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های معاصر و در های مختلف تلویزیونی، در برخی از کتابدر مصاحبه
شود که های اینترنتی این مطلب تکرار میبسیااری از فتتووها در ایای   

اجباری بودن احکام شییریع  و اجرای  ن من ر به نتاخ خواهش شییش، و  
اجرای احکام خود وادار شریع  ااالم مردم را به این در حالی اا  که 

ای منافق خواهش شش، و به همان زیرا این امر باعث ای اد جامعه ؛کنشنمی
اها ِف دلال یکی از متاهام شیییرعی این بوده که   ٓ إِۡكرا ِيِنِۖ  َلا اجبار و  ٱلد

 (.652)بقره   اکراهی در )قبول( دین نیست
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ز اوادار کردن مردم به شریعت اسالم یا برخی  آیا حقیقتاً

 شود؟ام آن باعث نفاق میاحک
فویش  اجباری کردن احکام شیریع  ممکن ناس   طراح این اشیکا  می 

نباشنش در ختا ، و مردم زمانی که به حکمی قانع شیود میزیرا باعث نتاخ 
های به تخلف از  ن خواهنش پرداخ ، و دراییی  این ااییی  که ارز 

ایمانی را در د  مردم تقوی  کرده، تمسییآ  نان به دین و هویتنییان را  
افزایش دهام، و در نصیات  و راهنمایانیان کوشیا باشام تا با مال خود    

الم منافات ا افر از اجبار اایتتاده شیود با اا  احکام دین را ان ام دهنش. امّ
 دارد و من ر به نتاخ خواهش شش. 

 هایی وجود دارد در اجرای این متهوم ماان طرفشاران  ن تتاوت
برخی در نتا ه این متهوم هرفونه اجبار را از ااییالم ح ک کرده،  ن را 
تنهیا به پاامی روحی و فردی ماان بنشه و خشایش تبشیل کرده، و هرفونه  

، زیرا هرفونه ارتبا  کننشمیوم  را نتی ارتبیا  مایان  ن و نمیام و حک   
دین بیه حکوم  و قشرت  ن را از پاام هشای  به ابزار ایییرکوب تبشیل  

 خواهش کرد. 
 زادی باییان و فکر مطرح  یبرخی دیور این متهوم را تنهییا در زمانییه

فوینش  زادی باان و عقاشه برای هموان متتوظ اا ، حتی کننش، و میمی
شیهاات  ن کنار ف اشته شود، تا زمانی که به کسی افر اصیو  اایالم و ب  

تعشی صییورت نوارد، زیرا هرفونه اجبار یا ممنوعا  در این زمانه من ر 
 به نتاخ خواهش شش. 

ای احکییام و برخی این متهوم را عیاملی برای منیییرو  ایییاختن اجر 
که اجرای احکام  داننش، به این ترتابشیییریعی  بیه شیییروطی معان می  
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ی فاری و انتخاب مردم اایی ، نه به خاطر شییرعی أرشییریع  منو  به 
بودن  ن. افر مردم اجرای حکم و اجبیاری بودن  ن را بذ یرنش منیییکلی  

ا در غار این صیییورت کنار وجود نشارد و  ن حکم اجرا خواهش شیییش، امّ
بو  ف اشییته خواهش شییش، و اجرای شییریع  تنها در این صییورت قابل ق

 ای منافق خواهش شش. اا ، وفرنه باعث ای اد جامعه
های متتاوت هر کشام به شیکلی شبهه به وجود  مشن نتاخ در  این رو 

 انش. احکام شریع  را مستنش خود ااخته صورت اجرای
پس ایخن از ایمان به حکم شیرعی در این ا مطرح ناس ، بلکه اط    

 اجبار و الزامی بودن  ن مطرح اا . 
صاحب این اشکا  به نص »ناازی ناسی  کسی اعترا  کرده و بوویش   

. زیرا این موضوع بتث ناس ، و متور اخن «یا حکم  ن اعتقادی نشارد
 اجباری بودن حکم شرعی اا .  یدرباره

همچنان ناازی ناسیی  صییاحب اشییکا  بوویش به نص ایمان دارد  زیرا 
 اختالک در مورد الزامی بودن نص اا  نه تنها ایمان به  ن.

متصییل اایی ، که در  بالی  ن خللی  ا  به صییورتؤاین متتوای ایی
را ، و اشکا ت مختلتی وجود دارد که با تتکاآ  شکار و تصوری ناد

 ا  و بررای مقشمات و ختایای  ن واض  خواهش شش.   ؤو ت زیه ا
 ا  اه اشکا  اصلی در خود دارد ؤاین ا
در شییریع   ه به صییراح  و  ه به صییورت  «الزام»  لغو وصیف  اول

 تلویتی.
 یراد در فهم نتاخ و درک عوامل  ن.  ادوم
 و تاثار  ن. «الزام»  ایراد در تصور سوم

 با بررای این عناصر ح م اشکا ت موجود منخص خواهش شش.
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 :یکم

 
ابتشا بایش دانس  که ماان کنار ف اشتن اجبار در احکام شریع  یا برخی 

ر قواعش فرافااز  نها در شرایط زمانی یا مکانی یا به علل معان، و تعریف 
و عمومی در این مورد که باعث لغو یا تتریف احکام شیییریع  شیییود 

 تتاوت وجود دارد.
اصیییل اجبار و الزام در  «شیییودمیاجبار من ر به نتاخ »این قیاعیشه که   
 .  کنشمیلغو  شریع  را کامالً

 ن اایی  که در  شزیرا افر الزام در شییریع  من ر به نتاخ شییود، معنای
الزام و اجباری در  ن ی نبایش وجود داشته باشش، و هر شیریع  ها  الزام 

، و بایش شریع  را از شییودمیای اای  که من ر به نتاخ  فسیادی رینیه  
ای اا  که من ر به پ یر  این همان نتا ه  نان نقصیی پاکسازی کرد. 

 ت  ااالم  ن را به ششّ، همان تتکری که امّشودمیتتکر اکو ر متض 
 . و این همان منکل اااای اا . رد کرده اا 

ای معان قابل که احکام شریع  در کنور یا جامعهتوان تصیور کرد  می
اجرا نباشیینش، و الزامی بودن  نها باعث متااییش بزرفتری شییود، که  نان 

ا موضیییع عواملی در اجرای احکام شیییرعی بایش در نمر فرفته شیییود، امّ
در شییرایطی و به صییتا  در  نان حالتی این اایی  که واجب شییرعی  

  خاطر عشم امکان ممکن اا  اجرا ننود
   ۡۡو ۡۡ ُا ۡا ٱ ٱتَََۡ ا ََا اا  ٱهق ُو تَّق پس تاا تووانیاخ ااخا تر  و پرهیرکاار     فَا

 .(62{)تغابن  تاشیخ
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  ٱ َا ۡا ُوۡت ٱ إَِلق  و ناۡفسَا لدِفو ٱهق ی اخاونخ ته هیچ کس جر ته انخازه َلا يوكا
 .(682)بقره   کنختوانائیش تکلیف نمی

قواعش اییاااییی در ااییالم بر ااییا  در نمر فرفتن مصییلت  برتر و   
جلوفاری از متااش بزرفتر بنا ششه اا . پس الزام و اجبار در هر زمان و 
مکان و شیرایط و نمامی نبایش وجود داشته باشش، و ممکن اا  به خاطر  

 عوامل و ااباب مختلف به  ینشه موکو  شود.
  

