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 چکيده

. باشد می فریقین منابع در الدین فی اکراه ال ایه تطبیقی بررسی حاضر تحقیق هدف

 راه( زیرا. )نیست اکراهی دین، قبول در: فرماید می بقره 652 کریمه در متعال خداوند

 و شیطان و بت)=  طاغوت به که کسی ;بنابراین. است شده روشن انحرافی، راه از درست

 است زده چنگ محكمی دستگیره به آورد، ایمان خدا به و شود کافر( گر طغیان موجود هر

 بررسی به ابتدا تحقیق این در. داناست و شنوا خداوند، و نیست؛ آن براي گسستن که

 در مفسران دیدگاه و فریقین دیدگاه در ودین شده پرداخته الدین فی الاکراه ایه واژگان

 .است شده بیان بقره 652 ایه مورد در سنی و شیعه تفاسیر ادامه در آیه تفسیر

 .سنی شیعه، فریقین، دین، الاکراه، :يديکل واژگان
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 زاده امين مریم
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 مقدمه
 طول در الهی الیزال قدرت وبا بوده قدسی و الهی آن حروف و کلمات تکتک بلكه و آیات و هاسوره تمامی که است کتابی یگانه قرآن

 اش جاودانگی و بوده( ص) محمد حضرت اسالم الشأنعظیم پیامبر بزرگ يمعجزه که کتابی. است اندهم مصون تحریفی هرگونه از تاریخ

 سوي به انسان حرکت مبناي ترین اساسی که درخشانی آیات از یكی. است انسانی کمال و سعادت سمت به بشري ي جامعه حرکت رمز

 یَكْف رْ فَمَنْ  الْغَیِِّ مِنَ الر ِّشْدُ تَبَیَِّنَ قَدْ  الدِِّینِ فِی إِکْرَاهَ لَا  یعنی بقره ي مبارکه ي سوره 652 ي آیه نموده مطرح آمیز اعجاز بیانی با را کمال

 راه از درست راه( زیرا) .نیست اکراهى دین، درقبول عَلِیمٌ سَمِیعٌ وَاللَِّهُ  لَهَا انْفِصَامَ لَا الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَکَ فَقَدِ بِاللَِّهِ وَیُؤْمِنْ بِالطَِّاغ وتِ

 دستگیره به آورد، ایمان خدا به و شود کافر[ طغیانگر موجود هر و شیطِّان و بت] طاغوت به که کسى بنابراین،. است شده روشن انحرافى،

 و نفی مورد را دین در اکراه شریفه، يآیه این در خداوند. وداناست شنوا خداوند، و نیست؛ آن براى گسستن که است، زده چنگ محكمى

 نتیجه دو به منتهی ندارند یكسانی ارزش او نظر از که غیرا و رشد راه دو از یک هر انتخاب غی، از رشد تبین بر تأکید با و دهدمی قرار نهی

 را شدر راه. باشد سعادت مسیر در انسان براي محكمی يدستگیره تواندمی راه دو این از یكی فقط که است بدیهی و داندمی متفاوت ي

 ضروري انسان تكامل براي شرط دو هر این که خدا به ایمان و طاغوت به به کفر از است عبارت آن و نموده معرفی آیه همین در خداوند

 آلودگی و تاریكی از انسان قلب که آن از بعد و گیرد شكل باید طاغوت به کفر اول وبلكه نمود بسنده دو این از یكی به نباید هرگز و است

 به شریفه ي آیه در که است محكمی يدستگیره همان این و گرفت خواهد او قلب در را آن جاي الهی نور گاه آن شد پاک طغیان و هیگمرا

 همه باید اول که باشد انسان تكاملی مسیر در مرحله دو این از دیگر بیانی شاید "اهلل اال الاله " توحید يکلمه. است شده تصریح آن

 قرار پرستش مورد او درقلب انسان معبود یگانه عنوان به اهلل یعنی حقیقی معبود که است گاه آن و زدود جان و دل از را اهلل غیر معبودهاي

 . ]1[گرفت خواهد
 :فرماید می بقره 652 کریمه در متعال خداوند

 سَمیعٌ اللِّهُ وَ لَها الَنْفِصامَ الْوُثْقی بِالْعُرْوَةِ اِسْتَمْسَکَ فَقَدْ بِاهللِ یُؤمِنْ وَ تِبِالطاِّغ و یَكْف ر فَمَنْ الْغَی مِنَ الرُّشْدُ تَبَیَّنَ قَدْ الدّینِ فِی اِکْراه ال»

 .«عَلیمٌ

 و شیطان و بت) طاغوت به که کسی بنابراین؛. است شده روشن انحرافی، راه از درست راه( زیرا. )نیست اکراهی دین، قبول در: ترجمه

 و شنوا خداوند، و نیست؛ آن براي گسستن که است زده چنگ محكمی دستگیره به آورد، ایمان خدا به و شود کافر( گر طغیان موجود هر

 .]6[داناست

 :است مطرح سؤال چند شریفه آیه این مورد در

 چیست؟ دین در اکراه نبود از مقصود-0

 ...«الْغَی مِنَ الرشد تبین قد الدین فی اکراه ال»

 عبارت لغت نظر از «رشد. »]2[ باشد می نیست رضایتش مورد و شمارد می ناپسند که کاري بر انانس کردن وادار معنی به «اکراه»

 .]4[ است واقع از شدن دور و حقیقت از کردن پیدا انحراف معنی به که «غی» برابر در «واقع به رسیدن و یابی راه» از است

 اجبار، بر نه است مبتنی اختیار و قدرت بر مذهب امور و نیست دین در اجباري و اکراه که است این شریفه آیه از قسمت این مفاد

 می تو پروردگار اگر و ]6[«مُؤمِنینَ یَك ون وا حتِّی النِّاسَ ت كْرِهُ أَفَأَنْتَ جَمیعاً ک لُّهُمْ األَرْضِ فِی مَنْ الَمَنَ رَبُّکَ شاءَ لَوْ وَ: »شریفه آیه مانند

 بیاورند؟ ایمان که سازي مجبور را مردم خواهی می تو آیا آورند، می ایمان( اجبار به) همگی هستند، زمین روي که کسانی تمام خواست،

 (!دارد؟ سودي چه اجباري ایمان)

 ناخواه و خواه است استوار یقین و ایمان اساس بر آن شالوده و اساس و دارد کار و سر مردم فكر و روح با مذهب و دین که جا آن از

 صلی) پیغمبر از افراد از بعضی شود می استفاده  ]5[آیه نزول شأن از که طور همان ولی. باشد داشته تواند نمی لاستدال و منطق جز راهی

 دین که گفت پاسخ ها آن به صریحاً فوق آیه. کند مردم عقیده تغییر به اقدام زور با جبّار حكام همچون او که اند می خواسته( وآله علیه اهلل

