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چکیده
بدون شک بهترين راهنما براي شناخت جايگاه حقوقی در جامعه اسالمی ،آيات قرآن كريم است .در
تحقیق پیشِ رو تالش شده با بررسی دقیق آياتی كه به اين موضوع مرتبط است ـ از قبیل آيات جهاد و
آيات صفح و مدارا ـ وضعیت حقوقی دقیق اين دسته از غیرمسلمانان در جامعه اسالمی تبیین شود .با تتبع
دقیق در اين آيات مشخص میشود خداوند متعال در قرآن كريم ،میان آن دسته از غیر اهل كتابی كه حاكمیت
اسالم را نپذيرفتهاند و بهنوعی سر جنگ با آن و يا صد عن سبیل اهلل دارند و نیز آن دسته از غیر اهل كتابی
كه با مسلمانان بناي جنگ و تعدي ندارند ،تفاوت قائل شده و براي دسته دوم ،حق حیات و زندگی در پناه
حکومت اسالمی با حقوق و تکالیف مشخص ،قائل شده است .بنابراين ،به نظر میرسد« ،حربی» قلمداد
كردن تمام و حکم به تخییر بین قتل و يا اسالم آوردن براي آنان ،با دستورات قرآن كريم مطابقت ندارد.

واژگان كلیدي:

قرآن كريم ،كافر حربی ،جهاد ،صفح ،حکومت اسالمی.

 .1فارغ التحصيل دوره دکتری رشته حقو

عمومی دانشگاه هتران (نويسنده مسئول)/

Mo.mirmohamadi@ut.ac.ir
 .2عضو هيات علمي گروه حقو عمومي دانشگاه هترانaslanif@ut.ac.ir /
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 -1مقدمه
يکي از مباحث بسيار پرمناقشه در فقه اماميه ،موضوع جايگاه غيرمسلمانان غير اهل کتاب در
جامعه اسالمي و نحوه تعامل حکومت اسالمي با آنان است .دراينباره بهصورت عام دو نظر
وجود دارد .بيشتر فقهاي متقدم ،قائل به آن هستند که بايد با اين دسته از کفار جنگيد تا کشته
شوند يا به دين اسالم روي آورند؛ در مقابل ،بسياري از فقهاي متأخر به اين نظر معتقدند که
صرفاً بايستي با آن دسته از کفاري جنگيد که به هر نحو سر جنگ با اسالم دارند و آن دسته از
غيرمسلماناني که با حکومت اسالمي عناد ندارند و دشمنان اين نظام را ياري نميکنند و در
مجموع ،بناي تجاوز ،تعدي و يا تضعيف حکومت را ندارند ،محقونالدم 1هستند.
مروري بر کتب فقهي اماميه نشان ميدهد که فقها اکثراً در باب جهاد ،به موضوع غير اهل
کتاب و نحوه برخورد حکومت اسالمي با اين دسته از کفار پرداختهاند .اکثر فقهاي متقدم ،پيرامون
وضعيت حقوقي غير اهل کتاب در جامعه اسالمي به بيان نظرات خود پيرامون احکام جهاد،
ازجمله وجوب جهاد با مشرکان تا پذيرش اسالم يا کشته يا اسير شدن آنان اکتفا نموده و ادله
احکام را موردبحث قرار ندادهاند .تنها در بعضي از متون فقهي استداللي ،اشارهاي به بعضي از
آيات يا احاديث شده است .بهعبارت ديگر آنان اين مسأ له را مجمل و سربسته مطرح کرده و
زواياي مختلف آن را نگشودهاند ،حتي افرادي که ادله را نيز ارائه کردهاند ،درباره آنها بحث
نکردهاند (نک :طوسي ،1387 ،ج ،5صص /539-538صاحب جواهر ،1410 ،ج ،21ص.)360
اين معضل ،در کتب فقهي علماي متأخر نيز مشاهده ميشود و اين دسته از فقها نيز بيشتر
ترجيح دادهاند تا در باب غيرمسلمانان ،تنها پيرامون «غيرمسلمانان اهل کتاب» به ارائه نظرات
خود بپردازند و مسائل مرتبط با غيرکتابيها را يا به سکوت برگزار کرده و يا به شکلي مجمل و
سربسته به آن اشاره نمودهاند.
به علل مختلف و خصوصاً با توجه به اينکه به اين موضوع ،عليرغم ابتالي فراوان ،چندان
پرداخته نشده ،به نظر ميرسد براي رسيدن به فهم صحيح و مبنايي پيرامون قضاوت شرع درباره
غير کتابيها بايستي آيات قرآن کريم و نيز روايات درباره «جهاد» را با دقت مورد تحليل و
بررسي قرار داد .البته در اين تحقيق صرفاً جايگاه حقوقي غير اهل کتاب در آيات قرآن کريم
موردبررسي قرار ميگيرد و انشاءاهلل در مجالي ديگر از منظر روايات مرتبط نيز به اين موضوع
پرداخته خواهد شد.
 .1نفس معصومه؛ کسي که خون او حمترم است و نبايد او را کشت.
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در اين تحقيق در مجموع به  10آيه از آيات قرآن کريم که داللت بر موضوع بحث داشت
پرداخته شده و در دو بخش «آيات دال بر جهاد با مشرکان» و نيز «آيات دال بر صَفح و مدارا با
مشرکان» ،اين موضوع بررس ي شده است؛ و به اين پرسش اساسي پاسخ داده شده که در يک
جمعبندي کلي از آيات قرآن کريم ،رفتار حکومت اسالمي با انواع غيرمسلمانان غير اهل کتاب
که غالباً در مصحف شريف از آنان با عنوان «مشرکني» ياد شده ،چگونه بايد باشد؟

