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 چكيده
های گوناگونی از سوی علمای برانگیزی است كه دیدگاهمقوله جنگ و نگاه اسالم بدان، از مقوالت بحث

سوره توبه كه دستور جنگ با اهل كتاب  29ه است. آیه دین و انتقاداتی از سوی غیر مسلمانان را در پی داشت

كند، از مهمترین آیاتی است كه با آن بر وجود جهاد ابتدایی در قرآن استدالل شده است. در را صادر می

و محمد  «فی ظالل القرآن»، سید قطب در «المنار»این مقاله، برداشت تفسیری سه مفسر بزرگ: رشید رضا در 

گیرد دهند، ارزیابی كرده، به نقد میكه سه دیدگاه متفاوت را ارائه می« من وحی القرآن» حسین فضل اهلل در

و پس از بررسی نظرات این سه مفسر و نقد تفاسیر آنها، به این نتیجه دست یافته است كه آیه در صدد 

را آشکار نموده و  های خودهایشان با مسلمانان وفادار نبوده و دشمنیمجازات اهل كتابی است كه به پیمان

اند؛ مجازاتی كه در مقایسه با مجازات مشركین در واقع تخفیفی برای آنهاست. لذا این به آنها تعدی نموده

 تواند مجوزی برای آغاز جنگ با مطلق غیر همکیشان باشد. آیه نمی

 . اهلل قطب، فضل رضا، سید رشیدجهاد ابتدایی، سیف،  جنگ، آیهواژگان كلیدى: 
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  مقدمه -1

اند که اصوالً جنگ غیر قابل اجتناب است و شاید حتی پدیده ها بر این عقیدهرمانتیست

های آلمان اعتقاد داشتند که جنگ تا پایان تاریخ و تا زمانی رمانتیست، بویژه، الزمی نیز هست

شود که طبیعت بشر باعث می قوانین اجتماع و. ادامه خواهد داشت، که کشورها وجود دارند

، در مقابل. گونه امکان حذف آن وجود نداشته باشدهیچ، و در واقعو بماند میشه بوده جنگ ه

تر بینبلکه از طریق روابط بهتر و تازه، ها جنگ نه تنها غیر قابل اجتناب نیستاز نظر رئالیست

المللی به حساب میجنگ یک نوع آنارشیسم بین، از این نظراست. قابل از بین رفتن ، المللی

المللی و افزایش معاهدات و قراردادها میان مردم کشورهای مختلف های بینکه وجود سازمان آید

توان ها عقیده دارند که جنگ را میآلیستی خواهد گردید. ایدهباعث از بین رفتن آن تا حدود

های همکاری و تفاهم فرهنگی میان طور قاطع از طریق قرارداد میان کشورها و ایجاد برنامهبه

 . (316ص، 1370، )ولیاز میان برد ، ها که در جهت مخالف جنگ استملل و پیشبرد فکری انسان

نگاه اسالم به مقوله جنگ و صلح دیرزمانی است که مورد توجه متفکران مسلمان و غیر 

، همچنین، نتایج و پیامدهای عملی آن، نظرات متفاوت و در پی آن. مسلمان قرار گرفته است

الملل و روابط میان دولتها باعث گردیده این موضوع همواره معرکه ر صحنه بینتحوالت عمده د

، یتفسیر، تاریخی، در میان انبوهی از استدالالت فقهی. ها و احکام متفاوت باشدفرضیه، آراء

ای از آیات استدالل بر دسته، خوردآنچه که بیش از همه به چشم می، شناختیحقوقی و جامعه

ها استناد شده و گروهی را این موضوع است که در کتب و مقاالت متعددی بدانقرآن مرتبط با 

 دنو گروهی دیگر را به اصیل بو، به اصل بودن جنگ و استثنا بودن صلح در اسالم معتقد کرده

 29این مقاله با تمرکز بر آیه . صلح در روابط اسالم با دنیای خارج از اسالم سوق داده است

به مطالعه ، ( مشهور است384ص، 1387، )خویی« آیه سیف»و « آیه قتال»سوره توبه که به 

 ،از منظر نحوه ارتباط با اهل کتاب، این آیه. له جنگ و صلح پرداخته استأدیدگاه قرآن در مس

طرفداران ، گیرد و البتهدر احتجاجات طرفداران اصالت صلح و یا جنگ مورد استناد قرار می

ای این آیه تنها آیه. آیندروه مقابل در صدد توجیه و پاسخ بر میاصالت جنگ بدان استناد و گ

 . است که موضوع جزیه در آن مطرح گردیده است

در رابطه با اصالت صلح و یا جنگ در تعامل با ، همانند سایر علمای مذهب، مفسران قرآن

آنها . ندشوبه دو دسته طرفداران اصالت صلح و طرفداران اصالت جنگ تقسیم می، اهل کتاب

ما از میان مفسران . کنندسوره توبه را به سه گونه متفاوت تفسیر می 29آیه ، برای اثبات نظر خود

و  «رآنالق فی ظالل»سید قطب در ، «المنار»نظر رشید رضا در ، در تبیین این سه دیدگاه، معاصر

در . اهیم دادرا مورد بحث و بررسی قرار خو« من وحی القرآن»فضل اهلل در حسین  محمد سید

منظور . 1: شودابتدا نظر مفسر در مورد سه مسأله زیر مشخص می، هاتبیین هرکدام از این دیدگاه
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ََ ِباللَِّه َو َلا ِباْلَيْوِم ﴿: قسمت اول آیه ِْْمُنو ََ َما َحرَُّيَحرِِِِّر َو َلا َأاْلالَِّذيَن َلا ُي َم اللَُّه َو َرُسوُلُه َو َلا ُمو

ََ ِدي از جهت بیانیه و « مِن»نوع . 2شمارد؛ می که صفات سلبی اهل کتاب را بر ﴾... َن اْلَحقَِّيِديُنو

واهد که در رسیدن به پاسخ تحقیق مفید خ ﴾ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاب﴿یا تبعیضیه بودن آن در 

، ألهمس پس از تبیین دیدگاه مفسر در مورد این سه. مقصود آیه و هدف از تشریع جزیه. 3بود؛ 

 . نظر وی مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت

ها و حقوق اقلیت، جزیه، مربوط به موضوع جنگ و صلح از میان آثار، در مورد پیشینه بحث

اند که از جمله برخی بر آیات قرآن و دالالتشان بر جنگ و صلح پرداخته، مسائلی از این دست

. نویسنده، زاده اشاره کرداثر آقای کاظم قاضی «دگاه قرآنجنگ و صلح از دی»توان به مقاله آنها می

بر اصالت جنگ و اصالت صلح از منظر قائالن به اصالت جنگ یا اصالت صلح را  آیات دالّ

در ، همچنین. (1385، زادهبندی نموده و آیه سیف را نیز مورد توجه قرار داده است )قاضیدسته

( عالوه بر 1384، )برزنونی «صلح یا اصالت جنگ اسالم؛ اصالت»مقاله دیگری تحت عنوان 

اما اثر دیگری که به آیه سیف با . اندبرخی روایات نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، آیات

 «اندازی به نظام جزیه و مناسبات جدید جهانیچشم»مقاله ، تمرکز بیشتری توجه کرده است

ینه جزیه پرداخته و برداشت فقهی خود را های فقهی در زم( است که به بحث1375، )کالنتری

انتقادی ، طور تطبیقین در مورد این آیه بهنموده است. با این همه، نظر مفسرابا این آیه مقایسه 

 . و تحلیلی مورد بررسی قرار نگرفته است که این مقاله به این مهم خواهد پرداخت

  تعاریف -2

 . صلح و اهل کتاب را تعریف نماییم، گهای جنمناسب است واژه، قبل از شروع در بحث

 جنگ و صلح -2-1

ولی برخی از ، هرچند ارائه تعریف دقیق و واحدی برای آن آسان نیست، در تعریف جنگ

 : ها از این قرارنداین تعریف

ای جنگ عبارت است از مخاصمه سازمان یافته»: گویندمی (Jones) و جونز (Rosen) روزن

 .K)کالزویتس. «پیونددهای اجتماعی و ملل متفق به وقوع میه بین گروهکه با استفاده از اسلح

V. Clausewits) جنگ یک عمل : نویسدمی 1یکی از مشهورترین محققان جنگ در کتاب خود

                                                           

1. On war. 
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تعریف . (304ص، 1370، )ولی ستآمیز به منظور مجبور ساختن طرف به قبول اراده ماخشونت

 مجموعه عملیات و اقدامات، به عنوان ابزار سیاست ملی جنگ»: دیگر از منظر حقوقی چنین است

دهد و موجب اجرای ای است که در چارچوب مناسبات کشورها روی میقهرآمیز مسلحانه

)ضیائی « شودقواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می

به عنوان آزادی از جنگ  صلح نیز، با مشخص شدن تعریف جنگ. (45ص، 1368، بیگدلی

راغب قتال و . کار رفته استدر مورد جنگ به« جهاد»و « قتال»در قرآن دو واژه . شودتعریف می

( و جهاد و مجاهده را 656ص، 1ج، 1412، مقاتله را محاربه و جدال به قصد کشتن )راغب

 . ( تعریف کرده است 208ص، صرف نیرو برای دفع دشمن و راندن او )همان

 اهل كتاب -2-2

به . شودجنس کتاب الهی است که شامل تورات و انجیل و زبور و غیر آن می، مراد از کتاب

در بسیاری ، دلیل مجاورت و اختالط یهود و نصاری با اعراب و شناخت محدود اعراب از ادیان

ت سوره انعام حاکی از این شناخ 156آیه . یهود و نصارى است، منظور از اهل کتاب، از آیات

َْ َتُقوُلوا ِإنََّما ُأْنِزَل اْلِكَتاُب َعلَ ﴿: محدود مشرکان است َْ ُكنَّا َعْن ِدَراَسِتِهْم ِإ َِاِئَفَتْيِن ِمْن َقْبِلَنا َو يَأ

از دو گروه صابئین و مجوس نیز در قرآن یاد شده که اهل ، عالوه بر یهود و نصاری. ﴾َلَغاِفِلَن

مسلمین با دو گروه عمده مشرکین از آنجایی که . ف استکتاب بودن این دو گروه مورد اختال

و اهل کتاب در ارتباط بودند و قرآن صف این دو گروه را از هم جدا کرده و برای تعامالت 

میان مجوس و ، دستورات متفاوتی داده است و از طرفی، مسلمین با هر کدام از این دو گروه

