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توبه فرمايان عنايت کنند ،تا ما ھم توبه کنيم!
وقتی قرآن را با دقت ،و از روی تحقيق مطالعه کنيم ،بدون آن که از قبل خود را مکلف به تعبير و تفسير دلبخواه يا
مطابق رغبت خود نمائيم و خواسته و ناخواسته آن را تأئيد يا ترديد کنيم ،با مطالب نسبتا ً زيادی برمی خوريم که اگر
نگوئيم سبب حيرانی ما می شوند ،بدون ترديد سبب کنجکاوی ما گرديده ما را ناگزير از آن می سازد که برای يافتن
پاسخی بر طرف کنندۀ حيرت و ابھام خويش ،به سراغ توبه فرمايان برويم و از آن ھا بپرسيم که لطف نموده ،چون می
فرمايند" :سخنان ما ھمه ياوه است" ،ما را از اين ھمه خرده بينی و خرده گيری و ياوه گوئی نجات بدھند!
آيت شش سورۀ کافرون" ،لکم دينکم ولی دين" ،از جملۀ آياتی است که در بسا موارد ،خاصتا ً اشخاص و گروه ھای
تندرو و متعصب ،با آن که سندی برای نسخ آن وجود ندارد ،به رغم تعصبی که نسبت به دين دارند ،درعمل اعتباری
بدان قائل نيستند.
ترور و قتل ،يا زندان و شکنجه و تبعيد دگرانديشان يکی از دالئل برازندۀ عدم اعتناء و اعتقاد افراد يا گروه ھای قشری
و خشک انديش به اين آيت است .آيتی از سوره ای که در برخی از منابع دينی به فضيلت آن تأکيد خاص شده است،
چنان که از پيامبر نقل می کنند" :ھر کس سوره کافرون را تالوت کند شياطين از او دور شده و از سختی ھای بزرگ
روز قيامت درعافيت می باشد".
معنی آيت ششم سورۀ کافرون ،که مورد بحث ما می باشد ،چنين است" :دين شما برای خود تان و دين من ھم برای
خودم".
اين آيت ،در واقع جان و روح سورۀ کافرون ،طوری است که در آن بعد از مقدمۀ ]پنج آيت قبلی[ آزادی ،به معنی
امروزی پلوراليسم دينی ،يا جائز دانستن انتخاب آزادانۀ دين را ،به وضوح کامل بيان می کند.
موافق اين آيت ،جبری برای تحميل دين اسالم از يک طرف و قبول آن از طرف ديگر در کار نيست .ھر انسانی می
تواند آنچه را بپذيرد که قابل قبول خاطر وی واقع می گردد و در باب خلقت و خالق ،زمين و آسمان و جامعه و مردم و
مناسبات ميان ھم ديگر ،راه و روش زيستن ،قانون و حقوق و عبادات و اخالقيات ،به شکل فردی يا جمعی ،ھر گونه که
می خواھد ،بينديشد ،و بدون تعھد و تکليف ،شرعيت و طريقتی را انتخاب و اختيار کند.
آغاز آيت "ال اکراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی ،"...آيت  ٢۵۶سورۀ بقره ،ھم دارای ھمين معنی و مفھوم است.
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در ابتدای اين آيت گفته شده است که" :در دين ]پذيرفتن يا نپذيرفتن آن[ ھيچ اجباری نيست و راه از بی راھه آشکار
شده است ،"...يعنی انتخاب به دست خود تان است که آن را می پذيريد يا نمی پذيريد.
کسانی که عربی می دانند ،به اين باورند که مفھوم "اکراه" بسيار گسترده تر از مفھوم اجبار است ،اما معنی اجبار را
نيز احتواء می کند .به ھمين دليل من ترجمه ای را انتخاب کرده ام که در آن کلمۀ اجبار به جای "اکراه" به کار رفته
است.
معنی لغوی کلمۀ "اکراه" کسی را به زور و خالف ميل او به کاری واداشتن است؛ يعنی به جبر امری را به کسی
قبوالندن!