 .گردد تبلیغ اجبار و اکراه اب که نیست چیزي آئین و

 دین که است این تعلیل حاصل نیست؟ اکراه دین در چرا که است «الدین فی اکراه ال» براي تعلیل «الغی من الرشد تبین قد» جمله

 و صالح و غی و رشد پس است؛ کرده ترروشن را بیانات آن نبویّه سنِّت چنین هم و است واضح الهیه بیانات با راهش  و روشن حقائقش

 علت دیگر بنابراین و است آن از روگردانی و دین ترک در غی و( هاست انسان نجات مایه که) دین پیروي در رشد که شده روشن آن انحراف

 . ]2[کنند اکراه دین بر را کسی که ندارد
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 چیزي قلبی ایمان و دین که این رب افزون. نیست دین پذیرش در اجبار و تحمیل به نیازي دیگر و شده آشكار بیراهه از راست راه پس

 بر را دینشان داشتند، که فتوحاتی و پیشروي همه آن با قرآنی اصل این با مسلمانان و کرد تحمیل کسی بر اکراه و زور با بتوان که نیست

 .  ]7[بود آنان موفقیت رمز ترین مهم امر همین و نكردند تحمیل مسلمانان غیر

 زور با و داشته اجباري و تحمیلی جنبه موارد از بعضی در اسالم کنند می تصور که ها آن به تاس مناسبی پاسخ شریفه آیه لذا

 . ]2[است آمده المیزان شریف تفسیر در. است رفته پیش نظامی قدرت و شمشیر

 و دارد نبالد به عملی معارف که علمی معارف سلسله یک از دین چون. است شده نفی اجباري دین «الدین فی اکراه ال» جمله در

 ندارد، حكومت آن در اجبار و اکراه و است؛ قلبی امور از ایمان و اعتقاد و اعتقادات از است عبارت آن و است کلمه یک معارف آن همه جامع

. ستا احتمال دو «الدین فی اکراه ال» جمله در و بدنی و مادي حرکاتی از است عبارت که است ظاهري اعمال در تنها اکراه کاربرد چون

 خدا حكم که شود می این اش نتیجه نداده، قرار اکراه دین در خدا بفرماید و دهد خبر تكوین حال از بخواهد و باشد می خبري قضیه( الف

 انایم و اعتقاد بر را مردم نباید که بفرماید بخواهد و انشائی باشد اي قضیه اگر( ب. نباشد اعتقاد و دین بر اکراه که است این دین ي درباره

 اکراه و است قلبی امور از اعتقاد و ایمان یعنی. )گردید بیان که است تكوینی حقیقت یک بر متكی  نهی  ن آ هم صورت این در کنید مجبور

 (.نیست بردار

 انیمسلم اگر موجود روایی منابع اساس بر که است آن دهد می قرار خود الشعاع تحت را دین در اکراه عدم و آزادي این که اي مسأله

 مجازات باشد ملی یا فطري مرتد و مرد یا زن که این به بسته شود مرتد اصطالح به برگزیندو را اسالم از غیر آیینی برگرددو اسالم دین از

 راه انتخاب در را انسان خداوندعلیم، سو یک از که است ممكن چگونه. است شده بینی پیش او براي اسالمی فقه در سنگینی و متفاوت هاي

 و برگزید را اسالم از غیر راهی انسان که این محض به اما باشد داده رسمیت مسیر این در او اختیار به و باشد داده قرار آزاد دت،سعا

 باید که دارد خود درون را دوگانگی و تعارض نوعی ظاهر در و کار ابتداي در حداقل مسأله این شدیدي بسیار برخورد او با شد مرتد اصطالحاً

 .  ]1[گیرد قرار رسیبر مورد

 سویی از اسالم. است بوده بشر مهم هاي دغدغه از همواره دینی مبانی و دستورات به عمل و انتخاب در انسان اختیار حدود و آزادي

 می قبول قابل غیر را انسان فطري و حنیف دین ار غیر برگزیدن سو دیگر از و ورزد می تاکید ایمان و عقیده قلمرو در انسان آزادي بر

 است شده مفسران متنوع نظرات و ها دیدگاه محل که است "الدین فی الاکراه "مشهور آیه خصوص این در کریم قران آیات جمله از. شمرد

 . ]3[کندمی داللت دین انتخاب در انسان برآزادي خود منطوق با و

 یهودیان و مسیحیان از بسیاري. است بوده مطرح جوامع اکثر در اي گونه به دینی عقاید داشتن به افراد اجبار و دین در اکراه موضوع

 اسالم. اند داده قرار فشار تحت و سرکوب مختلف هاي روش با را مخالفان و ساخته وادار خود دین به را مردم اجبار به ادیان سایر پیروان و

 احكام پذیرش به مردم کردن قانع و خود حقانیت تاثبا در سعی منطقی و استداللی عقلی، هايروش با انسانی و الهی فطري، دین عنوان به

 دین، انتخاب در اجبار اتهام و دینداري و دین کیان به نسبت منفی هاي¬گیري موضع تاریخ طول در حال این با. است نموده اش مبانی و

 عملكردهاي در انسان دیتمحدو یا آزادي حدود و دین مرز و حد نمودن مشخص که است؛ شده می مطرح اندیشان دگر سوي از پیوسته

 این درباره. شود زمینه این در حقیقت خواهان و جستجوگر اذهان شدن روشن موجب و باشد شبهات از بسیاري پاسخگوي تواند¬می دینی

 رحاض پژوهش موضوع اما است؛ شده اشاره هاآن به منابع فهرست و مقاله طول در که اندگفته سخن مختلفی هايکتاب و تفاسیر آیه،

 به توجه "الْغَی مِنَ الرُّشْد تَبَینَ قد الدین فی اکراه ال" آیه تحلیل در در. باشد می فریقین منابع در الدین فی اکراه ال آیه تطبیقی بررسی

 در راختیا مسأله. کند کمک است، سیاق و لغت پایه بر که لفظی ظهورگیري به تواندمی تابعان و صحابه استعماالت و نزول فضاي و اسباب

 جهت به و شود می محسوب دانشجویان و جوانان نزد خصوص به کشور علمی فضاي عقیدتی مسائل روزترین به و مهمترین از که دین

 خود دین حقانیت مسأله ي در مختلف ادیان پیروان که رقابتی و حساسیت نیز و خود اختیار و آزادي نعمت به نسبت ها انسان حساسیت

 قابل و خطرناکترین در امروزه و داشته اند حقیقی علیه اسالم همیشه خدا دین دشمنان که مستمري و گسترده هايسازي شبهه نیز و دارند

 وجود تردیدي مقاله یک قالب در آن به پرداختن اهمیت و ضرورت در دهند می صورت مجازي فضاي یعنی ممكن شكل ترین دسترس

