
 

  

  جهادبا مذهبی در دعوت دینی و ارتباط  حق آزادي
  (ص)بر قرآن و سیره پیامبر اسالم تأکیدبا 

  1سید محمدعلی میرصانعی
  

  چکیده
روشنی براي دعوت دینی در  چهارچوبداراي  ،ین منبع دین اسالمتر مهم عنوان بهقرآن کریم 

، ولی است همسوقرآنی  چهارچوبنیز با این  سیره پیامبر اسالمو  گفتار و رفتار است
هراسان این تصویر روشن  اسالم ۀهاي برخی حاکمان مسلمان و تبلیغات مغرضان کشورگشایی

ـ  در این پژوهش آیات قرآن و سیره پیامبر اسالم به روش توصیفی .را غبارآلود کرده است
حق آزادي مذهبی در دعوت دینی و ارتباط  است. همچنین تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته

 ،حکمت ،بصیرتبر  مبتنیدعوت به دین  ،براساس نتایج .آن مشخص شده استجهاد با 
تا زمانی که امنیت  ،باز زد اگر کسی از پذیرش این دعوت سرو  است احسنموعظه و جدال 

آمیز  با وي رفتار مسالمتباید از حق آزادي مذهبی برخوردار است و  ،مسلمانان را تهدید نکرده
دفاعی داشته و براي حراست از جان و مال امت  ۀاهللا جنب سبیل در این میان جهاد فی .شود

 ،است آیاتی از قرآن که به قتال با غیرمسلمانان دستور داده .شده است گذاري پایهاسالمی 
 هايبلکه هدف ایجاد امنیت اجتماعی در برابر تهدید ؛تبلیغ دین به زور شمشیر نیست رناظر ب

  .همسو استا این رویکرد قرآنی و سیره رسول اکرم نیز ب دشمن است

 همزیستی ،قرآن ،غیرمسلمانان ،دعوت دینی ،جهاد ،آزادي مذهبی :واژگان کلیدي
  .آمیز مسالمت

  smam1362@yahoo.com/ قم ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،مطالعات تطبیق ادیان ،آموخته دکتري دانش .1



 حقوق بشر اسإلمیمطالعات ه علمی فصلنامدو ۹۴

 

 1398بهار و تابستان ، شانزدهم، شماره دوره هشتم

  مقدمه
ادیان و مذاهب  میانآمیز  مسالمت همزیستیلزوم  ،در جهان امروز هاي زندگی ضرورتاز یکی 

تواند از حقوق شهروندي  و می حق زندگی دارد یآیینبا هر نگرش و  یانسانهر  .استگوناگون 
در جهانی  .استمحترم  براي دیگران جان و مال او و شود مند رام بهرهرفاه و احت ،امنیت ،چون آزادي

 ،انرژيجویی در مصرف  و صرفه ،هاي آینده اي نسلمعادن کره زمین بر حفظ محیط زیست وکه 
ارزش  ،شود تظاهرات در برخی کشورها می سببگاه و  ستها انسان ۀدرخت و غیره دغدغ ،آب

هاي شهري  لی را از بوستانگُکه آموزند  می کودکانها به  خانوادهامروزه  .جان آدمی آشکار است
در چنین شرایطی که  .را نیازارندجانوران  درختی را نشکنند و ۀنگام بازي شاخه نچینند و یا
 .است اي شده پذیرفته جان انسان مسئله احترام ،مندندبراي انسان ارزش گیاهان و حیوانات ،جمادات

دینی که از هر  ،دارد و آنگاه که بالغ شدحق زندگی  ،این مسلم است که هر انسانی از لحظه تولد
  .شود دمن تواند از حقوق اولیه یک انسان بهره می باشد
شان قائل نبودند و کیشان هم ارزشی براي غیرِ ،شان تعالیم دینی براساسبسیاري از افراد  گذشته در
یورش به یک منطقه و کشتار مردم براي  ،این اساسبر  .گذراندند آنان را از دم شمشیر می راحتی به

به یا شدند  در این یورش کشته می کیشانی که مه و جان غیرِ بود عادياي  مسئلهها  آن تحمیل دین به
هاي  ویرانی ،دین ۀهاي گسترده به بهان کشتار .شد ارزش شمرده می بی ،آمدند می کنیزي و بردگی در

ساله  هاي سی توان به جنگ از آن جمله میکه  از بین بردهاي بسیاري را  زیادي به بار آورد و انسان
 )م1562-1598( هاي مذهبی فرانسه و جنگ )1618- 1648( کاتولیک و پروتستان میان مسیحیان
  ).396- 398و  351 :1373 ،کرنز( اشاره کرد

و حق دارد آزادانه دین  هرکسبه این نتیجه رساند که زمین  در مغرببرخی را این رویدادها 
ادهاي اومانیستی شعار در ابتدا نه .شود بدون آنکه تهدیدي متوجه او ،خود را انتخاب کندمذهب 
سو گرایش  و کم برخی نهادهاي دینی نیز به این سمت کم و مذهبی را سر دادند اهلو تس 1رواداري
 یآزادي مذهبی را حقوق ،می�دي 1791 مارس 10 طی پیامی در پاپ پیوس ششم .پیدا کردند

ق آزادي مذهب را می�دي ح 1963در  سوم و پاپ ژان پل بیستاما سرانجام  ،کردوحشتناك توصیف 
  ).96 :1382 ،نیا کریمی( پذیرفت

                                                      
1. Tolerance 



  ۹۵  یرصانعیم یمحمدعل دیس/  جهاد با ارتباط و ینید دعوت در یمذهب يآزاد حق

 

 )ص(اسالم امبریپ رهیس و قرآن بر دیتأک با جهاد با ارتباط و ینید دعوت در یمذهب يآزاد حق

هاي  لشگرکشی .استدین اس�م  شدهیکی از ادیانی که به خشونت و کشتار متهم  ،در این میان
به  خیراهاي  هاي وهابیان در سده هاي نخست هجري به همراه خونریزي مسلمان در قرنحاکمان 
  .شده استشناسان  میان برخی شرقدر تقویت این دیدگاه سبب مبارزه با شرك  ۀبهان

رخ پس از درگذشت پیامبر اس�م  ،العرب ةکشی مسلمانان به مناطق بیرون از جزیر نخستین لشگر
به ترتیب به  ،سعد أبی وقاصو  خالد بن ولیددر دوران خلیفه دوم دو سپاه به سرکردگی  .داد

به پیروزي که  حمله کردند )يقمر 15سال ( و پادشاهی پارس )قمري 14سال ( امپراتوري بیزانس
 :2 ج ،م1965 ،ریإبن أث ؛111 :2 ج ،م1995 ،إبن عساکر( هاي روم و ایران انجامید مسلمانان بر قدرت

حاکمان اموي و عباسی که  و آغازي شد براي کشورگشایی )،365 :1 ج ،ق1413 ،یذهب ؛491- 499
  .قرن ادامه یافت ینتا چند

جایگاه وا�ي  .هاي دینی برقرار بود ن حاکمان مسلمان و اقلیتدر همین دوران روابط نیکویی میا
کارگیري صدها تن از دانشمندان غیرمسلمان در دربار  و به طبیبان و شاعران مسیحی در دربار اموي

شاهد خوبی بر وجود تعامل و همکاري میان  ،عباسی به منظور ترجمه متون علمی به زبان عربی
علمی که در  هاي ههمچنین مناظر ).100- 85 :1395 ،میرصانعی( استحاکمان مسلمان و غیرمسلمان 

 ،هاي دینی در دعوت به اس�م است جبار اقلیتاگویاي عدم  ،داد این دوره میان رهبران دینی رخ می
خود استد�ل کنند و با زبان عقل و منطق  ۀتوانستند بر عقید از طرفین میهریک  ها هزیرا در این مناظر
 اهلبا رهبران  (ع)وگوي علی بن موسی الرضا گفت ،ها هاین مناظر زربا ۀنمون .اعد سازنددیگري را متق

وگوي  و گفت )،154- 178 :1 ج ،1378 ،إبن بابویه(ها  آن کتاب و استد�ل آن حضرت از متون مقدس
  ).72- 74 :1 ج ،1407 ،کلینی( د�یل اثبات وجود خداست ۀبا ملحدان دربار (ع)جعفر بن محمد
و سیره قرآن  براساسدعوت به دین و نقش جهاد در آن اصلی این است که اصول پرسش  اکنون

مؤمن داراي هیچ ارزشی نیست و حتی جان او هم  غیرانسان  ،یا از دیدگاه قرآنپیامبر چیست؟ آ
 الهی ادیان در حقی ،مؤمن غیر انسان براي که باور است این بر دینی غیر اومانیسم حرمتی ندارد؟ تفکر

 عالمان برخی دیدگاه در برداشتی چنین است! مؤمن انسان حقوق هست آنچه و ،نشده گرفته نظر در
اصول اس�می حاکم ها  آن زیادي نیز در این زمینه نوشته شده و در آثار .خورد می چشم به نیز دینی

 ،ها هاین مقال در بسیاري از، اما مسلمانان مورد بررسی قرار گرفته است غیربر روابط میان مسلمانان و 
- 242 :1374 ،موسوي مبلغ( اند شده بررسیدیه و ارث  ،قصاص ،حقوقی چون ازدواج قوانینیا 

اس�می مورد  غیرهاي اس�می و  و یا دستورات اس�م در ارتباطات سیاسی میان حکومت )،211
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 غیرِبا  ستیهمزینیز  ها هدر برخی مقال ).51- 60 :1383 ،صالحی و احمدي( واکاوي قرار گرفته است
 :1385 ،انی یمیرک( یا در سیره پیامبر اس�م )،98- 109 :1382 ،نیا کریمی( کیشان در ادیان ابراهیمی هم

و این موضوع را  اند شده تألیفبتدایی ادر ارتباط با جهاد آثار فراوانی  .استتحلیل شده  )105- 136
 ؛1- 264 :1393 ،سودمندي ؛1- 241 :1383 ،مصباح یزدي(اند  کردهاز نظر فقهی یا تفسیري کنکاش 

و سیره پیامبر  قرآنبر  تأکیددعوت به دین با اصول  ،در نوشتار پیش رو ).147- 171 :1395 ،واعظی
جایگاه جهاد در شریعت اس�می و نقش آن در دعوت به  و مورد بررسی قرار خواهد گرفت اس�م
  .تبیین خواهد شددر قرآن و سیره پیامبر  دین

  دعوت به دیندر اصول گفتاري قرآن  .1
و انتقال این معارف  بر پایه بینش عمیق و درك معارف حقیقی استوار استاساس ایمان  ،در دین اس�م

