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 : جلسه دوم خالصه 

به   الف. تا  با مردم جبنگم  تا  ام  نبوی »مأمور شده  پیامرب حدیث  »اقتدارطلیب«  از مدارک حمکم  رسوش: 

وحدانیت خدا شهادت دهند، در این صورت جان و مالشان  نزد من حمرتم خواهم بود« است، متواتر )اهل سنت(  

 و غریمرتوک )شیعه(. 

ل سنت رواییت مستفیض با سه راوی و در شیعه از منظر علوم اسالیم روایت فوق متواتر نیست، در اه  نقد:

بدون سند یا با سند ضعیف است. روایت به ديلل تعارض با حمکمات قرآن یب اعتبار بوده قابل انتساب به پیامرب  

 نیست. به حلاظ موازین تارییخ نقل فوق فاقد ديلل معترب است. 

از غریموحدان    ب. العرب  پاکسازی جزیرة  پیامرب در مورد  ارصار داشته، آخرین وصیتش اخراج  رسوش: 

 مرشاکن از جزیرة العرب، و سریه عمیل وی عدم حتمل مرشاکن این منطقه بوده است.  

تر از حرم است  مرشکنی جزیرة العرب تالزیم با »اکفر حریب« ندارند، جزیرة العرب هزارها برابر وسیعنقد:  

فران حریب »دفاع مرشوع« بوده نه اقتدارطلیب! پیامرب با که مرشکنی جماز به ورود آن نبوده اند! جنگ پیامرب با اک

مرشاکن غریحریب پیمان عدم تعرض یم بسته و مرشاکن »با حفظ باور باطل خود«، با پرداخت جزیه از امنیت جاین  

https://kadivar.com/18489/
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بر    و مایل برخوردار یم شده اند. ذلا به حلاظ تارییخ اداعی فوق اکمال مردود است. روایایت در منابع اهل سنت دال

وصیت شفایه پیامرب بر سه امر )اويلنش اخراج مرشکنی از جزیرة العرب( مطابق سلیقه قدرت مسلط و معارض 

 با آیات متعدد معاهده با مرشکنی و از اعتبار ساقط است.  

م، او عالوه بر منطق، دست به شمشری هم بود: نیب    ج. رسوش: پیامرب از اول گفته آمده ام تا رستان را بربر

 یف، و مردم از او یم ترسیدند.   بالس

»دفاع  در  مقابله  به  تهدید  است.  بوده  »کفار حریب«  متوجه کشنِت  و  معترب  ديلل  فاقد  ذبح  به  تهدید  نقد: 

مرشوع« هیچ ربطی به »اقتدارگرایی« ندارد. روایت »نرص بالررعب« فاقد سند معترب است. چه اشاکیل دارد که یاری  

در قرآن نرصت الیه  دشمنان متجاوز پیامرب در زمان جنگ رخ داده باشد؟الیه با وحشت انداخنت در دل  

پیامرب  »اقتدارطلیب«  با  انکار است. خوف دشمنان متجاوز در زمان مقاتله تالزیم  پیامرب و مؤمننی غریقابل 

 ندارد.  
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 چند نکته مقدمات 

اشاره شد در مطالب زیر نزی نقد اگمهای قبیل دکرت رسوش صورت گرفته   خبش اولعالوه بر مباحیث که در  

دییناست:   معتدل  )معرفت  قران  و  اسالم  دین،  زمینه  در  اعتقادی  بازاندییش  معتدل  (،  ۱۳۹۴آبان    ۵:  معرفت 

دی    ۳)   اهلل  از لکمة اهلل تا امحد و الکم(،  ۱۳۹۹آبان    ۹: بازاندییش اعتقادی در زمینه پیامرب، تشیع و ائمه )مذهیب

ی که مرا به یاد این سه مطلب انداخت تشکر یم کنم. مقدمتا به چهار نکته مقدمایت به اختصار منتقد(. از  ۱۳۹۵

اشاره یم کنم: مقتضای اخالق علیم، تکرار اداعی کهنه، از مورخان منصف بیاموزیم، و رویکرد ارجتایع  

 دیین.  روشنفکر

 مقتضای اخالق علم   اول.

روشنفکر دیین و دانشمند حمرتم دکرت عبدالکریم رسوش مکرر گفته است که به دنبال حقیقت است و از  

»من  در طرح این مسئله جز حتری حقیقت یعین جزاینکه به حقیقت برسم به قدر  بزک کردن اسالم یم گریزد:  

ستند درمیان بگذارم هیچ هدف و مقصد دیگری نداشتم. ... به  وسع خودم و این را با عزیزاین که حقیقت جوه

خواهد یک ناگه همه جانبه داشته باشد.«  دنبال بزک کردن هم نیست، دنبال خمیف کردن چزیی هم نیست. یم 

( حتری حقیقت و پرهزی از بزک کردن چهره اسالم اهداف حیق هستند. مدافعان  ۱۳۹۹دی    ۲۷)جلسه چهارم،  

قتدارطلب مدافعان اسالم رمحاین را متهم کرده اند که دینداریشان بر مشاهده حقیقت سایه  رویکرد پیامرب ا

انداخته، و چهره رمحاین اسالم، پیامرب و قرآن چهره ای بزک کرده است. چهره حقییق یا واقیع آن همنی است که  

اقتدارطلب، خدای سلط ان مآب، و اسالم دین  روشنفکر دیین اخریا به کشفش نائل شده: خوف نامه، پیامرب 

 قدرت.  

https://kadivar.com/18445/
https://kadivar.com/14705/
https://kadivar.com/14709/
https://kadivar.com/14709/
https://kadivar.com/15743/
https://kadivar.com/18474/
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بزک کردن چهره اسالم و چهره بزک کرده اسالم را به خورد خلق اهلل دادن همانقدر »خالف اخالق علیم«  

و نادیده گرفنت  خارج از زمینه تارییخ آن  است که سیاه نمایی، برجسته کردن بریخ حوایش اجتمایع زندیگ پیامرب  

اصول رفتاری ایشان. پسوند دیین به روشنفکری و نواندییش اقتضا یم کند که این متفکران دو دلرب داشته باشند:  

حقیقت و دین. اگر دغدغه دین نباشد پسوند دیین چرا یدک کشیده یم شود؟ زائد و عبث نیست؟ بر مبنای 

بر   زبانش  همانند  فرد  دین  مستقیم«  »رصاطهای  اسالم نظریه  ندارد.  ترجییح  زبانها  و  ادیان  شناسان دیگر 

غریمسلمان که تعلق خاطری به اسالم ندارند موضوع اکر و معاششان اسالم است. آیا روشنفکر دیین از همنی  

 منظر به اسالم یم نگرد؟! پرسش ستربی است که جواب شفاف یم طلبد.  

 

 تکرار اداعی کهنه  دوم.

ر تازه است؟ آیا قبل از چهار جلسه اخری حبث ایشان )گزارش کتیب جلسه  داعوی اخری روشنفکر دیین چقد

اخری هم هنوز منترش نشده است!( مسلمانان و اسالم شناسان از تفاوت حممد )ص( و عییس )ع( اغفل بودند؟  
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آیا تشکیل حکومت و به دست گرفنت قدرت سیایس در مدینه را خمیف یم کردند؟ پاسخ به هر دو سؤال منیف  

 . به دو نقل قول از اسالم شناسان معارص اکتفا یم کنم: است

( چهره تراز اول بنی امللیل علوم اسالیم در غرب در کتابش قلب ۱۳۱۲دکرت سید حسنی نرص )متودل    الف.

 اسالم: ارزشهای جاودان برای برشیت  

(The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity, 2002)  

نوع هستند: گونه اول پیامرباین  »بنیانگذاران بزرگ ادیان بر دو   که دو بار به فاریس ترمجه شده نوشته است:

هستند که دنیاگریزی و زندیگ معنوی را تبلیغ یم کرده اند و درگری ابهامات و پیچیدیگ های امور اعدی دنیوی  

نشده اند. نمونه های برجسته این گونه در مسیح و بودا یافت یم شود. گونه دوم توسط مویس، داوود و سلیمان در 

کریشنا در آینی هندو مثال زدین است. چننی چهره هایی، چه به عنوان پیامرب یا جتیل الیه    ادیان ابراهییم، و راما و 

برای تبدیل و تقدیس پیچیدیگ نظم اعدی انسان وارد زندیگ دنیوی یم شوند. پیامرب اسالم را باید متعلق به دسته  

را بر تدین ترجیح    ( spiritualsim)  دوم دانست.« در ایران روشنفکر معنوی بودا را بر حممد )ص( و سپس معنویت

 داد، روشنفکر دیین با تاکید سوال برانگزی تقدم الگوی عییس )ع( بر حممد )ص( چه یم خواهد بگوید؟! 

( چهره تراز اول و بنی امللیل عرفان و علوم اسالیم در کتاب »اقتدا به حممد: تامل  ۱۹۵۰اکرل ارنست )متودل    ب.

 ارص« دوباره درباره اسالم در جهان مع

(Carl W. Ernst. Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World, 2003)    

  "حممد لطف" که دو بار به فاریس ترمجه شده به دو جنبه پیامرب اسالم اشاره کرده است:
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(Muhammad of Grace)    حممد  "پیامربی که برای رستاگری همه آحاد برش نزد خداوند شفاعت یم کند و

( که در مدینه حکومت تشکیل داد و با دشمنان دین خدا جنگید.  Muhammad of Authority)  "اقتدار 

  وی کساین که جنبه دوم پیامرب یعین اقتدار را برجسته کرده اند به معکوس کردن جنبه اول ایشان متهم یم کند. 

به نظر وی بنی این دو جنبه ناسازاگری نیست و او خود رمحة للعاملنی بودن را شاخص اصیل چهره پیامرب یافته  

 است.  

پس توجه به این دو جنبه زندیگ پیامرب هم تازیگ نداشته است. اما بنی این دو جنبه پیامرب رمحت و پیامرب  

ان است حبیث نیست، اما اگر روشنفکر دیین یم خواهد  اقتدار اگر اقتدار ذیل رمحت باشد که فهم عمویم مسلمان

اقتدارطلب فرق فاحش اخالیق   نام »اقتدارطلیب« است )بنی مقتدر و  بگوید رمحت پیامرب حاشیه یک منت به 

 اگه دو نکته گفتین است: است( آن 

ن پیامرِب گرا یکی اینکه باز سخن ایشان هم حرف تازه ای نیست. روشنفکر دیین باید در آخر صِف توصیف

اقتدارطلب پشِت رِس مسترشقان الکسیک )برای آشنایی با این قبیل مسترشقان بنگرید به کتاب رشق شنایس 

جو  گرای ستزیه ادوارد سعید(، اسالم ستزیان )نمونه وطین آن: بیست و سه سال یلع دشیت( و ابلته گروههای اسالم 

دوران جنگهای صلییب قرنهاست دو صفت را در پیامرب   )از قبیل القاعده و داعش( قرار بگرید. غرب مسییح از

زن  معذرت(  عرض  )وبا  و  جناگوری  کرده  برجسته  »پیامرب اسالم  نظریه  با  دیین  روشنفکر  اکنون  باریگ. 

اقتدارطلب« چه حرف تازه ای آورده است؟ هیچ. ابلته در اکرنامه ایشان تازه است و اینگونه حرفها را از دهان  

 ن هم تازیگ دارد.  روشنفکر دیین شنید
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نکته دوم که اصل نزاع است: تاریخ چقدر چننی چهره ای را تایید یم کند؟ یعین آیا حممد قرآین و تارییخ  

)که بر هم منطبق است(، یا »سریه عمیل پیامرب« چننی سیمایی از حممد را ارائه کرده اند؟ پاسخ را از زبان یک حمقق  

کتاب »حممد پیامرب صلح در گرماگرم ستزی امرپاتوری    ( در۱۹۵۲آمریکایی معترب معارص بشنویم: هوان ُکر )متودل  

 ها« که اخریا به فاریس ترمجه شده است:  

June R. Cole. Muhammad. Prophet of peace Amid the Clash of Empires, 2018 

برآید   خماصمه  ترک  دِر  از  دشمن  اگر  اینکه  است.  نادرست  یورشگرانه  جنگ  که  ورزد  یم  تاکید  »قرآن 

موظفند که درخواستش را اجابت کنند. این منع جنگ یورشگرانه و کوشش برای یافنت راه چاره حیت   مسلمانان

در میانه درگریی سخت عنوان پیامرب صلح را زیبنده حممد یم سازد. هرچند او اگه به نربد دفایع در برابر دشمنانش 

گ مقدس سخین نیم گوید. تصویر حممد  وادار شد. قرآن آموزه جنگ عدالت خواهانه را در خود دارد ویل از جن

اید نه تنها با  چنان که از خوانش دقیق قرآن در خصوص مضامنی مربوط به صلح بریم و دوران صدر اسالم آن 
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دیداگههایی که در غرب در این باره رواج گسرتده ای داشته اند که حیت با عمده سنت اخری تاریخ ناگری اسالیم  

 پیامرب صلح را برآیند قرآن و تتبع اعملانه تاریخ  یافته است. این را مقایسه کنید با هم همخواین ندارد.« هوان ُکر 

 دستاورد روشنفکر دیین حمرتم! 