 و رشد راه و دهدمی قرار نهی و نفی مورد دین امر در را اکراهی گونه هر الاکراه يآیه در سو یک از خداوند که است این مسأله بیان. ندارد

 احكام در دیگر سوي از و نمایدمی تأکید دین مورد در انسان انتخاب حق و اختیار آزادي، بر و کندمی معرفی هم از متمایز کامالً را غی

. ندارد سازگاري مذکور ايآیه با ظاهراً که دارد وجود مرد فطري مرتد خصوصاً و اسالم دین از مرتد براي سنگینی هايمجازات ارتداد، کیفري

 .بپردازد شیعه و سنت اهل نظر تز شده ذکر ایه تطبیقی بررسی به است آن پی در تحقیق این
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 نظري مبانی
 بررسی نیازمند باشد، داشته وجود آیه این در گذارياثر قرائتِ تفاوت اگر و دارد اثر آیه داللت شناخت در واژگان، از بعضی درست فهم

 فَقَدْ بِاهللِ یُؤمِنْ وَ بِالطاِّغ وتِ یَكْف ر فَمَنْ الْغَی مِنَ الرُّشْدُ تَبَیَّنَ قَدْ الدّینِ فِی اِکْراه ال: »فرماید می که است بقره سوره 652 آیه بحث، محور. است

 و روشن بیراهی، از( راست راه به) رهیابی. نیست واداشتن ناخواه به اکراه دین، در. «عَلیمٌ سَمیعٌ اللِّهُ وَ لَها فِصامَالَنْ الْوُثْقی بِالْعُرْوَةِ اِسْتَمْسَکَ

 خدا و نیست گسستن را آن که زده چنگ استوار دستاویز به راستیبه آرد، ایمان خداي به و شود؛ کافر طاغوت به که هر پس. شده نموده

 .داناست و شنوا

 

 واژگان یبررس
 م بحث هم " الغیّ من الرِّشد تبیّن قد " از آن با متناسب و است "الدین فی اکراه ال " داللت بررسی پژوهش، این اصلی موضوع

 .گردد می بررسی واژه چهار قسمت این در. یشود

 اکراه(1

-می تطبیق را معنایی گوهر یا معنا آن مختلف، استعماالت در آنگاه و کندمی بیان ریشه معناي چند یا یک هاي واژ هر براي عرب،

 :میگوید فارس ابن. نماید

 کنی تحمیل خود بر سختی با را کاري که است "کره" و کندمی داللت باشد، داشتن دوست و رضایت خالف آنچه بر هاء، و راء و کاف

]01[ . 

 عملی بر را دیگري کسی، که رودمی کار به جایی در مَثَل این "عَمِلَ ما کاَرهَ اساءَ": گویدمی عرب که کرده نقل مَثَلی العرب لسان 

 . ]00[ دهد انجام بد بوده، اکراهی اینكه دلیل به را عملش او و باشد واداشته

 "اکراه " را کاري انجام بر کسی واداشتن. دهدمی انجام رغبت عدم و سختی با را کاري که است کسی لغت در " مكروه " بنابراین

 انواعی "کره". باشد کار شدن انجام بد آن، نتیجه شاید و دهدمی انجام را آن سختی با و ندارد کار به رغبتی شده، واداشته نكهآ زیرا گویند؛

 تحمیل او بر و رسدمی انسان به خارج از که است ايسختی ک ره،: گویدمی او. است توجه قابل اصفهانی راغب کالم در آن بندي دسته. دارد

 حیث از انسان یعنی است؛ طبعی معافیت یكی: است گونه دو بر معافیت این. است آن از معاف خود خودي به انسان که لیدرحا شود؛می

 انجام را کار این خواهممی خودم من ":بگوید کسی اگر مثالً است؛ شرعی یا عقلی معافیت دیگري، و شده آفریده فعل این از معاف طبیعت،

 .  ]06[ندارد انجام به هاي عالق عقلی نظر از ولی کرده، را انجامش اراده طبعی حیث از "دهم انجامش ندارم دوست اما دهم،

 أَنْ وَعَسَى " مثل است؛ رضایت مقابل گاهی کاربرد، در "ک ره ":گوید می که است ]02[خویی اهلل آیت از واژه، این دیگر بنديدسته

 واژه به مختلف زاویه دو از بندي، دسته دو این ۖ   ک رْهًا وَوَضَعَتْهُ ک رْهًا أ مُِّهُ حَمَلَتْهُ مثل اختیار؛ قابلم وگاهی "لَك مْ خَیْرٌ وَهُوَ شَیْئًا تَكْرَهُوا

 .اندتطبیق قابل خارجی مفهوم یک بر دو هر وگرنه اند؛نگریسته "کره"

 

 الدین(2

 توسّعی استعماالت در رو ازاین باشد؛ می "است سبهمحا داراي و شود اجرا باید همیشه که فرمانی "معناي به واژه، این لغوي ریشه

 .]00[ ،]01[است کاررفته به شأن و عادت بري، فرمان حساب، جزاء، براي عرب،

 کریم قرآن. است "اسالم " معادل دین، مسلمانان، میان در گاهی لذا شد؛ "الهی مكاتب " براي آن کاربرد رواج موجب زمینه، همین

 .است اسالم همان خدا نزد دین حقیقت، در ]6[الْإِساْلم اللَّهِ عِنْدَ نَالدِّی إِنَّ: میفرماید

 .است ذِکري یا ذهنی عهد به اشاره "الدین" در "ال" که توضیح این با

 

 الرشد(3
 .  ]04[است درست مسیرِ در استقامت بر دال یا و  ]01[کندمی داللت مسیر درستی و استقامت بر( د ش ر) ترکیب

 :گویدمی البحرینمجمع صاحب. است "الغی" دض واژه، این

 .  ]05[درست مسیر به کنندگانهدایت یعنی الراشدون؛ االئمّة

 .برسد صواب و حق به آن فاعل که رودمی کار به جایی در "رشد": گفته واژه این لغوي معناي از گیريبهره با طبري

 :گویدمی ایشان. کرده ارائه خوبی بندي¬جمع واژه، این لغوي تحلیل در طباطبایی عالمه

 .  ]02[باشدمی مصداق بر انطباق ،"درست مسیر پیمودن "در آن کاربرد و است "هدف به زدن " رشد
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 مسیر طی با هدف، به رسیدن و است هدف به رسیدن موجب پیمایش این چون که دانسته "درست مسیر پیمودن " را هدایت ایشان

 .روندمی کار به هم جاي به گاهی "هدایت " و "رشد" هاي واژه دارد، امكان درست

 

 آیه نزول شأن
 :است شده نقل گونه دو آیه نزول شأن

 فى اکراه ال) که شد نازل آیه این ساخت مى مجبور اسالم به را او انصارى ولى نبود مسلمان صبیح نام به انصار غالمان از یكى. 0