 پس مشکل کجاست؟
این اا  که این ااتثناء به اصل تبشیل شود، و ضرورت جای منکل در 

متکم شییرعی را بوارد. زیرا ادعای اینکه نتاخ نتا ه  یحکم ثاب  و پایه
و اثر اجباری بودن احکام شییرعی اایی  یعنی اینکه ااییا  اجبار و الزام 

مردود اای ، و شریع  ااالم ها  الزام و اجباری نشارد، و  نان   مطلقاً
و مورد اتتاخ ای نادرایی  و به معنای لغو یآ اصییل شییرعی ثاب  هنتا 

توان انکار  کرد، و اینکه انسان در شرایط معانی علماا  که هرفز نمی
دانیش، یا باور دارد  نیشارد ییا امر دیوری را مهمتر می   امکیان اجرای  ن را 

متااش و منکالت خطرناکی شود  اجرای حکم شرعی ممکن اا  ابب
 لی برای لغو کامل حکم باشش. توانش دلانمی

برای مثا  انسییان ممکن اایی  )برای ن ات از مرر و رفع تنیینوی(   
توانش مقبو  یا ر شیود، و  نان امری در شرایطی می م بور به شیرب خم 
ا افر بوویش خمر نوعی نوشییاشنی اایی  و نبایش در حتی واجب باشییش. امّ

 رده، ولو اینکهادعایی نادرا  و شناع مطرح ک ،مورد  ن ایختواری کرد 
 نه در تغاار حکم شرعی  باشش، زیرا ضرورت در نوشاشن اا  م بور
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پس اشییکا  در نتوه تطباق حکم در کنییوری از کنییورهای ااییالمی  
ناسی  که در  ار وب اصیو  شرعی و بر ااا  مصال  و متااش تغاار   
کنش، بلکه در رینیه تصیور شیرعی اا . در این حال  ادعای بعای از    

شیییرایط فالن کنیییور را درک  فوینش برخی از علمارتب میمعزیزان که 
موضییوعاتی نشارد، زیرا اییط  درک علما از شییرایط یا واقعا   کننشمین

 . شکنمیفالن کنور هر  ه باشش، ارتباطی به رینه این اشکا  پاشا ن
بتث در مورد یآ متهوم شیرعی اای  نه نتوه اجرای  ن در کنوری   

های ل بتث هستنش نه شرایط یا واقعا معان، و احکام شیرعی ثاب  مت 
برد و که کنوری از منکالت خاصی رنج می یآ جامعه منخص، و این

های زیادی روبرو هستنش دلالی دعوتوران در  ن با اشیکا ت و دشیواری  
برای تتریف احکام شیرع و تغاار متاهام شیرعی ناسی .  را که دین و    

 ن از اییوی اع تعاان  شییریع  از اییوی اع متعا  ناز  شییشه و احکام 
 انش، و اخن فتتن در این مورد بساار حسا  اا   ششه
 ٱ َا ُا ٱ  َا َِۡه را  َا ٱ ها َا ِِر ا  َٰا ا ٱۡففا ِ يد رق ا ّبا ٱ را  إِنقََا

ۡۡ ۡۡيِ قَو ُاٱۡۡلاۡۡغا بِغا ۡث ا  ُاٱۡۡلِ نا  ُا با
ن 
ا
أ ُا  ِ كُُووا  ٱۡۡلاقد ِۡۡ ِه   ُتش ۡلَٰا ََو ِۡل بِهِۦ ت د نا اۡ  يو ٱ ل َا  ِ ا ٱٱ بِتهق واا  لَعا ال ُو ن َّا

ا
أ َا ُا  ِ ٱ َلا هق

انا  َو لا ۡۡ تگو که اخای من هر گونه اعمال زشاات را  ه در کشااکار و ٣٣َّا
 ه در نهان و گناهکاری و ظلم ته ناحق و شرک ته اخا را که تر کن شرک 

دانیخ ته اخا نساابت هیچ دلیلی نفرسااواده اساات و این که  یری را که نمی
 .(33)اعراک   .است دهیخ، همه را حرام کرده

توانییش دهیش نمی تغارات و تتو تی کیه در  ن ر  می نایاز جیامعیه و م    
ای برای ح ک برخی احکام شریع  یا اضافه کردن احکام جشیش به بهانه



  شود؟یا اجباری بودن احکام اسالم باعث نفاق میآ                                                                               01

 ن باشیش، و اهتمام به این موضیوع از روی ارفرمی یا جش  و رقاب  به   
 بلکه وجود ناامشه اا .

  برای باان احکام شیرع اا ،  را که حتات  از متاهام شرعی در  اوالً
 نتس خود ضرورت دارد. 

  توضیا   ن برای مردم ابب این خواهش بود که به  ن توجه داشته  ثانیاً
 و در  ینشه خوااتار اجرای  ن شونش. 

  این که تغاار حکمی در حا  حاضیر ضیرورت یا نااز جامعه اا    ثالثاً
قواعش شیرعی و فقهی بررای شود،  را که هر ادعایی در  بایش بر اایا   

 ، و هر اجتهادی در این مباحث اعتبار نشارد. شودمیاین زمانه پ یرفته ن
  نااز و شییرایط جوامع مختلف متتاوت اایی ، و افر در کنییوری راتعاً

امکان اجرای بعایی احکام شیریع  وجود نشاشییته باشییش، ممکن اا    
 ن را اجرا کننش. در نتا ه حکم شیییرعی بایش  برخی جوامع دیور بتواننش

واضیی  بوده، حکم اصییلی و حکم در حا  ضییرورت از یکشیور متمایز  
 باشنش.
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 وم:د

 
کسیی که این شیبهه را بذ یرد وارد تاادی عماق با فهراتی طو نی از   

ه اعما  انواع تتریف و تغاار و احکام شیییرعی خواهش شیییش، و م بور ب
زیرا بتث در مورد یآ نص جزئی ناس  که بتوان  ن  ویل خواهش بود أت

 را تاویل نمود یا ضعاف دانس . 
که بر نصوص و احکام و قواعشی  الزام و اجبار یآ اصیل شرعی اا  

 رعی برخی از اینشیمار بنا شیشه اای . برای تباان ح م این اصل ش   بی
 کنم احکام را ذکر می

 
  ها و حخود شرعیمجازات

 باان ششه اا   و حش زنا در قر ن حش اارخ 
  ٓاا ۡو ُا َۡ ٱّبِقافو فات ُاٱلسََق ُو  ٱّبِ ٱ ُاٱلسَق َا َو يِۡديا

ا
دسااوان مرد و زن دزد را ته کیفر  أ

 (38)مائشه   .انخ تبریخکاری که کرده
  ِِرد ق َٰا ُا  َّو و ُِ تِۡل اِي فَا ُاٱلزق فو  انِيَا َا  ٱلزق َو ِۡه ة ِۖ َد ا ُۡ َِٱ ئافا ِلا زن و مرد زناکار   ٱ 

 (6)نور   .را ته هر یک از کنان یکصخ تازیانه ترنیخ]تکر[ 
و در این  صتا  ناز م ازات شارب خمر  مشه اا . اینها تنها الزام و  

هایی هسییتنش برای جرائمی معان، و در واقع اجبار ناسییتنش، بلکه م ازات
الزام به ترک یآ عمل و الزام به م ازاتی معان در صیییورت ارتکاب  ن. 