 

 از مورخان منصف بیاموزیم. سوم 

برای یافنت چهره حقییق پیامرب موازین تارییخ را باید به اکر گرفت. نه من مورخم نه دکرت رسوش. یکی از   

بزرگرتین متخصصان این حوزه که عالوه بر تبحر در علوم اسالیم از مجله عرفان و زبان فاریس بر تاریخ ناگری  

- ۱۲۹۷است مرحوم دکرت سید جعفر شهیدی )  مدرن تسلط داشته و آثار ارزشمندی هم در این زمینه منترش کرده

شناسد و به فضل او مقّر است. شهیدی در کتاب »تاریخ حتلییل اسالم  ( است. دکرت رسوش او را به نییک یم ۱۳۸۶

اند. ویل جدا   نوشته  داستانهای گوناگوین  ]پیامرب[  از زنداگین وی  نویسان  »تاریخ  امویان« متذکر شده:  پایان  تا 

یخ از داستان هناگیم ممکن است که به سندهای قطیع تکیه کنیم. چننی سندی که بتواند  ساخنت حقیقت تاری

رویدادهای چنان ساهلایی را روشن کند، قرآن کریم و سنت )اخبار( است. اما مدرک قطیع غریقابل جرح )قرآن(  
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ر )عرب قحطاین و عدناین(  در این زمینه جز اشارتهای کوتاه ندارد. .... در مدینه بعد از برادری مهاجرین و انصا 

و اعالم حقوق مسلمانان و یهودیان حکومیت بر اساس دین پدید آمد که قوام آن عدالت اجتمایع بود و در عنی  

 حال رای مردم نزی در آن حمرتم شمرده یم شد.« 

گونه ترسیم کرده است: »او همیشه عطوفت و خبشش  شهیدی بعد از رشح جنگهای پیامرب سریه ایشان را این 

را بر انتقام و کشتار مقدم یم داشته است.« به نظر شهیدی »در رسارس حکومت بین امیه داستان جنگهای دوره  

پذیرش اسناد قرن اول و دوم )دوره قبل پیامرب و احتماال دوره خالفت تا سال چهلم هجری دستاکری شده .... در  

از اسناد مکتوب( تنها به نقل راویان نباید بسنده کرد، بلکه هر روایت را با دیگر شاهدها و قرینه های خاریج 

مقابله نمود.« این همان روش تارییخ است که من از ابتدا به آن پایبند بوده ام. واضح است که مورخان شناخته 

ناگری مدرن حممد را پیامرب رمحت معریف کرده اند نه اقتدارطلب. اگر کیس دم از  تاریخ   شده و مسلط به روش 

ناگری مدرن در این زمینه یم زند موظف است مدرک و سند معتربی از اهل این رشته بیاورد. در جلسات تاریخ 

 بعد شواهد بیشرتی در این زمینه اراسه یم کنم.  

 رویکرد ارجتایع روشنفکر دین  چهارم.

برای شفافیت بیشرت حبث من معتقدم قرآن کریم و سریه عمیل پیامرب که از طریق حتقیقات تارییخ مدرن  

( ایشان در دوران مدینه  authorityقابل دسرتیس است »پیامرب رمحت« را ارائه یم کند در عنی اینکه »اقتدار« )

( بزند. اما  علوم  authoritarianism« )را نزی نادیده نیم گرید، یب آن که به آن وصله ناچسب »اقتدارطلیب

اسالیم رایج )تفسری قرآن، علم احلدیث، فقه، الکم، اخالق، فلسفه و عرفان( تصویری دیگر از پیامرب و اسالم  

است.   تاریخ  طول  در  آنها  شبیه  و  عبایس  و  اموی  اقتدارگرای  و  ظالم  زمامداران  انعاکس  که  اند  کرده  ارائه 
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علوم چهره ای اقتدارگرا، جنگ طلب، خشن و خونریز از اسالم، پیامرب و قرآن ارائه    مسترشقان با اتکا به این

کرده اند. در مقابل، اعملان مسلمان از حدود یک قرن و نیم اخری با مراجعه به دو منبع اصیل اسالم یعین قرآن و  

و فتاوای فقیه رویکرد پیامرب  سنت عمیل پیامرب و با به اکر گریی نسیب روش انتقادی و تارییخ با احادیث، سریه  

 ( است.  ۱۹۰۵-۱۸۴۹رمحت را پیش گرفته اند. از پیش قراوالن این رویکرد شیخ حممد عبده )

رویکرد پیامرب رمحت رویکرد اغلب در میان اعملان مسلمان معارص و نزی رشق شناساین که به دنبال حتقیق  

سیایس   های  انگزیه  منهای  هم  هستند   (neo-orientalists)علیم  اسالم  جهان  اتفاق  به  قریب  اکرثیت   .

اینگونه خدا، پیامرب و قرآن و دینشان را یم شناسد. اکنون روشنفکر دیین به گفته خودش تازه از خواب غفلت  

( نسفته ای اداع کرده که روح اقتدارگرای پیامرب در کتاب، آئنی و  essentialismبیدار شده، با ذات گرایی )

او است.  دمیده  و    پریوانش  امویان  دوران  )مریاث  اسالیم  رایج  علوم  بر  مسلط  غریانتقادی  رویکرد  همان 

عباسیان( و داعوی مسترشقان الکسیک درباره اسالم، قرآن و پیامرب را تکرار کرده است. مشخص نیست چرا  

مآب اعملان رویکرد غریانتقادی برجامانده از خوداکماگن اموی و عبایس بر رویکرد انتقادی و به قول وی يلربال

مسلمان در یک قرن و نیم اخری بیشرت به اسالم نزدیک است و چرا رویکرد خنست برخالف رویکرد دوم بسط  

  « روحیه پیامرب است! داعوی اخری روشنفکر دیین )پیامرب اقتدارطلب( در قرن بیست و یکم رویکردی »ارجتایع 

اری مسلمانان و قبل از مراجعه انتقادی به متون  است نه مرتیق. ارجتایع است زیرا رجعت به دوران قبل از بید

 تفسریی اسالیم است.  

 

 *** 
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در این جمال به برریس انتقادی شواهد روشنفکر دیین بر اقتدارطلیب پیامرب اسالم در ضمن چهار حبث یم  

روشن  پردازم. حبث سوم مفصل ترین حبث این جلسه است که با روشن شدن آن تکلیف بسیار اداعهای دیگر  

یم شود. این چهار حبث به ترتیب عبارتند از: اقتدارطلیب از اول دوران مکه! عدم حق حیات مرشاکن در جزیرة  

 العرب! مسلمان کردن به رضب شمشری و جهاد تهاجیم؛ و در جنگها اسری نگریید، تا یم توانید بکشید! 

 حبث اول. اقتدارطلیب از اول دوران مکه! 

پیامرب از روز اول از دوران مکه در یپ کسب قدرت و تشکیل حکومت بود. گزارش  روشنفکر دیین اداع کرده  

عنوان یک شخصیت »اقتدارگرا« یاد  رسیم از جلسه اول حبث ایشان: او ]رسوش[ در ادامه از پیامرب اسالم به 

اول هم    پیامرب هم یک شخص اقتدارگرا بود و از روز»قرآن یک کتایب ست که بر قدرت تاکید یم کند و   کرد:

این چننی بود. برخالف آن چزیی که فکر یم کنند پیامرب از وقیت قدرت را به دست گرفت، یعین به مدینه آمد و 

در آجنا آن میخ حکومت و قدرت خود را اکشت، پس از آن بود که به فکر افتاد که بسط قدرت بدهد؛ به نظر من  

ود. .... پیغمرِب ]اسالم[ آدیم اهل جنگ بود و این اهل و اصال شخصیتا آدیم بود که مثل عییس نب   طور نبود این 

جنگ و قدرت و سلطه بودن از اول با ایشان بود و این روح را در دین خودش خوب دمید. یعین متوجه بود که  

دارد یک قدرت یم آفریند و ننشست کنار که بگوید هر بالیی رس این قدرت و دین آوردید من ساکت مینشینم.  

آماده و در صحنه برای مواجهه با کساین که این بذری که اکشته و آبیاری کرده را برکنند و خییل    خییل چاالک و

هم با شدت با آنها برخورد یم کرد. ... در این سریه ]ابن هشام[ آمده است در رفتار میک پیامرب، نه مدینه که دوران  

طواف دور خانه کعبه، که ابلته هنوز خانه   بسط قدرت و بسط ید بود؛ نوشته است که پیامرب آمده بودند برای

کرد با نییت که خودش در رس داشت و به حنو خایص هم رو به  کعبه پر از بت بود ویل پیغمرب طواف خودش را یم 

خواند و هنوز کعبه قبله نشده بود. مرشکنی مکه که تازه پیامرب دعوتش را رشوع کرده بود و  املقدس نماز یم بیت
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کردند و تیکه  دیدند و تمسخر یم کردند؛ نشسته بودند و نماز خواندن و طواف کردن پیامرب را یمبا او خمالفت یم 

پراندند.  شد، چزیی یم زدند. یکی دو بار پیامرب دور خانه کعبه گشت نزدیک اینها که یم انداختند و گوشه یم یم 

کرد،  د یکی که ابوجهل خییل مسخره یم ها و دو گروه هم بودنابن هشام نوشته است که پیامرب آمد نزدیک این 

تان یکی هم ُک این مرشکنی. پیامرب یک ناگه غضبنایک به ابوجهل کرد و فقط اشاره به گردن کرد. یعین پیدای 

گذارم، فکر نکنید که اینجا من را تنها و مظلوم گری آوردید. ابلته ]پیامرب[ این لکمات را تان نیمکنم رس به تن 

 شود. دوم هم اینکه نزدیک آن مجع آمد و این مجله را گفت: »أما واذلی نفس ح تر از این نیم نگفت ویل خوب واض

.    بیدهحممد   لقد جئتکم باذلبح« قسم به خدایی که مرا آفریده من با ذبح آمدم. یعین به من پیغام داده که رس برِبر

ام بریخ نوشته اند که این  ده و اخریا دیده ابلته این روایت رواییت ست که از طرق دیگری هم این روایت نقل ش

این  روایت ضعیف است و با چزیهای دیگری که پیامرب گفته است نیم اما نقل شده است و من دارم  خواند 

ایستم و پیشاپیش هم اعالم  در مقابل دیگران یم که مقبول بوده است....  کنم و این منقوالت را برای شما عرض یم 

 آمدم و من شویخ ندارم با کیس و بدانید با چه کیس طرف هستید. و این را پنهان هم  کنم که من با شمشرییم 

و بدانید قدرت دست من بیاید رس به تن شما بایق    و از همان مکه هم این راه را در پیش گرفته بود کرد  نیم

دین یک قدرت است،   )رسوش،  .ام که این را حتکیم کند گذارم و این دین هم که آوردم شویخ ندارم و آمده نیم

 (  ۱۳۹۹دی   ۱۰زیتون، 

اداعی روشنفکر دیین در این زمینه حقیقتا تازیگ دارد! قبل از وی اداع این بوده که از دوران مدینه یعین سال  

اول هجرت و ده سال آخر پیامرب به اعمال قدرت پرداخته است. اما رسوش اداع کرده که این خصلت از همان  

امرب بوده است. ديلل وی بر چننی اداعیی چیست؟ روایت سریه ابن هشام درباره تهدید  اول و دوران مکه در پی

ابوجهل توسط پیامرب که رس مزامحان را خواهم برید، پیامرب ذبح و سیف. در جلسه گذشته استدالل شد که این  
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تارییخ نشان یم دهد   نقل از منظر تاریخ ناگری نوین و نزی موازین علوم اسالیم اکمال مردود است. شواهد قطیع

که حممد در سزیده سال مکه زیر سنگنی ترین فشارها بوده چندین بار قصد جانش را کردند. علریغم محایت  

عموهایش ابوطالب و محزه در شعب ایب طالب سخت ترین حتریمهای اقتصادی و اجتمایع را حتمل کرد و در 

ن فضای اراعب و شکنجه و خفقان چطور حممد )ص( چننی  انتها خمفیانه و با ترس از مکه به مدینه گرخیت. در آ

تهدیدی کرده و سالم مانده است؟! کجای تاریخ ناگری نوین چننی انتسابهایی را به پیامرب روا داشته است؟ اتکا 

به چننی شواهد واضح ابلطالین چه ربطی به پدیدارشنایس دارد؟ این اداعی روشنفکر دیین از اساس سست و یب 

   ديلل است.

 حبث دوم. عدم حق حیات مرشاکن در جزیرة العرب! 

گفتند که مرشکیین که پیامرب فرمودند از مکه اخراج   روشنفکر دیین: »اما اینکه ]آقای عبدالعیل بازراگن[  

شوند، افرادی بودند که نقض عهد کرده بودند؛ نه اینطور نیست. آیات ابتدایی سوره توبه همنی را یم گوید. که  

گریی یم شود که به طور اعم از امسال به بعد همه مرشاکن  اینها اول رشوع کردند به نقض عهد، ویل بعدا نتیجه 

تند و حق نزدیک شدن به مسجد احلرام ندارند. این آن مرشکیین که نقض عهد کردند، نیستند. این جنس هس 

اند و حق ورود به مکه  اند که مرشکنی جنساست برای مرشکنی. همه فقها هم همنی را پذیرفته  ی اعم  یک قاعده 

نها هیچ حق حیایت در جزیره العرب  که اصال به هیچ وجه. آ و نزدیک شدن به بیت احلرام را ندارند.... مرشاکن  

ها خراب شد و حیت در  خانهرفتند. بعد از فتح مکه و دادن عفو عمویم به تدریج بت نداشتند و باید بریون یم 

رسیه  از  جنگ بعیض  یعین  شده،  نقل  پیامرب  از  که  را  ها  فرماندهاین  و  نداشته  حضور  پیامرب  خود  که  هایی 

شکستند. پس  ها را هم یم جا بود آن بت کشتند. اگر بیت در آنخانه مرشکنی را یم رفتند خانه به  فرستادند، یم یم 

اهلل: پیامرب رمحت یا »اعرف مسلح«؟ زیتون،  به طور ظاهری هم رشک را از جزیره العرب پاک کردند.« )حممد رسول 
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از منابع سنیت، و   بریخ( نزی تکرار کرده است.  ۱۳۹۹دی    ۲۷( وی این اداع را در جلسه چهارم  )۱۳۹۹دی    ۲۶

وهابیون حاکم بر عربستان، و ابلته مسترشقان الکسیک هم این اداع را تایید یم کنند. اما قرآن، سریه عمیل  

 پیامرب و حتقیق تارییخ چه اقتضا یم کند؟ 

در معادالت اسالیم در دو منبع اصیل مذکور مالک مواجهه با غریمسلمانان هرگز دین و عقیده شان نبوده 

چنه مالک عمل بوده ستزیه گری و مساملت جویی آنان بوده است. پیامرب ستزیه گران را حتمل نکرده است، است. آ 

با مساملت جویان صلح طلب چه مرشک، چه موحد، چه در جزیرة العرب چه خارج از آن هیچ مشیلک نداشته،  

ج احرام یم بندند( که بزرگرت از  با آنان معاهده بسته و انها را حتمل کرده است. آری در حرم )هماجنا که حجا 

مسجداحلرام و مکه است، مرشاکن را عقب رانده و به آنها اجازه ورود به مسجداحلرام بلکه حرم را نداده است.  