 (.الدین

 به مدینه از که آنگاه. فروختند را خود کاالهاى و آمدند مدینه به شامى بازرگانان. بود پسر دو داراى ابوالحصین نام به انصار از یكى. 6

 کسب براى و شد آگاه خود فرزندان دین تغییر از پدر. درآوردند مسیحیت دین به را دو هر و گرفتند تماس او فرزندان با گشتند مى باز شام

 . ]07[آمد( وسلم وآله علیه اهلل صلى) خدا رسول نزد به تكلیف

 آن مبادى تا که است امورى از ایمان و اعتقاد.   ]07[نیست پذیر اکراه دین،: فرمود و شد نازل( الدین فى اکراه ال) آیه این سپس

 رامآ او قلب! شو مؤمن که کنید، تهدید هزاران یا بدهید وعده هزاران فردى به شما اگر. ساخت معتقد آن به کسى است محال نباشد موجود

 باشید معتقد عوض، در و دهیم مى پول شما به میلیارد یک بگویند اگر اآلن. شود حاصل اعتقاد مبادى که شود مى آرام آنگاه پس. شود نمى

 .کنید پیدا را عقیده این شما است محال! چهل شود مى چهار در چهار که

 !گردد تبلیغ اجبار و اکراه با که نیست چیزى آیین و دین

 مراحل تمام در چون و دهد مى تشكیل را دین اساس که بود خدا جالل و جمال صفات و توحید از اى مجموعه واقع در الكرسى آیة

 از درست راه( زیرا) نیست اکراهى هیچ دین قبول در ":فرمایدمى آیه این در نیست، اکراه و اجبار به نیازى و است استدالل قابل عقل دلیل با

 در واقع، به رسیدن و یابىراه از است عبارت لغت نظر از "رشد "(. الْغَیِ مِنَ الرُّشْدُ تَبَیَّنَ قَدْ الدِّینِ فِی إِکْراهَ ال) "است شده آشكار بیراهه

 .است واقع از شدن دور و حقیقت از انحراف معنى به که "غى "برابر

 جز راهى ناخواه و خواه است استوار یقین و ایمان بر اش دهشالو و اساس و دارد کار و سر مردم فكر و روح با مذهب و دین که آنجا از

 .است همین به اى اشاره واقع در "الدِّینِ فِی إِکْراهَ ال "جمله و باشد داشته تواندنمى استدالل و منطق

 جز راهى ناخواه و خواه ستا استوار یقین و ایمان بر اش شالوده و اساس و دارد کار و سر مردم فكر و روح با مذهب و دین که آنجا از

 آیه نزول شان از که همانگونه عالوه به. است همین به اى اشاره واقع در "الدِّینِ فِی إِکْراهَ ال "جمله و باشد داشته تواندنمى استدالل و منطق

 هر) مردم عقیده تغییر به اقدام فشار و زور با جبار حكام همچون او که خواستندمى ص اسالم پیامبر از ناآگاهان از بعضى شود،مى استفاده

 پرتو در اینكه خصوص به گردد، تبلیغ اجبار و اکراه با که نیست چیزى آیین و دین که داد پاسخ آنها به صریحا فوق آیه کند،( ظاهر در چند

 تصور که ها¬آن به است شكنى داندن پاسخ آیه این. نیست امور این به نیازى و شده آشكار باطل از حق راه آشكار، معجزات و روشن دالئل

 اجازه اسالم که جایى. است رفته پیش نظامى قدرت و شمشیر و زور با و داشته اجبارى و تحمیلى جنبه موارد از بعضى در اسالم کنندمى

 این بود الزم بود، زمجا امرى چنین اگر است، روشن دیگران تكلیف دهد، قرار فشار تحت عقیده تغییر براى را خویش فرزند پدرى دهدنمى

 آیه این که شودمى روشن اینجا از و است؛ نشده داده او به حقى چنین که حالى در شود، داده فرزندش باره در پدر به کس هر از قبل اجازه،

 که انچن آن است نشده منسوخ هرگز آیه حكم همچنین و اند پنداشته مفسران از بعضى که چنان آن نیست کتاب اهل به مربوط تنها

 .]01[ عقل منطق با هماهنگ و جاودانى است حكمى بلكه اند گفته دیگر بعضى

 

 فریقين دیدگاه در دین
 یعنی اسالم دین اصلی مذهب دو به اشاره براي معموال مسلمانان هايکتاب در. است گروه دو و فریق دو معناي به فریقان یا فَریقَیْن

 .شودمی استفاده سنت اهل و شیعه

 شيعه فسرانم: الف
 نظر اتفاق اسالم معناي به دین در مجموعا که کرد ادعا توان می ولی. است شده ارائه «دین» از متفاوتی معانی تفسیري منابع در

 مذهب که اند باور این بر هم آنان از برخی چند هر است شریفه آیه نظر مد اسالم نظري بُعد که اند عقیده این بر نیز تفاسیر بیشتر دارند،

 .است شریفه آیه مراد والیت و تشیع
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 المیزان تفسیر صاحب.   ]01[باشد می خدا مرضی و معروف دین که است اسالم آن از مراد: گوید می البیان مجمع صاحب ;طبرسی

 در اکراه كمح که است قلبی امور از واعتقاد دهند می تشكیل را اعتقادات که است عملی و علمی معارف از اي سلسله دین: »نویسد می نیز

 .  ]02[ .«ندارد معنی آنها

 یعنی شریعت، و منهاج نه است آن اصول و کلی خطوط همان( الدِّین فِی الإکراهَ) جمله در دین: »گوید می هم آملی جوادي اهلل آیت

   ]03[.«هست اجبار و اکراه آن، اصل قبول از بعد دین فروع در زیرا والیی، و حقوقی و فقهی فروع

 مراد که این مؤیدات جمله از: »نویسد می ادامه در ایشان. است والیت و تشیع دین از مراد: گوید می هم جاوید روان رتفسی صاحب

: گوید می آملی جوادي اهلل آیت چند هر«   ]61[ناقص نه است کامل دین از ظاهر و باشد می( دینكم لكم اکملت الیوم) آیه است تشیع

 نِعمَتی عَلَیك م وأتمَمتُ دینَك م لَك م أکمَلتُ الیَومَ: )است والیت به دین کمال چند هر نیست، نیز والیت( الدِّین یفِ الإکراهَ) در دین از مقصود»

 «   ]03[کند نهی آن از آیه تا کردندنمی وادار والیت پذیرش بر را کسی آیه، نزول زمان در زیرا ،(دینا اإلسالمَ لَك مُ ورَضیتُ

. شود می حاصل علمی عقاید سبب به که است رضا و تسلیم همان حقیقت در دین: »گوید می خود قدیمی رتفسی در المتألهین صدر