نبیا با امرحله در برخورد نخستین به همین دلیل  .نیستشدنی به دیگران با ایجاد رعب و وحشت 
 شکه خداوند به فرستادگاندستوري نخستین به عبارت دیگر  .دعوت آنان به سوي خداست ،مؤمنان غیر
 ،50 :هود ؛85 ،73 ،65 :عرافا( رساندن پیام الهی به مردم و دعوت آنان به سوي حقیقت است ،دهد می
خواهد پیامبرش را به سوي ظالمی چون فرعون  حتی وقتی خدا می ).36 :عنکبوت ؛45 :نمل ؛84 ،61

دهد ابتدا وي را به راه راست  ور میبه حضرت موسی دست ،مرتکب شده است يبفرستد که جنایات بسیار
فَقُو� لَه « :به نرمی با او سخن بگوید تا شاید در دل فرعون اثر بگذاردکند  میو به او توصیه  دعوت کند

  ).44 :طه( »پس با وي به نرمی سخن کنید باشد که پند گیرد یا بهراسد ؛ یخْشیرُ أَو کتَذَیناً لَعلَّه یقَو�ً لَ
تواند ایرادهاي خود را مطرح  جانبه است و طرف مقابل می ي دووگو گفتصورت  این دعوت به

هیچ پیامبري دعوت خود را به دیگران تحمیل نکرده و آنان را مجبور  کند. و پاسخ مناسب را دریافت
کیشان براي تبلیغ دین و  هم غیرِبا  وگو گفت ،آیات قرآن براساس .خود نساخته است آیینبه پذیرش 
 ،در عبارات پیش رو .را رعایت کنندها  آن داراي اصولی است که پیامبران و مؤمنان باید نانهدایت آ

  .شدد ناین اصول بررسی خواه

  نقاط مشترك براساس وگو گفتآغاز  .1- 1
 وگو گفتهدف از این ، زیرا شود تأکیدها  آن و برآغاز نقاط مشترك باید از  وگو گفت ،در تبلیغ دین

 .بلکه مقصود ایجاد بینش و معرفتی عمیق در جان مخاطب است اطب نیستتحمیل عقیده به مخ



  ۹۷  یرصانعیم یمحمدعل دیس/  جهاد با ارتباط و ینید دعوت در یمذهب يآزاد حق

 

 )ص(اسالم امبریپ رهیس و قرآن بر دیتأک با جهاد با ارتباط و ینید دعوت در یمذهب يآزاد حق

 در این راستا .کردقرار داد و در دل او نفوذ  تأثیرباید مخاطب را تحت  ،به این هدفبراي رسیدن 
بر  تأکید .قرار گیرد تأثیرلب مخاطب تحت تا ق باید از ابزار روانی نیز بهره جست غیر از ابزار معرفتی

چنین در  .سازد و در نتیجه فهم بهتر ک�م یکدیگر را فراهم می ،دو طرف ینزدیک ۀزمین تركنقاط مش
  .ساختگذاشت و او را متوجه اشتباهاتش  تأثیرتوان بر مخاطب  می ،شرایطی
 ، ولیرندگذا می تأثیرافراد  بر ،تقن باشندکه ماندازه هر  تاریخی اتعقلی و مستندهاي  برهان

بطال عق�نی این باورها ادر اغلب موارد با  ،باورهاي دینیبه مقدسات و  نسانوابستگی عاطفی یک ا
مر هدایت و اصمیمانه در  ۀبه قلب مخاطب و ایجاد رابطشدن  نزدیک ،دلیلبه همین  .رود از بین نمی
ا تابِکالْ اهل ای قُلْ« :فرماید باره می قرآن کریم در این .ضروري است ارشاد إلٍک  یإِل تَعالَومل واءس نَنایب 

و کنَیبأَ�َّ م دبإِ�َّ نَع اللَّه كنُشْرِ � و ئاًیشَ بِه ذَی � وُضنا تَّخعضاً بعباباً بنْ أَرونِ مد ا فَإِنْ اللَّهلَّوفَقُولُوا تَو 
 میستیبا ،است سانیک ماش و ما انیم هک یسخن سر بر دییایب تابک اهلاي   بگو : مسلمون بِأَنَّا اشْهدوا
 به خدا يجا به را گرید یبعض ما از یبعض و ،مینگردان او یکشر را يزیچ و مینپرست را خدا ه جزک
ابر این [در بر ما هک دیباش شاهد دییبگو ،روي برگردانیدند] شنهادیپ نیا از[ اگر پس .ردینگ ییخدا

  ).64 :رانعم لآ( »اصول مشترك] تسلیم هستیم
مسیحیان ، ولی مسیحیت و اس�م است ،پرستی اصل مشترك میان سه دین یهودیت هتوحید و یگان

دانند  همچنین هر سه دین می .کند می دهند که قرآن کریم آن را رد تفسیر خاصی از این اصل ارائه می
مل زمام دین را به طور کا ،مرور اما یهودیان و مسیحیان به ،خدا را ارباب خود قرار دهند  غیرکه نباید 

خداوند به  .کردند میقبول  چرا و چون گفتند بی آنان می هرچهکه  طوري به ،به علماي خود سپردند
 آییندر را کند و آنچه آغاز دهد دعوت خود را ابتدا از همین نقاط مشترك  دستور می (ص)پیامبر

ز اعتقاد به و آنان را ا کردهرا گوشزد  شان اشتباهاتسپس در ادامه  ،کندتصدیق  ،آنان صحیح است
چرا از  و چون و اطاعت بی )،116و  73 :مائده ؛171 :نساء( لوهیت مسیح نهی کنداتثلیث و 
و این شأن کتابی  )،31 :توبه( مور خ�ف دین را نوعی شرك معرفی کنداحتی در  شان دانشمندان
است که مق و مصده48 :مائده( ن کتب آسمانی پیشین استیم.(  

و تنها مقصود از این  از همان ابتدا هویت دینی مخاطب زیر سؤال رود نیي دیوگو گفتاگر در 
گذاري تأثیراما احتمال هدایت و  ،یی را از او گرفتگو پاسخشاید بتوان قدرت  ،غلبه بر او باشد بحث

 ؛41 :بقره( از همین روي قرآن بارها کتاب مقدس را تصدیق کرده .یابد کاهش می نیز در قلب مخاطب
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 .)43- 7 4 :مائده ؛3 :عمران آل( استکرده  تأییدآن را بودن  و آسمانی )12 :أحقاف ؛92 :أنعام ؛47 :نساء
  ).41و  13 :مائده ؛46 :نساء(کند  میدر چند جا نیز به شیطنت یهودیان در تحریف ک�م خدا اشاره 

ش را همین رو با مشرکان نیز وگو گفتو قرآن کریم در  کتاب نیست اهلن رویکرد منحصر به ای
که در است اصل مشترکی میان آنان و موحدان بوده  ،اعتقاد مشرکان به خالقیت خدا .کند دنبال می
 ؛38 :زمر ؛25 :لقمان ؛61 :عنکبوت(است  آغازین دعوت قرار گرفته ۀجاي قرآن کریم نقط جاي
رویکردي دلیل چنین  .استقرار گرفته د شرك ایشان در ربوبیت مورد انتقا آنگاه )،87 و 9 :زخرف

مردم روي زمین  بیشترِ و به همین سبب فطرت خداجو هستندها داراي  انسان ۀاست که همآن 
 حال بشر دیروزي نیز همین بوده است که چنان ؛ده معتقدنددارند و به خدایی که جهان را آفری دین

  ).65 :1387 ،طباطبایی(
خداجوي بشر در یافتن هاي آسمانی کمک به فطرت  هدف از بعثت پیامبران و نزول کتاب

افکنی کنند و پیروان خود را به منازعه با  ها اخت�ف اند تا بین انسان پیامبران نیامده .حقیقت بوده است
 ،اما با گذشت زمان ؛حقیقت واحد استچراکه  ،پیامبران یکی است ۀسخن هم .دیگران وادارند

شود  می دلیل پیامبر دیگري مبعوثن به همی .دشو کمرنگ میوارد دین شده و پیام اصلی  ها انحراف
  .بخشد آن را تکامل ،و به مقتضاي حال مخاطبان عصر خود را زنده کردهپیشین تا سخن پیامبر 
بر چراکه  .یی داشته باشدبسزا تأثیري میان ادیان وگو گفتتواند در  بر این اصول مشترك می تأکید
 ،و شکست او نخواهد بود يبر دیگر طلبی برتري ،وگو گفتیک از طرفین  هیچهدف  ،این اساس

 .اشتباهات نظري و عملی به یکدیگر است ۀو تذکر دلسوزان ،ی از چهره حقیقتروببلکه هدف غبار
ع�مه طباطبایی  که چنان ؛شود طرف مقابل نادیده گرفته نمی ۀدر این راستا نقاط مثبت در اندیش

  :گوید تاب مقدس آیین هندو میک ،درباره اوپانیشادها
از  منزهاست مطلقه و  یذات هم بر یلوهه عالم اُکنیح شده به ایا تصره آن رساله ير چند جاد«
علم و  مانندا یو صفات عل یاسماء حسن يه داراکاست  یذات ،ندکآن را محدود  یفیو تعر ه حدکنیا

ه کاست  یذات ،تیاست منزه از صفات نقص و عوارض ماده و جسمان یو ذات ،استات یقدرت و ح
تاب کآن  هرکسه کرار شده کت »شادیاوپان« قدر در اغلب فصول ن مطالب آنیو ا ستین يزیل او چمث

 ه هشتم سرّیآ ،ششم يایادهدر  ت استریتحت عنوان ش .ن مطالب بر خواهد خوردیبه ا ،را بخواند
 یسکر اگو  ...»فوا احدکس له یو لشی تولد من یو لم شی ولد منه یلم «ن عبارت آمده ین ایع برکا�
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هست و  یامتیه قکنیح شده به ایه تصرکند یب یاز فصول آن م ياریدر بس ،ندکمراجعه  شادیبه اوپان
است بس بلند و  یقیحقاها  این ...شود یم یه خلقت بدان منتهکل یاست جل یامت عالمیه قکنیا

 يا هیق عالیحقا بگونه مطال نیا ...ندک یبه آن اعتماد م يا الفطره میه هر انسان سلکاست حق  یمعارف
شاگردان خود  یرده و به بعضکشف کاند آن را  بوده اهللا یتو� اهله ک يشمار ه افراد انگشتکاست 
  ).291- 292 :10 ج ،ق1417 ،طباطبایی( اند م دادهیتعل ،ورده بودندت آنان را به دست آیه ص�حک

همی در تقریب ادیان و اخ�قی نیز نقش مهاي  اشتراك ،بر نقاط مشترك فکري و اعتقادي ع�وه
پرهیز از  .ها مشترك است انسانکم بیشترِ  دستمیان همه یا  ،اغلب اصول اخ�قی، زیرا مذاهب دارد