َّ الَِّذينَ آَمُنوا وَ الَِّذينَ هاُدوا وَ الصَّاِبِئَن﴿: صابئین با مشرکین در آیه ذیل مقابله انداخته   وَ النَّصاريِإ

َّ اللََّه َعلي َّ اللََّه َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقياَمِة ِإ / 22: )حج ﴾ٍء َشِهيٌدُكلِّ َشْي َو اْلَمُجوَس َو الَِّذيَن َأْشَرُكوا ِإ

 48/ 4 :ل بخشش اعالم شدن گناه شرک و مشرکین )نساءغیر قاببا وجود ، ( و از طرفی دیگر17

به شرط ایمان به خدا و روز آخرت و صابئین را همچون یهود و نصاری و مسلمین  (116و 

َّ الَِّذيَن َءاَمُنوْا َو الَِّذيَن َهاُدوْا َو النََّص﴿انجام عمل صالح مأجور خوانده  َن َمْن َءاَمَن ِئباَو الصَّ یَراِإ

ِِِه َو اْلَيْوِم اْلِباللَّ َِْوٌف َعَليْهْم َو َلا ُهْم َي ِرأ لذا  (؛62/ 2: )بقره ﴾ََزُنوْحَفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َو َلا 

 . شودمی احتمال اهل کتاب بودن این دو گروه تقویت

محدود به همین چند گروه نام برده شده در قرآن است یا می، حال باید دید آیا اهل کتاب

قرآن ، اوالً ؛شودمحدود به همین چند گروه نمی، توان آن را تعمیم داد؟ ما معتقدیم به دو دلیل

خداوند به سوی همه امتها رسوالنی ارسال داشته است که نام و یا شرح برخی ، صراحت دارد

َو ُرُساًل َلْم  ْن َقْبُلُرُساًل َقْد َقَصْصناُهْم َعَلْيَك ِم َو﴿: از آنها در قرآن آمده و برخی دیگر نیامده است

ََ ِللنَّ يَنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َو َكلََّم اللَُّه ُموس اللَِّه ُحجٌَّة  ياِس َعَلَتْكليمًا ُرُساًل ُمَبشِّريَن َو ُمْنِذريَن ِلَئالَّ َيُكو
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، هاهای صاحب تمدن همچون چینیکه امت معقول نیست. (165 -164/ 4: )نساء ﴾الرُُّسِلَبْعَد  

آنان و برخی از آنها نیز ، ها دارای رسوالن و کتب نباشندها و یونانیمصری، پارسیان، هاندیه

باید کتبی از رسوالن خود داشته باشند که در گذر زمان از بین رفته و یا با یکدیگر مخلوط شده

ند در از ضیاع و انقطاع س، ها بودندچراکه وقتی کتب یهود و نصارا که از مهمترین کتاب، اند

. (341ص، 1366)رشید رضا،  جای تعجب نیست که کتب دیگر از بین رفته باشند ؛امان نبودند

چرا که این چند دسته که از آنها در ، تواند محدود به همین چهار گروه باشدپس اهل کتاب نمی

ز آنها به همین دلیل است که ا .قرآن نام برده شده یا داخل در اعراب بودند و یا در مجاورت آنها

اهل کتاب را با مشرکان در یک ردیف ، قرآناز آن جهت که ، ثانیاً. در قرآن یاد شده است

ه آن توحیدى را ک، شود که اهل کتاب همبا اینکه از بعضى آیات قرآن استنباط مى، شماردنمى

: گویندیا مى( و 73/ 5: )مائده ﴾ٍةَّ اللََّه ثاِلُث َثالَثِإ﴿: گویندگوید ندارند چون مىقرآن مى

مسّلم ، (30/ 9: )توبه ﴾ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه﴿: گویند( و یا آنهایى که مى30/ 9: )توبه ﴾اْلَمسيُح اْبُن اللَِّه﴿

گر را یک موجود دی، ولى شاید به دلیل اینکه اینها در مقام پرستش»از نظر قرآن موحد نیستند؛ 

را پرستش نکنند )گرچه در مقام اعتقاد  «اللَّه»ه دیگر دهند کقرار نمى «اللَّه»طور رسمى به جاى به

و هیچ وقت اینها را در ردیف مشرکان به شمار ...  نامدقرآن اینها را مشرک نمى، کنند(چنین مى

توان اینگونه نتیجه گرفت که همه امتپس می. (985ص، 15، ج1382مطهری، « )نیاورده است

می را مورد پرستش قرار« اللَّه»پرستند و فقط را نمی غیر خدا، های غیر مسلمانی که در عمل

با این همه از . داخل در اهل کتاب هستند ـهرچند در اعتقاد و نظر دچار شرک باشند ـدهند

از اهل  این تعریف، گیری تأثیر چندانی در اصل موضوع این نوشتار ندارداین نتیجه آنجایی که

بررسی مطرح کرده و قدر مشترک این نظریه و نظر مشهور کتاب را در حد یک نظریه قابل نقد و 

مصداق ، ( را در مورد اهل کتاب129 -126صص، 15ج، 1409، مأخوذ از روایات )حر عاملی

ی و یهود و نصار: مراد از اهل کتاب در این مقاله عبارتند از، کنیم. بنابرایناهل کتاب تلقی می

 مجوس. 

 آیه سیف  ها دربارهتحلیل و نقد دیدگاه -3

  های سه گانه مفسران نامبرده در مورد آیه سیف بپردازیم.اکنون به بررسی دیدگاه

 دیدگاه رشید رضا؛ اصالت صلح -3-1
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بر آن است که جنگ با اهل کتاب دفاعی است و تنها در صورت « تفسیر المنار»رشید رضا در 

فنته در ، آنها یا شکنجه آنانهای وجود اقتضائاتی همچون تعدی بر مسلمانان و یا بر سرزمین

(. 289ص، 10ج، 1366، دین و یا تهدید امنیت و سالمت مسلمانان واجب است )رشید رضا

ای اصالت را به صلح داده و جنگ را مسأله، بدیهی است مفسری که این دیدگاه را برگزیده

  آوریم.لف آیه را میتفسیر او از فقرات مخت، تر با نظر اوتحمیلی دانسته است. برای آشنایی دقیق

 صفات سلبی اهل كتاب -3-1-1

را انهدام رکن ایمان به خدا یعنی توحید عدم ایمان اهل کتاب به خدا علت بیان  «المنار»مفسر 

حبار و راهبانشان را ست که اَا علت اینکه اهل کتاب به خدا ایمان ندارند این. از نظر او، داندمی

کنند و تبعیت می، ات آنها که موجب شرک در ربوبیت استدهند و از تشریعرب خود قرار می

پسر خداست یا معتقدند  : عُزَْیرچرا که معتقدند، برخی از آنها شرک در الوهیت دارند، همچنین

علت عدم ایمان اهل کتاب به روز آخرت نیز . (334صت )همان، مسیح پسر خدا و خود خداس

جسمانی و روحانی  در بحثموحدان مسیحی ، طوربه این خاطر است که هر دو فرقه و همین

، همچنین. پندارندرا صرفاً روحانی می بودن حیات اخروی با مسلمانان اختالف نظر داشته و آن

در تورات امروزی بیان صریحی در مورد بعث و جزا وجود نداشته و فقط اشاراتی غیر صریح 

تاب به عدم تحریم محرمات وی در مورد سرزنش اهل ک. (337ص، در آن موجود است )همان

: گویندنظر مفسرانی که می: گویدمی، پس از بیان نظرات مختلف سایر مفسران، رسول خدا

معقول نیست آنها چیزی را  ، زیراصحیح نیست، «های شریعت ماستعدم تحریم حرام، منظور»

ت که آنها آنچه سا بلکه منظور این، بر خود حرام کنند، اندکه خدا و رسولش بر ما تحریم کرده

عدم . (337ص، شمارند )همان( در شریعتشان تحریم کردند حرام نمیعرا که موسی و عیسی )

 ،ست که دینی که آنان بدان معتقدندا منظور این: کندتدین آنان به دین حق را نیز اینگونه معنا می

نه دین ، اندکردهرا وضع  هایشان با آرای اجتهادی خود آندینی تقلیدی است که احبار و اسقف

 . (338ص، وحی شد )همان )ع(حقی که به موسی و عیسی 

 « مِن»نوع  -3-1-2

 فاتاست و ص بیانیه ﴾ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاب﴿در عبارت « مِن»معتقد است  رشید رضا

 . (254ص، )همان صفات همه اهل کتاب استمذکور در آیه، 

 

 

 مقصود آیه -3-1-3



 

 165    فیس هیفضل اهلل درباره آ نیمحمدحس دیقطب و س دیرضا، س دیرش دگاهید یمطالعه انتقاد    

ویژگی همه اهل کتاب ، ند صفاتی را که قرآن برای اهل کتاب برشمردههرچ «المنار» مفسر 

، علت صدور فرمان جنگ با اهل کتاب را وجود صفات یادشده در آنها ندانسته، ولی داندمی

علت جنگ را چیز  یو .(333ص، )همان داندبلکه این صفات را علت عداوت آنان با اسالم می

آن، داندسالح و یا یاری مهاجمان به سرزمین اسالم میدیگری مانند ادعای استقالل و حمل 

اری در نصنیز به آنها داد و با آنان هم پیمان شد و  )ص( گونه که یهود بعد از تأمینی که پیامبر

او برای اثبات این مدعا از . (333ص، حوالی بالد عربی در غزوه تبوک مرتکب شدند )همان

ها را عقاید کند که علت جنگ با دیگر امترا ذکر میگیرد و نصوصی آیات دیگر قرآن کمک می

 : نصوصی مانند، کنندبلکه علت را در تعدی آنها منحصر می ؛دانندو افعال درون گروهی آنها نمی

ََ ِفْتَنة َو َقاِتُلوُهْم َحّتي﴿. 1  ،( که غایت قتال را جلوگیری از فتنه در دین193/ 2: )بقره ﴾َلا َتُكو

  ؛داندستم به مردم به خاطر ایمان و دینشان و اجبار بر ترک دینشان مییعنی جلوگیری از 

 کند؛که هرگونه اکراه در پذیرش دین را نفی می (256/ 2: )بقره ﴾الدِّيِن ِفي ِإْكَراَه َلا﴿. 2

قتال با تور به دس ( که190/ 2: )بقره ﴾َسبيِل اللَِّه الَّذيَن ُيقاِتُلوَنُكْم َو  ا َتْعَتُدوا َو قاِتُلوا يف﴿. 3