کعبه خانه توحید بوده که به دست ابراهیم بنا شده است. مرشاکن بت پرست آن را »غصب« کرده به بتکده تبدیل  

شکسنت بتهای داخل آن و حیت پاکسازی منطقه حرم از بتها که برای مسلمانان   گریی آن، کرده بودند. بازپس 

اگه است و ممنوعیت ورود  مرشکنی در حمدوده حرم، حیت امروز هم قابل دفاع است. هرچند این نهایت  عبادت

هم کیس    زمان پرییش است که با موازین دوران مدرن به ارزیایب دوران پیشامدرن برپدازیم. به هر حال امروز

اقتدار   ابلته در دوران  بودایی بگذارد.  یا در کنیسه عالمت  نماد هندوئیسم نصب کند  نیست در لکیسا  جماز 

 مسلمانان قلمرو حرم بزرگ و بزرگرت شد. این ربطی به پیامرب ندارد.   

د. پیامرب  اما در جزیرة العرب و خارج از حرم، مرشاکن با حفظ عقاید مرشاکنه و بتهایشان حق زندیگ داشتن 

با آنها معاهده عدم ختاصم امضا کرد و آنها همانند اهل کتاب حتت محایت جاین، مایل و نامویس پیامرب بودند.  

اند. گرویه از مرشاکن مکه که نقض عهد کردند و بر خالف  مرشاکن معاهد با اهل کتاب ذیم فریق نداشته 

ره توبه شدند. این آیات رصفا ناظر به مرشاکن عرب  معاهده بر پیامرب و اسالم تاختند و مشمول عتاب آیات سو
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همه مرشاکن. جناست مرشاکن حکیم یلع  نه  است  متجاوز  به  پیمان شکن  ورودشان  و عدم جواز  است  حده 

مسجداحلرام )بلکه حرم و هر مسجدی( حکم همیشیگ اسالم است و منحرص به مرشاکن پیمان شکن مکه  

ت مرشاکن در تمام جزیرة العرب؟ روشنفکر دیین دو حکم متفاوت را  نبوده است. اما این کجا و عدم حق حیا 

با هم خلط کرده و مغالطه تلیخ مرتکب شده است. وی با برداشت سنیت در علوم اسالیم اکمال همراه است و  

 در حقیقت به آن قول نادرست رجعت کرده است.       

در زمان پیامرب است و قابل تعمیم به همه  آیات ابتدای سوره توبه احاکم خمتص مرشاکن پیمان شکن مکه  

مرشاکن در دیگر زمانها نیست و هیچ داللیت بر عدم حق حیات مرشاکن )خصوصا مرشاکن مساملت جو که ناقض  

عهد نبودند( در جزیرة العرب ندارد. ترمجه لکیه آیات این جلسه برگرفته از ترمجه نعمت اهلل صالیح جنف آبادی  

َن   ِمّ بََراَءٌة  وِِلِ  است.  َورَسر ِه  ِکنیَ اللَـّ رْشِ الْمر َن  ِمّ اَعَهدتُّم  یَن  ِ اذلَّ و  ۱)توبه    إِیَل  از جانب خدا  اعالم[ بزیاری  )]این،   )

اید.( اینها همان مرشاکین هستند که عهد بسته و بعد نقض عهد  پیامربش، به مرشاکین که شما با آنان پیمان بسته

ِکنَی  ه نه همه مرشاکن آن هم در طول تاریخ!  کرده اند به قرینه این آیه چهارم همنی سور رْشِ َن الْمر یَن اَعَهدتُّم ِمّ ِ إاِلَّ اذلَّ

تِِهمْ  دَّ ْم إِیَلٰ مر وا إيَِلِْهْم َعْهَدهر تِمُّ
َ
َحًدا فَأ

َ
ْم أ وا َعلَیْکر ْم َشیْئًا َولَْم يرَظاِهرر وکر هَ   إِنَّ  ثرمَّ لَْم یَنقرصر ِبُّ   اللَـّ تَِّقنی   ُير (  ۴  توبه )   الْمر

  پشتیباین   شما   ضد   بر   کس  هیچ   از   و   نکاسته  چزیی  شما [  پیمان]از  سپس  اید،   بسته   پیمان   آنان  با   که  مرشاکین  ا ام)

گمان خدا تقواپیشاگن را دوست یم دارد(.  مام کنید. یب ت  مدتشان  پایان  تا   آنان  برای  را   پیمانهایشان  پس   اند،  نکرده 

در این آیه مسلمانان موظف شده اند که تا زماین که مرشاکن نقض عهد نکرده اند و با دشمنان اسالم همدسیت  

نکرده اند بر پیمانشان بایق بمانند. اینها متعلق به زمان پیامرب است. یعین مرشاکن غریحمارب و غریناقض عهد  

 ات داشته اند!  حق حی
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َم   ٰ یَْسَمَع الَکَ ِجْرهر َحیتَّ
َ
ِکنَی اْستََجارََك فَأ رْشِ َن الْمر َحٌد ِمّ

َ
َمنَهر َوإِْن أ

ْ
بِْلْغهر َمأ

َ
ِه ثرمَّ أ مْ   َذٰلَِك  اللَـّ نَّهر

َ
ونَ   الَّ   قَْومٌ   بِأ )توبه   َيْعلَمر

اگه او را به  ( )و اگر یکی از مرشاکن به تو پناه آورد پناهش بده، تا الکم خدا را بشنود ]و در آن بیندیشد[ آن ۶

ماکن امنش برسان. این بدان سبب است که آنان قویم نادانند(. این آیه به رصاحت بر حق حیات مرشیک که به 

ن موظف بوده اند او را بعد از شنیدن الکم خدا به مامن و دنبال شنیدن الکم خدا آمده داللت یم کند. مسلمانا 

 مزنلش برگردانند، نه اینکه به اجبار و رضب شمشری مسلمانش کنند!  

وِِلِ   ِه وَِعنَد رَسر ِکنَی َعْهٌد ِعنَد اللَـّ رْشِ ونر لِلْمر یَن اَعَهدتُّْم ِعنَد الَْمْسِجِد احْلََرامِ َکیَْف یَکر ِ وا اْستَ   َفَما  إاِلَّ اذلَّ مْ   َقامر   لَکر

وا  مْ   فَاْستَِقیمر هَ   إِنَّ  لَهر ِبُّ   اللَـّ تَِّقنیَ   ُير ( )چگونه برای مرشاکن نزد خدا و پیامربش عهدی باشد ]با اینکه   ۷وبه  ت) الْمر

عهدشکین آنان به اثبات رسیده است[؟ مگر کساین که کنار مسجد احلرام با آنان پیمان بستیه اید؛ ]و به پیمانشان  

گمان خدا تقوی پیشاگن  وفادار مانده اند[؛ که تا وقیت در پیمان با شما پایدارند شما نزی با آنان پایدار باشید، یب 

را دوست یم دارد(. به استثنای این آیه توجه کنید: مرشاکین که به پیمانهای خود عمل کرده اند در امان هستند و  

مسلمانان تا زماین که ایشان بر رس پیمان بوده اند باید به پیمان و ضمانت جاین و مایل مرشاکن عمل یم کرده اند.  

رشاکن و عدم جواز ورود به مسجداحلرام یا مکه و حرم دارد؟! در زمان وفات پیامرب  اینها چه ربطی به جناست م 

هیچ یک از قبایل مرشکنی بایق نمانده بود که با پیامرب معاهده نبسته باشد. یعین جزیرة العرب امجاال از مرشاکن 

 حمارب ستزیه گر پاک شده بود نه اینکه مرشیک بایق نمانده بود. 

یین ناسازاگر با نص قرآن، متعارض با سریه عمیل پیامرب و خالف موازین تارییخ و ابلته  اداعی روشنفکر د

 همسو با قول رایج در علوم اسالیم است.  
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 حبث سوم. مسلمان کردن به رضب شمشری و جهاد تهاجم! 

گوید در میان پیامربان تنها پیامرب اسالم بود که مامور به سیف بود.  »ابن خدلون در مقدمه تاریخ خودش یم 

دانیم نه پیامربان دیگر تا حدی که ما یم  با شمشری دین خودش را پیش بربد.یعین خداوند به او اجازه داده بود تا 

زرتشت این اکر را کرد، نه عییس این اکره بود، نه مویس. ابلته مویس با فرعون در افتاد ویل درافتادنش با جنگ  

قَاتَِل    .که نبود. بین ارساییل را از مرص خارج کرد و به کنعان برد 
ر
ْن أ

َ
ِمْرتر أ

ر
ویل پیامرب اسالم رصُيا گفت که أ

خواهد دین را جا بندازد. اگر به زبان خوش آمدید که آمدید.  السیف بود. یعین با تکیه بر قدرت یم اَس و نیب الَّ 

های دیگر یم کنیم. ... تمام حرف من این است که در بنی مسلمنی مقبول بوده  وقت ما با شما معاملهناخوش آن 

ام یک اکری بکنم در  ا بیاندازد و بگوید من آمده که پیامربی بیاید که با سیف و ذبح و قدرت نظرش را جاست  

پا بریم  از پیش  آیات قرآن که   ....  دارم. به زبان خوش اگر نشد به زبان ناخوش.این اعلم و مزامحان خودم را 

ای نبود. یعین این عزم ماست ما گوید خدا این پیامرب را فرستاده تا بر همه ادیان پریوز شود. این حرف ساده یم 

تاخت. و  تاخت، حتما باید یم گرفتیم که این اکر بشود و بنابراین باید بشود. .... حممد اگر بر رس کیس یم   تصمیم 

دید و الزمه پیرشفت او بود که این چننی بکند و در واقع این را  این چزیی نبود که بر او خرده بگرییم. الزم یم 

گوید  ه شده بود که آجنا کمونیسم برقرار بود. در آجنا یم کتاب اسالم از فضل الرمحن زماین نوشت داد.هم اجنام یم 

گونه  گویند که این کنند که با شمشری گسرتش پیدا کرد. بعیض ها هم در مقابلش سخن یم بعیض اسالم را متهم یم 

  گوید بله با شمشری بوده و من منکر این نیستم و شواهد تارییخ به همنی امر گوایهنبوده است. خود ایشان هم یم 

داند و  خواهد گسرتش دهد چزیی را که خودش حق یم آورد که چگونه شوروی وقیت یم دهد. و برایش مثال یم یم 

حیت اگیه الزم میبیند به جاهای دیگر لشکرکیش بکند و نریو بربد برای اینکه قائل است به اینکه آچنه او  

عنی این ماجرا   اهند عدل را بگسرتانند. خومیگوید عدالت است و امرپیالیست ظلم است و تبعیض، و اینها یم 
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دید حق  عدالیت یم بینیم. ایشان قائل بود پیام عدالیت برای خلق آورده و اگر جایی یبرا در مورد پیامرب اسالم یم 

کند که پریوانش هم این درس را از او  ای نیم دانست که آجنا را تسخری کند و بگرید. او دیگر اشاره خودش یم 

گوییم که مسلمنی بعد از پیامرب اسالم چرا رفتند، کشورگشایی کردند. در اینکه ممکن  ما وقیت یم   گرفتند. یعین

خواهم  شان اکرهای خطا هم کرده باشند، که ما منکر هیچکدام هم نیستیم، اما من یم است در این کشورگشایی 

که باید گسرتش بدهید باید فتح کنید.  ها این درس را از او گرفتند. این روحیه را پیامرب به آنها داد  بگویم آن

دست آورد آمد و مکه را فتح کرد. حیت در یکی دو سال آخر عمرشان باالخره پیامرب وقیت در مدینه قدرت به 

)رسوش، دین یک قدرت  «  .ایشان تا نزدیکی حکومت مسییح آن زمان هم لشکرکیش کرد که ابلته موفق نبود 

 ( ۱۳۹۹دی  ۱۰است، زیتون، 

جهاد ابتدایی که پیامرب وضع کرد معنایش این بود که به خود اجازه تاریخ اسالیم و فقه اسالیم    »به شهادت

، به خودش  تهاجیم  offensiveداد که قبل از اینکه کیس به او محله کند، او محله بکند، یعین یک جهاد  یم 

کرد که پیش رفت این آینی  یم داد که چننی بکند. اگر احساس یم کرد که احتیایج هست، اگر حس  حق یم 

جدید منوط به این است که به فالن جا لشکرکیش شود، فالن قوم رسکوب شود و یا حتت سلطه پیامرب اسالم  

، درآید یا دست کم به زبان اقرار و اعرتاف به مسلماین بکند.« )رسوش، پاسخ به نقدهای نظریه دین و قدرت 

 ( ۱۳۹۹دی  ۲۷

پیامرب به اذن الیه مامور پیش بردن  ق حداقل چهار اداع کرده است: اول.  روشنفکر دیین در عبارات فو 

دینش با شمشری بوده است، یعین با زور، جنگ و کشنت دین را جا یم انداخته و مزامحان را پیش پا بریم داشته  

ادیان پریوز شود. دوم. گفته شده گسرت بر همه  تا  پیامرب را فرستاده  این  با است. قرآن هم گفته خدا  ش اسالم 

شمشری بوده و شواهد تارییخ هم به این شهادت یم دهد. حق و عدالت را با شمشری و زور یم توان جا انداخت.  
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و   مکه  فتح  کرد.  یم  پیامرب محله  سوم.  است.  بوده  ایشان  روحیه  از  برخاسته  پیامرب  از  بعد  مسلمانان  فتوحات 

چهارم. جهاد در عرص پیامرب که ابلته موفق نبود.  لشکرکیش اواخر عمر به امرپاطوری مسییح )غزوه تبوک(  

داد که قبل از اینکه کیس به او  جهاد ابتدایی بود. جهاد ابتدایی یعین جنگ تهاجیم یعین ایشان به خود اجازه یم 

نتیجه منطیق این داعوی این یم شود که پیامرب مردم را با زور شمشری مسلمان یم کرده  محله کند، او محله بکند.  