  ها بر ااا  مبشأ قر نیم ازات یا با این 
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   ۡذكو خو
ۡ
َلا تاأ فاف  ُا

ۡ
أ ٱ ّبا َا َِ ِ ِ ِف دِيِن ٱ ب در دین الهی، در حق کنان د ار   هق

اجبار من ر به نتاخ "کنام ییا مبیشأ   ( برخورد می6{)نور  ترحم نشااویاخ 
 ؟ "شودمی

 
 :وجوب تغییر منکر تا درجات سه گانه کن

هر گاه کسی از شما منکری را »راهنمایی فرمود    نوونه که رایو  اع   
دیخ کن را تا دسااوش تغییر دهخ، اگر نووانساات تا زتانش، و اگر نووانساات تا 

 .  (6)(قلبش
تغاار با دا  یعنی همان جلوفاری و ممانع ، و اجبار به رعای  احکام 
شییرع، که همه مردم )و نه تنها حکوم ( مخاطب  ن هسییتنش.  یا واجب 

 تغاار داده شود یا اینکه به نتاخ من ر خواهش شش؟  اا  منکر
 

 :رجوع ته شرع
خود دایییتور داده ااییی ،  ن ا که   را کیه اع متعا  به رجوع به کتاب 

 فرمایش می
   ۡكو ن فقۡ  َيا َا ُنا ُا ِفِرو َٰٓئِكا هو و ٱۡفكا لا  ُ

و
و فاأ لا ٱهق نزا

ا
ٱٓ أ َا ِ و کسااانی که تر  ب

 (  44)مائشه   .است، حکم نکننخ، کافرنخوفق کنچه اخاونخ نازل کرده 
 فرمایش  و می

 وانا ال ُو يا ِ ُا ّلق ۡااا هاٱ ثو ق يا ۡۡ طا
ا
أ ُا اِل  بِتلرقتو ُا  ِ هقٱ بِتهق َا ا ۡۡ   فارِيق  ءا ِۢن با َد َو   ِۡه ِلِكا  ِد َد ذا

َِهنِيا  ۡؤ َو ۡ َٰٓئِكا بِتل لا  ُ
و
ٱٓ أ َا ِۦ  ٤٧ُا ۦِ ا ّباتَََو ُا  ِ ٓاا  إَِلا ٱهق ۡ  إِذاا ِإَوذاا دوعو َو ِِلاۡحكو ا باۡيها
انا  فارِيق   رِضََو ۡۡ َُّ َو   ِۡه گوینخ: ته اخا و پیغمبر ایمان داریم و )از و می  ٤٨َد

                                         
 (.682مسلم )ح  صتا  (6)
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کنیم، امّا پس از این ادّعا، گروهی از ایشان رویگردان اوامرشان( اطاعت می
شونخ، و کنان در حقیقت مؤمن نیسونخ. هنگامی که ایشان ته سوی اخا و می

شااونخ تا  در میانشااان داوری کنخ، تعزاای از کنان فرا اوانخه میپیغمبرش 
 (  48-44)نور   گردنخ.رویگردان می

 فرمایش و می
  ۡبلِكا َا َِن  نزِلا 

و
ٱٓ أ َا ُا ۡكا  نزِلا إِِلا

و
ٱٓ أ َا ِ  ب

هواا  َا ا ۡ  ءا َو نق
ا
انا أ َو ِينا يازۡعو اۡ  تارا إَِلا ٱَّلق ل

ا
أ

ٓاا  إَِلا  َو ٱكا ۡاحا ن يا
ا
ُنا أ ُا  بِهِۦۖ يورِيدو رو ن ياۡكفو

ا
ا  أ ُٓ ِمرو

و
قاۡد أ ُا اِت  ِغو کیا تعجّب ٱفَٰق

گوینخ که کنان تخانچه تر تو نازل شااخه و تخانچه کنی از کسااانی که مینمی
اواهنخ داوری را ته پیش طاغوت پیش از تو ناازل شااخه ایمان دارنخ، می 

ن تبرنخ و حال کن که تخیشااان فرمان داده شااخه اساات که ته طاغوت ایما 
 .(26.{)نساء  نخاشوه تاشنخ

اییازنش. افر در صییراح  رجوع به شییریع  را واجب می  این  یات به 
شیریع  اجبار و منع و الزام وجود نشاشته باشش، رجوع به  ن  ه معنایی  

فردنش و حکم الزام  ور ناسیی  به  ه  از باز میدارد؟ و وقتی حکم  ن 
 اا  ؟  اع متعا  فرموده کننشمی ن را اجرا 

  َِن ۡؤ َو ِ  ل
نا ٱ َكا َا َلا مو  ُا َِهاٍف إِذاا ُا ی ۡؤ َۡۡ َو و َقض ا انا ل ن ياكو

ا
ا أ ۡمرا

ا
ٓ  أ و ۦو ا ّباتََو ُا و  ٱهق

ۡمرِهِۡ   
ا
َِۡن أ اةو  و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسخ که  ون اخاونخ و  ٱۡۡلِۡيا

پیاامبرش امری را مقرر دارنخ، کنان را در کارشااان ااویار ]و  ون و  
 (32)احزاب   .[ تاشخ رایی

اختایاری از خود نیشارد،  وونه    من در التزام بیه احکیام شیییرع  ؤپس م 
تنااب ای اد کرد؟  «عشم اجبار در شیریع  »توان بان این  یه و نمریه می
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من از خود اختااری نشارد، اما در همان حا  ملزم ناس ؟  این ؤ وونه م
 معادله واقعا پاچاشه اا  

 
   جهاد در راه اخا

در نصییوص قر ن و ایین  و در اییارت نبوی و اییارت خلتای  را که 
راشییشین و صییتابه جهاد امری معروک و شییناخته شییشه اایی . افر در  
شیییریعی  الزام و اجباری وجود نشارد این تال  و جهاد برای  ه بوده  

پنشارد جهاد در ااالم ر ااا  تتسار نوتهور معاصر که میاای ؟ حتی ب 
انشن ت اوزفر بوده اا ، باز هم موضوع تنها برای دفاع از خود و عقب ر

الزام و اجبار متل اشیکا  اایی .  را که صییتابه در جهادشان به عقب  
رانیشن مت یاوز اکتتا نکرده، و کنیییور را پس از فت   ن به مردم واف ار   
ننمودنش، بلکه شعائر ااالم را در  ن اجرا کرده، و مردم را به حکم ااالم 

 ملزم نمودنش.
دانام که ااییالم را در شییرخ و غرب منتنییر    یا  نان را دعوتورانی می 

تنش نتاخ را در جامعه نهادینه ایییاختنش یا بی  ن که متوجه باشییینش داشییی
ایاختنش؟  زنشفی خلتای راششین ناز در الزام به ااالم و ترویج  ن و  می

برپایی احکام  ن واضی  اای ، و رفتار  نان با اهل ذمه بر کسی پوشاشه   
 ن اجبار و الزامیانش،  یا ایتتسیاری که برای این احکام داشته  ناسی . هر 

انش من ر به نتاخ شیشه، یا باعث انتنار ااالم و تقوی   ن  که به کار برده
 فنته اا ؟

 
 نصوص عقوتت و عذاب در نویجه ظهور منکرات: 

دهش افر منکر صوص مختلتی وجود دارد که ننان میدر قر ن و این  ن 
  یافته و عادی شود نتا ه  ن هالک و نابودی اا فستر  
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  ۡلم ِى بِظو را ُو لِكا ٱۡف َۡ بُّكا ِِلو نا ّبا ٱ َكا َا انا  ُا ۡصلِحو ٱ مو َا ۡهلو
ا
أ و اخا تر کن نیست ُا

که هیچ قومی و هیچ اهل دیاری را در صااورتی که کنها مصاالن و نیکوکار 
 .(664{)هود  . تاشنخ ته ظلم هالک کنخ

منان زینب بن  جتش از اینان پرااش  ؤالمزمانی که امّ و راو  خشا  
پااخ  « یا هالک خواهام شیش در حالی که در ماانمان صالتانی هستنش؟ »

، پس ازدیاد فساد من ر به هالک 6«تله! اگر رذالت و فساد زیاد شود»دادنش  
خواهش شییش، و بایش از فسییاد جلوفاری کرد تا من ر به هالک مسییلمانان 

 نوردد.
 