 ؛کندکه با ما قتال کنند و یا با دین ما دشمنی کنند و از تجاوز محض نهی می هددکسانی می

َْ َجَنُحوا ِللسَّْلِم َفاْجَنْح َلها﴿. 4 که برتری سلم بر جنگ و وجوب تمایل  (61/ 8: )انفال ﴾َو ِإ

 ؛کندبه مسالمت در صورت تمایل دشمن را مطرح می

ََ ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َو َعُدوَُّكمَو َأِعدُّو﴿. 5 )انفال:  ﴾ْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َو ِمن رَِّبا ِِ اْلَخْيِل ُتْرِهُبو

غرض اول از آمادگی برای قتال را ترساندن دشمنان به امید دست کشیدن از تجاوز  که( 60/ 8

 ؛داندمی

ال با آنها مادامی که بر عهد خود هستند نصوص مربوط به احکام معاهدین و تحریم قت. 6 

که از عجیب ترین آنها قول خداوند درباره مسلمانانی است که در عهد پیامبر به مدینه مهاجرت 

َِ اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدِّيِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإلَّا َعَل﴿: نکرده بودند : الانف) ﴾َنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌقَقْوٍم َبْي يَوِإ

 صرف عقاید یک قوم نمی تواند عامل و مجوز جنگ باشد، پس با وجود این آیات. (72/ 8

 . (248، ص10ج، 1366رشیدرضا، )

های چهارگانهآیه به دنبال بیان این مطلب است که اهل کتاب به دلیل ویژگی، نکهخالصه ای

کنند با مسلمانان دشمنی میاند( هایی که در سیاق در آیات بعدی تبیین شدهای که دارند )ویژگی

که رومیان چنین  چنان آن، کنند و لذا در صورت بروز تعدی ایشانو به حقوق ایشان تعدی می

مسلمانان باید با آنها قتال کنند تا زمانی که بر آنها پیروز شده ، کردند و منجر به غزوه تبوک شد
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آن را مقید می، ی که ذکر شدپس آیه مطلق است و آیات دیگر. و از آنها جزیه دریافت کنند

 . کنند

 فلسفه جزیه -3-1-4

ه که ب« گزیت»باشد یا فارسی « جزاء»جزیه را بر این اساس که عربی و از ماده  رشیدرضا

داند که در قبال امنیت دادن به اهل کتاب و دفاع از آنها و مالیاتی می، معنای مالیات بوده است

که به  ﴾ٍدَيْن عَ ﴿اول قید : جزیه با دو قید همراه است. شودآزادی در دینشان از آنها اخذ می

د دوم قی، که باید به اندازه وسع اهل کتاب از آنها دریافت شود و توان مالی استمعنای قدرت 

یعنی شوکت آنها شکسته شده و در برابر سیادت و حکومت مسلمانان خاضع  ﴾َو ُهْم َصاِغُروَ﴿

واسطه عدل و فضائلی که از شدن راه هدایت آنها به اسالم بهساده، اما هدف از تشریع آن. باشند

تأمین امنیت و حمایت و دفاع از ، هر وقت جزیه را پرداخت کننداست. آنان  بینندمی مسلمانان

و بعد از  است واجب، آنها و از آزادی در دینشان با شروطی که در قرارداد جزیه مشخص شده

با مسلمانان با عدالت و مساوات خواهد بود و ظلم بدانها و  تعامل با آنها همچون تعامل، این

اما کسانی که میان ما و آنها با است. مکلف کردنشان به بیش از طاقتشان همانند مسلمانان حرام 

استقالل دیگری برای آنها خواهد بود که در مقابل گروه ، شودمی پیمان صلح بسته، عهد و میثاق

 . (342ص، گیرند )همانمی شدند با عنوان اهل العهد قرارمی اول که اهل ذمه نامیده

 نقد و بررسی -3-1-5

اب به همه اهل کت، و در نتیجه انتساب عدم ایمان به خدا و روز قیامت« مِن». بیانیه گرفتن 1

ََ َءاَياِت اللَّ﴿با آیاتی همچون  ََِه َءَلْيُسوْا َسَواًء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقائَمٌة َيْتُلو  اَناَء الَّْيِل َو ُهْم َيْسُجُدو

ََ ِباللَِّه َو اْلَيْوِم ا ا٭ ُي ََ ِفِْْمُنو ََ َعِن اْلُمنَكِر َو ُيَساِرُعو ََ ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهْو اْلَخْيراِت َو  يِِِر َو َيْأُمُرو

ِْْمُن﴿( و 114-113/ 3: )آل عمران ﴾ُأْوَلئَك ِمَن الصَّاِلِحن ََ َو َأْكَثُرُهُم اْلفاِسُقوَِمْنُهُم اْلُم آل ) ﴾و

اگر  .قابل جمع نیست، کندهای اهل کتاب را مؤمن معرفی میکه برخی از امت( 110/ 3: عمران

آل عمران  113قطعاً میان آیه سیف و آیه ، را بیانیه و همه اهل کتاب را فاقد ایمان بدانیم« مِن»

ََ. . . ُيَأْهِل اْلِكَتاِب مِّْن﴿: گویدتناقض به وجود خواهد آمد. این آیه می  ﴾ِِِرِباللَِّه َو اْلَيْوِم ا ا ِْْمُنو

ََالَِّذيَن ﴿: گویددر حالی که آیه سیف می ِْْمُنو  ُأوُتواْ  لَِّذيَنا ِمنَ . . . ِِِرَأاْلِباللَِّه َو َلا ِباْلَيْوِم  َلا ُي

اهل : گویدند و در جای دیگر میبرخی از اهل کتاب ایمان دار: گویدیعنی یکجا می، ﴾اْلِكَتاَب

 کتاب همگی فاقد ایمان هستند. 

ایمان به آخرت استداللی باطل استدالل به عدم اعتقاد به جسمانی بودن معاد برای نفی . 2

 ؛به معنای نفی باور به آن نیست معادچرا که عدم باور به جزئیات است، 



 

 167    فیس هیفضل اهلل درباره آ نیمحمدحس دیقطب و س دیرضا، س دیرش دگاهید یمطالعه انتقاد    

اگر اول اینکه »: شودچند دلیل رد می به، تواند رسول ما باشداینکه منظور از رسول نمی. 3 

 ال وَ»: حق کالم این بود که بفرماید، رسول هر امتى نسبت به آن امت باشد، منظور از رسول

دوم اینکه نصارى محرمات  و رسول را به صیغه جمع بیاورد؛« هیُحَرُِّمونَ ما َحرَّمَ اللَّهُ وَ ُرسُلُ

 و با این حال جا، که موسى و عیسى حرام کرده بودندنه آنچه را ، تورات و انجیل را ترک کردند

، ائی)طباطب« را خدا و رسولش حرام کرده بودند ایشان حرام ندانستند آنچه: نداشت که بفرماید

اهل کتاب ساکن در حکومت اسالمی ، سوم اینکه اگر منظور از اهل کتاب ؛(319ص، 9ج، 1374

. تواند عامل نکوهش آنها باشدمی، ت علنیآنگاه عدم تحریم محرمات اسالمی به صور، باشد

 ؛ پیامبر ما باشد، پس اشکالی ندارد که منظور از رسول
مفسر مسائلی از اهل کتاب را برشمرد و آنها را عامل دشمنی و تعدی ایشان نسبت به . 4

 غیر از دیار مسلمانان، توان پذیرفت اهل کتابی که در یک دیار دیگرچگونه می. مسلمانان دانست

 ،شرک نظری در الوهیت خداوند، مسائلی همچون اعتقاد به روحانی بودن معاد، کنندزندگی می

اگر بخواهیم عواملی را . شان به مسلمانان باشدعامل تعدی...  عدم تحریم محرمات شریعتشان و

مسائلی همچون ترس آنها از گسترش ، به عنوان عوامل تعدی اهل کتاب بر مسلمانان تصور کنیم

 بادربه ذهن مت، مسائلی از این دست توسعه مکتبشان در ممالک اسالمی وتمایلشان به ، ماسال

  ؛نه مواردی که در آیه ذکر شده است، شودمی

مالی  نتوابه معنای قدرت و « عن ید»دلیلی برای این گفته خود نیاورده که  «المنار»مفسر . 5

ه ن دیگر در این زمین. آنچه که مفسرافت شوداست که باید به اندازه وسع اهل کتاب از آنها دریا

زیه ج، منظور آن است که از روى قدرت و تسلطى که شما بر آنها داریدمبنی بر اینکه ، اندگفته

تر ( با جو آیه متناسب323ص، 9ج، 1374، طباطبائی/ 67، ص11، ج1372ازند )طبرسی، را بپرد

 . است

 ؛ اصالت جنگ قطب سيد دیدگاه -3-2

، باشدمعتقد است جنگ با اهل کتاب مشروط به چیزی همچون تعدی آنان نمیقطب  سید

ا ایشان دستور جنگ ب، بلکه به دلیل تعدی آنان به حقوق الهی و به بندگی کشاندن بندگان خدا

بخشی به جنگ است و صلح تنها زمانی داشتن این دیدگاه به معنای اصالت. صادر شده است

 . مانعی برای تبلیغ دین ایجاد نشود، اهل کتابمحقق خواهد بود که از جانب 
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باورهای غلط ، علت عدم ایمان اهل کتاب به خدا و قیامت براساس سیاق آیات، از نظر سید

پرست آنان مبنی بر پسر خدا بودن عزیر و عیسی )ع( و مشابهت این عقاید با سخنان کافران بت

ََ َأَ ُيْطِف﴿: استا پیش از ایشان و تالش آنان برای خاموش کردن نور خد للَِّه ْا ُنوَر اُُْيِريُدو

کسانی که او معتقد است  .(1632ص، 3، ج1412د قطب، )سی (8/ 61: )صف ﴾ِبَأْفَواِهِهْم

زیرا ، افتندچند روزی بیش به دوزخ نمی، گناه هم شده باشند آنان مرتکب هر اندازه: گویندمی

که  یا کسانی ؛هستند خداوندان او و ملّت گزیدۀ آنان پسران و فرزندان خدا و عزیزان و محبوب

غفرت و م شودهر معصیت و گناهی با اتّحاد با مسیح و خوردن شام مقّدس بخشیده می: گویندمی

ز قیامت به رو که توان گفتدربارۀ اینان و آنان نمی، در میان نیست، و بخشیدنی جز از این طریق

 .(1633ص، 3ج، )همان ایمان دارند

عدم تحریم محرمات الهی به این دلیل انتساب : گویدآیه میدر منظور از رسول در طب سید ق

