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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 03/0/49    اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( اول   جلسه  )   کافرون  سوره مبارهک           

 

خص در جاهای سوره کافرون از سوری است که در روایات، در مورد اهمیت آن مطالب زیادی گفته شده است باال

 شود که سوره هم رده سوره توحید است.خاصی دستور به تالوت آن داده شده است که معلوم می

 :های سوره کافرونویژگی

 شودسوره خطاب دارد و با خطاب شروع می -

 مواجهه پیامبران با دیگران -

 ؛معنا با هم هستنداست که مقارن، مشابه و هماست که موضوع سوره عبودیت و دین موضعگیری سوره  -

 باشید کیه حیوب عبودییت اسیت. سییا  سیوره       )اسمیه و فعلیه( میی سوره بیان انواع صفت، فعل و جمله  -

 ای شبیه سوره کافرون از این منظر نیست.منحصر به فرد است و هیچ سوره

شیود  لق مطالب از جانب پیامبر گفتیه میی  شود. سوره ناس و فجهه ندارد و به صورت کلی مطرح میسوره توحید موا

 است.در سوره جن مواجهه جن با پیامبر و سوره کافرون بحث مواجهه پیامبر با دیگران، در بدون مواجهه، 

 :کفر

 پرستید.در این سوره کفر به معنی عبودیت غیر خداست، عبودیت غیر آنچه پیامبر می

 : اتمهمترین نک

 شوندها نسبت به پیامبر سنجیده میپیامبر به عنوان شاخص توحید معرفی شده است به این معنی که انسان .1

 است بارکه کافرون شاخص و معیار توحیدسوره م .2
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ه اعبد یا تعبدون پیدا کرد، حالت اضافه است که عابد معنای وحدت و تعبیدون  آنچه( اگر تعلق ب) «ما»مقام  .3

 .کثرت است

 را بیه  تتتش اما رسندمیبه وحدانیت  زیرا کندیممطرح ..( ا)اعبد، دین، الاعبدو ها را به صورت فردخداوند شاخص

 نماید.صورت جمع مطرح میبه  انگی آندلیل عدم یگ

زیرا حالیت اابیت    شود زیرا صفت وصفی بدون زمان استفر را وقتی خارج از زمان نگاه کنید تبدیل به صفت میک

 کند.و در سوره ماهیت کفر را بدون ماهیت زمان و به صورت صفت مطرح می باید داشته باشد

 .شودپرستش که به دین معنی می :عبودیت

زییرا ییا فیرد بیه      شیود. بندد زیرا معنی دین مثل صراط است که هیچ وقت جمع بسیته نمیی  در قرآن دین را جمع نمی

کند، یک جهت بیشتر نداریم. دین قرین صراط اسیت یعنیی معنیای دقییق دیین      رود یا چپ میسمت مسیر مثبت می

 کند.ربط پیدا میبه مفهوم صراط روح کلی حاکم بر زندگی است که خیلی 

 شوند.مع بسته نمیه عبد، دین، صراط جواژ

 .اطاعت کند یا نکندخدا را شود که منجر میاست عبودیت روح حاکم بر زندگی فرد 

 .غیر خدا = قابل جمع است :عابدون

 = پیامبر، خدا که قابل جمع نیست :عابد

 توان معانی واژگانش را از خودش درآورد.ای است که میترین سورهسوره کافرون راحت

دو مفهوم قرآن آن قدر مبین است که برای معانی لغات خود نیاز به معنای عرف ندارد زیرا  ،کافرون با توجه به سوره

توان می شوند.ین و کفر و عبودیت با هم معنی میآورده و از دب اینها واژه دین را استخراج کرده است. دمتناقض در

 و آنها را فهمید. ، شددهایی که این واژگان را دارنبا این دایره واژه وارد بقیه سوره

 تواند بگوید من معیار و مبنایی برای زندگی ندارم.هیچ انسانی نمی
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 «= معنای دین در سوره کافرونمبنا و معیار زندگی»

شیود  او نیازب میی   انسان بدون باید و نباید نیست و این باید و نباید از غیر خود فرد بر ،ی زندگی دنیاییدر هیچ لحظه

