
 ۱۲۱ـ  ۱۰۳ص ، ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۱۰سال پنجم، شماره دوم، پياپي     ______________ ________________________________     

1  
 
 
  

  »راهکال ا« ۀیآ ۀنیالزام در آ
  

  st.hemati@gmail.com  المصطفی ۀدانشجو دکترا فقه تربیتی جامعتی / ستار هم
  27/8/1392ـ پذیرش:  3/4/1392دریافت: 

  دهكيچ
اسـت کـه در آن افـراد    » الزام«ها گیرند. یکی از این روشهاي گوناگونی بهرهتوانند از روشدینی، مربیان می براي تربیت

یکـی از   شـوند. هاي دین و انجام دستورهاي عملی دیـن وادار مـی  به پذیرفتن دین، افزایش میزان ایمان، فراگیري آموزه
از الـزام و اجبـار   متربی ه آیا مربیان مجازند در تربیت دینی شود این است کمطرح میبحث که در این  یهاي مهمپرسش

    استفاده کنند؟
تمسک شده است؛ در ایـن مقالـه بـراي    » ال اکراه«که براي نفی الزام در تربیت دینی از منظر اسالم عمدتاً به آیۀ آنجا  از

دسـت  کنیم. نتیجۀ کلی بهقهی بررسی میو آیات مشابه آن را با روش تفسیري و ف» ال اکراه«پاسخ به پرسش مزبور، آیۀ 
و آیات مشابه آن بر عـدم جـواز اسـتفاده از روش الـزام و     » ال اکراه«که استدالل به آیۀ دهد آمده از این بررسی نشان می
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  مقدمه
ه کـ  باشـد  یسانکبا  نظر غالببسا هاي مختلفی وجود دارد و چهیدگاهدی، نیت دینقش الزام در ترب ةباردر

  هستند. ینیت دیمخالف الزام و اجبار در ترب
ـ الزام و اجبار در تربة دربار یتیترب يهاندان تربیتی در طول تاریخ اندیشهشمیان و اندیمرب ـ ی طـور  هت ب

ت یـ دارند و تربی تأکید مترب يبر آزاد یها برخشهین اندیان ای. در ماندکردهارائه  گوناگونی هايیهعام نظر
گـر  ید یبعض اند؛ت مخالفیبا هرگونه الزام و اجبار در ترب ی دیگربرخ ؛دانندمیمناسب  یرا روش یعیطب
 يآزاد يبا اعطـا نیز  يادانند؛ عدهآور را الزم میهاي الزاماز روشاستفاده ، تیدن به اهداف تربیرس يبرا

  ).22ص، 1391ی، ند (همتاان مخالفیبه مترب
ن الـزام و اجبـار در   امخالفـ  آویـز دسـت ه کـ اسـت   یلین دلیترد مهمیو شا ادلهاز  یکی» راهکال ا« یۀآ

ـ با استدالل بـه ا  است. آنانن اسالم ین مبیاز منظر د ینیت دیترب ؛ 99: ونسیـ ( ی همچـون اتیـ ه و آیـ ن آی
ـ اسـت،   »راهکال ا« یۀآ مضمونهمه ک) 29: هف؛ ک4و 3ء: راشع طـور  زام و اجبـار در تربیـت دینـی را بـه    ال

ات یـ ن آیـ اطالق و شمول ا ینیت دیداران الزام در تربان دارد طرفکگر امید سوينند. از کمی یمطلق نف
و  »راهکـ ال ا« یۀا آیه آک ستامطرح  پرسشن یاین، بنابرا ؛د بدانندیها را محدود و مقآنرند و داللت یرا نپذ

و  همرتبـ  فقطات ین آیه اکنیا اکنند، ینفی می ینیت دیطور مطلق الزام و اجبار را در ترببه آن ات مشابهیآ
ایـن  پاسـخ بـه    يداننـد؟ بـرا  یممنوع می، نیت دیترب يهاطهیح ۀم نه در همه از الزام را آن خاص ینوع

و پـس از   کنـیم مـی  یبررس راراه و اجبار کا یعنیمشابه آن  میالزام و مفاه ییحدود معنا پرسش، نخست
را  »راهکـ ال ا« یـۀ داللـت آ  سرانجامو  شودمین ییانواع و مراتب الزام تبی دقیق، به پاسخ دستیابی يآن برا

  .کنیممیمطالعه  یلیصورت تفصبه

 يشناسمفهوم

الزم اسـت مقصـود از   ایـن،  انـد، بنـابر  الـه ن مقیا یم اساسیاز مفاه ینیت دیراه و تربکا، اجبار، مفهوم الزام
  کنیم.ان یب یک راهر

  . الزام۱

، 1386ي، ردن (انـور کـ  نـاي اجبـار، کسـی را بـه کـاري مجبـور      معی بـه الزام در زبان فارس معناي لغوي:
واجـب و الزم  ، ردنکـ الزم  ؛)137ص، 1388، دیـ (عم يگـر یا بـر د یـ دن بر خـود  یالزم گردان ؛)553ص

ار بـر  کـ ا یـ ردن مال کة دیگري گذاشتن و واجب و مقرر را بر عهد ياري، کزیچ ۀاداماثبات و ، دنیگردان
  ).8 -  7ج، 1338، آمده است (دهخدای، سک
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بـن  (احمـد  گـر دانسـته اسـت   یز دیبا چ يزیچ یشگیلَزِم را دالِّ بر مصاحبت هم ،معجم مقاییس اللغۀ
 اسـت  ردهکـ معنـا  » طـول مکثـه  «را بـه  » ءلُزُوم الشی«، راغب در مفردات .)245ص، 5ج، ق1404، فارس

ت و   ايمعنـ ، بـه »ءلَزِم الشـی « مصباح المنیر و مجمع البحرین) و در 739ص، ق1412ی، (راغب اصفهان ثَبـ
  ).162ص، 6ج، ق1416ی، حیو طر 552ص، 2جی، ومیدام آمده است (ف
ز یـ بـا چ  يزیـ چ یگشـ یمصـاحبت هم  یمعـان ی، بهلزوم در زبان عرب ةد واژیآیدست ماز این نگاه به

ی، شـود شخصـ   لَزِم به بـاب افعـال بـرود و مـثالً گفتـه      چنانچهشده است. استعمال دوام و ثبوت ، گرید
او  ةانجـام آن عمـل را بـر عهـد     .1 :ر باشـد یز یتواند به معانیم، ردکالزام  ياردادن کرا به انجام  يگرید

اجـرا یـا   ه کـ  يالـزام در مـوارد   ةن اگر واژینابرام خواستار شد. بیطور داهانجام آن عمل را ب .2 ؛ردکثابت 
طـور  تـوان بـه  کـار رود، مـی  شـود، بـه  وجوب از دیگري خواسته مـی نحو ترك عملی توسط شخصی به

  آن در نظر گرفت. يرا برا» يگریردن دکوادار « يمختصر معنا
 یـک در  فقط... همچون فقه، حقوق، سیاست، تربیت ومختلف  ياربردهاکالزام در  معناي اصطالحی:

خـود اسـتعمال شـده     يلغـو  يموارد در معنا دیگرو در  است ی خاصاصطالح، الزام ةقاعد یعنیمورد 
خـود،   يلغو کار رفته و هم در معنايبه در معناي اصطالح خاصشهم پژوهش، ن یالزام در ا ةاست. واژ

بـدان پرداختـه خواهـد    ر ه در بحث مراتب الزام و اجباکالزام  یاصطالح ياست. معنا» ردنکوادار « یعنی
  آن خاص است. يلغو يمعنا شد، در مقایسه با