سنت عملی و واضن رسول اخاونخ و الفای راشخین و دیگر صحاته 
  در اجرای احکام شریعت و الورام ته کن

شارب خمر را شالخ زده، در  نش مورد فرد زناکار را انوسار  پاامبر  
های تارکان نماز را دارد، کسانی که خانهنمود، فرمود که قصیش  تش زدن  
ت کرده، زکات را از مردم دریاف  کرد، از جهاد ارباز زده بودنش را م ازا

هیای ربوی را لغو نمود، از مردم ن ران جزییه فرف ، تهم    ایییود وام
زننیشفان را شیییالخ زد، احکام جنایات و دیات و معامالت و خانواده را  
اجرا نمود و به حل اختالفات پرداخ  و... . نصوصی که در عمل صتابه 

 .  نان با مرتشین جنواشنش، زکات در این زمانه وارد شیشه ناز بسیاار اا  
فرفته، در ماان مردم قاییاوت کرده، احکام اهل ذمه را اجرا نموده، جهاد 

تکرار این متاهام را باهوده  ها را اجرا کردنش. واقعاًرا برپا داشته و م ازات
ا  ؤ  که همه از  ن  فاهی دارنش، و اییدانم،  را که از بشیهااتی ااییمی

                                         
 (.4468(، و مسلم )ح 3463ه روای  بخاری )ح ب( 6)
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در شیییریعی  هرفز در  ن دوران مطرح نبوده، زیرا از   «اجبیار »و  «الزام»
اخار  یاصیو  و بشیهاات احکام ااالم اا . طرح این موضوع در دوره 

متاهام فرهنگ اکو ر معاصر صورت فرفته که  یبر اثر فنیار و ااطره 
هایی برای ای اد اییازفاری ماان  ن با دین و شییریع  شییشه باعث تال 

 اا .
  

   .3«کسی که دین اود را تغییر داد تکشیخ»:  فرموده پیامبر
و همچنان حشیث منیهور  خون انسان مسلمان حال  ناس  )که ریخته   

شیود( مور در اه حال   و یکی از  ن اه حال  تارک دین و جشا ششه  
از جماع  اای . این حکم شرعی با اجرای  ن تواط جمعی از صتابه  

بن ابی طالب، معاذ بن  توان علی، کیه از جمله  نان می شیییودمیتقویی   
د،  بن عبا  را نام برجبل، ابوموایی اشعری، عبشاع بن مسعود و عبشاع 

 یاش همه فقهای ااالم بوده اا .أو مورد ت
نش، این حکم دار کنم که بعای از معاصرین تتساری متتاوت ازدرک می

ای هسییتنش که ها  کس قبل از  نان  نان نمری نشاشییته و قائل به نمریه
  . اا
 ه فقهای ااییالم ا صییرک نمر از صییت  نمر  نان یا عشم صییتتش، امّ

 کننشمیکردنش ااالم را اجرا این قو  دارنش؟  یا  نان تصور میتتساری بر 
اما در حقاق  به ترویج نتاخ و تعماق  ن در جامعه منغو  بودنش؟ ضمن 

ش، اندانسیییتهاز فقها م ازات مرتش را مرر نمی اینکیه افر بذ یریم برخی 
ی  انش، و در نهاشانی ششن یا توبه دادن مرتش بودهحتی  نان ناز قائل به زن

این ناز نوعی منع و اجبار اای ، نه  زادی مطلق برای مرتش. ضمن اینکه  

                                         
 (.6266ه روای  بخاری )ح ب( 3)
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  زیرا با شییخصییی اروکار شیود میانوازه نتاخ در این حال  حتی قویتر 
ه توب شودمی داریم که اعالم کتر کرده، و در مقابل قاضیی از او خواایته  

کنیش ییا م یازات شیییود، و در  نان حالتی اینکه برای ن ات به نتاخ و    
 طباعی اا . دورویی پناه برده و به تاهر ااالم  ورد کامالً

انش رهایش کناش تا به نتاخ پناه شام از فقهیا نوتتیه  کی  بیا این وجود ها   
 ، وشییودیمنبرد  بلکه به قانون ااییالم و احترام به  داب و نمام  ن ملزم 

حتی افر نتاخ پانیه کنش بهتر از  ن اای  که به جامعه ضربه بزنش. وقتی   
طال نزد فقها دلالی بر تع شودمی نان حالتی که به وضوح من ر به نتاخ 

ثر ؤتوان تر  از نتاخ را در مسییائلی مته ننییشه،  وونه میحکم دانسیی
 تواننش دلالی برای نتاخ باشنش؟  دانس  که هرفز نمی
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 م:وس

 
وضعیت منافقین را در عصر کیا  ،کنخمیال را مطرح ؤکسی که این س

 ت تجسم کرده است؟!نبوّ
ناز وجود داش ، و اع متعا  منافقان را در قر ن  نتاخ در زمان پاامبر 

ذکر کرده و در مورد  نان هنیشار داده و صییتاتنییان را باان نموده اا .  
نتاخ تنها زمانی در مشینه رشییش کرد که ااییالم قوت فرف  و شییعائر  ن 
تاهر فردیش. پس وجود منافقان حالتی طباعی و مرتبط با اجرای شریع  

ها رود. نتاخ تن، و عابی برای شرع به شمار نمیای  و قشرت فرفتن  ن ا
،  را که وقتی شعائر  ن شودمیدر جامعه اایالمی قوی و شیکوفا تاهر   

 لاهما  پاشا کنش و احکام  ن شیاوع یابش، بعاییی از مردم به نتاخ متواّ 
تواننش فسییاد و انتراک خود را علناً اتهار نماینش. این زیرا نمی ،شییونشمی

قشرت و االم  جامعه ااالمی اا ، و در نتا ه وجود نتاخ در  یننانه
 جامعه نبایش من ر به لغو الزام و اجبار در شریع  شود. 

رف ، زیرا با قشرت ا  میؤنبوی زیر ایی  افر  نان بود اییارت و ایینّ
بود که منافقان  فرفتن شییریع  و اجرای  ن در مشینه به دایی  پاامبر 

ه اثری از  نان نبود. پس عف ااییالم در مکّتهور کردنش، و در دوران ضیی
ش و در نتا ه نبای شودمیطرح این موضوع که اجبار و الزام من ر به نتاخ 

لکه ب ،ش ترکابی نادرای  و غار منطقی اای   احکام شیریع  الزامی باشی  
 و ای طباعی و عادی ااییی م پشیشهوجود نتاخ در کنار الزامی بودن احکا

رفتن با قشرت ف ر  ن کنار ف اش . نتاخ تنهانبایش اصلی شرعی را به خاط
 یش، و تنها در صییورت ضییعاف شییشن ااییالم از بان ااییالم به وجود می
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خواهش رف ، در نتا ه افر هشک از بان بردن نتاخ اایی  بایش ااییالم را  
 تاعاف کنام تا کسی ناازی به نتاخ و دورویی نشاشته باشش  

برای تقوی  اایییالم و نهادینه  ا زمانی که علما و دعوتوران و نخبوانامّ
های مردم تال  کننش، به ها و اصییو   ن در قلباییاختن احکام و ارز 

صورت بشیهی منافقانی به وجود خواهنش  مش که برای همراهی با واقعا  
موجود م بور به تماهر خواهنش شییش، تا بتواننش از شییرایط جامعه اییود  