 علوم که گونه همان رو این از کند می افاضه کسبیه یا ذاتیه مناسبت لحاظ به ایمان، به اطمینان قلب بر خداوند که علمی عقاید همان

 یا الهامی مقدمات و مبادي دنبال به نیز الهی معارف و نظري علوم شوند می حاصل بقل در جبر و اکراه بدون افاضه، مجرد به ضروریه

 «  ]60[ .باشد اکراهی و اجبار ظاهر در که این بدون شوند می حاصل قلب در القاي مجرد به تعلیمی،

 و غوایت از رشاد راه والیت بواسطه و است والیت دین اصل چون است، والیت دین از مقصود: »نویسد می هم گنابادي تابنده آقاي

 .« ]66[شود می جدا گمراهی

 

 سنت اهل مفسران: ب
 ملت همان که خدا دین یعنی است اضافه از بدل آن که اند گفته برخی اما است؛ عهد براي( الدین) در الم و الف: »گوید می آلوسی

 .« ]62[است اسالم

 من به العباد یوخذ ما الدین. »شوند می مواخذه ها آن بخاطر بندگان که هستند تكالیفی آن دین: گوید می دین تعریف در رضا رشید

  ]64[«التكالیف

 نیست، مكره جزا بر خداوند یعنی است جزا معناي به اینجا در دین: »شده گفته: کند می نقل چنین این را قولی نیز مفردات در راغب

 .«داد خواهد انجام بخواهد که گونه همان به خواهد می که کسی درباره خواهد می که را آنچه بلكه

 کند می بیان را بحث مورد آیه تفسیر وقتی اما داند؛ می ظاهري اعمال را دین ایشان که شود می روشن بخوبی ایشان تعریف این از

 .«االکراه و بااللزام االذعان یكون ان یستحیل و النفس اذعان عن عبارة جوهره و الدین اصل هو االیمان: » گوید می

 امكان و است ایمان دین اساس که کند می بیان را دین اساس و اصل و جوهر بلكه کند نمی بیان را دین تعریف و معنا ایشان اینجا

 .کند پیدا راه ایمان در اکراه که ندارد

 

 آیه تفسير در مفسران دیدگاه

 شيعه مفسران دیدگاه: الف
 :شده گفته قوالا چند آیه این براي: گوید می آیه ذیل در ;طوسی شیخ

 در جهاد آیه و نیست منسوخ آیه پس. )شود می گرفته آنها از جزیه که است کتابی اهل حق در آیه: ضحاک و قتاده حسن، قول.0

 (.است شده نازل کتاب اهل غیر حق

 ها آن که خواستند می ها بعضی ولی بودند یهودي که شد نازل انصار فرزندان از برخی درباره آیه: جبیر بن سعید و عباس ابن قول.6

 .کنند مسلمان را

 زیرا اند، گشته وارد اکراه روي از اند شده اسالم داخل حرب از بعد که کسانی درباره نگویید که است این معناي به آیه: زجاج قول.2

 .نیست مكره دیگر شد مسلمان و پذیرفت را اسالم که کسی حرب از بعد

 اما و است کتابی شبهه هاآن براي زیرا دارد را کتاب اهل حكم مجوس حكم: »گوید می مجوس حكم درباره هم المتألهین صدر.4

 بر هاآن اند گفته هم برخی شوند نمی گذاشته باقی دین آن بر هاآن اند گفته برخی شده، اختالف شوند می نصرانی یا یهودي که کفاري

 .«شوند ینم اکراه اسالم بر و شوند می گذاشته باقی اند رفته که آنچه
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 گفته و برگردانده اعتقاد به نیز را اعمال و دانسته اعتقاد را دین مجموع و گرفته طبیعی و تكوینی قضیه یک را آیه بزرگان از بعضی.5

 .نیست راهی آن در را اجبار و اکراه و است قلبی امور از ایمان و اعتقاد: اند

 بلكه نیست خاصی دسته مراد که گوید می و کند می بیان را خودش نظر نهگا چهار اقوال بیان از بعد البیان مجمع تفسیر صاحب.2

 که اینست آیه معناى کلى بطور بلكه نیست مخصوصى دسته هدف،: »نویسد می ایشان باشد که کس هر براي است دین در اکراه عدم مراد

 مجبور شهادتین گفتن به را کسى اگر و است مخیر و آزاد بنده، و باشد نمی اجبار و اکراه است، قلبى و اعتقادى مسئله یک که دین در

 مربوط کفر و ایمان زیرا بود نخواهد کافر بگوید، آمیز کفر کلمه و کنند مجبور را کسى متقابال و نیست دین گفتن، این بگوید هم او و نمایند

 .هستند عقیده همین بر هم يشیراز مكارم اهلل آیت و طباطبائی عالمه.« دارد بستگى باطن و قلب به و نیست زبان به

 استوار یقین و ایمان بر اششالوده و اساس و دارد کار و سر مردم فكر و روح با مذهب و دین که آنجا از: »نویسد می مكارم اهلل آیت.7

 .«است همین به اىارهاش واقع در «الدِّینِ فِی إِکْراهَ ال» جمله و باشد داشته تواندنمى استدالل و منطق جز راهى ناخواه و خواه است

 همدیگر از غی و رشد اگر. شود داده تمییز هم از غی و رشد که است آن از پس دین بر اکراه: »است گفته قمی ابراهیم بن علی. 1

 .«نیست درکار اجباري نشوند جدا

 خداي نبود کتابی را ایشان می،ا بودند امتی عرب که آن براي است، عرب اسالم از بعد( الدین فی اکراه ال: »)است گفته واقدي. 3

 از بعد مكن اکراه را اینان: گفت بود، جزیه آن و نهاد دیگر حكمى را کتاب اهل و تیغ یا اسالم اال مكن قبول عرب از که فرمود را رسول تعالی

 .«جزیه قبول

 و نصاري و یهودي از را كسهیچ یعنی نیست اسالم دین کردن قبول در اکراهی هیچ: »آمده هم الصادقین منهج تفسیر در. 01

 .«کرد اکراه نباید آوردن اسالم بر مجوس

 سنت اهل تطبیقی تفسیر

 اکراه به نیازي آن دالئل و دین بودن روشن با که چرا نكنید اجبار اسالم دین در دخول بر را احدي: »گوید می تفسیرش در کثیر ابن

 اي فایده وي حال بر اکراه زند می دلش بر مهر خدا که کسی و کند می خلدا اسالم دین در کند می هدایت را آن خدا که کسی و نیست

 . ]65[ .«بخشید نخواهد

 حَیْث  اقْت ل وهُمْ: »مانند است؛ منسوخ آمده، حرب به امر آنها در که آیاتی با آیه: موسی بن سلیمان و مسعود ابن زید ابن و سدي قول