  . اجبار۲

 يارکـ بـه   شلیخـالف مـ  ن فارسی عبـارت اسـت از: کسـی را بـر    اجبار در زبا ةواژ يمعنا معناي لغوي:
، دیـ ردن (عمکـ ، با ستم به کـاري واداشـتن و مجبـور    ردنکزور  ؛)250ص، 1ج، 1386ي، واداشتن (انور

ه خواسـت او  کـ  يارکـ بـر   يگـر یردن دکاي وادار معنبه» جبر«ربی لغت ع يهاتابک در .)58ص، 1388
 ةواژالمحـیط فـی الغـۀ    جبـر و در   ةواژ العـین تاب کآمده است. در  يزیاصالح چ ايمعننیز به ست و ین

، 6ق، ج1410فراهیـدى،  » (رده و دوسـت نـدارد  کـ ه اراده نکـ  يزیـ بـر چ  يگـر یردن دکـ وادار «اجبار به 
  معنا شده است.) 97ص، 7ج، ق1414، بن عبادصاحبو  115ص

اي مانند اصـالح، جبـران و غنـی    اگرچه واژة جبر که اصل و ریشۀ اجبار است، در عربی معانی
طور که مالحظه شد، معنـاي واژة اجبـار در زبـان فارسـی و عربـی بـه یـک        کردن دارد، ولی همان

خـالف مـیلش بـر    دیگري را بر«بارت است از: ست و تفاوتی با هم ندارند. این معناي واحد عمعنا
  ».کاري وادار کردن
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شـود کـه فشـار و زور    اسـتعمال مـی   يدر مـوارد  نهـا یاجبار در اصطالح فق ةواژ معناي اصطالحی: 
  .)158، ص4ك: دایرة المعارف قرآن کریم، ج.ر(ار شودیاالختمسلوب يگریه دکباشد  يااندازهبه

 راهك. ا۳

، ناخوش داشـتن ، اجبار، ل واداشتنیار خالف مکرا به  یسک يمعنادر زبان فارسی به» راهکا«معناي لغوي: 
، راهـت داشـتن (دهخـدا   ، کل و رغبـت یـ عـدم م ي، منـد تن، ناخواست، فشار، زور، عدم رضاناپسند داش

 يارکـ زور و سـتم بـه  ، و کسـی را بـه  ردنکـ به کاري مجبـور  ل او یرا خالف م یسک ؛)8و 7ج، ش1338
 آمده است. )133ص، ش1388، دیواداشتن (عم

آمـده  ، ه آن را دوست نداردک يارککردن شخص به اي واداربه معن یلغت عرب هايباتکن واژه در یا
  ).531ص، 2ج، فیومى؛ 707ق، ص1412؛ راغب اصفهانى، 376ص، 3ج، ق1410، (فراهیدى است

ا یـ دادن ن با تهدیـد بـه انجـام    کردن انسادر اصطالح، عبارت است از وادار » راهکا«معناي اصطالحی: 
 آن را بـه وادار  یبرخـ  .)61ص، 32ج، ق1404، ه از آن ناخرسند اسـت (صـاحب الجـواهر   ک يارک كتر
، 1ج، ق1427، انـد (اردبیلـى  از آن ناخرسـند اسـت، تعریـف کـرده     ا شـرعاً یـ ردن انسان بر آنچه طبعـاً  ک

ار یـ دن بـه حـد سـلب اخت   یو نرس یطنت بایرضا نداشتند یخود دو ق یراه در اصطالح فقهک). ا163ص
د دوم یـ از اضطرار مصطلح و با ق نخستد یق باراه کا ).158 ، ص4، ج 74ص ،1383،مشکینىك: .ر(دارد

  شود.یز میمتما یاز اجبار اصطالح

  راهكاجبار و ا، الزام يشناسبندي مفهوم. جمع۴

وادار «، راه و اجبـار کـ ا ةدو واژ يه در معناک یابیمدرمیراه و اجبار کا، الزام يهاواژه يلغو یمعان ۀسیبا مقا
د یـ بـدون ق » يگـر یردن دکـ وادار «، ولـی در الـزام معنـاي    آمده اسـت » لیار خالف مکبه  يگریردن دک
» کـردن دیگـري  وادار «از خـود عبـارت   » خالف میل« دیق، رسدیآمده است. البته به نظر م» لیخالف م«

ردن کـ کـم در یـک معنـا (وادار    دسـت  يلغـو  ينظر معنـا ژه از صورت هر سه واایناستفاده شود، که در
  شوند.یک به هم و شبیه میار نزدیل) بسیار خالف مکبه  يگرید

واژة الـزام   دریـافتیم ه گذشـت  کـ طـور  همان ؛است اي دیگرگونهمسئله به ی، اصطالح ينظر معنااز 
خـود   يلغـو  يدر معنـا ، مـورد  یـک جـز در  گونـاگون دانـش،    يهاو در حوزهنیست،  یاصطالح خاص

؛ متفـاوت اسـت   کیها انداجبار و اکراه با معناي مصطلح آن ةدو واژ يلغو يمعنا یاستعمال شده است. ول
رود کـه  به کار می ییتفاوت وجود دارد. اجبار در جا یاصطالح ينظر معنااز  ن دو واژهیا ، میانجهینتدر
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سـت و  یگونـه ن شود، ولی در اکراه این یامالً منتفک وة اارادش، لیخالف م کاريبه  يگریردن دک در وادار
  رود.ینم میاناز  طور کاملبهره کشخص م ةاراد

  ينيت دي. ترب۵

ور طـ بـه  .انـد بـه دسـت داده   ینیت دیاز ترب یو متفاوت گوناگونف یتعار یتینظران تربمتفکران و صاحب
  ند از:اه عبارتکرد ک يبندطبقه یلکگروه  دو شان بهگستردگیزان ینظر متوان این تعاریف را از کلی می

ماننـد  ، ن آورده اسـت یـ آنچـه د  ۀها هماي دارند و در آندهگستر ةریف داین قسم از تعاریا .تعاریف عام:1
شـود. ایـن   یم دانستهت یترب ۀطیو... ح یاسیسي، اقتصادی، اجتماعی، اخالقي، عبادي، معارف اعتقاد

مـثالً  ، نیـ ه مراد از دکصورتیاست. درن باشد متفاوت یدام دکن یه مراد از دها نسبت به اینکتعریف
، ت مـد نظـر باشـد   یحیخواهد بود و اگـر مسـ   یت اسالمیهمان ترب ینیت دیمراد از ترب، اسالم باشد

  ی؛حیت مسیعبارت خواهد بود از ترب ینیت دیترب
شـاید  و  ی. برخـ ارنـد د يمتـر ک ةگروه اول محـدود در مقایسه با ه یی است کهافیتعر.تعاریف خاص: 2

ان شـده  یـ ان بیـ پرورش اعتقـاد و التـزام در مترب  ی، نیت دیها هدف از ترببسیاري از تعاریفی که در آن
ز بـر پـرورش   کـ تمر بـراي هـا  فین تعریه اکرند. روشن است یگیف قرار مین تعاریا ةاست در زمر

  .اندخاص نخست ف گروهیتعار در مقایسه بامان یو ا باورها
فقـط  ه کنیا ا، یشودمیز یم نیه شامل تعلکباشد  یعام يمعنا، تیاز ترب ممکن است مقصوده سبب اینکبه 

ه در کـ رد کـ م یتوان بـه دو قسـم تقسـ   یاز اقسام باال را م یکهر، میشود نه تعل یتیمحدود به اقدامات ترب
  رسد.یبه چهار گروه م ینیت دیترب يهافیاقسام تعر، ن صورتیا