و راز گسرتش اسالم در دوران ایشان و جانشینانش شمشری بوده است. پیامرب اقتدارطلب غری از این نیم    است

سابقه نیست.  در این جمال من خالصه سه کتاب  توانسته است بکند. این داعوی امجاال در علوم رایج اسالیم یب 

تاریخ االسالم    ل سنت و از یک اعلم شییع.مهم معارص را به اجیاز برایتان گزارش یم کنم، از دو اعلم بزرگ اه

، جهاد در اسالم صالیح جنف آبادی، و فقه اجلهاد یوسف القرضاوی نظر من در این مسئله  حسن ابراهیم حسن

 به این سه اعلم بسیار نزدیک است.   
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 حسن ابراهیم حسن  تاریخ االسالم«»  اول.

(، مورخ شناخته شده مرصی معارص که در زمره خنستنی مدرسان تاریخ  ۱۹۶۸- ۱۸۹۲)  حسن ابراهیم حسن

اسالم در دانشاگههای آمریکا )پنسیلوانیا و اکيلفرنیا( بوده در کتاب »تاریخ االسالم السیایس وادلیین واثلقایف 

مندان  ف آن« آن نوشته است: »بریخ غرض واالجتمایع« )چهار جدل( در نقد چننی داعوی در حبث »جهاد و اهدا 

پنداشته اند پیامرب مردم را بر قبول اسالم جمبور یم کرد و در انتشار دینش بر شمشری تکیه یم کرد. این با رصیح  

که با گزارش مورخان موثق درباره انتشار اسالم  [ سازاگر نیست. آن چنان۲:۲۵۶قول خداوند ال اکراه یف ادلین ] 

ست.... اسالم در جزیرة العرب بدون شمشریکیش پیامرب یا جنگ با دشمن رخ داد. ....  اسالم راهش  هم ناسازاگر ا 

را با راهیایب به قلوب از طریق ديلل و برهان یافته است. زمانه نیازمند مصلح جدیدی بود و فساد همه نوایح  

ظه حسنه به اسالم دعوت کرد در حایل  حیات را گرفته بود ... پیامرب سزیده سال در مکه مردم را با ديلل و موع 

 که او و پریوانش با انواع آزارهای قریش مواجه شدند پس بر این آزارها صرب کرد ... 

وقیت ایذاء قریش از اندازه گذشت خدا او و اصحابش را به جنگ با مرشاکن امر کرد جنیگ خالص برای  

اجازه جنگ در راه خدا داده است. آیات اذن قتال دو خداوند. خداوند در آیات میک و مدین به پیامرب و مومننی  

. جنگ در اسالم جز به عنوان دفاع  ۷۵، و نساء  ۴۰-۳۹، حج  ۱۹۳-۱۹۰دسته هستند. دسته اول. دفاع از نفس: بقره  

از جان، ناموس و مال ترشیع نشده است. دسته دوم. فراهم کردن امنیت دعوت به اسالم و دفاع از آن در مقابل  

آن چنان که برای    ،مانع دعوت شده اند، تا اینکه کیس که مسلمان یم شود از فتنه در دینش نرتسدکساین که  

عمار یارس، بالل و دیگر مسلمانان مستضعف رخ داد. زماین که مکه و دیگر اعراب بر جنگ با پیامرب دست 

دینه پیماین را که با پیامرب  (. و چون یهودیان م۳۶به یکی کردند امر به قتال همه مرشکنی ]حمارب[ کرد )توبه  

حسن  انفال نازل شد.«    ۵۸بسته بودند نقض کردند و به مرشکنی قریش در جنگ علیه مسلمانان منضم شدند آیه  
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با    ابراهیم حسن ناسازاگر  با شمشری را خالف موازین قرآین و  اوال گسرتش اسالم  تاریخ اسالم  مورخ مدرن 

ثانیا جهاد پیامرب را منحرصا دفایع دانسته یا دفاع از جان و مال و ناموس  گزارشهای موثق تارییخ دانسته است.  

 مسلمانان یا دفاع از آزادی دعوت و امنیت مسلماین.   

 

 

 دوم. »جهاد در اسالم« صالیح جنف آبادی 

  ( ۱۳۸۵-۱۳۰۳)  یکی از اعملان معارص که حق مطلب را در جهاد ادا کرده است نعمت اهلل صالیح جنف آبادی

است. صالیح مفرس، اعلم حدیث، فقیه، و مورخ متبحر تاریخ صدر اسالم است. روش او در متون دیین انتقادی  

است. شهید جاوید از مشهورترین کتابهای وی است. صالیح حمصول درسهای خارج فقه جهاد خود را در کتایب  

اهم نکات این کتاب مرتبط با حبث ما به طور ( منترش کرده است.  ۱۳۸۲فاریس با عنوان »جهاد در اسالم« ) 

 خالصه به رشح زیر است:   
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را باید دفع کرد. تا دشمنان   -هر که باشد    -»جنگ برای حتمیل دین و عقیده جماز نیست. تهاجم دشمن  

درهم   از  بعد  و  است  اضطراری  پذیرفت. جنگ حالیت  باید  کردند  تقاضای صلح  و  برداشتند  از جنگ  دست 

دیگر رضورت ندارد، اصل بر صلح است نه بر جنگ. آیات قرآن درباره جنگ )جهاد و قتال( دو  شکسنت دشمن 

دسته است: مقید و مطلق. مراد از مقید تقید به جنگ با جتاوزگران، آاغزکننداگن جنگ و پیمان شکنان است،  

را محل بر ادِل مقید کرد.  و مراد از مطلق بدون قیود یادشده یم باشد. مطابق روش مسلم اصویل باید ادِل مطلق  

 آیات مقید جنگ مبنای تعايلم اسالیم و روش عمیل پیامرب در این مسئله بوده است. 

 آیات مقیده  الف.

ِه   وا گروه اول آیات مقید: َوقَاتِلروا ِِف َسِبیِل اللَـّ ْم َواَل َتْعتَدر َقاتِلرونَکر یَن ير ِ ْعتَِدینَ  اذلَّ ِبُّ الْمر َه اَل ُير (  ۱۹۰بقره  ) إِنَّ اللَـّ

جنگند، جبنگید و از ]از مرز عدالت[ جتاوز نکنید، همانا خدا جتاوزگران  )و در راه خدا، با کساین که با شما یم 

جنگ بدون جتاوز از حدود اخالیق، جنگ دفایع در مقابل مهامجان. اوال جهاد ابتدایی جماز   دارد.(را دوست نیم

 نیست. ثانیا تعدی و جتاوز حمکوم است. 

مْ َواقْ  وکر ْخرَجر
َ
ْن َحیْثر أ م ِمّ وهر ْخرِجر

َ
ْم َوأ وهر ْم َحیْثر ثَِقْفترمر َشدُّ ِمَن الَْقتْلِ  ترلروهر

َ
مْ   َواَل  َوالِْفتْنَةر أ ِعنَد الَْمْسِجِد    ترَقاتِلروهر

ِفیهِ  ْم  َقاتِلروکر ير  ٰ مْ  احْلََراِم َحیتَّ فَاْقترلروهر ْم  قَاتَلروکر لَِك  فَإِن  آنان ]مرشاکن متجاوز[ را ۱۹۱)بقره    الاَْکفِِرینَ   َجَزاءر   َکَذٰ )و   )

هرجا یافتید بکشید، و از اجنا ]مکه[ که شما را بریون کردند بریونشان کنید و فتنه ]عذاب، بال و اجیادناامین[  

از قتل بدتر است و کنار مسجداحلرام با آنان جننگید، مگر اینکه آنها در آجنا با شما جبنگند، پس اگر با شما  

آنا  از قتل و کشتار بدتر است«  جنگیدند  از عبارت »فتنه  ن را بکشید، که زسای اکفران چننی است( مراد 

چیست؟ تفکر سنیت در تفسری قرآن مصداق فتنه را رشک دانسته است. در نتیجه مرشک بودن بدتر از قتل است 
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تنه شکنجه، مصادره و رشک و کفر جواز جنگ و قتل خواهد بود. این تفسری برای فتنه نادرست است. مراد از ف

اموال و حتمیل جنگ بر مسلمانان است که از کشته شدنشان به دست مرشاکن بدتر است. شیخ حممدعبده در  

زمره خنستنی مفرسان در دوره جدید است که نوشته فتنه در آیه به معنای رشک نیست، بلکه بال و عذایب است  

است. جتویز قتل کفار جزای عمل متجاوزانه آنهاست.    که کفار بر مسلمانان حتمیل یم کردند، و قول حق همنی 

 آیه ديلل جنگ دفایع است و تناسیب با تهاجم ندارد. 

وٌر رَِّحیٌم )بقره    فَإِِن انتََهْوا  َه َغفر   دست   نزی  شما ]  برداشتند،  دست[  جنگ   از  متجاوزان]  اگر  پس ) (۱۹۲فَإِنَّ اللَـّ

 .  است مهربان آمرزنده خدا  گمان یب[  که  بردارید

هِ  ینر لِلَـّ وَن ادِلّ وَن فِتْنٌَة َویَکر ٰ اَل تَکر ْم َحیتَّ الِِمنیَ  َوقَاتِلروهر ْدَواَن إاِلَّ یلَعَ الظَّ  با   و)  بقره(  ۱۹۳)   فَإِِن انتََهْوا فَاَل عر

  و   طاعت  یعین]   دین  و  نباشد،[  مرشاکن  سلطه  و  بال   عذاب،  ناامین،]  ای  فتنه  دیگر  تا   جبنگید[  متجاوزان]  آنان

(.  نیست  روا   ستماکران  بر  جز  عقوبت[  زیرا   جبنگید،  آنان  با ]  برداشتند  دست  اگر  پس. گردد  خدا  آن  از[  عبادت

بر شما مسلمانان قطع شود و طاعت و عبادت شما نزی در حمدوده    آنان  سلطه  تا   جبنگید  مرشاکن  با   قدر»آن  یعین

ْم   َقاتِلرونَکر ير یَن  ِ اذلَّ به  قاتلوهم  در  )آنها(  م  هر ضمری  مرشاکن.«  قانون  چهارچوب  در  نه  پذیرد  شلک  خدا  قانون 

ود  )متجاوزان( بریم گردد هر که یم خواهد باشد از مرشک و حمارب و اهل کتاب. متجاوز حمارب حمسوب یم ش

و در مقابل او باید دفاع کرد. تا یک؟ آیه دو اغیت را برای پایان جنگ ذکر کرده است، اغیت اول رفع فتنه است.  

همانند دو آیه قبل برخالف نظر سنیت مفرسان مراد از فتنه رشک و بت پرسیت نیست، بلکه سلب آزادی مردم  

 م برقراری حاکمیت الیه است.  در دینداری و اجیاد مانع برای زندیگ مؤمنانه است. اغیت دو
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معین این قسمت آیه: با مهامجان متجاوز جبنگید تا حاکمیت خدا برقرار شود، یعین شکست اکمل دشمن نه  

تغیری دین آنها. به عبارت دیگر شکسته شدن اکمل قدرت دشمن متجاوز و دست کشیدن از جنگ. ذیل آیه مقید  

یگری از دفاع است. اگر کیس توهم کند مراد از دین در اینجا مذهب  به جواز مقابله به مثل با متجاوز و بیان د

است فراموش نکند که »ال اکراه یف ادلین« در همنی سوره است و دین با اجبار و زور سازاگر نیست. آیات سوره  

سوره   انفال مربوط به غزوه بدر است، آیات سوره آل عمران مربوط به غزوه احد که هر دو دفایع بوده اند، آیات

 توبه درباره مرشاکن پیمان شکن مکه است. 

َقاتَلروَن   یَن ير ِ ِذَن لَِّلَّ
ر
وا گروه دوم آیات مقید: أ ِلمر ْم ظر نَّهر

َ
هَ   َوإِنَّ  بِأ ٰ   اللَـّ وا ِمن ِدیَارِِهم   لََقِدیرٌ   نرَْصِِهمْ   یلَعَ ْخرِجر

ر
یَن أ ِ اذلَّ

 ّ هر   بَِغرْیِ َحق  روا َربُّنَا اللَـّ ول ن َيقر
َ
( )به کساین که مورد هجوم جنیگ قرار گرفته اند، اجازه ]دفاع[ داده  ۴۰-۹۳)حج   إاِلَّ أ

  به   هایشانخانه  از  که  همانان شده است، چرا که بر آنان ستم رفته است؛ و یب گمان خدا بر یاری آنها تواناست.

د در مقابل  جها  وجوب  در نص  آیه(. خداست  ما  پرورداگر: گفتند یم  که سبب بدین  هم آن اند،شده  اخراج ناحق

 ظلم یعین جنگ دفایع است. مفهوم خمالف آیه: جنگ ابتدایی جماز نیست. 

 آیات مطلقه:  ب. 