قشرت ااالم اا  نه ضعف  ن.   یببرنش، و  نان وضیعاتی ننیان دهنشه  
ضییمن اینکه نبایش به خاطر تر  از نتاخ الزام و اجبار را کنار ف اشیی ،  
بلکه بایش منافقان را به خاطر عشم التزام به احکام ااالم مالم  نمود،  را 

 که همانه از احکام ااالم فریزان بوده انش 
  ۡ َو نق

ا
انا أ َو ِينا يازۡعو اۡ  تارا إَِلا ٱَّلق ل

ا
ۡبلِكا أ َا َِن  نزِلا 

و
ٱٓ أ َا ُا ۡكا  نزِلا إِِلا

و
ٱٓ أ َا ِ  ب

هواا  َا ا ءا
اِت  ِغو ٓاا  إَِلا ٱفَٰق َو ٱكا ۡاحَا ن يا

ا
ُنا أ کنی از کسااانی که کیا تعجّب نمیيورِيَدو

گوینخ که کنان تخانچه تر تو نازل شااخه و تخانچه پیش از تو نازل شااخه  می
 (. 26)نساء   غوت تبرنخ؟اواهنخ داوری را ته پیش طاایمان دارنخ )ولی( می

ه ، و اع متعا  بکننشمیبانام که  نان رجوع به احکام شیییریع  را رد می
  نبوی  نان را مالم  و خاطر خودداری از پ یر  احکام قر ن و اییینّ

 .کنشمیارزنش 
پس ترک رجوع به حکم خشا و رایو  صیت  منافقان اای ، نه ابب    

منافقان را به احکام شریع  نتاخ، و تصیور شیرعی صتا  این اا  که   
 دعوت کرده  نان را به حکم خشا و راو  ملزم اازیم، اما اینکه الزام کالً
کنار ف اشیته شیود تا منافقی نشاشیته باشیام تصوری ع اب و غریب از     
موضییوع اایی   و وقتی در مورد منافقی که ایمان نشارد تکلاف اینوونه  

 اا  حا  مومن مطاع  ه خواهش بود؟ 
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 :چهارم

 
تعریف  ن نزد  ا  در مورد متهوم نتاخ وؤمباحث مطرح شیشه مرا به ایی 

 راانش.صاحب این اشکا  می
 

 نفاق  یست؟
دهش مسلمانان به خاطر انکار های مطرح ششه ننان میزیرا تمامی بتث

 ورنش، و این احکام هرفز اجرای احکام شیییرع به نتاخ روی نمیمنکر یا 
 دمتهوم نتاخ این اا  که انسان در د  خو، زیرا شیود میمن ر به نتاخ ن

من ننان دهش. پس ارتبا  این موضوع ؤکافر باشیش، و در تاهر خود را م 
 با انکار منکر یا اجرای احکام شرع  اس ؟ 

بله  نان امری ممکن اا  در بعای احکام شریع  حاصل شود، و در 
هنش خواب  به دین موضعی منتی دارنش و میمورد فروهی کم تعشاد که نس

تواننش  نان کاری ا از تر  م ازات نمیامّ ،ا  ببرنشؤاایییالم را زیر اییی
 ورنش. این موضیییعی قوی و ی میان یام دهنیش، و در نتا یه به نتاخ رو   

مناایب اای ،  را که پنهان کردن کتر و دشیمنی با ااالم بهتر از حمله    
 علنی و بی احترامی  شکار به  ن اا . 

 یش که  یش، بلکه نتاخ وقتی به وجود مینمی پس نتیاخ با الزام به وجود 
 الزام ضعاف فردد  

زیرا منافقان خنییم و کانه خود را نسییب  به ااییالم و مسییلمان پنهان   
، و افر شیرایط و م الی منااییب باابنش از  ن اییوء ااییتتاده کرده  کننشمی



  20                                                                                     شود؟آیا اجباری بودن احکام اسالم باعث نفاق می 

 
 

شیروع به تنیکاآ و امذاشی خواهنش کرد، و به همان دلال قر ن درمان   
  نان را تهشیش و هنشار دانسته اا   

 انا ُو ِفِ َو ا ۡ هِ ٱل راض  فقئِن فقۡ  يانَۡا َق   َِ ِ اب
ِينا ِف قولو دِ  ُاٱَّلق َا ۡ انا ِف ٱل رِِۡلفو َو ۡ يهافِ ُاٱل

َا  ُناكا فِي اٱُِّبو َِۡ  ثو ق َلا ُيو ِ وۡغرِياهقكا ب
اگر منافقان و تیمار دالن  ٦٠ ٱٓ إَِلق قالِيل  َلا

و کسااانی که در مخینه تاعا اضااطراب )مؤمنان و ترلرل دین ایشااان(   
شورانیم و تر گردنخ، از کار اود دسات نکشانخ، تو را تر ضخّ ایشان می  می

گردانیم، کن گاه جر مخّت انخکی در جوار تو در شهر مخینه کنان مسالط  می 
 (26زاب  )اح ماننخ.نمی

، کنشمیپس قشرت و الزام اا  که جوامع را در مقابل منافقان حمای  
اییازد، و به نان را تقوی  کرده و فسییتاخنییان میو ترک الزام و اجبار  

 همان دلال داتور قر ن این اا  که 
   َِۡ ۡي

لا ُاٱۡللوۡ  عا ِفُِِنيا  َو ا ۡ ُاٱل ٱّبا  فق َِِد ٱۡففو ِ ٱ ٱَلقُُِّّ َٰا ََا يُّ
ا
َ َٰٓ ای پیغمبر! تا  يَا

کافران و منافقان جهاد و پیکار کن )تا ایشان را از کفر و نفاق ترگردانی( و 
 (43)توبه   .تر کنان سخت تگیر و )تا ایشان اشن تاش

این درمیان قر ن برای منافقان ااییی ، نه اینکه به  نان بوویام  راح    
ی ا را که شییریع  به شییما  نان اجازه باشیاش و کتر خود را جار بزناش، 

 دهش، مهم این اا  که منافق نباشاش  می
، بلکه شعائر و احکام شییودمینتاخ به خاطر شیعائر اایالم وارد قلبها ن  

 ورنش، و ترویج  نها نتس برکی  و دیان  و تقوا به همراه می الزامی دین 
اخ به این خاطر مسلمانان را به دین نزدیآ کرده، به  ن عادت می دهش. نت

ه از مهمترین  نها ، بلکه رشش  ن به علتهای دیوری اا  ککنشمیرشیش ن 
ا  بردن دین و دامن زدن به شبهات و اشکا ت اا ، ؤتنکاآ و زیر ا
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ی . کسشییودمی را که باعث به لرزه افتادن یقان مردم و ایرفردانی  نان  
 شودمیاراح  که در مورد مبارزه با نتاخ راایتووای  و از این پشیشه ن  

بایش به این عوامل توجه داشییته باشییش نه الزام و اجبار در احکام شییرع.   
ا ادعای به وجود جالب این اا  کسانی که الزامی بودن احکام شرع را ب

برنش همان کسانی هستنش که برای  زادی تنکاآ ا  میؤ مشن نتاخ زیر ا
  شکننمین تبلاغ در اصو  دین و دامن زدن به شبهات در ااالم و احکام  

 ؟ شودمیبایش از  نان پرااش کشام یآ من ر به نتاخ 
  



  23                                                                                     شود؟آیا اجباری بودن احکام اسالم باعث نفاق می 

 
 

 

 :پنجم

 
بهتر از اتهار و ترویج  ن ااییی ،  پنهان کردن فناهان و منکرات مطمئناً

 را که حتی در بشترین حال  افر ممنوعا  و اجبار تاثاری نشاشته باشش 
و مردم همان فناهان را در ختا ان ام دهنش، باز هم مختی ااختن  ن بهتر 

توان فت  این دو قابل م دادن این فناهان اایی ، و حتی میاز علنی ان ا
امت من تخشاایخه  یهمه»نترمود   مقایسییه ناسییتنش  مور راییو  خشا  

) نان که فناه خود را علنی می اییازنش(؟  4«اواهنخ شااخ غیر از مجاهرین
پس  شیکار کردن فناه زشیتتر و بشتر از پنهان کردن  ن اا ، و تا زمانی   
که منکر مختاانه باشییش جامعه  ن را متکوم نکرده و کسییی به خاطر  ن  

که تاهر  شودمی، اما زمانی ان ام منکر باعث م ازات شیود میم ازات ن
 ششه و رواج پاشا کنش. 