و مواردي از این  ،بخشندگی و ایثار ،شمردن سخاوت نیکو ،رعایت حقوق دیگران ،دروغ و سرقت ،ظلم
- 66 :1380 ،هوکینز( تعالیم بودابرخی  .م استدر غالب مکاتب فکري و دینی نهادینه و مسلّ ،دست

و بر  ،آمده )1- 34 :6متی( و اناجیل )227و  86 :1387 ،جواهریان( و مطالبی که در اوپانیشادها )65
هاي قرآنی یا کلمات  همرنگ آموزه ،کند می تأکیدرزق ح�ل و پرهیز از ریا  ،عمل صالح ،توحید

تواند خوب و بد را به صورت  دهد که می ن میو این فطرت الهی را نشا پیشوایان دینی در اس�م است
  ).8 :شمس( »ردکرا الهام  يزگاریو پره یپس به او نافرمان: فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها :کندکلی درك 

  احسنو جدال  موعظه ،کمتح ،بصیرت براساس وگو گفت .1- 2
 .آگاهی عمیق باشد صحیح وبینش  براساسدعوت باید  که است ي دینی آنوگو گفتدیگر  اصل

قُلْ « :ودهمراه شاجبار  نه آنکه با ،آفرین بوده و در افراد آگاهی ایجاد کند دعوت دینی باید بصیرت
عوا إِلَ  یلیهذه سب ل یأَدع ص  یاللَّهنیبعنِ اتَّبم ينش به سویه با بکن راه من است یا :بگو ؛ یرَةٍ أَنَا و 

استعداد  ازآنجاکهالبته  ).108 :یوسف( » رو من استیه پکس کره من و ،خوانم یخداوند فرا م
ن بتوانند از اتا سطوح گوناگون مخاطب روش دعوت افراد نیز متفاوت است ،یستن یکسان نامخاطب

سه روش براي این  قرآن کریم ).40 :1 ج ،1388 ،جوادي آملی( شوندمند  افزا بهره این پیام روح
ب لِیسب  یإِل ادع« :احسنجدال حسنه و  موعظه ،حکمت :ند ازدعوت بیان کرده است که عبارت کر 

إلِکبِالْحم ظَإلِ وع ونَإلِ الْمسالْح و ملْهیتبِالّ جاد  اَ یهبا حکمت و پند نیکو [مردم را] به راه  : نحس
اي بر روشهر سه  ).125 :نحل( »و به نیکوترین صورت با آنان مجادله نما ،پروردگارت فرا بخوان

 ۀدهند اما مواد تشکیل ،شود او به کار گرفته میکردن  و بیدار ایجاد بصیرت و آگاهی در مخاطب
  .با دیگري متفاوت استهریک 
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علإل«کمت بر وزن حکم است که به آگاهی »فقطعی و  هاي در لغت به معناي نوع خاصی از ح
هر چیز دادن  ي قراربه معنااصط�ح در و  )310 :2ج ،ق1430 ،مصطفوي(شود  می حقایق یقینی باز
انسان حکیم به کسی گفته  دلیلبه همین  .و تشخیص صحیح و به دور از خطاستدر جاي خود 

 ،ق1419 ،اهللا فضل( دارد و این بینش او را از انحراف باز می شود که داراي بینش صحیح است می
به حکمت  )،42 :فصلت( رّاستمباز اشتباه و انحراف که قرآن نیز  ،بر این اساس ).323 :13ج

  ).2 :یس( است توصیف شده
 ،مصطفوي( در لغت به معناي راهنمایی به حق با تذکرات مفید است »وعظ«موعظه مصدر ریشه 

که با لطف و است  به دور از توهین و تحقیر خیرخواهانهک�می در اصط�ح و  )164 :13ج ،ق1430
همچنین ممکن است  ).327 :13ج ،ق1419 ،اهللا فضل( شود نفوذ در قلب سببمدارا همراه باشد و 
داند به وي  در آن چیزهایی را که مخاطب نمیکه  جنبه عق�نی دعوت باشد منظور از حکمت

کند  و مخاطب را متوجه مطالبی تذکر و یادآوري دعوت باشد ۀجنبیا  )151 :بقره( دهد میآموزش 
  ).564 :1376 ،راغب اصفهانی( استغفلت ورزیده ها  آن ولی از دانسته که از قبل می

جدل در لغت به معناي امتداد چیزي به صورت محکم و استوار است و به همین دلیل ریسمانی که 
 ۀمجادلَه و جِدال نیز اغلب در معناي پافشاري بر سخن و ادام .شود با قوت بافته شده جدل نامیده می

 ).75- 76 :2 ج ،ق1430 ،فويصطم( رود میکار  به آن به منظور برتري بر دیگري و پوشاندن حقیقت
 ،فراهیدي( طلبی بر خصم برتريمانند  معانی دیگري که براي جدل گفته شده نیز از همین باب است

مرتبه در  27ریشه جدل  ).1653 :4 ج ،ق1407 ،جوهري( و منازعه و دشمنی با او )،79 :6ج ،تا بی
دلیل  مرتبه داراي معناي منفی است و در مفهوم پافشاري بی 23که از این تعداد است رفته به کار  قرآن

  :آیاتی همچون .استبه کار رفته بر باطل و اصرار بر پوشاندن حق براي غلبه بر خصم 
  ).56و  35 :غافر( لّذینَ یجادلونَ فی آیات اهللا بِغَیرِ سلطانٍ أتاهماَ ¢
  ).8 :حج( ریتابٍ منکو �  يرِ علْمٍ و � هدیغَاللَّه بِ یف  جادلُیو منَ النَّاسِ منْ  ¢
¢  لُیوکنَ یالَّذ  جادلِ لقیفَرُوا بِالْباطالْح ضُوا بِهح56 :کهف(  د.(  
¢  سانُ أَکو   ).54 :کهف( جد�ًشی ثَرَ کانَ الْإِنْ
  ).6 :أنفال(  نیالْحقِّ بعد ما تَب یف  کجادلُونَی ¢
  ).197 :بقره(  الْحج یف  � فُسوقَ و � جِدالَ � رفَثَ وفَ ¢
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که در دو  رفته ولی معناي منفی نداردها به کار  آن جدل در ۀدر این میان چهار آیه وجود دارد که ریش
 )،1 :مجادله ؛74 :هود( رساند بدون بار منفی یا مثبت صرار بر خواسته را میامورد صرف پافشاري و 
در این دو مورد جدل به قید  ).46 :عنکبوت ؛125 :نحل( عناي مثبت استو در دو مورد داراي م

کتاب به  اهلوگو با  در دعوت به دین یا گفت :دهد مقید شده و خداوند به مؤمنان دستور می احسن
اما  ؛مجادله در اینجا گویاي استواري و استحکام در سخن است ۀواژ .کنیدنیکوترین وجه مجادله 

نقاط قوت او و انکار گرفتن  برتري بر خصم حتی به قیمت نادیده ،خود ۀبر عقیدلجاجت کورکورانه 
در این دو  احسنمجادله  ؛ بنابراینشود خارج می احسنبا قید  ،معانی منفی جدل استکه  حقیقت

 ،مصطفوي( به دور از خشونت و با نرمی در گفتار است ،آیه به معنی جدال با توجه به حقیقت
مطلوب قرآن نیست و اینکه در یک  ،زیرا انتشار حق با استفاده از ابزار نادرست )؛77 :2ج ،ق1430

قرآن  تأییدمورد  ،فترا از عقاید حقّه دفاع شودایا توهین و  ،مناظره با استفاده از مغالطه و سفسطه
اما در  ،مقطعی به نفع دین داشته باشد يممکن است آثار مدت کوتاهطلبی در  چنین برتري .نیست
قرآن کریم  ،از همین رو؛ موجب وهن دین خواهد شد ،ها هو پس از کشف این مغالط ندمدتبل

موا یإِ�َّ الَّذ احسن یه  یتابِ إِ�َّ بِالَّتکالْ اهلو � تُجادلُوا « :فرماید کتاب می اهلمجادله با  ۀدربار نَ ظَلَ
زِلَ إِلَ يمنْهم و قُولُوا آمنَّا بِالَّذ  اهلبا و  : م واحد و نَحنُ لَه مسلمونکم و إِلهنا و إِلهیکنْزِلَ إِلَنا و أُیأُنْ

به  به آنچه :دییو بگو ه ستم کردندکاز آنان  یسانکمگر با  ،دینکوه مجادله مین شیوتریکتاب جز با نک
م یما تسلاست و  یکیم و معبود ما و معبود شما یمان داریا ،شما نازل شده است يما و به سو يسو

آموزد که با اشاره به باورهاي مشترك میان مسلمانان و  میدر اینجا قرآن  ).46 :عنکبوت( »میاو هست
  .ساختفراهم گذاري بر او تأثیرمینه را براي نفوذ در قلب مخاطب و زتوان  می ،کتاب اهل

به دین با رفته گویاي آن است که دعوت به کار  سوره نحل 125که در آیه  احسنقید حسنه و 
 ۀاما دربار ؛نداده» حسن«قرآن کریم در مورد دعوت دینی به وسیله حکمت دستور به  استفاده از

حکمت  این به آن دلیل است که .دعوت دینی به وسیله موعظه و جدل دستور به نیکی داده است
 ،نیراغب اصفها( تعریف آن خارج است ۀاز دایر ،همیشه مطابق با واقع است و حکمت ناصواب

 ،بیش از حکمت در معرض آسیب قرار دارد ،نفسانی همراه است تأثرکه با موعظه ، اما )126 :1376
 ۀر در معرض غلبکه بیشتنیز جدال و  امور نیک باشدموعظه از همین روي دستور داده تا محتواي 

  .را برانگیزدتا مراقبت بیشتري  شده» احسن«فت مقید به ص ،طلبی است هواي نفس و برتري
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قید  ،که قید محتواي دعوت باشداین بر ع�وه در آیه فوق را» احسن«و » نهسح«توان کلمه  می
هم باید از مطالب حق و  به این معنا که در تبلیغ دین .قالب و صورت دعوت نیز به حساب آورد

وسی و هارون به م خداوند که چنان ؛ورتی زیبا آن حقایق را ارائه کردو هم باید با ص ،استوار بهره برد
عمل به این  ).44 :طه( دهد در دعوت فرعون به خداپرستی با نرمش و لطافت سخن کنند فرمان می

نبیا ایراد ا ۀشده و به حکمت و موعظ وگو گفترد که مخاطب وا یابد میتوصیه الهی زمانی اهمیت 
ند تا فضاي مجادله مراقب قالب سخنان خود باش ،مبلغان الهی باید بیش از پیش ،در این حال .بگیرد
دعوت به دین است و به خلق عظیم نیاز  صحیحِ ۀاین شیو .را از نرمش در گفتار دور نسازدآنان 
  ).4 :قلم( »اي است راستی تو را اخ�ق بزرگوارانه بهو  :مٍیعظ خُلُقٍ  یلَعل کإِنَّ و« :دارد