مْ  ْرٌه لَّکر َو کر مر الِْقتَالر َوهر ِتَب َعلَیْکر ن  وََعیَسٰ  کر
َ
وا   أ وَ   َشیْئًا   تَْکَرهر مْ   َخرْیٌ   َوهر َو رَشٌّ    لَّکر بُّوا َشیْئًا َوهر ِ ن حتر

َ
وََعیَسٰ أ

ْم )بقره  ( )جنگ ]در راه خدا[ بر شما مقرر شده است، در حایل که برای شما خوشایند نیست، و بسا  ۲۱۶  لَّکر

چزیی را خوش نیم دارید با اینکه آن برای شما خری است، و بسا چزیی را دوست یم دارید با اینکه آن برای شما  

 بد است(. جنگ با که و در چه رشایطی؟ آیه مطلق است.
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ْنیَا بِاْْلِخَرةِ فَلْیرَقاتِْل ِِف   وَن احْلَیَاَة ادلُّ یَن یرَْشر ِ ِه اذلَّ َقاتِْل   َوَمن  َسِبیِل اللَـّ هِ   َسِبیلِ   ِِف   ير وْ   َفیرْقتَْل   اللَـّ
َ
  فََسوَْف   َيْغِلْب   أ

ْجًرا   نرْؤِتیهِ 
َ
( )پس کساین باید در راه خدا جبنگند که زندیگ دنیوی را به آخرت یم فروشند، و  ۷۴  نساء)  َعِظیًما   أ

  راه   در  جنگ ه در راه خدا جبنگد و کشته شود یا پریوز گردد، به زودی پادایش بزرگ به او خواهیم رساند(هرک

 .  است مطلق  آیه  غریمسلماین؟ هر با  یا  متجاوزان با  کساین؟ چه با  خدا

هِ  َقاتِلروَن ِِف َسِبیِل اللَـّ یَن آَمنروا ير ِ ینَ  اذلَّ ِ وا   َواذلَّ یَْطانِ اتِلروَن ِِف يرقَ  َکَفرر ْويِلَاَء الشَّ
َ
اغروِت َفَقاتِلروا أ   َکیْدَ  إِنَّ  َسِبیِل الطَّ

یَْطانِ  ( )آنان که ایمان آورده اند، در راه خدا یم جنگند؛ و آنها که کفر ورزیده اند، در  ۷۶ نساء)  َضِعیًفا  اَکنَ  الشَّ

ت(. جنگ در راه خدا با راه طاغوت یم جنگند. پس با یاران شیطان، جبنگید که قطعا نرینگ شیطان سست اس 

 چه کساین؟ اويلاء شیطان چه کساین هستند؟ هر نامسلماین یا مرشاکن و اکفران متجاوز؟ آیه مطلق است.  

ر  وِلر هر َورَسر َم اللَـّ وَن َما َحرَّ مر َِرّ ِه َواَل بِايْلَْوِم اْْلِخِر َواَل ُير یَن اَل یرْؤِمنروَن بِاللَـّ ِ یَن  َواَل یَِدینرو  قَاتِلروا اذلَّ ِ َن ِدیَن احْلَِقّ ِمَن اذلَّ

ونَ  ْم َصاِغرر ْزیََة َعن یَد  َوهر وا اجْلِ ْعطر ٰ ير وتروا الِْکتَاَب َحیتَّ
ر
( )با کساین از اهل کتاب که]متجاوزند و[ به خدا  ۲۹  توبه)  أ

پذیرند،  نیم   شمرند، و دین حق را و روز بازپسنی ایمان ندارند، و آچنه را خدا و پیامربش حتریم کرده اند حرام نیم 

پیاکر کنید تا وقیت که فروتنانه، به دست خود جزیه برپدازند( نکته اول. آیا همه اهل کتاب به خدا و آخرت  

به اهل کتاب    ۶۲و بقره    ۷۳، آل عمران  ۶۹و    ۸۲اکفرند و مرتکب حمرمات یم شوند؟  قطعا نه، قرآن در آیات مائده  

همه اهل کتاب باید بنی جنگ و پرداخت جزیه آن هم در حال   مومن و صالح ترصیح کرده است. نکته دوم. آیا 

تصغری یکی را انتخاب کنند؟ آیه از این حیث مطلق است. به قرینه نکته دوم یقینا همه اهل کتاب ولو اهل  

تسالم و صلح با مسلمنی مشمول حکم این آیه نیم شوند. قرینه دیگر سریه پیامرب در مواجهه با اهل کتاب در  

جزیه بوده که نشان یم دهد حکم آیه اختصاص به اهل کتاب حمارب دارد نه هر اهل کتاب. یعین    زمان اخذ

 اطالق آیه باید محل به آیات مقید شود. 
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سوره حممد است که در حبث بعدی )قتل ارسا( به تفصیل مورد جتزیه و حتلیل   ۴مورد دیگر از آیات مطلق آیه  

قرار یم گرید. با قاعده مسلم محل مطلق بر مقید جنگ با کفار، مرشکنی و اهل کتاب وقیت جماز است که آنان 

یا   باشند  باشند و به رسزمنی مسلمانان جتاوز کرده  با متجاوزان به مسلمانان همدست شده  آاغزکننده جنگ 

باشند، که در آن صورت دفاع بر مسلمانان الزم است. اولنی کیس که به آیات جهاد عمل کرده شخص پیامرب  

بوده از اینجا کشف یم کنیم جنگهای ایشان همیگ دفایع و برای شکسنت جتاوز دشمن بوده است. از مجله اعملاین  

 دانسته اند از اهل سنت شیخ حممد عبده در تفسری املنار و از شیعه شیخ حممد که همه جنگهای پیامرب را دفایع

ق( )استاد آقای خویی( در الرحلة املدرسیة واملدرسة السیارة است. اگرچه اکرث مفرسان  ۱۳۵۵-۱۲۸۲جواد بالیغ )

ای پیامرب و  قرآن به این نکات ظریف توجه نکرده اند اما تفسری صالیح جنف آبادی از آیات جهاد و جنگه

 قبل از او عبده و بالیغ صائب به نظر یم رسد.  
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 سوم. »فقه اجلهاد« یوسف القرضاوی 

یکی از مفصل ترین و بهرتین کتابهایی که در دوران معارص از منظر اهل سنت به رشته حتریر درآمده است  

( به قلم شیخ  ۲۰۱۰»فقه اجلهاد، دراسة مقارنة الحاکمه و فلسفته یف ضوء القرآن والسنة « )دو جدل قطور، قاهره،  

. نکات مرتبط با حبث از این کتاب را  ( فقیه تراز اول مرصی ساکن قطر است۱۹۲۶یوسف القرضاوی )متودل  

 به شلک موجز اینجا یم آورم.  

قرضاوی جهاد را به دفایع و طلب )ابتدایئ( تقسیم کرده است، اویل واجب عیین و دویم اختالیف است.    الف.

جهاد یدی منحرص به کفار است و جهاد با منافقنی فقط زباین است. جهاد با ظلمه و فساق در صورت قدرت به  

رتیب یدی، زباین و قلیب است. وی سوال بسیار مهیم را مطرح کرده است: وجه جنگ مسلمنی با کفار به ديلل  ت

کفرشان است یا به ديلل جتاوزشان؟ قول مشهور در علوم رایج اسالیم لزوم جنگ با هر غریمسلماین اعم از  

آو اسالم  تا  مسالم  و  حمارب  از  اعم  اغفلنی  ملحدین،  کتاب،  اهل  دادن  مرشکنی،  جزیه  یا  غریمسلمانان  ردن 

آنهاست. حبث در جهاد طلب )ابتدایی( است. به نظر قرضاوی این موارد خارج از حبث و عمال ملحق به دفاع  

جماز است: تامنی حریت دعوت و منع فتنه در دین، تامنی سالمت دولت اسالم و سالمت حدودش، آزادی اسریان  

 رب از مرشک حمارب.  مستضعف مسلمان، و خایل کردن جزیرة الع

موارد اختالف نظر و حمل نزاع عبارت است از غریمسلمانان )مرشاکن، کفار و اهل کتاب( غریحمارب    ب.

)مساملت جو که به جنگ و ستزی با مسلمانان برخناسته اند و با متجاوزان به رسزمینهای مسلمانان هم همدست  

مفرسان قرآن، حمدثان و فقها جنگ با افراد یادشده را جماز   نشده اند، و نقض عهد هم نکرده اند(. گروه بزریگ از

بلکه در صورت قدرت واجب یم دانند. قرضاوی آنها را »هجومیون« یم نامد. قول مقابل متعلق به »دفاعیون« 
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است. قرضاوی خود را دفایع یم داند. دفاعیون جهاد مرشوع و جماز در قرآن و سریه پیامرب و بعد از ایشان را 

»جنگ دفایع« یم دانند. هجویم ها )قائالن به جواز جهاد ابتدایئ( اوال مدیع نسخ لکیه آیات جهاد مقید    رصفا 

جو و ( هستند، در نتیجه جنگ با هر غریمسلماین ولو مساملت ۵به جتاوز دشمن به مسلمانان با آیه سیف )توبه  

از غزوات ثانیا  یم گویند بسیاری  پیامرب و فتوحات اصحابش هجویم    صلح طلب جماز )بلکه واجب( است، 

توبه؛ حدیث »برعثتر بنی یدی الساعة    ۵انفال و  ۳۹بقره،    ۱۹۳ها: آیات  )غریدفایع( بوده است. چکیده ادِل هجویم 

مرِتر ان اقاتل الاس ...«؛ غزوات پیامرب از مجله فتح مکه و تبوک هجویم بوده است؛ به  
ر
بالسیف« و حدیث »این أ

فقها. خ امجاع  به مسلمانان و  عالوه  تامه جنگ است«، دیگر عوامل )جتاوز  این منظر »کفر علت  از  الصه 

 همدسیت با دشمنانشان( علل مشدده هستند.  

 سوره بقره گذشت. دو آیه دیگر را اینجا حبث یم کنم.   ۱۹۳حبث امجایل آیه    پ.

ُّهر لِ  ینر لکر وَن ادِلّ وَن فِتْنٌَة َویَکر ٰ اَل تَکر ْم َحیتَّ هِ َوقَاتِلروهر َه بَِما َيْعَملرونَ   فَإِنَّ   انتََهْوا   فَإِنِ  لَـّ
َّْوا   َوإِن  بَِصریٌ   اللَـّ وا   تََول  فَاْعلَمر

نَّ 
َ
هَ  أ مْ  اللَـّ   آشویب  هیچگونه تا  جبنگید[  ستزیند اهل که] آنان با  و( ) ۴۰-۳۹ انفال)  الَِّصریر  َونِْعمَ   الَْمْویَلٰ  نِْعمَ  َمْواَلکر

تند]با آنان بنجنگید[ زیرا خدا به اچنه  برداش  دست[  جنگ  از]  اگر  پس.  گردد  خدا  آن  از  اش  همه  طاعت  و  نماند

برتافتند بدانید که خدا رسپرست شماست، که خوب رسپرست و خوب یاوری   اگر روی  بیناست. و  یم کنید 

هر   است(. هجویم ها فتنه را به معنای رشک و دین را به معنای مذهب یم گریند. در این صورت آیه در جنگ با 

نامسلماین مطلق است. پایان جنگ هم رفع فتنه به معین کنار گذاشنت رشک و کفر )مسلمان شدن( و زدوده  

شدن همه ادیان به جز اسالم است.  این تفسری به نظر قرضاوی درست نیست. از جصاص نقل یم کند که فتنه  

ن متعلق به خدا باشد یعین پاک شدن  به معین آزار دیین و انسداد راه خدا است نه رشک و کفر. اینکه همه دی
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ارض مکه و ماحوهلا از رشک. تفسری صالیح این بود که دین به معین سلطه است و مراد از سیطره دین برای خدا  

 شکست دشمنان متجاوز است و آیه مطلق است که باید محل بر مقیدات شود.   

مر   رر احْلررر ْشهر
َ
ْم فَاقْ اما آیه سیف: فَِإَذا انَسلََخ اْْل وا لَهر ْم َواْقعردر وهر ر ْم َواْحرصر وهر ذر ْم وَخر وهر ِکنَی َحیْثر وََجدتُّمر رْشِ ترلروا الْمر

َّ َمرَْصد   وا   تَابروا   فَإِن ُکر قَامر
َ
اَلةَ   َوأ ا   الصَّ اَکةَ   َوآتَور مْ   فََخلُّوا   الزَّ هَ   إِنَّ  َسِبیلَهر ورٌ   اللَـّ   آن   که   هناگیم   پس( ) ۵  توبه) رَِّحیمٌ   َغفر

انان را به حمارصه  پای  به  حرام  ماه  چهار یافتید بکشید، و دستگریشان کنید، و  ان رسید، آن مرشاکن را هرجا 

درآورید، و در هر کمیناگیه برای ]شاکر[ آنان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز را بر پا داشتند و زاکت دادند  

ر این آیه نه در هیچ آیه دیگری واژه سیف  آزادشان بگذارید. یب گمان خدا آمرزنده مهربان است.( ابلته نه د

ها، مسترشقان و اسالم گرایان ستزیه گر به این آیه  ها، سنیت)شمشری( به اکر نرفته است. وجه استدالل هجویم 

این است که بعد از سرپی شدن ماههای حرام سال نهم هجرت )زمان نزول آیه( تا آخرالزمان لکیه مرشاکن )و  

رسحد کشته شدن در هرجا یم شوند، مگر اینکه توبه کنند به این معین که مسلمان    اکفران( مشمول جنگ تا 

شوند. در این رویکرد آیه سیف لکیه آیات يلربال قرآن )دال بر صلح، مساملت، آزادی بیان، تکرث، و تسامح( را  

ه سیف با نسخ لکیه  آیه اداع شده است! آی  ۱۴۰یکجا نسخ کرده است. تعداد آیات منسوخ با این تک آیه بیش از  

سیمای   با  دقیقا  و  کند  یم  خشونت  و  جنگ  کتاب  به  تبدیل  را  اسالم  و  قرآن  حریْت  و  مدارا  و  آیات صلح 

 اقتدارطلب پیامرب سازاگر است. 

اما تفسری مذکور رستا پا غلط است. اوال مراد از مرشاکن مذکور در آیه رصفا مرشاکن پیمان شکن مکه    ت.