ولی ،علی رغم اين سعۀ صدر خداوندی ،در تفسير آيت  ٢۵٧سورۀ بقره ،يک آيت بعد از آيت باال ،نقل از تفسير نمونه،
آمده است که:
"با اشاره اى که در مسألۀ ايمان و کفر در آيت قبل آمده بود در اينجا وضع مؤمنان و کافران را از نظر راھنما و رھبر
مشخص مى کند ،مى فرمايد» :خداوند ولى و سرپرست کسانى است که ايمان آوردهاند« ) ﱠ
الذين َ ُ
آمنوا( .و در
ولی ﱠ ِ َ
ﷲُ َ ِ ﱡ
النور( .سپس مى
يخرجھم ِ َ
پرتو اين واليت و رھبرى »آنھا را از ظلمتھا به سوى نور خارج مىسازد« ) ُ ْ ِ ُ ُ ْ
من ﱡ ُ ِ
الظلمات ِ َإلى ﱡ ِ
افزايد» :اما کسانى که کافر شدند ،اولياء آنھا طاغوت )بت و شيطان و افراد جبار و منحرف( ھستند که آنھا را از نور به
أولياؤھم ﱠ ُ ُ
الظلمات( .به ھمين دليل »آنھا
الذين َ َ ُ
يخرجونھم ِ َ
سوى ظلمتھا بيرون مىبرند« ) َو ﱠ ِ َ
الطاغوت ُ ْ ِ ُ َ ُ ْ
النور ِ َإلى ﱡ ُ ِ
کفروا َ ْ ِ ُ ُ ُ
من ﱡ ِ
خالدون(".
أولئک َ ْ ُ
ھم ِفيھا ِ ُ َ
اھل آتشند و براى ھميشه در آن خواھند بود« ) ُ ِ َ
النار ُ ْ
أصحاب ﱠ ِ
چنين امری ،از يک سو دادن آزادی و از سوی ديگر بيم آتش از نپذيرفتن دينی که طرف توجه و ميل خداوند قرار دارد،
من را به ياد حکايتی از پادشاھی که خود را عادل می خواند و از آزادی کامل انسان حرف می زد ،می اندازد.
می گويند در زمان ھای بسيار قديم شخص سالخورده و ضعيف ،بيکار و بی روزگاری که از فقر و بيچارگی و شدت
سرمای زمستان به ستوه آمده بود ،باوجود علوی نفس ،نزد پادشاھی که خود را مظھر عدالت می دانست رفت و از آن
تجليگاه انصاف و نمودی از داد و دادگری طلب کمک کرد.
پادشاه ،بعد از شنيدن حکايت اين مرد که از فرط پيری نه زوری در بازوان داشت ،نه نوری در چشمان و نه دندانی در
دھان ،به وی گفت:
"قطعه زمينی در بيرون شھر در اختيارت می گذارم که پر از سنگ است .زمين را از سنگ پاکيزه کن .از فالن نھر تا
زمين جويچه ای َ
بکن .تا آمدن بھار انتظار بکش .بعد آن را سيرآب کن .قلبه کن .تخم بريز .از آن تا رسيدن فصل
مراقبت نما .بعد از درو و خرمن و جدا کردن کندم از کاه ،کندم را به آسياب ببر و آرد کن .نصف آن حق من و نصف
آن مال تو .قبول اين پيشنھاد دادگرانه به اختيار خودت است .می توانی آن را بپذيری .ھم چنان حق داری آن را
نپذيری؛ منتھا اگر نپذيری ،کمکی از من دريافت نمی کنی .عدالت از نظر من پرداخت مزد تنھا در برابر کار است و
بس!"
آزاديی که تجسم کاملی از جبر است .مانند آزادی انسان در اختيار و اختيار نکردن دين ،ولی با عواقب سخت و آتش
دوزخ!
يقبل ِ ْ
اإلسالم ِ ً
ومن َ ْ َ
الخاسرين"
من ْ َ ِ ِ َ
اآلخرة ِ َ
دينا َ َفلن ُ ْ َ َ
يبتغِ َ ْ َ
وھو ِفي ِ َ ِ
منه ُ َ ُ َ
غير ِ ْ َ ِ
مانند آيت  ٨۵سورۀ آل عمران که می گويدَ َ " :
متن دری/فارسی اين آيت چنين است" :و ھر كه جز اسالم ،دينى ]ديگر[ جويد ،ھرگز از وى پذيرفته نشود ،و وى در
آخرت از زيانكاران است".