 -2آيات دال بر جهاد با مشركان
 -1-2آيات  190تا  193سوره بقره
آيات  190تا  193سوره بقره در زمره نخستين آياتي است که دستور جنگ با کافران را
ميدهد و مسلمانان را در جنگيدن با کافران و مشرکاني که با آنان سر جنگ دارند ،مجاز
ميشمارد .خداي متعال در اين آيات ميفرمايد:
ث
ال تَ ْعتَدُوْا إِنَّ الله َه الَ ُيحِبِّ الْمُ ْعتَدِينَ وَا ْقُتلُوهُ ْم حَيْ ُ
﴿وَقَاِتلُواْ فِي َسبِيلِ ال هلهِ الَّذِينَ يُقَاِتلُونَكُمْ وَ َ
ال تُقَاِتلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْ َحرَامِ ح ََّتی
ل وَ َ
ثَقِ ْفتُمُوهُمْ وَ َأ ْخرِجُوهُم ِّمنْ حَ ْيثُ َأ ْخرَجُوكُمْ وَالْفِ ْتنَةُ َأشَدُّ ِمنَ الْ َقتْ ِ
يُقَاِتلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَا َتلُوكُمْ فَا ْقُتلُوهُمْ كَذَِلكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ فَإِنِ ان َت َه ْواْ فَإِنَّ ال هلهَ غَفُورٌ َّرحِيمٌ وَ قاِتلُوهُمْ
َحتَّی ال تَكُو َن ِفتْ َنةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ ِللَّ ِه فَإِنِ انْ َت َهوْا فَال عُدْوا َن ِإالَّ َعلَی الظَّالِ ِمنيَ﴾« :و در راه خدا ،با
کساني که با شما ميجنگند ،بجنگيد و [لي] از اندازه درنگذريد ،زيرا خداوند تجاوزکاران را
دوست نميدارد .و هر کجا بر ايشان دست يافتيد آنان را بکشيد و همانگونه که شما را بيرون
راندند ،آنان را بيرون برانيد[ ،چراکه] فتنه [شرک] از قتل بدتر است[ ،بااينهمه] در کنار
مسجدالحرام با آنان جنگ مکنيد ،مگر آنکه با شما در آنجا به جنگ درآيند .پس اگر با شما
جنگيدند آنان را بکشيد ،که کيفر کافران چنين است .و اگر بازايستادند ،البته خدا آمرزنده مهربان
است .و با آنها پيکار کنيد! تا فتنه باقي نما َند و دين ،مخصوص خدا گردد .پس اگر از روش
نادرست خود دست برداشتند ،مزاحم آنها نشويد! زيرا تعدي جز بر ستمکاران روا نيست».
سبب نزول مشهوري که براي اين آيات ذکر شده ،سبب نزولي است به نقل از ابن عباس که
مدعي است اين آيه در مورد صلح حديبيه نازل گرديد و جريان چنين است :رسول خدا (ص)
با  1400نفر از ياران خود ،آماده عمره شدند .چون به سرزمين حديبيه (محلي در نزديکي مکه)
رسيدند ،مشرکان از ورود آنها به مکه و انجام مناسک عمره ،ممانعت کردند و پس از گفتگوي
زياد با پيامبر (ص) مصالحه کردند که مسلمانان ،سال بعد براي انجام عمره به مکه بيايند و آنان
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مکه را سه روز براي او و مسلمانان خالي نمايند تا طواف خانه خدا کنند .سال بعد هنگاميکه
آماده رفتن به مکه شدند ،نگران بودند که مشرکان به وعده خود وفا نکنند و مانع شوند و جنگي
به وقوع بپيوندد و در صورت وقوع حادثه يا جنگ ،پيامبر از مقاتله در ماه حرام ناراحت بود ،که
آيه فوق در اين مورد نازل شد و دستور داد :اگر دشمن نبرد را شروع کند شما هم در برابر او به
مبارزه برخيزيد (طبرسي ،1372 ،ج ،2ص.)511
سياق آيات شريفه داللت دارد بر اينکه همه يکباره و با هم و يا احتماالً با فاصله کمي از
هم نازل شده و اينکه همه يک غرض را ايفا ميکنند که عبارت از فرمان جنگ براي اولين بار با
مشرکان مکه است (طباطبائي ،1417 ،ج ،2ص /87مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،2ص.)18
جمله ﴿الَّذِينَ ُيقاِتلُونَكُمْ﴾ نيز صراحت دارد که اين دستور ،مقابله با کساني را شامل ميشود
که دست به اسلحه ميبرند يا به نحوي از انحاء به پيکار برميخيزند .به همين جهت تا دشمن
به مقاتله و مبارزه برنخيزد ،مسلمانان نبايد حمله کنند (مکارم ،همانجا) و نبايد به مردمي که
جزء دشمن هستند ،ولي در حال جنگ نيستند و يا شکست خوردهاند ،دشمني و تجاوز نمايند
(طالقاني ،1362 ،ج ،2ص.)81
اين آيه بهروشني دعوت به پيکار و کشتار کساني ميکند که بر مسلمانان تاخته بودند و آنها
را از خانه خود بيرون کرده و از هيچ جناياتي ابا نداشتند ،مخصوصاً مسلمانان را براي تغيير
دينشان پيوسته در فشار ميگذاشتند و حتي شکنجه ميدادند .قرآن نهتنها پيکار با اينگونه افراد
را مجاز بلکه واجب ميداند.
اگرچه در بعضي از احاديث و کلمات جمعي از مفسّران« ،فِ ْتنَ ٌة» به معني شرک و بتپرستي
تفسير شده است ،ولي قرائن موجود در آيه و آيات قبل و بعد از آن بهخوبي نشان ميدهد که
هر شرک و بتپرستي منظور نيست ،بلکه منظور ،اعمالي همچون اعمال مشرکان مکه است که
پيوسته مسلمانان را براي تغيير آيينشان در فشار ميگذاشتند (مکارم شيرازي ،1386 ،ج،10
ص.)320
ل
تفسير المنار در معني آيه چنين ميگويد« :حَتّي ال تَكُونَ لَهُمْ ُقوَّة يَفْتِنُونَكُمْ ِبها َو يُؤذُونَكُمْ ِل َاجْ ِ
الدّين َو َيمَْنعُونَكُمْ ِمنْ ِاظْها ِرهِ أ ِو الدَّ ْعوَةِ الَيْهِ»« :پيکار با آنها را ادامه دهيد تا قدرت بر شکنجه کردن
و آزار دادن شما براي تغيير دين و جلوگيري از اظهار اسالم و دعوت بهسوي آن نداشته باشند»
(رشيد رضا ،1342 ،ج ،2ص .)211بهيقين يکچنين فتنه و سلب آزادي و شکنجه و فشار براي
تغيير عقيده و آيين خدا ،از کشتار هم بدتر است ،بنابراين جمله ﴿وَ يَكُونَ الدهينُ ُكلُّه لِ هلهِ﴾ اشاره
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به اين خواهد بود که رفع فتنه در اين است که هر کس آزادانه بتواند خدا را پرستش کند و از
هيچچيز و هيچکس نترسد (مکارم شيرازي ،1386 ،ج ،10ص.)320
درباره منظور از « ِفتْ َنةٌ» و متعلق «انْتَهَوا» که در آيه  192سوره بقره ذکر شده دو احتمال وجود
دارد :احتمال نخست آنکه اگر کفار و مشرکين «دست از کفر و شرک برداشتند» ،شما با آنها
نجنگيد .بنا بر اين احتمال ،نتيجه جهاد مذکور در اين آيه که قاعدتاً «جهاد ابتدايي» محسوب
خواهد شد ،دست شستن کفار از کفر و شرک و گرويدن به اسالم خواهد بود .بهعبارتديگر
مطابق با اين احتمال ،فتنه در اين آيه به معناي کفر و شرک است و کفار و مشرکان بايد از کفر
و شرک ،دست شسته و اسالم آورند و اال بايد با آنان جنگيد تا کشته شوند.
احتمال دوم آنکه اگر کفار و مشرکين دست از فتنهگري (مانند شکنجه ،فشار ،توطئهچيني
و )...عليه مسلمانان برداشتند و ديگر سر جنگ با آنان نداشتند ،در اين صورت مسلمانان نيز نبايد
با آنها بجنگند .بنا بر اين احتمال ،نتيجه جهاد ابتدايي ،لزوماً مسلمان شدن کفار نيست بلکه
بهمحض پشيماني از اعمال و رفتارشان ،ديگر نبايد با آنها جنگيد .بهعبارتديگر درصورتيکه
مشرکان از فتنهگري بر ضد مسلمانان دست برداشته و مانع دعوت آنان و گسترش اسالم نشوند
و از فتنهانگيزي و تحريک مسلمانان براي رها کردن دينشان دست بردارند ،مسلمانان موظف به
جنگ با آنان نيستند ،هرچند در حال کفر باقي بمانند و ايمان نياورند.
به نظر ميرسد احتمال اخير با ظاهر آيه و نيز با آيات قبلي اين سوره تناسب بيشتري دارد.
بهخصوص آنکه با نگاه به آيه  217سوره بقره ،مصاديقي از فتنه ذکر شده که با احتمال دوم،
همخواني بيشتري دارد .مصاديقي از قبيل :صد عن سبيل اهلل ،اخراج اهالي مکه از شهر و
مسجدالحرام ،تالش براي منصرف کردن مسلمانان از عقيده و ايمان آنان و سوق دادن آنها به
سمت ارتداد .ضمن آنکه اين احتمال با سبب نزول آيات مورد بحث ( 190تا  193سوره بقره)
که در سطرهاي پيشين به آن اشاره شد ،مطابقت دارد و رفتاري که مشرکان در مکه با مسلمانان
داشتند مانند آزار و اذيت آنان به سبب ايمان به رسول خدا ،تحتفشار قرار دادن پيامبر بهمنظور
انصراف از دعوت به اسالم ،تحريم اقتصادي مسلمانان ،اخراج آنان از مکه ،تهديد مسلمانان و
هر کس که با آنها رابطه داشته باشد ،فريب دادن نومسلمانان براي منصرف شدن از اسالم و
دهها نمونه ديگر ،همگي از مصاديق فتنه هستند.
در روايتي از امام باقر (ع) نيز بر اين نکته تأکيد شده که تأويل عبارت ﴿ َحتَّی ال تَکُونَ ِفتْ َنةٌ َو
ن ک ُُّلهُ ل َِّلهِ﴾ در زمان ظهور حضرت حجت (عج) خواهد آمد و آن زمان ،آنقدر از
الدي ُ
يکُونَ ِّ
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مشرکان کشته ميشوند تا بقيه ،خداي عزّوجلّ را به آيين توحيد پرستش نمايند و هيچ آثاري از
شرک باقي نماند (کليني ،1362 ،ج ،1ص .)54بنابراين ،حتي اگر معناي فتنه در اين آيه را نابودي
همه مشرکان صرفنظر از حربي بودن يا نبودن آنان بدانيم ،مطابق با روايت مذکور ،تأويل آن در
زمان ظهور امام دوازدهم رخ خواهد داد .الزم به ذکر است بسياري از فقهايي که صِرف مشرک
بودن افراد را دليل بر حربي بودن آنان دانستهاند ،جهاد ابتدايي با اين دسته از کافران (يعني غير
اهل کتاب) را مشروط به حضور و اذن امام معصوم (ع) کرده و ازاينرو اين نوع مقاتله با مشرکان
را در زمان غيبت مشروع ندانستهاند (طوسي ،بيتا ،ص.)290
اما تعبير ﴿ َويَكُونَ الدِّينُ ک ُُّل ُه ل َِّل ِه﴾ (انفال )39 /8 :نيز لزوم ًا به معناي مسلمان شدن همه کفار
نيست تا گفته شود بايد با مشرکان جنگيد تا دست از فتنهگري برداشته ،مسلمان شوند و احدي
کافر باقي نماند؛ چراکه اين تعبير ،ظهور در چنين معنايي ندارد و به نظر ميرسد به معناي
«حاکميت و سيادت دين خدا» باشد نه مسلمان شدن تکتک مشرکان .پذيرفتن حاکميت اسالم،
غير از پذي رش اسالم و مسلمان شدن است و هرگاه مسلمانان با کافران جهاد کنند تا اسالم در
سرزمينهاي ديگر نيز حاکميت يابد ،هرچند عدهاي مشرک نيز در آن سرزمين به زندگي خود
مشغول باشند ،باز هم اسالم حاکميت پيدا کرده است و با تعبير ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ ل َِّلهِ﴾ (بقره/2 :
 )193سازگار است (ورعي ،1389 ،ص.)27
پيامبر اکرم (ص) در ماجراي فتح مکه ،حاکميت شرک را از ميان برد و اسالم را حاکميت
بخشيد .هرگز در تاريخ نقل نشده که ايشان پس از فتح مکه ،مشرکان را بهزور به آيين اسالم
درآورده است .از آن حضرت نقل شده که فرمود :هر کس به خانه ابوسفيان درآيد ،در امان است
و هر کس درِ خانه خويش را ببندد ،در امان است و هر کس به مسجدالحرام درآيد ،در امان
است (آيتي ،1378 ،ص .)558همچنين پرچمي به عبداهلل بن عبدالرحمن خثعمي داد و به او
فرمود تا فرياد کند که هر کس در زير پرچم وي درآيد ،در امان است (همان ،ص.)561
باقي ماندن مشرکان بر شرک تا مدتها پس از فتح مکه ،شاهدي ديگر بر مدعا است 1.پس
از فتح مکه و حاکميت اسالم ،به دستور پيامبر (ص) ،مظاهر شرک و بتپرستي مانند بُتانِ گرداگرد
کعبه از ميان رفت و مشرکان نميتوانستند آيين شرک بهجاي آورند .البته اين کار ،کامالً منطقي

 .1براي مثال ،صفوان بن اميّه ،چهار ماه امان يافت تا در كار خود بينديشد .او حيت در جنگ هوازن ،رسول خدا (ص)
را مهراهي كرد و صد زره با وسايل ديگر به ايشان عاريه داد و در جِعِرّانه اسالم آورد (نک :آييت ،1378 ،صص565
و .)583
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و مشروع است .حاکميت از آن خداوند متعال است و او ميتواند دين خود را حاکميت بخشد
و از حاکميت شرک و مظاهر آن ،که با حاکميت دين الهي و قوانين اسالم کامالً ناسازگار است
جلوگيري کند؛ همچنان که ميتواند پيروان ديگر اديان الهي را در انجام مراسم مذهبي و حفظ
هويت ديني خود آزاد بگذارد (تقيزاده اکبري ،1386 ،ص.)114
نکتهاي که اين معنا را تقويت ميکند آن است که در آيه  190اين سوره عبارت ﴿ َوالَ تَ ْعتَدُواْ
إِنَّ اللههَ ال يُ ِحبِّ الْمُ ْعتَدِينَ﴾ به کار رفته و بسياري از فقها ،مصداق عدم اعتداء بهکاررفته در اين
آيه را نکشتن زنان و سالخوردگان قلمداد نمودهاند .بنابراين اگر شرک افراد براي قتال ،مالک بود
دليلي ندارد پيرمردان و زنان مشرک ،از اين قاعده مستثنا شوند اما وقتي معناي آيات قرآن را بر
نفي وجود «حاکميت شرک» ـ و نه وجود مشرک ـ حمل کنيم آنگاه عدم کشتار بانوان و پيرمردان
مشرک کامالً معنادار خواهد بود؛ زيرا نوعاً آنان قادر به ايستادگي در مقابل حکومت اسالمي
جهت برپا کردن حاکميت کفر نيستند.