 «  ]6[الرِّقَابِ فَضَرْبَ کَفَر وا الَّذِینَ لَقِیت مُ فَإِذَا» و  ]6[«وَجَدْت مُوهُمْ

 به تنها سرائر به عالم خداوند زیرا ندارد، ارزشی آخرت در اکراه روي از طاعت: »کند می نقل جوري این باره این در را قولی راغب

 .«دارد رضایت اخالص

 می حمل جاودانه هاي نعمت بر بلكه شود، نمی هداد سوق مكروه امر بر کرده مكلف آن به را او خدا که آنچه از حقیقت در انسان

 . ]62[گردد

 بدان ابتالء تا گشته استوار اختیار و تمكین بر امر بلكه نیست قسري و اکراه خدا دین در که است این مراد: اند گفته برخی مفسران

 .رنددا اشاره قول این به رازي فخر و کشاف صاحب و آلوسی کند، پیدا معنا امتحان و شود حاصل

 همان نیست مكره هیچكس دادن جزا بر خدا یعنی است شده گرفته جزا معناي به دین قول یک در که گوید می نیز راغب مفردات

 .شد ذکر هم قبال که طور

 

 «اکراه ال» آیه نسخ بررسی و تحليل
 و مسعود ابن مثل است قرآن دیگر آیات با منسوخ آیه: اند گفته برخی. اند کرده انتخاب متفاوت موضع دو آیه این نسخ درباره

 .  ]67[انصاري اهلل عبد خواجه و بیضاوي و کاشانی فیض و موسی بن سلیمان

 جهاد: اند گفته که آنجائی از اند شده تفصیل به قائل ها بعضی اما است؛ نشده نسخ و است باقی خود حال به آیه: که اند گفته برخی و

 :گوید می زمینه این در عاشور ابن. است نشده سخن دفاعی جهاد اما است شده نسخ ابتدائی

 صدر در. است کرده نسخ را  ]6[ عَلَیْهِمْ اغْل ظْ وَ الْمُنافِقِینَ وَ الْك فَّارَ جاهِدِ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا آیه مثل ابتدائی جهاد آیات الدین فی اکراه ال آیه

 :اند دسته سه الدین فی اکراه ال آیه با رابطه در قتال آیات: گوید می انایش. داشت وجود اسالم پذیرش براي مشرکین با قتال اسالم

 بِالشَّهْرِ الْحَرامُ الشَّهْر : قوله و  ]6[ کَافَّةً یُقاتِل ونَك مْ کَما کَافَّةً الْمُشْرِکِینَ قاتِل وا وَ آیات. است دفاعی قتال قتال، آیات از دسته یک: الف

 .است مشرکین قتال دفع براي ها قتال این... ؛ ]6[ الْحَرامِ

   ]6[«الْجِزْیَةَ یُعْط وا حَتَّى... المنافقین و الكفار جاهد النبی ایها یا: »مانند است؛ کرده قتال به امر مطلق طور به که دیگري دسته: ب

 .است خورده تقیید الجزیه یؤتوا حتی کریمه آیه با آیات این که
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 یؤتوا حتی و... اکراه ال آیه وسیله به که است ]6[لِلَّهِ الدِّین  یَك ونَ وَ فِتْنَةٌ تَك ونَ ال حَتَّى شغایت که هستند آیاتی که سوم دسته: ج

 . است شده نسخ الجزیه

 :است ذیل شرح به است نشده نسخ آیه اند گفته که مفسرانی اما

 و نیست منسوخ سیف آیه با آیه که شود می رظاه گذشت آنچه از» زیرا نیست منسوخ آیه که است معتقد ایشان: طباطبائی عالمه-0

 ثابت حال هر در که باشد می غی از رشد تبین آن و است آمده آیه همین ذیل در که است تعلیلی نیست منسوخ آیه که این بر شواهد از

 .«است

 فوق آیه» که است این بر شان نظر آیه این درباره( است نجوا آیه آن و) دانند می منسوخ را آیه یک تنها که ایشان:  خوئی اهلل آیت-6

 .]61[«است خورده تخصیص عمومیتش نه و شده نسخ نه است محكمات از

 می ندارد حرب آیات و جهاد آیات با تعارضی هیچگونه بحث مورد آیه که مطلب این بیان از بعد ایشان: آملی جوادي اهلل آیت-2

 نسخی نتیجه در و ندارد تعارض( الدِّین فِی الإکراهَ) با هم ابتدایی جهاد آیات که گرددمی روشن ابتدایی جهاد حكمت بیان با: »فرماید

 .«است نگرفته صورت

 و جاودانى است حكمى بلكه اندگفته دیگر بعضى که چنان آن است نشده منسوخ هرگز آیه: »گوید می هم نمونه تفسیر صاحب-4

 و است پذیرا را نسخ نه که است امري دنبال به آیه: »گوید می خوئی؛ اهلل تآی سخن تائید در هم 0 معرفت آقاي. «عقل منطق با هماهنگ

 مسبوق راسخ جازم ایمان و صادق یقین به جز این و گیرد؛ می چشمه سر اعماق از و است عقیده و فطرت دین خدا دین زیرا را، تخصیص نه

 .«شود می حاصل محكم بیان و رشید برهان با تنها که است امري این نیست،

 

 فریقين منابع در اندیشه آزادي و اکراه ال آیه

 شيعه مفسران. 1
 می پیامبر از افراد از بعضی شود می استفاده آیه نزول شان از که گونه همان. است طلبان انحصار و نظران تنگ به پاسخ آیه این

: است آمده نمونه تفسیر در. گفت پاسخ آنها به صریحا فوق آیه کند، مردم عقیده تغییر به اقدام زور با جبار، حكام همچون او که خواستند

 امرى چنین اگر است، روشن دیگران تكلیف دهد، قرار فشار تحت عقیده تغییر براى را خویش فرزند پدرى دهدنمى اجازه اسالم که جایى»

 به سپس. «است نشده داده او به حقى چنین که حالى در شود، داده فرزندش باره در پدر به کس هر از قبل اجازه، این بود الزم بود، مجاز

 :کند می اشاره باره این در ذیل شواهد

 .دادندمى آزادى هامسلمان همانند را دیگر مذاهب پیروان کردند،مى فتح را شهرها که هنگامى مسلمانان .0

: خوانیممى «عرب و اسالم مدنت» کتاب در مثال اند؛کرده اعتراف موضوع این به اندنوشته کتاب اسالم باره در که مسیحیانى .6

 مذهبى مجالس خود براى داشتند اجازه آنان مذهبى رؤساى که بود مالیم قدرى به دیگر هاى جمعیت با مسلمانان رفتار»

 .«دهند تشكیل

 نیایش مراسم بودند رسیده پیامبر خدمت تحقیقاتى و هاگزارش براى که مسیحیان از جمعى: شده نقل تواریخ از اىپاره در .2