شـده  بیان اتینظر آ ۀ الزام در تربیت دینی ازرا مطالعیز نیست؛ ی خاصفیتعر ۀارائ در پین نوشتار یا
یـف نقـش الـزام در    توان با توجه به هـر تعر یندارد و م ی نیازنیت دیف تربیقبال تعاربه تعیین موضع در
  رد.ک یات بررسین آینظر اتربیت دینی را از 

  ینیت دیالزام در ترب یستی. چ6
راه و اجبـار  کـ ا يهـا متـرادف بـا واژه   ينظر لغو، اجبار و اکراه گذشت که الزام از امم الزیف مفاهیدر تعر
ار رفتـه اسـت. در   کـ به» يارکلش به یخالف مکردن دیگري بروادار « یعنیخود  يلغو يو در معنا است

 يهـا گـر اسـت و اگرچـه واژه   ید ياگونـه ی، مسئله بـه نظر اصطالحبحث مراتب الزام خواهد آمد که از 
  خاص خود را دارد. يمعنا یکهر، در اصطالح یول، ندینمایمترادف م ينظر لغو راه ازکاجبار و ا، الزام
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توان گفـت  ، میدست آمداي که در تعریف تربیت دینی بهیجهالزام و نت يلغو ينون با توجه به معناکا
ـ  «ه کن است یا ، هدفدیآیان میبه م ینیت دیراه و اجبار در تربکا، جا سخن از الزامهر در  یشـخص مرب

ی، عملـ  كا تـر یـ  یمطلبـ  ي، پذیرفتنارکلشان به انجام یخالف مفرایند پرورش بعد دینی افراد، آنها را بر
  ».ندکوادار 

  انواع الزام
ـ ا یابد. گاهتحقق  ي گوناگونیهاتواند به شکلمی» کار خالف میلوادار کردن دیگري به« گونـه اسـت   نی

- یه پدر به فرزندش دسـتور مـ  کنیمانند ا، شودیا ترك عملی می يارکار به انجام واد يگرید، گفتارکه با 
 يه مشـغول تماشـا  کـ ل یـ دلاین ن است فرزند به کن مثال ممیه به بازار رود و گوشت بخرد. در اکدهد 

ه فرزنـد خـود را   کـ نیا يند. پـدر بـرا  ک یچیاز انجام دستور پدر سرپ، ون استیزیتلو ازخود  دلخواهلم یف
م انجـا  يبـرا  يشتریفرزند الزام ب وضعن یا باند. کبرانگیزد، تلویزیون را خاموش میدستورش  انجام براي

شـتر  یب یقبلـ  در مقایسـه بـا مرحلـۀ   ن مرحله احتمال امتثال دستور پدر یند. در اکدستور پدر احساس می
و، ممکـن اسـت پـدر    رایـن از ؛ندک پیچیسراز انجام دستور پدر  یلین است به دلکباز هم مم یول، است

  ند.ک زند خود را وادار به انجام دستوربا توسل به زور فر، شدهعصبانی 
 بـا را  يگـر ید یسـ کالزام سه نوع است. اگـر   یلکطور توان گفت به، میه گذشتک یبا توجه به مثال

ن نـوع  یـ ا هرچند در اصـطالح است.  ين الزام از نوع الزام گفتاریا، ندکوادار  يارکقول و گفتار به انجام 
 یسـ که ک يست و شامل مواردین نوع الزام محدود به قول و گفتار نیا یولنامیم، می يالزام گفتار را الزام

  شود.به انجام کاري وادار کند، نیز میاشاره  ارا ب يگرید
دسـتور   ه فرزنـدش کـ نیا يپدر برا، ه در مثال باال گذشتکطور همان ؛است یطیالزام شرا، گرینوع د 

ه کـ دهد اي ترتیب میگونههط را بیشرا یعن، یردیگطاعت کند از خاموش کردن تلویزیون بهره میوي را ا
موقـع  راي اینکه فرزندش نماز خود را بـه ب ين است پدرکشود. مم يو ۀفرزندش ناچار به انجام خواست

 یطیسـت از الـزام شـرای   اثرگـذار ن  یداند الزام قـول از الزام قولی، به دلیل اینکه می استفاده يجا، بهبخواند
از  ییرهـا  يند بـرا ساس که فرد احکشود اي ترتیب داده میگونهیط بهشرا، الزامگونه ؛ در اینندکاستفاده 
ماننـد آنچـه در مـدارس وجـود      ياانجام دهد. الزام برنامـه ، ننده استکدلخواه الزامد آنچه یت بایمحدود

  است. یطیالزام شرا یدارد نوع
، ننده بـا توسـل بـه زور   کالزام فعلی این است که شخص الزاممراد از  ؛وم الزام استنوع س یالزام فعل

  ند.کوادار  يارکرا به انجام  يگرید
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  مراتب الزام
بـه سـه دسـته    تـوان  طـور کلـی مـی   ب و مشکک هستند. این مراتب را بـه ذومرات یمیالزام و اجبار مفاه

 كا تـر یـ را بـه انجـام    يگـر ید، ا اشـاره یبا قول  یعنی، فیخف ۀمرتب .1ند از: اه عبارتکرد ک يبندتقسیم
 كا تـر یـ  راه تـن بـه انجـام   کـ با ا يگریه دکنند ک يارکد یبا تهد یعن، یمتوسط ۀمرتب .2 ؛نندکوادار  يارک

  نند.کمجبور  يارک كا تری را به انجام يگرید، با توسل به زور یعن، یدیشد ۀمرتب .3 ؛دهد یعمل
 اسـت. قسـم اول   که مفهومی عام است، مقسم واقع شدهالزام  يلغو يعنابا توجه به م، مین تقسیدر ا

ص دانست. در این مرتبه شـخص  خا يمعناتوان الزام قولی و الزام بهمیف است ینازل و خف ۀه مرتبک را
ند. قسـم دوم و  کمیوادار  یعمل كا تریرا به انجام  يگرید، بعث و زجر يو انشا یامر و نه باننده کالزام

دانسـت. اگرچـه در قسـم     یتوان الـزام عملـ  میند امتوسط و شدید الزام ۀمرتب، بیه به ترترا کالزام سوم 
بـه  آسـیب،  دفـع   يت و برایو رضا يبدون خشنود يو یول، رودمیان نمیاز  يگریار دیو اخت هدوم اراد

طـور  شـود. همـان  یسلب م يگریامالً از دکار و اراده یدهد. در قسم سوم اختمیتن  یعمل كا تریانجام 
راه و قسم سوم اجبـار خـاص و   کا یاصطالح يا معنایراه خاص کقسم دوم همان ا، شودکه مالحظه می

  .شودمیر نشان داده یدر نمودار ز الزاماجبار است. اقسام  یاصطالح يمعنا
  
  
  
  

ایـن  د یـ آدست میي الزام، اجبار و اکراه گذشت، بههاشناسی واژهدر مفهومم باال و آنچه یبا توجه به تقس
 یعملـ  كا تـر یانجام  بهلش یخالف مکردن دیگري بردارند و شامل وادارعام  يمعنا ينظر لغوها از واژه
 یـک ، هـر متفاوت بوده يگریبا د ینظر اصطالح؛ ولی از معنا هستندشوند و در این معنا مترادف و هممی
گـاه  هـر » اذا اجتمعا افترقـا و اذا افترقـا اجتمعـا   « خالف قاعدةیی خاص و ویژه دارند. در این مقاله برمعنا
صـورت منفـرد   ، معناي عام آنها مراد است و هرگاه بهار روندکهم به نارکراه در کاجبار و ا، الزام يهاواژه

  ها مد نظر است.مال شوند معناي خاص و اصطالحی آنو جدا از هم استع
ف یـ غالبـاً از مراتـب خف   ياو اشاره يگفتار يهارسد الزامیه به نظر مکن است یتوجه ا درخور ۀتکن
د یشتر اوقـات از مراتـب شـد   یدر ب یفعل يهامعموالً از مراتب متوسط آن و الزام یطیشرا يهاالزام، الزام