 -2-2آيات  36تا  39سوره انفال
ُم
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ُينْفِقُونَ أَمْوالَ ُهمْ لِيَصُدُّوا َعنْ َسبِيلِ اللَّهِ فَسَُينْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ َعلَ ْيهِمْ حَسْ َرةً ث َّ
ضهُ عَلی
ن كَفَرُوا إِلی َجه ََّن َم ُيحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّ ُه الْ َخبِيثَ ِمنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْ َخبِيثَ بَعْ َ
يُ ْغ َلبُونَ َو الَّذِي َ
بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْ َعلَهُ فِي َج َهنَّمَ أُولِئكَ هُمُ الْخاسِرُونَ قُلْ ِللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ْنتَهُوا يُغْ َفرْ َلهُمْ ما َقدْ
ض ْ س َُّن ُ الْأَوَِّلنيَ وَ قاِتلُوهُمْ َحتَّی ال تَكُونَ ِفتْ َن ٌة وَ يَكُونَ الدِّينُ ك ُُّلهُ ل َِّلهِ َفإِنِ
َسلَفَ َو إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَ َ
اْن َتهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْ َملُونَ َبصِري﴾« :همانا کافران اموال خود را صرف ميکنند تا مردم را از راه
خدا بازدارند و باز هم خرج خواهند کرد و عاقبت ،حسرتي براي آنان خواهد گشت و سرانجام
مغلوب ميشوند؛ و کساني که کافر شدند بهسوي جهنم گردآوري خواهند شد .تا خدا ،ناپاک را
از پاک جدا کند و ناپاکها را روي يکديگر نهد و همه را متراکم کند آنگاه در جهنم قرار دهد.
اينان همان زيانکاراناند .به کافران بگو :اگر بازايستند گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر
بازگردند سنت خدا در حق گذشتگان جاري شده است[ ،و درباره آنها نيز جاري ميشود] و با
آنها بجنگيد تا ديگر فتنهاي نباشد و دين يکسره از آن خدا گردد .پس اگر بازايستادند ،بيترديد
خداوند به آنچه انجام ميدهند بيناست و اگر روي گرداندند ،بدانيد که خداوند موالي شماست.
که نيکو موال و نيکو ياوري است».
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آيات فوق در مورد جنگ بدر و کمکهاي مالي مردم مکه نازل شده است؛ زيرا هنگاميکه
مشرکان مکه بهوسيله قاصد ابوسفيان از جريان آگاه شدند ،اموال فراواني جمع کردند تا به
جنگجويان خود کمک کنند ،اما سرانجام شکست خورده ،کشته شدند و بهسوي آتش دوزخ
شتافتند و آنچه را در اين راه مصرف کرده بودند مايه حسرت و اندوهشان شد (مکارم شيرازي،
 ،1385ص.)240
اين آيه بيان ميکند که چطور تالشهاي کفار در باطل کردن دعوت خدا و جلوگيري از
سلوک رهروان طريق خدا ،خنثي و بياثر است و در نتيجه اموالي که در اين راه خرج کردهاند
هدر رفته و اعمال آنان از قبيل اجتماع بر شر و خروج براي جنگ با خدا و رسولش در ازاي
حشر بهسوي جهنم قرار ميگيرد.
در اين آيات همچنين کفار دعوت شدهاند که «جنگ» و «فتنهانگيزي» را ترک کنند تا خداوند
قتل و آزاري را که درباره مؤمنين روا داشته بودند بيامرزد و اگر از آنچه نهي شدهاند دست
برندارند ،همان سنت خدا که درباره نياکان ايشان جريان يافت و آنان را هالک و منقرض ساخت،
در حق ايشان نيز جريان مييابد .ضمناً مادام که کفار سرپيچي کنند و همچنان فتنه و جنگ به
راه اندازند ،مسلمانان موظفاند که با آنان قتال کنند.
بسياري از مفسران شيعه و سني ،فتنه را در آيه مذکور و آيه  193سوره بقره 1به معناي کفر
و شرک گرفتهاند و غايت جهاد را از بين بردن شرک دانستهاند (براي نمونه نک :طبرسي،1372 ،
ج ،2ص /31فيض کاشاني ،1378 ،ج ،1ص /229قرطبي ،1405 ،ج ،2ص /354ابن کثير،1412 ،
ج ،1ص .)234بنا بر اين نظريه« ،انتهوا» به معناي دست برداشتن کفار از تجاوز و فتنهگري نسبت
به مسلمانان و دولت اسالمي نيست بلکه به مفهوم دست برداشتن کفار از اعتقادات خويش و
قبول دين اسالم است.
اما عالمه طباطبائي در تفسير معناي «فتنه» مذکور در اين آيه ميگويد :اصطالح «فتنه» بيشتر
در پيشامدهاي جنگي و ناامنيها و شکستن پيمانهاي صلح استعمال ميشود .کفار قريش،
گروندگان به رسول خدا (ص) را قبل از هجرت آن جناب و تا مدتي بعدازآن در مکه ميگرفتند
و شکنجه ميدادند و به ترک اسالم و برگشت به کفر مجبور ميکردند و اين خود ،فتنه ناميده
ميشد و جمله ﴿وَقاِتلُوهُمْ َحتَّی ال تَكُونَ ِفتْ َنةٌ﴾ کنايه از اين است که کفار با جنگ تضعيف شدهاند
و ديگر نبايد به کفر خود مغرور شوند و فتنهاي که مؤمنين را مفتون سازد برانگيزند تا دين
ني﴾.
﴿ .1وَقاِتلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ ِللَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَالعُدْوانَ إِلَّا َعلَي الظَّاِلمِ َ
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همهاش از خدا باشد و کسي مردم را به خالف آن دعوت نکند و منظور از «انتهاء» در جمله
ِن اللَّ َه بِما يَعْ َملُو َن َبصِريٌ﴾ پايان دادن به «قتال» است (طباطبائي ،1417 ،ج ،9ص.)75
﴿فَإِنِ اْنتَ َهوْا فَإ َّ
با اين وصف ،روشن است که جمله ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ ك ُُّلهُ ِللَّ ِه﴾ منافاتي با باقي گذاردن کفار به
دين خود درصورتيکه سر جنگ و فتنهانگيزي نداشته باشند ،ندارد.
ن ُكلُّهُ ل َِّلهِ  ﴾...زراره روايتي از امام صادق
درباره آيه ﴿وَقاِتلُوهُمْ ح ََّتی ال تَكُونَ ِف ْتنَ ٌة َويَكُونَ الدِّي ُ
(ع) نقل کرده که حضرت فرمود :تأويل و تفسير اين آيه هنوز فرانرسيده و هنگاميکه قائم ما
قيام کند ،افرادي که محضر او را درک کنند ،تأويل اين آيه را ميبينند .به خدا سوگند که در آن
زمان دين محمد (ص) به همه نقاطي که آرامش شب آنجا را فراميگيرد ،خواهد رسيد تا در
روي زمين ،مشرک و بتپرستي باقي نماند (مجلسي ،1403 ،ج ،51ص.)55
معناي اين روايت اين نيست که همه مردم با جهاد مجبور به رها کردن شرک خواهند شد،
بلکه با ادله و براهين ،دين خدا در جهان گسترش خواهد يافت.
بايد توجه کنيم که حتي اگر مفهوم «فتنه» در آيات اخيرالذکر را به معناي «شرک» هم فرض
کنيم ،نميتوان مقصود از عبارت قرآني ﴿وَقاِتلُوهُمْ َحتهي ال َتكُونَ ِفتْ َنةٌ﴾ را مسلمان نمودن همه
مشرکين با جنگ و قتال دانست .بهعبارتديگر مقصود از برافتادن کفر و شرک اين نيست که
همه انسانهاي روي زمين مسلمان و موحد شوند چراکه با جبر و زور نميشود در دلها نفوذ
کرد .ايمان و اعتقاد که به دل مربوط ميشود از دسترس اکراه و الزام به دور است﴿ :ال إِكْراهَ فِي
الدِّينِ﴾ (بقره)255 /2 :؛ بلکه منظور اين است که نظام حاکم بر جهان ،نظامي الهي و توحيدي
باشد و حاکميت از آنِ خدا گردد (مصباح ،1383 ،ص.)153

 -3-2آيات يک تا پنجِ سوره توبه
ن الْمُشْ ِر ِكنيَ فَسِيحُوا فِي الْأَ ْرضِ َأرْبَعَ َة أَ ْشهُ ٍر َو
ن عاهَدْتُمْ مِ َ
﴿بَرا َءةٌ ِمنَ اللَّهِ َو رَسُولِهِ إِلَی َّالذِي َ
ا ْعلَمُوا أَنَّكُمْ غَ ْيرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ وَ أَذا ٌن ِمنَ اللَّهِ وَ رَ ُسولِهِ إِلَی النَّاسِ َي ْومَ
الْ َحجِّ الْأَكْ َبرِ أَنَّ اللَّهَ َبرِي ٌء ِمنَ الْمُشْرِ ِكنيَ وَ َرسُولُهُ فَإِنْ تُ ْبتُمْ َفهُ َو خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ َتوَلَّ ْيتُمْ فَا ْعلَمُوا أََّنكُمْ
َشرِ الَّذِينَ كَ َفرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ ِإالَّ الَّذِينَ عاهَدْتُ ْم ِمنَ الْمُشْرِ ِكنيَ ثُمَّ لَمْ َينْقُصُوكُمْ شَيْئًا
غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ ب ِّ
اللهَ ُي ِحبُّ الْ ُمتَّ ِقنيَ فَإِذَا انْسَ َلخَ الْأَ ْش ُهرُ
ِن َّ
وَ لَمْ يُظاهِرُوا َعلَيْكُمْ َأحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَ ْيهِمْ َعهْدَهُمْ إِلی مُدَِّتهِمْ إ َّ
صرُوهُ ْم وَ اقْعُدُوا َلهُمْ كُلَّ مَ ْرصَدٍ فَإِنْ تابُوا
شرِ ِكنيَ حَ ْيثُ َوجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْ ُ
الْحُ ُرمُ فَا ْقُتلُوا الْمُ ْ
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وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آ َتوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا َسبِيلَ ُهمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ َرحِيمٌ﴾(« :اين آيات) بيزاري است از خدا
و رسولش بهسوي آنان که (شما مسلمين) پيمان بستيد با آنان از مشرکان پس شما (اي مشرکان)
تا چهار ماه (پيمانتان معتبر است و ميتوانيد) آزادانه در زمين آمدوشد کنيد و بدانيد که شما
ناتوانکننده خدا نيستيد و اينکه خدا خوارکننده کافران است( .و اين آيات) اعالمي است از خدا
و پيغمبرش به مردم در روز حج اکبر که خداوند و رسولش بيزار است از مشرکان ،حال اگر توبه
کرديد که توبه برايتان بهتر است و اما اگر سرپيچيديد ،پس بدانيد که شما ناتوانکننده خدا نيستيد
و تو (اي محمد) کساني را که کفر ورزند به عذاب دردناکي بشارت ده .مگر آن کساني از مشرکان
که شما با آنان عهد بستهايد و ايشان بههيچوجه عهد شما را نشکسته و احدي را عليه شما
پشتيباني و کمک نکردند ،که بايد عهدشان را تا سرآمد مدتشان استوار بداريد که خدا پرهيزکاران
را دوست ميدارد .پس وقتي ماههاي حرام تمام شد مشرکان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد و
دستگير نموده و برايشان تنگ بگيريد و به هر کمينگاهي (براي گرفتن آنان) بنشينيد .پس اگر
توبه کردند و نماز بپا داشته و زکات دادند رهايشان سازيد که خدا آمرزنده رحيم است».
در سال نهم هجري ،پيغمبر اکرم (ص) به امام علي (ع) مأموريت داد تا امارت حجاج را بر
عهده بگيرد و ضمن آن سوره برائت را نيز ابالغ نمايد .اين سوره اعالم خيلي صريح و قاطع به
مشرکان پيمانشکن است (مطهري ،1389 ،ج ،26ص.)349
منظور از آيه اين است که خداوند حکم کرده به اينکه از مشرکاني که شما با آنان معاهده
بستهايد و آنان پيمان را شکستهاند ،امان برداشته شود؛ چون اکثرشان فاسق گشته و مراعات
حرمت عهد را نکرده و آن را شکستند .بههمينجهت ،خداوند مقابلهبهمثل يعني لغو کردن عهد
را براي مسلمين نيز تجويز کرده است وليکن با اينکه دشمن عهدشکني کرده خداوند راضي نشد
که مسلمانان بدون اعالم لغو ،عهد آنان را بشکنند ،بلکه دستور داده نقض خود را به ايشان اعالم
کنند تا ايشان به خاطر بياطالعي از آن به دام نيفتند.
درباره آيه پنجم از سوره توبه ،مکارم شيرازي به گواهي آيات بعدي معتقد است که خداوند
در اين آيه فقط از مشرکاني سخن ميگويد که پيمانشکني کرده و به مخالفت علني در برابر
اسالم و مسلمين برخاسته بودند (مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،24ص.)32
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در اينکه اين آيات «قضيه حقيقيه» است يا «قضيه خارجيه» نيز بين فقها اختالف وجود دارد.

1

مشهور فقها ،آيات مذکور را قضيه حقيقيه دانستهاند و معتقدند در اين آيات بر مسلمانان واجب
کرده که سرزمين تحت تصرف خود را که بر آن تسلط يافتهاند از پليدي شرک پاک کنند و به
همين منظور ،خون مشرکان را «بدون هيچ قيد و شرطي» هدر کرده ،مگر آنکه ايمان آورند و در
عين اين همه تهديد ،جمعي از مشرکان را که بين آنها و مسلمانان عهدي برقرار شده استثنا
کرده و فرموده متعرض آنان نشوند و اجازه هيچگونه آزار و اذيت آنان را به مسلمين نداده است.
آيات مذکور ،مهمترين ادله اين دسته از فقها درباره ستيز با مشرکين در هر مکان و زمان و تحت
هر شرايطي است و حتي گفته شده اين آيات ،آيات مربوط به امر به صبر ،اعراض و صلح را
نسخ کرده است .حتي برخي از فقها و مفسران نيز با استناد به تدريجي بودن احکام جهاد ،آيات
آغازين سوره برائت را ناسخ تمام آياتي که بهنوعي ،جهاد را مقيد به شرايط خاصي ميکردند،
ميشمارند (ارجيني ،1387 ،ص.)195
بنا بر اين نظر ،آيه پنجم سوره توبه ـ که به «آيه سيف» نيز مشهور شده ـ درصدد برداشتن
احترام از جان مشرکان و هدر ساختن خونشان است و هريک از اوامر ﴿فَاقتُُلوهُم حَيثُ
ص ُروهُم﴾﴿ ،وَاقْ ُع ُدوا لَ ُهمْ ُكلَّ مَرْصَد﴾ بيان يکي از وسايل نابود
وَجَ ْد ُمتوهُم﴾﴿ ،وَ ُخ ُذوهُم﴾﴿ ،وَاحْ ُ
کردن آنان است تا جامعه از شر آنان ايمن گردد؛ بدين معنا که اگر دست يافتن بر آنان ممکن
بود ،بايد کشته شوند و اگر نبود ،بايد اسير شوند و اگر اسارت ميسر نبود ،بايد در جايگاهشان
محاصره شوند و اگر جايگاهشان معلوم نبود ،بايد در هر کمينگاهي به کمين آنان نشست تا بر
آنان دستيافت و آنان را کشت يا اسير کرد.

