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تفسير احمد ٣١ -
ترجمه وتفسير سورۀ الکفرون
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نام اين سوره » الکفرون « است  ،واين نام از آيت اول سوره گرفته شده » ،سورهٔ کافرون « مکی ،دارای) (١رکوع ،
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از فحوای آيات اين سوره طوری معلوم می شود که دشمن در اين مرحله خواھان نوعی از سازش با پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم است ،مشرکين قريش ،اين را برای خود مفيد شمرده که پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم را از قاطعيت و سازش
ناپذيری وھجوم کوبنده ومسلسل بر دين ومذھب و معبودان خود باز دارد و به انعطاف و دارد.
وجه تسميۀ اين :
اين سوره بدان جھت » کافرون« نام گرفت کهپروردگار با عظمت ما در آن به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھدايت
ودستور فرمودند تا کافران را به پيامی که متضمن توحيد و اعالم برائت از شرک و استقالل عبادی مسلمين است،
مخاطب گرداند.
فضيلت سورهٔ کافرون:
در مورد فضيلت سورهٔ »کافرون« در حديثی از حضرت ابن عباس )رض( روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم فرموده است » :قل يا أيھا الکافرون تعدل ربع القرآن« )رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند » :قل يا أيھا
الکافرون « )از نظر اجر و ثواب تالوت( برابر و معادل با يک چھارم قرآن است ) (.اين حديث حسن است و آلبانی آن
را در سلسله احاديث صحيحه شماره  ٥٨٦آورده است(.
ھکذا از حضرت عايشه )رض( روايت است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :چه خوب ھستند سورهھاي
کافرون و اخالص ،که در دو رکعت قبل از نماز فجر خوانده ميشوند«.
ھمچنان رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم خطاب به نوفل فرمود» :سورۀ کافرون را بخوان و بعد از آن بخواب ،زيرا اين
سوره برائت از شرک است«.
در حديثی از :عن فروة بن نوفل رضی ﷲ عنه أنه أتى النبی صلى ﷲ عليه وسلم فقال يا رسول ﷲ علمنی شيئا أقوله إذا
أويت إلى فراشی فقال :اقرأ قل يا أيھا الکافرون فإنھا براءة من الشرک ) .از فروه بن نوفل رضی ﷲ عنه روايت است
که ايشان به نزد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آمدند و فرمودند :ای رسول ﷲ به من چيزی بياموز که ھر گاه به
بسترخوابم رفتم آن را بگويم ) :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و وسلم (فرمودند »:قل يا أيھا الکافرون « زيرا اين سوره
برائت و بيزاری از شرک است ).اين روايت صحيح را ترمذی روايت نموده است(.
محتوای سوره :
مفسران می نويسند که اين سوره در سال اول يا ھم در سال دوم بعثت نازل شده است .منظور کلی از »کافرون«،
مخالفان پيامبر و منکران توحيد در اين سوره است.
ھدف کافرون ھمان مشرکان قريش از نسل حضرت ابراھيم بودند و خود را پيروان دين او میدانستند ،اما آنان
انحرافات بسياری در اين دين پاک و توحيدی به وجود آورده بودند ،تا آنجا که عقايد و آداب و رسوم آنھا تنھا شباھتی
ظاھری با دين حضرت ابراھيم داشت و از روح توحيد در آن ھيچ خبری نبود.
پيام اصلی سورۀ کافرون اين است که مؤمنان بايد خط فکری خود را از خطوط التقاطی و غيرتوحيدی جدا کنند و بدانند
شباھتھای ظاھری اديان و مذاھب ،دليل يکسانی آنھا و برخورداری ھمۀ آنھا از حقانيت نيست و چنين نيست که اگر
يھوديان ،مسيحيان ،سيک ھا و حتی برخی مذاھب انحرافی اسالمی سخن از خدا و پرستش او به زبان میآورند ،از
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حقانيت برخوردار بوده و ھيچ تفاوتی با اسالم ناب محمدی نداشته باشند ،زيرا روح توحيد و پرستش واقعی خدای واحد
در ھيچ يک از اين اديان و مذاھب تحريف شده وجود ندارد.
خواننده محترم!
