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 چکیده
 . دراستآيات قرآن كريم ، بدون شک بهترين راهنما براي شناخت جايگاه حقوقی در جامعه اسالمی

رو تالش شده با بررسی دقیق آياتی كه به اين موضوع مرتبط است ـ از قبیل آيات جهاد و ق پیشِ تحقی

آيات صفح و مدارا ـ وضعیت حقوقی دقیق اين دسته از غیرمسلمانان در جامعه اسالمی تبیین شود. با تتبع 

ت یر اهل كتابی كه حاكمیمیان آن دسته از غ، شود خداوند متعال در قرآن كريمدقیق در اين آيات مشخص می

ابی دارند و نیز آن دسته از غیر اهل كت اهلل لیسببا آن و يا صد عن  سر جنگی نوعبهاند و اسالم را نپذيرفته

ه حق حیات و زندگی در پنا، تفاوت قائل شده و براي دسته دوم، كه با مسلمانان بناي جنگ و تعدي ندارند

لمداد ق« حربی»، رسدبه نظر می، قائل شده است. بنابراين، با حقوق و تکالیف مشخصاسالمی حکومت 

 با دستورات قرآن كريم مطابقت ندارد.، براي آنان اسالم آوردنكردن تمام و حکم به تخییر بین قتل و يا 

 حکومت اسالمی.، صفح، جهاد، كافر حربی، قرآن كريم واژگان كلیدي:

                                                           

 / )نويسنده مسئول(دانشگاه هتران  یرشته حقو  عموم یدوره دکتر ليفارغ التحص. 1

Mo.mirmohamadi@ut.ac.ir 
 aslanif@ut.ac.ir/ . عضو هيات علمي گروه حقو  عمومي دانشگاه هتران2
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 مقدمه -1

موضوع جايگاه غيرمسلمانان غير اهل کتاب در ، اماميهيکي از مباحث بسيار پرمناقشه در فقه 

صورت عام دو نظر به بارهنيدرا. استجامعه اسالمي و نحوه تعامل حکومت اسالمي با آنان 

قائل به آن هستند که بايد با اين دسته از کفار جنگيد تا کشته ، وجود دارد. بيشتر فقهاي متقدم

به اين نظر معتقدند که  متأخربسياري از فقهاي ، قابلشوند يا به دين اسالم روي آورند؛ در م

بايستي با آن دسته از کفاري جنگيد که به هر نحو سر جنگ با اسالم دارند و آن دسته از  صرفاً

کنند و در غيرمسلماناني که با حکومت اسالمي عناد ندارند و دشمنان اين نظام را ياري نمي

 هستند. 1الدممحقون، حکومت را ندارندتعدي و يا تضعيف ، بناي تجاوز، مجموع

 لاه ريغبه موضوع ، در باب جهاد اکثراً فقهادهد که يه نشان ميامام يبر کتب فقه يمرور

رامون يپ ،اند. اکثر فقهاي متقدمکتاب و نحوه برخورد حکومت اسالمي با اين دسته از کفار پرداخته

، احکام جهاد نظرات خود پيرامون نايبه ب ير اهل کتاب در جامعه اسالميغ يت حقوقيوضع

ادله  نموده و اکتفار شدن آنان يا اسيا کشته يرش اسالم يوجوب جهاد با مشرکان تا پذ ازجمله

از  يبه بعض يااشاره، ياستدالل ياز متون فقه يتنها در بعض .اندقرار نداده موردبحثاحکام را 

له را مجمل و سربسته مطرح کرده و أسن ميا آنان گريد عبارتبهث شده است. يا احاديات يآ

بحث  هاآندرباره ، اندز ارائه کردهيادله را ن که افرادي يحت، اندمختلف آن را نگشوده يايزوا

 (.360ص، 21ج، 1410، صاحب جواهر/ 539-538صص، 5ج، 1387، يک: طوس)ن اندنکرده

شتر نيز بي فقهاته از شود و اين دسدر کتب فقهي علماي متأخر نيز مشاهده مي، اين معضل

ات به ارائه نظر« غيرمسلمانان اهل کتاب»تنها پيرامون ، اند تا در باب غيرمسلمانانترجيح داده

و يا به شکلي مجمل و  ها را يا به سکوت برگزار کردهخود بپردازند و مسائل مرتبط با غيرکتابي

 اند.سربسته به آن اشاره نموده

چندان  ،رغم ابتالي فراوانعلي، جه به اينکه به اين موضوعبه علل مختلف و خصوصاً با تو

ع درباره رامون قضاوت شريپ ييح و مبنايدن به فهم صحيرس يرسد برايبه نظر م، پرداخته نشده

ل و يرا با دقت مورد تحل« جهاد»ات درباره يز روايم و نيات قرآن کريآ يستيها باير کتابيغ

جايگاه حقوقي غير اهل کتاب در آيات قرآن کريم  صرفاًقيق البته در اين تح قرار داد. يبررس

در مجالي ديگر از منظر روايات مرتبط نيز به اين موضوع  شاءاهللانگيرد و ي قرار ميموردبررس

 پرداخته خواهد شد.

                                                           

 .د او را کشتيکسي که خون او حمترم است و نبا ؛نفس معصومه. 1
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آيه از آيات قرآن کريم که داللت بر موضوع بحث داشت  10در اين تحقيق در مجموع به 

آيات دال بر صَفح و مدارا با »و نيز « آيات دال بر جهاد با مشرکان»بخش  پرداخته شده و در دو

ي شده است؛ و به اين پرسش اساسي پاسخ داده شده که در يک بررساين موضوع ، «مشرکان

تاب ک اهل ريغرفتار حکومت اسالمي با انواع غيرمسلمانان ، بندي کلي از آيات قرآن کريمجمع

 چگونه بايد باشد؟، ياد شده« نيمشرک»آنان با عنوان  در مصحف شريف از غالباًکه 

 آيات دال بر جهاد با مشركان -2

 سوره بقره 193تا  190آيات  -2-1

است که دستور جنگ با کافران را  ياتين آيسوره بقره در زمره نخست 193تا  190ات يآ

مجاز ، دارند که با آنان سر جنگ يدن با کافران و مشرکانيدهد و مسلمانان را در جنگيم

 د:يفرمايم ياتن آيمتعال در ا يشمارد. خدايم

 َحْيثُ  َواْقُتُلوُهمْ  اْلُمْعَتِديَن بُِّيِح اَل اللههَ  ِإنَّ َتْعَتُدواْ  َوالَ  ُيَقاِتُلوَنُكْم الَِّذيَن اللهِه َسِبيِل ِفي َوَقاِتُلوْا﴿

 یَحتَّ  اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِعنَد اِتُلوُهْمُتَق َوالَ  اْلَقْتلِ  ِمَن َأَشدُّ اْلِفْتَنُةَو َأْخَرُجوُكْم َحْيُث مِّْن َوَأْخِرُجوُهم َثِقْفُتُموُهْم

 قاِتُلوُهْم َو رَِّحيٌم َغُفوٌر اللهَه ِإنََّف انَتَهْوْا َفِإِن اْلَكاِفِريَن َجَزاء َكَذِلَك َفاْقُتُلوُهْم َقاَتُلوُكْم َفِإن ِفيِه ُيَقاِتُلوُكْم

 با، خدا راه در و: »﴾اِلِمنَيالظَّ یَعَل ِإالَّ ُعْدوانَ  َفال اْنَتَهْوا َفِإِن ِللَّهِ  الدِّيُن َيُكوَن َو ِفْتَنٌة ونَ َتُك ال یَحتَّ

 ار تجاوزکاران خداوند زيرا، درنگذريد اندازه از[ يل] و بجنگيد، جنگنديم شما با که يکسان

 يرونب را شما که گونههمان و بکشيد را آنان يافتيد دست ايشان بر کجا هر و. داردينم دوست

 کنار در[ همهنيباا]، است بدتر قتل از[ شرک] فتنه[ چراکه]، برانيد بيرون را آنان، راندند

 اشم با اگر پس درآيند. جنگ به آنجا در شما با آنکه مگر، مکنيد جنگ آنان با مسجدالحرام

 مهربان مرزندهآ خدا البته، بازايستادند اگر و. است چنين کافران کيفر که، بکشيد را آنان جنگيدند

 وشر از اگر پس. گردد خدا مخصوص، دين و دنمانَ  يباق فتنه تا! کنيد پيکار هاآن با و .است

 .«نيست روا ستمکاران بر جز يتعد زيرا !نشويد هاآن مزاحم، برداشتند دست خود نادرست

که  سابن عبا از نقل به است يزولن سبب، ات ذکر شدهين آيا يکه برا ينزول مشهور سبب

ص( خدا ) رسول: است چنين جريان و گرديد نازل حديبيه صلح مورد در آيه اين است يمدع

 (مکه ينزديک در يمحل) حديبيه سرزمين به چون شدند. عمره آماده، خود ياران از نفر 1400 با

 ياز گفتگوو پس  کردند ممانعت، عمره مناسک انجام و مکه به هاآن ورود از مشرکان، رسيدند

 آنان و دبياين مکه به عمره انجام يبرا بعد سال، مسلمانان که کردند ص( مصالحهپيامبر ) با زياد
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 کهيهنگام بعد سال .کنند خدا خانه طواف تا نمايند يخال مسلمانان و او يبرا روز سه را مکه

 يجنگ و شوند مانع و نکنند وفا خود وعده به مشرکان که بودند نگران، شدند مکه به رفتن آماده

 که، ودب ناراحت حرام ماه در مقاتله از پيامبر، جنگ يا حادثه وقوع صورت در و بپيوندد وقوع به

 به او برابر در هم شما کند شروع را نبرد دشمن اگر: داد دستور و شد نازل مورد اين در فوق آيه

 .(511ص، 2ج، 1372، ي)طبرس برخيزيد مبارزه

از  يبا فاصله کم احتماالًا يو  هم با و بارهکي همه اينکه بر دارد داللت شريفه اتآي سياق

 با بار اولين يبرا جنگ فرمان از عبارت که کننديم ايفا را غرض يک همه اينکه و شده هم نازل

 .(18ص، 2ج، 1374، يرازيمکارم ش/ 87ص، 2ج، 1417، طباطبائي)است  مکه مشرکان

 شوديامل مرا ش يکسان با مقابله، دستور اين که دارد صراحت نيز ﴾قاِتُلوَنُكْمُي الَِّذيَن﴿جمله 

 دشمن تا ن جهتيبه هم .زنديخيبرم پيکار به انحاء از ينحو به اي برنديم اسلحه به دست که

 که يد به مردمي( و نباجاهمانمکارم، کنند ) حمله نبايد مسلمانان، زديبرنخ مبارزه و مقاتله به

ند نماي تجاوز و يدشمن، اندخورده شکست يا و نيستند جنگ حال در يول، من هستنددش جزء

 (.81ص، 2ج، 1362، يطالقان)

 هاآن و ودندب تاخته مسلمانان بر که کنديم يکسان کشتار و پيکار به دعوت يروشنبه آيه اين

 ييرتغ يبرا را نانمسلما مخصوصاً، نداشتند ابا يجنايات هيچ از و کرده بيرون خود خانه از را

افراد  گونهنيا با پيکار تنهانه قرآن دادند.يم شکنجه يحت و گذاشتنديم فشار در پيوسته دينشان

 .دانديم واجب بلکه مجاز را

 يرستپبت و شرک يمعن به «ِفْتَنةٌ »، مفّسران از يجمع کلمات و احاديث از يبعض در اگرچه

 که دهديم نشان يخوببه آن از بعد و قبل آيات و هآي در موجود قرائن يول، است شده تفسير

 هک است مکه مشرکان اعمال همچون ياعمال، منظور بلکه، نيست منظور يپرستبت و شرک هر

، 10ج، 1386، يرازيگذاشتند )مکارم شيم فشار در آيينشان تغيير يبرا را مسلمانان پيوسته

 .(320ص

 ْجلِ َالِ ُيؤُذوَنُكْم َو هابِ َيْفِتُنوَنُكْم ُقوَّة َلُهْم َتُكوَن ال يَحّت»: گويديم چنين آيه يمعن در المنار تفسير