 .کند می تأییدیغ دین را در تبل 1مسآیه فوق سه روش از صناعات خَ اند برخی مفسران گفته
صناعت خطابه که همان موعظه است و به دنبال  ؛ناپذیرعت برهان که همان حکمت است و خطاصنا
از مسلّمات و مشهورات طرف  وگو گفتصناعت جدل که در مقام و  نفسانی مخاطب است تأثر

  ).371- 372 :12 ج ،ق1417 ،طباطبایی( کند مقابل استفاده می

  بدون خونریزي وگو گفتپایان  .1- 3
شدند و از  یم حق نمیزیادي تسل ۀباز عد ،است نبیا وجود داشتهاتمام نرمش و م�طفتی که در دعوت با 

هاي خدا و  بشارت به نعمت ،تبیین حقیقتدر چنین موقعیتی که  .کردند میداري خود آنانپذیرش پیام 
فایده  دعوت بی ۀاداممتمایل کند و  توانست این افراد را به سمت دین خروي نمیااز عذاب  ترساندنحتی 
با ایشان وارد جنگ  ایمانی آوردن مجبور کنند یا به دلیل بی آنکه آنان را به ایمان بی پیامبران الهی ،نمود می
  یلَعل مکایإِ أَو إِنَّا و اللَّه قُلِ الْأَرضِ و السماوات منَ مکرْزقُی من قُلْ« :دادند وگو را خاتمه می گفت ،شوند
 نَنَایب فْتَحی ثُم ربنَا نَنَایب معجی قُلْ تَعملُونَ عما ئلُنُس لَا و أَجرَمنَا عما ئلُونَتُس لَّا قُل نٍیمبِ ضَلَالٍ یف أَو يهد

 در و خدا بگو دهد؟ یم يروز نیزم و ها آسمان از را شما هک ستکی بگو :میالْعل الْفَتَّاح هو و   بِالْحقّ
 بازخواست میا شده بکمرت ما آنچه از] شما[ بگو .میارکآش یگمراه ای تیهدا بر شما ای ،ما ای قتیحق
 را شما و ما پروردگارمان :بگو .شد مینخواه بازخواست دیده یم انجام شما آنچه از] زین ما[ و شد دینخواه
  ).24- 26: سبأ( »دانا داور اوست و ،ندک یم يداور حقّ به ما انیم سپس ،ردک خواهد جمع
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 )ص(اسالم امبریپ رهیس و قرآن بر دیتأک با جهاد با ارتباط و ینید دعوت در یمذهب يآزاد حق

زور وادار به  نباید او را به ،آورد که طرف مقابل در برابر حقیقت سر تسلیم فرود نمی يدر موارد
امر او به داوري خدا در روز قیامت محول اینجا  ! درکردر آوردن کرد یا میان مرگ و ایمان مخی ایمان
 :این روش در سوره یونس با وضوح بیشتر آمده است .دیاب بدون خونریزي پایان می وگو گفتو  شده

»وک إِنْ ول  یل فَقُلْ كذَّبمیع  کلَ ولُ ممکعم ر أَنْتُما ئُونَیبملُ ممأَع ر أَنَا ويب ا ءملُون ممرا تو اگرو  :تَع 
 انجام من آنچه زا شما ،خودتان به شما عمل و ،دارد اختصاص من به من عمل بگو ،ردندک بیذکت
در آیات دیگري نیز شبیه همین  ).41 :یونس( » بیزارم دیده یم انجام شما آنچه از من و بیزارید دهم یم

کراه در مورد اجبار و ادر دو آیه قرآن نیز  ).64 :عمران آل ؛147 :أنعام( رویکرد مطرح شده است
 )؛256 :بقره( »جباري در دین نیستاهیچ  :نیالد یراه فک� إِ« :نفی شده استکلّی  آوردن دیگران به ایمان

 ).99 :یونس( »اورند؟!یمان بیا ینک ا تو مردم را مجبور مییآ :نیونُوا مؤْمنیک یرِه النَّاس حتَّکأَ فَأَنْت تُ«
گویند  و اس�م را دین شمشیر دانسته و می کنند میاین آیات تهمت ناروایی را که دشمنان اس�م مطرح 

  ).390: 8ج ،1374 ،مکارم( کند با صراحت نفی می ،جبار گسترش پیدا کرده استاور و با ز
و براي کسی که به هر  اند تمامی این آیات حق انتخاب دین را براي هر انسانی به رسمیت شناخته

 البته چنین کسی از .اند حد شرعی چون اعدام و غیره بیان نکرده ،زند باز می از پذیرش حقیقت سر دلیل
ستکبار زیر بار او اگر حق را شناخته و از روي  دور است ،دارد رحمت خاص خدا که به مؤمنان ارزانی می

  .مند خواهد بود انسانی بهره ۀاما در دنیا از حقوق اولی ،از سعادت اخروي محروم خواهد شد ،رود حق نمی
مربوط به یا  داده است دستور به مدارا مؤمنان غیرآیاتی که در برخورد با  ممکن است گفته شود

 یا مربوط بهو  کنندنرمی برخورد  که قدرت سیاسی نداشتند و مجبور بودند با کفار به استپیامبرانی 
پس ، اما نظامی با کفار را نداشت ۀاست که ایشان قدرت مقابل پیامبر اس�م به مدینه از هجرت پیش

پیامبر با  ،دکر آوردن خودداري می ز ایمانا اي یفهطااز هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اس�می اگر 
انتشار  ،د�یل تشریع جهادیکی از چراکه  ،کرد میو آنان را وادار به اس�م  شد جنگ میآنان وارد 
سوره زیرا  ،اند نشدهاز هجرت نازل شده پیش  گفتهآیات همه  ،در پاسخ باید گفت اس�م بود!

در نیز نعام قسمتی از سوره أ ،برخی مفسران به نظرو  )،388 :2ج ،تا بی ،طوسی( عمران مدنی است آل
براي دفع  ،آیات جهاد که در مدینه نازل شددیگر اینکه  ).75 :4ج ،همان( مدینه نازل شده است

 .پرستی کراه آنان به اس�م یا کشتن آنان به جرم بتانه  ،ي دشمنان علیه مسلمانان بودگر تجاوز و فتنه
نقش این  ،است داده کتاب اهلن و آیاتی که دستور به جهاد با مشرکا سیبا برر ،در عبارات پیش رو

  .دعوت به دین بررسی خواهد شددر حکم شرعی 
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  آیات قرآن براساسنقش جهاد در دعوت به دین  .2
 ،1364 ،قرطبی( سوره بقره است195تا  190آیات  ،کردآیاتی که جهاد علیه مشرکان را تشریع نخستین 

دهد با کسانی که با آنان سر جنگ دارند پیکار  خداوند به مسلمانان دستور می آیاتدر این  ).347 :2ج
 تَعتَدوا � و مکقاتلُونَی نَیالَّذ اللَّه لِیسب  یف و قاتلُوا« :دارد و مسلمانان را از پیکار با دیگر افراد باز می کنند

و از حد تجاوز نکنید  جنگند پیکار کنید کسانی که با شما می در راه خدا باو  :نیالْمعتَد حبی � اللَّه إِنَّ
و هیچ عاقلی در برابر  منطقی استکام�ً این سخنی  ).190 :بقره( »که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد

هیچ  ،در این آیه، اما دنمگر آنکه توان مقابله با او را نداشته باش ،نشیند دشمن بیگانه ساکت نمی ۀحمل
در حقیقت  .به میان نیامده است ،جهاد با آن دسته از مشرکان که پیکاري با مسلمانان ندارندسخنی از 

ع�مه طباطبایی دیدگاه دیگري ، ولی ها نه شرك آن ،این مقاتله به دلیل تعدي مشرکان به مسلمانان است
  :فرماید ایشان در تفسیر این آیه می .را در اینجا مطرح کرده است

 تیانسان حق از دفاع قتیحق در ،ییبتداا قتال چه و باشد مسلمانان از دفاع چه اخد راه در قتال«
آیات  ابتدایی در قتال ..شود. می قتال باعث احیاي آن و است تیانسان خدا مرگ به كشرزیرا  است
 اهل بر حق لمهک ياعت� منظور به ای و است پرستی بت و یعلن يها كشر بردن نیب از يبرا یا قرآن
حکم دفاعی اس�م به منظور تطهیر  ،و این در حقیقت هیجز پرداخت به آنان وادارساختن و تابک

 نید به را آنان که اس�م ندک یم جابیا تیانسان يفطر حق از دفاعزیرا  زمین از لوث شرك است
 دبه پیروزي خواهند رسی شان دشمنان هیعل روزي مؤمنان داده وعده ...نیز میرک قرآن .سازد وادار حق

و این وعده بدون  )،9 :صف ؛28 :فتح ؛33 :توبه( کردخواهند خالص را در تمام جهان برپا و توحید 
  ).66 :2ج ،ق1417 ،طباطبایی( قتال محقق نخواهد شد

 سازي کن جبار مشرکان به اس�م یا ریشها ،حکم جهاداز هدف یابیم  با بررسی آیات قرآن درمی
و در نتیجه ایجاد  دفاع در برابر آزار و اذیت مشرکان غرض از آنبلکه  ،روي زمین نبوده نسل آنان از

جهاد تنها در برابر  فرماید می سوره بقره 190خداوند در آیه  .امنیت در جامعه اس�می بوده است
 تأکید »دواعتَتَ� و« ۀجملبا  براین ع�وه .کنند میمانان پیکار و مقاتله که با مسل شدهکسانی تشریع 
تا مبادا گریبان آن دسته از مشرکان که با مسلمانان پیکار  فراتر از این نرود رکارزا ۀه دامنک کرده است
خدا  چنانچهتوحید اقتضاي فطرت انسان است و  ،آري .یا زنان و کودکان را هم بگیرد ،اند نکرده

 ،نا هدایتهما بزار پیامبران در راه انتشار توحیداما ا؛ گیر خواهد شد روزي عالماست، وعده داده 



  ۱۰۵  یرصانعیم یمحمدعل دیس/  جهاد با ارتباط و ینید دعوت در یمذهب يآزاد حق

 

 )ص(اسالم امبریپ رهیس و قرآن بر دیتأک با جهاد با ارتباط و ینید دعوت در یمذهب يآزاد حق

 هو« :کند میمجذوب خود جویان را  مطابق فطرت بوده و تمام حقکه  حق است آیینروشنگري و 
لَ يالَّذسأَر ولَهسد ره او کسی است که پیامبرش را با  :لِّهک نِیالد یعلَ ظْهِرَهیالْحقِّ ل نِید و  يبِالْ

در  ).9 :صف ؛28 :حفت ؛33 :توبه( »ا] پیروز گرداند[ه فرستاد تا او را بر همه دین هدایت و دین حق
  .تبلیغ دین سخنی به میان نیامده است آمیز و توسل به زور در هاي خشونت اینجا از روش