ٔ
طوری که میدانيم ،حضرت ابراھيم )عليه السالم( پس از آن كه مردم را به پرستش خداوند يكتا ھدايت كرد و از
پرستش ستارگان و ماه و آفتاب بازداشت ،به مبارزه با شرك و بت پرستی پرداخت و با نمرود كه ادعای خدائی را
داشت حکم جھاد را در پيش گرفت )يعقوبی ،ج .(١،٢٣در نھايت امر از جانب پروردگار مأمور شد  ،تا از بابل به
فلسطين و از آنجا به جزيرةالعرب مھاجر و در مكه به كمك فرزند خويش اسماعيل خانۀ كعبه را بنا كند .حضرت
ابراھيم توفيق انجام اين مأموريت را يافت و مناسك حج را به اتفاق فرزندش سنت گزارد )يعقوبی ،جلد .(١،٢٧٥
حضرت اسماعيل در مكه مسکن گزين شد  ،با يكی از قبايل آنجا وصلت ازدواجی بنا نھاد وفرزندانی و اوالد وی در
لحی رسيد.
جزيرةالعرب نشو و نما كردند .تا اين كه زمامداری خانۀ كعبه به َ ْ
عمر و ابن ُ َ ّ
لحی روزی آمد که از يكتاپرستی دست كشيد و خانۀ كعبه را به
عمر و ابن ُ َ ّ
مؤرخين می نويسند که در روزگار زندگی َ ْ
بتخانه مبدل ساخت .
اعراب نيز از او متابعت کردند و بدين ترتيب ،بتپرستی جانشين خداپرستی در جزيرةالعرب شد.
دوران به اصطالح جاھيلت اعراب از ھمين تاريخ آغاز میشود .گرچه تمام اجداد پيامبر اسالم موحد بودند و اعراب
را به توحيد دعوت میكردند ،ولی از اين دعوت گرايشی در آنھا پديد نياورد.
شرك و بت پرستی منشای رفتارھا و كردارھای اعراب شد كه نمونهھای آن را میتوان ھنگام زمامداری عبدالمطلب
مشاھده كرد.
شيوع زنا و فحشاء باعث شد كه عبدالمطلب برای زناكار حد تعيين كند ،عدهای از زنان فاحشه را تبعيد نمايد )يعقوبی،
جلد (٣٦٣ ،١و ھمچنين ازدواج با محارم را تحريم كند .كثرت دزدی موجب شد كه عبدالمطلب مجازات بريدن دست
دزد را اعالم كند )يعقوبی ،جلد .(٣٦٣ ،١از بدعتھائی كه قبيلۀ قريش برای ُحجاج خانۀ كعبه وضع كرد و مورد قبول
اعراب واقع شد اين بود كه حجاج لباس احرام اولين طواف خود را ،از قريش بايد خريداری نمايند در غير آن بايد با
بدن برھنه طواف کعبه نمايند )يعقوبی ،ج .(٣٣٦ ،١گرچه اين بدعت را قريش برای افزايش امتياز خويش بر ساير
اعراب وضع كردند ،ھمچنان كه نحوۀ انجام مراسم حج و نوع خيمه ھای خويش را متفاوت از ساير اعراب قرار دادند،
ولی ھمۀ اين بدعتھا مورد قبول واقع شد و اعراب در مقابل اين دساتير مقاومت يا حساسيتی از خود نشان ندادند.
طواف خانۀ خدا به شكل برھنه آنقدر گسترش يافت كه برای اعراب به حيث عادت نورمال شان مبدل شد و عبدالمطلب
ناچار به تحريم آن گشت.
يكی ديگر از عادات  ،ورسم وراج ھای جاھالنۀ اعراب ،قبل از ظھور اسالم ھمان زنده به گور كردن دختران بود؛ تا
مبادا در جنگ و ستيز دختران ايشان اسير قبائل ديگر شده و به كنيزی درآيند و نژاد و خون قبيله خلوص خويش را از
دست دھد  .شايد اين جنايت در تاريخ بشريت سابقه نداشته باشد .گرچه اين كشتار ،باالترين حد قساوت است و خود
بھترين گواه بر جاھليت اعراب میباشد ،اما ظلمھای اعراب به زنان ،منحصر به اين عمل نبود .مردان زنان بيوه را به
ازدواج خود در میآوردند تا دارائی آنان و بچهھای يتيم شان را تصرف كنند و سپس آنھا را رھا میكردند )سوره نساء،
آيت (١٩
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يكی ديگر از نشانهھای جاھليت در ميان اعراب اين بود كه اختالف نظرھای موجود بين آنان از طريق مذاكره و
مصالحه حل نمیشد و پيوسته از طريق جنگ و ستيز نظر خود را بر ديگری تحميل میكردند .بالطبع ،نبردھای
خصمانۀ ايشان ھيچ وقت پايان نمیيافت .دو قبيلۀ مشھور اوس و خزرج که سالھای طوالنی در مدينه به جنگ و جدال با
ھم مشغول بودند )يعقوبی ،ج .(٣٩٥ ،١ظھور اسالم و ھجرت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به مدينه باعث پايان جنگھای
جاھالنۀ اضافتر از صد ساله بين ايشان شد.