 کردن شکنجه رب قدرت تا دهيد ادامه را هاآن با پيکار: »«اَلْيِه الدَّْعَوِة ِوأ ْظهاِرِهاِ ِمْن َيْمَنُعوَنُكْم َو الّدين

 «ندباش نداشته آن يسوبه دعوت و اسالم اظهار از يجلوگير و دين تغيير يبرا شما دادن آزار و

 يابر فشار و شکنجه و يآزاد سلب و فتنه چنينيک نيقيبه. (211ص، 2ج، 1342، رضا)رشيد 

 اشاره ﴾ِللهِه هُكلُّ الدهيُن َيُكوَن َو﴿ جمله بنابراين، است بدتر هم کشتار از، خدا آيين و عقيده تغيير
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 از و دکن پرستش را خدا بتواند آزادانه کس هر که است اين در فتنه رفع که بود خواهد اين به

 .(320ص، 10ج، 1386، يرازي)مکارم ش نترسد کسهيچ و زيچچيه

سوره بقره ذکر شده دو احتمال وجود  192ه يکه در آ« واَهَتاْن»و متعلق  «ِفْتَنٌة»درباره منظور از 

 هانآشما با ، «نددست از کفر و شرک برداشت»ن ياحتمال نخست آنکه اگر کفار و مشرک :دارد

وب محس« ييجهاد ابتدا» قاعدتاًه که ين آيجه جهاد مذکور در اينت، ن احتماليا بر د. بناينجنگ

 گريدعبارتبهدن به اسالم خواهد بود. يدست شستن کفار از کفر و شرک و گرو، خواهد شد

د از کفر يرکان باکفر و شرک است و کفار و مش يه به معناين آيفتنه در ا، ن احتماليمطابق با ا

 د تا کشته شوند.يد با آنان جنگيدست شسته و اسالم آورند و اال با، و شرک

 ينيچتوطئه، فشار، مانند شکنجهگري )ن دست از فتنهياحتمال دوم آنکه اگر کفار و مشرک

د يز نباين صورت مسلمانان نيدر ا، گر سر جنگ با آنان نداشتنديه مسلمانان برداشتند و ديو...( عل

ت بلکه سيمسلمان شدن کفار ن لزوماً، ييجه جهاد ابتداينت، ن احتماليا بر بجنگند. بنا هاآنبا 

 کهيورتدرص گريدعبارتبهد. يجنگ هاآند با يگر نبايد، از اعمال و رفتارشان يمانيپش محضبه

شوند نبر ضد مسلمانان دست برداشته و مانع دعوت آنان و گسترش اسالم  يگرمشرکان از فتنه

به  مسلمانان موظف، نشان دست بردارنديد رها کردن يک مسلمانان برايو تحر يزيانگو از فتنه

 اورند.يمان نيبمانند و ا يهرچند در حال کفر باق، ستنديجنگ با آنان ن

دارد.  يترشين سوره تناسب بيا يات قبليز با آيه و نير با ظاهر آيرسد احتمال اخيبه نظر م

، از فتنه ذکر شده که با احتمال دوم يقيمصاد، سوره بقره 217ه يا نگاه به آآنکه ب خصوصبه

مکه از شهر و  ياخراج اهال، ل اهلليصد عن سب از قبيل: يقيمصاد .دارد يشتريب يهمخوان

به  هاآنمان آنان و سوق دادن يده و ايمنصرف کردن مسلمانان از عق يتالش برا، مسجدالحرام

سوره بقره(  193تا  190آيات مورد بحث )نزول  سببن احتمال با ياسمت ارتداد. ضمن آنکه 

که مشرکان در مکه با مسلمانان  يمطابقت دارد و رفتار، شددر سطرهاي پيشين به آن اشاره که 

 منظورهبامبر يپ قرار دادن فشارتحت، مان به رسول خدايت آنان به سبب ايداشتند مانند آزار و اذ

د مسلمانان و يتهد، اخراج آنان از مکه، مسلمانان يم اقتصاديتحر، المانصراف از دعوت به اس

منصرف شدن از اسالم و  يب دادن نومسلمانان برايفر، رابطه داشته باشد هاآنهر کس که با 

 .ندستهق فتنه ياز مصاد يهمگ، گرينمونه د هاده

 وَ  ِفْتَنٌة ُکوَنَت ال یَحتَّ﴿بارت ع ليتأوشده که  ديتأکع( نيز بر اين نکته باقر )در روايتي از امام 

 از قدرآن، عج( خواهد آمد و آن زمانحجت )در زمان ظهور حضرت  ﴾ِللَِّه ُکلُُّه ُنيالدِّ  ُکوَني
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 از اريآث هيچ و نمايند پرستش توحيد آيين به را عزّوجلّ خداي، هبقي تا شونديم کشته نامشرک

حتي اگر معناي فتنه در اين آيه را نابودي ، ابراين. بن(54ص، 1ج، 1362، ينيکل) نماند باقي شرک

آن در  ليتأو، مطابق با روايت مذکور، از حربي بودن يا نبودن آنان بدانيم نظرصرفهمه مشرکان 

زمان ظهور امام دوازدهم رخ خواهد داد. الزم به ذکر است بسياري از فقهايي که ِصرف مشرک 

ر جهاد ابتدايي با اين دسته از کافران )يعني غي، انددانستهبودن افراد را دليل بر حربي بودن آنان 

اين نوع مقاتله با مشرکان  رونيازاع( کرده و معصوم )( را مشروط به حضور و اذن امام اهل کتاب

 (.290ص، تابي، طوسياند )را در زمان غيبت مشروع ندانسته

مسلمان شدن همه کفار  يبه معنا لزوماً ز ين( 39/ 8)انفال:  ﴾ِللَّهِ  ُهالدِّيُن ُکلُّ  َوَيُكوَن﴿ر ياما تعب

 يشوند و احد مسلمان، برداشته يگرد تا دست از فتنهيد با مشرکان جنگيست تا گفته شود باين

 يرسد به معنايندارد و به نظر م يين معنايظهور در چن، رين تعبيا چراکهنماند؛  يکافر باق

، اسالم تيرفتن حاکميپذ .تک مشرکانشدن تک باشد نه مسلمان« ن خدايادت ديت و سيحاکم»

رش اسالم و مسلمان شدن است و هرگاه مسلمانان با کافران جهاد کنند تا اسالم در ير از پذيغ

د خو ين به زندگيز در آن سرزميمشرک ن ياهرچند عده، ابديت يز حاکميگر نيد يهانيسرزم

/ 2)بقره:  ﴾ِهِللَّ  الدِّيُن َوَيُكوَن﴿ر يبا تعبدا کرده است و يت پيباز هم اسالم حاکم، مشغول باشند

 (.27ص، 1389، يورعاست ) سازگار( 193

 تيحاکم را اسالم و برد ميان از را شرک تيحاکم، مکه فتح يماجرا در( صاکرم ) پيامبر

 اسالم آيين به زوربه را مشرکان، مکه فتح از پسايشان  که نشده نقل تاريخ در هرگز. بخشيد

 است امان در، درآيد ابوسفيان خانه به کس هر :فرمود که شده نقل حضرت آن از. ستا درآورده

 امان در، درآيد مسجدالحرام به کس هر و است امان در، ببندد را خويش خانه درِ کس هر و

 او به و داد يخثعم عبدالرحمن بن عبداهلل به يپرچم . همچنين(558ص، 1378، يتيآ) است

 (.561ص، هماناست ) امان در، درآيد يو پرچم زير در کس هر که کند فرياد تا فرمود

 پس 1.است مدعا بر ديگر يشاهد، مکه فتح از پس هامدت تا شرک بر مشرکان ماندن يباق

 گرداگرد تانِبُ مانند يپرستبت و شرک مظاهر، (ص) پيامبر دستور به، اسالم تيحاکم و مکه فتح از

 يمنطق مالًکا، کار اين . البتهآورند يجابه شرک آيين نستندتواينم مشرکان و رفت ميان از کعبه

                                                           

( صخدا ) رسول، هوازن جنگ در حيت او. بينديشد خود كار در تا يافت امان ماه چهار، امّيه بن صفوان، مثال . براي1

 565صص، 1378، آييت: نک) آورد اسالم ِجِعّرانه در و داد عاريه ايشان به ديگر وسايل با هزر صد و مهراهي كرد را

 .(583و 
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 بخشد تيحاکم را خود دين توانديم او و است متعال خداوند آن از تيحاکم. است مشروع و

 است ناسازگار کامالً اسالم قوانين و ياله دين تيحاکم با که، آن مظاهر و شرک تيحاکم از و

 حفظ و يمذهب مراسم انجام در را ياله اديان ديگر روانپي توانديم که همچنان کند؛ يجلوگير

 (.114ص، 1386، يزاده اکبريتقبگذارد ) آزاد خود يدين تيهو

 َتْعَتُدوْا َواَل﴿ن سوره عبارت يا 190ه يکند آن است که در آيت مين معنا را تقويکه ا يانکته

ن يدر ا اررفتهکبهمصداق عدم اعتداء ، فقهااز  يرايبه کار رفته و بس ﴾اْلُمْعَتِديَن ُيِحبِّ ال اللهَه ِإنَّ

الک بود م، قتال ين اگر شرک افراد براياند. بنابراه را نکشتن زنان و سالخوردگان قلمداد نمودهيآ

ا بر ات قرآن ريآ يمعنا يشوند اما وقت مستثنان قاعده ياز ا، مشرک زنان ندارد پيرمردان و يليدل

ان رمرديعدم کشتار بانوان و پ آنگاهم يحمل کن ـ نه وجود مشرکو ـ « ت شرکيحاکم»وجود  ينف

آنان قادر به ايستادگي در مقابل حکومت اسالمي  نوعاًمعنادار خواهد بود؛ زيرا  کامالًمشرک 

 جهت برپا کردن حاکميت کفر نيستند.

 سوره انفال 39تا  36آيات  -2-2 

 ُثمَّ  َحْسَرًة َعَلْيِهْم َتُكوُن ُثمَّ اَفَسُيْنِفُقوَنه اللَِّه َسِبيِل َعْن ِلَيُصدُّوا َلُهْمَأْموا ُيْنِفُقوَن َكَفُروا الَِّذيَن ِإنَّ﴿

 یَعل َبْعَضُه اْلَخِبيَث َيْجَعَل َو ِبالطَّيِّ ِمَن اْلَخِبيَث اللَّهُ  ِلَيِميَز ُيْحَشُروَن َجَهنَّمَ  یِإل َكَفُروا الَِّذينَ  وَ  ُيْغَلُبوَن

 َقْد ما َلُهْم ُيْغَفْر َيْنَتُهوا ِإْن َفُرواَك ِللَِّذيَن ُقْل اْلخاِسُروَن ُهُم ُأولِئَك َجَهنََّم ِفي َفَيْجَعَلُه َجِميعًا ُكَمُهَفَيْر َبْعٍض

 َفِإِن ِللَِّه ُكلُُّه الدِّيُن َيُكوَن َو ٌةِفْتنَ  َتُكوَن ال یَحتَّ قاِتُلوُهْم َو اْلَأوَِّلنَي ُسنَُّ  َمَضْ  َفَقْد َيُعوُدوا ِإْن وَ  َسَلَف

 راه از را ردمم تا کننديم صرف را خود اموال کافران همانا»: ﴾َبِصري َيْعَمُلوَن ِبما اللََّه َفِإنَّ اْنَتَهْوا

 سرانجام و گشت خواهد آنان يبرا يحسرت، عاقبت و کرد خواهند خرج هم باز و بازدارند خدا

 را ناپاک، خدا تا. شد خواهند يگردآور جهنم يسوبه شدند کافر که يکسان ؛ وشونديم مغلوب

. دهد قرار جهنم در آنگاه کند متراکم را همه و نهد يکديگر يرو را هاناپاک و کند جدا پاک از

 اگر شد و خواهد بخشوده هاآن گذشته ستنديبازا اگر: بگو کافران به. اندانکارانيز همان اينان

 با و [شوديم يجار نيز هاآن دربارهو ]، است شده يجار گذشتگان حق در خدا سنت بازگردند

 ترديديب، دستادنيبازا اگر پس. گردد خدا آن از يکسره دين و نباشد يافتنه ديگر تا بجنگيد هاآن

. شماست يموال خداوند که بدانيد، گرداندند يرو اگر و بيناست دهنديم انجام آنچه به خداوند