الناس َ ﱠ
حتي َ ُ ُ
آلمن َ ْ
کلھم َجميعا ً أَ َ َ ْ َ
مؤمنين".
يکونوا ُ ْ ِ َ
ربک َ َ َ
يا آيت  ٩٩سورۀ يونسَ " :و َ ْ
تکرهُ ﱠ َ
شاء َ ﱡ َ
األرض ُ ﱡ ُ ْ
لو َ
فأنت ُ ْ ِ
من ِفي ْ َ ْ ِ
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ترجمه و تفسير آيت" :و اگر پروردگارت بخواھد ھمه کسانی که روی زمينند ايمان خواھند آورد ،آيا تو می توانی مردم
را به اکراه وادار کنی که ايمان بياورند؟ يعنی اگر بعضی از مردم ايمان نمی آورند به جھت آنست که خدا چنين
نخواسته ،زيرا اگر اراده می کرد ھر آئينه ھمه مردم روی زمين ايمان می آوردند ،پس سزاوار نيست که تو ای پيامبر
چنين توقع و چشمداشتی را داشته باشی و نبايد خودت را به تعب بيفکنی ،چون ابداً قادر نيستی که مردم را وادار به
ايمان نمائی ،و خدا چنين ايمانی را نمی خواھد ،بلکه آن ايمانی مطلوبست که از روی حسن اختيار باشد" .
در تفسير باال چند نکتۀ قابل دقت نھفته است:
ــ ايمان آوردن مردم به خدا ،به کتاب و به پيامبر و ...بستگی به خواست خدا دارد .وقتی ايمان مردم به خواست خدا
تعلق دارد و خدا نمی خواھد مردم ايمان بياورند ،تقصير مردم در بی ايمانی يا در نپذيرفتن دين چيست؟ چرا بايد آنانی
که بنابر خواست خدا ايمان نمی آورند ،ھم در دنيا به وسيلۀ خشک انديشان قشری ،ستيزه جو و تشنۀ خون عذاب شوند و
ھم در آخرت به امر خدائی که خود نخواسته است مردم ايمان بياورند به ھزار ھا بار در آتش دوزخ بسوزند ،التيام يابند
و باز بسوزند و...؟
ــ بازھم موضوع اکراه و اجبار و آزادی و اختيار .وجود کلمۀ "اکراه" و به تعقيب آن "وادار کردن" ،حکايت از آن
دارد که پيامبر فکر الزام و اجبار را برای مسلمان سازی مردم به سر داشته است؛ يا می خواسته آن را عملی کند و يا
اينست که کسانی را به قبول دين وادار ساخته بود ،ولی از نتيجۀ کارش راضی نبود.
در غير آن خدای دين ھيچ گاه به پيامبر نمی گفت خود را به رنج و عذاب گرفتار نکن .ھمچنان اگر پای خواست و ارادۀ
خدا در ميان نمی بود ،خدا ھرگز نمی گفت تو ابدا ً قادر بدان نمی شوی که مردم را داخل دين کنی.
حال :سؤال اينست که وقتی خدا به پيامبر اجازه نمی دھد که برای قبول دين به جبر و قھر و فشار متوسل شود ،چگونه
به نابخردان درشت خوی و نامالئمی ،مانند طالب اين اجازه را عطاء می کند که خالف خواست خدا انسانی را که دين
اسالم را نمی پذيرند ،مجبور به پذيرش آن کنند؟
خدا واضح می گويد که ايمانی را خواستار است که از روی "حسن اختيار" باشد؛ نه ايمانی را که در آن زور و جبر به
کار رفته باشد!
ــ يا ضرورت و منزلت " و أن ليس لالنسان اال ماسعی" ،آيت  ٣٩سورۀ نجم ،چيست ،وقتی پای خواست و ارادۀ خداوند
در ھر کاری مضمر باشد .ترجمۀ آيت مذکور اين است که "برای انسان بھره ای جز سعی و کوشش او نيست ".معنی
اين سخن خدا که می گويد" :اگر پروردگارت بخواھد ھمه کسانی که روی زمينند ايمان خواھند آورد ،"...اين است که
خدا نخواسته است آنانی که ايمان نياورده اند ،ايمان بياورند .در اين صورت کوشش انسان چه بھره ای را متوجه وی
خواھد ساخت؟ کوششی که خدا از آن و از بھرۀ آن صحبت می کند!