َّ َكِثرًيا ﴿ :خورنداست که بسیاری از پیشوایان آئینی و پارسایان ایشان اموال مردم را به باطل می ِإ

ََ َأْمَواَل النَّاِس  َِ َلَيْأُكُلو ِِِلمَِّن اْلَأْحَباِر َو الرُّْهَبا مبالغی را در برابر گناه  ( و34/ 9)توبه:  ﴾ِباْلَبا

 دهند وای است که انجام میبه دلیل معامالت ربوی، دارند )چک غفران(. همچنیندریافت می

خوردن اموال مردمان به ناحّق و به باطل در هر رسالت و نبّوتی و توسّط هر از آن جائی که 

 ،پیامبر ما و یا پیامبر خودشان باشد، سوللذا اینکه منظور از ر ؛پیغمبری حرام اعالم شـده است

 . (1633ص، 3، ج1412)سید قطب،  تفاوت چندانی وجود ندارد

از آیات بعدی کمک گرفته و ابراز می برای بیان علت عدم تدین ایشان به دین حق هموی 

ریعت شریعتی جز ش طبقرفتار بر، و همچنین، هرگونه اعتقادی به ربوبیّت کسی جز خدا: کند

و کرنش بردن در برابر سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت  دریافت احکام از غیر خدا، خدا

 . (1633ص، 3ج، )همان جزو آئین حقّ نیست، وندخدا

 «مِن»نوع  -3-2-2

بیان حالت همیشگی و ، اوصافی که در این آیه به اهل کتاب داده شده سید قطباز نظر 

ین صفات نه تنها در مسیحیان روم و شام وجود ا. نه یک حالت موقت و زودگذر، دائمی آنهاست

زبان به فرزند خدا بودن ، کرده دین مسیح را تحریف، های پاکانکه کنگرهاز آن زمان بلکه ، داشته

چند هر، داشته و دارندهمچون صفاتی را ، اندگانه معتقد شدههای سهمگشوده و به اقنو )ع(عیسی 

ولی همه در تثلیث یعنی ، های ایشان استها و گروهمذهب، اهکه اختالفات زیادی میان مکتب

را « نمِ» سید قطب نیزپس  ؛(1632ص، 3ج، )همانرسند سه خدا به یکدیگر میوجود اعتقاد به 

 . بیانیه دانسته است
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 مقصود آیه -3-2-3 

طبیعت همیشگی اهل کتاب می که صفات ذکرشده را یجای از آن «القرآن فی ظالل»مفسر 

کند تا نشان دهد استشهاد می برای مدعای خود به آیاتی، یک حالت موقّت ی ازفیوصت نه، داند

از نخستین روزهای مواجهه های یهودیان ها و جنگنیرنگ، هاپلشتی، هانابکاری، هاوضعگیریم

مگر زمانی که همۀ مسـلمانان از ، کندن فروکش نمیهای آتش آشعلهو  با مسلمانان برقرار بوده

معتقد بلکه ، داندنمیعنوان شروط جنگ را به این صفات پایدار لذا . آئین خود کامالً برگردند

 با آنان ی برای جنگیهادالئل و انگیزه وزندگی ایشان و  تیعقید هایواقعیت صفاتْ است این

 واسطه به بندگی غیر کشاندن آنهاچون اهل کتاب بر الوهیت خداوند و بر بندگان به. باشدمی

، دار دفاع از الوهیت خداوند و دفاع از کرامت انسان در زمین استاند و اسالم داعیهتعدی کرده

امر به قتال با اهل کتاب امری ، نتیجهدر، جاهلیت ناچار از دفاع و جنگ و دشمنی خواهد بود

صلح  هایعهدها و پیمان، دیگر لذا، خواهد بودمحدود به زمانی و مقّید به حالتی نعام است که 

سید قطب با اینکه حکم . و آشتی از ایشان پذیرفتنی نیست مگر بـراساس دادن جزیه شو ساز

به ، داندنیز نمیاحکام مرحله به مرحلۀ پیشین  را ناسخ آناما با این حال ، داندآیه را عام می

، 3ج، )همان ، قابل عمل نباشندنزول آنها مشابه شرائط در ظروف و شرائطیکه  ایگونه

 . (1632ص

 فلسفه جزیه -3-2-4

برای از مـیان  به ناچار باید که، گانه دین حقّ موجود در زمین استکه ی با وصف این اسالم

ری با دینی برای آزاد کردن انسان از دیندا های مادی موجود بر سر راه خودها و مانعبـردن سد

های مادی ها و مانعبردن سدیانعملی برای تضمین از موسیله و ابزار . حرکت کند جز دین حق

و ها درهم شکستن شوکت و عظمت سلطه، و در عین حال عدم اکراه و اجبار بر پذیرش اسالم

تسـلیم شـدن خود را عـمالً بـا پذیرش پرداخت  که است نیروهای استوار بر غیر دین حـق

م مقاومت نکردن پس یکی از اهداف جزیه اعال. (1633ص، 3ج، )همان دارندجزیه اعالن می

در پرداخت اهل ذمه دومین هدف آن شرکت . ها در برابر دعوت به دین راستین خداستقدرت

ط اسالم برای اهل ذمّه که توس استهای دفاع از جان و مال و آبرو و مقدّسات خود هزینه

که  المالیبیت، المال مسلمانان استشرکت در بیتسومین هدف . شودتضمین و انجام می



 1399بیست و دوم، بهار و تابستان  هدو فصلنامه كتاب قیم، سال  دهم، شمار  170

 

چه از جملۀ اهل ذمّه باشد ، ای را بر عهده داردسرپرستی و تأمین زندگی هر شخص از کار افتاده

 . (1634ص، 3ج، )همان دهندو چه از زمرۀ مسلمانان باشد که زکات را می پردازندکه جزیه را می

 نقد و بررسی -3-2-5

ان ض اهل کتاب و مشرکبا توجه به ذاتی و دائمی بودن تعار، معلوم گردید از نظر سید قطب

قاد و از لحاظ اعت، در آیه ذکر شدصفاتی که  داشتنکتاب با اهل و با توجه به اینکه  با اسالم

 یجامعۀ اسالم که وجودشان جنگ فروزان بر ضد نههمانگو، است، وجودشان جنگ با خدرفتار

ذکر شده در آیه  صفات: گفتکه میـاو بر خالف رشید رضا . دهداصالت را بر جنگ می، است

 معتقد است بهـ، نه دلیل جنگ با آنها و دالیل تعدی آنان بر مسلمانان است، برای اهل کتاب

. باشددلیل جنگ با آنها نیز می، های عقیدتی و زندگی آنهاستواقعیت، دلیل اینکه این صفات

 ، عبارت است از: خورداشکاالتی که در تفسیر و نگاه ایشان به چشم می

ان نیز وارد بر ایش« مِن»بر تفسیر رشید رضا مبنی بر اشکال در بیانیه گرفتن  1قد شماره ن .1

داند علت عدم ایمان ایشان به خداوند را پسر خدا دانستن عیسی و عزیر می. عالوه بر آن، است

ای مبنی بر پسر خدا بودن عزیر یهودیان امروز چنین عقیده که کندو از طرفی خود اذعان می

 ،ی که به اهل کتاب داده شدهنسبتدر این ه کمفسّران متّقق هستند بر این: داردرند و ابراز میندا

یهودیان ، اندچنین سخنی را گفته که افرادی از اهل یهود. مراد برخی از آنان است نه همۀ ایشان

دانسته و این را بیانیه « مِن»آنگاه چطور  ؛به نقل از المنار( 1637ص، 3ج، )همان اندمدینه بوده

ال کند چرا ؤقطب س سیدداند؟ امروز اگر یک یهودی از صفات را صفات دائمی اهل کتاب می

دانی؟ او چه پاسخی خواهد داد؟ آیا به او کافر به خدا می، ما را که عمیقاً به خداوند معتقدیم

، تنددانسر را پسر خدا مییخواهد گفت چون در چندین قرن پیش برخی از همکیشان شما عز

اشکال دوم بر مفسر قبلی بر ایشان نیز وارد  ایمان به خدا ندارید؟!، رغم اقرارپس شما هم علی

چرا که  ،استدالل به کرامت و تفدیه برای نفی ایمان به آخرت استداللی باطل استچون ، است

 ؛ای به معنای نفی باور به آن مسأله از اساس نیستوجود باورهای غلط پیرامون مسأله

محدود امر به قتال با اهل کتاب امری است عام که کند که ابراز می، سید قطب از طرفی .2

و آشتی از  شهای صلح و سازعهدها و پیمان، دیگر لذا، خواهد بودبه زمانی و مقیّد به حالتی ن

این آیه و این قانون را ناسخ قوانین و ، و از طرفی، پذیرفتنی نیست جز براساس جزیه ایشان

بدانها  شودمی، نزول آنها شرائط مشابهِ  در ظروف و شرائطیداند و معتقد است قبلی نمیآیات 

اینکه  ست که با آنها به دلیلا اگر نظر این. است این تناقضی اساسی در بیان این مفسر. عمل کرد

شان از بین نرفته و نخواهد رفت گاه این خوی دشمنیشان دشمنی با اسالم است و هیچسرشت

ناسخ ، رغم اعالم مفسر گرانقدرپس این آیه علی، باید جنگید، ان ایمان صحیحی نیستشیمانو ا

و  باید با آنها آشتی، ست که در صورت امکان و شرایط صلحا آیات قبلی است و اگر نظر این
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صلح محقق نشد و روابط به تیرگی و جنگ ، صلح نمود و اگر به دلیل کارشکنی و دشمنی آنان 

نه اینکه ، ایمافروزی اهل کتاب کردهایم که آیه را مقید به شرط جنگپذیرفته، ر واقعد، منتهی شد

 ها و اعتقادات آنان باشد؛علت جنگ با آنان صرفاً ویژگی

که بر  5همان اشکال ، برای دریافت جزیه مطرح کرده سید قطب ای کهبا توجه به فلسفه. 3

ست که اهل کتابی که ا بیان سید قطب حاکی از آن. بر ایشان نیز وارد است، وارد شد «المنار»

ال ؤحال س. شوندمحدود به ساکنان حکومت اسالمی نمی، باید به حکومت اسالمی جزیه دهند

جزیه را اخذ ، آیا حکومت اسالمی با در دست گرفتن قدرت حاکمیت بر اهل کتابست ا این

رض ؟ فبه پرداخت جزیه هستندکند و یا حاکمیت از آن خود اهل کتاب است و فقط مجبور می

ه چرا ک، بودن دستورات قرآن در دنیای امروز اساساً عملی نیستاول با در نظر گرفتن ابدی