  

                                         
 (.6226( و مسلم )ح 2622به روای  بخاری )ح ( 4)
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 ششم:

 
ضمن اینکه مختی کردن فناه نتاخ ناس ، و افر فرد مسلمان از نوشاشن 
ا رشیراب منع شیشه و ایذس در ختا  ن را بنوشش بهتر اا  از اینکه  ن    

 رود. علنی کنش، و نتاخ به شمار نمی
فرد مسلمان یا بایش علنی شراب  کنشمیا  کننشه تصور ؤدانم  را انمی

بنوشش و مرتکب فسق و ف ور شود، و یا بایش منافق باشش و در ختا  نان 
 کنش؟  مور پنهان کردن فناه نتاخ اا ؟ 

و بشیهی ااییی  که پنهان کردن فناه بهتر از  فویشها  عالمی  نان نمی
دانم بر  ه کمتری دارد. نمیز نمر شرعی فناه  شیکار کردن  ن اا ، و ا 

 داننش؟ااای پنهان کردن فناه را نتاخ میا
حتی افر فرد مسیلمان به دنبا  فناه باشش و برای ان ام  ن تال  کنش و  

 موفق ننود، باز هم منافق ناس  و عمل او ارتباطی به نتاخ نشارد.
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 هفتم:

 
فر  را بر دهش، و یری نادرا  و غلط انشاز ارائه میا  تصیو ؤاین ای 
فارد که افر فرد مسییلمان را از حرام منع کنام  ن را در ختا ان ام این می

تر اایی  وجود منییهورتر و شییایع خواهش داد  فویا فزینه اییوم که اتتاقاً
نشارد، که وقتی عموم مسییلمانان از حرام منع شییونش  ن را ترک کرده به  

ن از این عمل خاطر احترام قلبی که برای شییرع قائل هسییتنش در حش توا 
کو یآ در ختیا بیه این عمیل ادامه     دوری خواهنیش کرد، و تنهیا اقلاتی   

 دهنش. می
ثار شاوع حرام و رواج  ن را در فستر  کسانی که أا  تؤضمن اینکه ا

. این تصیییور که جلوفاری از حرام کنشمیان یامش خواهنیش داد مختی   
نشارد بساار دور از ثاری در تنگ کردن دایره و دور ایاختن مردم از  ن  أت

واقعا  اا ، و به همان دلال شریع  همانه به پنهان کردن فناه و عشم 
اتهار  ن تنیویق کرده اای ، و این موضوع تا حشی بشیهی اا  که به   

)افر  رواإذا بُلاتُم فااتَتِفوینش  ثلی در ماان عوام تبشیل ششه و میضرب الم
 ]به فناه[ مبتال ششیش پنهانش کناش( 

ِينا متعا  ناز فرموده اا    اع ِ إِنق ٱَّلق ِينا َيو فو ِف ٱَّلق ِِحيا ٰا اِيي ا ٱۡف ن ش
ا
بُّانا أ

ِِل   
ا
اٌب أ ذا ۡ  عا َو ا هواا  ل َا ا ِِۚ  ءا ة ُاٱٓأۡلِخرا ۡنياٱ  گمان کسااانی که دوساات  تی ِف ٱلُّ

دارنخ گناهان تررگی )همچون زنا( در میان مؤمنان پخش گردد، اینان در می
 (62. {)نور  ت، شکنجه و عذاب دردناکی دارنخدنیا و کار
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 ات داده و فساد را بانتر می اازد، امّأعلنی به فنهکاران جر ،پس منکر 
 .کننشمیوقتی پنهانی باشش مردم از  ن غافل ششه و ترکش 

ار ثأشییعائر دین بر ناکی و پاکی مردم تپاکی و صییالح تاهری و رواج 
فونه که شیییاوع منکرات و فناهان باعث فسیییاد مردم  فی ارد، همان می
دم ر ششه و مر. وقتی منکر رواج پاشا کنش ضیرر و فسیاد  ن بانت  شیود می

و موضوع فقط مربو  به کسانی ناس  که  شیونش بانیتری مرتکب  ن می 
 خود به دنبا  فساد هستنش، بلکه وقتی منکر شاوع پاشا کنش نتس انسان به

 . کنشمیت پاشا أکابش جر ن عادت کرده و برای ارت
هی از منکر را های نبه همان دلال ااییی  که شیییریع  یکی از حکم 

التان بر ص دانش. منکر حتیثار  ن بر نتس مردم میأتاعاف  ن و کاهش ت
شا به مردم از ابت یف ارد، و قایاه این ناس  که همه و ناکان ناز تاثار می

بلکه وجود  ن در جامعه انش، رت فطری خواایییتار ان ام منکر بودهصیییو
ااخته نتس را اهما  ی و با ف ر زمان  ن را  ایان و بی بشون انکار و نه

دهش، و افر با  ن مبارزه شییود و در تنونا قرار فارد به ارتکابش عادت می
 تاثار  ن کمتر خواهش شش.   
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 هشتم:

 
ها و ها  قانون و نمام معاصری از اجبار خالی ناس ، و تمامی حکوم 

های مختلف زنشفی های معاصییر بر ااییا  قوانانی الزامی در بخشنمام
از  یانش. التزام به این قوانان ضروری اا ، و حتی افر بعامردم بنا ششه

توان تصیییور کرد این عشم رعای  قانون به مردم  ن را رعای  نکننش نمی
رعای  کرد یا به  ن  و یا بایش  ن را دائماً  ن اایی  اهما  بودنمعنای بی

 ناازی ناس  
این موضوع از بشیهاات زنشفی  انشینش، زیراها  کس به این شاوه نمی

با ثبات باشییش مردم  ن را داننش که افر قانون قشرتمنش و اایی  و همه می
 پ یرنش، افر  ه در اصل به ان ام  ن م بور هستنش. بهتر می

یکی از مخالتان ااالم فرایی  ای م ری ازهای ماهوارهز برنامهدر یکی ا
فت    ر پااخپرایاش   را معتقشیش منروبات الکلی نبایش ممنوع باشش؟ د 

های رااشن به  ن را پاشا ای نشارد زیرا مردم راهممنوعا  منیروب فایشه 
خواهنش کرد. م ری پراییاش  پس  را همان منطق را در مورد اییرق  و 

قط در مورد ا این ادعا را ففارییش؟  ر ا  دیوران بیه کیار نمی  غیارت امو 
 کناش؟  نان قاایایی مطرح می
که برای دفاع از احکام شیریع  منیتاخ باشش    م ری برنامه باش از  ن

پراییش خود را به شییکل طباعی و با توجه به این مطرح کرد که اجبار و 
توانسیی  دلالی قانع های معاصییر اایی  و نمیالزام امری بشیهی در نمام

وفانوی در پ یر  بعای احکام اجباری و عشم پ یر  کننشه برای این د
 برخی دیور باابش 
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 نهم:

 
 یا فتتمان شریع  در قر ن و ان  که مبتنی بر امر و نهی اا  را بایش 

 فقط متوجه فرد دانس  یا متوجه فرد و جامعه؟
  خوانامزمانی که در قر ن می

  اا ُو هواا  ٱَّق َا ا ِينا ءا ٱ ٱَّلق َا يُّ
ا
َ َٰٓ ِبا يا َِنا ٱلرد ٱ باِِقا  َا  

ُا  ذاّبو ُا ا  ای کسااانی که  ا  آَٰ ٱهق
ایخ! از )عذاب و عقاب( اخا تپرهیریخ و کنچه از )مطالبات( رتا ایمان کورده

 (648)بقره   )در پیش مردم( تاقی مانخه است فروگذاریخ
که بایش ربا را به داتور خشاونش  شودمیفرد مسیلمان از این  یه متوجه   

کنار ف ارد، جامعه ااییالمی بایش ربا را کنار ف ارد، و دول  ااییالمی که  
 اااا  ف اری در کنور را بر عهشه دارد ناز بایش ربا را کنار ف ارد. 