 . ]01[دادند انجام مدینه در پیامبر مسجد در آزادانه را خود مذهبى

 و حق اقامه و ظلم و فتنه و مخالف عقاید بر اکراه برداشتن میان از نیز جهاد آیات صریح هاىهدف: »گوید می نیز طالقانی اهلل آیت

 در که است گواه نیز تاریخ -لِلَّهِ الدِّین  یَك ونَ وَ فِتْنَةٌ تَك ونَ ال تَّىحَ قاتِل وهُمْ وَ-: فردى هاىمسئولیت و عقیده پذیرش بر اکراه نه است، عدل

 در ادیان پیروان است، فقهى احكام صریح که چنان: »... گوید می سپس.« بود مشرکین جانب از دین بر اکراه مكه، در اسالم دعوت آغاز

 پیشرفت آغاز در حدود، و حقوق این: »است این گوید می که جالبی بمطل گاه آن.« آزادند خود عبادات انجام و معابد و عقیده حفظ

 را هاآن روش نباید شدند، خارج آن از مسلمان، بصورت و مستبد حكام ها،سرزمین برخى در و آن از پس اگر و شدمی رعایت مسلمانان

 .]63[.« دانست اسالمى متون و باحكام مستند

 سنت اهل مفسران. 2

 به القرآن، ظالل فی تفسیر صاحب قطب سید که آنجا از دادند می اندیشه و عقیده آزادي را آیه این پیام نیز سنت اهل مفسران اکثر

 نشده داخل مسیحیت دین به که کسانی علیه تنها را قهر و قلع و تعذیب وسایل مسیحیت: »گوید می کرده اشاره مسیحیت تاریک تاریخ

 می اعمال هم کردند می مخالفت اعتقادیات برخی در و نبودند داخل دولت مذهب در که نیز مسیحیت پیروان بلكه نكرد منحصر بودند؛

 .است آزادي دین بلكه نیست قهر و زور دین اسالم دین که شود می معلوم ایشان بیان این از.«  کرد
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 و نتيجه گيري بندي جمع
 مجبور اسالم دین پذیرش به را غیرمسلمانان کند،می توصیه مانانمسل به که است الكرسی آیة از بخشی ]6[الدّین فِی اِکْراهَ ال آیه

 را آیه این مفسران از برخی. داشتند را اسالم دین پذیرش به خود فرزندان اجبار قصد انصار از ايعده که شد نازل هنگامی آیه این. نكنند

 آیه و قتال آیه نزول با آیه این اندگفته نیز برخی. کردندمی یمعرف اسالم دین پذیرش عامل را شمشیر و زور که انددانسته افرادي به پاسخ

 آزادي و خداوند امتحان جبر، انكار ،(ع) پیامبران عصمت نظیر موضوعاتی در آیه این به نیز متكلمان. است شده نسخ توبه، سوره 75 و 74

 از و شودمی تالوت الكرسی آیة با همراه معموالً که است قرهب سوره 652 آیه «الدین فی اکراه ال آیه. »اندنموده استناد اسالم در عقیده

 .]21[ است کریم قرآن آیات پرکاربردترین

 خمینی امام.  ]21[دارد تأکید دین پذیرش در انسان اختیار و آزادي بر و است دین پذیرش نبودن اجباري دهندهنشان الاکراه آیه

 عقلی قاعده صورت به را آیه محتواي نیز برخی.  ]20[است دانسته دخیل الدین فی اکراه ال آیه در دین کلمه معناي در را اخالقی فضایل

 .]26[اندپذیرفته

 بقره سوره 657 و 652 آیات مفسران، از ايعده عقیده بنابر و روایات برخی در ولی شود؛می خوانده الكرسی آیة بقره، سوره 655 آیه

 .  ]22[است شده دانسته الكرسی آیة جزء هم

 :اندنموده تفسیر را الدین فی اکراه ال آیه گونه چند مفسران

 سوره 75 و 74 آیات و قتال آیه با آیه این اند،گفته ]25[ رازي ابوالفتوح و]24[میبدي. است شده نسخ آیه این معتقدند اول دسته

 و حق راه بیان در اینكه مثال است، تصور قابل اراجب از نوعی دین، پذیرش در اندگفته آیه این تفسیر در دوم دسته. است شده نسخ توبه

 . کندنمی پیدا مفهوم اجبار باشد، رسیده روحی تعالی به فرد اگر اینكه یا و  ؛]61[برد بكار را اجبار توانمی افراد گوش به آن رساندن

 ظاهري رفتار در تواندمی تنها اجبار و  دشو جمع جا یک در تواندنمی اکراه با ایمان آیه، این اساس بر معتقدند که کسانی سوم دسته

 گفته البیان مجمع تفسیر در.  دانستندمی اسالم دین پذیرش عامل را شمشیر و زور که است افرادي به پاسخی نیز آیه این.  بگذارد تأثیر

 اسالم جنگ از پس کسی اگر د،شومی مشخص آیه این با است معتقد(  القرآن اعراب کتاب صاحب سري بن ابراهیم ابواسحاق،) زجاج شده

 . نیست دین به افراد الزام در خیري آیه این به توجه با است گفته آیه این تفسیر در نیز بیضاوي.  است نیاورده اسالم اکراه به آورد،

 . دارد عادل امام والیت پذیرش بر اجبار عدم به اشاره «الاکراه» و است تشیع دین، از مقصود معتقدند که مفسرانی چهارم دسته

 آیة قرائت آثار و ثواب به است، الكرسی آیة از بخشی قرآنی عبارت این اینكه به توجه با نورالثقلین تفسیر مانند دیگر تفاسیر در

 . است نموده بررسی مختلف روایات با را آن نزول چگونگی و نموده اشاره الكرسی

 می قلبی اعتقاد همان را دین ها بعضی شیعه مفسران بین در مثال ستا زیادي اختالفات دین معناي در شد مالحظه که طور همان

 اهل مفسران بین در همچنین. تسلیم و رضا یعنی دین اند گفته دین درباره نیز دیگر بعضی و کنند می معنا والیت ها بعضی ولی دانند

 را دین از مراد رضا رشید اخیرا است، جزا معناي به دین گفته راغب اسالم، ملت یعنی دین گفته آلوسی مثال دارد وجود اختالفاتی نیز سنت

 قلبی اعتقاد فقط چون کند می بیان قلبی اعتقاد را دین که است قولی همان صحیح قول رسدمی نظر به اما است؛ کرده بیان ظاهري اعمال

 در اختالف منتها ندارد وجود اختالفی گونه هیچ نیس و شیعه بین کند می بیان را آزادي آیه این که این در. ندارد معنا آن در اکراه که است

 اکثرشان که سنت اهل مفسران خالف بر هستند عقیده در آزادي به قائل آیه این در شیعه مفسران اکثر که جهت این از است آزادي متعلق