ال هنگاميکه
 .1قضاياي خارجيه به قضايايی گفته ميشود كه حكم نسبت به افراد موجود در خارج ،ثابت است .مث ً
گفته ميشود «من با علما ارتباط دارم» يعنی با علماي موجود در عامل خارج ،نه هر شخصي كه در گذشته عامل بوده و
عاملانی كه در آينده متولد خواهند شد .يا مثالً وقتی گفته ميشود «به هر دانشجويی يك كتاب درسي هديه بدهيد»
منظور ،دانشجويانی است كه به هنگام اهداي هدايا ،وجود خارجي دارند .امّا قضاياي حقيقيه اختصاص به آنچه فعالً
موجود است ،ندارد؛ بلكه حكم تابع موضوع آن است ،چه اكنون موجود باشد و چه قبالً وجود داشته و چه در آينده
ال
به وجود خواهد آمد .بلكه گاه اصالً در زمان حاضر ،مصدا خارجي ندارد ،اما حكم صحيح و درست است ،مث ً
قضيه حقيقيه «النّار حارّة :آتش گرم است» شامل آتشهاي گذشته و حال و آينده ،مهه ميشود و اين مضمون ،صحيح
و صاد است؛ هرچند به هنگام گفنت آن هيچ آتشي هم روشن نبوده باشد.
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بنابراين از نظر بسياري از فقها و مفسران شيعه و حتي اهل سنت ،اين آيه غايت جهاد را
مسلمان شدن کفار ذکر کرده است ،ازاينرو جهاد با کفار تا پذيرش اسالم از سوي آنها بايد
ادامه يابد (طوسي ،1409 ،ج ،5ص /174طبرسي ،1372 ،ج ،5ص /16شافعي ،1403 ،ج،1
ص /293قرطبي ،1405 ،ج ،8ص .)71حتي از سوي برخي از فقهاي شيعه ادعا شده که اين
مطلب ،اجماعي است (صاحب جواهر ،1410 ،ج ،21ص /231سبزواري ،1388 ،ج ،15ص/170
حسيني روحاني ،1413 ،ج ،13ص.)80
اما در مقابل اين نظر ،بعضي از فقها قائل به آن هستند که مفاد اين آيات« ،قضيه خارجيه»
است و ناظر به مشرکان بتپرستي است که پيامبر (ص) و مسلمانان در آن روزگار ،بهعنوان
دشمنان محارب با آنان مواجه بودند و در اين آيات هيچگونه تعرضي به احکام مطلق کافر ـ به
معناي عام آن ـ يعني کسي که به شريعت پيامبر (ص) معتقد نيست ،وجود ندارد و آيات يادشده،
درصدد فرمان قتل کافران ـ به گونه عام ـ نيست .حداقل آنکه در اين مورد ،ترديد است و قدر
متيقن از آيات ،همان بتپرستان مشرک محارب زمان پيامبر است (خامنهاي ،1417 ،ص.)8
بهعبارتديگر ،اين آيات ،متصدي حکمي خاص درباره گروهي خاص از کافران يعني
مشرکان مکه و ديگر شهرهاي حجاز در زماني خاص است ،نه آنکه حکمي عام و شامل همه
گروههاي کافر و همه زمانها باشد .پس اين قضيهاي خارجيه است و حکم در آن متعلق به
موضوع معين خارجي است .لذا ميبينيد با آنکه در آيات مذکور ،حکم شده که با کافراني که
رفق و مدارا نشان ميدهند و کينه و دشمني خود را پنهان ميکنند نيز پيمان نبنديد ،اما فقها به
اين حکم فتوا ندادهاند .تنها دليل اين مطلب آن است که حکم در آيه به سياق قضيه حقيقيه
نيست (همانجا) و مقصود آيه اين است که کافراني که  13سال ،پيامبر (ص) و مسلمانان را در
مکه آزار دادند و پس از هجرت نيز  9سال از هيچ توطئهاي فروگذار نکردند ،مستحق سرکوبي
شديدند (قرائتي ،1383 ،ج ،3ص.)378
از نشانههاي ديگري که ميتوان قضيه خارجيه بودن حکم مورداشاره در اين آيات را برداشت
شرِكِنيَ َعهْ ٌد
نمود ،آيه هفتم سوره توبه است که خداوند در اين آيه ميفرمايد﴿ :كَيْفَ يَكُونُ ِللْمُ ْ
عِندَ اللههِ َوعِندَ َرسُوِلهِ ِإالَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَا ِم فَمَا ا ْستَقَامُواْ لَكُمْ فَا ْستَقِيمُواْ َلهُمْ إِنَّ ال هلهَ
يُ ِحبُّ الْ ُمتَّ ِقنيَ﴾« :چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدي تواند بود مگر با کساني که
کنار مسجدالحرام پيمان بستهايد؟ پس تا با شما [بر سر عهد] پايدارند با آنان پايدار باشيد زيرا
خدا پرهيزگاران را دوست ميدارد».
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همانگونه که پيداست ،در اين آيه خداوند هيچ پيماني را از سوي مشرکان نپذيرفته مگر آن
پيماني که در کنار مسجدالحرام بسته شده بود .بسته شدن پيمان در کنار مسجدالحرام ،خصوصيتي
ندارد که بتوان حکم کرد در همه زمانها صرفاً پيمانهايي که در کنار مسجدالحرام با مشرکان
بسته شده ،معتبر خواهند بود .به کار رفتن فعل ماضي درباره اين پيمان هم مؤيد همين نکته
است.
همانگونه که گفته شد برخي از محققان علوم قرآن ،مخصوصاً بحثکنندگان از ناسخ و
منسوخ قرآني ،آيه سيف را ناسخ آيات بسياري از قرآن پنداشتهاند تا جايي که حتي ادعا شده
تمام کلماتي که در قرآن از قبيل «فأعرض عنهم»« ،تولّ عنهم» و «خلّوا سبيلهم» و امثال آنها وارد
شده است ،بهوسيله اين آيه نسخ شدهاند (زيد ،1371 ،ص .)699ابن عربي آيه سيف را ناسخ
 114آيه از آيات قرآن که متضمن عفو و صفح است ميداند و عجيبتر آنکه ميگويد« :همين
آيه سيف که توانست  114آيه قرآن را از کار بيندازد ،خودش توسط ذيلش نسخ شده است!»
(همانجا).
بايد توجه داشته باشيم که نسخ آيات قرآن که مسأله بسيار حساس و پراهميتي است تنها در
صورتي ممکن است که آيات ،کامالً با هم تعارض داشته باشند و بههيچوجه قابلجمع نباشند؛
اما درصورتيکه جمع بين آنها امکان داشته باشد ،نسخ جايگاهي ندارد .بر همين مبنا آيه پنجم
سوره توبه مطلق است و راه جمع آن با آيات مقيّد ،آن است که آن را با آيات مقيّد جهاد (که
پيشتر به تعدادي از آنها اشاره شد) ،مقيّد و محدود کنيم .آيات مقيّد ،مفسر آيات مطلقاند.
بنابراين ،حکم وجوب جهاد ،همان است که آيات مقيّد ،دربردارنده آن است و شمول و گستردگي
حکم وجوب جهاد ابتدايي بهاندازهاي است که در آيات مقيّد آمده است .پس ،از آيات مطلق
نميتوان استفاده کرد که کفر و شرک علت وجوب جهاد است (شمسالدين ،1997 ،ص.)98
نکته ديگر آنکه اگرچه «جمع مح ّلي به ال» مفيد عموم است اما «ال» بهکاررفته در واژه
«المشرکين» در آيه  5سوره توبه ظاهراً عهد ذکري است و سخن از همان مشرکاني است که در
آيات پيشين از آنان سخن گفته شده؛ يعني مشرکان طرف قرارداد ولي پيمانشکن (فيض کاشاني،
 ،1378ج ،1ص .)453فلذا از اين لحاظ نيز آيه فوق ،داللت بر اين معنا ندارد که همه مشرکان
را هر جا يافته شدند بايد کشت و يا اسير کرد و يا در کمين آنان نشست.
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از طرفي اجماع مطرحشده در کتابهاي فقهي و تفسيري که مؤيد نظريه ستيز با کفار تا اسالم
آوردن آنان است ،اجماعي مدرکي 1بوده و اعتبار مستقلي ندارد (حسيني شيرازي1405 ،ق ،ج،2
ص.)19
بههرتقدير اگرچه مشهور فقها معتقدند اين آيه داللت بر وجوب جهاد با مشرکين (صرفنظر
از حربي بودن آنان) بهصورت مطلق دارد اما با توجه به آيات پيش و پس از آن ،معلوم ميشود
که کفر ،بهتنهايي علت جنگ با مشرکان نيست و اين آيات و همچنين آيات متعدد ديگري از
قرآن که در سطور آتي به آن اشاره خواهد شد ،اطالق مندرج در آيه پنجم سوره توبه را قيد زده
و بيدينيِ ديگران را بهانهاي بجا براي جنگيدن با آنها به شمار نميآورَد اما شکستن سوگندها
و پيمانها 2را سبب جنگ با مشرکان ميشمارد (جوادي آملي ،1393 ،ص )157فلذا جنگ را
منحصر در حربي بودن مشرکان نموده است.
موارد ذکرشده دستکم در اباحه ريختن خون مشرکان بهصِرف شرکشان ايجاد شبهه ميکند
و بايد توجه داشت که ريختن خون هزاران انسان ،بهصرف اينکه ما احتمال ميدهيم آنان مصونيت
نداشته باشند ،کامالً از مذاق شريعت به دور است .همچنين از معارف الهي و شريعت اسالمي ـ
که کرامت انسان و حرمت جان او را از بزرگترين مسائل ميداند و در ريختن خون انسان
تسامح نميورزدـ معهود نمينمايد که بهصرف اينکه حرمت خون مشکوک باشد ،به اتکاي چنين
استصحابي ،به حليت خون يک انسان ـ چه رسد به انسانهاي بسيارـ حکم کند (خامنهاي،
 ،1417ص.)21
بنابراين به نظر ميرسد علت جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان ـ خواه مشرکان و خواه اهل
کتاب ـ حربي بودن و عدوان غيرمسلمانان است نه کفر آنان و اين نظريه که «از ديدگاه اسالم،
کفر ذاتاً تجاوز محسوب ميشود» (مغنيه ،ج ،1378 ،1ص )526مقرون به صحت نيست .ازاينرو
با کافران ازآنجهت که کافرند نميتوان جنگيد .البته جنگ بهمنظور رفع موانع دعوت يا نجات
مستضعفان از چنگال ستمگران ،مشروع است و ميتوان آن را از اقسام «جهاد دفاعي» قلمداد
نمود.
 .1امجاع مدرکي ،مقابل امجاع تعبدي ميباشد و عبارت است از اتفا علما در مسألهاي که در مورد آن ،دليل يا اصلي
وجود دارد و علم يا احتمال آن هست که اتفا کنندگان ،به آن دليل يا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد منوده
باشند .امجاع مدرکي فاقد اعتبار و ارزش است ،زيرا حجيت آن بستگي به اعتبار مدرک آن دارد؛ يعين بايد به اصل
مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک ،بر اساس آن عمل منود.
ال أَ ْيمَانَ لَهُمْ لَ َعلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾ (توبه.)12 /9 :
﴿ .2فَقَاِتلُواْ أَِئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ َ
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 -4-2آيه  4سوره محمد
ضرْبَ الرِّقَابِ ح ََّتی إِذَا أَ ْثخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اْلوَثَاقَ فَإِمَّا َمنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا ًء
﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ َ
ضعَ الْ َحرْبُ أَ ْوزَارَهَا« :﴾...چون با کافران روبهرو شديد ،گردنشان را بزنيد و چون آنها را
َحتَّی تَ َ
سخت فروگرفتيد ،اسيرشان کنيد و سخت ببنديد .آنگاه يا به منت آزاد کنيد يا به فديه تا آنگاهکه
جنگ به پايان آيد»...
در اين آيه گردن زدن ،کنايه از قتل است ،بنابراين ضرورتي ندارد که جنگجويان کوشش
خود را براي انجام خصوص اين امر به کار برند .هدف اين است که دشمن از پاي درآيد ،ولي
چون گردن زدن روشنترين مصداق قتل بوده روي آن تکيه شده است.
اين حکم مربوط به ميدان نبرد است زيرا «لقيتم» از ماده «لقاء» در اينگونه موارد به معني
«جنگ» است .قرائن متعددي در خود اين آيه مانند مسأله «اسارت اسيران» و واژه «حرب» (جنگ)
و «شهادت در راه خدا» که در ذيل آيه آمده است گواه بر اين معني است« .لقاء» گاه به معني
هرگونه مالقات استعمال ميشود و گاه به معني روبرو شدن در ميدان جنگ است و در قرآن
مجيد در هر دو معني به کار رفته و آيه موردبحث ،ناظر به معني دوم است (طبرسي،1372 ،
ج ،23ص /42مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،21ص .)398بديهي است که در گرماگرم نبرد ،جز
کشتن و کشته شدن کار ديگري نيست .عاقالنه نخواهد بود اگر گمان کنيم که مکتبي توصيه کند
که در اوج نبرد ،از هرگونه آسيب زدن به دشمن پرهيز کنيد!
معناي آيه ،درمجموع اين است که اگر دشمنان خدا اصرار بر کفر و دشمني دارند و نبردي
ميان شما و آنان درگرفت ،در گرماگرم نبرد ،بيشازاندازه مهربان و دلسوز نباشيد ،بلکه آنقدر با
آنان بجنگيد که تسليم شما شوند .بنابراين از اين آيه نيز نميتوان اينگونه برداشت کرد که
صرف کفرشان به قتل برسانند بلکه در صورت وارد شدن آنان به
مسلمانان قادرند کافران را به ِ
جنگ ،مسلمانان حق دارند تا آنها را بکشند.