نهند که ای گردن میطبیعتاً به نظام قانونی، مردمی که معتقد به یک آیین الهی و یا بشری هستند

ق حاکمیت را از آن خود دانسته ها حمخصوصاً در دنیای امروز که ملت، بدان باور داشته باشند

لذا حکومت با یک نظام قانونی خارج ، گزینند که مطابق با اراده آنان باشندو حاکمانی را برمی

 اعمال ناچار باید پذیرفت که اخذ جزیه بدونغیر ممکن است. پس به، از اراده اکثریت مردم

اهل و مال و آبرو و مقّدسات جان دفاع از ، در این صورت. گیردانجام می، حکومت بر ایشان

ای از دنیا مردمی از اهل داشته باشد؟! در گوشهتواند در قبال دریافت جزیه چه وجهی می، کتاب

شان به حقوق الهی با آنها کتاب که به خاطر تجاوزشان به مملکت اسالمی و یا به خاطر تعدّی

 ای کهندارد به واسطه جزیهجنگ شده باید جزیه دهند و حکومت اسالمی که بر آنها حاکمیت 

  آنها بداند؟! جان و مال و آبرو و مقدّساتدریافت می کند  خود را موظف به دفاع از 

پس جای : گویدو می کند دستور این آیه را مقید به تعدی اهل کتاب نکند. مفسر تالش می4

کسانی ، همگانی که مقصود از این فرمان که همچون فرمان عامی مقّید شود به ایناین نیست 

خورگان )خود شکستکه همان گونه  شده باشدکه عمالً تعّدی و تجاوز از ایشان صادر  هستند

تعّدی ، پیش از هر چیز را کهچ کنند! که از اسالم رفع اّتهام کنندگویند و تالش میمی باختگان(

کردن  به بندگان با بنده تعّدی و تجاوز، خداوندتعّدی و تجاوز به الوهیّت : و تجاوز وجود دارد

و  کندناخواسته آن را مقید می، در جای دیگر کالم خود سید قطب اما، خداوندایشان برای غیر 

، واسطه به بندگی غیر کشاندن آنهابر الوهیت خداوند و بر بندگان به چون اهل کتاب: گویدمی

، ع از کرامت انسان در زمین استدار دفاع از الوهیت خداوند و دفااند و اسالم داعیهتعدی کرده

یعنی عمالً جنگ  (1632ص، 3ج، )همان جاهلیت ناچار از دفاع و جنگ و دشمنی خواهد بود
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صفات : گفتمی «المنار»واسطه جنگ و دشمنی آنان رخ خواهد داد و همانطور که صاحب به

 . بلکه علت تعدی آنان است، اهل کتاب علت جنگ با آنان نیست

 همزیستی مسالمت آمیزتر: حمد حسین فضل اهللدیدگاه م -3-3

این دیدگاه را برگزیده است که  «من وحی القرآن»محمد حسین فضل اهلل صاحب تفسیر 

آمیز داشته باشند و آیه زندگی مسالمت، مسلمانان باید با اهل کتاب در داخل جامعه اسالمی

 . ر کنار یکدیگر استبرای اجرای قانون در جهت امکان زندگی د، درصدد تنظیم روابط

 صفات سلبی اهل كتاب -3-3-1

او با . کند نه به واسطه جزئیاتایمان را از اساس نفی می، ظاهر آیهفضل اهلل معتقد است 

ا ابراز میاین نظر ر، «کافر باهلل و بالیوم االخر»و « کافر»تفاوت قائل شدن میان دو تعبیر قرآنی 

اصیل و جزئیات ایمان به خداوند و یا نبوت انحراف دارند کند که عبارت اول بر کسانی که در تف

 منطبق نخواهد، اما عبارت دوم جز بر کسانی که از اساس منکر مبدأ و معاد شوند، شوداطالق می

تعبیر اول مربوط به کفر عملی است و عبارت دوم مربوط به کفر نظری )فضل ، به عبارتی. بود

کید بر أت، منظور از عدم تحریم محرمات خدا و رسولش از نظر او. (80، ص11ج، 1419، اهلل

، چرا که اگر بگوییم منظور از رسول، باشدمی، شان تشریع کرده استعدم التزام بر آنچه کتاب

، 11ج، انسجام ندارد )همان، کید کندخواهد بر عدم التزامشان تأپیغمبر ماست با جو آیه که می

دین : گویدداند و میبه معنی صرف شریعت اسالم نمی او ظاهراً دین حق را در اینجا. (77ص

 قلب و زندگی، حق دینی است که خداوند بر رسوالنش انزال کرد که همان تسلیم کردن فکر

هرچند جزئیات ، دهدبرای خداست که انسان را در حرکت دائمی در خط رساالت واحد قرار می

 . (77ص، 11ج، )همان دین حق در گذر زمان دچار اختالف شده باشد

 « مِن»نوع  -3-3-2

ظهور « مِن»معتقد است  داند نه بیانیه ومی هرا برخالف دو مفسر قبلی تبعیضی« مِن»فضل اهلل 

دادن حالتی جزئی از اهل کتاب است و چه، آیه در صدد نشاندر تبعیض دارد و بدین واسطه

یم این دو گروه از اهل کتاب یاد این مطلب را از آیات متعددی از قرآن الهام بگیریم که از، بسا

ََ﴿: کنند مانند آیه ََ َو َأْكَثُرُهُم اْلفاِسُقو ِْْمُنو در اینجا دو فرقه از . (110/ 3: )آل عمران ﴾ِمْنُهُم اْلُم

شند می با من و ملتزم به فکر و شریعت و اسلوب کتابؤبرخی از آنها م: دناهل کتاب وجود دار

این آیه  .تحرک ایجاد کند، ای که در فکر و روح و عملان زندهو گروهی دیگر دور از روند ایم

فضل )کند حساب این دو دسته را از یکدیگر جدا دانسته و فرمان قتال گروه دوم را صادر می

خواهد بین عامل واقعی دین بودن افراد و انتساب ظاهری آیه چون می. (78ص، 11ج، 1419اهلل، 
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نه ، کرده ستفادها ﴾اْلِكَتاَب ُأوُتواْ  الَِّذيَن ِمنَ ﴿ه همین دلیل از تعبیر ب، آنها به دین تفاوت قائل شود

مطلب داشته باشد که آنها کتاب را به شکلی عملی ، تا اشاره به این «من اهل الکتاب»از تعبیر 

 . (81ص، 11ج، اند )هماناتخاذ نکرده

 مقصود آیه -3-3-3

مردم است که با مسأله ایمان به شکل جدی  از نظر او این آیه در صدد بیان حالت برخی از

لذا  .ارتباط ندارند و به مضمون آن التزامی نداشته و فقط شکلی از آن برایشان باقی مانده است

چه به مبادی و چه به ، بلکه از آن تجاوز کرده و به دین حق، ایستنددر برابر محرمات الهی نمی

دلیل روشنی است بر  ءد بر حقایق و بر انبیاتمرّکه  روشن است. شوندمتدین نمی، جزئیاتش

کسی که با حقیقت ایمان زندگی  ، زیرااندواقعیت ایمان را از دست داده، اینکه ایشان در درون

شود، د و دشمنی مواجه نمیتمرّ اهراسد و با انبیا باز دعوت برای تفکر و گفتگو نمی، کندمی

، 11ج، شود )همانبا مسائل مواجه می ،بلکه از موضع انسانی که جستجوگر حقیقت است

هایی لذا وجود این افراد در داخل مجتمع اسالمی بدون ضوابط عملی که محدودیت. (81ص

خواهد امری طبیعی ن، برایشان ایجاد کند و اصول ارتباطی آنها با این اجتماع را به آنها بشناساند

 (. 80، ص11)همان، ج بود

اصیل اگرچه در بعضی از تف، ر ایمان به خداوند تأکید دارندمعتقد است اهل کتاب ب فضل اهلل

اف انحر...  انکار بعضی از انبیا و ایمان به برخی دیگر و، همچون تصور از خداوند و صفاتش

چون وجود مشترکات باعث ایجاد ، داندلیکن اینها را مانع از زندگی در کنار مسلمانان نمی، دارند

اسالم برای تصورات ، و از طرفیی و تشریعی خواهد شد فکر، جو مشترکی در فضای روحی

با همه  .هرچند با بعضی از این تصورات موافق نیست، تفصیلی دینی در جامعه تسامح قائل است

ای که چون جامعه، دهداسالم برای خروج از سلطه و حکومتش هیچ تسامحی نشان نمی، اینها

ای چاره، پس. شکست و ضعف و فساد استمحکوم به ، در آن تعدد سلطه وجود داشته باشد

. جز وحدت سلطه و جمع کردن همه افراد براساس خضوع در برابر این سلطه وجود ندارد

 . (74ص، 11ج، )همان دستور گرفتن جزیه از اهل کتاب در همین راستا صادر گردیده است

 فلسفه جزیه -3-3-4

. او معتقد است هر امتی که داندن میهدف از گرفتن جزیه را خضوع در برابر قوانیفضل اهلل 

ملتزم به عقیده و نظامی است که همان عقیده و نظام بر آن حاکم باشد، مسأله خضوع در برابر 
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ابر در برخضوع قوانین برای آن امت، همان التزام به آن عقیده و نظام است، لذا برای مسلمانان، 

ما ااست. و شریعت و شیوه عمل و زندگی به شکل التزام به مفاهیم اسالم در عقیده قوانین، 

احکامش را در بسیاری ، خواهند اسالممسأله خضوع در برابر قانون برای غیر مسلمانان که نمی

به گونه بر آنها ناچار سلطه حکومت به، نظامی و زندگی بر آنها واجب کند، از قضایای عبادی

واسطه باری که مالیاتی است که به جزیهشود. اعمال باید که همان فرض مالیات است دیگری 

حکومت اسالمی از جهت مسئولیت حمایت از اهل کتاب و تأمین ضمانات حقیقی برای 

به خاطر عدم تحمیل هرگونه مسئولیتی ، شود و همچنیناخذ می، از آنها کندوجودشان تحمل می

واجب است  ها و عدم مطالبه هرگونه مالیات دیگری که بر مسلماناندر جنگحضور برای 

 . (76ص، 11ج، )همان

زیه فقط چرا حکم گرفتن ج، «نمِ»ال که با فرض تبعیضیه گرفتن ؤفضل اهلل در برابر این س