در ايام جوانی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم  ،خانۀ كعبه در اثر سيل خراب شد و سپس بازسازی گرديد .در آن ھنگام
سران قريش برای نحوۀ انتقال حجراالسود به محل اصلی آن نتوانستند به توافق برسند و لذا ھمه قسم خوردند كه تا
آخرين قطرۀ حون خود بجنگند و از شرف قبيلهئی خود دفاع كنند.
شدت و تعدد اين برخوردھا به قدری زياد بود كه برخی از سنتھائی كه خود اعراب وضع كرده بودند و نسل اندر نسل
ً
بدان احترام میگذاشتند گاھی زير پا گذاشته میشد.
مثال ،جنگ و غارت در چھارماه از سال حرام بود .گاھی اعراب
نسيئی
برای ادامه يا آغاز جنگ ،اين چھار ماه را به عقب میانداختند تا بتوانند به مقصود خود نائل شوند .اين عمل را َ ِ
میگفتند و در قرآن كريم از آن ياد شده است )طبری.( ٨٣٨ ،
يكی از نشانهھای اقوام با فرھنگ اين است كه اگر نھاد يا رسمی در شيوۀ زندگی آنان پدپد آيد كه مايۀ تسھيل ارتباط آنان
و نيل به ارزشھای فرھنگی ايشان شود ،اين نھاد را نه تنھا حفظ میكنند ،بلكه توسعه و تكامل میدھند .يكی از ابتكارات
ابن ِكالب ،ھنگامی كه زمامداری خانه كعبه را به عھده گرفت و قبيلۀ قريش را به عزت و شوکت رسانيد ،اين بود
قصی ِ
ُ َ ِ
دارالندوه برای قريش ايجاد كرد ،تا ھر وقت مسأله يا موضوع مھمی برای قريش پيش آيد در دارالندوه جمع شوند و
كه
ﱠ ِ
به مشوره وجرگه و تصميمگيری بپردازند.
دارالندوه برای قريش ھمانند يك مجلس شورا بود كه با تأسيس آن قصی قصد داشت خصلت ھمفكری و ھمكاری ميان
قريش توسعه يابد و طوايف مختلف اختالفات خود را از طريق بحث و تبادل نظر حل كنند.
نه تنھا روح تعاون و اتحاد ميان قبايل قريش پيدا نشد ،بلكه اختالفات داخلی آنان نيز فروكش نكرد .اختالف ميان نواسه
ھای قصی ،ھنگامی كه نوبت زمامداری خانۀ كعبه به آنھا رسيد ،شدت گرفت و َبنی َ ُ
عبدمناف سوگند
عبدالدار و بَنی َ َ
ياد كردند كه برای گرفتن حق خود تا آخرين نفر خواھند جنگيد .باز ھنگامی كه اميه به مخالفت و رقابت با کاکای خود
ھاشم پرداخت ،اختالف از طريق صحبت و مباحثه ھرگز حل نشد ،و دارالندوه نتوانست منشأ رفع اختالف شود .تنھا
زمانی كه سران قريش در دارالندوه برای مشورت جمع شدند ،ھنگام بعثت پيامبر اكرم بود و آنھم برای اتخاذ موضع
واحدی برای از بين بردن نبی اكرم صلی ﷲ عليه وسلم بود که  ،سرانجام ،تصميم گرفتند كه از ھر طايفۀ قريش ،جوانی
انتخاب شود و ايشان دسته جمعی و شبانه به خانۀ پيامبر شبيخون زده و پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را به قتل برسانند.
در اين صورت ،بنی ھاشم توان گرفتن انتقام از تمام طوائف قريش را نخواھند داشت و ناچار در مقابل خونبھا تسليم
خواھند شد.
نظر به اين كه ،ھمه ساله اعراب از تمام نقاط جزيرةالعرب برای زيارت خانۀ كعبه عازم مكه میشدند پذيرائی و رفاه
رفادت يعنی غذا دادن به ُحجاج
قصیَ ِ ،
حجاج يكی از مسؤوليتھای زمامداران خانۀ كعبه بود .از جملۀ مناصب ،در زمان ُ َ
سقايت يعنی تأمين آب برای ايشان بود .