 نباید در درونش نیست.یعنی باید و 

انسان وقتی اهلل را معبود اصلی خود قرار ندهد مجبور است که برای هر باید و نبایدی معبودی را ببیند و به این هیوای  

  .گویندنفس می

 شود.ین است که باید به او امر و نهی تفاوت انسان با بقیه در ا :علیه السالمای از امیرالمومنینخطبه

 .بردبد است یعنی در همه شئونات و وجوهاتش از خدا حظّ میعبد وقتی عا

عابید  و برای کافران عابدون، ماتعبدون و ماعبدتم داریم  اما در هر حالتی برای پیامبر عبد و  خدای کافران زمان دارد

 گوید.کند و خدا به این وضع دین میزمان عبودیت می پیوسته بدونداریم یعنی 

 .لَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدعبارت است از  : دین

حتی آنان که باید و نبایدهایشیان بیه   تواند باید و نبایدی را از خود داشته باشد. گوید هیچ کسی نمیدر این سوره می

 «مَا تَعْبُیدُون »شود. این باید و نبایدها را خداوند منسوب به شود که بهش هوای نفس گفته میه میدخودشان نسبت دا

 .انددمی

 گویند بعضی وقتها نباشد.پذیرند که خدا باید باشد اما در باید و نبایدها میدر این سوره می

باید و نبایدهای ما حضور داشته باشد، معبود واحدی که همه جا حضور داشته باشد ما معبودی که در همه زندگی و 

 است.  «مَا تَعْبُدُون» مبنای واحد نداریم و این نداریم.

، قیاطی نبیودن( از عبودییت    )جداشدن را بشناسد یعنی برائت «مَا تَعْبُدُون» را بشناسد باید «مَا أَعْبُد»واهد اگر بخانسان 

  شود.غیر خدا توحید می

کنیید بایید و   کنم که باید و نبایدها از غیر خدا باشد و این گونه شما با هرچیزی که برخورد مییعنی نفی می : برائت

 باید غیر خدا نباشد.نباید دارد که 
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 :ای از سورهخالصه

 خطاب به کافران + معرفی کافرون = تعریف از کافرون -

از کفیر و   پیامبر نسبت به عبودیت خدا و عبودیت غیر خدا مواضعی اتخاذ کردند و برائیت )جداشیدن(   -

 برائت از عبودیت غیر خدا را آموزش دادند.

شده است. دین هم معرفی شده و به تبع آن تعریف شده در نهایت موضوع عبودیت با دین ارتباط داده  -

 است.

هیچ انسانی نمی تواند معبود نداشته باشد + معبود داشتن اگر متعدد باشد متغییر اسیت + افیرادی کیه در      -

 اند.هستند دارای معبودهای مختلف تشتتسبک زندگی دارای 

، بایدها و نبایدهایش دارای مبنیای  در زندگی برای این که انسان بتواند بر مبنای واحدی عمل کند باید -

)دین( معبودهای دیگر و نفی معبودهیای دیگر)ماتعبیدون( رمیز و     باشد. نفی بایدها و نیایدهای یواحد

 گیرد.راز رسیدن به معبود واحد است. خداپرستی از طریق برائت و نفی صورت می

شکالت ما در زندگی نداشتن معیارهای درست است شود و عمده معلم به معیارها موجب اصالح شدن عبودیت می

 عیون الحکم و المواعظه است. باکند کتزندگی تعریف میو یکی از کتبی که معیارهای 

-کند و تمایز ایجیاد میی  مرز تعیین می دهد یعنیت را به شما آموزش میعلوم معیار و شاخص، علومی است که برائ

 کند.کند و برائت را در فرد تقویت می

را بیا  خداپرسیتی   ،گری در توحید است و فضا و شان نزولش این است که افیراد سوره کافرون سوره برائت از معامله

دنیا پرستی قابل جمع دیدند یعنی همه اتفاقاتی که برآیندش منفی است و متکی به حکم خدا نیسیت جیاری باشید +    

 را نفی کرده است. موضوع اینسوره  .توحید

 کند.ن معرفی شاکله و شاکله شناسی میسوره مبارکه کافرو

-دهد کسی خصوصیت و ویژگیشاکله عبارت است از محدودیتی که یک صفت دارد. قلمرو صفات یعنی نشان می

تواند اعماب دیگری از او سر و نمی زندهایی که فرد به دست آورده که به واسطه آنها تنها اعماب خاصی از او سر می

 بزند.