  الزام هستند.
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نیـز  » الخـاص  یبمعنـ «راه کـ ا، مراتب است يو دارا ککمش یمفهوم »العام یبمعن«ه الزام کطور همان
 فراوانـی دارد؛ راه شدت کا یز سه مرتبه در نظر گرفت. گاهیراه نکا يتوان براطور کلی میمراتبی دارد. به

ض کـه ایـن مرتبـه را اکـراه شـدید      عر کقطع عضو و هت، د به اتالف نفسیف و وعیتخو، دیمانند تهد
 ،ردنکـ اموري مانند ضرب، اتالف مال و حـبس ه کشود ۀ متوسط اکراه در جایی محقق میم. مرتبیناممی
دن یسـر و از رسـ  کاز او  يازیـ ه امتکـ نید شـود بـه ا  یتهد یو اگر شخص، ردیگف صورت ید و تخویتهد

  .ۀ خفیف اکراه محقق خواهد شدمرتبشود، میمنفعت به او ممانعت 
شک، تهدید به اتالف نفس و قطع عضو و هتک عرض از موارد اکـراه شـدید، و تهدیـد بـه     بی

انـد. دربـارة ضـرب، اتـالف مـال و      عت از موارد اکـراه خفیـف  کسر امتیاز و بازداري از رسیدن منف
کردن چنین اطمینانی وجود ندارد؛ زیرا اگر به ضـرب شـدید، اتـالف مـال فـراوان و حـبسِ       حبس

شود و اگر ضرب خفیف، مثل زدن چند مدت، تهدید صورت گیرد، از موارد اکراه شدید میطوالنی
روزه، اکراه خفیف خواهـد بـود.   وعید به حبس چندضربه با چوب بر کف دست، اتالف مال کم یا 

صورت وعید به شود که دراي نیز فرض میدربارة تهدید به ضرب، اتالف مال و حبس حالت میانه
  دهد.آن، مرتبۀ متوسط اکراه رخ می

  »كراهال ا« يهداللت آ يبررس
 یطور مفصـل بحـث و بررسـ   ه بهین آیا، بقره است ةسور 256 یۀن مقاله آیاستدالل در ا يمبنا از آنجا که

  شود.یهف مک 29و ء، شعرا 4و 3، ونسی 99ات یبه آاي نیز اشارهو شود، می
ه  «د: یفرمایم مکیخداوند ح  ال إِکْراه فی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی فَمنْ یکْفُرْ بِالطَّاغُوت و یؤْمنْ بِاللـَّ

) در دین هـیچ اجبـارى نیسـت.    256 :(بقره ؛»الَ انْفصام لَها و اللَّه سمیع علیم عرْوةِ الْوثْقىفقد استَمسک بِالْ
بـه  ، اوردیـ کس به طاغوت کفر ورزد و به خداوند ایمان بت از گمراهى مشخص شده است. پس هرهدای
  و خداوند شنوا و داناست.، شودیزده که از هم گسسته نمۀ استوارى چنگرشت

  »كراهال ا«ية آ يهاشأن نزول
  :دیآیطور مختصر مر بهیه در زکر شده است که ذین آیا ير پنج شأن نزول برایدر تفاس

، 2جی، ننـد (طوسـ  کراه وارد اسـالم  کـ خود را با اجبـار و ا  يهودیفرزندان ، خواستندانصار می یبرخ .1
  ؛)95ص، ش1361، محقق ؛631و 329 ص، 2ج، ش1372، طبرسى ؛311ص

الفتـوح رازى،  (ابو نـد کخواست او را مجبور به اسالم آوردن و می، مردى از انصار غالم سیاهى داشت .2
  ؛)95ص، ش1361، محقق؛ 413، ص3ق، ج1408
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خواست آنان را بـا  یم يو و، شدند یحیه هر دو مسکدو پسر داشت  الحصینابونام هاز انصار ب مردى .3
ــالم    ــه اس ــار ب ــد (ابوالبازاجب ــوح رازىگردان ــى ؛413ص، 3ج، ق 1408، فت ، 2ج، ش1372، طبرس

  ؛)95ص، ش1361، محقق ؛303ص، 1ج، ق1407، زمخشرى ؛631ص
بگیرنـد و  را پـس   فرزنـدان خـود  خواستند می ، این گروهان بودندیهودیان یفرزندان انصار در م یبرخ .4

  ؛)95ص، ش1361، محقق؛ 413، ص3ق، ج1408بوالفتوح رازى، (ا مسلمان کنند
، 2ج، ش 1372، شـد (طبرسـى  که از آنها جزیه گرفتـه مـی   بودند یاهل کتاب، هیآ اینگر یشأن نزول د .5

  ).631ص
ات یـ تواند سـبب اختصـاص آ  که اگرچه شأن نزول نمی ن استیها اة شأن نزولتوجه دربار درخور ۀتکن

تـوان گفـت   ین مـ یبنابرا ؛ستی براي تفسیر آیات و کشف مراد آنهاخوب ۀنیقر یول، به موارد خاص شود
مربـوط بـه اجبـار و    ، »راهکال ا« یۀآ ير مختلف برایشده در تفاسهاي نقلبا توجه به اینکه بیشتر شأن نزول

 ۀ مزبـور فیشـر  یـۀ آ، هکنیشوند بر اها قرینه میم است، این شأن نزولن اسالیرش دیپذ براي انگریراه دکا
  ند.کنفی میمان آوردن ین و ایرش دیذپ يبرا ان راگریراه و اجبار دکا یلکطور هب

  هير آياقوال مختلف در تفس
، بـدین  آمـده اسـت   گونـاگون ر یوجود دارد و در تفاسـ » راهکال ا« ۀفیشر یۀر آیه در تفسک یاقوال ۀمجموع

  :شرح است
 ؛311ص، 2جی، نازل شده اسـت (طوسـ  ، شدگرفته می هیجزبارة اهل کتابی که از آنها ه فقط درین آیا .1

  ؛)95ص، 1ج، ق1409، حلى ؛631ص، 2ج، ش1372، سىطبر
و » فَإِذا لَقیتُم الَّذینَ کَفَرُوا فَضَرْب الرِّقـابِ «آیات قتال مانند:  و بعدها با نزول کفار نازل شد ۀهم ةدربار .2

» موهتُمد جـثُ ویینَ حشْرِک2ج، ش1372، طبرسـى  ؛311ص، 2جی، نسـخ شـد. (طوسـ   » فَاقْتُلُوا الْم ،
  ؛)95ص، 1ج، ق1409، حلى ؛631ص

ی، (طوسـ  انـد با اکـراه اسـالم را پذیرفتـه    یدینگو، ه پس از جنگ وارد اسالم شدندک يبه افراد . خطاب3
  ؛)95ص، 1ج، ق1409، حلى ؛631ص، 2ج، ش1372، طبرسى ؛311ص، 2ج

، 311ص، 2جی، راه و اجبـار راه نـدارد (طوسـ   کـ ا، اسـت  یو جـوانح  یقلبـ  یه فعلک یقین حقیدر د .4
  )؛95، ص1ق، ج1409؛ حلى، 631، ص2، جش1372، طبرسى

، م1999، ار اسـت (نخجـوانى  کل آن روشـن و آشـ  یرا دالیز ؛دینکرفتن اسالم اجبار نیپذ يرا برا یسک .5
  )؛193، ص2ج، ق1418، قاسمى ؛87ص، 1ج
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  ؛)397ص، 1ج، ق1424، هیاست (مغنکم اجباري و اکراهی، تشریع نکرده ح، نیخداوند در د .6
  ).233ص، 1ج، العربى(ابن ن استید وجز، راه حقکاما ا؛ ندک. آیه، اکراه باطل را نفی می7