 «.تاس يياور نيکو و موال نيکو که
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 کهيهنگام زيرا است؛ شده نازل مکه مردم يمال يهاکمک و بدر جنگ مورد در فوق آيات

 هب تا کردند جمع يفراوان اموال، شدند آگاه جريان از ابوسفيان قاصد لهيوسبه مکه مشرکان

 دوزخ آتش يسوبه و شدند کشته، خورده شکست سرانجام اما، کنند کمک خود جنگجويان

، يرازيمکارم ش) شد اندوهشان و حسرت مايه بودند کرده مصرف راه اين در را آنچه و شتافتند

 .(240ص، 1385

 از يجلوگير و خدا دعوت کردن باطل در کفار هايتالش چطور که کنديم بيان آيه اين

 اندکرده خرج راه اين در که ياموال نتيجه در است و اثريب و يخنث، خدا طريق رهروان سلوک

 يازا در رسولش و خدا با جنگ يبرا خروج و شر بر اجتماع قبيل از آنان عمالا و رفته هدر

 .گيرديم قرار جهنم يسوبه حشر

 داوندخ تا کنند ترک را «يزيانگفتنه» و «جنگ»اند که ن کفار دعوت شدهيات همچنين آيدر ا

 دست اندشده ينه آنچه از اگر و بيامرزد بودند داشته روا مؤمنين درباره که را يآزار و قتل

، تساخ منقرض و هالک را آنان يافت و جريان ايشان نياکان درباره که خدا سنت همان، برندارند

 به نگج و فتنه همچنان و کنند يمادام که کفار سرپيچ ضمناًيابد. يم جريان نيز ايشان حق در

 که با آنان قتال کنند. اندموظفمسلمانان ، اندازند راه

کفر  يبه معنا 1سوره بقره 193ه يه مذکور و آيفتنه را در آ، يعه و سنيشن ااز مفسر ياريبس

، 1372، يطبرسبراي نمونه نک: اند )شرک دانستهن بردن يت جهاد را از بياند و غاو شرک گرفته

، 1412، ابن کثير/ 354ص، 2ج، 1405، قرطبي/ 229ص، 1ج، 1378، يض کاشانيف/ 31ص، 2ج

بت نس يگردست برداشتن کفار از تجاوز و فتنه يبه معنا« انتهوا»، هين نظريبر ا (. بنا234ص، 1ج

ش و يست بلکه به مفهوم دست برداشتن کفار از اعتقادات خوين يبه مسلمانان و دولت اسالم

 ن اسالم است.يقبول د

 بيشتر «نهفت»د: اصطالح يگويه مين آيمذکور در ا« فتنه» ير معنايدر تفس طباطبائياما عالمه 

، قريش کفار. شوديم استعمال صلح يهامانيپ شکستن و هايناامن و يجنگ يدهاامشپي در

 دگرفتنيم مکه در بعدازآن يمدت تا و جناب آن هجرت از قبل را( ص) خدا رسول به گروندگان

 اميدهن فتنه، خود اين و کردنديم مجبور کفر به برگشت و اسالم ترک به و دادنديم شکنجه و

 اندشده تضعيف جنگ کفار با که است اين از کنايه ﴾ِفْتَنٌة َتُكوَن ال یَحتَّ َوقاِتُلوُهْم﴿جمله  شد ويم

 دين تا زنديبرانگ سازد مفتون را مؤمنين که يافتنه شوند و مغرور خود کفر د بهينبا ديگر و

                                                           

 ﴾.نَيالظَّاِلِم َعَلي ِإلَّا ُعْدواَنَفال اْنَتَهْوا َفِإِن ِللَِّه الدِّيُن َوَيُكوَن ِفْتَنٌة َتُكونَ  ال َحتَّي . ﴿َوقاِتُلوُهْم1
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جمله  در «انتهاء»از  منظور و نکند دعوت آن خالف به را مردم يکس و باشد خدا از اشهمه

 (.75ص، 9ج، 1417، يطباطبائاست ) «قتال» پايان دادن به ﴾َبِصرٌي َيْعَمُلونَ  ِبما اللَّهَ  َفِإنَّ  اْنَتَهْوا َفِإِن﴿

 به کفار ذاردنگ يباق با يمنافات ﴾ِللَّهِ  ُكلُُّه الدِّيُن َوَيُكوَن﴿ روشن است که جمله، ن وصفيبا ا

 ندارد.، باشند نداشته يزيانگسر جنگ و فتنه کهيدرصورت خود دين

صادق از امام  يتيوازراره ر ﴾... ِللَِّه ُكلُُّه الدِّينُ  َوَيُكوَن ِفْتَنةٌ  َتُكوَن ال یَحتَّ  َوقاِتُلوُهْم﴿ه يدرباره آ

قائم ما  کهيهنگامو  دهيفرانرسه هنوز ين آير ايو تفس ليتأوع( نقل کرده که حضرت فرمود: )

نند. به خدا سوگند که در آن يبيه را مين آيا تأويل، ندکه محضر او را درک کن يافراد، ام کنديق

د تا در يخواهد رس، رديگيفرامکه آرامش شب آنجا را  يص( به همه نقاطمحمد )ن يزمان د

 .(55ص، 51ج، 1403، يمجلس) نماند يباق يپرستمشرک و بت، نيزم يرو

، شرک خواهند شد نرها کردست که همه مردم با جهاد مجبور به ين نيت اين روايا يمعنا

 افت.ين خدا در جهان گسترش خواهد يد، نيبلکه با ادله و براه

فرض  هم« شرک» يرالذکر را به معنايات اخيدر آ« فتنه»اگر مفهوم  يم که حتيد توجه کنيبا

مودن همه را مسلمان ن ﴾ِفْتَنٌة َتُكوَن ال َحتهي َوقاِتُلوُهْم﴿ يتوان مقصود از عبارت قرآنينم، ميکن

 که يستن اين شرک و کفر برافتادن از مقصود گريدعبارتبهن با جنگ و قتال دانست. يرکمش

 نفوذ هادل در شودنمي زور و جبر با چراکه شوند موحد و مسلمان زمين روي هايانسان همه

 ِفي ِإْكراَه ال﴿ :است دور به الزام و اکراه دسترس از شودمي مربوط دل به که اعتقاد و ايمان کرد.

 توحيدي و الهي نظامي، جهان بر حاکم نظام که است اين منظور بلکه ؛(255/ 2)بقره:  ﴾الدِّيِن

 (.153ص، 1383، مصباحگردد ) خدا آنِ از حاکميت و باشد

 

 آيات يک تا پنجِ سوره توبه -2-3

 وَ  َأْشُهرٍ  َأْرَبَعةَ  َأْرِضاْل ِفي ِسيُحواَف اْلُمْشِرِكنَي ِمنَ  عاَهْدُتْم الَِّذينَ  یِإَل َرُسوِلِه وَ  اللَِّه ِمَن َبراَءٌة﴿

 َيْوَم النَّاِس یِإَل وِلِهَرسُ  َو اللَِّه ِمَن َأذانٌ  َو  اْلكاِفِريَن ُمْخِزي اللََّه َأنَّ َو اللَِّه ُمْعِجِزي َغْيُر َأنَُّكْم اْعَلُموا

 َأنَُّكْم َفاْعَلُموا َتَولَّْيُتْم ِإْن َو ُكْمَل َخْيٌر َفُهوَ  ُتْبُتْم َفِإْن ُسوُلُهرَ  َو اْلُمْشِرِكنَي ِمَن ءٌ َبِري اللََّه َأنَّ اْلَأْكَبِر اْلَحجِّ

 َشْيئًا َيْنُقُصوُكْم َلْم ُثمَّ ُمْشِرِكنَياْل ِمَن عاَهْدُتمْ  الَِّذيَن ِإالَّ َأِليٍم ِبَعذاٍب َكَفُروا الَِّذيَن َبشِِّر َو اللَِّه ُمْعِجِزي َغْيُر

 اْلَأْشُهُر اْنَسَلَخ َفِإَذا ُمتَِّقنَياْل ُيِحبُّ اللََّه ِإنَّ  ُمدَِّتِهْم یِإل َعْهَدُهْم ِإَلْيِهْم َفَأِتمُّوا َأَحدًا َعَلْيُكْم ُرواُيظاِه َلْم َو

 تاُبوا َفِإْن َمْرَصٍد ُكلَّ ْمَلُه اْقُعُدوا َو اْحُصُروُهمْ  َو ُخُذوُهْم َو َوَجْدُتُموُهْم َحْيُث اْلُمْشِرِكنَي َفاْقُتُلوا اْلُحُرُم
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 خدا از است يبيزار( آيات اين): »﴾َرِحيٌم َغُفوٌر اللََّه ِإنَّ َسِبيَلُهْم َفَخلُّوا الزَّكاَة آَتُوا َو الصَّالَة َأقاُموا َو

( نامشرک يا) شما ن پسامشرک از آنان با بستيد پيمان( مسلمين شما) که آنان يسوبه رسولش و

 شما که بدانيد و کنيد آمدوشد زمين در آزادانه( توانيديم و است معتبر پيمانتان) ماه چهار تا

 خدا زا است ياعالم( آيات اين و) .است کافران خوارکننده خدا اينکه و نيستيد خدا کنندهناتوان

 توبه اگر حال، مشرکان از است بيزار رسولش و خداوند که اکبر حج روز در مردم به پيغمبرش و

 نيستيد خدا کنندهناتوان شما که بدانيد پس، سرپيچيديد اگر اما و است بهتر برايتان توبه که کرديد

 رکانمش از يکسان آن مگر .ده بشارت يدردناک عذاب به ورزند کفر که را يکسان( محمد يا) تو و

 شما عليه را ياحد و نشکسته را شما عهد وجهچيهبه ايشان و ايدبسته عهد آنان با شما که

 پرهيزکاران خدا که بداريد استوار مدتشان سرآمد تا را عهدشان بايد که، نکردند کمک و يپشتيبان

 و دبرساني قتل به يافتيد جا هر را مشرکان شد تمام حرام يهاماه يوقت پس .دارديم دوست را

 اگر پس .نيدبنشي( آنان گرفتن يبرا) ينگاهيکم هر به و بگيريد تنگ برايشان و نموده دستگير

 «است. رحيم آمرزنده خدا که سازيد شانيرها ددادن زکات و داشته بپا نماز و کردند هتوب

بر را  حجاج تا امارت داد ع( مأموريت) يعلامام به )ص(  اکرم پيغمبر، يدر سال نهم هجر

 به عقاط و صريح يخيل اعالم سوره اين. ديز ابالغ نمايسوره برائت را ن آنرد و ضمن يبگ عهده

 (.349ص، 26ج، 1389، يمطهر) استشکن نمايپ مشرکان

 معاهده آنان با شما که مشرکاني از اينکه به حکم کرده خداوند که است اين آيه از منظور

 مراعات و گشته فاسق اکثرشان شود؛ چون برداشته امان، اندمان را شکستهيايد و آنان پبسته

 هدع کردن لغو ييعن مثلبهمقابله خداوند، جهتهمينبه .شکستند را آن و نکرده را عهد حرمت

 نشد يضرا خداوند کرده يعهدشکن دشمن اينکه با کنيولاست  کرده تجويز نيز مسلمين يبرا را

 اعالم ايشان به را خود نقض داده دستور بلکه، بشکنند را آنان عهد، لغو اعالم بدون مسلمانان که

 .دنيفتن به دام آن از ياطالعيب به خاطر ايشان تا کنند

 معتقد است که خداوند يبعد آيات يگواه به يرازيمکارم ش، توبه ه پنجم از سورهيدرباره آ

 رابرب در يعلن مخالفت به و کرده يشکنپيمان که گويديم سخن يمشرکان از فقط هين آيدر ا

 (.32ص، 24ج، 1374، مکارم شيرازيبودند ) برخاسته مسلمين و اسالم
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 1.ود دارداختالف وج فقهان يبنيز « هيه خارجيقض»ا ياست « هيقيه حقيقض»ات ين آينکه ايدر ا

 واجب مسلمانان بر آيات اين اند و معتقدند دره دانستهيقيه حقيات مذکور را قضيآ، فقها مشهور