 منطق عق�نی و اخ�ق نیکوي آنان است ،توحید آیینمبران و غلبه رمز و راز پیروزي نهایی پیا
 ،هاي آسمانی کتاب ،ناتبی شود. می بیان احسنموعظه حسنه و جدال  ،سه روش حکمتبا که 

 :سبأ ؛184 :عمران آل( هستندنبیا در نشر توحید ادیگر ابزارهاي  ،نذار از دوزخاو بشارت به بهشت 
و  است ابزار هدایت به توحید معرفی نشده عنوان بهزور و اجبار در هیچ جاي قرآن  ،اما شمشیر )؛28

32و 14 :مریم( فات دارداریت منابا توصیف پیامبران به عدم جب.(  
به طور کامل  ،ف موجود در سرزمین مقدسیبرخی طوا کهاست در عهد عتیق دستور داده شده 

 ، خدایت یهوه که هایی امت این شهرهاي از« :نابود شوند و حتی زنان و کودکان آنان نیز زنده نمانند
 ، کنعانیان ، اموریان ، حتیان یعنی را انایش بلکه مگذار زنده را ینفس ذي هیچ ،دهد می ملکیت به را تو

 را شما تا ساز ه�ك بالکل ، است فرموده امر را تو  خدایت یهوه که چنان را یبوسیان و حویان ، فَرِزیان
 یهوه بهو  کنید عمل ،کردند می عمل خود خدایان با ایشان که رجاساتی همۀ موافق که ندهند تعلیم
 محاصره بسیار روزهاي را آن و  کنی جنگ آن با شهريگرفتن  براي نچو .کنید گناه خود خداي
 قطع راها  آن پس خوري میها  آن از چونکه ؛مساز تلف راها  آن و مزن هایش بر درخت تبر ، نمایی
  ).16- 19 :20، تثنیه( »؟کنی محاصره را آن تا است انسان صحرا درخت آیا زیرا ،منما

رزش یک درخت ثمرده از یک انسان بیشتر شمرده شده و دستور به ا ،آخر ۀجالب اینجاست که در آی
توان  هاي عهد عتیق نیز می چنین دستوراتی را در دیگر عبارت .حفظ و نگهداري از آن داده شده است

گونه نیست و از پیکار با کسی که با ما سر  اینقرآن رویکرد ، اما )6- 7 :3 ؛34- 35 :2 ،یهتثن(کرد مشاهده 
در  ).190 :بقره( نداردرا دوست به حقوق دیگران کنندگان  يتعد وندفرموده خداو  هی کردهجنگ ندارد ن

  .شد جداگانه بررسی خواهد ،کتاب اهلادامه نقش جهاد در دعوت به دین در برخورد با مشرکان و 

  با مشرکان جهاد .2- 1
این سوره  .وبه یا برائت استدر ابتداي سوره ت ،مشرکان ۀشدیدترین دستور الهی به پیامبر اس�م دربار



 حقوق بشر اسإلمیمطالعات ه علمی فصلنامدو ۱۰۶

 

 1398بهار و تابستان ، شانزدهم، شماره دوره هشتم

خدا اع�م بیزاري خدا و رسول  ،که به جاي نام خداوند بخشنده و مهرباناست چنان کوبنده آغاز شده 
در این سوره چهار ماه به مشرکان فرصت داده  ).1 :توبه( خورد از مشرکان در ابتداي آن به چشم می

، )2- 5 :توبه( باید به قتل برسند ،ا که دیده شوندهر جوگرنه  ،تا توبه کرده و ایمان بیاورنداست شده 
نه  شکنان است تنها ناظر به پیمان ،که اع�م برائت خدا از مشرکان در سوره توبهکرد باید توجه ولی 
و فضاي آیات در دو صفحه نخست این سوره ناظر به  )،147 :9 ج ،ق1417 ،طباطبایی( مشرکان ۀهم

که با کرده است ست موضوع حکم را مقید به آن دسته از مشرکان نخ ۀدر همان آی است. عهد و پیمان
ن اع�م] ی[ا :نکیالْمشْرِ منَ عاهدتم نَیالَّذ یإِل رسوله و اللَّه منَ برَاءةٌ« :مسلمانان پیمانی بسته بودند

سپس آن دسته از  .)1 :توبه( »دیا مان بستهیه با آنان پک یانکامبر اوست از مشریخداوند و پ يزاریب
 لَم    ثم نَکیالْمشْرِ منَ عاهدتُّم نَیالَّذ إِلَّا« :کند از حکم خارج می ،نکرده بودندمشرکان را که نقض پیمان 

 را شما و ،دیا بسته مانیپها  آن با هک انکمشر از سانک آن مگر :أَحداً میکعلَ ظَاهرُواْی لَم و ئاًیشَ مکنقُصوی
  ).4 :توبه( »نگشتند متحد شما ضد بر سک چیه با و استندکن]  مانیپ زا[ يزیچ

و آن دسته  بودند متوجه کسانی است که نقض پیمان کرده حکم قتال با مشرکان ،از همین روي
بلکه مسلمانان موظف بودند  ،ندا از حکم قتال خارجتنها  نه ،از مشرکان که بر پیمان خود باقی بودند

هد عند اللَّه و عند رسوله إِلَّا الَّذکیونُ للْمشْرِیکف کی« :یشان وفا کنندبه پیمان خود با ا اینَ عنَ ع دتُّمه
الح جِدسالْم ندواْ لَ رَامِعم ما استَقَ قکفَ  اان را نزد خدکچگونه مشر :نیب الْمتَّقحیإِنَّ اللَّه  ممواْ لهیم فَاستَ

 یپس تا هنگام .دیمان بستیبا آنان پ الحرام ه نزد مسجدکتواند بود؟ مگر آنان  یمانیر او پامبیو نزد پ
خدا که  دیدار بمانیستوار و پا] ا مانیرا [بر پها  آن زیدار ماندند شما نی] استوار و پا مانیه شما را [بر پک
  ).7 :توبه( »زگاران را دوست داردیپره

وفاي به عهد در مقابل مشرکان را از  ،که در پایان هر دو آیهست نجاآزادگی در مکتب اس�م تا آ
آنگاه  ).331 :12ج ،1365 ،صادقی تهرانی( خواهد و التزام به آن را از متقین می شرایط تقوا شمرده

ثُواْ کو إِن نَّ« :شمارد به پیمان میها  آن بلکه عدم پایبندي ها، آن ایمانی دلیل پیکار با مشرکان را نه بی
هدهم و طَعنُواْ فمیأَ ع دعن بم میانَه یدإلَ الْکنلُواْ أَئمفَقَات لَا أَ فْرِکم مانَیإِنَّهش یخو ياگر سوگندهاو  :م

د ینکارزار کفر کان یشوایپس با پ ،ندیبگشا طعنن شما زبان به ینند و در دکبستن بش مانیپس از پرا 
همین مطلب در سوره نساء آمده شبیه  ).12 :هتوب( » ستی] ن مانی[و پ ] سوگند به يبندیرا [پاها  آنرا یز

 کردهستثناء اجهاد از حکم  ،اند که اقدام عملی بر ضد حکومت اس�می نکردهرا  غیرمسلمانانیو 
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م مکلُواعتزَ فَإِنِ« :است قَواْ و مکقَاتلُوی فَلَ م میکإِلَ أَلْ ما السلَ لَ فَ عج کلَ اللَّهلَیهم   مبِ عشما از اگر پس :�ًیس 
 یراه شما يبرا خداوند گرید ،درانداختند شما با صلح طرح و ردندکن ارزارک شما با و گرفتند نارهک
توان فهمید قاعده  از انتهاي این آیه می ).90 :نساء( » است نداده قرار آنان با] تجاوز و جنگ يبرا[
 :18ج ،ق1405 ،بحرانی ؛141 :نساء( کند منان را نفی میکفار بر مؤ ۀگونه سلطهرکه  »نفی سبیل«

و هیچ  ،نیز جاري است غیرمسلماناندلیل مسلمانان در برابر  افروزي بی در مورد جنگ )،423
  .یورش ببرد غیرمسلمانبه یک  ،مسلمانی حق ندارد بدون آنکه تهدیدي متوجه او شده باشد
ویاي همین مطلب است و تشریع جهاد را در آیات دیگري نیز در قرآن کریم وجود دارد که گ

  :کشد به تصویر میاز مسلمانان راستاي رفع ظلم و ستم 
ل یجنگ تحمها  آن ه برک یسانکبه  :رینَصرِهم لَقَد  یقاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلموا و إِنَّ اللَّه علینَ یأُذنَ للَّذ«
  ).39 :حج( »آنان تواناست ياریگمان خداوند بر  ید و بان دهیرا ستم دیشود اجازه [جهاد] داده شد ز یم

»لُونَ فکما لَ وتُقات � ب  یمفیستَضْعسالْم و الْوِلْدانِ الَّذیلِ اللَّه و النِّساء نَ الرِّجالِ ونا ینَ ینَ مبقُولُونَ ر
مِ یأَخْرِجنا منْ هذه الْقَرْ لْ لَنا اهلإلِ الظَّالعاج نْها ونْ لَدکم لنْیونْ لَدلْ لَنا معاج چرا شما و  :رینَص کا و

ه ک یانکودک] مستضعفان از مردان و زنان و ییز] در راه [رهاید و [نینک یدر راه خداوند نبرد نم
ما  يخود برا يبخش و از سو ییه مردمش ستمگرند رهاکن شهر یپروردگارا! ما را از ا :ندیگو یم

  ).75 :نساء( بگمار ياوریما  يخود برا ياز سو بگذار و یسرپرست
پیشنهاد صلح دهد و دست از  ،نه براي خدعه و نیرنگ ،و آنگاه که دشمن به صورت واقعی

مِ فَاجنَح« :مسلمانان نیز باید پیکار را رها کرده و صلح کنند ،جنگ بردارد ها و   و إِنْ جنَحوا للسلْ لَ
لَکتَوإِنَّ یلْ ع ماللَّه الس وه لیهالْع ل کو بر خداوند تو يز بدان گرایتو ن ،ندیاگر به سازش گراو  :میع
ها  آن ۀجنگ با مشرکان تا زمانی که هم توان گفت نمی ؛ بنابراین)61 :أنفال( داناست يه او شنواکن ک

  .ادامه دارد ،مسلمان شوند
توان  در دو آیه از سوره ممتحنه می دیدگاه قرآن را در مناسبات میان مسلمانان و غیرمسلمانان

 و وهمتَبرُّ أَن مکارِید من مکخرِجوی لَم و نِیالد یف مکقَاتلُوی لَم نَیالَّذ عنِ اللَّه   مکنْهای لَّا« :کردمشاهده 
سط بحی اللَّه إِنَّ مهِیإِلَ تُقْسطُواْ ما ؛ نیالْمقْ ه اکُمنهی إِنَّ  من مکأَخْرَجو و نِیالد یف مکقَاتَلُو نَیالَّذ عنِ اللَّ