 -5-2آيه  36سوره توبه
﴿...قَاِتلُواْ الْمُشْرِ ِكنيَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاِتلُونَكُمْ كَآفَّةً وَا ْعلَمُواْ أَنَّ ال هلهَ َم َع الْ ُمتَّ ِقنيَ﴾( ...« :به هنگام نبرد)
با مشرکان ،دستهجمعي پيکار کنيد ،همانگونه که آنها دستهجمعي با شما پيکار ميکنند؛ و بدانيد
خداوند با پرهيزکاران است».
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برخي مفسران معتقدند اين آيه ،قتال با همه مشرکان را واجب ميسازد (طباطبائي،1417 ،
ج ،9ص )270و حتي بعضي از آنان معتقدند اين آيه ،آيات ديگري از قرآن که صرف ًا قتال با
مشرکان ،در صورت تعديِ آنان را اجازه داده بود (مانند آيه  190سوره بقره) نسخ کرده است
(ابوالفتوح رازي ،1408 ،ج ،3ص )68اما برخي ديگر از مفسران ،تأکيد اصلي اين آيه را وحدت
و انسجام مسلمانان در برابر تجاوز مشرکان ميخوانند و معتقدند مقصود اين آيه آن است که
مشرکان در يک صف واحد با مسلمانان ميجنگند ،بنابراين مسلمين که موحدند و يکتاپرست و
توحيد ،آئين اتحاد و يگانگي است سزاوارتر هستند که وحدت کلمه را برابر دشمن حفظ کنند
و در يک صف همچون يک ديوار آهنين در مقابل دشمنان بايستند (طبرسي ،1372 ،ج ،5ص/43
مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،7ص.)407
به نظر ميرسد در اين آيه ،خداوند متعال از مسلمانان ميخواهد براي رويارويي با مشرکان،
متحد شوند ،همانگونه که مشرکان براي جنگ با مسلمانان با يکديگر همپيمان شدهاند .معناي
ضهُمْ أَوْلِيا ُء بَعْضٍ إِلَّا
اين آيه با آيه  73سوره انفال مشابهت دارد که ميفرمايد﴿ :وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْ ُ
تَفْ َعلُوهُ تَ ُكنْ ِف ْتنَةٌ فِي الْ َأرْضِ وَفَسادٌ َكبِريٌ﴾« :امّا آنهايي که راه کفر را در پيشگرفتهاند ،برخي از
ايشان دوست و حامي برخي ديگرند .اگر شما چنين نکنيد (و از يکديگر حمايت ننماييد) فتنه
و فسادي گسترده زمين را فراميگيرد».
از سوي ديگر ،با نگاهي به صدر اين آيه ،اين نکته برداشت ميشود که قرآن اگرچه جنگ و
قتال را در ماههاي حرام ،براي مسلمين ممنوع کرده اما ازآنجاکه ممکن است تحريم جهاد در
اين چهار ماه ،دستاويزي براي استفاده مشرکان بشود و آنها را در حمله کردن به مسلمين جسور
ني كَآفَّةً ﴾...را به کار برده تا به مسلمانان تفهيم کند که اگر دشمن
کند ،عبارت ﴿قَاِتلُوْا الْمُشْرِكِ َ
در ماههاي حرام حمله کرد ،مقدسمآب نشوند ،بلکه مقابله کنند (قرائتي ،1383 ،ج ،3ص.)418

 -3آيات دال بر صفح و مدارا با مشركان
در قرآن به برخي آيات برميخوريم که ميتواند بهمنزله شاهد و مؤيدي بر اين برداشت باشد
که دليلي بر جهاد ابتدايي به معناي مسلمان کردن مشرکان نداريم .اين دسته از آيات ،با آيات
پيشي ن تفاوت دارد و در آن از صلح و مدارا با برخي از کفار و مشرکان سخن گفته شده است؛
بنابراين به نظر ميرسد بررسي اين دسته از آيات ،ضروري است.
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 -1-3آيات  8و  9سوره ممتحنه
اللهُ َعنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاِتلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُ ْخرِجُوكُمْ ِمنْ دِيارِكُمْ أَنْ َتبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا
﴿ال َينْهاكُمُ َّ
ن الَّذِينَ قا َتلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ َأ ْخرَجُوكُ ْم ِمنْ دِيارِ ُكمْ
ني إِنَّما َينْهاكُمُ اللَّهُ عَ ِ
إِلَ ْيهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُ ِحبُّ الْمُقْسِطِ َ
وَظاهَرُوا عَلي إِخْراجِكُمْ أَنْ َتوََّلوْ ُهمْ وَ َمنْ َي َتوََّلهُمْ فَأُولِئكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾« :خدا شما را از نيکي کردن
و رعايت عدالت نسبت به کساني که در امر دين با شما پيکار نکردند و از خانه و ديارتان بيرون
نراندند نهي نميکند ،چراکه خداوند عدالتپيشگان را دوست دارد .تنها شما را از دوستي کساني
نهي ميکند که در امر دين با شما پيکار کردند و شما را از خانههايتان بيرون راندند يا به بيرون
راندن شما کمک کردند از اينکه با آنها دوستي کنيد و هر کس آنها را دوست دارد ظالم و
ستمگر است».
اين آيه ظهور در کفار غير اهل کتاب دارد چون شأن نزول آن درباره مشرکان است .مشرکين
به دو گروه تقسيم ميشوند :گروهي که در مقابل مسلمين ايستادند و عداوت و دشمني خود را
با اسالم و مسلمين در گفتار و عمل ،آشکارا نشان دادند .تکليف مسلمانان اين است که هرگونه
مراوده با اين گروه را قطع کنند و از هرگونه پيوند محبت و دوستي خودداري نمايند که مصداق
روشن آن ،مشرکان مکه مخصوصاً سران قريش بودند.
اما دسته ديگري بودند که در عين کفر و شرک ،کاري به مسلمانان نداشتند .نه عداوت
ميورزيدند ،نه با آنها پيکار ميکردند و نه اقدام به بيرون راندنشان از شهر و ديارشان نمودند.
حتي گروهي از آنها پيمان ترک مخاصمه با مسلمانان بسته بودند .نيکي کردن به اين دسته و
اظهار محبت به آنها بيمانع بود و اگر معاهدهاي با آنها بسته بودند بايد به آن وفا کنند و در
اجراي عدالت بکوشند.
بنابراين جايي براي گفتار جمعي از مفسران باقي نميماند که اين دستور را منسوخ دانسته و
س َلخَ الْ َأشْ ُهرُ الْحُ ُرمُ فَاقُْتلُوا الْمُشْ ِر ِكنيَ
ناسخ آن را آيه  5سوره توبه ذکر کردهاند که ميگويد﴿ :فَإِذَا انْ َ
حَ ْيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾؛ چراکه اين آيه سوره توبه به گواهي آياتِ بعدازآن ،فقط از مشرکاني سخن
ميگويد که پيمانشکني کرده و به مخالفت علني در برابر اسالم و مسلمين برخاسته بودند.
برخي از مفسران بر اين باورند که در اين آيه ،مقصود ،کافرانِ پيمانبسته هستند و ايجاد
روابط حسنه ،مخصوص کافراني است که با مسلمانان ،پيمان عدم تعرض دارند و به آنان تعرض
نميکنند ولي موضوع آيات برائت ،کافران حربي (به معناي آن دسته از کفاري که با مسلمانان
پيماني ندارند) است ،لذا منافاتي با يکديگر ندارند (طبرسي ،1372 ،ج ،5ص /272طباطبائي،
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 ،1417ج ،19ص .)227اما اين تفسير ،شاهد و مؤيدي ندارد .چون بهصراحتِ اين آيه ،مالک
نيکي و رفتار عادالنه با مشرکان ،همين است که آنان با دين مسلمانان نجنگند و آنان را از شهر
و ديارشان بيرون نکنند؛ چه با مسلمانان پيمان عدم تعرض داشته باشند ،چه نداشته باشند و
قيدي در آيه به چشم نميخورد ،چنانکه در آيات نخست اين سوره هم شاهد و گواهي بر اين
تفسير وجود ندارد.
بعضي از علما معتقدند که اين آيه مربوط به مرحله دوم از مراحل تشريع جهاد (يعني
مشروعيت و اذن جهاد به مسلمانان تا زماني که تحت ستم قرار گرفتهاند) است و آيات برائت
مربوط به مرحله نهايي از مراحل تشريع جهاد (يعني قتال با مشرکين تا زماني که کشته يا مسلمان
شوند) است (آصفي ،1421 ،ص.)44
از نظر اين دسته از علما اگرچه از قرآن مجيد ،وجوب جهاد با مشرکان تا اسالم آوردن آنان
برداشت ميشود ولي دو شرط براي تحقق اين وجوب الزم است :قدرت و تدريج .اگر شرط
اول فراهم شد ،مسلمانان موظف به جهاد با کافراني هستند که به آنان نزديکترند ولي کافراني
که دورند دو گروه هستند :يک دسته ،آنان که با مسلمانان سر ستيز دارند ،مسلمانان گرچه فعالً
با آنان نميجنگند اما رابطه خوبي هم با آنان نخواهند داشت و چنين ارتباطي با آنان حرام است.
دسته دوم آنان که با مسلمانان سر ستيز ندارند .بايد با آنان به نيکي و عدالت رفتار کرد ولي
هرگاه از قتال با مشرکان نزديکتر فارغ شدند و به آنان نزديک گشتند ،موظف به قتال با هر دو
گروه هستند .با گروه اول که حکمتش واضح است و با گروه دوم نيز به اين دليل که زمان نيکي
و عدالت به پايان رسيده است .چون زمان نيکي تا وقتي است که مسلمانان از کافرانِ نزديکتر
غافل شوند و قدرت پيدا کنند .آنچه مانع نيکي در حق ايشان است ،دفاع مسلمانان از توحيد و
وظيفه آنان مبني بر دعوت به خدا است (همان ،صص.)52-44
در رد احتمال مذکور بايد گفت معناي اين تفسير آن است که دستور قرآن مبني بر نيکي و
رفتار عادالنه با کافراني که با شما سر ستيز ندارند ،موقتي و تا وقتي است که مسلمانان قدرت
پيدا کنند و نوبت قتال با آنان فرابرسد .در اين صورت روابط حسنهاي در کار نخواهد بود .حتي
اگر آنان سر ستيز با مسلمانان را هم نداشتند ،مسلمين بايد با آنان بجنگند تا آنکه اسالم آورَند!
با اين اوصاف ،سؤالي که متبادر ميشود آن است که آيا از اين آيه ،حکم موقتي استفاده ميشود؟
ظاهر آيه ،نيکي کردن و رفتار عادالنه با کافراني است که با مسلمانان سر جنگ ندارند؛ چه
نزديک باشند ،چه دور .چه مسلمانان قدرتمند باشند چه ضعيف .اتفاق ًا اين رفتار ،تناسب بيشتري
با زمان قدرتمند بودن مسلمانان دارد تا زمان ضعيف بودن؛ يعني اگر مسلمانان ضعيف باشند،
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بهطور طبيعي نميتوانند رفتار غيرعادالنه با کافران داشته باشند .زماني که زمينه رفتار ظالمانه
وجود دارد ،وقتي است که انسان از قدرت کافي برخوردار باشد .در زمان برخورداري از قدرت
بايد با کافراني که با مسلمانان سر ستيز ندارند به نيکي و عدالت رفتار کرد.
بنابراين کساني که در حال جنگ با مسلمانان نيستند ،حتي اگر معاهدهاي نيز با مسلمانان
منعقد نکرده باشند ،تا وقتي تجاوزي به مسلمانان نکنند و حالت بيطرفي و اعتزال را حفظ کنند،
رابطه دولت اسالمي با آنها بر اساس صلح و همکاري است چراکه آيه  8سوره ممتحنه مطلق
است و تمام گروهها و دولتهايي را که روابطي ستيزهجويانه با مسلمانان و دولت اسالمي نداشته
باشند شامل ميشود (شمسالدين ،1410 ،صص.)132-136
بههرحال از اين آيات ،يک اصل کلي و اساسي در چگونگي رابطه مسلمانان با غيرمسلمين
استفاده ميشود و آن اينکه مسلمانان موظفاند در برابر هر گروه و جمعيت و هر کشوري که
موضع خصمانه با آنها داشته باشند و بر ضد اسالم و مسلمين قيام کنند ،يا دشمنان اسالم را
ياري دهند سرسختانه بايستند و هرگونه پيوند محبت و دوستي را با آنها قطع کنند؛ اما اگر آنها
در عين کافر بودن نسبت به اسالم و مسلمين بيطرف بمانند و يا تمايل داشته باشند ،مسلمين
ميتوانند با آنها رابطه دوستانه برقرار سازند ،البته نه در آن حد که با برادران مسلمان دارند و نه
در آن حد که موجب نفوذ آنها در ميان مسلمين گردد (مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،24صص-33
.)29
خداي سبحان ،هرچند اعتقاد کافران و مشرکاني را که به جامعه اسالمي آسيبي نميرسانند و
بر ضد آن توطئه نميکنند ،مبغوض دانسته است ولي مسلمانان را نهي نميکند که با آنان زندگي
مسالمتآميز داشته باشند و با آنها به نيکي و عدالت رفتار کنند؛ چون خداوند عدالتپيشگان
را دوست دارد ،گرچه اين عدلمحوري نسبت به کافران باشد (جوادي آملي ،1391 ،ص.)134
بنابراين دو نکته اساسي از اين آيه قابل استنباط است :او ًال حساب کفار بيآزار از کفار
آزاررسان جداست و ثاني ًا اسالم ،دين نيکي و عدالت است ،حتّي نسبت به کفّار (قرائتي،1383 ،
ج ،9ص.)585