الزم اسـت مفـردات   یۀ شریف، آ اینمراد  کشف يبرانیز شده و براي بررسی صحت و سقم تفاسیر گفته
 د.شو یبررساست،  ه مؤثریآ که در فهم» ال إِکْراه فی الدینِ«موجود در عبارت 

، و صـافى  291ص، 1ج، ق1412، بـن قطـب  (سـید  جنس است ینف يبرا» ال إِکْراه«در » ال«حرف  ال:
ال «ه کـ نیراه و با توجه به اکجنس ا ین با نفیبنابرا ؛ستین نیدر د یراهکگونه امعنا که هیچدینق) ب1418

  ؛ماندیجه تفسیر هفتم باقی نمینتراه به باطل و حق و درکم ایتقس يبرا ییگر جاید، اطالق دارد »راهکا
ر، الـزام، الحـاح، الجـاء، قسـر،     آمده است: اجبا ین معانیا ار بیلغت و تفاس هايابتکدر  »راهکا« اکراه:

 يگـر یالزام د، باشد یه راضکنیبدون ا يارکانجام  به يگریردن و اجبار دکداراوي، ارکزور واداشتن بر به
 کـردن  و وادار بینـد ه انجام کـاري کـه در آن خیـري نمـی    ب يگریام دالز، ن با اجبار و قسریرفتن دیبه پذ

، ش1377، طبرسـى  ؛397ص ، 1ج، ق1424، فعلى که بدون اختیار از او صـادر شـود (مغنیـه    شخصی به
فـــیض  ؛342ص، 2ج، ق1417یی، طباطبـــا ؛253ص، 1ج، ش1373، شـــریف الهیجـــی ؛140ص، 1ج

  .)284ص، 1ج، ق1415، کاشانى
ار بـه هـم   یبسـ  گوناگونر یلغت و تفاس هايباتکراه در کا ةواژ یمعان، شودمالحظه میطور که همان

  ؛شودیا در برخی قیود، میان آنها دیده می لیدر اجمال و تفصی بسیار کم، تفاوت فقطند و ایکنزد
فـیض   ؛342ص، 2ج، ق1417یی، (طباطبـا » یعلـ «آمده اسـت:   ابه دو معن» یف«ر حرف یدر تفاس فی:
ــان ــه ؛284ص، 1ج، ق1415، ىکاشـ ــى ؛397ص، 1ج، ق1424، مغنیـ ) و 616ص، 2ج، ق1420، اندلسـ

 گونـه معنـا  نیرا ا» ال إِکْراه فی الدینِ« ۀاند جملت دانستهیرا ظرف یه معناي فک يریاز تفاس یت. برخیظرف
، (شریف الهیجـی  شدن در آن وجود نداردپذیرفتن دین و داخلدر  يراه و اجبارکگونه ااند که هیچردهک

ی الـدین   «ر آمده است: اگـر  ین تفاسیگر از اید یدر برخ ؛)253ص، 1ج، ش1373 فـ ـ » ال إِکْـراه عنـوان  هب
کـم اجبـاري   ح، نیه خداوند در دکشود یده میطور فهمنیا، اق در نظر گرفته شودیمستقل از س ياجمله

  .)397ص، 1ج، ق1424، هیاست (مغن و اکراهی، تشریع نکرده
اً بـه  یـ و ثاندارد و اسـتعال   يبرتـر  اوالًه کـ شود سوي کسی اعمال میتوجه به اینکه اکراه و الزام از  با
ه در کـ  طورهمان، نیبنابرا ؛ن استیراه در دکان علت عدم ایب» قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی« ۀه جملکنیا سبب

، اسـتعمال شـده اسـت (مغنیـه    » یعلـ « يمعنـا  در یـۀ شـریف  آ این در» یف«است ز آمده یر نیشتر تفاسیب
  تفسیر ششم در آیه دور از ذهن است؛احتمال ، بیترت بدین ؛)396ص، 1ج، ق1424



   ۱۱۳ »ال اكراه« ةآي ةالزام در آين

  

ان دیـن  شتر مفسـر ین احتمال وجود دارد. بیست؟ چندیفه چیشر یۀن در آیه مراد از الدکنیدر ا الدین:
، عربـی ؛ ابـن 311ص، 2ج، طوسى ؛342ص، 2ج، ق1417یی، اند (طباطباایمان و اعتقاد دانسته يمعنارا به

احتمـال   .)616ص، 2ج، ق1420، اندلسـى  ؛284ص، 1ج، ق1415، فیض کاشـانى  ؛84ص، 1ج، ق1422
 .)312ص، 2جی، طوسـ  ؛169ص، 1ج، ق1413، اسالم باشد (ناصـرى » نیالد«ه مراد از کن است یگر اید

، 1ج، ق1424، هیـ (مغن اسـت  ن آمـده یـ د هايشریعت و دستور، قانون يمعنا، دین بهریاز تفاس یدر بعض
 »محمد رسـول اللّـه  «و  »ال اله اال اهللا«گر به قول ید ی) و در برخ379ص، 2ج، ش1371، قرشى ؛397ص
، 1ج، ق1424، هیـ مغن ؛97ص، 2ج، ش1336، ر شـده اسـت (کاشـانى   ین اسالم تفسید يرفتن ظاهریو پذ
، ع اسـت (فـیض کاشـانى   ین تشـ یـ ه مـراد از د ، کستآمده ا األصفى فی تفسیر القرآنتاب کدر  .)397ص

  .)121ص، 1ج، ق1418
که دیـن در چـه معنـایی    نیا بارةتوان درتر می، آسان»الدین«موجود در » لا« یبا بررس، رسدبه نظر می
، ن احتمـال یف باشد. طبق ایبراي تعر »لا«ه کن است یاحتمال ا ؛ یکدیجه رسیبه نت، استاستعمال شده 

) 14ص، 2ج، ق1415، آلوسـى  ؛190ص، 4ج، ش1366، عهـد باشـد (صـدرالمتالهین    يد براتوانمی »لا«
، ش1372، طبرسـى  ؛312ص، 2ج، ن اسـالم خواهـد بـود (طوسـى    ید» نیالد«ن صورت مراد از یه در اک
معنـا  ، بـدین جنس باشد »لا«ان دارد کو ام، ن اسالم بوده استان معهود نزد مخاطبیرا دیز ؛)631ص، 2ج

 »ن اهللایـ د« يمعنـا اضافه، بـه  ه بدل ازکن است یست. احتمال دوم ایبردار ندین و مطلق آن اکراهکه جنس 
  .)312ص، 2ج، طوسى ؛14ص، 2ج، ق1415، آلوسى ؛190ص، 4ج، ش1366، باشد (صدرالمتالهین

ست کـه  دین اسالم است، ولی بسیار بعید ا» الدین«براي عهد باشد، با اینکه مراد از » ال«که صورتیدر
باشد؛ زیرا در این صورت با آیات قتال و » محمد رسول اللّه«و » ال اله اال اهللا«منظور اسالم ظاهري و قول 

را بـه اسـالم   » الـدین «رسد، قائالن به نسخ این آیۀ شـریف،  کند. به نظر میحرب با کفار تعارض پیدا می
م باشد نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا در شـریعت  اند. اما اینکه منظور احکام و قوانین اسالظاهري تفسیر کرده

براي عهد نیست یـا اینکـه   » ال«اسالم، احکام و قوانین الزامی و اجباري وجود دارد. بنابراین یا باید گفت 
  تواند چیزي جز حقیقت اسالم، یعنی ایمان و اعتقاد، باشد.نمی» الدین«عهد باشد، مراد از » الف و الم«اگر 