نه هیچ مرشک دیگری. ثانیا آیه هیچ داللیت به چگونیگ رفتار با دیگر مرشاکن در در سال نهم هجری هستند  

زمانها و ماکنهای دیگر ندارد. خصوصا شامل مرشاکین که با پیامرب نقض عهد نکرده بودند نیم شود. ثاثلا نسخ  
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موی و عبایس برای  آیات صلح و مدارا و حریت قرآن با این آیه و آیات مشابه از ابزار دوتلهای اقتدارگرای ا

 توجیه رشیع فتوحاتشان بوده است و هیچ پایه و اساس قابل دفاع قرآین ندارد و اکمال مردود است.      

ابن تیمیه اطالق حدیث »این امرت ان اقاتل ...« را مقید به »من یستحق القتال حلربه« )کیس که جنگ با او  

، به عبارت دیگر آن را از اطالق یم اندازد. یعین پیامرب  به ديلل جتاوزش به مسلمانان استحقاق دارد( یم کند

مامور بوده با نامسلمانان متجاز و حمارب جبنگد تا مسلمان شوند یا جزیه برپدازند، نه اینکه هر نامسلماین الزاما 

 رسدورایه جنگ و اسالم آوردن قرار بگرید.   

ات رسول اهلل تهاجیم نبوده است. ابن تیمیه در  قرضاوی از عبداهلل بن زید آل حممود نقل یم کند که غزو  ث.

رسالة قاعدة یف قتال الکفار )قاعده در جنگ با کفار( نوشته است: »سریه پیامرب چننی بود: با هر که طالب صلح 

بود جنگ نیم کرد. کتب سریه، حدیث، تفسری، لغت و مغازی ناطق به این است و این امر در سریه پیامرب متواتر  

گز با کفار ]به اعتبار کفرشان[ قتال نکرد. اگر خدا او را مامور به قتال با هر اکفری کرده بود او  است. او هر

جنگ را آاغز یم کرد، حال آن که چننی نکرده است.« ابن تیمیه این را در اکرث کتبش تاکید کرده است. همو  

نکند در کفرش رضری نیست،    در کتاب السیاسة الرشعیة نوشته است: »کیس که از اقامه دین خدا ممانعت

جز بر خودش. یعین با او نیم جنگیم.« به نظر ابن تیمیه: اصل در قتل آدیم حرمت است حیت اگر مسلمان نباشد.  

قتل اکفری که رضری برای مسلمنی ندارد بدون سبیب که موجب قتلش شود فاسد است.« ابن تیمیه خییل واضح 

یست، مادایم که جنگ و جتاوزی به دین، نفوس، اموال یا حمرمات  نوشته کفر به تنهایی سبب جنگ با کفار ن 

 مسلمانان نکرده باشند.  



 
۳ -   چالش اسالم و قدرت 32  

به نظر تیق ادلین ابن صالح »اصل در ابقای کفار بر کفرشان است، زیرا خداوند اراده نکرده خلق نابود 

مباح کرده   شود و کیس را خلق نکرده تا کشته شود. قتل را برای اعرض شدن رضری که در آنها یافت شود 

 است. این )قتل( جزای کفرشان نیست و دار دنیا دار جزاء نیست. جزا متعلق به آخرت است.«  

شاگرد ابن تیمیه ابن قیم جوزیه در کتاب هدایة احلیاری من ايلهود و الصاری نوشته است: »رسول خدا    ج.

هرگز احدی را به دین جمبور نکرد تنها با کساین که با او یم جنگیدند جنگید، اما آنها که از دِر مساملت و  

نکرد، امتثال امر پرورداگر ال اکراه یف ادلین  صلح در یم آمدند هرگز با آنها جننگید و به دخول در دین جمبورشان  

(. صحیح این است که آیه در حق هر اکفری عمومیت دارد. اگر کیس در سریه پیامرب تامل کند برایش ۲:۲۵۶)

روشن یم شود که با آنها که متقایض صلح بودند مادایم که بر قرار خود بایق بودند و عهدشان را نشکسته بودند  

(. در ورود به مدینه با یهود مصاحله کرد  و بر ۷که »فما استقاموا لکم فاستقیموا هلم« )توبه    هرگز جننگید، چرا 

دینشان بایق گذاشت. چون با او وارد جنگ شدند و نقض عهد کردند و به جنگ دست یازیدند با آنها جنگید.  

ر چون ده سال با قریش پیمان  بر بریخ منت گذاشت و آزادشان کرد، بریخ را تبعید کرد و بریخ را کشت. همینطو

ترک خماصمه بست با آنها جننگید مادایم که آنها به جنگ دست یازیدند یا نقض عهد کردند، پس در دیارشان با 

او جنگیده بودند آن  با  آن  از  آنها قبل  به  آنها جنگید و  چنان که در احد، خندق و بدر هم قصد او کردند و 

آنها نیم جنگید. مقصود اینکه هرگز احدی را جمبور به دخول در دین جنگش آمدند اگر منرصف یم شدند با  

 نکرد مردم با طوع و اختیار به دینش داخل یم شدند.«  

ابن قیم این مطلب را در کتاب احاکم اذلمة هم نوشته است: »ما تنها با کیس که با ما یم جنگد یم جنگیم.  

او وارد جنگ یم شد یم جنگید تا به دینش داخل کند یا  این سریه رسول خدا با اهل ارض بود، با کیس که با  

صلح کند یا با جزیه حتت تسلطش درآید. به همنی روش به سپاهیانش در جنگ با دشمنان امر کرده بود. پیامرب  
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در دوران مکه پریوانش که در حال شکنجه بودند را به صرب فرا یم خواند چرا که خدا به او اجازه مقابله نداده  

ربا یا آل یارس فان موعدکم اجلنة )ای خانواده یارس، صرب کنید موعد شما بهشت است(. بالل حبیش  بود: ص

که برای شکنجه سنگ به پشت و شکمش بسته بودند تا اسم الت و عزی را بر زبان بیاورد، بالل شکنجه را  

ر از پریوانش را به حبشه  قدر باال گرفت که هشتاد نف حتمل یم کرد و اَحد اَحد یم گفت. خفقان و شکنجه آن 

فرستاد. باالخره خرج مهاجرا خائفا خمتفیا )از مکه خمفیانه و با ترس خارج شد و به مدینه هجرت کرد( در شعب  

ایب طالب مرشاکن از ابوطالب او را مطابله یم کردند تا به قتل برسانندش. توطئه قتلش را خدا برمال کرد )انفال  

ع از دین و جلوگریی از ایذاء جتاوزگران به مومننی بوده است. این ظن نیست.  (. جنگهای پیامرب همیگ دفا ۳۰

 یقنی است. جنگ بدر برای دفع رش مرشکنی بود نه اجبار بر دین!«  

به نظر عباس عقاد، جودة السّحار، امحد امنی، حممد حسننی هیلک و الرشقاوی جهاد مرشوع در اسالم دفاع  

بر مومننی. اسالم با مساملت جویان مساملت یم کند تنها با مهامجنی یم جنگد    از دین است و دفع آزار متجاوزان

 یا کیس که از نرش دعوتش ممانعت کند یا فتنه بنی اهل دین بیندازد.  

( )با ابوحامد حممد غزایل دانشمند بزرگ ایراین قرن پنج اشتباه نشود!( اعلم  ۱۹۹۶-۱۹۱۷شیخ حممد غزایل )   چ.

تاب »جهاد ادلعوة بنی عجز ادلاخل وکید اخلارج« مدعیان هجوم پیامرب خصوصا در بزرگ مرصی معارص در ک

مؤته را »اصدقاء جهلة لالسالم« )دوستان جاهل اسالم( و افاکرشان را اوهام سیئة )توهمات بد( نامیده است.  

م با شمشری  مرادش کساین هستند که مدعیند اسالم دین تهاجیم بوده و برای جنگ آمده نه صلح و گسرتش اسال 

صورت گرفته است. غزایل یم پرسید بعد از سزیده سال رنج،  فشار و شکنجه در مکه آیا فتح مکه هجویم بود؟!   

به هزل    آاغز کردهغزایل با رصاحت یم گوید: اینکه پیامرب جنگ با کفار را برای اعالی لکمة اهلل و نرش اسالم  

 باشا نزی تمام جنگهای پیامرب بدون استثنا را دفایع دانسته  اشبه است! )به اصطالح امروز جوک است( امحد زیک
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است. )به نقل عباس حممد عقاد در کتابش حقایق االسالم واباطیل خصومه( قرضاوی فتوای چهار امام مذاهب  

چهاراگنه اهل سنت را اینگونه نقل یم کند: مالک، ابو حنیفه و امحد بن حنبل کفر را علت واحده جنگ نیم  

تنها شافیع در کتاب االّم نظر خمالف دارد. اما در مذهب شافیع قول دوم موافق ائمه سه اگنه هم یافت یم  دانند. 

 شود.  

قرضاوی با استناد آیات سوره ممتحنه فتوا به حرمت جنگ با غریمسلماناین که با مسلمانان در حال تسالم    ح.

یَن   ِ هر َعِن اذلَّ مر اللَـّ وا هستند یم دهد: الَّ َينَْهاکر ْم َوترْقِسطر ن ترََبُّوهر
َ
ْم أ ن ِدیَاِرکر م ِمّ وکر ْرِجر یِن َولَْم خیر ْم ِِف ادِلّ َقاتِلروکر لَْم ير

هَ   إِنَّ  إيَِلِْهمْ  ِبُّ   اللَـّ ْقِسِطنیَ ُير مر   إِنََّما   الْمر هر   َينَْهاکر ینَ   َعِن   اللَـّ ِ مْ   اذلَّ یِن   ِِف   قَاتَلروکر م  ادِلّ وکر ْخرَجر
َ
ن   َوأ مْ   ِمّ وا   ِدیَاِرکر ٰ  َوَظاَهرر   یلَعَ

مْ  ن  إِْخَراِجکر
َ
مْ   أ َّوْهر مْ   َوَمن تََول َّهر ئَِك   َيتََول ـٰ ولَ

ر
مر   فَأ ونَ   هر الِمر  کردن و عدالت  نییک  از  را   شما   خدا ( )۹- ۸  ممتحنة ) الظَّ

دارد، یب    ورزیدن با کساین ]از کفار[ که در دین با شما جننگیده و شما را از دیارتان بریون نکرده اند باز نیم

  شما   با   دین   در  که   دارد   یم  باز  کساین   با   دوسیت  از   را   شما   تنها   خدا  پیشاگن را دوست یم دارد. گمان خدا عدالت 

راندنتان هماکری نموده اند، و هر کس با آنان دوسیت کند،  نده و در بریون را   بریون  دیارتان  از   را   شما   و  جنگیده

آنانند که ستماکر خواهند بود( این دو آیه قاعده زندیگ مساملت آمزی و بر مبنای صلح پایدار در قرآن و سریه عمیل  

رس دین وارد جنگ شده  پیامرب و مسلمانان است. مسلمانان تنها با گروههایی جماز به جنگ هستند که با آنها بر  

باشند، از خانه و رسزمینشان رانده باشند، یا به بریون راندن مسلمانان از رسزمینشان کمک کرد باشند. پس  

کفر و رشک در امر جنگ موضوعیت ندارد. جتاوز و تبعید و نقض عهد و کمک به تبعیدگران و عهدشکنان 

 موضوعیت دارد.  

یم کند: اگر مردم از دعوت اسالم اعراض کردند و بر آئنی باطل  قرضاوی پرسش مهم دیگری را مطرح  خ.

فَإِْن   این آیات به پرسش یادشده پاسخ یم دهند:  یا پیامرب چه کرد؟ به نظر وی  خود بایق ماندند چه باید کرد؟ 
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رَْسلْنَاَك َعلَیِْهْم َحِفیًظا 
َ
وا َفَما أ ْعرَضر

َ
گردان شوند )غمگنی مباش(، ما گر روی ( و ا۴۷)شوری   ابْلَاَلغر   إاِلَّ   َعلَیَْك   إِنْ  أ

هر  تو را حافظ آنان )و مأمور اجبارشان( قرار نداده ْل َحْسِِبَ اللَـّ َّْوا َفقر ایم؛ وظیفه تو تنها ابالغ رسالت است! فَإِن تََول

وَ  َه إاِلَّ هر ـٰ ْتر  َعلَیْهِ  اَل إِلَ َو رَبُّ الَْعْرِش الَْعِظیِم )توبه  تََوَّكَّ نها )از حق( روی بگردانند، )نگران مباش!(  ( )اگر آ۱۲۹وَهر

کند؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ بر او توّّک کردم؛ و او صاحب عرش بزرگ است!(  بگو: »خداوند مرا کفایت یم 

 این مضمون اختصایص به دوران مکه ندارد و در دوران مدینه )سوره توبه( هم عینا جاری بوده است.  

یات جنگ و جهاد بر دو دسته است: مطلق و مقید به جنگ با متجاوزان : در قرآن آ نتیجه حبث مفصل سوم 

و پیمان شکنان. آیات جنگ با مرشاکن و اکفران محل بر آیات مقید یم شود. اکفران و مرشاکین که به جنگ با  

اری  مسلمانان برخناسته اند، پیمانشان را نشکسته اند و به دشمنان مسلمانان در تبعید و پیمان شکین و جنگ ی

نکرده اند، از هرگونه تعرض مصون هستند. پیامرب اولنی اعمل به قرآن بوده و در سریه عمیل او هرگز در هیچ  

جنیگ آاغزگر محله نبوده است. جهاد در اسالم، قرآن و سریه عمیل پیامرب منحرصا دفایع بوده است و جهاد ابتدایئ  

نها محله کنند وبنی اسالم آوردن و مرگ قرارشان بدهند یا به این معین که مسلمانان برای تغیری دین افراد به آ

اهل کتاب را ولو اهل کتاب صلح طلب و مساملت جو را بنی اسالم آوردن و پرداخت خاضعانه جزیه و جنگ  

 خمری کنند از بنیاد خالف واقع و افرتا به قرآن، پیامرب و اسالم است.  