 -2-3آيه  256سوره بقره
ن ٱلْغَیِّ« :﴾...در دين هيچ اجباري نيست (زيرا) راه از
ٱلرشْدُ مِ َ
ن ُّ
﴿لَا إِكْرَاهَ فِی ٱلدِّينِ قَد َّتبَيَّ َ
بيراهه بهخوبي آشکار شده است».

 114دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هشتم ،شمارۀ نوزدهم ،پايیز و زمستان 1397

طبرسي در مجمع البيان در شأن نزول اين آيه نقل ميکند :مردي از اهل مدينه به نام «ابو
حصين» دو پسر داشت .برخي از بازرگاناني که به مدينه کاال وارد ميکردند ،هنگام برخورد با
اين دو پسر ،آنان را به عقيده و آئين مسيح دعوت کردند .آن دو هم سخت تحت تأثير قرار
گرفته ،به اين کيش وارد شدند و هنگام مراجعت نيز بهاتفاق بازرگانان به شام رهسپار گرديدند.
ابو حصين از اين جريان سخت ناراحت شد .به پيامبر (ص) اطالع داد و از حضرت خواست
آنان را به مذهب خود برگرداند و سؤال کرد :آيا ميتواند آنان را با اجبار به مذهب خويش
بازگرداند؟ آيه فوق ،نازل گرديد و اين حقيقت را بيان داشت که« :در گرايش به دين ،اجبار و
اکراهي نيست» (طبرسي ،1372 ،ج ،2ص.)630
در تفسير المنار نقل شده ابو حصين خواست دو فرزند خود را با اجبار به اسالم بازگرداند،
آنان بهعنوان شکايت نزد پيغمبر آمدند .ابو حصين به پيامبر (ص) عرض کرد :من چگونه به خود
اجازه دهم فرزندانم وارد آتش گردند و من ناظر آن باشم!؟ آيه موردبحث به همين منظور نازل
شد (رشيد رضا ،1342 ،ج ،3ص.)31
برخي از مفسران معتقدند اين آيه بهوسيله آياتي که جهاد و قتال را واجب ميکند نسخ شده
است (طبرسي ،1372 ،ج ،2ص /126زمخشري ،1407 ،ج ،1ص /487عاملي ،1360 ،ج،1
صص.)515-516
اما اين ديدگاه ،صحيح به نظر نميرسد .يکي از شواهد بر اينکه اين آيه نسخ نشده ،تعليلي
ن اْلغَيِّ﴾ .در اين آيه «رشد» و «غی» از
الرشْ ُد ِم َ
است که در خود آيه است و ميفرمايد﴿ :قَ ْد َتبََّينَ ُّ
هم جدا شدهاند و معقول نيست آيهاي که ميخواهد اين آيه را نسخ کند فقط حکمش (حرمت)
را نسخ کرده ،ولي علت حکم باقي بماند .پس آيه﴿ :فَا ْقُتلُوا الْ ُمشْرِ ِكنيَ حَ ْيثُ َوجَدْتُمُوهُمْ﴾ يا آيه
اللهِ﴾ چون نميتواند در ظهور حقانيت دين اثري داشته باشد ،نخواهد توانست
﴿وَ قاِتلُوا فِي َسبِيلِ َّ
حکمي را که معلول اين ظهور است بردارد (طباطبائي ،1417 ،ج ،2ص.)344
بعضي مفسران ،آيه مذکور را تنها در اين مقام ميدانند که بفهماند ،اعتقاد اکراهبردار نيست،
نه آنکه منظور اين آيه آن باشد که اسالم کسي را مجبور به اعتقاد به معارف خود نکرده و مردم
در اعتقاد آزادند؛ چراکه اسالم در تشريع خود جز بر دين توحيد تکيه نکرده ،دين توحيدي که
اصول سهگانهاش توحيد صانع و نبوت انبيا و روز رستاخيز است و همين اصول است که
مسلمانان و يهود و نصارا و مجوس و باالخره اهل کتاب بر آن اتحاد و اجتماع دارند ،پس حريت
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هم تنها در اين سه اصل است و نميتواند در غير آن باشد و آزادي در غير اين اصول يعني ويران
کردن اصل دين (همان ،ج.)164 ،4
برخي از فقها نيز معتقدند اين آيه داللت بر آزادي تکويني دارد و نه تشريعي؛ و اين آيه قصد
بيان اين نکته را دارد که اصوالً دين ،مجموعهاي از اعتقادات ويژه است که هرگز نميتوان آنها
را بر کسي تحميل کرد و اگر اصول و مبادي ديانت براي کسي حاصل نشود ،دين نيز به قلمرو
جانش پاي نمينهد .البته از اين آزادي تکويني نميتوان چنين برداشت کرد که انسان در مرحله
تشريع و انتخاب عقيده بتواند به هر سو که خواست ميل کند و خداوند به اين ميل او ارج نهد
و اگر کسي پس از جستجوي کامل و از سر ميل و اراده ،باطل را برگزيند و از پذيرش حق
سرباز زند ،در رديف کساني است که پيامبر (ص) و امامان (ع) ،فرمان «جهاد ابتدايي» با وي را
صادر ميکنند (جوادي آملي ،1393 ،صص.)195-196
اما برخي ديگر از مفسران معتقدند ازآنجاکه دين و مذهب با روح و فکر مردم سروکار دارد
و اساس و شالودهاش بر ايمان و يقين استوار است خواهوناخواه راهي جز منطق و استدالل
نميتواند داشته باشد و جمله ﴿ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ درواقع اشارهاي به همين است .بهعالوه
همانگونه که از شأن نزول آيه استفاده ميشود ،بعضي از ناآگاهان ،از پيامبر اسالم (ص)
ميخواستند که او همچون حکام جبار ،با زور و فشار اقدام به تغيير عقيده مردم (هرچند در
ظاهر) کند .آيه فوق صريح ًا به آنها پاسخ داد که دين و آيين ،چيزي نيست که با اکراه و اجبار
تبليغ گردد ،بهخصوص اينکه در پرتو داليل روشن و معجزات آشکار ،راه حق از باطل آشکار
شده و نيازي به اين امور نيست.
جايي که اسالم اجازه نميدهد پدري فرزند خويش را براي تغيير عقيده تحتفشار قرار دهد،
تکليف ديگران روشن است .اگر چنين امري مجاز بود ،الزم بود اين اجازه قبل از هر کس به
پدر درباره فرزندش داده شود ،درحاليکه چنين حقي به او داده نشده است و از اينجا روشن
ميشود که اين آيه تنها مربوط به اهل کتاب نيست بلکه حکمي است جاوداني و هماهنگ با
منطق عقل (مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،2ص.)279
به نظر ميرسد بهترين راهحل براي جمع آياتي مانند ﴿ال اِکرا َه ﴾...با آياتي مانند آيات مطلق
جهاد ،اين است که آيات اخير را حمل بر حاکميت شرک و همچنين مشرکين متعدي و طغيانگر
بدانيم؛ بهعبارتديگر اسالم در مواجهه با افراد مشرک که اهل تعدي و فتنهگري عليه اسالم
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نيستند ،صلح را تجويز ميکند و در صورت قدرت داشتن و اقتضاء مصلحت ،در مواجهه با
حکومتهاي مشرک ،جنگ و ستيز را تجويز ميکند.