ایمـان و اعتقـاد قلبـی    » لـدین ا«از  ، مقصـود شـود  نیز تعبیـر جنس  »لا«به ، فیتعر »لا«ه کصورتیدر
احتمـال  ، براسـاس  رسـد ینظر م، عبارت است از ایمان و اعتقاد. بهعت آنین و طبیرا جنس دیز ؛شودمی

خـود حقیقـت    هکـ  باشـد  مـان و اعتقـاد  یقت ایحق» نیالد«باز هم مراد از  »)لا«دوم (بدل از اضافه بودن 
ن بـه احتمـال   ین خداونـد. بنـابرا  یـ ام موجـود در د کن و احیا قوانین ینه ظاهر د، ستم و دین خدااسال
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بیشـتر   هکـ اسـت   يزیـ ن چیـ و ا یمان و اعتقاد قلبـ یعبارت است از ا، هین آیدر ا» نیالد«مراد از  فراوان
  اند.تفاسیر نیز آن را برگزیده

و اظهـار زبـانی    ياسـالم ظـاهر  » نیالد«د از ه مرااند کموجهآغاز بحث  نخستر یتفس در صورتی دو
سـتی ایـن دو   در، اگر دیـن را ایمـان و اعتقـاد قلبـی بـدانیم     ، اما باشد» محمد رسول اللّه«و  »ال اله اال اهللا«

شـود  نخست، سبب اختصاص آیه بـه کفـار ذمـی مـی    ر یه تفسک خصوصبهرسد؛ تفسیر بعید به نظر می
  شود.یتر میۀ شریف جديآاین ر دوم احتمال نسخ یفسو به موجب ت، ه اطالق داردکیحالدر

ار کن روشـن و آشـ  یـ از ورود در د پـیش ه بـه  یـ شمول آ، ارائه شد» نیالد«ه از ک يریبا توجه به تفس
د وجـود  یـ ن تردیـ از ورود در د پـس کند؛ اما در شمول آن به است و اجبار براي ورود به دین را نفی می

ز شـامل  یـ ن را نیـ از ورود در د پساجبار مزبور  ۀفیشر یۀا آیه آک تمطرح اس پرسشن یادر اینجا  .دارد
شـدن  پـیش از وارد  ظهـور در  » نیالد یراه فکال ا« ۀه جملکبه نظر برسد  گونهنیا نخستد یشود؟ شایم
ن و یـ د بـه از ورود  پـیش هـم  ، هیتوان گفت آاطالق دارد، می» نیالد«ه کنیبا توجه به ا یول، ن داردید به

، ردکـ  مجبـور مـان آوردن  ین را به ایمتدغیر د افرادیتنها نبامعنا که نه؛ بدینشودیآن را شامل م از پسهم 
  مان و اعتقاد وادار نمود.یمراحل ادر  پیشرفتبه  نیز نباید ندار رایافراد د

نَ الْغَیم نَ الرُّشْدیتَب ییجـدا ت، : نخسـ ر ارائـه شـده اسـت   ین عبارت دو تفسـ یا ير برای. در تفاسقَد 
، 4ج، ش1366، صـدرالمتالهین  ؛631ص، 2ج، ش1372، ار و روشن (طبرسـى کل آشیدال بافر کمان از یا

ــیض کاشــانى؛ 200ص ، شــریف الهیجــی ؛140ص، 1ج، ش1377، طبرســى ؛284ص، 1ج، ق1415، ف
ــانک ؛253ص، 1ج، ش1373 ــ ؛97ص، 2ج، ش1336ی، اشـــ دوم،  ؛)616ص، 2ج، ق1420ی، اندلســـ

بـه نظـر    .)343ص، 2ج، ق1417، آن (طباطبـایى  كتـر  یبودن آن و گمراهـ ق دین و رشد انکشاف حقای
  ست.یآن دو ن میان یمطلب اشاره دارند و تفاوت یکر به یدو تفسرسد، هر می

ل یـ ن آن را تعلااز مفسـر  شـماري ه کـ ن است یا» قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی«عبارت  ةگر درباریمطلب د
، ق1418، بیضـاوى  ؛396ص، 1ج، ق1424، مغنیـه  ؛97ص، 2ج، ش1336، دانند (کاشـانى میپیش  ۀجمل

مسـتقل و مسـتأنفه در نظـر     يادر مقام جملـه » قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی«البته احتمال دارد  .)154ص، 1ج
ـ ، ح بـه مسـتأنفه بـودن آن نشـده اسـت     یتصر گوناگونر یه در تفاسکنیگرفته شود. با ا بـا توجـه بـه     یول

  اند.ۀ مستقلی در نظر گرفتهه آن را جملکشود دهند، چنین برداشت مییه ارائه میه از آک يریتفس
ال دیگـري  احتم، و مستأنفه بودن آن» قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی«از دو احتمالِ علت بودن عبارت  جزبه

  ۀجمل، ر خودیدر تفس یم قمیبن ابراهیعلقط فن اان مفسریه در منیز وجود دارد و آن اینک
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ال یکره أحد على دینـه إلّـا   «ه کند کگونه معنا مینیرا ا» ال إِکْراه فی الدینِ قَد تَبینَ له الرُّشْد منَ الْغَی«
  ).84ص، 1ج، ش1367، (قمى »بعد أن قَد تَبینَ له الرُّشْد منَ الْغَی

، تفسـیر  را اوالًیـ ز ؛تـر اسـت  احتمال تعلیل بـودن پـذیرفتنی  ، ن این سه احتمالرسد در میابه نظر می
 ؛ر اسـت یعدم تقد ه اصلْکیحالکه کلماتی در تقدیر گرفته شود، دراز دارد ین نیه به ایاز آ میبن ابراهیعل
  ندارد. یمستأنفه دانستن آن وجه، ن جمله با قبل خودیان ارتباط اکبا وجود ام، اًیثان

  »راهكال ا«ية ده از آيبرگزر يتفس
معنا احتمال دارد آیۀ شریفۀ مزبور، فقط ناظر به یک قانون تکوینی و ارشاد به یک قاعدة واقعی باشد، بدین

اساس این احتمال عبارت که ایمان آوردن فعلی قلبی و جوانحی است و اکراه و اجبار در آن راه ندارد. بر
ست و مشتمل بر هیچ حکمی نیست. احتمال دیگر این است که این آیه اخبار از واقع ا» ال اکراه فی الدین«

متضمن حکم تشریعی و دستوري منع از اکراه در دین باشد. آنچه در بررسی این دو احتمال درسـت بـه   
معنا که اوالً ایمان فعلی قلبـی اسـت و اکـراه در آن    یندو صحیح است؛ بدرسد، این است که هر نظر می

کنند. بنابراین احتمال صـحت تفسـیر چهـارم    نیاً، به همین دلیل کسی را وادار به دینداري نمیراه ندارد؛ ثا
هـاي وارد  خصوص که شأن نـزول رسد، بهاز تفاسیري که در آغاز بحث گذشت، قوي به نظر می و پنجم

ریباً همان است توان گفت این تفسیر تقشده در ذیل آیۀ شریفۀ مزبور نیز با این تفسیر سازگارتر است. می
  ).343، ص2ق، ج1417ارائه کرده است(ر.ك: طباطبایى، عالمۀ طباطباییکه 

ـ نبا، ه باشـند ک ین افراد در هر سنیبنابرا، شودۀ سنین میسبب شمول آن به هم، هیاطالق آ د آنـان را  ی
ـ کا، هیگر آید سوياز  ؛ردکن یرش دیوادار به پذ ـ  و ، نـد کطـور کلـی نفـی مـی    هراه را ب دارد کـه  تفـاوتی ن