رسوش در لکیه داعویش نسبت به معین جهاد، انتساب جهاد ابتدایئ به پیامرب، جهاد ابتدایی را به معین محله  

کردن به غریمسلمانان قبل از محله آنها موضیع مشابه قول مسلط دوران اموی و عبایس، مسترشقان و مسلمانان 

یکرد اغلب در میان اعملان مسلمان سین و گر اختاذ کرده و از این حیث صاحب موضیع ارجتایع است. رو ستزیه 

شیعه از یک قرن و نیم اخری به این طرف موضع مرتیق فوق است که مدارکش به اختصار گذشت و  در تعارض  

 اکمل با دیداگه روشنفکر دیین است.       
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 حبث چهارم. در جنگها اسری نگریید، تا یم توانید بکشید! 

« ای که  دکرت رسوش:  اینکه  ناگیه بکنم، درهمان صفحه  برای  بازکردم  را  قرآن  اتفاقاً  امروز  من همنی 

وَن َِلر سوره انفال که دوستان یم   ۶۷بازکردم این آیه آمد، آیه   ن یَکر
َ
ّ أ ٰى توانند مراجعه بفرمایند: »َما اَکَن ِلَِِب  رْسَ

َ
 أ

هر َعِزیٌز َحِکیٌم« به چندی هر یرِریدر اْْلِخَرَة َواللَـّ ْنیَا َواللَـّ وَن َعَرَض ادلُّ رِْض ترِریدر
َ
ثِْخَن ِِف اْْل ٰ ير ن تفسریهم من مراجعه  َحیتَّ

گوید،    کردم، تفسری املزیان آقای طباطبایی، تفسری کشاف زخمرشی و چند تا حیت ترمجه قرآن، ببینید آیه این را یم

ّ این آیه دوجور خوانده شده: َما اَکَن   ّ ، وَما اَکَن  لِلنَِِب  تواند، و اگر  ، اویل معنیش این است که هیچ پیامربی نیمِلَِِب 

رِْض، نیم به نوع دوم خبوانیم این پیامرب نیم 
َ
ثِْخَن ِِف اْْل ٰ ير رْسَٰى َحیتَّ

َ
وَن َِلر أ ن یَکر

َ
بگرید  تواند اسری  تواند، باری، أ

رِْض، این آیه بعد از جنگ بدر آمده، در واقع دارد مسلمانها 
َ
ثِْخَن ِِف اْْل مگر پس ازاینکه کشتار بسیار کرده باشد: ير

توانید از اینها بکشید، فکر این نباشید که اسریبگرییم تا از اینها به طرف  کند که اسری نگریید، تا یم را نیه یم 

هر یرِریدر اْْلِخَرَة، ببینید پیامرب برای مقابل برگردانیم و درمقابلش یک   ْنیَا َواللَـّ وَن َعَرَض ادلُّ فدیه ای بگرییم: ترِریدر

مأمور به کشنت شده[، اتفاقاً مفرسین همه این را نوشته اند، برای اینکه ترس بیفتد    ،جای اسری گرفنتاراعب ]به 
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کنند، نه  دهیم ما را آزاد یم کردند یک پویل یم   در دل کفار، که نگویند که اگر رفتیم و جنگیدیم و ما را اسری

یم  توجه  برسد.  اسارت  به  نوبت  نگذارید  و  یم بکشید  من  توجه  کنید؟  چرا  را  آیات  این  شما  بگویم  خواهم 

اهلل؛ پیامرب  )حممد رسول این عبارت را از گزارش  (  ۱۳۹۹دی    ۲۱کنید؟« )رسوش، دین و قدرت در بوته نقد،  نیم

( نقل نکردم چون ناقص نقل شده است، از مجله به جای دو قرائت  ۱۳۹۹دی    ۲۶،  زیتون  ح«؟رمحت یا »اعرف مسل

  دو ترمجه گزارش کرده است!  

انفال به معین امر به   ۶۷روشنفکر دیین در عبارت فوق چند اداع کرده است: اول اخثان یف االرض در آیه  

دشمن و پریوزی. ثانیا قرآن رصُيا پیامرب را از اسری  کشتار و خونریزی بسیار است، نه به معین استقرار، غلبه بر  

گرفنت در جنگها و آزاد کردن ارسا در مقابل دریافت فدیه نیه کرده است، تا غریمسلمانان برتسند و بدانند در  

صورت مسلمان نشدن جز مرگ رسنوشیت در انتظارشان نیست. ثاثلا برداشت همه مفرسین شیعه و سین همنی  

جماز به اسری کردن در جنگها نبوده و موظف به کشتار دشمنش بوده است. رابعا پیامربی که در است که پیامرب  

 جنگها جماز به اسری گرفنت نبوده و موظف به کشنت ارسا بود پیامربی اقتدارطلب است. 

ت؟  آیا قرآن پیامرب را از اسری گرفنت در جنگها منع کرده و ایشان را موظف به کشنت دشمن کرده اس  الف.

آیا پیامرب در دیگر جنگها اسری نگرفته است؟ حداقل سه آیه در قرآن به احاکم ارسای جنیگ در زمان پیامرب  

داللت دارد، دو آیه در سوره انفال و یک آیه در سوره حممد آیه خنست داللت رصیح بر وجود اسری در دست پیامرب  

َها الَِِّبُّ قرل لَِّمن ِِف  ده است:  دارد و عملکرد مشفقانه با آنها و اماکن خبشش را مطرح کر يُّ
َ
رْسَىٰ یَا أ

َ
َن اْْل م ِمّ یِْدیکر

َ
  أ

مْ  َویَْغِفْر لَکر ْم  ِخَذ ِمنکر
ر
أ ا  مَّ ِمّ ا  ْم َخرْیً یرْؤتِکر ا  َخرْیً ْم  قرلروبِکر هر ِِف  اللَـّ َيْعلَِم  وٌر رَِّحیٌم )انفال   إِن  َغفر هر  )ای    (۷۰َواللَـّ

پیامرب، به اسریاین که در دست شما هستند بگو: اگر خدا، در دهلای شما خریی رساغ داشته باشد، بهرت از آچنه 

 آمرزد؛ و خداوند آمرزنده مهربان است.( دهد؛ و شما را یم از شما گرفته شده است به شما یم 
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اخثان مورد حبث را هم دارد این است:  آیه دوم که آیه اصیل اسریان جنگ در قرآن است و اتفاقا لکمه از ریشه  

ا َمنًّا  وا الَْوثَاَق فَإِمَّ دُّ ْم فَشر وهر َنترمر
ْ

خث
َ
ٰ إَِذا أ قَاِب َحیتَّ وا فَََضَْب الِرّ یَن َکَفرر ِ ٰ تََضَع احْلَْربر  فَِإَذا لَِقیترمر اذلَّ ا فَِداًء َحیتَّ َبْعدر َوإِمَّ

ْوَزارََها 
َ
هر اَل  أ اللَـّ یََشاءر  َولَْو  م بِبَْعض  َذٰلَِك  َبْلرَو َبْعَضکر يِلّ ـِٰکن  َولَ ْم  ِ  نترََصَ ِمنْهر یرِضلَّ  َواذلَّ ِه فَلَن  اللَـّ قرِتلروا ِِف َسِبیِل  یَن 

مْ  ْعَمالَهر
َ
گریشان  ( )پس هناگیم که با ]سپاه[ اکفران روبه رو شدید آنان را گردن بزنید، تا آناگه که زمنی ۴)حممد    أ

را حمکم ببندید، تا بعدا یا با احسان یا با فدیه آزادشان کنید. ]این دستور[    کردید ]و اسری شدند[، بندهایشان

برای این است که جنگ ]پایان یابد و[ بارهایش را بگذارد. این است ]فرمان خدا[، و اگر خدا یم خواست، خود  

که در راه خدا کشته  از آنان انتقام یم گرفت، ویل ]دستور جهاد داد[ تا شما را به یکدیگر بیازماید، و کساین  

 شده اند، هرگز ]خدا[ اعمالشان را گم ]و یب اثر[ نیم کند(  

در طول جنگ یم کشید و کشته یم شوید. گردن زدن کنایه از کشنت متعلق به قبل از پایان جنگ است. این  

ْم بیان شده که معنایش درهم کوفنت دشمن، منه وهر َنترمر
ْ

خث
َ
ٰ إَِذا أ زم کردن آنها و در یک  نکته مشخص با واژه َحیتَّ

ْوَزارََها. بعد از پایان جنگ افرادی اسری یم شوند. در آیه تنها دو  
َ
ٰ تََضَع احْلَْربر أ الکم پریوزی است، به قرینه َحیتَّ

حکم برای اسریان جنیگ ذکر شده است: یکی آزادی با احسان بدون عوض مادی )َمنًّا(، و دیگری آزادی در  

(. در آیه با اینکه در مقام بیان حکم ارساست دو حکم ذکر نشده که معنایش عدم  مقابل عوض مادی )فَِداءً 

جواز آنهاست: یکی قتل ارسا و دیگری برده کردن ارسا. قرآن اجازه این دو امر را در جنگ به مسلمانان نداده 

 است. حکم اسری جنیگ آزادی با عوض یا بالعوض است نه کشنت و رقیت.   

رِْض آیه سوم آیه مورد حب
َ
اْْل ثِْخَن ِِف  ٰ ير رْسَٰى َحیتَّ

َ
أ َِلر  وَن  ن یَکر

َ
ّ أ ِلَِِب  ونَ  ث است: َما اَکَن  ْنیَا   َعَرَض   ترِریدر   ادلُّ

هر  هر  اْْلِخَرةَ   یرِریدر   َواللَـّ نیست که پیش از آن ]دشمنان را[   روا   پیامربی  هیچ  برای ) ﴾٦٧﴿انفال َحِکیمٌ   َعِزیزٌ   َواللَـّ

http://tanzil.net/#8:67
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خواهید؛ و خداوند  در زمنی]رسکوب و[ یب حرکت کند اسریاین بگرید. شما متاع ناپایدار دنیا ]فدیه اسریان[ را یم

 است(  خواهد؛ و خداوند پریوزمنِد حکیم آخرت را ]برای شما[ یم 

به قول صالیح جنف آبادی: پیامرب و پریوانش در زمان جنگ نباید وقتشان را رصف اسری کردن و نگهداری  

ارسا کنند، آنها باید متمرکز در شکست دادن دشمن شوند. تا وقیت دشمن یم جنگد و منهزم نشده اسری گرفنت  

ف گرفنت اسریاین از دشمن و به دنبال آن در اکر نیست. یعین روا نیست مقداری از وقت و توانایی خود را رص

رِْض 
َ
ثِْخَن ِِف اْْل ٰ ير استوار کردن     مقدار دیگری از وقت و نریوی خود را رصف نگهداری ارسا کند.« معنای َحیتَّ

سلطه پیامرب در زمنی نیست، به معنای رسکوب کردن و یب حرکت کردن دشمن در میدان جنگ است. سریه انبیا 

 رب اسالم هرگز اسریکیش نبوده است.  و مشخصا سری پیام

مطابق ترمجه و تفسری فوق اوال این آیات با یکدیگر اکمال سازاگر است و هیچ تعاریض با هم ندارند،    ب.

انفال: رزمنداگن نباید وقت خود را حنی نربد رصف اسری گرفنت بکنند تا وقیت که دشمن را در   ۶۷مفهوم آیه  

ند. پس از رسیدن به اغیت )انهدام دشمن و پریوزی مسلمانان( اسری گرفنت  میدان جنگ رسکوب و یب حرکت ساز

سوره حممد که دو گونه آزادی ارسا را بیان یم کند با مفهوم آیه خنست اکمال سازاگر    ۴جایز است. منطوق آیه  

وف  است. ثانیا بر اساس این آیات همت مسلمانان و پیامرب در زمان جنگ و قبل از هزیمت دشمن باید مرص

شکست دشمن شود نه اسری گرفنت، اما بعد از پایان جنگ احدی )چه پیامرب چه غری ایشان( مطلقا جماز به کشنت  

اسری جنیگ نیست، بردیگ اسریان جنیگ را نزی قرآن و پیامرب اجازه نداده اند، حکم اسری جنیگ در اسالم آزادی  

 بالعوض و با عوض است.  
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سوره توبه )آیه سیف اداعیی( نسخ نشده    ۵سوره حممد با آیه    ۴برخالف اداعی بریخ مفرسان اهل سنت آیه  

است. آیات سوره توبه از مجله آیه مذکور درباره مرشاکن متجاوز پیمان شکن است و اصال ربطی به ارسا ندارد!  

یست. فدیه بریخ ارسا در جنگ بدر  سوره حممد درباره مطلق ارسای جنگ است و اصال نسیخ در اکر ن   ۴آیه  

سواد آموزی به ده طفل مسلمان بوده است. فدیه بعیض هم پول نقد بود. اکرث قریب به اتفاق مفرسان در تفسری  

گفته اند در آاغز فدیه گرفنت و آزاد کردن ارسا جایز نبود و این عمل در جنگ بدر بر خالف حکم    ۶۷آیه انفال  

ین امر را مذمت کرده است. بلکه دستور قتل اعم ارسا را صادر کرده است تا قدرت  خدا اجنام شد! آیه مزبور ا 

حممد آیه    ۴حممد متعارض یم شوند، بعد مدیع شده اند که آیه    ۴انفال و    ۶۷پیامرب در زمنی پابرجا شود. ذلا دو آیه  

 انفال را نسخ کرده است. واضح است که این تفسری رستا پا نادرست است.   ۶۷

رْسَٰى مذمت درباره فدیه گرفنت از ارسای جنگ نبوده است. منشاء این  مقصود 
َ
وَن َِلر أ ن یَکر

َ
ّ أ از َما اَکَن ِلَِِب 

تفسری نادرست توهم چند نفر از صحابه و تابعنی بوده است، با پندار اینکه فدیه گرفنت عَرض حیات دنیاست که  

( از  ۳۲۲این معنای نادرست ابومسلم اصفهاین )م نیه شده است. جالب این است که یکی از خنستنی مفرسان  

حممد(    ۴اکرگزاران حکومت بین عباس بوده است. آیا ابتدا فدیه گرفنت از ارسای جنگ ممنوع بود و با این آیه )

حالل شد؟ پاسخ بسیاری از مفرسان مثبت است. اما حق این است فدیه از ارسا ممنوع نبوده تا با این آیه حالل  

ضیحات بیشرت درباره آراء نادرست مفرسان اعم از سین و شیعه به فصل سوم کتاب جهاد در اسالم  شود. برای تو

 صالیح جنف آبادی با عنوان ارسای جنگ مراجعه کنید.  