 -3-3آيه  99سوره يونس
﴿وََلوْ شا َء رَُّبكَ لَآ َمنَ َمنْ فِي الْ َأرْضِ كُُّلهُ ْم جَمِيعًا أَفَأَنْ َ تُكْرِ ُه النَّاسَ َحتَّی يَكُونُوا ُمؤْمِنِني﴾« :و
اگر پروردگار ميخواست تمام آنها که در روي زمين هستند ،همگي (از روي اجبار) ايمان
ميآوردند .آيا تو ميخواهي مردم را مجبور سازي که ايمان بياورند؟»
آيه موردبحث مانند بسياري از آيات ديگر قرآن ميگويد ،ايمانِ اجباري ،بيارزش است و
اصوالً دين و ايمان ،چيزي است که از درون جان برخيزد ،نه از برون و بهوسيله شمشير ،و
مخصوصاً پيامبر (ص) را از اکراه و اجبار کردن مردم براي ايمان و اسالم بر حذر ميدارد (مکارم
شيرازي ،1374 ،ج ،8ص.)390
قرآن در اين آيه اظهار ميدارد که اگر خداوند ميخواست همه مردم روي زمين ايمان
ميآوردند .يعني خداوند قدرت آن را دارد که با اراده تکويني خود همه را مجبور به ايمان کند
ولي معلوم است که چنين نميکند چون در اين صورت استعدادهاي اشخاص ،شکوفا نميشود
و ارزش واقعي آنان ظاهر نميگردد و اين ايمان فضيلتي ندارد و صاحب آن مستحق ثواب
نميشود.
در ادامه ميفرمايد :آيا تو مردم را مجبور ميکني که ايمان بياورند؟ يعني اين خداست که
قدرت انجام چنين کاري را دارد و تو چنين قدرتي را نداري و خدا باوجودآنکه قدرت آن را
دارد ،مردم را مجبور به ايمان نميکند .پس تو نيز در فکر ايمان اجباري مردم نباش .از اين آيه
فهميده ميشود که پيامبر خدا بهشدت خواهان ايمان آوردن مردم بود و آنچنان در اين کار اصرار
داشت که ميخواست اگر قدرت داشته باشد حتي از روي اجبار هم که شده مردم را وادار به
ايمان کند (جعفري ،1381 ،ج ،5ص.)150
در عيون اخبار رضا (ع) نقل شده که «مأمون از امام رضا (ع) درباره معناي اين آيه پرسيد.
امام (ع) فرمود... :مسلمانان به پيامبر اکرم (ص) عرضه داشتند :يا رسول اللَّه! اگر آن کساني را
که بر آنها قدرت داشتي ،مجبور ميکردي مسلمان شوند ،تعداد ما زياد ميشد و در مقابل
دشمنان نيرومند ميشديم .حضرت فرمودند :من نميخواهم با بدعتي که خداوند در مورد آن،
دستوري به من نداده است ،خداوند را مالقات کنم و من کسي نيستم که بخواهم در کاري که
به من مربوط نيست دخالت کنم .سپس خداوند آيه فوق را نازل فرمود و معني آيه اين است که:
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اگر خدا ميخواست ،همه را مجبور ميکرد که در دنيا ايمان آورند همانطور که در موقع ديدن
سختيها ،در آخرت ،ايمان ميآورند و اگر اين کار را با آنها انجام ميدادم ديگر مستحق مدح
و ثواب از جانب من نبودند لکن من ميخواهم از روي اختيار و بدون اجبار ايمان آورند تا
مستحق احترام و اکرام و نزديکي به من و جاودانگي در بهشت جاودان باشند« .آيا تو ميخواهي
مردم را مجبور کني که ايمان آورند؟»» (ابن بابويه ،1372 ،ج ،1ص.)274

 -4-3آيه  61سوره انفال
ِلسلْمِ فَاجْ َنحْ َلهَا َو َتوَكَّلْ َعلَی ال هلهِ إِنَّ ُه ُهوَ السَّمِيعُ اْل َعلِيمُ﴾« :و اگر تمايل به صلح
﴿وَإِن َجنَحُواْ ل َّ
نشان دهند ،تو نيز از در صلح درآي؛ و بر خدا توکّل کن که او شنوا و داناست».
اين آيه در آستانه جنگ بدر بر پيامبر (ص) نازل شد تا اگر پيشنهاد صلحي از جانب مشرکان
مطرح گرديد او اين پيشنهاد را رد نکند (طباطبائي ،1417 ،ج ،9ص .)32ظهور اين آيه در آن
است که کفّار و مشرکان اگر پيشنهاد صلح و سازش کنند و در دين خود بمانند و پيمان عدم
تعرض ببندند ،الزم است آن را قبول کرد (قرشي بنابي ،1377 ،ج ،4ص.)159
ن
برخي گفتهاند که آيه يادشده با آيه ﴿فَاقتُُلوا الْ ُمشْرِكنيَ حَيثُ َو َجدتُ ُموهُم﴾ و آيه ﴿قاتِلوا الَّذي َ
ال ُيؤْ ِمنونَ بِاهلل﴾ نسخ شده و برخي بر آناند که اين آيه نسخ نشده است و همين قول صحيح
است .برخي نيز گفتهاند که اين آيه درباره اهل کتاب است (طبرسي ،1372 ،ج ،4ص )854اما
پذيرش صلح با مشرکان در حديبيه از سوي پيامبر (ص) ،اين نظر را رد ميکند .بعضي نيز
معتقدند که اين آيه ،آيات عام جهاد را تخصيص زده است .بنابراين اگر کفار در کفر خود بمانند
ولي بخواهند با مسلمانان ،همزيستي مسالمتآميز داشته باشند نميشود با آنها به جنگ پرداخت
(قرشي بنابي ،1377 ،ج ،1ص.)353
نکته ديگر آنکه کلمه «فَا ْج َنحْ» اگرچه بر طريق اطالق است ،اما به مصلحت پيغمبر يا امام
امت تخصيص ميخورد ،چراکه اگر صلح ،به مصلحت نباشد نبايد منعقد شود و فرمان جنگ و
پذيرش صلح ،با پيامبر خدا و از اختيارات رهبري جامعه اسالمي است چراکه در اين آيه فرمود:
«فَا ْج َنحْ» و نفرموده« :فاجنحوا» (قرائتي ،1383 ،ج ،3ص .)348صاحب کنز العرفان ميگويد :حق
آن است که اين آيه منسوخ نيست به جهت تعلق صلح به رأي امام و بهحسب مصالح متجدده
و اينکه پيامبر (ص) بعدازاين آيه با اهل نجران به دو هزار حله صلح فرمود (فاضل مقداد،1419 ،
ج ،1ص.)380
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درباره اين آيه روايتي به اين مضمون نقل شده که «حلبي از امام صادق (ع) روايت کرده که
ح لَها﴾ از حضرتش پرسيدم معناي « َسلم» چيست؟ امام فرمود:
ِلسلْ ِم فَا ْجنَ ْ
در باره آيه ﴿وَإِنْ َجنَحُوا ل َّ
معنايش پذيرفتن و داخل شدن در امر ماست( ».کليني ،1362 ،ج ،1ص)415
به نظر ميرسد مقصود از داخل شدن در امر اسالم ،پذيرش واليت و حاکميت اسالم است
نه آنکه تکتک مشرکين ،مسلمان شوند.

 -5-3آيه  90سوره نساء
صدُورُهُمْ أَن ُيقَا ِتلُوكُمْ َأ ْو
صرَت ُ
ق َأوْ جَاءُوكُمْ حَ ِ
صلُونَ إِلی قَ ْومٍ بَيْنَ ُكمْ وَ بَيْنَهُم مِّيثَا ٌ
﴿إِلَّا الَّذِينَ يَ ِ
اللهُ لَسَ َّل َطهُمْ َعلَيْ ُك ْم َفلَقَا َتلُوكُمْ فَإِنِ اعْتزَلُوكُمْ َفلَمْ ُيقَا ِتلُوكُ ْم َو أَلْ َقوْا إِلَيكُمُ السَّلَمَ
ُيقَا ِتلُوا َقوْ َمهُمْ وَ َلوْ شا َء َّ
فَمَا جَعَلَ اللَّ ُه لَكُمْ َعلَيْهِمْ سَبِيالً﴾« :مگر آنها که با کساني که با شما همپيماناند ،پيمان بسته ،يا
آنها که بهسوي شما ميآيند و از پيکار با شما يا پيکار با قوم خود ناتوان شدهاند (نه سر جنگ
با شما دارند و نه توانائي مبارزه با قوم خود) و اگر خداوند بخواهد آنها را بر شما مسلط ميکند
تا با شما پيکار کنند ،بنابراين اگر از شما کنارهگيري کردند و با شما پيکار ننمودند (بلکه) پيشنهاد
صلح کردند خداوند به شما اجازه نميدهد که متعرض آنان شويد».
از روايات مختلفي که در سبب نزول آيه وارد شده و مفسران در تفاسير گوناگون آوردهاند
چنين استفاده ميشود که دو قبيله در ميان قبائل عرب به نام بنيضمره و اشجع وجود داشتند که
قبيله اول با مسلمانان پيمان ترک تعرض بسته بودند و طايفه اشجع با بني ضمره نيز همپيمان
بودند .بعضي از مسلمانان از قدرت طايفه بني ضمره و پيمانشکني آنها بيمناک بودند ،لذا به
پيغمبر اکرم (ص) پيشنهاد کردند که پيش از آنکه آنها حمله را آغاز کنند مسلمانان به آنها
ح ِم و أ ْوفاهُ ْم
ص َل ُه ْم ِللرَّ ِ
ن َو أ ْو َ
ب ِبالوالِ َد ْي ِ
حملهور شوند .پيغمبر (ص) فرمودَ « :ك ّلا َفإنَّ ُه ْم أَبرُّ الْ َع َر ِ
ِبالعَ ْهد»« :نه! هرگز چنين کاري نکنيد .زيرا آنها در ميان تمام طوايف عرب نسبت به پدر و مادر
خود نيکوکارترند و از همه نسبت به اقوام و بستگان ،مهربانتر و به عهد و پيمان خود از همه
پايبندترند!» پس از مدتي مسلمانان باخبر شدند که طايفه اشجع به سرکردگي مسعود بن رجيله
که هفتصد نفر بودند به نزديکي مدينه آمدهاند .پيامبر (ص) نمايندگاني نزد آنها فرستاد تا از
هدف مسافرتشان مطلع گردد .آنها اظهار داشتند آمدهايم قرارداد ترک مخاصمه ببنديم .هنگاميکه
پيامبر (ص) چنين ديد دستور داد مقدار زيادي خرما بهعنوان هديه براي آنها بردند و سپس با
آنها تماس گرفت و آنها اظهار داشتند ما ازيکطرف ،توانائي مبارزه با دشمنان شما را نداريم،
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چون عدد ما کم است؛ و نه قدرت و تمايل به مبارزه با شما را داريم ،زيرا محل ما به شما نزديک
است .لذا آمدهايم که با شما پيمان ترک تعرض ببنديم .در اين هنگام آيات فوق نازل شد و
دستورهاي الزم در اين زمينه به مسلمانان داد (مکارم شيرازي ،1374 ،ج ،4صص.)54-56
از پارهاي از روايات استفاده ميشود که قسمتي از آيه درباره طايفه بني مدلج نازل شده است
که خدمت پيامبر (ص) رسيدند و اظهار داشتند که ما نه با شما همصدا هستيم و نه بر ضد شما
گام برميداريم و پيامبر (ص) پيمان ترک مخاصمه با آنها بست (همانجا).
به دنبال دستور بهشدت عمل در برابر منافقاني که با دشمنان اسالم همکاري نزديک داشتند،
در اين آيه به مسلمانان دستور ميدهد که دو دسته از اين قانون مستثنا هستند:
 .1آنها که با يکي از همپيمانان شما ارتباط دارند و پيمان بستهاند ﴿إِال الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلی قَ ْو ٍم
ق﴾ .
بَيْنَكُمْ وَ بَيْنهُم مِّيثَا ٌ
 .2کساني که از نظر موقعيت خاص خود در شرايطي قرار دارند که نه قدرت مبارزه با شما
ص َرتْ
را در خود ميبينند و نه توانائي همکاري با شما و مبارزه با قبيله خود دارند ﴿ َأوْ جَاءُوكُ ْم حَ ِ
صدُورُهُمْ أَن ُيقَا ِتلُوكُمْ أَوْ ُيقَا ِتلُوا َقوْ َمهُمْ﴾.
ُ
در پايان آيه ،بار ديگر نسبت به دسته اخير تأکيد کرده و با توضيح بيشتري چنين ميفرمايد:
«اگر آنها از پيکار با شما کنارهگيري کنند و پيشنهاد صلح نمايند ،خداوند به شما اجازه تعرض
نسبت به آنها را نميدهد و موظفيد دستي را که بهمنظور صلح بهسوي شما دراز شده بفشاريد».
همچنين مراد از «القاي سلم» مندرج در اين آيه ،پيش گرفتن راه مسالمتآميز است نه برقراري
پيمان صلح ،زيرا تعبير به القاي سلم تناسب با همين معنا دارد و آيه بعد نيز شاهد بر اين مطلب
است .بههرحال کافرِ بيطرف هم ،جان و مال و ناموسش محفوظ است .بنابراين به نظر ميرسد
در بخشي از اين آيه به وضعيت کفاري اشاره ميشود که نه ذمّي هستند ،نه معاهَد هستند و نه
با مسلمانان سر جنگ دارند و بهنوعي ميتوان از آنان بهعنوان «کفار بيطرف» ياد کرد (مکارم
شيرازي ،1427 ،ج ،1ص.)346