    .يگریا دین و یاز والد ، یکیعالم، مکحا، باشد یسکننده چه کاکراه
توان گفت مطلق الزام و اجبار در تربیت دینی ممنـوع اسـت. نحـوة    ، می»ال اکراه«براساس این تفسیر از آیۀ 

  شود.  ئه میاستدالل به آیه براي اثبات ممنوعیت مطلق الزام و اجبار در تربیت دینی در ضمن چند مقدمه ارا
  »:راهکال ا« یۀمقدمات استدالل به آ

  ؛جنس است ینف يبرا» راهکال ا«در  »ال«
 ي؛ارکبر  يگریه عبارت است از الزام و اجبار دک »راهکا«
 ؛شودیو مراتب آن را شامل م هاگونه ۀاطالق دارد و هم »راهکا«

  ؛است یمان و اعتقاد قلبیا» نیالد«مراد از 
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 ؛شودپس از ورود در آن را شامل مین و هم یدر داز ورود  پیشه هم یآ
 ؛ان حرمت استیتر و مؤکدتر در به قوي، کندکیراه مکاز ا ینه يخبر ۀه در قالب جملیآ

ز یش درجـات آن جـا  یا افـزا یـ ردن کـ دا یـ مان آوردن و اعتقـاد پ یا ايگران برین الزام و اجبار دیبنابرا
 .اندز گواه آنیها نشتر شأن نزولیه بکاست  يزین چیست. این

 بررسي و نقد استدالل

ه گذشـت  کـ  گونـه همـان  ؛شـود یم روبهروال کسوم استدالل با اش ۀمقدمۀ انواع و مراتب الزام، با مالحظ
ه کـ متوسـط   ۀمرتب ی؛ا همان الزام قولیف یخف ۀند از: مرتباه عبارتی دارد، کالزام و اجبار درجات و مراتب

رسـد  یشـود. بـه نظـر مـ    نجر به سلب اختیار دیگري میه مکد یشد ۀباست و مرت یراه اصطالحکا، مراد
 یگـر را نفـ  ید انصـراف دارد و مراتـب د  یشـد  ۀنظر مراتب الـزام بـه مرتبـ   یۀ مزبور از در آ» راهکا«عنوان 

ن اسـت  یـ ه این مدلول آیبنابرا ؛منصرف است یطیو شرا يانواع الزام از الزام گفتار ۀند و به مالحظکینم
ـ  یغرس نهـال ا  يزور و اجبار برا ه توسل بهک ـ کـ  يطـور ا پرورانـدن آن بـه  یـ  یمـان در دل مترب  یه مترب

ف و متوسـط الـزام و   یـ مراتـب خف ، ن برداشتیح ایصورت ترج، ممنوع است. در ار شودیاالختمسلوب
 ینفـ  يه بـرا یـ بـه آ  که خارج خواهد بود و تمسـ یشمول آ ةریآن تخصصاً از دا یطیو شرا يانواع گفتار

  ح نخواهد بود.یصح ینیت دیلزام و اجبار در تربمطلق ا
 یحتـ  يگونـه الـزام و اجبـار   ریف اطـالق دارد و هـر  ش یۀآاین راه در کا ةممکن است گفته شود واژ

بـر عـدم جـواز     ۀ مزبـور فیشـر  یـۀ ن استدالل به آیبنابرا ؛شودیآن را شامل م يف و نوع گفتاریخف ۀمرتب
لحـاظ  : اوالً بـه تـوان گفـت  اسـت. در پاسـخ مـی    تـام  ینیت دیر تربمراتب و انواع الزام د همۀاستفاده از 

ف الـزام  یـ نـازل و خف  ۀاز مرتبـ  یۀ شریفه مزبوره آکنان وجود دارد ین اطمیا، راه و اجبارکمند بودن امرتبه
 يلحاظ انواع الزام به نـوع گفتـار  توان گفت بهمیز ین ؛انصراف دارد، راهکف ایخف ۀو مرتب یالزام قول یعنی

و  یامـر قلبـ   ، یعنـی نیـ راه در دکـ از ا یه علت نهـ کن است یل آن ایآن نظر ندارد. دل یطینوع شرا گاهو 
آن  یطیو شـرا  يو انـواع گفتـار   ۀ خفیـف الـزام و اکـراه   با استفاده از مرتب یمنافاتدینداري، بودن  یدرون

، نـد کیق مـ یتطب هن مرتبیر اه بکالزام را  یطیو نوع شرا یراه اصطالحکا ۀ متوسطمرتب، هیه آکنیندارد. در ا
  ؛رسدر به نظر میتي وجود دارد و احتمال شمول آن قويدیترد، ا نهیشود شامل می

جـواز الـزام و    یاسـتدالل بـه آن بـر نفـ    ، ه بر منع مطلق الزام و اجباریرفتن داللت آیفرض پذ، بهاًیثان
ی نـ یت دیـ از ترب یف عـام یتعـار ه کـ نیبـا توجـه بـه ا   ی، نیت دیها و قلمروهاي تربساحت ۀاجبار در هم

ي، گـر یراه در معتقـد بـارآوردن د  کـ م عـدم جـواز ا  کـ را حیز ؛اخص خواهد بود، لیبه دل کتمسهست، 
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 یعنـ ی ینـ یت دیاز ترب یاختصاص به ساحت خاص، عام آن باشد يمعنا ینیت دیه مراد از تربکصورتیدر
  .ینیت دیساحات ترب ۀنه هم، اعتقادات دارد

 ن اسـت؛ یـ رسـد ا یه بر منع مطلق الزام و اجبار به نظـر مـ  یبر فرض داللت آ یه مبتنک يگریپاسخ د
ل عـدم جـواز   یـ توانـد دل ینم» راهکال ا« یۀآ، م استیت در آنها اعم از تعلیه مراد از تربک یفیتعاربراساس 

ـ   ، فقـط میرا در تعلـ یـ ز ؛گران باشدین به دیراه در آموزش دکا ، ردیـ گیر قـرار مـ  یتحـت تـأث   یذهـن مترب
نفـی   يگریردن دک ردن و مؤمنکد است اکراه و اجبار را در معتقد صدفقط در شریف یۀآاین ه کیحالدر

یـا  ن یـ م دیمراتب و انواع الزام در تعل ۀاستفاده از هم بارةاست و در یو عاطف یقلب این موضوعیه کند ک
  ت است.کسا ینیردن بر رفتار دکوادار 

تـام   ینـ یت دیبر عدم جواز استفاده از روش الزام و اجبار در ترب ۀ مزبورفیشر یۀن استدالل به آیبنابرا
راه و کـ د و متوسط ایشد ۀمرتب، د الزامیشد ۀار بردن مرتبکبه  فقطه ین آیست. اروبهروال کست و با اشین

  ند.کیعام منع م يبه معنا ینیت دیاز ترب یهم در بخش آنرا  یطیموارد نوع شرا یو برخ ینوع فعل

  )29: هفک) و (4و 3: (شعرا، )99: ونسیات (یآ ی. بررس6
»یونْ فنَ ملَآم کبر شاء میعاً أَ لَوج مضِ کُلُّهنینَ   الْأَرؤْم کُونُـوا مـى ی ؛ )99:ونسیـ » (فَأَنْت تُکْرِه النَّاس حتـَّ

ردم را بـه اجبـار   آورنـد. آیـا تـو مـ    ند ایمان مـى اکسانى که در روى زمین ۀهم، اگر پروردگار تو بخواهد
  دارى که ایمان بیاورند؟وامى

، کاشـانى  ؛344ص، 1ج، ق1405، (راونـدى  داننـد یمـ » راهکـ ال ا« یـۀ ه را ماننـد آ ین آیر ایتفاس یبرخ
ن یصـدرالمتأله ). 140، ص1ش، ج1377؛ طبرسـى،  303، ص1ق، ج1407؛ زمخشرى، 408، ص1ق، ج1423