 به و نندک پاک شرک يپليد از انديافته تسلط آن بر که را خود تصرف تحت سرزمين که کرده

در  و آورند ايمان آنکه مگر، کرده هدر «يشرط و قيد هيچ دونب» را مشرکان خون، منظور همين

 استثنا شده برقرار يعهد مسلمانان و هاآن بين که را نمشرکا از يجمع، تهديد همه نياعين 

. نداده است مسلمين به را آنان اذيت و آزار گونهچيه اجازه و نشوند آنان متعرض فرموده و کرده

 ن در هر مکان و زمان و تحتيز با مشرکيدرباره ست فقهان دسته از ياادله  نيترمهم، ات مذکوريآ

ا اعراض و صلح ر، ات مربوط به امر به صبريآ، اتين آيگفته شده ا ياست و حت يطيهر شرا

ات يآ، بودن احکام جهاد يجيز با استناد به تدرين ناو مفسر فقهااز  يبرخ يحت .نسخ کرده است

، ردندکشرايط خاصي مي د بهيجهاد را مق، ينوعبهکه  ياتيمام آن سوره برائت را ناسخ تيآغاز

 (.195ص، 1387، ارجينيشمارند )مي

 رداشتنب درصدد ـ ز مشهور شدهين« فيه سيآ» آيه پنجم سوره توبه ـ که به، ين نظرا بر بنا

 يُثَح موُهلُ اقُتَف﴿ اوامر از هريک و است خونشان ساختن هدر و مشرکان جان از احترام

 نابود ايلوس از ييک بيان ﴾دَصْرَم لَُّك ْمُهَل وادُ ُعاْقَو﴿، ﴾موُهرُ ُصاْحَو﴿، ﴾موُهذُ ُخَو﴿، ﴾موُهمُتدْ َجَو

 نممک آنان بر يافتن دست اگر که معنا بدين گردد؛ ايمن آنان شر از جامعه تا است آنان کردن

 جايگاهشان در بايد، دنبو ميسر اسارت اگر و شوند اسير بايد، نبود اگر و شوند کشته بايد، بود

 بر ات نشست آنان کمين به ينگاهيکم هر در بايد، نبود معلوم جايگاهشان اگر و شوند محاصره

 .کرد اسير يا کشت را آنان و افتيدست آنان

                                                           

 کهيامهنگ . مثالً است ثابت، خارج در موجود افراد به نسبت حكم كه شودمي تهگف یقضاياي به خارجيه . قضاياي1

 و ودهب عامل گذشته در كه شخصي هر نه، خارج عامل در موجود علماي با یيعن «دارم ارتباط علما با من» شودمي گفته

 «دهيدب هديه درسي كتاب يك یدانشجوي هر به» شودمي گفته یوقتمثاًل  يا .شد خواهند متولد آينده در كه یعاملان

عاًل ف آنچه به اختصاص هيقيحق قضاياي اّما .دارند خارجي وجود، هدايا اهداي هنگام به كه است یدانشجويان، منظور

 آينده در چه و داشته وجودقباًل  چه و باشد موجود اكنون چه، است آن موضوع تابع حكم بلكه ندارد؛، است موجود

مثاًل ، است درست و صحيح حكم اما، ندارد خارجي مصدا ، حاضر زمان دراصاًل  گاه بلكه .آمد خواهد وجود به

 حيحص، مضمون اين و شودمي مهه، آينده و حال و گذشته هايآتش شامل «است گرم آتش حاّرة: الّنار» هيقيحق قضيه

 .باشد نبوده روشن هم آتشي هيچ آن گفنت هنگام بههرچند  است؛ صاد  و
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را  ت جهاديه غاين آيا، اهل سنت يعه و حتين شااز فقها و مفسر يارين از نظر بسيبنابرا

د يها بانآ يرش اسالم از سويجهاد با کفار تا پذ رونيازا ،مسلمان شدن کفار ذکر کرده است

، 1ج، 1403، يشافع/ 16ص، 5ج، 1372، يطبرس/ 174ص، 5ج، 1409، يطوسيابد )ادامه 

ين عه ادعا شده که ايش ياز فقها يبرخ ياز سو يحت .(71ص، 8ج، 1405، قرطبي/ 293ص

/ 170ص، 15ج، 1388، اريسبزو/ 231ص، 21ج، 1410، صاحب جواهراست ) ياجماع، مطلب

 (.80ص، 13ج، 1413، يروحان ينيحس

« هيجه خاريقض»، اتين آيقائل به آن هستند که مفاد ا فقهااز  يبعض، ن نظرياما در مقابل ا

 نوانعبه، روزگار آن در و مسلمانان( صپيامبر ) که است يپرستبت مشرکان به و ناظر است

 به ـ کافر مطلق احکام به يتعرض گونهچيه اتيآ نيا و در بودند مواجه آنان با محارب دشمنان

، ادشدهي اتيو آ ندارد وجود، ستين معتقد( صپيامبر ) عتيشر به که يکس يعني ـ آن عام يمعنا

 درو ق است ديترد، مورد نيا در آنکه حداقل. ستين ـ عام گونه بهـ  کافران قتل فرمان درصدد

 (.8ص، 1417، يا)خامنهاست امبر يپ ارب زمانمح مشرک پرستانبت همان، اتيآ از قنيمت

 يعني کافران از خاص يگروه درباره خاص يحکم يمتصد، اتين آيا، گريدعبارتبه

 همه شامل و عام يحکم آنکه نه، است خاص يزمان در حجاز يشهرها گريد و مکه مشرکان

 به متعلق آن در حکم و است هيخارج ياهيقض نيا پس. باشد هازمان همه و کافر يهاگروه

 که يکافران با که شده حکم، مذکور اتيآ در کهآن با دينيبيم لذا. است يخارج نيمع موضوع

 به قهاف اما، دينبند مانيپ زين کننديم پنهان را خود يدشمن و نهيک و دهنديم نشان مدارا و رفق

 هيقيحق هيقض اقيس به هيآ در حکم که است آن مطلب نيا ليدل تنها. اندنداده فتوا حکم نيا

 در را مسلمانان ص( وپيامبر )، سال 13 که ين است که کافرانيه ايو مقصود آ جا(هماننيست )

 يسرکوب مستحق، نکردند فروگذار ياتوطئه هيچ از سال 9 نيز هجرت از پس و دادند آزار مکه

 (.378ص، 3ج، 1383، يقرائتشديدند )

 ات را برداشتين آيدر ا مورداشارهه بودن حکم يجه خاريتوان قضيکه م يگريد يهااز نشانه

 َعْهدٌ  نَيِلْلُمْشِرِك َيُكوُن َكْيَف﴿د: يفرمايه مين آيه هفتم سوره توبه است که خداوند در ايآ، نمود

 اللهَه ِإنَّ َلُهْم َفاْسَتِقيُموْا ُكْمَل اْسَتَقاُموْا َفَما اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِعنَد َعاَهدتُّْم الَِّذيَن ِإالَّ َرُسوِلِه َوِعنَد اللهِه ِعنَد

 که يکسان اب مگر بود تواند يعهد او فرستاده نزد و خدا نزد را مشرکان چگونه: »﴾اْلُمتَِّقنَي ُيِحبُّ

 زيرا اشيدب پايدار آنان با پايدارند[ عهد سر بر] شما با تا پس ؟ايدبسته پيمان مسجدالحرام کنار

 «دارد.يم دوست را پرهيزگاران خدا
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ر آن رفته مگيمشرکان نپذ يرا از سو يمانيچ پيه خداوند هين آيدر ا، داستيگونه که پهمان

 يتيخصوص ،مسجدالحراممان در کنار يبسته شده بود. بسته شدن پ مسجدالحرامکه در کنار  يمانيپ

ن امشرکبا  مسجدالحرامکه در کنار  ييهامانيپ صرفاًها ندارد که بتوان حکم کرد در همه زمان

نکته  نيهم ديمؤمان هم ين پيدرباره ا يمعتبر خواهند بود. به کار رفتن فعل ماض، بسته شده

 است.

 و ناسخ از کنندگانبحث مخصوصاً، قرآن علوم محققان از يگونه که گفته شد برخهمان

 هدعا شدا يحت که ييجا اند تاپنداشته قرآن از ياريبس اتيآ ناسخ را فيس هيآ، يقرآن منسوخ

 وارد اهآن امثال و «سبيلهم خّلوا» و «عنهم توّل»، «عنهم فأعرض» ليقب از قرآن در که يکلمات تمام

 ناسخ را فيس هيآ يعرب (. ابن699ص، 1371، ديزند )اهشد نسخ هين آيا لهيوسبه، است شده

 نيهم» :ديگويم آنکه تربيعج و دانديم است صفح و عفو متضمن که قرآن اتيآ از هيآ 114

 «!است شده نسخ لشيذ توسط خودش، ندازديب کار از را قرآن هيآ 114 توانست که فيس هيآ

 .جا()همان

ست تنها در ا يتيار حساس و پراهميبس مسألهات قرآن که يم که نسخ آيد توجه داشته باشيبا

ند؛ اشنب جمعقابل وجهچيهبهبا هم تعارض داشته باشند و  کامالً، اتيممکن است که آ يصورت

جم ه پنين مبنا آيندارد. بر هم يگاهينسخ جا، امکان داشته باشد هاآنن يجمع ب کهيدرصورتاما 

که جهاد ) مقيّد آيات با را آن که است آن، مقيّد آيات با آن جمع راه و است سوره توبه مطلق

. اندمطلق آيات رمفس، مقّيد آيات. کنيم محدود و مقّيد، اشاره شد( هاآناز  يبه تعداد ترشيپ

 يگستردگ و شمول و است آن دربردارنده، مقيّد آيات که است همان، جهاد وجوب حکم، بنابراين

 مطلق آيات از، پس. است آمده مقيّد آيات در که است يااندازهبه يابتداي جهاد وجوب حکم

 (.98ص، 1997، الدينشمس) است جهاد وجوب علت شرک و کفر که کرد استفاده توانينم

در واژه  کاررفتهبه« ال»د عموم است اما يمف« به ال يجمع محلّ »گر آنکه اگرچه يته دنک

است که در  ياست و سخن از همان مشرکان يعهد ذکر ظاهراًسوره توبه  5ه يدر آ« نيالمشرک»

، يض کاشانيفشکن )مانيپ يمشرکان طرف قرارداد ول يعنين از آنان سخن گفته شده؛ يشيات پيآ

ن معنا ندارد که همه مشرکان يداللت بر ا، ه فوقيز آين لحاظ نيفلذا از ا .(453ص، 1ج، 1378

 ن آنان نشست.يا در کمير کرد و ياس ايد کشت و يافته شدند بايرا هر جا 
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اسالم  نظريه ستيز با کفار تا ديمؤهاي فقهي و تفسيري که در کتاب شدهمطرحاز طرفي اجماع 

، 2ج، ق1405، حسيني شيرازي) بوده و اعتبار مستقلي ندارد 1اجماعي مدرکي، آنان است آوردن

 (.19ص

 نظررفصن )يبر وجوب جهاد با مشرک داللت هين آيمعتقدند ا فقها مشهوراگرچه  ريهرتقدبه

 شوديم معلوم، آن از پس و شيپ اتيآ به توجه با امطلق دارد ام صورتبهآنان(  حربي بودناز 

از  يرگيات متعدد دين آيات و همچنين آيست و اين مشرکان با جنگ علت ييتنهابه، کفر که

ده د زيرا ق پنجم سوره توبه هيآ اطالق مندرج در، اشاره خواهد شدبه آن  يقرآن که در سطور آت

دها د اما شکستن سوگنآورَينمبه شمار  هاآندن با يجنگ يبجا برا ياگران را بهانهيد يِنيديو ب

( فلذا جنگ را 157ص، 1393، يآمل يجوادشمارد )يمشرکان م را سبب جنگ با 2هامانيو پ

 .ن نموده استامشرک ي بودندر حرب منحصر

کند شرکشان ايجاد شبهه مي رفصِبهکم در اباحه ريختن خون مشرکان دست ذکرشدهموارد 

 نيتوآنان مص دهيماحتمال مي ما اينکه صرفبه، انسان هزاران خون ريختنو بايد توجه داشت که 

ـ  اسالمي عتيو شر الهي معارف از نيچنمه. است دور به شريعت مذاق از کامالً، نداشته باشند