مقرر نشده و همه اهل کتاب در ، های برشمرده در آیه مختص آنان استبر افرادی که ویژگی

از همه اهل کتاب به دلیل شمول حکم در اخذ جزیه : دهداینگونه پاسخ می ؟برابر آن یکسانند

در نظر گرفتن ظاهر دلیل این امر . شودگردد که از غیر این آیه استفاده میدلیل دیگری برمی

که باعث تغلیب حکم بر جمیع است []از حیث التزام به قوانین جامعهشکار در اجتماع آنها آ

اهل کتاب را  لذا جزیه همه. ها از هم در جامعه عملی نیست، زیرا جداسازی گروهخواهد شد

طرف باشد و از ، شود تا ضامن اجرای قانون در مواردی که به مصلحت عموم استشامل می

منافع عموم در تضاد نباشد، حفظ شود. بعالوه، آزادی عبادی و عملی آنها تا حدی که با دیگر، 

 . (81ص، 11ج، هماناز لحاظ فکری راه برای گفتگو با اهل کتاب باز باشد )

 و بررسینقد  -3-3-5

مورد نقض سخن . سخن صحیحی نیست« کافر»سخن فضل اهلل در مورد اطالق کلمه . 1

َّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسَواٌء َعَلْيِهْم َء َأنَذر﴿ایشان آیه  ِْْمُنوَْبِإ ( است 6/ 2: )بقره ﴾َتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم َلا ُي

ه که از اساس به خدا و آخرت کفر دارند و نه بر بر کسانی اطالق شد ﴾الَِّذيَن َكَفُروْا﴿که در آن 

، قسمت دوم نظر ایشان درست باشد، رسدبا این حال به نظر می. کسانی که کفر عملی دارند

دم ایمان ع، و عدم ایمان باهلل و الیوم االخر است «کفر باهلل و بالیوم االخر»یعنی هر جا صحبت از 

 مسأله ایمان؛ر تفصیالت نه مشکل د، طور اساسی استبه

ََ َما َحرََّم اللَُّه َو َرُسوُلُهُيَحرَِّو َلا ﴿در تفسیر فقره  «المنار»نقدی که بر . 2 ، بر شد اردو ﴾ُمو

 بر اسالمپیام، منظور از رسول در آیه، با دالیلی که ذکر گردید. نیز وارد است تفسیر فضل اهلل

آن چیزهایی است ، شمارندرام نمیح، آنچه را رسول حرام کرده، است و منظور از اینکه )ص(
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منظور محرمات پیامبر خودشان نه اینکه ، حرام کرده )ص( به عنوان شارع که رسول مکرم اسالم 

 باشد؛

کتاب  اهل، صفات گفته شده در آیه را علت قتال و دریافت جزیه دانسته و سپس مفسر. 3

های آیه ه متصف به وصفه کدانسترا دو دسته کرده و حکم را متوجه کسانی از اهل کتاب 

ر دعلت تغلیب حکم بر جمیع را ، برای توجیه اینکه چرا از همه باید جزیه گرفت. آنگاه، هستند

ر خضوع د، وقتی که هدف از دریافت جزیهاست.  ظاهر آشکار در جامعه آنها دانسته نظر گرفتن

، سوی قرآن وجود نداردبندی از دلیلی برای این دسته، برابر قوانین و سلطه حکومت اسالم است

ت جامعه، مندی از خدمامن برای خضوع در برابر قوانین و بهرهؤمن و چه غیر مؤهمه چه م

 بایستی جزیه پرداخت کنند؛

 ات بعدیآیکه کرده تنها بیان  .ایشان ارتباطی میان این آیه و آیات بعدی ایجاد نکرده است. 4

ِإتَّخَُّذوْا َأْحَباَرُهْم َو  ... ٭ اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه يَرااللَِّه َو َقاَلِت النََّصَو َقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن ﴿یعنی 

َِ اللَِّه َو اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َو َما ُأِمُروْا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوْا ِإَلًها َواِحًدااُرْهَب -30/ 9)توبه:  ﴾...َنُهْم َأْرَباًبا مِّن ُدو

آیات  .(87ص، 11ج، ست )همانهمه آنهاو یا  جمعی از جوامع آنهاانحرافات هایی از نمونه (31

ََ  ا َو﴿تحت عنوان  29صراحتاً همه یهود و نصاری را به این نمونه از انحرافات که در آیه   َيديُنو

و صفات ذکر شده در  29. پس چگونه آقای فضل اهلل آیه کندمی از آن یاد کرد متهم ﴾اْلَحقِّ ديَن

بعضی از جوامع آنها و یا همه »با اینکه خود نیز با ذکر  ؟!داندمختص به بعضی از آنان می آن را

 . کندتردید خود را از اتصاف صفات یادشده به بعضی از جوامع اهل کتاب علنی می« آنها

 تخفیف به اهل كتابدیدگاه برگزیده؛  -4

آیه ارائه شد که دو دیدگاه سه دیدگاه متفاوت در مورد این با بررسی تفاسیر آیه سیف، 

یدگاه یک د. صلح در تعامل با اهل کتاب و یک دیدگاه اصالت را بر جنگ داده استرا بر  اصالت

ب و دشمنی اهل کتاسایه چنان فضایی را از روابط مسلمانان و اهل کتاب ترسیم کرد که گویی 

و به جز موارد اندک و  دشکوتاه نخواهد ، گاه و در هیچ مقطع زمانی و مکانیهیچ، مسلمانان

 د و اگر امروز مسلمان واقعی و اهلشومیدر اهل کتاب ایمان و فضیلت و پاکی دیده ن، استثنایی

اسالم با بیش از دو میلیارد اهل کتاب )اگر فقط یهود و نصاری را حساب کنیم( ، جهاد پیدا شود

کند که گویا دشمنی چنان فضایی را ترسیم می، دیدگاهی دیگر برعکس. در جنگ خواهد بود

صدد فراهم آوردن همزیستی سلمانان وجود ندارد و فقط آیه درخاصی میان اهل کتاب و م
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کند که دیدگاه سوم هم راهی میانه در پیش گرفته و این فضا را ترسیم می. آمیزتر استمسالمت

صورت لیکن تنها در ، هرچند اهل کتاب ایمان صحیحی نداشته و با مسلمانان دشمنی دارند

 . شان با آنان جنگ خواهد شدیتعدّ

نظر عالمه طباطبائی را نیز مورد قبل از ارائه دیدگاه خود در مورد آیه سیف، شایسته است   .

صفت همه اهل کتاب و ، شده در این آیهایشان چون معتقد است صفات ارائه. توجه قرار دهیم

، چند چون عالمه. هرگیردقرار می نظر او با سید قطب در یک راستا، علت جنگ با آنان است

و علت سرزنش اهل کتاب را ارتکاب علنی محرمات  )ص( منظور از رسول در آیه را پیامبر اسالم

دانسته )طباطبائی،  پیامبر همچون نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک و کسب نامشروع

داند المی میو هدف از جزیه را خاضع کردن ایشان در برابر حکومت اس (320ص، 9، ج1374

فراتر از آنچه که در ، بردن به نظر عالمه در مورد جنگ و صلح( به منظور پی323ص، )همان

 .(77ص، 1388، نگاه کنید به )حق پناه، تفسیر این آیه آورده است

در ، اوالً :چند مقدمه را باید در نظر داشته باشیم، برای اینکه به مقصود آیه به خوبی پی ببریم

 طور ارتباط مجموعه آیاتی که این آیه در داخل آنارتباط میان فقرات آیه و همین، تفسیر آیه

 ؛دباید در نظر گرفته شو، ست با مجموعه آیات قبل که در مورد نحوه برخورد با مشرکین استا

قبه معنای دقی. آیه باید در زمان نزول و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط آن معنا شود، ثانیاً

هایش ببیند و لفهؤخود را دقیقاً در همان فضای نزول با همه م، فسر هنگام فهم معنای آیهم، تر

های دست آمده را با قضایای خارجی و واقعیت، معنای بسپس. آنگاه معنای آیه را استخراج کند

ای ریافتی خود در دنیمفسر باید کارکرد معنای د، ثالثاً ؛موجود در عصر حاضر فهم ثانویه کند

تفسیر قرآن به معنای ارائه معنای انتزاعی و خیالی . طور عینی اعالم نمایدصراحت و بهروز را باام

سر باید مف، در حال حاضر آیه شرایط کاربردی شدن را نداشت، حتی اگر از نظر مفسر. نیست

امروز جزیه یک : گویدهمانگونه که سید قطب در پایان تفسیر خود می، این مطلب را اذعان کند

امروزه . زندگانی مردمان نیست هدر صحن موجود هو یک مسأل آیدشمار میه ب تاریخیمسألۀ 

، اسالمی را در برگیرد هکه یک جامع یای موجود جائی نیستدر دن ...کنندمسلمانان جهاد نمی

سید ) مردم باشد زندگانیحاکم بر ای که شریعت خدا بر آن فرمانروا باشد و فقه اسالمی جامعه

 . (1634ص، 3، ج1412طب، ق

  بررسی آیه در فضای نزول و در ارتباط با آیات قبلی -4-1

، 1ج، 1415، )معرفت )ص( آخرین سوره نازل شده بر پیامبرآیه سیف در سوره توبه، 

و بعد از تبیین کیفیت تعامل و ارتباطات مسلمانان با مشرکان قرار گرفته و کیفیت (، 133ص

که قطعاً نسبت به اهل کتاب ـنحوه تعامل با مشرکان . ده استکربیان  ارتباط با اهل کتاب را

طور خالصه اینگونه بیان به ـفاصله بسیار بیشتری از نظر عقیده و روحیات با مسلمانان دارند
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( و اگر روزی قدرت مجدد 1/ 9توبه: اعالم بیزاری از مشرکانی که عهدشکنی کردند ): شده است 

های پیشینشان خواهند ها و تعدیشاوندی خواهند کرد و نه دست از ظلمنه رعایت خوی، یابند

قتل آنها به استثنای ، دادن مهلت چهارماهه به آنها و پس از پایان مهلت، (8/ 9توبه: برداشت )

اند و کسانی کسانی که بر معاهدات خود وفادار بوده و دیگران را بر علیه مسلمانان تقویت نکرده

( و کسانی که از رفتار خود توبه 6-2/ 9توبه: خن خدا پناهندگی بخواهند )که برای شنیدن س

و در نهایت خارج کردن مدیریت  (11/ 9توبه: ). کرده و اقامه صلوه و ایتاء زکوه داشته باشند