کارِیدم رُواْ ول ظَاهکإِخْرَاجِ یعأَن م مهلَّوتَو ن وی ملّهتَولَئ مکفَأُو مون هم یسانک از را شما خدا : الظَّال 
 یکین آنان به هک دارد ینم باز ،اند ردهکن رونیب ارتانید از را شما و دهینجنگ شما با نید] ارک[ در هک
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 با یدوست از را فقط شما خدا .دارد یم دوست را دادگران خدا رایز ،دیورز عدالت شانیا با و دینک
 و در رانده  رونیب تانیها خانه از را شما و ردهک جنگ شما با نید] ارک[ در هک دارد یم باز یسانک
 »ستمگر خواهد بود ،ردیگ یدوست به را آنان سکهر و اند ردهک یهمدست گریدیک با تان راندن  رونیب
 که کسانی دوستی باآموزد  جمع بین این دو آیه و آیه اول سوره ممتحنه به ما می ).8- 9 :ممتحنه(

 اما ،ممنوع است ،کردند اخراج دیارشان از را آنان و کردند پیکار مسلمانان با و کرده شکنی پیمان
 :19ج ،ق1417 ،طباطبایی( ندارد مانعی ،اند نرسانده آزاري کهها  نآ آمیز با نیکی و ارتباط مسالمت

  ).31-32 :24ج ،1374 ،مکارم ؛234
معنا که مسلمانان حق  بدین ؛بتدایی معتقدندابرخی دانشمندان اس�می به جهاد  ،در مقابل این دیدگاه

 اي دیگر وارد جنگ شونده دارند براي دعوت دیگران به اس�م و براندازي شرك و کفر با کشورها و ملت
برخی  .براي مسلمانان تهدید یا آزاري نداشته باشد حتی اگر آن کشور ؛)379 :2 ج ،ق1410 ،شهید ثانی(

بتدایی حکمی قطعی و ابه این معنا که جهاد  ؛اند براي اثبات این مطلب به ضرورت فقه استد�ل کرده
بتدایی با استفاده از آیات احتی اگر جهاد و  اشد یا نهاثبات ب قابل خواه با قرآن و سیره ،است ناشدنی انکار
باز هم این حکم در  ،بتدایی یافت نشودااثبات نباشد و در سیره پیامبر اس�م نیز موردي از جهاد  قابل قرآن

در این راستا انکار جهاد  ).139- 142 :1383 ،مصباح یزدي( فقه شیعه و سنی مسلّم و ضروري خواهد بود
زدگی و  نوعی غرب ،دشمن هايحکم جهاد به دفاع از مسلمانان در برابر تهدیدکردن  دودبتدایی و محا

  ).همان( خودباختگی در برابر تبلیغات فرهنگ غربی قلمداد شده است
و مادامی که حکم فقهی مستند  رود باید دانست فقه از منابع استنباط احکام دین به شمار نمی البته
 براساسشارع دین نیست و  ،فقیهزیرا  کرد پیرويتوان از آن  نمی باشدسنت و منابع دین ن ،به کتاب

بلکه با تعمق و بررسی متون دینی حکم شرعی را به  کند کشف درونی و علم حضوري حکم نمی
دلیلی  نبود ؛ بنابراینو حکمش باید مستند به منابع دین باشد کند میصورت علم حصولی استنباط 

 .این حکم را با چالش مواجه خواهد کرد ،یی در آیات قرآن یا سیره نبويبتدااروشن بر تشریع جهاد 
س نیز در سده و در صورت  هاي گذشته از مسلّمات فقه بود چه اینکه حکم فقهی تطهیر بئر متنج

اما وقتی مشخص شد  ؛شد باید میزان معینی از آب چاه خارج می ،سقوط هر جانور در داخل چاه
 آب چاه حکم آب کُر را پیدا کرد و از زمان ع�مه حلی ،اتصال دارندهاي زیرزمینی به هم  آب

  ).191- 259 :1ج ،تا بی ،نجفی( این حکم منسوخ شد )ق 726متوفاي (
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  کتاب اهلبا جهاد  .2- 2
آنان را مورد  کتاب اهلو با استفاده از عنوان کرده یهودیان و مسیحیان را از کفار جدا  ،قرآن کریم

یعنی کسانی  1کتاب اهلو  ،در اینجا یعنی کتب آسمانی» کتاب«مراد از چراکه  ،تتکریم قرار داده اس
قرآن کریم بارها خود را مصدق کتب آسمانی پیشین  .کتب آسمانی پیامبران پیشین ایمان داشتند بهکه 

هاي مقدس خودشان  میان یهودیان و مسیحیان را کتاب داوريمبناي و  )،3 :عمران آل(کرده معرفی 
  2).47و  43 :مائده( ر داده استقرا

هاي دینی یا نژادي مجبور بودند در قوانین اجتماعی و حقوقی از قوانین  در قرون گذشته اقلیت
 اهلپیامبر اس�م در اوج تسلط بر  حال بااین ؛سازمان قضایی مستقلی نداشتندمعمو�ً اکثریت پیروي کنند و 

ها  آن آیینو این نوعی احترام به شریعت و  کند حکم می شریعت و قانون خودشان بر آنان براساس ،کتاب
و  ها و انحراف کند نمی تأیید را کتاب اهل گرچه قرآن کریم به طور مطلق .بخشیدن به آن است و رسمیت
براي آنان حق آزادي در انتخاب دین قائل  ولی ،شود عقیدتی و اخ�قی آنان را نیز متذکر می هاي اشتباه

  کند.مجبورشان  به تغییر کیش چه رسد به اینکه ،کند ایشان توهین نمی ۀاست و به اندیش
رویکرد  .دارد کتاب اهلتوان دریافت دین اس�م دو رویکرد در برابر  می بندي آیات قرآن با جمع
و  ،آمیز بر پایه حقوق انسانی و رفتار مسالمت ،براي هدایت آنان وگو گفتدعوت و  براساس نخست

این همانند اصول رفتاري و  استبا جهاد همراه که  شکنان و دشمنان اس�م بر پیمانرویکرد دوم در برا
که  کردران مشاهده عم لتوان در سوره آ رویکرد نخست را می است. در برخورد با مشرکان قرآن

 تَابِکالْ اهل منْ سواء سواْیلَ« :است کردهو ایشان را مدح  را مؤمن و متقی نامیده کتاب اهلگروهی از 
 و بِالْمعرُوف أْمرُونَی و خرِا� ومِیالْ و بِاللَّه ؤْمنُونَی سجدونَی هم و لِیالَّ ءانَاء اللَّه اتیءا تْلُونَی قَائمإلٌ أُمإلٌ
 و فَرُوهیک فَلَن رٍیخَ منْ واْفْعلُی ما و نَیالصالح منَ کأُولَئ و اتریالْخَ یف سارِعونَی و رِکالْمن عنِ نْهونَی

اللَّه لیعم تَّقدل در را یاله اتیآ هک ردارندک درست یگروه ،تابک اهل انیم از ؛ستندین سانیک :نیبِالْم 
 فرمان دهیپسند ارک به و دارند مانیا امتیق روز و خدا به .نهند یم سجده به سر و خوانند یم شب
 ارک هرو  ستگانندیشا از آنان و ،کنند می شتاب یکن يارهاک در و دارند یمباز ناپسند ارک از و دهند یم
 :عمران آل( » داناست شگانیتقواپ]  حال[ به خداوند و ،نندینب یناسپاس آن ۀدربار هرگز ،دهند انجام یکین

                                                      
1. People of the Book 

 . نوشتار حاضر است موضوع از خارج که است دیگري یات، مطلبمسیحیان و ارتباط آن با این آ و یهودیان مقدس کتاب تحریف بحث. 2
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 ،ناهی از منکر ،معروف بهعامر  ،به اوصافی چون مؤمن کتاب اهلگروهی از  ،در اینجا ).113- 115
و مذمت انگاشته دین  ایمان و بی گروهی از آنان را بی ،در جاي دیگر، اما اند لح و متقی توصیف شدهصا
 ومِیبِالْ لَا و بِاللَّه ؤْمنُونَی لَا نَیالَّذ قاَتلُواْ« :است کتاب اهلهمان رویکرد دوم قرآن در برابر که  است کرده

 عطُواْی  یحت تَابکالْ أُوتُواْ نَیالَّذ منَ   الْحقّ نَید نُونَیدی لَا و رسولُه و هاللَّ حرَّم ما رِّمونَحی لَا و خرِا�
آنچه  و آورند ینم مانیا نیبازپس روز و خدا به هک تابک اهل از یسانک :صاغرُون هم و دی عن إلَیالْجِزْ
 با تا دینک ارزارک ،گردند ینم حق نید به نیتدم و دارند ینم حرام ،اند دهیگردان حرام اش فرستاده و خدا

یا که  بوده کتاب اهلاز رفتار خود  تأثرم ،این دو رویکرد ).29 :توبه( »دهند هیجز خود دست فروتنی به
  .یا از روي فتنه و عداوت رخ داده است است نیکی و صداقت انجام شده براساس

کومت مندي از امنیتی است که ح بهره و جزیه بهاي برخورداري از حقوق شهروندي گفتنی است
از زکات و خمس و دیگر واجبات مالی  این حق به صورت .دکن می تأمین شاس�می براي شهروندان

حکومت اس�می موظف است  ،در مقابل .شود دریافت می به صورت جزیه کتاب اهلو از  ،مسلمانان
براي را و فضاي سالمی کند حافظت شان م و از جان و مال براي آنان امنیت اجتماعی ایجاد کند

هاي دموکراسی جهان امروز به  مطلبی است که در تمام نظاماین همان  .سازد شان فراهموکار کسب
 ،هیجز در آخر آیه به معناي پرداختن ،»رونَم صاغه و«قید ، اما خورد صورت مالیات به چشم می

 قبول و زیآم مسالمت یستیهمز يبرا يا نشانه و اس�م آیین برابر و فروتنی در خضوعنشانگر 
 ،ریتحق را آن مفسران یبعض هکنیا است. مکحا تیثرکا برابر در محترم و سالم تیاقل یک تیموقع
 روح با نه و شود یم برداشت لمهک يلغو مفهوم از نه ،اند ردهکمعنا  تابک اهل تمسخر و نیتوه
 ما به یمذهب يها تیاقل با رفتار طرز ۀدربار هک یدستورات ریسا با نه و است سازگار اس�م ماتیتعل
هایی  تمامی جنگ ،این رهیافت قرآنی براساس ).334 :7ج ،1374 ،مکارم( ندک یم قیتطب ،است دهیرس