وقتی تصميم يا خواست و ارادۀ خدا بر آن رفته باشد که کسی ايمان نياورد ،ھمانگونه که خدا به پيامبرش می گويد ،نه
کوشش پيامبر سودی می بخشد و نه کوشش خود شخص .زيرا در غير آن کاری انجام می گيرد که خواست و ارادۀ خدا
در انجام آن نرفته است؛ امری که از نظر خداشناسی دينی تحت ھيچ عنوانی مقدور نيست.
در قرآن ده ھا آيت وجود دارد که داللت به قدرت و ارادۀ مطلقۀ خدا می کند .انکار از وجود چنين آياتی ،انکار از دين
است و سبب خروج انسان از دائرۀ اسالم می گردد.
برحسب اين گونه آيات ھيچ امری بدون اراده و خواست خدا قابل ظھور و بروز نيست .با چنين قدرت و اراده ای که
خداوند از آن سخن می زند ،آيا برای انسان امکان آن باقی می ماند که خالف اراده و قدرت خداوند عمل کند و از فرمان
خدا سرکشی نمايد؛ آن گونه که در آيت  ١۵سورۀ اسراء آمده است؟
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در آيت  ١۶سورۀ بروج خدا خود را "فعال لما يريد" می خواند .يعنی کسی که ھر چه دلش بخواھد می کند .در آيت ٣٨
سورۀ دھر می گويد "ما تشاؤون اال ان يشاء ّ
ﷲ"...؛ يعنی" :ما ]انسان ھا[ھمان چيزی را می خواھيم که خدا بخواھد".
معنی ديگر اين جمله اين است که با خواست ما کاری پيش نمی رود .آنچه را خدا بخواھد ،ھمان شدنی است.
إن ﱠ
يا اين بخش از آيت  ١۴سورۀ حج که می گويد ِ " :ﱠ
يفعل ما ُ ُ
يريد ".يعنی" :خدا ھر چه را اراده کند انجام می دھد".
ﷲَ َ ْ َ ُ
و ده ھا آيت ديگر!
با موجوديت چنين آياتی روشن و آشکار چگونه انسان قادر می شود که ھم خود عليه خدا طغيان کند ،يا از پذيرفتن دين
او خود داری ورزد و در برابر پيامبرش قيام نمايد وھم مانع بندگی ديگران گردد؟ آيت  ۶سورۀ علق خوانده شود.
در جائی ،زمانی ،خوانده بودم که در قرآن بيش از سه صد مرتبه به تفکر و تدبر و تعقل دعوت شده است .به پيروی از
ھمين دعوت من ھميشه در باب سخنانی که در کتب دينی آمده است به تفکر و تدبر و تعقل پرداخته از آنانی که من را به
توبه از آنچه پرسيده يا گفته ام فرامی خوانند ،می خواھم که از روی عقل ،بدون اين که خود را پيش از پرداختن به
پرسش ھای من مکلف به دفاع از دين بدانند ،به اين پرسش ھا ،آنچه در باال آمده است و آنچه قبالً طی مقاالت متعددی
پرسيده شده است ،جواب بگويند.
قول شرف می دھيم که اگر جواب قناعت بخش حاصل شد ،آنچه را گفته ام پس بگيرم ،درغير آن به جای فراخواندن من
خود اين توبه فرمايان در باب اديان ،ھمۀ آن ھا ،به تدبر و تعقل و تفکر بپردازند و حق را از باطل
برای توبه ،بايد
ِ
تمييز دھند؛ تا بيشتر از اين سبب گمراھی و به تبع آن سبب بدبختی خود و مردم نشوند! و اال بر وفق آيت شش سورۀ
کافرون که می گويد" :لکم دينکم ولی دين" بگذارند ما دين خود را داشته باشيم و ايشان دين خود را.
من شحصا ً کاری به کار و اعتقاد کسی ندارم ،اگر کسی مزاحم کار و اعتقاد من نشود!!
٢٠١۶/٠٣/١١
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