نتیجهگیري
حقيقت آن است که از آيات فراوان بحثشده ،هيچکدام بر جهاد ابتدايي علي االسالم به
معناي خاص ،يعني جهاد براي وادار کردن مشرکان به اسالم ،داللت نداشت بلکه جهاد ابتدايي
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به معناي عام ،يعني جهاد براي پايان دادن به فتنهگري مشرکان ،نجات مظلومان و مستضعفان از
ستم مشرکان ،و بسط و گسترش حاکميت سياسي اسالم ،از آيات قرآن بهروشني استفاده ميشود.
توضيح اينکه ايمان از ديدگاه قرآن ،امري اختياري استَ ﴿ :و قُلِ الْحَقُه ِمنْ رَبِهکُمْ فَ َمنْ شا َء
َفلْيُؤْ ِمنْ وَ َمنْ شاءَ َفلْيَکْفُرْ﴾ (کهف29 /18 :؛ يونس .)99 /10 :ازاينرو نبايد کفار را وادار به
پذيرش دين نمود و يا در صورت عدم پذيرش ،آنها را کشت .بلکه هر که ميخواهد ايمان
آورَد و هر که ميخواهد کافر باشد .وقتي ايمان ،امري اختياري است ،دعوت بهسوي آن نيز به
الرشْدُ ِمنَ الْغَيه﴾.
معناي وادار کردن به پذيرش دين نيست﴿ :ال إِکْراهَ فِي الدِّينِ َقدْ َتبَيَّنَ ُّ
اين آيات و آيات متعدد ديگر (براي نمونه شعراء )4-3 /26 :اين ادعا را که هرکس کافر
است بايد شمشير باالي سرش باشد تا اسالم بياورد رد ميکند و ايمان را امري قلبي قلمداد کرده
که با زور و اجبار نميتوان آن را تحميل کرد.
مؤيد ديگري که براي اشتباه دانستن اجبار در پذيرش دين ميتوان ذکر کرد ،موضوع «عدم
جواز تقليد در اصول دين» است .اسالم در اصول دين که به عقيده و ايمان مربوط ميشوند،
تقليد را جايز نميداند و در پذيرش آنها تحقيق را نهتنها جايز ميداند بلکه آن را الزم و ضروري
قلمداد ميکند؛ بنابراين از ديدگاه اسالم ،ايمان بهوسيله فکر آزاد به دست ميآيد و از فکر غيرآزاد،
چه در بند تقليد باشد و يا گرفتار زور و اجبار ،ايمان و عقيدهاي که اسالم خواهان آن است ،به
دست نميآيد (ارجيني ،1387 ،صص.)241-242
از سويي ديگر به لحاظ آنکه اسالم ،حاکميت کفر و شرک را محترم نميشمارد و حاکميت
را از آنِ خود ميداند ،صلح دائم و هميشگي را ميان حاکميت اسالم و حاکميت کفر و شرک
برنميتابد و در صورت مصلحت يا ضرورت ،تنها به صلح موقت قناعت ميورزد ،اما چون براي
انسانها حقّ حيات و انتخاب قائل است ،روابط مسلمانان  -خواه حاکميت و خواه افراد مردم
مسلمان -را با کافران و مشرکاني که ستمپيشه نيستند ،بر همزيستي مسالمتآميز رقم ميزند.
فلذا در روابط حاکميت اسالم با حاکميت کفر ،اصل بر جهاد است و صلح ،حالتي استثنايي دارد
و در روابط مسلمانان و کافران ،اصل بر همزيستي مسالمتآميز و روابط عادالنه است و جنگ
و خصومت ،حالتي استثنايي دارد .داللت آيات و روايات و نيز شواهد تاريخي از سيره سياسي
پيامبر اکرم (ص) اين نظر را کامالً تأييد ميکند.
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اگر به اين حقيقت توجه داشته باشيم که غرض از بعثت پيامبر اسالم (ص) تسلط دين او بر
همه اديان است ،1نيز اگر توجه داشته باشيم که هدف از قتال با کفرپيشگان ،برافتادنِ همه فتنهها
و اختصاص يافتن دين به خداي متعال است ،2آنگاه درمييابيم که جهاد ابتدايي با کفار و مشرکان
بايد تا آنجا دوام پيدا کند که زمين از آلودگيهاي کفر و شرک و فساد پاک شود و حکومت الهي
و توحيدي در سراسر عالم برقرار گردد .مخصوصاً اينکه از خالل برخي کتب فقهي ،درمييابيم
معناي فتنه به «شرک» و «کفر» تعبير شده است.
اما نکته بسيار مهم اينجاست که مقصود از برافتادن کفر و شرک اين نيست که همه انسانهاي
روي زمين ،مسلمان و موحد شوند چراکه با جبر و زور نميشود در دلها نفوذ کرد و ايمان و
اعتقاد که به دل مربوط ميشود از دسترس اکراه و الزام به دور است ،بلکه منظور اين است که
نظام حاکم بر جهان ،نظامي الهي و توحيدي باشد و حاکميت از آنِ خدا گردد.
بنابراين ،آنچه افزون بر تجاوز ،عدوان و ممانعت از دعوت ،علت جنگ است ،حاکميت و
نظام کفر و شرک است نه کفر به معناي کافران و مشرکان .ازاينرو ،ميتوان گفت که اسالم با
افراد غيرمسلمان ازآنجهت که غيرمسلماناند خصومت ندارد و آنان را در آفرينش ،برادر
مسلمانان ميداند و معتقد به اخوّت انساني است ،3در برابر اخوّت ايماني که ميان مسلمانان قائل
است و اساس روابط مسلمانان و غيرمسلمانان را بر صلح و همزيستي مسالمتآميز بنيان مينهد،
ولي با نظام کفر و شرک و پيشوايان کفر و شرک ،سر سازش ندارد و قاعده اوليه را جنگ ميداند.
اين سخن بدان معنا نيست که اسالم براي رفع حاکميت کفر و شرک ،ابتدا به جنگ دست ميزند،
بلکه در نخستين گام ،پيشوايان کفر و شرک را نيز با شيوههاي مسالمتآميز به پذيرش اسالم
فراميخواند تا از رهگذر گزينش داوطلبانه آن ،هم خود به سعادت جاودان رهنمون شوند و هم
بدون جنگ و خونريزي ،هدف مسلمانان يعني گسترش حاکميت دين خدا تحقّق يابد (تقيزاده
اکبري ،1386 ،ص.)104

﴿ .1هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي َو دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ َو لَوْ كَرِهَ اْل ُمشْرِكُونَ﴾ (فتح)28 /48 :
َ ﴿ .2و قاِتلُوهُمْ حَتّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ َو يَكُونَ الدِّينُ ُكلُّهُ ِللّهِ﴾ (انفال)49 /8 :
ِلرعِيَّةِ َو اْلمَحَبَّةَ لَهُمْ َو اللُّطْفَ بِهِمْ َو لَا َتكُونَنَّ َعلَيْهِمْ سَبُعًا ضَارِيًا
حمَةَ ل َّ
 .3امام علي (ع) ميفرمايند« :و أَشْعِرْ َقلْبَكَ الرَّ ْ
خلْقِ»( :مهربانی و حمبت و لطف به رعيت را شعار
تَغْتَنِمُ أَ ْكلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِريٌ لَكَ فِي الْ َ
قلب خود قرار ده ،بر رعيت مهچون حيوان درنده مباش كه خوردن آنان را غنيمت دانی ،كه رعيت بر دو گروهاند :يا
برادر دينی تواند ،يا انسانهايي مانند تو) (شريف رضي ،نامه)53
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 .20شافعي ،حممد بن ادريس؛ کتاب االم؛ بريوت :دار الفکر. 1403 ،
 .21مشسالدين ،حممدمهدي؛ االجتماع السياسي االسالمي؛ قم :دارالثقافة للطباعة و النشر. 1410 ،
 .22ـــــ؛ جهاد االمة؛ بريوت :دارالعلم للماليني 1997 ،م.
 .23صاحب جواهر ،حممدحسن بن باقر؛ جواهر الكالم يف شرح شرائع االسالم؛ بريوت :دار احياء التراث العريب،
. 1410
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 .24طالقاين ،سيد حممود؛ پرتوي از قرآن؛ چ ،4هتران :شرکت سهامي انتشار 1362 ،ش.
 .25طباطبائي ،سيد حممدحسني؛ امليزان يف تفسري القرآن؛ قم :دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسني. 1417 ،
 .26طربسي ،فضل بن حسن؛ جممع البيان يف تفسري القرآن؛ چ ،3هتران :انتشارات ناصرخسرو 1372 ،ش.
 .27طوسي ،حممد بن حسن؛ التبيان يف تفسري القرآن؛ بريوت :مکتب االعالم االسالمي. 1409 ،
 .28ـــــ؛ اخلالف؛ قم :موسسة النشر االسالمي. 1417 ،
 .29ـــــ؛ املبسوط يف فقه االمامية؛ هتران :املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفري. 1387 ،
 .30ـــــ؛ النهاية؛ بريوت :دارالکتب العريب ،يبتا.
 .31عاملي ،ابراهيم؛ تفسري عاملي؛ هتران :کتابفروشي صدو  1360 ،ش.
 .32عياشي ،حممد بن مسعود؛ کتاب التفسري (تفسري عياشي)؛ هتران :چاپخانه علميه. 1380 ،
 .33فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل؛ كزن العرفان فی فقه القرآن؛ هتران :جممع جهاين تقريب مذاهب. 1419 ،
 .34فيض کاشاين ،مال حمسن؛ االصفي يف تفسري القرآن؛ قم :بوستان کتاب 1378 ،ش.
 .35قرائيت ،حمسن؛ تفسري نور؛ چ ،11هتران :مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن 1383 ،ش.
 .36قرشي بنايب ،سيد علياکرب؛ تفسري احسن احلديث؛ هتران :بنياد بعثت 1377 ،ش.
 .37قرطيب ،حممد بن امحد؛ اجلامع الحکام القرآن؛ بريوت :مؤسسة التاريخ العريب. 1405 ،
 .38قطب راوندي ،سعيد بن هبة اهلل؛ فقه القرآن؛ قم :کتاخبانه مرعشي. 1405 ،
 .39کليين ،حممد بن يعقوب؛ الکايف؛ هتران :نشر اسالميه 1362 ،ش.
 .40جملسي ،حممدباقر؛ حباراالنوار؛ بريوت :دار احياء التراث العريب. 1403 ،
 .41مصباح ،حممدتقي؛ جنگ و جهاد در قرآن؛ چ ،2قم :موسسه امام مخيين 1383 ،ش.
 .42مطهري ،مرتضي؛ جمموعه آثار شهيد مطهري؛ هتران :انتشارات صدرا 1389 ،ش.
 .43مغنيه ،حممدجواد؛ ترمجه تفسري كاشف؛ ترمجه :موسي دانشي ،قم :بوستان کتاب 1378 ،ش.
 .44مکارم شريازي ،ناصر؛ استفتائات جديد؛ قم :مدرسة االمام علي بن ابيطالب (ع). 1427 ،
 .45ـــــ؛ تفسري منونه؛ هتران :دار الکتب االسالمية 1374 ،ش.
 .46ـــــ؛ شأن نزول آيات قرآن؛ قم :مدرسة االمام علي بن ابيطالب (ع) 1385 ،ش.
 .47ـــــ؛ پيام قرآن؛ هتران :دار الکتب االسالمية 1386 ،ش.
 .48ورعي ،سيد جواد؛ مباين فقهي جهاد؛ چ ،2قم :بوستان کتاب 1389 ،ش.