 شود.شاکله کفر اینجا مطرح میشاکله پیامبر و 
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تواند عبد خدا باشید یعنیی کفیر و عبودییت خیدا قابیل جمیع        وقتی صفت شد کافر، تا مادامی که فرد کافر باشد نمی

 نیست.

فهمد که صفت اش بدش بیاد میشوند. مثال اگر از بخلصفات منفی به وسیله باورهای نفی از شاکله بودن خارج می

 فهماند که صفت منفی چه خاصیتی دارد. فقدان صفت مثبت چه تبعاتی دارد.یی دارد. میهامنفی بخل چه خاصیت

-و حدود برای عمل برداشته می رسد و حداین که شاکله انسان موحد باشد. عبد در انجام اعماب به فراخی و یسر می

 شود.روز به روز برایش بیشتر می ،های عملرسد و محدودیتشود و اگر دچار انحراف شود به عسر می

کند اما اگر شاکله عبد باشد چون مصدر که حکم کند و در عمل ضیق پیدا میپیدا می تشتتوقتی شاکله کفر باشد، 

 شود.نهایت میرود و بینهایت میبا محدودیتش به سمت بی عملنهایت است بی )وحدت( خداست

کند به این معنا که اواب و نهایت میل پیدا میشود به سمت بیه شاکله عبودیتی و حکم خدا متصل عمل مومن اگر ب

 اجرش انتها ندارد.

ه عبداللهی دارد و یک شاکله کلچرخد یعنی هر صفتی در قرآن یک شاها روی عبد میدر سوره کافرون همه شاکله

به خیاطر همیین در    د و یک شاکله غیر عبداللهی)شخصیت(برآیند هر نفسی یک شالکه عبداللهی دار .عبداللهی غیر

 کند.خیلی از سور خطاب عبد به پیامبر آمده زیرا شخصیت پیامبر را مطرح می

 شود.شاکله شخصیت گفته میاینجا به عبد مربوط به نفس است و جامع صفات است بنابراین 

 گذاریم.ثبت میاعبد ناظر به صفت است. منظور به لحظه است و اسمش را شاکله م

 .است که شاکله منفی است هعبد هم ناظر به صفت است و منظور به لحظاال

-ی است که کیاری را بیه نفیس نسیبت میی     شخصیت وقت شود.شخصیت همان شاکله است وقتی به نفس سنجیده می

 دهیم.

 .کهف و زمردر مورد شاکله پیامبر باید در مورد عبد و صفات عبد بودن بررسی کرد مثل سوره فرقان، 

 مواجه با مسائل و نیازها.  دیگریحق و هر شاکله ای دو مواجهه دارد یک مواجه با ذکر و 
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 در یک فرد است که شکل گرفته است.شاکله یک تشخص درونی 

-به این عبد میی  کهدر درون خود که هیچ گسستی ندارد  ،گراپیامبر شاخص توحید است به عنوان یک مجموعه هم

 .گویند

 ،بیه جیای ایین کیه بگیوییم نفیس       خیورد. دهد و کل نفس شناسنامه میی شاکله این است که به نفس تشخص میهنر 

 کنیم.ش نگاه مییتباورش، صفتش و ...  چیست، به کل

شود یک تشخص کلی دارد که یا عبد بودن است یا عبد نبودن هر انسانی صرف از صفات جزئیه که ازش خارج می

 است.

گیرد و اگر انسان کند نامحدود بودن را از آن میمحدودیت دارد اما وقتی رو به نامحدود میشاکله در ذات خودش 

-ای که احکام الهی را از خود به خوبی انعکاس میشود آینهشود در واقع شاکله عبد میرو به خدا نکند محدود می

 گویند.دهد که به این تالوت می

 نتیجه بحث

 ای ندارد.چاره ،جز عبودیت خدا ،که خدا برایش قرار داده استفاده کنداگر انسان بخواهد از مواهبی 

 خداوند در سوره توحید بیان توحید، در سوره کافرون شاخص توحیید و در نیاس و فلیق اسیتعاذه را از رسیوب خیدا      

 خواهد.می )صلی اهلل(

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