 انسان خون ريختن و در دانديم مسائل نيتربزرگ از را او جان و حرمت انسان کرامت که

 ينچن اتکاي به، باشد مشکوک خون حرمت اينکه صرفبه که نمايدنمي معهود ـورزدينم تسامح

، ايخامنه) کند حکم ـبسيار هايانسان به رسد چهـ  انسان يک خون حليت به، بياستصحا

 (.21ص، 1417

 اهل خواه و مشرکان خواهـ  غيرمسلمانان با مسلمانان جنگ رسد علتين به نظر ميبنابرا

، الماس ديدگاه از»ه که ين نظريآنان و ا کفر نه است غيرمسلمانان عدوان و حربي بودن ـ کتاب

 رونيازا. ستي( مقرون به صحت ن526ص، 1378، 1ج، هي)مغن «شوديم محسوب تجاوز ذاتاً کفر

 نجات اي دعوت موانع رفع منظوربه البته جنگ. ديجنگ توانينم کافرند که جهتازآن کافران با

قلمداد  «يدفاع جهاد» توان آن را از اقساميو م است مشروع، ستمگران چنگال از مستضعفان

 .نمود
                                                           

 ياصل اي ليدل، که در مورد آن يالهأو عبارت است از اتفا  علما در مس باشديم يمقابل امجاع تعبد، يامجاع مدرک .1

اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد منوده  اي ليبه آن دل، کنندگاناحتمال آن هست که اتفا  ايوجود دارد و علم 

ه اصل ب ديبا عينيبه اعتبار مدرک آن دارد؛  يتگآن بس تيجح رايز، فاقد اعتبار و ارزش است يباشند. امجاع مدرک

 .اساس آن عمل منود بر، مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک

 (.12/ 9َينَتُهوَن﴾ )توبه:  َلَعلَُّهْم َلُهْم َأْيَماَن اَل ِإنَُّهْم اْلُكْفِر َأِئمََّة َفَقاِتُلوْا﴿. 2
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 سوره محمد 4آيه  -2-4

 ِفَداءً  َوِإمَّا َبْعُد َمنًّا َفِإمَّا ْلَوَثاَقا َفُشدُّوا َأْثَخنُتُموُهْم ِإَذا یَحتَّ  الرَِّقاِب َفَضْرَب َكَفُروا الَِّذيَن َلِقيُتُم َفِإذا﴿

 راها آن ونچ و بزنيد را گردنشان، شديدرو روبه کافران با چون»: ﴾...َأْوَزاَرَها اْلَحْرُب َتَضَع یَحتَّ

که آنگاه تا فديه به اي کنيد آزاد منت به يا آنگاه ببنديد. سخت و کنيد اسيرشان، ديفروگرفت سخت

 «آيد... پايان به جنگ

 شکوش جنگجويان که ندارد يضرورت بنابراين، است قتل از کنايه، زدن گردندر اين آيه 

 يول، درآيد يپا از دشمن که است اين هدف برند. کار به امر اين خصوص انجام يبرا را خود

 .است شده تکيه آن يرو بوده قتل مصداق ترينروشن زدن گردن چون

 يمعن به موارد گونهنيا در «لقاء» ماده از «لقيتم» زيرا است نبرد ميدان به مربوط حکم اين

 (نگج) «حرب» واژه و «اسيران اسارت» لهأمس مانند آيه اين خود در يمتعدد قرائن است. «جنگ»

 يمعن به گاه «لقاء» .است يمعن اين بر گواه است آمده آيه ذيل در که «خدا راه در شهادت» و

 قرآن در و است جنگ ميدان در شدن روبرو يمعن به گاه و شوديم استعمال مالقات هرگونه

، 1372، يطبرساست ) دوم يمعن به ناظر، موردبحث آيه و رفته ارک به يمعن دو هر در مجيد

 جز، نبرد گرماگرم در که است يهيبد (.398ص، 21ج، 1374، يرازيمکارم ش/ 42ص، 23ج

 کند هيتوص يمکتب که ميکن گمان اگر بود نخواهد عاقالنه. ستين يگريد کار شدن کشته و کشتن

 !ديکن زيپره دشمن به زدن بيآس هرگونه از، نبرد اوج در که

 ينبرد و دارند يدشمن و کفر بر اراصر خدا دشمنان اگر که است نيا درمجموع، هيآ يمعنا

 با قدرنآ بلکه، دينباش دلسوز و مهربان ازاندازهشيب، نبرد گرماگرم در، درگرفت آنان و شما انيم

رد که گونه برداشت کنيتوان ايز نميه نين آين از ايبنابرا .شوند شما ميتسل که ديبجنگ آنان

تل برسانند بلکه در صورت وارد شدن آنان به کفرشان به ق رفصِ بهمسلمانان قادرند کافران را 

 ها را بکشند.مسلمانان حق دارند تا آن، جنگ

 سوره توبه 36آيه  -2-5

( نبرد هنگام به)... : »﴾ُمتَِّقنَياْل َمعَ  اللهَه َأنَّ َواْعَلُموْا َكآفًَّة ُيَقاِتُلوَنُكْم َكَما َكآفًَّة اْلُمْشِرِكنَي ...َقاِتُلوْا﴿

 بدانيد و ند؛کنيم پيکار شما با يجمعدسته هاآن که گونههمان، کنيد پيکار يجمعستهد، مشرکان با

 «.است پرهيزکاران با خداوند
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، 1417، طباطبائيسازد )يم واجب را نمشرکا همه با قتال، هين آين معتقدند اامفسر يبرخ

ا قتال ب صرفاً  از قرآن که يگريات ديآ، هين آياز آنان معتقدند ا يبعض ي( و حت270ص، 9ج

است سوره بقره( نسخ کرده  190ه يمانند آبود )آنان را اجازه داده  يِدر صورت تعد، ناشرکم

ه را وحدت ين آيا ياصل تأکيد، ناگر از مفسريد يبرخ ( اما68ص، 3ج، 1408، يراز ابوالفتوح)

 ه آن است کهين آيخوانند و معتقدند مقصود اين ماو انسجام مسلمانان در برابر تجاوز مشرک

 و ستيکتاپر و موحدند ن کهين مسلميبنابرا، جنگنديم مسلمانان با واحد صف يک ن درامشرک

 کنند ظحف دشمن برابر را کلمه وحدت که هستند سزاوارتر است ييگانگ و اتحاد آئين، توحيد

/ 43ص، 5ج، 1372، يطبرسبايستند ) دشمنان مقابل در آهنين ديوار يک همچون صف يک در و

 (.407ص، 7ج، 1374، يرازيکارم شم

 ،مشرکان با يروياروي يبرا خواهديم مسلمانان از متعال خداوند، هين آيرسد در ايبه نظر م

 يعنام اند.شده مانيپهم يکديگر با مسلمانان با جنگ يبرا مشرکان که گونههمان، متحد شوند

 ِإلَّا َبْعٍض ُءَأْوِليا َبْعُضُهْم َكَفُروا َوالَِّذيَن﴿ :فرمايديم که دارد مشابهت سوره انفال 73آيه  با آيه اين

 از يبرخ، اندگرفتهشيپ در را کفر راه که ييهاآن امّا: »﴾َكِبرٌي َوَفساٌد اْلَأْرِض ِفي ِفْتَنٌة َتُكْن َتْفَعُلوُه

 فتنه (ننماييد حمايت يکديگر از و) نکنيد چنين شما اگر .ديگرند يبرخ يحام و دوست ايشان

 «.گيرديفرام را زمين گسترده يفساد و

شود که قرآن اگرچه جنگ و ين نکته برداشت ميا، هين آيبه صدر ا يبا نگاه، گريد ياز سو

 در جهاد تحريم است ممکن ازآنجاکه ن ممنوع کرده امايمسلم يبرا، حرام يهاقتال را در ماه

 سورج مسلمين به کردن حمله در را اهآن و بشود مشرکان استفاده يبرا دستاويزي، ماه چهار اين

 دشمن اگر د کهم کنيرا به کار برده تا به مسلمانان تفه ﴾َكآفًَّة... اْلُمْشِرِكنيَ  َقاِتُلواْ ﴿عبارت ، کند

 .(418ص، 3ج، 1383، قرائتيکنند ) مقابله بلکه، نشوند مآبمقدس، کرد حمله حرام يهاماه در

 نآيات دال بر صفح و مدارا با مشركا -3

 اشدبن برداشت يبر ا يديمؤشاهد و  منزلهبهتواند يم که ميخوريات برميآ يدر قرآن به برخ

ات يا آب، اتين دسته از آيم. ايمسلمان کردن مشرکان ندار يبه معنا ييبر جهاد ابتدا يليکه دل

 از کفار و مشرکان سخن گفته شده است؛ ين تفاوت دارد و در آن از صلح و مدارا با برخيشيپ

 است. يضرور، اتين دسته از آيا يرسد بررسين به نظر ميبنابرا
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 سوره ممتحنه 9و  8آيات  -3-1

 ُتْقِسُطوا َو َتَبرُّوُهْم َأْن ِرُكْمِديا ِمْن ُيْخِرُجوُكْم َلْم َو الدِّيِن ِفي ُيقاِتُلوُكْم َلْم الَِّذيَن َعِن اللَُّه َيْنهاُكُم ال﴿

 ِدياِرُكمْ  ِمْن َوَأْخَرُجوُكمْ  لدِّيِنا ِفي قاَتُلوُكْم الَِّذيَن َعنِ  اللَُّه َيْنهاُكُم اْلُمْقِسِطنَي ِإنَّما بُُّيحِ  اللََّه ِإنَّ ِإَلْيِهْم

 کردن ينيک از را ماش خدا: »﴾الظَّاِلُمون ُهُم َفُأولِئَك َيَتَولَُّهْم َوَمْن َتَولَّْوُهْم َأْن ِإْخراِجُكْم يَعل َوظاَهُروا

 بيرون ديارتان و خانه از و نکردند پيکار شما با دين امر در که يکسان به نسبت لتعدا رعايت و

 يسانک يدوست از را شما تنها .دارد دوست را پيشگانعدالت خداوند چراکه، کندينم ينه نراندند

 نيروب به يا راندند بيرون هايتانخانه را از شما و کردند پيکار شما با دين امر در که کنديم ينه

 و ظالم دارد دوست را هاآن کس هر و کنيد يدوست هاآن با اينکه از کردند کمک شما راندن

 «.است ستمگر

 نينزول آن درباره مشرکان است. مشرک شأناهل کتاب دارد چون  ريه ظهور در کفار غين آيا

 را دوخ يدشمن و عداوت و ايستادند مسلمين مقابل در که يگروه: شونديم تقسيم گروه دو به

 رگونهه که است اين مسلمانان تکليف دادند. نشان آشکارا، عمل و گفتار در مسلمين و اسالم با

 داقمص که نمايند يخوددار يدوست و محبت پيوند هرگونه از و کنند قطع را گروه اين با مراوده

 بودند. قريش سران مخصوصاً مکه مشرکان، آن روشن

 عداوت نه .نداشتند مسلمانان به يکار، شرک و کفر عين در که بودند يديگر دسته اما

 دند.نمو ديارشان و شهر از راندنشان بيرون به اقدام نه و کردنديم پيکار هاآن با نه، ورزيدنديم

 و ستهد اين هب کردن ينيک .بودند بسته مسلمانان با مخاصمه ترک پيمان هاآن از يگروه يحت

 در و کنند وفا آن به بايد بودند بسته هاآن با يامعاهده گرا و بود مانعيب هاآن به محبت اظهار

 .بکوشند عدالت ياجرا

 و انستهد منسوخ را دستور اين که اندمينم يباق مفسران از يجمع گفتار يبرا يجاي بنابراين

 اْلُمْشِرِكنَي ُتُلواَفاْق اْلُحُرُم اْلَأْشُهُر اْنَسَلَخ َفِإَذا﴿ :گويديم که اندکرده ذکر توبه سوره 5 آيه را آن ناسخ

 سخن يمشرکان از فقط، بعدازآن آياتِ يگواه به توبه سوره آيه اين چراکه؛ ﴾َوَجْدُتُموُهْم َحْيُث