و ِ َ
ھاشم ھنگامی كه رياست خانۀ كعبه را عھدهدار شد ،ھم خود تمام ثروتش را در اين راه صرف كرد و ھم قريش را
دائما ً به اين خدمت تشويق میكرد.
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عبدالمطلب نيز ،پس از رسيدن به زمامداری خانۀ كعبه ،ھمين شيوه را دنبال كرد و سفرۀ او چنان گسترده بود كه حتی
پرندگان و چارپايان از آن بھرهمند میشدند .علیرغم تمام اين تأكيدھا ،قريش نه تنھا به عرضۀ اين خدمات نپرداختند
بلكه شرط دشواری از جمله خوراک و لباس برای طواف کنندگان وضع گرديد واين وضع تا ظھور دين مقدس اسالم
ادامه يافت.
بعد از اين که دين مقدس اسالم ظھور کرد  ،ودامنۀ نشر وجلب وجذب آن با سپری شدن ھر روز وسعت می يافت،
سران قريش پيشرفت روزافزون پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم رادر جلب وجذب مردم به خصوص شخصيت ھای قابل
حساب وذی نفوذ در مکه  ،به اين دين جديد توحيدی را مشاھده کردند ،به پيامبر پيشنھاد دادند که با توجه به شباھت
ھای ميان اسالم و عقايد انحرافي خود ،پيامبر و مسلمانان دين التقاطی و شرک آميز کافران را بپذيرند در صورتی که
پيامبر اسالم دين کافران را قبول کند آنان دين اسالم را به رسميت خواھد شناخت.
در اين ھنگام بود که سورهٔ كافرون نازل شد و اعالم نمود ھيچ نقطۀ اشتراکی بين عقايد شرکآلود قريش و دين توحيدی
اسالم وجود ندارد .پس از نزول اين سوره ،رسول ﱠ
ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به مسجدالحرام آمد و با صراحت موضع خود
را چنين اعالم کرد :من ھيچ گاه پيرو آئين شما نبودم و ھرگز ھم از آن پيروی نخواھم کرد ،ھمان گونه که شما ھيچ گاه
از توحيد ناب پيروی ننمودهايد .دين من مخصوص خودم است ودين شما نيز مخصوص خودتان و ھيچ اشتراکی با ھم
ندارند.
از لحن کلی اين سوره طوری معلوم می شود که تعدادی از مسلمانان در حين نزول اين سوره درنسبت به کفار اقليتی
قرار داشتند و پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از جانب آنان سخت در تحت مضيقه و فشار قرار داشت ،بنابر بر موجوديت
ھمين عامل بود که کفار می خواستند پيامبر اسالم را تحت فشار قرار دھند ،تا به نوعی از سازش با کفار کنار آيد ودر
نھايت امر فرمان شريکی کفار را قايل شود ،ولی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم با جواب قاطع در مقابل کفار ايستاده می
شود وجواب دندن شکن  ،قاطع و بدون تزلزل به کفار می دھد  ،جوابی که ھيچ راه از سازش وھيچ در از معامله گری
را برای کفار باز نمی گذارد  ،جوابی که کفار از شنيدن آن مأيوس می گردد ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم سخن از جنگ
نمی زند ولی مقاومت وقوت خويش را با منطق آسمانی برايشان واضح می سازد .
در اين سوره به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھدايت داده شده است که برائت خود را از دين کفار مکه علنا ً اظھار کرده و
خبر دھد که آنھا نيز پذيراى دين وى نيستند ،پس نه دين او مورد استفادۀ ايشان قرار مى گيرد ،و نه دين آنان ،آن جناب
را مجذوب خود مى کند .پس کفار بايد براى ابد از سازش کارى پيامبر مأيوس باشند.
ايـن سـرمـشـقى است براى ھمۀ مسلمانان كه در ھيچ شرايطى در اساس دين واسالم با دشمنان سـازش نـكـنـنـد و ھـر
وقت چنين تمنائى از ناحيۀ آنھا صورت گيرد آنھا را كامالً مايوس كنند ،مخصوصا ً در اين سوره دو بار اين معنى تأكيد
شده كه »من معبودھاى شما را نمى پرستم« و اين تـأكـيـد بـراى مأيوس ساختن آنھا است  ،ھمچنين دوباره تأكيد شده كه
» شما ھرگز معبود من  ،خـداى يـگانه را نمى پرستيد« و اين دليلى است بر لجاجت آنھا ،و سرانجامش اين است كه
»من و آئين توحيديم  ،و شما دين پوسيده شرك آلودتان«
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