 این یعنی الزام و اجبار بخنی اااای از حکم شرعی اا . 
 ا برای فرد در نمر فرفته واین که نص شرعی تنها تتریم ربه اما اعتقاد 

 یش اا تتریم  ن در قانون و حکوم  موضوع دیوری اا ، تتکری جش
واهش بود که دین را ثار فرهنگ اییکو ر خأکه تنها منااییب فروه تت  ت

 دانش که ارتباطی به نمام و دول  نشارد. امری فردی می
 به شکل ضروری حکم شودمیفرد مسیلمان زمانی که وارد دین اایالم   

 ، و در تتکر ااالمیم نمامی فرافار ا اایالم را ناز می پ یرد، زیرا ااال 
 نان امری قابل تصور ناس  که فرد ابتشا ااالم بااورد و وارد دین شود، 
و بعش بار دیور ااییالم بااورد و حکم شییریع  را بذ یرد  اینوونه تتکری 

فته و الاسا پرور  یمتهوم ک یمنااب فرهنگ اکو ر اا  که در اایه
دانش که ارتباطی با حکوم  نشارد، و اونش میای روحی با خشدین را رابطه
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. کنشمیایاستم حکومتی مورد نمر خود را بشون توجه به دینش انتخاب  
پ یرد، و اییالم را پ یرف  حکم  ن را ناز میاما فرد مسییلمان زمانی که ا

رد ااالم شش فونه که وقتی وا این امر از ضروریات ایمان اوا ، و همان
ا  شود ) را که ؤاز او ا ناازی ناس  در مورد پ یر  نماز، روزه یا حج

احکامی شرعی هستنش و ایمان او بشون پ یر   نها صتا  نخواهش بود(، 
 د. ا  شوؤس  در مورد حکوم  ااالمی از او ابه همان ترتاب ناازی نا

ی ا شیء غریبای جشیش ی  که الزام به احکام ااالم پشیشهمقصود این اا
ناسی  که برای  ن به دنبا  دلال و ایبب برای منروعا  بوردیم، بلکه   
اصل و فرضی ضروری برای هر مسلمان اا ، و جوامع ااالمی در ف ر 

هرفز جز احکام اایییالم را  انش وهای اایییالمی بودهقرنهیا دارای دول  
 انش.انش و انتخابی جز حکم ااالم نشاشتهننناخته

از لوازم ورود  و  ن را کنشمیتتکری که احکام اجباری را از ااالم جشا 
دانش و برای حکوم  اایییالمی به دنبا  منیییروعا  فرد به اایییالم نمی

را  « وردنتاخ می ،اجبار»جشیشی اای ، از جمله عواملی اا  که توهم  
 . کنشمیتقوی  
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 دهم:

 
، و مسئولا  طن ویالزام احکام شیرعی متوجه تاهر انسیان اا  نه با  

. دشومیف رد با ما ناس ، بلکه به خشاونش واف ار  نچه در قلب مردم می
ه اواییی  و تا زمانی که امری در قلب کسیییی مختی باقی بمانش خاص ب

رود که ایش، و در شریع  منکر به شمار نمی رضیرر  ناز تنها به او می 
 ناازی به اقشام داشته باشش، زیرا از  ن اطالعی نشاریم. 

منکر علنی و  شییکار را که نهی از  ن  ،ع اب این اایی  که مسییلمان 
واجب اایی  )انواع اعما  حرام در شییرع( رها کنش از تر  اینکه شییایش 
منکری مختاانه در قلب شیییخصیییی به وجود  یش، که وی از  ن اطالعی 

 از بر او واجب ناس  نشارد و انکار  ن ن
 شکنمی، اما او  ن را ترک کنشمیشریع  او را به نهی از منکر  شکار امر 

 از تر  منکری که نهی از  ن بر او واجب ناس ؟ 
از تر  اینکه شیییایش منکری  کنشمیمنکری معلوم و منیییخص را رها 

 نامعلوم و غار قابل تنخاص به وجود  یش؟ 
ان تواز تر  منکری موهوم که نمی کنشیممنکری قطعی و یقانی را رها 

 از وقوع  ن مطمئن بود؟
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 یازدهم: 

 
بعاییی از افراد در قلب خود بشی و زشییتی و نترت زیادی از ااییالم و 
مسیییلمانان دارنش،  یا منطقی ااییی  به  نان اجازه دهام منویات خود را 

  شکار کرده به ااالم و مسلمان حمله کننش که شایش منافق نباشنش؟ 
ای از توهان و فتش به راو  اع کلمه»فویششاخ ا االم ابن تاماه می

  نبایش به خاطر اایییالم  وردن هزاران کافر تتمل شیییود، و اینکه دین
خشاونش به حشی براییش که کسییی نتوانش به  ن توهان کنش بهتر اایی  از  
اینکیه بسیییایاری از مردم بیه این دین بورونش در حالی که ذلال و خوار    

 . 5«هستنش
این همان تتکر ااالمی بشیهی و واضتی اا  که بسااری از مسلمانان 

که بل»ییابی که   و این تتکر را هرفز نزد  نیان نمی ناز  ن را قبو  دارنیش،  
  «بو ار فساد و انتراک خود را ننان دهنش تا منافق ننونش

  

                                         
 (.3/232لصارم المسلو  )ا( 5)
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 دوازدهم:

 
توانش موعمه ناز می، پس حتی نصات  و شودمیافر الزام من ر به نتاخ 

ردم نصییات  و موعمه را در تاهر باعث نتاخ شییود، زیرا بسییااری از م 
 پ یرنش، افر  ه در ختا مرتکب فناه شونش،  یا اینان ناز منافقنش؟ می

بر ااییا  تتکر مورد بتث نصییات  ناز بایش حکمی ماننش الزام داشییته 
ل خود را در عم شییودمیباشییش، زیرا فرد را به خ ال  انشاخته و باعث 

، پس در نتا ه منافق شییودمیتاهر ترک کنش، افر  ه در ختا مرتکب  ن 
 اا  

ثار شیرم و حااء در جامعه بساار بانتر از الزام و  أجالب این اای  که ت 
اجبار اایی ، و انسییان مردم دور و بر خود و عادات و فرهنگ  نان را در 

قانونی،  تا الزام و اجبارنمر داشته، توجه بساار بانتری به این مسائل دارد 
، شرم و خ ال  از جامعه ناز شودمیپس افر اجبار و الزام من ر به نتاخ 

  نان اا . 
تی های مصییلتط تر  و اکراه ناسیی ، بلکه انوازهپس اییبب نتاخ فق

مهمتری وجود دارنش که به جایواه اجتماعی و منافع مادی مرتبط هسییتنش 
ه بانتری به مصییال  و منافع توجو انسیان با هشک به دای   وردن این   