 ودند.ب برخاسته مسلمين و اسالم برابر در يعلن مخالفت به و کرده يشکنپيمان که گويديم

جاد يو ا هستند بستهمانيپ رانِکاف، مقصود، هين آين باورند که در اياز مفسران بر ا يبرخ

مان عدم تعرض دارند و به آنان تعرض يپ، است که با مسلمانان يمخصوص کافران، روابط حسنه

به معناي آن دسته از کفاري که با مسلمانان حربي )کافران ، ات برائتيموضوع آ يکنند ولينم

، طباطبائي/ 272ص، 5ج، 1372، يطبرسندارند )گر يکديبا  يلذا منافات، پيماني ندارند( است
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مالک ، هين آيا صراحتِبهچون  .ندارد مؤيديشاهد و ، ريتفس نياما ا (.227ص، 19ج، 1417

ن مسلمانان نجنگند و آنان را از شهر ين است که آنان با ديهم، و رفتار عادالنه با مشرکان يکين

د و چه نداشته باشن، شندمان عدم تعرض داشته بايرون نکنند؛ چه با مسلمانان پيارشان بيو د

ن يبر ا ين سوره هم شاهد و گواهيات نخست ايه در آکچنان، خورديه به چشم نميدر آ يديق

 ر وجود ندارد.يتفس

 يعنيجهاد )ع يه مربوط به مرحله دوم از مراحل تشرين آيمعتقدند که ا ي از علمابعض

رائت ات بياند( است و آگرفتهکه تحت ستم قرار  يت و اذن جهاد به مسلمانان تا زمانيمشروع

ا مسلمان يکه کشته  ين تا زمانيقتال با مشرک يعنيع جهاد )ياز مراحل تشر ييمربوط به مرحله نها

 (.44ص، 1421، يآصفاست )شوند( 

وجوب جهاد با مشرکان تا اسالم آوردن آنان ، دياگرچه از قرآن مج ين دسته از علمااز نظر ا

ج. اگر شرط ين وجوب الزم است: قدرت و تدريتحقق ا يرادو شرط ب يشود وليبرداشت م

 يفرانکا يول ترندکينزدهستند که به آنان  يمسلمانان موظف به جهاد با کافران، اول فراهم شد

 عالًفمسلمانان گرچه ، ز دارنديآنان که با مسلمانان سر ست، ک دستهيکه دورند دو گروه هستند: 

 .تبا آنان حرام اس ين ارتباطيهم با آنان نخواهند داشت و چن يجنگند اما رابطه خوبيبا آنان نم

 يلو عدالت رفتار کرد و يکيد با آنان به نيبا .ز ندارنديست دسته دوم آنان که با مسلمانان سر

ر دو موظف به قتال با ه، ک گشتنديفارغ شدند و به آنان نزد ترکينزدهرگاه از قتال با مشرکان 

 يکيل که زمان نين دليز به ايول که حکمتش واضح است و با گروه دوم نگروه هستند. با گروه ا

 ترکينزد است که مسلمانان از کافرانِ يتا وقت يکيچون زمان ن .ده استيان رسيو عدالت به پا

د و يدفاع مسلمانان از توح، شان استيدر حق ا يکيدا کنند. آنچه مانع نيغافل شوند و قدرت پ

 (.52-44صص، هماناست )وت به خدا يفه آنان مبني بر دعوظ

و  يکيبر ن ير آن است که دستور قرآن مبنين تفسيا يد گفت معنايدر رد احتمال مذکور با

مسلمانان قدرت  کهي است وقتتا و  يموقت، ز ندارنديست که با شما سر يرفتار عادالنه با کافران

 يدر کار نخواهد بود. حت ياحسنه ن صورت روابطي. در افرابرسددا کنند و نوبت قتال با آنان يپ

 !دنيد با آنان بجنگند تا آنکه اسالم آورَن بايمسلم، ز با مسلمانان را هم نداشتندياگر آنان سر ست

 شود؟ياستفاده م يحکم موقت، هين آيا از ايشود آن است که آيکه متبادر م يسؤال، ن اوصافيبا ا

است که با مسلمانان سر جنگ ندارند؛ چه  يرانکردن و رفتار عادالنه با کاف يکين، هيظاهر آ

 يشتريب تناسب، ن رفتاريا اتفاقاً ف. يچه دور. چه مسلمانان قدرتمند باشند چه ضع، ک باشندينزد

، شندف باياگر مسلمانان ضع يعنيف بودن؛ يبا زمان قدرتمند بودن مسلمانان دارد تا زمان ضع
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تار ظالمانه نه رفيکه زم يا کافران داشته باشند. زمانرعادالنه بيتوانند رفتار غينم يعيطب طوربه

از قدرت  يبرخوردار باشد. در زمان برخوردار ياست که انسان از قدرت کاف يوقت، وجود دارد

 و عدالت رفتار کرد. يکيز ندارند به نيست که با مسلمانان سر يد با کافرانيبا

مانان ز با مسلين يااگر معاهده يحت، ستنديکه در حال جنگ با مسلمانان ن ين کسانيبنابرا

، فظ کنندو اعتزال را ح يطرفيبه مسلمانان نکنند و حالت ب يتجاوز يتا وقت، منعقد نکرده باشند

سوره ممتحنه مطلق  8ه يآ چراکهاست  يبر اساس صلح و همکار هاآنبا  يرابطه دولت اسالم

داشته مي نانه با مسلمانان و دولت اساليجوزهيست يکه روابط را ييهادولتها و است و تمام گروه

 (.132-136صص، 1410، نيالدشمسشود )باشند شامل مي

 نغيرمسلمي با مسلمانان رابطه يچگونگ در ياساس و يکل اصل يک، آيات اين از هرحالبه

 هک يکشور هر و جمعيت و گروه هر برابر در اندموظف مسلمانان اينکه شود و آنيم استفاده

 را الماس دشمنان يا، کنند قيام مسلمين و اسالم ضد بر و باشند داشته هاآن با انهخصم موضع

 هاآن اگر اما ؛کنند قطع هاآن با را يدوست و محبت پيوند هرگونه و بايستند سرسختانه دهند ييار

 مسلمين، دباشن داشته تمايل يا و بمانند طرفيب مسلمين و اسالم به نسبت بودن کافر عين در

 نه و ارندد مسلمان ادرانبر با که حد آن در نه البته، سازند برقرار دوستانه رابطه هاآن با تواننديم

-33صص، 24ج، 1374، يرازيمکارم شگردد ) مسلمين ميان در هاآن نفوذ موجب که حد آن در

29.) 

نند و رساينم يبيآس يرا که به جامعه اسالم يهرچند اعتقاد کافران و مشرکان، سبحان يخدا

 يندگکند که با آنان زينم يمسلمانان را نه يمبغوض دانسته است ول، کننديبر ضد آن توطئه نم

شگان يپچون خداوند عدالت و عدالت رفتار کنند؛ يکيها به نز داشته باشند و با آنيآممسالمت

 (.134ص، 1391، يآمل يجوادباشد )نسبت به کافران  يمحورن عدليگرچه ا، را دوست دارد

 ارکف زا آزاريب ارکف حساب اوالً : قابل استنباط است آيه نياز ا ين دو نکته اساسيبنابرا

، 1383، يقرائتکفّار ) به نسبت يحتّ، است عدالت و ينيک دين، اسالم اً يثانجداست و  آزاررسان

 (.585ص، 9ج

 سوره بقره 256آيه  -3-2

را( راه از يت )زسين يچ اجبارين هيدر د»: ﴾...یِّٱْلَغ ِمنَ  ْشُدٱلرُّ  تََّبيَّنَ  َقد ٱلدِّيِن یِف ِإْكَراَه َلا﴿

 «ي آشکار شده است.خوببهراهه يب
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ابو » نام به مدينه اهل از يمرد :کنديم نقل آيه اين نزول شأن در البيان مجمع در يطبرس

 با دربرخو هنگام، کردنديم وارد کاال مدينه به که يبازرگانان از يبرخ .داشت پسر دو «نيحص

 ارقر تأثير تحت سخت هم دو آن .کردند دعوت مسيح آئين و عقيده به را آنان، پسر دو اين

 .رديدندگ رهسپار شام به بازرگانان اتفاقبه نيز مراجعت هنگام و شدند وارد کيش اين به، گرفته

 خواست حضرت از و داد اطالعص( پيامبر ) به .شد ناراحت سخت جريان اين از نيابو حص

 خويش مذهب به اجبار با را آنان توانديم آيا :کرد سؤال و برگرداند خود مذهب به را نآنا

 و اراجب، دين به گرايش در: »که داشت بيان را حقيقت اين و گرديد نازل، فوق بازگرداند؟ آيه

 (.630ص، 2ج، 1372، ي)طبرس «نيست ياکراه

، گرداندباز اسالم به اجبار با را خود فرزند دو خواست نيابو حص شده نقل المنار تفسير در

 خود به هچگون من: کرد عرض)ص(  پيامبر به نيابو حص .آمدند پيغمبر نزد شکايت عنوانبه آنان

 نازل منظور همين به موردبحث آيه !؟باشم آن ناظر من و گردند آتش وارد فرزندانم دهم اجازه

 (.31ص، 3ج، 1342، رضارشيد شد )

 شده خنس کنديم واجب را قتال و جهاد که يآيات لهيوسبه ن آيهيا معتقدند مفسراناز  يبرخ

، 1ج، 1360، يعامل/ 487ص، 1ج، 1407، يزمخشر/ 126ص، 2ج، 1372، يطبرساست )

 (.515-516صص

 يعليلت، نشده نسخ آيه اين اينکه بر شواهد از ييک .رسديح به نظر نميصح، ديدگاهن ياما ا

 از «یغ»و  «رشد»ه ين آي. در ا﴾اْلَغيِّ ِمنَ  الرُّْشدُ  َتَبيََّن َقدْ ﴿ :مايدفريم و است آيه خود در که است

( حرمت) حکمش فقط کند نسخ را آيه اين خواهديم که ياآيه نيست معقول و اندشده جدا هم

آيه  يا ﴾ُموُهْمَوَجْدُت َحْيُث اْلُمْشِرِكنَي َفاْقُتُلوا﴿ :آيه پس .بماند يباق حکم علت يول، کرده نسخ را

 توانست نخواهد ،باشد داشته ياثر دين حقانيت ظهور در تواندينم چون ﴾اللَِّه َسِبيِل ِفي قاِتُلوا َو﴿

 (.344ص، 2ج، 1417، طباطبائيبردارد ) است ظهور اين معلول که را يحکم

 ،يستن برداراکراه اعتقاد، بفهماند که داننديم مقام اين در مذکور را تنها آيه، مفسران يبعض

 مردم و نکرده خود معارف به اعتقاد به مجبور را يکس اسالم که ه آن باشديآ اين منظور کهآن نه

 که يتوحيد دين، نکرده تکيه توحيد دين بر جز خود تشريع در اسالم چراکهآزادند؛  اعتقاد در

 هک است لواص همين و است رستاخيز روز و انبيا نبوت و صانع توحيد اشگانهسه اصول

 تحري پس، دارند اجتماع و اتحاد آن بر کتاب اهل خرهباال و مجوس و نصارا و يهود و انانمسلم
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 يرانو ييعن اصول اين غير در يآزاد باشد و آن غير در تواندينم و است اصل سه اين در تنها هم

 (.164، 4ج، )همان دين اصل کردن

ه قصد ين آيو ا ي؛عيدارد و نه تشر ينيتکو يداللت بر آزاد يهن آيز معتقدند اين فقهااز  يبرخ

ها توان آنيژه است که هرگز نمياز اعتقادات و يامجموعه، نيد اصوالًن نکته را دارد که يان ايب

ه قلمرو ز بين نيد، حاصل نشود يکس يانت برايد يل کرد و اگر اصول و مباديتحم يرا بر کس

ن برداشت کرد که انسان در مرحله ين چنتواينم ينيتکو ين آزادينهد. البته از اينم يجانش پا

نهد  ل او ارجين ميل کند و خداوند به ايکه خواست م هر سوده بتواند به يع و انتخاب عقيتشر

رش حق يند و از پذيباطل را برگز، ل و ارادهيکامل و از سر م يپس از جستجو يو اگر کس

را  يبا و« ييجهاد ابتدا»فرمان  ،ع(امامان )ص( و پيامبر )ي است که ف کسانيدر رد، سرباز زند