آنان  دفع توطئه و دشمنی دلیلبه  ،است رخ داده کتاب اهلمیان مسلمانان و  که در زمان پیامبر اس�م
  .بوده است شکنی ایشان علیه مسلمانان یا پیمان

  (ص)نقش جهاد در دعوت به دین در سیره پیامبر اسالم .3
النبی نام این شهر به مدینإلپس از آن و  سال آخر عمر خویش در شهر یثرب سکنی گزید دهپیامبر اس�م در 
تا  .در همین زمان بود که ایشان توانست حکومت تشکیل دهد و از نیروي نظامی برخوردار باشد .تغییر کرد
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مسلمانان قدرت نظامی نداشتند و مجبور بودند آزار و اذیت دشمنان را تحمل یا به منطقه دیگري  ،نآش از پی
و  حکم جهاد تشریع شد ،شان گرفتن اما پس از مهاجرت پیامبر و مسلمانان به مدینه و قدرت کنند،مهاجرت 

بررسی تمامی  .ن و غیرمسلمانان رخ دادچندین جنگ میان مسلمانا ،از این زمان تا پایان زندگانی پیامبر اس�م
موضوع این مقاله نیز بیان  که چنان ،طلبد را می یکتاب مستقل تألیفگنجد و  ها در یک مقاله نمی این جنگ
در هاي پیامبر  جنگ ،جبار در دعوت به دینابه منظور بررسی جایگاه  در ادامه. هاي پیامبر نیست تاریخ جنگ

  .د شدنوي خواهدو بخش به صورت خ�صه واکا

  هاي پیامبر اسالم با مشرکان جنگ .3- 1
شود که  هایی گفته می غزوه به جنگ .شود ه تقسیم میهاي پیامبر اس�م به دو دسته غزوه و سری جنگ

و سریه جنگی است که به دستور پیامبر و بدون حضور ایشان  حضور داشتهها  آن شخص پیامبر در
ها میان مورخان اخت�ف وجود  تعداد این جنگ ۀدربار ).6 :3ج ،ق1405 ،بیهقی( انجام شده است

ها  آن ها کوچک بوده و یا زمان برخی از این اخت�ف آن است که برخی از این جنگ ۀریش .دارد
 ،بیهقی( اند را نام نبردهها  آن ۀنگاران هم و به همین دلیل گروهی از تاریخ نزدیک به هم بوده است

  ).154- 159 :3ج ،م1967 ،طبري ؛291-292 :10ج ،ق1368 ،رشید رضا ؛6 :3ج ،ق1405
غزوه پیکار  9غزوه است که در  27 ،بیشترین تعدادي که براي غزوات پیامبر اس�م نقل شده
این  ).608- 609 :2ج ،تا بی ،حمیري( صورت گرفته و دیگر غزوات بدون خونریزي پایان یافته است

قریظه و  بنی ،طائف ،حنین ،فتح مکه )،مریسیع( مصطلق بنی ،خندق ،أحد ،بدر :غزوه عبارتند از 9
کتاب بود که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد  اهلقریظه و خیبر با  جنگ بنی ).609 :همان( خیبر
همگی دفاعی و در  ،غزوه دیگر که در برابر مشرکان بود و به پیکار و مقاتله انجامید 7، اما گرفت

ها  آن هايتهدیدکردن  و خنثی گیري اموال آنان از مشرکان بازپس ،راستاي حراست از جان مسلمانان
ترین دشمنان  بلکه از خطرناك ،طلب نبودند آزار و صلح افرادي بیتنها  نههاي درگیر  و طرف بود

سنگینی بر پیکر جامعه اس�می وارد  ۀرفتند و کوتاهی مبازره با آنان ضرب می نیز به شمارمسلمانان 
  ).75- 80 :1386 ،یعلیخان( ساخت می

سریه  38را ها  آن عدد إبن هشامو  هاي پیامبر اس�م نیز اخت�ف وجود دارد تعداد سریه ۀدربار
نخست آنکه بسیاري از  :کردنکته توجه  در این باره باید به دو ).609 :2ج ،تا بی ،حمیري( برشمرده است
تند و پیامبر آنان را به سوي قومی گسیل نفره بوده یا کمتر از پنج نفر در آن شرکت داش این سرایا تک
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 ،روشن است اعزام این تعداد براي پیکار و تحمیل دین نبودهو  )609- 641 :2ج ،تا بی ،حمیري( داشت می
و در منابع تاریخی با عنوان  بلکه براي تبلیغ و تبیین اس�م یا آگاهی از اوضاع قبایل اطراف بوده است

  ).154 :3ج ،م1967 ،طبري ؛178 :4ج ،ق1407 ،إبن کثیر( شده استاز آن یاد » البعوث و السرایا«
در لغت  کهآنجااما از ،مقاتله و پیکاري رخ نداد و کسی کشته نشد ،ها این سریه بیشترِدوم آنکه در 

پرانی دو نفر هم  شود و حتی سنگ حرب گفته می کوچکا یجویی بزرگ  عرب به هر نوع نزاع و ستیزه
 هاي پیامبر شمرده شده این موارد جزو جنگ )،9 :3ج ،ق1415 ،والفرج اصفهانیأب( محاربه نام دارد

هاي هر  روي در منابع تاریخی تعداد کشته همین از .و با مفهوم امروزي جنگ بسیار متفاوت است است
  ).76 :1383 ،نصیري( نفر نقل شده است 1557تا  940هاي پیامبر از  دو طرف در تمامی جنگ
 :2ج ،تا بی ،حمیري( سریه است 20 حدود ،هایی که منجر به پیکار شد اد سریهدر این میان تعد

 ،جنبه دفاعی داشته و براي محافظت از جان و مال مسلمانان ،که همانند غزوات )609- 641
 ،سودمندي( رخ داده است دستشکنان و اهدافی از این  مقابله با پیمان ،مشرکان ۀفتنکردن  خنثی
د ندر ادامه بررسی خواهکه  اند کتاب بوده اهلها نیز در برابر  ي از این سریهتعداد ).85-67 :1393
جبار مشرکان به اس�م و دستور کشتن آنان به جرم ا (ص)اس�مپیامبر  در سیرهتنها  نهبنابراین ؛ شد
توان موارد بسیاري از رأفت و مهربانی را در برابر غیرمسلمانان  بلکه می ،شود یافت نمی پرستی بت

حضرت رسول آن روز را روز  .در روز فتح مکه است هاي بارز آن یکی از نمونهکه کرد مشاهده 
مرحاز آن ،داشت قتل عام مکّیانبا اینکه قدرت بر  وکرد و فرمان عفو عمومی صادر  نامید إلم 

 مگر کسی که با ایشان درگیر شود ،فرمان داد تا مسلمانان با کسی پیکار نکنندو  کرد نظر صرف
آن  ،یکی از بزرگان مدینه عباده بن سعداین در حالی بود که پیش از این  ).247 :2 ج ،م1965 ،أثیر إبن(

 این رفتار پیامبرو  )597 :2 ج ،ق1412 ،البر عبد ابن( نامیده بود )گوشت و خون( روز را روز ملحمإل
  .شدل بسیاري از مشرکان مکه به اس�م تمایسبب 

 ۀجملگی سابقکه کرد ستثنا ااز عفو عمومی  1نفر را 12یا  10ر فتح مکه پیامبر د ،دیگر ازسوي
این افراد یا خون مسلمانی را ریخته بودند و یا اقداماتی ضد اس�م انجام  .دشمنی با مسلمانان داشتند

در نهایت چهار یا پنج و  اغلب آنان نزد پیامبر آمده و از ایشان امان گرفتند حال بااین؛ داده بودند
دلیل  ؛ بنابراین)103 :2 ج ،ق1410 ،سعد إبن ؛248- 252 :2 ج ،م1965 ،أثیر إبن( کشته شدند شانفرن

                                                      
 ). 103: 2 ق، ج1410سعد،  إبن؛ 248: 2 م، ج1965ر، یأث إبنتن بیان کرده است ( 12تن، و إبن أثیر  10إبن سعد شمار آنان را . 1
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 ،زیرا در این گناه با مشرکانی که مشمول بخشش پیامبر شدند ،پرستی نبود آنان شرك و بتشدن  کشته
ی با پیامبر و در دشمن شان اقدامات ،دلیل اینکه آنان مورد عفو عمومی قرار نگرفتند .یکسان بودند
حد به جسد ابوسفیان بود که پس از جنگ اهمسر  ،هند بنت عتبهیکی از این افراد  .مسلمانان بود

اما  ؛در تاریخ ثبت شد »هند جگرخوار« عنوان بهعموي پیامبر جسارت کرد و نامش  هحمزجان  بی
  .)251 :همان( امان خواست و پیامبر از او درگذشت و مخفیانه نزد پیامبر آمده

 کتاب اهلهاي پیامبر اسالم با  جنگ .3- 2

شان به  آن دین براساسدر آغاز ورود به مدینه پیمانی با قبایل یهود بست که  (ص)حضرت محمد
نامه بر  در این پیمان .شد و هر طرف موظف بود دیگري را در جنگ یاري کند رسمیت شناخته می

و به یهودیان این حق داده شده  صریح شده بودمیان مسلمانان و یهودیان ت آمیز مسالمتلزوم روابط 
 ،تا بی ،حمیري( را داشته باشدها  آن آنکه کسی حق تعرض به ؛ بیستد بپردازند و بود که آزادانه به داد

بروز  سببیهود به پیمان خود وفا نکردند و این امر  قبایلبرخی  ،در این میان ).503- 504 :1 ج
تغییر کیش  ،دهد علت وقوع آن جنگ نشان میاین چهار بررسی  .چهار جنگ میان دو طرف شد

اکنون این  .ده استاز جامعه اس�می بو شکنی و دفع خطر آنان بلکه پیمان ،جباري یهودیان نبودها
  :شدد نبررسی خواه چهار جنگ به صورت خ�صه

که براي  از زنی مسلمان ،یکی از قبایل یهود قینقاع بنیمردانی از قبیله  ،در سال دوم هجرت .1
آن زن مسلمان از این کار  .خواستند تا روي خود را نمایان کند ،خود به بازار آمده بود کا�يفروش 

و هنگامی  را به پشتش گره زد شچادر ،ته بودسیهودي که کنار وي نش يولی زرگر ،خودداري کرد
ورد تمسخر قرار مردان یهودي آن زن را م .چادرش کنار رفته و عورتش نمایان شد ،ستاکه زن برخ
 .یکی از مسلمانان که ناظر ماجرا بود به زرگر یهودي حمله کرده و او را کشت ،ن حالادر هم .دادند