باید . (28/ 9توبه: ) ( و عدم اجازه ورود آنها به آنجا17/ 9توبه: مسجد الحرام از دست مشرکان )

ت سوره توبه در صدد نحوه برخورد با غیر همکیشانی است که سالیان سال انواع دقت نمود آیا

 آنهابرای تضعیف و ایجاد موانع برای ، اند و از هیچ کوششیابتالئات را بر سر مسلمانان آورده

ََ َقْوًماَأ َلا ُتَق﴿: شوددیده می از سوره توبه 13این مسأله به وضوح در آیه . انددریغ نکرده ا ِتُلو

َِْراِج الرَُّسوِلَو  نََّكُثوْا َأْيَمَنُهْم دستور قتال تنها با ، (13/ 9توبه: ) ﴾ُهم َبَدُءوُكْم َأوََّل َمرَّةَو  َهمُّوْا ِبِإ

و پیروانش را از زادگاه خود بیرون نمودند و  )ص( پیامبر، شکنی کردهکسانی است که پیمان

 ،ز اینکه تکلیف تعامل با مشرکان مشخص گردیدبعد ا. اندهایی که شروع کننده جنگ بودههمان

 تا توانستند با پیامبر خدا صدر اسالماهل کتابی که در ، رسدنوبت به نحوه تعامل با اهل کتاب می

از . جای قرآن بدانها اشاره شده استهایی که در جایدشمنی، و مسلمانان دشمنی کردند )ص(

رآن ق، هر ذهن سلیمی انتظار دارد، تعدی مطرح شدآنچه که در روابط با مشرکین متعدی و غیر م

در همان سطح از ، تر از نحوه تعامل با مشرکان و یا الاقلنحوه تعامل با اهل کتاب را بسیار روان

شود و تنها از ورود آنها ضی نمیوقتی به مشرکان سایر بالد هیچ تعرّ . همزیستی را توصیه کند

توان پذیرفت که دستور نمی، شودجلوگیری می، وحیدیبه عنوان یک مرکز ت، به مسجد الحرام

ت وقتی که معاهدا. ی آنان به حقوق الهی صادر شودبه بهانه تعدّ ، جنگ با اهل کتاب سایر بالد

توان پذیرفت که معاهدات صلح چگونه نمی ؛معتبر است، اندشکنی نکردهبا مشرکانی که پیمان

 . ط از طریق پرداخت جزیه معتبر باشدبا اهل کتاب از این به بعد نامعتبر و فق

 توصیفات بیان شده -4-2

بلکه برای ، دهددستور به کشتن آنها نمی، خالف مشرکان، آیه بردر مورد اهل کتاب متعدی

می بینیشود؛ پرداخت جزیه در حالی که صاغر هستند )همانطور که پیشمی آنها تخفیف قائل

کند که می لذا ابتدا آنها را وصف .شود(می آنان قائلشد مجازات کمتری نسبت به مشرکان برای 
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 دستور خود را برای برخورد با ایشان صادر، هایی دارند و سپساینان که هستند و چه ویژگی

توجیه این عدم ایمان چندان . اینان کسانی هستند که نه به خدا ایمان دارند و نه به آخرت. کندمی

پیامبرِ همان که کرد اینان ایمان به خدا و آخرت دارند درحالیتوان باور می چگونه. دشوار نیست

َو كاُنوا ِمْن َقْبُل ﴿: خدایی که ادعای ایمانش را دارند و منتظر ظهورش بودند را تکذیب کردند

ََ َعَل که به  را بری( همان پیام89/ 2: )بقره ﴾الَّذيَن َكَفُروا َفَلمَّا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفُروا ِبه يَيْسَتْفِتُحو

َّ َفريق الَّذيَن آَتْيناُهُم اْلِكتاَب َيْعِرُفوَنُه﴿: شناختندمیخوبی  ََ َأْبناَءُهْم َو ِإ ََ َكما َيْعِرُفو ًا ِمْنُهْم َلَيْكُتُمو

نه تنها او را تکذیب کردند که مانع ایمان آوردن دیگران هم ، (146/ 2: )بقره ﴾اْلَحقَّ َو ُهْم َيْعَلُموَ

و  (109/ 2: )بقرهبر آمدند ( و در صدد بازگرداندن مسلمانان از دینشان 99/ 3: عمران شدند )آل

ُْْا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَو﴿تالش خود را برای خاموش کردن نور خدا به کار بستند  ََ َأَ ُيْطِف  ﴾اِهِهمْ ُيِريُدو

لی ی در مسائل تفصیپس عدم ایمان اینان به خدا و آخرت به دلیل مشکالت اعتقاد .(32/ 9توبه: )

ر آیات د. در همین راستا، بلکه به این معناست که ایشان به الزمه ایمان پایبند نیستند، نیست

 که بحث از کسانی که به دلیل ضعف ایمان و تردید قلبی از رفتن به بعدی سوره توبه آنجایی

ِْْمنُ َلا َيْس﴿: کندمی شود با همین عنوان از آنها یادمی داری کردندجنگ خود ََ ِباللَِّه وَتْأِذُنَك الَِّذيَن ُي

ِْْذُنَك الَِّذيَن َلَو اْلَيْوِم ا ا ِْْمنُ ِِِر َأَ ُيَجاِهُدوْا ِبَأْمَواِلِهْم َو َأنُفِسِهْم َو اللَُّه َعِليُم ِباْلُمتَِّقَن ِإنََّما َيْسَت ََ ا ُي و

 .(45-44/ 9توبه: ) ﴾ْم ىِف َرْيِبِهْم َيَتَردَُّدوَِِِر َو اْرَتاَبْت ُقُلوُبُهْم َفُهِباللَِّه َو اْلَيْوِم ا ا

کند عدم تحریم محرمات خدا و رسولش می را بدان متصف هل کتابصفت دیگری که ا

اما آنچه جای تأمل ، کردند چندان دشوار نیستفهم اینکه آنان محرمات الهی را حرام نمی. است

قبالً در نقد تفسیر المنار گفتیم که . کندمی دارد عدم تحریم آن چیزی است که رسول خدا حرام

رود آنها آنچه را پیامبر ما تحریم می اما چرا انتظار. منظور از رسول در اینجا پیامبر اسالم است

ََ الرَُّسولَ النَِّبيَّ اْلُأمِّيَّ ا﴿حرام بدانند؟ علت این انتظار را باید در آیه ، کرده  لَّذي َيِجُدوَنهُ الَّذيَن َيتَِّبُعو

ُم الطَّيِّباِت َو ُهَمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوراِة َو اْلِإْنجيِل َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َو َيْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيِحلُّ َل

( جستجو 157/ 7: رافاع) ﴾كاَنْت َعَلْيِهم َو َيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو اْلَأْغالَل الَّيت ُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخباِئَث

هایش در تورات و انجیل بود و یکی از این رفت از رسولی که نشانهاز اهل کتاب انتظار می. کرد

اما ، پیروی کرده و حرام او را حرام بشمارند، ها( برای آنان بودها تحریم خبائث )پلیدینشانه

فت وصف آنان بدین ص پس آنان شایسته چنین مالمت و سرزنشی هستند و. آنان چنین نکردند

 . کامالً منطقی است

یعنی دین حق را سنت و ن به دین حق معرفی شده است، عدم تدیّ ویژگی دیگر اهل کتاب

کلمه  هاضافه کردن دین ب: گویدمی در این بارهعالمه طباطبائی . گیرندروش زندگى خود نمى

ه حقیقیه بلکه اضاف، ستصفت نیست تا معنایش آن دینى باشد که حق ا هاضافه موصوف ب، حق
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است و منظور آن دینى است که منسوب به حق است و نسبتش به حق این است که حق اقتضاء  

ی، طباطبائ) سازدانسان آن دین را داشته باشد و انسان را به پیروى از آن دین وادار مى، کندمى

همچون ، از دین حقهایی از انحراف آنان اشاره به نمونه با بعدی اتآی. (320ص، 9، ج1374

منظور از عدم تدین آنها به دین ، پسر خدا دانستن مسیح و عزیر و رب گرفتن احبار و رهبان

 . کندحق را آشکار می

 «مِن»نوع  -4-3

صفت همه اهل کتاب است و یا ، شماردبرمی سوره توبه 29در آیه  این صفاتی که قرآن آیا

باید به دو نکته  ،را تعیین کنیم« نمِ »یا تبعیضیه بودن  صفت گروهی از آنان؟ قبل از اینکه بیانیه و

 : توجه نماییم

وصف افرادی از اهل کتاب ، قرآن در این آیه. معیار قرآن در اینجا معیار فردی نیست الف(

گروه و امت و ، بلکه معیار قرآن ؛کندحکم صادر نمی، کند و برای برخورد با افرادنمیبیان را 

، نمایدکند و حکمی که صادر میتوصیفاتی هم که می. ای از افراد استجامعه طور کلیقبیله و به

  اب و یا اجتماعی از اهل کتاب است؛متعلق به جامعه اهل کت

در شبه جزیره و ، در مدت رسالت خود با بخشی از اهل کتاب کل جهان )ص( پیامبرب( 

افرادی از این . گوش آنها رسانداندکی فراتر از آن در ارتباط بود و صدای رسالت خود را به 

ها و قبایل به او ایمان آوردند و رسالتش را تصدیق کردند و اکثر آنان یا با او دشمنی کردند گروه

. ولی ایمان نیاوردند، های آنان موجود است و یا حداکثر با او مصالحه نمودندکه تاریخ دشمنی

شود و اوصافی که در این آیه بیان لم نمیپس دایره اهل کتاب در اینجا شامل همه اهل کتاب عا

ا معنا و الّ  تبعیضی است« نمِ»پس این . وصف اهل کتابی است که با پیامبر در ارتباط بودند، شده

شمرند را متهم کند که آنچه را رسول اسالم حرام کرده، حرام نمی ندارد که گروهی از اهل کتاب

اند و نه او را دیده )ص( در زمان حیات پیامبرنه  بند نیستند، کسانی کهو به لوازم ایمان پای

آیات ، مه )ص( سخنانش به گوش آنها رسیده و حتی به شهادت تاریخ تا چند قرن پس از پیامبر

 بوده به نقل از علمای خود همچون یوحنای دمشقی، شنیدندقرآن را نشنیده بودند و اگر هم می

در اینجا بیان حال همه اهل کتابی که با « نمِ»ن است ممک. که آنهم با بیان انکاری و تکذیبی بود