 (.195-196صص، 1393، يآمل يجوادکنند )يصادر م

 ددار سروکار مردم فکر و روح با مذهب و دين ازآنجاکهگر از مفسران معتقدند يد ياما برخ

 استدالل و منطق جز يراه وناخواهخواه است استوار يقين و ايمان بر اششالوده و اساس و

 وهعالبه .است همين به يااشاره درواقع ﴾الدِّيِن ِفي ِإْكراَه ال﴿جمله  و اشدب داشته تواندينم

 ص(اسالم ) پيامبر از، ناآگاهان از يبعض، شوديم استفاده آيه نزول شأن از که گونههمان

 در هرچند) مردم عقيده تغيير به اقدام فشار و زور با، جبار حکام همچون او که خواستنديم

 جبارا و اکراه با که نيست يچيز، آيين و دين که داد پاسخ هاآن به حاً يصر فوق هآي .کند( ظاهر

 کارآش باطل از حق راه، آشکار معجزات و روشن ليدال پرتو در اينکه خصوصبه، گردد تبليغ

 .نيست امور اين به ينياز و شده

، دهد رقرا فشارتحت عقيده تغيير يبرا را خويش فرزند يپدر دهدينم اجازه اسالم که يجاي

 هب کس هر از قبل اجازه اين بود الزم، بود مجاز يامر چنين اگر است. روشن ديگران تکليف

 روشن اينجا از است و نشده داده او به يحق چنين کهيدرحال، شود داده فرزندش درباره پدر

 اب گهماهن و يجاودان است يحکم بلکه نيست کتاب اهل به مربوط تنها آيه اين که شوديم

 (.279ص، 2ج، 1374، يرازيمکارم شعقل ) منطق

ت مطلق ايمانند آ ياتيبا آ ﴾...کراهَ ال ِا﴿مانند  ياتيجمع آ يحل بران راهيرسد بهتريبه نظر م

 گرانيطغو  ين متعدين مشرکيت شرک و همچنير را حمل بر حاکميات اخين است که آيا، جهاد

الم ه اسيعل يگرو فتنه يافراد مشرک که اهل تعد اسالم در مواجهه با گريدعبارتبهم؛ يبدان



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  116

 

 

 

 

 

ا در مواجهه ب، کند و در صورت قدرت داشتن و اقتضاء مصلحتيز ميصلح را تجو، ستندين

 کند.يز ميز را تجويجنگ و ست، مشرک يهاحکومت

 سوره يونس 99آيه  -3-3

 و: »﴾ُمْؤِمِنني َيُكوُنوا یَحتَّ النَّاَس ُتْكِرهُ  َأَفَأْن َ  َجِميعًا ُكلُُّهمْ  اْلَأْرِض ِفي َمْن َلآَمَن َربَُّك شاءَ  َوَلْو﴿

 ايمان( اجبار يرو از) يهمگ، هستند زمين يرو در که هاآن تمام خواستيم پروردگار اگر

 «بياورند؟ ايمان که يساز مجبور را مردم يخواهيم تو آيا .آوردنديم

 و است ارزشيب، ياجبار ايمانِ، گويديم قرآن ديگر آيات از يبسيار مانند موردبحث آيه

 و، شمشير لهيوسبه و برون از نه، برخيزد جان درون از که است يچيز، ايمان و دين اصوالً

رم مکادارد )يم حذر بر اسالم و ايمان يبرا مردم کردن اجبار و اکراه از را ص(پيامبر ) مخصوصاً

 (.390ص، 8ج، 1374، يرازيش

 ايمان زمين يرو مردم همه خواستيم خداوند اگر که دارديم اظهار آيه اين درقرآن 

 کند ايمان به مجبور را همه خود يتکوين اراده با که دارد را آن قدرت خداوند ييعن. آوردنديم

 ودشينم شکوفا، اشخاص ياستعدادها صورت اين در چون کندينم چنين که است معلوم يول

 ثواب مستحق آن صاحب و ندارد يفضيلت ايمان ناي و گرددينم ظاهر آنان يواقع ارزش و

 .شودينم

 هک خداست اين ييعن بياورند؟ ايمان که يکنيم مجبور را مردم تو آيا: فرمايديم ادامه در

 را آن قدرت باوجودآنکه خدا و يندار را يقدرت چنين تو و دارد را يکار چنين انجام قدرت

 يهآ اين از. نباش مردم ياجبار ايمان فکر در نيز تو سپ. کندينم ايمان به مجبور را مردم، دارد

 اراصر کار اين در چنانآن و بود مردم آوردن ايمان خواهان شدتبه خدا پيامبر که شوديم فهميده

 به وادار را مردم شده که هم اجبار يرو از يحت باشد داشته قدرت اگر خواستيم که داشت

 (.150ص، 5ج، 1381، يجعفرکند ) ايمان

د. يه پرسين آيا يع( درباره معنارضا )از امام  مأمون»ع( نقل شده که رضا )ون اخبار يدر ع

 را يکسان آن اگر! اللَّه رسول يا: داشتند ص( عرضهاکرم ) پيامبر به ...مسلمانان: ع( فرمودامام )

 بلمقا در و شديم زياد ما تعداد، شوند مسلمان يکرديم مجبور، يداشت قدرت هاآن بر که

، آن مورد در خداوند که يبدعت با خواهمينم من: فرمودند حضرت يم.شديم نيرومند دشمنان

 هک يکار در بخواهم که نيستم يکس من و کنم مالقات را خداوند، است نداده من به يدستور

: که است اين آيه يمعن و فرمود نازل را فوق آيه خداوند سپس .کنم دخالت نيست مربوط من به
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 ديدن موقع در که طورهمان آورند ايمان دنيا در که کرديم مجبور را همه، خواستيم اخد اگر

 مدح مستحق ديگر دادميم انجام هاآن با را کار اين اگر و آورنديم ايمان، آخرت در، هايسخت

 تا آورند ايمان اجبار بدون و اختيار يرو از خواهميم من لکن نبودند من جانب از ثواب و

 يواهخيم تو آيا. »باشند جاودان بهشت در يجاودانگ و من به ينزديک و اکرام و احترام مستحق

 (.274ص، 1ج، 1372، ابن بابويه)« «آورند؟ ايمان که يکن مجبور را مردم

 سوره انفال 61آيه  -3-4

 صلح به ليتما اگر و: »﴾اْلَعِليُم ِميُعالسَّ ُهَو ِإنَّهُ  اللهِه یَعَل َوَتَوكَّْل َلَها َفاْجَنْح ِللسَّْلِم َجَنُحوْا َوِإن﴿

 .«داناست و شنوا او که کن توکّل خدا بر و ؛يدرآ صلح در از زين تو، دهند نشان

 شرکاني از جانب مشنهاد صلحيص( نازل شد تا اگر پپيامبر )ه در آستانه جنگ بدر بر ين آيا

آن  در آيه اين ظهور (.32ص، 9ج، 1417، طباطبائينکند )گرديد او اين پيشنهاد را رد مطرح 

 دمع پيمان و بمانند خود دين در و کنند سازش و صلح پيشنهاد اگر مشرکان و کفّار کهاست 

 (.159ص، 4ج، 1377، قرشي بنابيکرد ) قبول را آن الزم است، ببندند تعرض

 ذينَ الَّ لواقاِت﴿ آيه و ﴾موُهُمدُتجَ وَ  يُثَح كنَيِرْشُماْل واُلاقُتَف﴿ آيه با ادشدهي آيه که اندگفته يبرخ

 حيحص قول همين و است نشده نسخ آيه اين که اندبر آن يبرخ و شده نسخ ﴾اهللِب نوَنمِ ْؤُي ال

 اما (854ص، 4ج، 1372، يطبرساست ) کتاب اهل درباره آيه اين که اندگفته زين يبرخ .است

 زين . بعضيکنديم رد را نظر اين، (ص) پيامبر يسو از حديبيه در مشرکان با صلح پذيرش

 بمانند دخو کفر در کفار ن اگريص زده است. بنابرايات عام جهاد را تخصيآ، هين آيا که معتقدند

 پرداخت جنگ به هاآن با شودينم باشند داشته آميزمسالمت يهمزيست، مسلمانان با بخواهند يول

 (.353ص، 1ج، 1377، قرشي بنابي)

امام  اي پيغمبر مصلحت به اما، است اطالق طريق بر اگرچه «َفاْجَنْح» گر آنکه کلمهينکته د

 و نگج د منعقد شود و فرمانينباشد نبا به مصلحت، صلح اگر چراکه، خورديص ميامت تخص

 رمود:ه فين آيدر ا چراکهاست  ياسالم جامعه يرهبر اختيارات از و خدا پيامبر با، صلح پذيرش

 حق: ديگويم العرفان کنز صاحب (.348ص، 3ج، 1383، يت)قرائ «فاجنحوا» :و نفرموده «َفاْجَنْح»

 جددهمت مصالح حسببه و امام يرأ به صلح تعلق جهت به نيست منسوخ آيه اين که آن است

، 1419 ،فاضل مقدادفرمود ) صلح حله هزار دو به نجران اهل با آيه نيبعدازاص( پيامبر ) اينکه و

 (.380ص، 1ج



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  118

 

 

 

 

 

 هک کرده روايت( ع) صادق امام از يحلب»که  شده نقلن مضمون يبه ا يتيه رواين آيدرباره ا

: فرمود امام ت؟چيس «لمَس» يمعنا پرسيدم حضرتش از ﴾َلها َفاْجَنحْ  ِللسَّْلمِ  َجَنُحوا َوِإْن﴿آيه  باره در

 (415ص، 1ج، 1362، يني)کل« ماست. امر در شدن داخل و پذيرفتن معنايش

ت اسالم است يت و حاکميرش واليپذ، در امر اسالمرسد مقصود از داخل شدن يبه نظر م

 مسلمان شوند.، نيتک مشرکنه آنکه تک

 سوره نساء 90آيه  -3-5

 َأوْ  ِتُلوُكْماَقُي َأن ُدوُرُهْمصُ  َرتَحصِ  َجاُءوُكْم َأْو ٌقاَثيمِّ ُهمَنْيَب َو َنُكْمْيَب َقْوٍم یِإل ِصُلوَنَي َنالَِّذي اِإلَّ﴿

 َمَلالسَّ ُكُميِإَل َأْلَقْوا وَ  ِتُلوُكمْ اَقُي َفَلْم اْعتَزُلوُكْم َفِإِن َتُلوُكْماَفَلَق مْ ُكْيَعَل ُهْملَّطَ َلَس اللَُّه شاءَ  َلْو َو ْمَقْوَمُه ِتُلوااَقُي

 اي، بسته مانيپ ،اندمانيپهم شما با که يکسان با که هاآن مگر: »﴾اًليِبَس ِهْمْيَعَل ْمَلُك اللَّهُ  َجَعَل َفَما

 جنگ رس نه) اندشده ناتوان خود قوم با پيکار يا شما با پيکار از و نديآيم شما يسوبه که هاآن

 کنديم مسلط شما بر را هاآن بخواهد خداوند اگر و( خود قوم با مبارزه يتوانائ نه و دارند شما با

 شنهاديپ( بلکه) ننمودند کاريپ شما با و کردند يريگکناره شما از اگر نيبنابرا، کنند کاريپ شما با تا

 «يد.شو آنان متعرض که دهدينم اجازه شما به خداوند کردند صلح

 انددهآور گوناگون ريتفاس در مفسران و شده وارد هيآ نزول سبب در که يمختلف اتيروا از

 که اشتندد وجود اشجع و ضمرهيبن نام به عرب قبائل انيم در لهيقب دو که شوديم استفاده نيچن

 مانيپهم زين ضمره يبن با اشجع فهيطا و بودند بسته تعرض ترک مانيپ مسلمانان با اول لهيقب

 به لذا، بودند مناکيب هاآن يشکنمانيپ و ضمره يبن فهيطا قدرت از مسلمانان از يبودند. بعض

 اهنآ به مسلمانان کنند آغاز را حمله هاآن آنکه از شيپ که کردند شنهاديپ( ص) اکرم غمبريپ

 ْمفاُهْوأ و ِمِحلرَّلِ ْمُهَلَصوْ أ َو ِنْيَدالواِلبِ ِبَرَعاْل رُّبَأ ْمُهنَّإَف اّلكَ »: فرمود( ص) غمبريپ شوند. ورحمله