ۀً       لَعلَّک باخ«ات یآ، هین آیعالوه بر ا آیـ ماء نَ السـ مـ هِملَـیینَ * إِنْ نَشَـأْ نُنَـزِّلْ عنؤْمکُونُوا مأَلَّا ی کنَفْس ع
اننـد  ) را هم29:هفک» (فَمنْ شاء فَلْیؤْمنْ و منْ شاء فَلْیکْفُرْ«) و 4و 3: (شعرا» فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعینَ

  .)195ص، 4ج، ش 1366، هین(صدرالمتال ددانمی» ال اکراه«یۀ آ
و  يمـان ظـاهر  یاسـت نـه ا   یو درونـ  یمـان قلبـ  یا، اتیـ ن آیـ مان در ایاز امقصود ه کروشن است 

آوردن ؛ ثانیاً نهی از اکراه بر ایمـان  است یو قلب یباور درون، مانیا ةمتبادر از واژ يمعنا، را اوالًیز ي؛صور
 یـۀ فـر در آ ک بـا مان یا رویاروییو  ءشعرا چهارمو  یۀ سومخضوع در آ نود و نهم سورة یونس، به یۀدر آ

مـان  ینـه ا بـه کـار رفتـه اسـت،      یباور قلب يمان در معنایه اکنیاست بر ا دلیلیهف ک بیست و نهم سورة
ه مـراد از  کـ ن اسـت  یـ د ایـ دانند مؤیم» راهکال ا« یۀات را مانند آین آین اامفسر یه برخکنیا، ثالثاً ي؛ظاهر

    است. یو درون یاد قلبات اعتقین آیمان در ایا

۱۱۸        ۱۳۹۲پاييز و زمستان ، دهم، پياپي دوم، شماره مپنجسال 

اسـت   ردهکه خداوند اراده کداند ین مطلب میونس را دال بر انهم سورة یو نود  یۀآ، ییعالمه طباطبا
ه بـه صـورت اسـتفهام    یـ ن آیـ در ا سـبب ن یبه هم ؛راه و اجبارکنه با ا، اورندیمان بیار ایاخت يمردم از رو

ؤْمنینَ أَفَأَنْت تُکْرِه النَّا«ید: فرمایم يارکان کُونُوا مـتَّى یح یعنـ ی ؛)126ص، 10ج، ق1417یی، طباطبـا »(س 
بـا توجـه بـه     .رمیپـذ یرا نم يمان اجباریو من ا ینکآوردن اجبار توانی مردم را بر ایمانر تو نمیامبیپ يا

ز مراتـب  اسـتفاده ا فقـط  » راهکـ ال ا« یـۀ ماننـد آ  هیـ ن آیا، ییعالمه طباطبار یه و تفسیآ این مان دریا يمعنا
و  نـد کیمنـع مـ   يگـر یرا در معتقد بـارآوردن د ، راهکد ایشد ۀد الزام و مرتبیشد ۀمرتب ، یعنیخاص الزام

  ست.یح نیصح ینیت دیمطلق الزام و اجبار در ترب یاستدالل به آن بر نف
آورنـد، خـود را هـالك    که ایمـان نمـى  از این، ن است: شایدیا سورة شعراء سوم و چهارم یۀآ ۀترجم

 وع سـر فـرود آورنـد   برابـر آن بـه خضـ   کنیم که در برایشان آیتى نازل مىاز آسمان  ، اگر بخواهیمسازى
ردن خود از شـدت غـم و   میان بردن و هالك کاز  يبه معنا» بخع« ۀشیاز ر» باخع« ةواژ .ش1374، (آیتى

ـ «) و عبـارت  5ص، 8ج، ق1414، منظـور ؛ ابـن 110ص، ق1412، اندوه اسـت (راغـب اصـفهانى    ت فَظَلَّ
 کننـد کـه  بیان میه ین دو آیاست. ا یرش قلبیآوردن و پذاین آیه کنایه از ایمان  در» أَعناقُهم لَها خاضعینَ

ار یـ اراده و اختبا ه مردم کن تعلق گرفته است یبر ا یحق تعال ةست و ارادین ين اجباریرش دیمان و پذیا
راه را در کـ د الزام و ایاستفاده از مراتب شد فقطز ین هین دو آیا. پس، اجبار ينه از رو، اورندیمان بیخود ا
افـراد و   یمانیپرورش ا برايمراتب الزام  دیگرو منع استفاده از  یند و به نهکیگران منع میردن دکمؤمن 
  اً و اثباتاً نظر ندارد.ینف ینیت دیگر تربید يهاطهیمراتب الزام در ح ۀن استفاده از همیهمچن

رده اسـت  کـ ر یـ فـر مخ کمان و یمردم را در انتخاب ا، هفک نهم سورةبیست و  یۀم در آکیخداوند ح
س خـود  کـ معنا کـه هـر  بدین ؛)241ص، 3ج، ق1415، فیض کاشانى ؛362 ص، 2ج، ش1377، (طبرسى
 یو درونـ  یقلبـ  فعلـی مان و اعتقاد یه اکنیاست بر ا یه مبتنین آیورزد. ایفر مکا یآورد یمان میبخواهد ا

  .استمان آوردن یگران به اید وادار نکردن یۀ شریفن آین مراد ایبنابرا ؛ل را نداردیتحم تیاست و قابل
ات یـ ن آیـ شـده از ا جه به اینکه تفسیر و معنـاي ارائـه   توان گفت: با تویه مین چند آیا يبنددر جمع

د یو مراتب شـد  د الزامیشد ۀفقط استفاده از مرتب» راهکال ا« یۀات مانند آین آیا، است بسیار محکم و قوي
ـ ، ننـد کیاست منع مـ  یقلب باوريه کمان یدر پروراندن اراه را کو متوسط ا  ۀاسـتفاده از مرتبـ   بـارة در یول

مـان آوردن  یگـران بـه ا  یردن دکیطی آن براي وادار و شرا يراه و انواع گفتارکف ایخف ۀمرتب، ف الزامیخف
 يگـر ین بـه د یم دیمراتب الزام در تعل ۀاده از هماستف دربارة» ال اکراه«یۀ ات همانند آین آیت است. اکسا

  ندارد. ياً و اثباتاً نظریت است و نفکن ساید هايبه انجام دستور يگریردن دکا در جهت وادار ی
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  يريگجهيو نت يبندجمع
الزام و اجبار در تربیت دینـی   عدم جواز استفاده از روش رايات مشابه آن بیو آ» راهکال ا« یۀاستدالل به آ

 ۀمرتبـ ، د الـزام یشـد  ۀار بـردن مرتبـ  کـ به  فقطات ین آیال مواجه است. اکست و با اشیطور مطلق تام نبه
آن هـم در بخشـی از تربیـت دینـی      را یطیمـوارد نـوع شـرا    یو برخ یراه و نوع فعلکد و متوسط ایشد
از  مقصـود  خـاص آن اراده شـود و   يمعنـا  ینـ یت دیـ ه از تربکـ صورتیکند. البته درمعناي عام منع میبه
ـ الزام و اجبار در ترب ید نفیمف زبورات میم و در عرض آن باشد؛ آیر از تعلیغ يزیز چیت نیترب  ینـ یت دی
 يگـر ین بـه د یـ م دیمراتب الزام در تعل ۀاستفاده از هم شده، دربارة ات بحثیطور مطلق خواهند بود. آبه
  ندارد. ياً و اثباتاً نظرینف ت است وکن ساید هايبه انجام دستور يگریردن دکبراي وادار ا ی
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