یاس در مق، اما در هر حال، را بیانیه بگیریم« نمِ»، باشد و از این جهت، پیامبر در ارتباط بودند

 . تبعیضی خواهد بود «مِن»قطعاً « نمِ»امروزی این 
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 مقصود آیه -4-4 

دهد با اهل کتابی که همچون دستور می )ص( پس تا اینجا معلوم گردید قرآن به پیامبر

سهیم بودند و حاضر ، هایی که بدانها شده بودمشرکان با مسلمانان دشمنی کرده بودند و در ظلم

جنگ کند  ،نشده بودند با مسلمانان با مصالحه زندگی کنند و کماکان نیز چنین قصدی نداشتند

در اینجا بسیار مهم است و آن توجه به یک نکته اساسی . شماردو اوصافی را برای ایشان بر می

چنانکه ، علت جنگ با آنان نیستاز سوره توبه،  29در آیه  ست که این اوصاف برشمردها این

اسالم حتی با ، قبالً در بحث سیاق آیات گفتیم. اندبسیاری از مفسران دچار این خطا گردیده

با اهل کتاب بر سر آن چه رسد به اینکه بخواهد ، جنگدشان نمیمشرکان هم به خاطر عقیده

تا . . . گوید بجنگیدچرا که آیه می ؛دهدخود آیه بر این امر گواهی می، عالوه بر این. بجنگد

کند صاغر شوند )ذلیل شوند یا در برابر حکومت خاضع شوند(؛ غایت قتالی که آیه ترسیم می

اید چیزی علت قتال بیعنی ید با علت قتال تناسب داشته باشد، )ذلیل شدن و یا خاضع شدن( با

ب باشد تا با ذلیل شدن و خاضع شدن آنها تناس... شبیه گردنکشی آنها و یا توطئه و دسیسه آنها و

و یا  پس بجنگید تا ذلیل شوند، معنا ندارد بگوییم چون به دین حق متدین نیستند. پیدا کند

، ألهبرای درک بهتر مس .لذا الزامی برای پیوند جنگ با صفات ذکر شده وجود ندارد. خاضع شوند

با : »دادپیام می، فرض کنید رهبری کشور در زمانی که مردم با جنگ تحمیلی مواجه شده بودند

دمی که مر«. فریب بجنگید تا مهر ذلت را بر پیشانی آنان بکوبیدعراقیون بعثی ناسیونالیست عوام

ناسیونالیست بودن و ، بودن بعثی، کنند که علت جنگگاه تصور نمیهیچ، شنونداین پیام را می

تجاوز آنان به خاک کشور است و ، دانند علتبلکه به خوبی می، یا عوام فریب بودن آنها باشد

 . چیزی بیش از وصف متجاوزین نیست، این صفات

صاغر در قرآن . الزم است دو واژه صاغر و جزیه را معنا کنیم، اما برای فهم دقیق غایت قتال

/ 12: و یوسف 13/ 7: الصاغرین )اعراف، (37/ 27: نملو  29/ 9: )توبههای صاغرون به شکل

همچون تهذیب  کتب لغت. ( آمده است124/ 6: ( و صغار )انعام119/ 7: صاغرین )اعراف، (32

، تاج العروس (459، ص4ج، 1414(، لسان العرب )ابن منظور، 60ص، 8ج، 1421اللغه )ازهری، 

در بیان راغب هم . اندمعنا کرده «اذالء»صاغرون را . . . ( و95ص، 7ج، 1414)مرتضی زبیدی، 

 تخشنود اس، صاغر کسى است که به منزلتى ناچیز و پست و دونگفته است: صاغر معنای 

سی ک، و یا همردیف آن مانند« ذلیل»پس صاغر بار معنایی بسیار منفی . (485ص، 1412، )راغب

فسران مانند زحیلی و فضل اهلل تالش نمودههر چند برخی م. که شوکتش شکسته شده را دارد

كما  و الصغار»معنای ذلت را از این عبارت بگیرند و به آن معنای التزام به دستورات بدهند ، اند

، زحیلی) «و ليس اإلذالل و اإلهانة، هو التزام األحكام: تقدم و ذكر بعض الفقهاء كالشافعية و ابن القيم

سوره نمل که واکنش حضرت سلیمان به  37دقت در آیه  اما اندکی، ( 176ص، 10ج، 1418
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 مهُ َلُنْخِرَجنَّ وَ  اَهِب ْمُهَل ِقَبَل لَّا ُنوٍدُجِب َفَلَنْأِتَينَُّهم ِإَلْيِهْم اْرِجعْ ﴿: کندمی ارسال هدایای بلقیس را بیان

ََ ُهْم وَ  َأِذلًَّة امِّْنَه  . کندیم ( چنین تصوری را از ذهن دور37/ 27: )نمل ﴾َصاِغُرو

ا چون آنه، یعنى راضى بودن گرفته شده «اجتزاء» این واژه از: گویدراغب می، جزیه عنایدر م

، 1412، پردازند )راغبآن مالیات را مى، در برابر مصون بودن مال و جان و خونشان با رضایت

 این کلمه به: گویدگرفته و می« یجزى، جزى»ولی صاحب مجمع آن را از از ماده ، (195ص

شود از ایشان گرفته مى، ماندن اهل ذمه بر کفرخاطر باقىه معناى جزا و کیفرى است که ب

منتها معتقدند چون جزا را ، برخی هم آن را از همین ماده دانسته. (33ص، 5ج، 1372، )طبرسی

آن را نوعی ، مفهوم آن نوعی پاداش است و در واقع، برندهم در پاداش و هم در کیفر به کار می

ى ااست که مالیات سرانه« گزیه»اند که اساساً جزیه معّرب و برخی هم ادعا کرده اندلیات دانستهما

 . (103ص، 1379، بوده است که براى اولین بار انوشیروان در ایران وضع کرد )مطهری

 البته جزا نه به خاطر باقی ماندشان ؛جزای کیفری است، ما معتقدیم به سه دلیل معنای جزیه

جزیه به این ، جزیه نوعی غرامت است؛ اوالً، در واقعاست.  شانیبلکه به خاطر تعدّ، ردر کف

جزیه هم حتمًا معنای ، وقتی صاغر معنای منفی داشته باشد، معنا با صاغرون در تناسب است

ه ب «ید»آمده است و چون در اینجا  ﴾ٍديَ  َعْن﴿نحوه پرداخت جزیه به صورت ، ثانیاً ؛منفی دارد

یعنی ، («عن ید»نه  «بایدیهم»گفت می باید، قدرت و اقتدار است )اگر به معنای دست بودمعنای 

ه و لحن آی، ثالثاً ؛لذا معنای منفی دارد نه مثبت. واسطه قدرت و زور شما باید پرداخت کنندبه

 اربسی. سازد؛ با آنان بجنگید تا جزیه دهند در حالی که صاغر هستندجو آن با معنای مثبت نمی

ست از ا دهنده در آنمعنای مالیات که در واقع نفع مالیات، سخت است که باور کنیم با این لحن

ست که اهل ا قدر مسلم این، معنای جزیه هرچه که باشد، در هر صورت. جزیه به مشام برسد

حال چه به شکل مالیات و چه به ، شان پرداخت نمایندرغم میل باطنیکتاب باید مبلغی را علی

می، شدعالوه بر آنکه تخفیفی در برابر قتل آنها محسوب می، این مبلغ دریافتی. مجازات شکل

توانست بخشی از منبع اقتصادی مسلمانان را که به واسطه عدم اجازه ورود مشرکین به مسجد 

جبران کند و وعده، های شغلی را که کاهش یافته بودالحرام از بین رفته بود و به تبع آن فرصت

، های به وجود آمده داده بودرفته و رفع نگرانیا که خداوند برای جبران این فرصت ازدستای ر

ََ َنَجٌس َفَلا َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َه﴿. محقق سازد َذا َو َيَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِإنََّما اْلُمْشِرُكو

ِِْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوفَ   َْ  (. 28/ 9: )توبه ﴾ُيْغِنيُكُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه ِإَ َشاء ِإ
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 گیرینتیجه

در صدد مجازات اهل کتاب سوره توبه  29آیه  که معلوم گردید، از آنچه تاکنون گفته شد

با اهل کتاب متعدی و متجاوزی که حاضر به زندگی دهد که است و به مسلمانان دستور می

مام پیامهای اسالم برای دوری از جنگ و دشمنی و خونریزی پاسخ شوند و به تآمیز نمیمسالمت

 ،بجنگند تا آنان را سر جای خود نشانده و با شکست آنان و در هم کوبیدنشان، دهندمثبت نمی

های جانی و مالی و امنیتی که بر مسلمانان تحمیل آنان را به ذلت بکشانند و در عوض هزینه

در واقع تخفیفی است به  این. ان به عنوان مجازات دریافت کنندبا اعمال قدرت از آن، اندکرده

ها یها و تعدّ چرا که مشرکانی که دستشان به خون مسلمانان آغشته و انواع شکنجه اهل کتاب؛

محکوم به نابودی هستند ، اندمسلمانان وارد آورده و تمام معاهدات خود را نقض کرده را بر

 نه زیر، آیهاین در ، پس. به پرداخت غرامت مالی خواهند بود که اهل کتاب تنها مجبوردرحالی

ها و یا پیروان سایر ادیان مطرح است و نه مسلمانان را به جنگ با سایر پا گذاشتن حقوق اقلیت

ای است غبار گرفته کند و نه آیهتشویق می، اندی کردهملل به جرم اینکه آنان بر حقوق الهی تعدّ 

دان فعالً وجود نداشته باشد؛ بلکه آیه همیشه و در هر زمانی قابلیت اجرا که قابلیت عمل کردن ب

را دارد و این تقریبًا همان چیزی است که در دنیای امروز و در روابط ملل مختلف دنیا رخ می

شود )اگر رژیم آن کشور های جهانی متجاوز شناخته میکشوری که از جانب سازمان. دهد

های سنگین به کشور مورد تجاوز واقع د( الاقل مجبور به پرداخت غرامتمحکوم به نابودی نشو

 دچار خطاهایی شده، هر کدام از تفاسیری که مورد بررسی قرار دادیم، بنابراین. شده خواهد بود

ه قتال از جهتی ک «المنار»تفسیر ، اما در مجموع. بودند که باعث شد از مقصود آیه فاصله بگیرند

 . تر شده بودبه منظور آیه نزدیک، ی کرد و صفات آیه را شرط جنگ ندانسترا مشروط به تعدّ
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