 مادر و پدر به نسبت عرب فيطوا تمام انيم در هاآن رايز .دينکن يکار چنين هرگز نه!» :«دْهالَعِب

 همه زا خود پيمان و عهد به و ترمهربان، ستگانب و اقوام به نسبت همه از و نيکوکارترند خود

 لهيرج بن دمسعو يسرکردگ به اشجع فهيطا که شدند باخبر مسلمانان يمدت از پس« !پايبندترند

 از تا تادفرس هاآن نزد يندگانينما( صپيامبر ) .اندآمده نهيمد يکينزد به بودند نفر صدهفت که

 کهيهنگام م.يببند مخاصمه ترک قرارداد مياآمده داشتند راظها هاآن .گردد مطلع مسافرتشان هدف

 با سپس و بردند هاآن يبرا هيهد عنوانبه خرما ياديز مقدار داد دستور ديد نيچن( ص) امبريپ

، ميندار را شما دشمنان با مبارزه يتوانائ، طرفکياز ما داشتند اظهار هاآن و گرفت تماس هاآن
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 کينزد شما به ما محل رايز، يمدار را شما با مبارزه به ليتما و قدرت نه و ؛است کم ما عدد چون

 و شد نازل فوق اتيآ هنگام نيا در .ميببند تعرض ترک مانيپ شما با که مياآمده لذا .است

 (.54-56صص، 4ج، 1374، مکارم شيرازي) داد مسلمانان به نهيزم نيا در الزم يدستورها

 است دهش نازل مدلج يفه بنيطا درباره هيآ از يقسمت که شوديم استفاده اتيروا از ياپاره از

 شما دض بر نه و ميهست صداهم شما با نه که ما داشتند اظهار و دنديص( رس) امبريپ خدمت که

 جا(.همانبست ) هاآن با مخاصمه ترک مانيص( پپيامبر ) و داريميبرم گام

، داشتند کينزد يهمکار اسالم دشمنان با که يمنافقان برابر در عمل شدتبه دستور دنبال به

 :هستند مستثنا قانون نيا از دسته دو که دهديم دستور ه به مسلمانانيآ نيا در

 َقْومٍ  یِإل ُلوَنِصَي َنالَِّذي ِإال﴿اند بسته مانيپ و دارند ارتباط شما مانانيپهم از يکي با که هاآن .1

 .﴾ٌقاَثيمِّ نُهمْيَب َو َنُكْمْيَب

 اشم با مبارزه قدرت نه که دارند قرار يطيشرا در خود خاص تيموقع نظر از که يکسان .2

 َرتْ صِ َح َجاُءوُكمْ  َأْو﴿دارند  خود لهيقب با مبارزه و شما با يهمکار يتوانائ نه و ننديبيم خود در را

 .﴾َقْوَمُهْم ِتُلوااَقُي َأْو ِتُلوُكْماَقُي َأن ُدوُرُهْمُص

: ديفرمايم نيچن يبيشتر توضيح با و کرده ديتأک اخير دسته به نسبت ديگر ربا، آيه پايان در 

 عرضت اجازه شما به خداوند، ندينما صلح پيشنهاد و کنند يگيرکناره شما با کاريپ از هاآن اگر»

 «.ديشاربف شده دراز شما يسوبه صلح منظوربه که را يدست ديموظف و دهدينم را هاآن به نسبت

 يرقرارب نه است آميزمسالمت راه گرفتن پيش، هين آيمندرج در ا «سلم يالقا» از رادن ميهمچن

 مطلب اين رب شاهد نيز بعد آيه و دارد معنا همين با تناسب سلم يالقا به تعبير زيرا، صلح پيمان

سد رين به نظر مياست. بنابرا محفوظ ناموسش و مال و جان، هم طرفيب کافرِ هرحالبه است.

ه د هستند و ننه معاهَ، هستند يشود که نه ذمّياشاره م يت کفاريه به وضعين آياز ا يخشدر ب

ارم مککرد )ياد « طرفکفار بي» عنوانبهتوان از آنان مي ينوعبهمسلمانان سر جنگ دارند و با 

 (.346ص، 1ج، 1427، شيرازي

 گیرينتیجه

ه ب االسالم يعل ييبر جهاد ابتدا کدامچيه، شدهات فراوان بحثيقت آن است که از آيحق

 ييداللت نداشت بلکه جهاد ابتدا، مشرکان به اسالم وادار کردن يجهاد برا يعني، خاص يمعنا
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 نجات مظلومان و مستضعفان از، مشرکان يگران دادن به فتنهيپا يجهاد برا يعني، ي عامبه معنا

 شود.ياده ماستف يروشنبهقرآن  اتياز آ، اسالم ياسيت سيبسط و گسترش حاکم و، ستم مشرکان

 شاءَ  َمْنَف َربِهُکْم ِمْن اْلَحقُه ُقِل وَ ﴿است:  يارياخت يامر، دگاه قرآنيمان از دينکه ايح ايتوض

د کفار را وادار به ينبا رونيازا .(99/ 10؛ يونس: 29/ 18)کهف:  ﴾ْکُفْرَفْلَي شاَء َمْن َو ْؤِمْنَفْلُي

مان يخواهد ايبلکه هر که م .ها را کشتآن، رشيعدم پذ ا در صورتين نمود و يرش ديپذ

ه ز بيآن ن يسوبهدعوت ، است يارياخت يامر، مانيا يخواهد کافر باشد. وقتيد و هر که مآورَ

 .﴾اْلَغيه ِمَن الرُّْشُد َنَتَبيَّ َقْد الدِّيِن ِفي ِإْکراَه ال﴿ست: ين نيرش ديوادار کردن به پذ يمعنا

کس کافر که هر راادعا ( اين 4-3/ 26براي نمونه شعراء: ديگر )متعدد ات يات و آين آيا

لمداد کرده ق يقلب يمان را امريو ا کندمي اورد رديسرش باشد تا اسالم ب ير بااليد شمشياست با

 ل کرد.يتوان آن را تحميکه با زور و اجبار نم

عدم »موضوع ، ذکر کرد توانديگري که براي اشتباه دانستن اجبار در پذيرش دين مي ديمؤ

 ،شونداسالم در اصول دين که به عقيده و ايمان مربوط مي .است« جواز تقليد در اصول دين

 داند بلکه آن را الزم و ضروريميز جاي تنهانهها تحقيق را داند و در پذيرش آنتقليد را جايز نمي

، ر غيرآزادآيد و از فکآزاد به دست مي فکر لهيوسبهايمان ، کند؛ بنابراين از ديدگاه اسالمقلمداد مي

به  ،اي که اسالم خواهان آن استايمان و عقيده، چه در بند تقليد باشد و يا گرفتار زور و اجبار

 (.241-242صص، 1387، ارجينيآيد )دست نمي

 تيحاکم و شماردينم محترم را شرک و کفر تيحاکم، اسالم آنکهگر به لحاظ يد يياز سو

 شرک و کفر تيحاکم و اسالم تيحاکم ميان را يهميشگ و دائم صلح، دانديم ودخ آنِ از را

 يراب چون اام، ورزديم قناعت موقت صلح به تنها، ضرورت يا مصلحت صورت در و تابديبرنم

 مردم افراد خواه و تيحاکم خواه - مسلمانان روابط، است قائل انتخاب و حيات حقّ هاانسان

. زنديم قمر آميزمسالمت يهمزيست بر، نيستند پيشهستم که يمشرکان و نکافرا با را -مسلمان

 دارد يناياستث يحالت، صلح و است جهاد اصل بر، کفر تيحاکم با اسالم تيحاکم روابط در فلذا

 گجن و است عادالنه روابط و آميزمسالمت يهمزيست بر اصل، کافران و مسلمانان روابط در و

 ياسيره سياز س يخيز شواهد تاريات و نيات و روايدارد. داللت آ يياستثنا يحالت، خصومت و

 کند.يم دييتأ کامالًن نظر را يص( ااکرم )امبر يپ
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 بر او دين طص( تسلاسالم ) پيامبر بعثت از غرض که باشيم داشته توجه حقيقت اين به اگر

 هافتنه مهه برافتادنِ، گانکفرپيش با قتال از هدف که باشيم داشته توجه اگر نيز، 1است اديان همه

 کانمشر و کفار با ابتدايي جهاد که ميابييدرم آنگاه، 2است متعال خداي به دين يافتن اختصاص و

 الهي حکومت و شود پاک فساد و شرک و کفر هايآلودگي از زمين که کند پيدا دوام آنجا تا بايد

م يابييدرم، يکتب فقه يخالل برخنکه از يا مخصوصاً .گردد برقرار عالم سراسر در توحيدي و

 ر شده است.يتعب« کفر»و « شرک»فتنه به  يمعنا

 هايانسان ههم که نيست اين شرک و کفر برافتادن از مقصود نجاست کهيار مهم اياما نکته بس

 و ايمان و کرد نفوذ هادل در شودنمي زور و جبر با چراکه شوند موحد و مسلمان، زمين روي

 که است اين منظور بلکه، است دور به الزام و اکراه دسترس از شودمي مربوط لد به که اعتقاد

 .گردد خدا آنِ از حاکميت و باشد توحيدي و الهي نظامي، جهان بر حاکم نظام

 و تيحاکم، است جنگ علت، دعوت از ممانعت و عدوان، تجاوز بر افزون آنچه، بنابراين

 با الماس که گفت توانيم، رونيازا. مشرکان و فرانکا يمعنا به کفر نه است شرک و کفر نظام

 برادر، آفرينش در را آنان و ندارد خصومت اندرمسلمانيغ که جهتازآن رمسلمانيغ افراد

 قائل مسلمانان ميان که يايمان اخّوت برابر در، 3است يانسان اخوّت به معتقد و دانديم مسلمانان

، نهديم بنيان آميزمسالمت يهمزيست و صلح بر را انانغيرمسلم و مسلمانان روابط اساس و است

. دانديم جنگ را اوليه قاعده و ندارد سازش سر، شرک و کفر پيشوايان و شرک و کفر نظام با يول

، زنديم تدس جنگ به ابتدا، شرک و کفر تيحاکم رفع يبرا اسالم که نيست معنا بدان سخن اين

 اسالم رشپذي به آميزمسالمت يهاشيوه با نيز را شرک و کفر پيشوايان، گام نخستين در بلکه

 هم و شوند رهنمون جاودان به سعادت خود هم، آن داوطلبانه گزينش رهگذر از تا خوانديفرام

زاده يتق) يابد تحقّق خدا دين حاکميت گسترش ييعن مسلمانان هدف، يخونريز و جنگ بدون

 (.104ص، 1386، اکبري
  

                                                           

 (28/ 48)فتح:  ﴾اْلُمْشِرُكوَن َكِرَه َلْو َو ُكلِِّه الدِّيِن َعَلي ِلُيْظِهَرُه اْلَحقِّ ِديِن َو ِباْلُهدي ُهَرُسولَ  َأْرَسَل الَِّذي ُهَو﴿. 1

 (49/ 8)انفال:  ﴾ِلّلهِ  ُكلُُّه الدِّيُن َيُكوَن َو ِفْتَنةٌ  َتُكوَن ال َحّتي قاِتُلوُهْم َو﴿. 2

 َضاِريًا َسُبعًا َعَلْيِهْم ُكوَننََّت َلا َو ِبِهْم اللُّْطَف َو َلُهْم اْلَمَحبََّة َو ِللرَِّعيَِّة الرَّْحَمَة َقْلَبَك و َأْشِعْر»فرمايند: امام علي )ع( مي. 3

 شعار را عيتر به لطف و حمبت و ی)مهربان«: اْلَخْلِق ِفي َلكَ  َنِظريٌ  ِإمَّا وَ  الدِّيِن ِفي َلكَ  َأٌخ ِإمَّا ِصْنَفانِ  َفِإنَُّهْم َأْكَلُهْم َتْغَتِنُم

 يااند: گروه دو بر رعيت كهی، دان غنيمت را آنان خوردن كه مباش درنده حيوان مهچون رعيت بر، ده قرار خود قلب

 (53نامه، تو( )شريف رضي مانند ييهاانسان يا، تواند یدين برادر
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