حممد و روایات مرتبط نتیجه گرفته   ۴انفال و  ۶۷فقیه معارص سید ابوالقاسم خویئ با استناد به هر دو آیه  ج.

مسلمانان قبل از اخثان و غلبه سپاه اسالم در میدان جنگ به قتل یم رسند مگر اسالم  است: کفار در جنگ با  

بیاورند، بعد از اخثان و غلبه مسلمانان اکفراین که اسری شده اند قتلشان جایز نیست، حکم ثابت بر ارسای  
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سری جنیگ افزوده  جنیگ آزادی بال عوض، آزادی با عوض و اسرتقاق است. وی به مفرساین که قتل را به حکم ا

سوره حممد و روایات معترب است. نیف قتل اسری از سوی این    ۴اند ایراد یم گرید که قتل اسری خالف ظاهر آیه  

فقیه لکمه حیق در موضع آن است. اما عالوه بر آن به بردیگ گرفنت اسری جنیگ هم با استناد به همان آیه مردود  

 است.  

انفال مبین بر عدم جواز اسری گرفنت در   ۶۷رمجه و تفسری نادرست به آیه  روشنفکر دیین اوال در انتساب ت  د.

جنگ و لزوم کشنت آنها به مرتمجنی و مفرسین درست گفته است. برای یافنت فهرست بلند مفرساین که در این  

و تفسری  زمینه آیه را نادرست تفسری کرده اند به کتاب مذکور صالیح جنف آبادی مراجعه کنید.اما اینکه ترمجه  

و حکم برخاسته از آن خمالیف در جهان اسالم ندارد نادرست است. نمونه مشخصش صالیح جنف آبادی، ترمجه  

سوره انفال در مورد اخثان یف    ۶۷اش از قرآن و تفسریش در کتاب یادشده. ثانیا دکرت رسوش در ترمجه و تفسری آیه  

و خونریزی  نیست، دقیقا به معین رسکوب کردن و    االرض خطا کرده است. معین درست این واژه لکیدی کشتار

یب حرکت کردن دشمن در میدان جنگ است. ثاثلا پیامرب و مسلمانان هرگز از اسری گرفنت بعد از پایان جنگ  

منع نشده اند. رابعا پیامرب و مسلمانان هرگز به کشنت ارسای جنیگ بعد از پایان جنگ جماز نبوده اند و هرگز  

اند. کشنت دشمن در میدان و حببوحه جنگ کشنت اسری جنیگ نیست! خامسا این آیه و آیات   اسریی را نکشته

مشابه نه تنها داللیت بر اقتدارطلیب پیامرب اسالم ندارد، بلکه از ادِل دفاع مرشوع و رمحت اسالیم )آزادی ارسا(  

 است.   
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 بندی: مجع

نمایی، برجسته کردن بریخ  بزک کردن چهره اسالم همانقدر »خالف اخالق علیم«    الف. است که سیاه 

 حوایش اجتمایع زندیگ پیامرب خارج از زمینه تارییخ آن و نادیده گرفنت اصول رفتاری ایشان. 

در ایران روشنفکر معنوی بودا را بر حممد )ص( و سپس معنویت را بر تدین ترجیح داد، روشنفکر دیین    ب.

 بر حممد )ص( چه یم خواهد بگوید؟!  با تاکید سوال برانگزی تقدم الگوی عییس )ع(

تفاوت الگوی عییس و حممد، یا دو جنبه حممد لطف و حممد اقتدار و اقتدار را در خدمت رمحت دیدن    پ.

رایج   سکه  و  ندارد  تازیگ  هم  کردن   تعریف  اقتدارطلیب  منت  بر  ای  حاشیه  را  رمحت  ندارد.  تازیگ  هیچکدام 

ابلته تازه روشنفکر  گرای ستزیه گروههای اسالم  مسترشقان الکسیک، اسالم ستزیان و  جو است. راسیت حرف 

 دیین چیست؟  

برای یافنت چهره حقییق پیامرب موازین تارییخ را باید به اکر گرفت. مورخ شناخته شده معارص دکرت سید    ت.

 جعفر شهیدی یکی از مدافعان الگوی پیامرب رمحت بوده است.     

ادی برجامانده از خوداکماگن اموی و عبایس بر رویکرد انتقادی  مشخص نیست چرا رویکرد غریانتق  ث.

مآب اعملان مسلمان در یک قرن و نیم اخری بیشرت به اسالم نزدیک است و چرا رویکرد  و به قول رسوش يلربال
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خنست برخالف رویکرد دوم بسط روحیه پیامرب است؟! داعوی اخری روشنفکر دیین )پیامرب اقتدارطلب( را در  

است نه مرتیق، زیرا رجعت به دوران قبل از بیداری مسلمانان و قبل   «یست و یکم رویکردی »ارجتایعقرن ب

 از مراجعه انتقادی به متون تفسریی اسالیم است. 

اداعی رسوش مبین بر اینکه حممد از روز اول در دوران مکه اقتدارطلب بوده از اساس سست و یب ديلل  ج.

 است. 

آیات ابتدای سوره توبه احاکم خمتص مرشاکن پیمان شکن مکه در زمان پیامرب است ، قابل تعمیم به همه    چ.

مرشاکن )خصوصا مرشاکن مساملت جو    مرشاکن در دیگر زمانها و ماکنها نیست و هیچ داللیت بر عدم حق حیات

 که ناقض عهد نبودند( در جزیرة العرب ندارد. 

مرشاکن بت پرست کعبه خانه توحید که به دست ابراهیم بنا شده بود را »غصب« کرده به بتکده تبدیل    ح.

لمانان گریی آن، شکسنت بتهای داخل آن و حیت پاکسازی منطقه حرم از بتها که برای مسکرده بودند. بازپس 

اگه است و ممنوعیت ورود  مرشکنی در حمدوده حرم، حیت امروز هم قابل دفاع است. هرچند این نهایت  عبادت

 زمان پرییش است که با موازین دوران مدرن به ارزیایب دوران پیشامدرن برپدازیم.  

ین با زور، جنگ و  پیامرب به اذن الیه مامور پیش بردن دینش با شمشری بوده است، یعروشنفکر دیین:    خ.

پا بریم داشته است. گسرتش اسالم با شمشری بوده و شواهد   انداخته و مزامحان را پیش  کشنت دین را جا یم 

جهاد در عرص پیامرب جهاد ابتدایی بود. جهاد ابتدایی یعین جنگ تهاجیم یعین  تارییخ هم به این شهادت یم دهد. 

حسن ابراهیم  تاریخ االسالم  کیس به او محله کند، او محله بکند.    داد که قبل از اینکهایشان به خود اجازه یم 

 مورخ شناخته شده عرب درست برخالف مدعیات پیش گفته روشنفکر دیین است.   حسن
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را باید    -هر که باشد    - صالیح جنف آبادی: جنگ برای حتمیل دین و عقیده جماز نیست. تهاجم دشمن    د.

نگ برداشتند و تقاضای صلح کردند باید پذیرفت. جنگ حالیت اضطراری است  دفع کرد. تا دشمنان دست از ج

و بعد از درهم شکسنت دشمن دیگر رضورت ندارد، اصل بر صلح است نه بر جنگ. آیات قرآن درباره جنگ  

)جهاد و قتال( دو دسته است: مقید و مطلق. مراد از مقید تقید به جنگ با جتاوزگران، آاغزکننداگن جنگ و  

ان شکنان است، و مراد از مطلق بدون قیود یادشده یم باشد. مطابق روش مسلم اصویل باید ادِل مطلق را پیم

 محل بر ادِل مقید کرد. آیات مقید جنگ مبنای تعايلم اسالیم و روش عمیل پیامرب در این مسئله بوده است.  

( خمتص اهل کتاب حمارب است، نه همه اهل کتاب ولو اهل تسالم  ۲۹صالیح جنف آبادی: آیه جزیه )توبه  ذ.

و صلح با مسلمنی. سریه پیامرب در مواجهه با اهل کتاب نزی مؤید این تفسری است. جنگ با کفار، مرشکنی و اهل  

انان جتاوز کرده باشند یا با متجاوزان  کتاب وقیت جماز است که آنان آاغزکننده جنگ باشند و به رسزمنی مسلم

به مسلمانان همدست شده باشند، که در آن صورت دفاع بر مسلمانان الزم است. اولنی کیس که به آیات جهاد  

عمل کرده شخص پیامرب بوده از اینجا کشف یم کنیم جنگهای ایشان همیگ دفایع و برای شکسنت جتاوز دشمن  

همه جنگهای پیامرب را دفایع دانسته اند از اهل سنت شیخ حممد عبده در تفسری  بوده است. از مجله اعملاین که  

املنار و از شیعه شیخ حممد جواد بالیغ در الرحلة املدرسیة واملدرسة السیارة است. نسخ آیات صلح و مدارا و  

برای توجیه رشیع   ( و آیات مشابه از ابزار دوتلهای اقتدارگرای اموی و عبایس۵حریت قرآن با آیه سیف )توبه 

 فتوحاتشان بوده است و هیچ پایه و اساس قابل دفاع قرآین ندارد و اکمال مردود است.     

ابن تیمیه: »کفر به تنهایی سبب جنگ با کفار نیست، مادایم که جنگ و جتاوزی به دین، نفوس، اموال    ر.

دا هرگز احدی را به دین جمبور نکرد  یا حمرمات مسلمانان نکرده باشند.« شاگردش ابن قیم جوزیه: »رسول خ
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تنها با کساین که با او یم جنگیدند جنگید، اما آنها که از دِر مساملت و صلح در یم آمدند هرگز با آنها جننگید  

 و به دخول در دین جمبورشان نکرد.« 

ارد جنگ شده  یوسف القرضاوی: مسلمانان تنها با گروههایی جماز به جنگ هستند که با آنها بر رس دین و ز.

باشند، از خانه و رسزمینشان رانده باشند، یا به بریون راندن مسلمانان از رسزمینشان کمک کرد باشند. پس  

کفر و رشک در امر جنگ موضوعیت ندارد. جتاوز و تبعید و نقض عهد و کمک به تبعیدگران و عهدشکنان 

 موضوعیت دارد.  

ه عمیل او هرگز در هیچ جنیگ آاغزگر محله نبوده است. جهاد در  پیامرب اولنی اعمل به قرآن بوده و در سری  ژ.

اسالم، قرآن و سریه عمیل پیامرب منحرصا دفایع بوده است و جهاد ابتدایئ به این معین که مسلمانان برای تغیری  

لح طلب  دین افراد به آنها محله کنند وبنی اسالم آوردن و مرگ قرارشان بدهند یا اهل کتاب را ولو اهل کتاب ص

و مساملت جو را بنی اسالم آوردن و پرداخت خاضعانه جزیه و جنگ خمری کنند از بنیاد خالف واقع و افرتا به  

 قرآن، پیامرب و اسالم است.  

رسوش در لکیه داعویش نسبت به معین جهاد، انتساب جهاد ابتدایئ به پیامرب، جهاد ابتدایی را به معین    س.

بل از محله آنها موضیع مشابه قول مسلط دوران اموی و عبایس، مسترشقان و  محله کردن به غریمسلمانان ق

میان اعملان مسلمانان ستزیه  در  رویکرد اغلب  است.  ارجتایع  این حیث صاحب موضیع  از  و  اختاذ کرده  گر 

 مسلمان سین و شیعه از یک قرن و نیم اخری به این طرف موضع مرتیق فوق است.       

رسا و برده کردن آنها را در جنگ به مسلمانان نداده است. حکم اسری جنیگ آزادی با قرآن اجازه قتل ا ش.

 عوض یا آزادی بالعوض است نه کشنت و رقیت.   
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انفال مبین بر عدم جواز اسری گرفنت    ۶۷روشنفکر دیین اوال در انتساب ترمجه و تفسری نادرست به آیه    ص.

ین درست گفته است. اما اینکه ترمجه و تفسری و حکم برخاسته  در جنگ و لزوم کشنت آنها به مرتمجنی و مفرس

سوره انفال در مورد    ۶۷از آن خمالیف در جهان اسالم ندارد نادرست است. ثانیا دکرت رسوش در ترمجه و تفسری آیه  

  اخثان یف االرض خطا کرده است. معین درست این واژه لکیدی کشتار و خونریزی  نیست، دقیقا به معین رسکوب 

کردن و یب حرکت کردن دشمن در میدان جنگ است. ثاثلا پیامرب و مسلمانان هرگز از اسری گرفنت بعد از پایان  

جنگ منع نشده اند. رابعا پیامرب و مسلمانان هرگز به کشنت ارسای جنیگ بعد از پایان جنگ جماز نبوده اند و  

کشنت اسری جنیگ نیست! خامسا این آیه و    هرگز اسریی را نکشته اند. کشنت دشمن در میدان و حببوحه جنگ

آیات مشابه نه تنها داللیت بر اقتدارطلیب پیامرب اسالم ندارد، بلکه از ادِل دفاع مرشوع و رمحت اسالیم )آزادی  

 ارسا( است.    

 وبینار نواندییش دین 

 ۲۰۲۱ژانویه   ۳۱، ۱۳۹۹بهمن   ۱۲یکشنبه 
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