 حاصل یقین با باید که است قلبی امر یک عقیده و ایمان چون که اند فرموده شیعه مفسران اکثر. دانند می انسان اعمال را آزادي متعلق

 باید اعمال این که است انسان ظاهري اعمال مراد که اند گفته آیه این تفسیر در سنت اهل علماء اکثر ولی ندارد راهی آن در اکراه لذا شود

 وارد مسیحیت آئین به که داشت سرپ دو «حصین» بنام مردي: است آمده آیه نزول شأن در. اکراه و جبر با نه بگیرد صورت انسان اختیار با

 به را آنان که خواست حضرت از و رسانید ـ وآله علیه اهلل صلی ـ پیامبر اطالع به را جریان و شد ناراحت سخت جریان این از او و بودند شده

 داشت بیان را حقیقت این و گردید نازل فوق آیه بازگردانم؟ خویش مذهب به اجبار با را آنان توانم می آیا کرد سؤال و برگرداند خود مذهب

 .نیست اکراهی و اجبار مذهب به گرایش در که
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 منابع و مراجع

با تأکید بر نقد شبهات، دانشگاه معارف اسالمی قم، دانشكده علوم « ال اکراه فی الدین»کامیاب، حسین، معناشناسی آیه  [0]

 12، ص 0230انسانی، 

 قرآن [6]

 .711هـ ق، ص  0402آن، بیروت، ذوالقربی، الراغب االصفهانی، مفردات الفاظ القر [2]

 .614، ص 0274، 6مكارم شیرازي، ناصر و همكاران، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دارالكتب االسالمیه، ج  [4]

دو پسر داشت که به آئین مسیحیت وارد شده بودند و او از این جریان « حصین»در شأن نزول آیه آمده است: مردي بنام  [5]

و جریان را به اطالع پیامبر ـ صلی اهلل علیه وآله ـ رسانید و از حضرت خواست که آنان را به مذهب خود سخت ناراحت شد 

برگرداند و سؤال کرد آیا می توانم آنان را با اجبار به مذهب خویش بازگردانم؟ آیه فوق نازل گردید و این حقیقت را بیان 

، ص 6و نیز تفسیر نمونه، ج  222، ص 0ج   برسی، مجمع البیان،داشت که در گرایش به مذهب اجبار و اکراهی نیست. ط

614 

 .242، ص 0272، 6طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، ج  [2]

، ج 0271بی آزار شیرازي، عبدالكریم، ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  [7]

 .630، ص 2

، دانشگاه کاشان، دانشكده ادبیات و علوم ‹ال اکراه فی الدین › تحلیل تفسیري و فقهی آیه شریفه دباغ، حسین؛ بررسی و  [1]

 16، ص 0213انسانی، 

کامرانی، لیالن؛ نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي، مجتمع دانشگاهی  [3]

 16، ص 0236سانی، دانشكده ادبیات و علوم ان -ولیعصر )عج( 

 ص ،5 ق؛ ج ،0414 تبلیغات، دفتر :قم هارون، محمد عبدالسالم تحقیق اللغة، مقاییس معجم احمد؛ حسین ابو فارس، ابن [01]

076 

 .524 ص ،2ج  ق؛ 0415 الحوزة، ادب نشر :قم العرب، لسان مكرم؛ بن محمد منظور، بنا [00]

 .717، ص 0414دفتر نشر الكتاب، دوم؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات، [06]

 .217 ص ق؛ 0235 چهارم، الزهراء، دار: بیروت البیان، موسوي؛ ابوالقاسم سیّد خویی، [02]

 .452، ص 4؛ ج 0404زبیدي، محمد مرتضی حسینی؛ تاج العروس، تحقیق علی شیري، بیروت: دارالفكر،  [04]

 .011، ص 6ق؛ ج  0411د احمد حسینی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، دوم، طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، تحقیق سیّ [05]

 .246، ص 0211، 6مدرسین؛ ج  ۖ  طباطبایی، سیّد محمدحسین؛ المیزان، قم: جامعه [02]

، مرکز چاپ 05القرآن، قرن ششم، ترجمه مترجمان، ... ریاضی، قرن  مجمع البیان فی تفسیر طبرسی، فضل بن حسن؛ ترجمه [07]

 .221ص:  ،0، ج0276رات دانشگاه پیام نور، تهران، چاپ اول و انتشا

 .462، ص 0274، 00مكارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دارالكتب االسالمیه، ج  [01]

 .025، ص 0211، 06جوادي آملی عبد اهلل، تفسیرتسنیم، ج  [03]

 .223ق، ص  0231، 0ثقفی تهرانی محمد، تفسیر روان جاوید، ج  [61]

 .030، ص 0320، 4مال صدرا، تفسیر القرآن الكریم، ج  [60]

 .44، ص 0225تابنده گنابادي سلطان حسین، سه گوهر تابناک از دریاي پر فیض کالم الهی، [66]

 .02، ص 0232، 2آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج  [62]

 .55، ص 0224، 0ج  ٬المنار ٬رشید رضا [64]

 .560، ص 0420، 0ر دمشقى اسماعیل بن عمرو تفسیر القرآن العظیم، ج ابن کثی [65]

 .711، ص 0232، راغب اصفهانى حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن [62]

 .614، ص 0ج  ق، 0405، تفسیر صافی، تفسیر صافی، تهران: صدر، فیض کاشانى مال محسن [67]

 .510، ص 0314، 6موسسه التاریخ العربی، ج  و التنویر،ابن عاشور محمد بن طاهر، التحریر  [61]

 .611-617، ص 0210، 6، نشر سهامی انتشار، ج طالقانى سید محمود، پرتوى از قرآن [63]

، فصلنامه تحقیقات کالمی، «کالمی به آیه ال اکراه فی الدین-موارد استدالل تفسیري»فانی، مهدي و محمدحسین رجبی،  [21]

 .34، ص 0232، 5شماره 
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 .27ش، ص  0271اهلل الموسوي، آداب الصاله، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار، امام خمینی، روح [20]

 .ق 0413 دوم، چاپ ،(ع) بیت اهل موسسه بیروت، القرآن، تفسیر فی الرحمان مواهب عبدالعلی، سبزواري، موسوي [26]

-دوستان تهران، خرمشاهی، بهاءالدین کوشش به ،0 ج پژوهی،قرآن و قرآن دانشنامه در ،«الكرسی آیة» محسن، معینی، [22]

 .ش 0277 ناهید،

 .112ش، ص  0270خواجه عبداهلل انصاري، رشیدالدین میبدي، کشف االسرار و عده االبرار، تهران، نشر امیرکبیر،  [24]

هاي اسالمی، چاپ اول، مشهد، بنیاد پژوهشابوالفتوح رازي، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن،  [25]
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