انان و بروز نزاع میان مسلم سبباین امر  .یهودیان نیز در مقابل آن مرد مسلمان را به قتل رساندند
نیز پیش از آن  ،قینقاع بنییهودیان  ،آید یبرمنفال اسوره  58از شأن نزول آیه  که چنان .شدیهودیان 
پیامبر دستور  دلیلبه همین  .اقدامات دیگري زده بودند و هر لحظه ممکن بود خیانت کننددست به 
قرار شد سرزمین خود را ترك کرده و به  ،پنج روز و هاي آنان را داد و پس از بیست قلعه ۀمحاصر

  ).48 :2 ج ،تا بی ،حمیري( جاي دیگري نقل مکان کنند
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و سران  ندنَضیر به مکه رفت بنیگروهی از یهودیان  ،سوره نساء 51شأن نزول آیه  براساس .2
پرستی  بت آیینآنگاه  .قول همکاري دادندقریش را به جنگ با پیامبر اس�م دعوت کردند و به ایشان 

 :2 ج ،ق1404 ،سیوطی( قسم شدند همو کنار کعبه با مشرکان قریش  اس�م خوانده آیینرا بهتر از 
آنان خواستند از این ، اما نضیر رفت تا از آنان وامی بگیرد بنیپس از مدتی پیامبر به سوي قبیله  ).171

 ،فرشته وحی .فرصت براي قتل حضرت استفاده کنند و سنگی از پشت بام به سر ایشان بزنند
 ،در این هنگام .شد احیه دوراز آن ن سرعت بهو ایشان  کردحضرت رسول را از این توطئه آگاه 

 .را دادند شانهای قلعه ۀانگیزي این قبیله بر پیامبر آشکار شد و دستور محاصر شکنی و فتنه پیمان
اي به  عده ،هاي خود کوچ کرده نضیر مجبور شدند از خانه بنیقبیله  ،سرانجام در سال چهارم هجري
  ).190- 192 :2 ج ،تا بی ،حمیري ؛2- 5 :حشر( خیبر و برخی به شام بروند

به  د وبه یاري آنان پرداخت ،حزاب با مشرکان متحد شدنداقریظه نیز در جنگ  بنییهودیان  .3
در سال پنجم  ،خداوند نیز پس از شکست مشرکان در آن جنگ .روي مسلمانان شمشیر کشیدند

قریظه  بنیلعه این بار نیز سپاه اس�م ق .قریظه جهاد کند بنیشکنان  رت به پیامبر دستور داد با پیمانهج
 ،کرد تأییدوقتی پیامبر نیز حکمیت او را  .راضی شدند معاذ بن سعدتا آنان به حکمیت  کردرا محاصره 

- 59 :2 ج ،ق1410 ،سعد إبن ؛26- 27 :أحزاب( ي دادأن و اسیري زنان و کودکان روي به قتل مردا
شد آنان در  سبب ،نضیر یبنقینقاع و  بنییعنی  حکم به ج�ي وطن در مورد دو قبیله پیشین ).58

قریظه اعدام شدند  بنیاین بار مردان  دلیلبه همین  .مسلمانان دست بزنندعلیه مناطق دیگر به توطئه 
  .نامه میان طرفین بود این مجازات مطابق پیمانو  دفع شودکام�ً تا خطر آنان 

در سال هفتم هجرت جنگ خیبر  ،ین جنگی که میان پیامبر و یهودیان رخ دادتر مهمآخرین و  .4
و این به دو دلیل  شود علت وقوع این جنگ مطلب زیادي در کتب تاریخ اس�م دیده نمی ۀدربار .بود
ن را به جذاب و غرورآفرین بوده که توجه مورخا آنکه وقایع حماسی این جنگ چناننخست  :است

نکه یهودیان خیبر هیچ دوم آ ؛اند و آنان بیشتر به توصیف این وقایع پرداختهاست خود جلب کرده 
یهودیان خیبر  .با مسلمانان علنی بود و نیاز به توضیح نداشت شان و دشمنی پیمانی با پیامبر نداشتند

در  حزاباو مردان این قبیله در جنگ  )،216 :2 ج ،1965 ،أثیر إبن( پیمانان قبیله غطفان بودند از هم
یهودیان خیبر دشمن  ؛ بنابراین)215 :2ج ،تا بی ،حمیري( مسلمانان شمشیر کشیدند علیه کنار قریش

  .رفت از سوي آنان میاي  تازه ۀمسلمانان تلقی شده و هر لحظه احتمال فتن
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در این  .کرده بود شان اي به ایشان نوشته و به اس�م دعوت نامه ،از اینپیش است پیامبر اس�م گفتنی 
قم س و و از آنان خواسته شده تا صحت ل شدهاستد�است سوره فتح آمده  29به بشارتی که در آیه  نامه

 ،همچنین در این نامه .و اگر آن را صحیح یافتند ایمان بیاورند کنند وجو جستاین بشارت را در تورات 
آمده و بر حق آزادي صراحت  به )،256 :بقره( » در دین نیستجباري اهیچ  :نیالد یراه فک� إِ«عبارت 
در همان زمان که لشگر اس�م به  ،دیگر ازسوي ).544- 545 :1 ج ،تا بی ،میريح( شده است تأکیداندیشه 
و حتی  کردند میپیمان پیامبر آزادانه در مدینه زندگی  یهودیان هم ،کرد هاي خیبر حرکت می سوي قلعه

هنگام خروج  اند برخی مورخان آورده .دادند برخی از آنان مسلمانان را از قدرت یهودیان خیبر بیم می
و از بدهکار  کرد میاصرار در وصول آن  ،مسلمانان به سوي خیبر هر یهودي که طلبی از مسلمانان داشت

اع�ي برخورداري  ۀو این نمون )،634 :2 ج ،ق1409 ،واقدي( شد تا طلبش را بستاند خود جدا نمی
 .شان است یشانک از پیکار مسلمانان با هم پیشط نامساعد یدر شرا ،یهودیان از آزادي و حق شهروندي

پی فتنه  در کیشان خود در مدینه دهد اگر یهودیان خیبر نیز مانند برخی هم اي به ما اطمینان می چنین سیره
  .توانستند در آرامش زندگی کنند می ،و آشوب نبودند

ها  یک از این جنگ هیچمشخص شد  ن اطراف مدینههاي پیامبر با یهودیا تا اینجا با بررسی جنگ
اد خطر از سوي شکنی و ایج پیمان ،بلکه رفتار ماجراجویانه ،و ترویج اس�م نبوده است ي تبلیغبرا

مورد  هاي پیامبر با مسیحیان اکنون جنگ .اقدام نظامی علیه ایشان شده است آنان براي مسلمانان سبب
  .بررسی قرار خواهد گرفت

و  ،ر سال هفتم هجرتد،یکی در غزوه تبوكرخ داد: هاي پیامبر با مسیحیان در دو جا  جنگ
  :د گرفتنجداگانه مورد واکاوي قرار خواهکه  در سال هشتم دیگري در سریه موته

 حضرت آن و رخ داد روم ارتش پیشرويِ دربارهپیامبر  به خبرياع�م  دلیل به تبوك غزوه .1
م تبوك به لشگر اس�م در مکانی به نا .شد خارج مدینه از و کرد تجهیز لشگري ،آنان با مقابله براي

اص�ً  ؛ بنابرایناما از ارتش روم خبري نشد و مسلمانان به مدینه بازگشتند ،مدت بیست روز خیمه زد
 را رسوا منافقان و بزرگی براي مؤمنان بود امتحان هاي این سفر سختی اما ،نگرفت صورت جنگی
  ).1015- 1019 :3 ج ،ق1409 ،واقدي( کرد

به  روم شرقی توابع از که شام مرزي سپاه فرمانده ،شُرَحبیل که شد شروع دلیل آن موته به جنگ .2
 دعوت اس�م به را او نامه آن در و بود شام حاکم براي اي نامه حامل که پیامبر را سفیر ،آمد حساب می
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 گستاخی این پاسخ در پیامبر به همین دلیل ،قتل سفیر به معناي اع�م جنگ بود .رسانید قتل به ،بود کرده
  ).97- 98 :2 ج ،ق1410 ،سعد إبن( داشت و با ارتش روم وارد جنگ شد گسیل موته هب لشگري

نقطه عطفی در مناسبات اس�م و  ،آمیز پیامبر با مسیحیان نجران در این میان برخورد مسالمت
با توضیحات  ،آنان که براي تحقیق پیرامون نبوت حضرت رسول به مدینه آمده بودند .مسیحیت است
ج�لت پیامبر و همراهان ، اما )59- 61 :عمران آل( ه کننداهلشدند و قرار شد با یکدیگر مبایشان قانع ن

 ۀبر پای .و به پرداخت جزیه تن در دادند کرده نظر صرفه اهلو مسیحیان از مب او مانع این کار شد
ر جزیه به پیامب عنوان بهنجران  اهلاموالی که  در عوضِ ،اي که بین دو طرف بسته شد معاهده
حکومت اس�می بود و  ۀشان بر عهد و مراقبت از جان و مال آمدند می دردر ذمه اس�م  ،دادند می

  ).71- 72 :1988 ،ب�ذري( شود کسی حق نداشت متعرض آنان

  گیري نتیجه

جایگاهی ندارد و این مهم از راه  ور و اجبار در ترویج دینز ،آیات قرآن و سیره پیامبر اس�م براساس
 ۀمکتبی که پشتوان، زیرا یابی استدست قابل ئه معجزه توسط پیامبرانو ارا آمیز مسالمتي ووگ گفت

به همین  .ها به مردم نیست نیازمند تحمیل آن آموزه ،هاي خود دارد فکري کافی براي دفاع از آموزه
 تمام و دهد می قرار بصیرت و عمیق بینش را خدا سوي به خود دعوت دلیل پیامبر اس�م اساس

  .خواند فرا می اصل این بر ایستادگی به را شپیروان
 براساس وگو گفت ،قاط مشتركبر ن تأکید ،از منظر قرآن ،در دعوت به دینسه اصل مهم 

  .بدون خونریزي است وگو گفتو پایان  احسنو جدال  موعظه ،حکمت
ي بازدارنده در دست ابزار ،اهللا سبیل دهد جهاد فی بررسی آیات قرآن و سیره پیامبر اس�م نشان می

داران حکمفرما  دین ۀدشمنان را دفع کرده و امنیت را بر جامع ۀهجوم و فتن ،موحدان است که با آن
حکم  ،داران نبود دین ۀتهدیدي متوجه جامع از جانب گروهی از مشرکان چنانچه ؛ بنابراینسازند می

واضح است  .گیرد کی جاي آن را میعدالت و نیبر  مبتنی ،آمیز و ارتباطی مسالمت ،جهاد منتفی شده
تنها راه ولی  ،شود دیگري در هر دو طرف بیشتر می آیینکه در چنین شرایطی احتمال گرایش به 

هاي  حقانیت آموزه ۀي منطقی درباروگو گفتتعمیق بینش آنان و  ،براي محافظت از ایمان توده مردم
  .دینی است
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