ا  دارد تا قانون و نمام، زیرا مصیییال  و منافع او افکار عمومی و جامعه
همان دلال  و به به افراد جامعه دارد تا با حکوم وابستوی بساار بانتری 

حتی افر اجبار را برداریم، تا زمانی که مردم به دین و هوی  خود افتخار 
داننش نتاخ از بان نخواهش رف ، زیرا کسی که با و  ن را ارز  می کننشمی

مغایییوب  نان واقع خواهش شیییش و برای حت   کنشمیاایییالم مخالت  
 جایواه اجتماعی خود به نتاخ روی می  ورد. 
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 سیزدهم:

 
که الزام به احکام شریع  از طریق پارلمان  شودمیا  ناز مطرح ؤاین ا
در ی اکثری  مردم أتوان با رخیاب مردم ممکن ااییی  یا نه؟  یا می و انت

و احکام  ایسیییتادشیییرابخواری و فتنیییاء و دیور منکرات دینی مقابل 
شریع  را به اجرا در  ورد؟  یا شریع  و احکام  ن از طریق نص قانونی 

 قابل اجرا هستنش؟
 همان افر پااییخ مثب  باشییش این ناز باعث نتاخ خواهش شییش، و دقاقاً  

به وجود خواهش  مش   یا نتاخ به م رد اینکه  کننشمیمنیییکلی کیه ادعیا   
حکم شیرعی به قانون تصویب ششه تواط پارلمان تبشیل شود متو ششه  

 و منکل  ن حل خواهش شش؟ 
به شییمار رود و اجرای  «اکراه در دین»افر الزام و اجبار احکام شییرعی 

باشش، پس اجبار حتی با قانون و ها احکام شیرع منو  به رضیای  انسان  
اکثری  ناز ممکن ناسیی ، زیرا وصیییف نتاخ وجود دارد و تغااری   یأر

 نکرده اا . 
پس دفیاع از عیشم الزام به خاطر تر  از بروز نتاخ، و ایییذس دفاع از   

ی فاری و قانون أکیام از طریق تصیییوییب پیارلمانی یا ر   الزامی بودن اح
 ختناقای  شکار اا ، و در نتا ه ادعای اینکه اجبار و الزام من ر به نتا

 با ادعای اینکه ها  اجبار و الزامی در شریع  وجود نشارد کامالً شودمی
ی روحی و همخوانی دارد، همان دیشفاه اییکو ر که ااییالم را تنها پاام 

 پ یرد ها  الزام و اجباری را در  ن نمیدانش، و معنوی می
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 چهاردهم:

 
 نتس و پاکسازی یمطلوب تزکاه»ممکن اا  این ایراد مطرح شود که  

 .«خواهاشنسان اا  نه الزام او به  نچه میا
 تزکاه نتس و تطهار  ن بهحقاق  این اای  که اجبار و الزام بخنی از  

رود، و طرح مسئله به این شکل که یا بایش فرد را م بور کرد و شیمار می 
تقسیییام بنشی غار منصیییتانه و  ،ییا بایش خود به این احکام متعهش فردد 

 اا . نادراتی 
الزام و اجبار مکمل تعهش و احسیا  مسیئولا  فردی مسلمان اا ، و   

ه و اینک نه اینکه ضییش هم باشیینش  کننشمیاین دو عامل به یکشیور کمآ 
شیریع  الزام و اجبار را مطرح کرده اای  به این معنا ناس  که توجهی   

های به احسا  مسئولا  فردی نشارد، بلکه هر دو واجب شرعی و رو 
برای تزکاه و پاکسازی و نتس و تنویق  ن به طاع  و عبادت  صتاتی
 هستنش. 

ضمن اینکه الزام و اجبار به احکام شرعی عاملی برای پاکسازی نتس از 
و تصیییتا  مسیییار ااییی . اع متعا   هیای قلبی و هوای نتس  بامیاری 

 فرمایش می
 وانا ال ُو يا هاٱ ُا ۡۡ طا

ا
أ ُا اِل  بِتلرقتَََو ُا  ِ تهق َِ ٱ ب هَق َا ا ِ ءا ّلق ۡااا ِۢن با   فارِيق  ثو ق يا َد َو   ِۡه ِد َد ۡۡ

َِهنِيا  ۡؤ َو ۡ َٰٓئِكا بِتل لا  ُ
و
ٱٓ أ َا ُا كا   َِ ِل گوینخ: ته اخا و پیغمبر ایمان داریم و می٤٧ذا

کنیم، امّا پس از این ادّعاء، گروهی از ایشااان و )از اوامرشااان( اطاعت می
 (.44ر  .{)نوشونخ، و کنان در حقیقت مؤمن نیسونخرویگردان می



  35                                                                                     شود؟آیا اجباری بودن احکام اسالم باعث نفاق می 

 
 

بانام که عشم رجوع به احکام شیریع  صت  ایمان را از انسان نتی  می 
، پس الزام جزئی از ایمیان ااییی ، و خیشاونیش  نان به را خاطر    کنیش می

 التزامنان اتوده اا  
 

ا
ۡ  أ َو ِۦ ِِلاۡحكو ا باۡيها ۦِ ا ّباتَََو ُا  ِ ٓاا  إَِلا ٱهق َِهنِيا إِذاا دوعو ۡؤ َو ۡ نا قاۡالا ٱل ٱ َكا ن إِنقََا

انا  ۡفلِحو َو ۡ َٰٓئِكا هو و ٱل لا  ُ
و
أ ُا هاٱ   ۡۡ طا

ا
أ ُا ٱ  هَا ۡۡ َِ واا  تَََا ال ُو مؤمنان هنگامی که ته  ٥١يا

ساوی اخا و پیغمبرش فرا اوانخه شونخ تا میان کنان داوری کنخ، سخنشان  
گوینخ: شانیخیم و اطاعت کردیم! و رسوگاران واقعی  تنها این اسات که می 

 (56.{)نور  ایشاننخ
، و این یکی شودمیاجبار و الزام شیرعی من ر به اعادت و راتواری   

از معیانی مهم تزکایه و تطهار نتس ااییی . تزکایه نتس با اجرای اوامر    
، و حالتی شییودمیخشاونش و راییولش و اجتناب از نواهی  ن دو متقق 

ای که انسییان به شییرع و دین ناسیی ، و به  ن انشازه  معنوی و خارج از
اهتمام ورزد، به همان  -که الزام بخنییی از  ن اایی   –  عبادت و طاع

انشازه خود را تزکاه خواهش نمود، و هر قشر از  ن دور شود تزکاه و پاکی 
 در او تاییعاف خواهش فردیش. تزکاه هشفی از اهشاک شییرع اایی  که با 

  یش.ابزارها و واایل شرعی به دا  می
این اشیییکا  رایج در  های مختلف و متتاوتی بود برای رفعاینهیا جنبیه  

اجرای احکام ااییالم من ر به نتاخ خواهش  کنشمیعصییر حاضییر که ادعا 
هر  ه باشش ) ه به  کنشمیشیش. قصیش شخصی که این اشکا  را مطرح   

دنبا  نتی مطلق الزام  ور بودن احکام شیییرعی ماننش دیشفاه ایییکو رها 
مشرن معاصر باشیش، یا الزام را به رو  معانی متشود اازد که با فرهنگ  

همخوانی داشته باشش یا هشک دیوری داشته باشش(، این قاعشه باطل اا  



  شود؟یا اجباری بودن احکام اسالم باعث نفاق میآ                                                                               36

بر مبنای  ن فام برداری که و بر اااای موهوم بنا ششه، و در هر مساری 
 ای نخواهی رااش  به نتا ه

 




