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   پيشگفتار

اند و مخالفت ورزيده كّليخشونت به كه با اندجهان، انديشمنداني زيسته در     

كه در  تولستوي اند همچوننپذيرفته آن گرفتن كاربه را دراستثنايي و عذر هيچ

 كه دنمواين تعليم را بازگو مي عمسيحآئين  اين باور بود و از اواخر زندگي بر
  به روايت مّتي گفته است : ععيسي مسيح

گويم با شرير مقاومت مكنيد بلكه هركه بر رخسارة تو من به شما مي «     
طپانچه (سيلي) زند، ديگري را نيز به سوي او بگردان و اگر كسي با تو 
دعوا كند و قباي تو را بگيرد، عباي خود را نيز بدو واگذار و هرگاه كسي تو 

  ).5(انجيل مّتي، باب  »ميل مجبور سازد، دو ميل همراه او برو را براي يك
  نويسد :تولستوي دربارة سخن مزبور مي     

مقاومت نكن يعني  هرگزمعنيِ در برابر شرير مقاومت نكن اينست كه  «     

كاري مكن كه با محبت  هرگززور را با زور پاسخ مگوي و به عبارت ديگر 

به هرگز گر به تو توهين كنند، توهين را تحمل كن و منافات داشته باشد و ا
  )1(.»زور توسل مجوي

را تنها راه  اي مطلق و عام پذيرفته و آنتولستوي اين آموزش را به گونه     
روي در تسامح و شمرد.  ولي پيدا است كه اين اندازه زيادهنجات بشر مي

                                                           

 نگاه كنيد. 89اثر آندره كرسون، ترجمة كاظم عمادي، ص» تولستوي«به كتاب ) ـ 1(



 5  پيشگفتار

آيد كه با يم آن، الزم ميبخش نيست زيرا بنا بر تعمقبول ستم، هميشه رهايي
جنايتكاران و دزدان و ستمكاران مقابله نكنيم و دست آنان را به سوي تعدي 

گردد يعني خود، ستمي بر مظلومان بازگذاريم و اين امر به نقض غرض بازمي
  ! انجامدشود و به ترويج خشونت ميدر حقِّ مظلومان شمرده مي

اند ورزيده قانون مخالفت عموميت اين ب باغر ديگري در متفّكران همينرو از     

ظاهراً ناظر به همين » قرارداد اجتماعي «در كتاب  روسو ژاك و سخن ژان
  نويسد :تعليم و امثال آن است كه مي

مسيحيت يك مذهب كامالً معنوي است كه فقط در مسائل آسماني  «     
  )1( ! »كند و محتويات آن مربوط به اين جهان نيستبحث مي

 عخود راه مبالغه را پيموده و سخن مسيح توان گفت كه مّتي در انجيلمي    
را به درستي گزارش نكرده است. به هرصورت، اگر آن اندازه تسامح در امور 
اجتماعي روا نيست، خشونت ناروا به مراتب بدتر از تسامح افراطي است و در 

تر و زيانبارتر ي سنگينرساني به اجتماع اثر تخريب شخصيت فرد و آسيب
  دارد.
از ديدگاه اسالمي، رحمت و تساهل، اصل بزرگ و پر اهميتي است كه      

چيره شود، نه آنكه قوانين  جامعة اسالمي جايگير و دهد خشونت دراجازه نمي
كيفري را كامالً تعطيل كند زيرا كيفر عادالنة مجرمان نيز در جاي خود، 

شود و عدالت و رحمت منافات با يكديگر نوعي از رحمت بر جامعه شمرده مي
  ندارند. 

ما در همين رساله، شواهدي از قرآن كريم و رفتار پيامبر بزرگ اسالم را      

و گذشت و ماليمت در  عفوايم كه از غلبة نشان داده (با دوست و دشمن)
                                                           

 .108ـ قرارداد اجتماعي، اثر روسو، ترجمة عنايت اهللا شكيباپور، ص ) 1(



 6   خشونت  مقولةاسالم و                                               

گيري را به عنوان تنها كنند و بناي خشونت و سختآئين اسالم حكايت مي
از  بخشيايم سازند و در صدد برآمدهگاه امنيت اجتماعي، ويران ميتكيه

سلطه و  گرايش افراطي به«كه  كنيم و توضيح دهيم را بازگو هاخشونت فرقه
 پيامبرمسلمانان را به تكفير يكديگر واداشته و از سفارش  »خشونتفقه 

آينده  در بازپسين حجِّ خود دور كرده است كه با نگراني نسبت به صخدا
  فرمود :

     اس  ! ا الّناسهأيوا َقوعّي الأْلملرِي لَعّي الأدي هذا بِهذَا لي فَإنعام قاُكم بعد
ها. أيدأب فا الموقإَلي أنْ تَْلقَو رامُكم حَليواَلُكم عمائَُكم و أمإنَّ د  ! ا الّناس

  )۲۰۶، ص  ۴هشام، ج(الّسیرة النّبویّة، اثر ابن!                                   ربُكم . . .
امسال  ازدانم شايد پسمردم !  به سخن من گوش فرا دهيد. من نمي اي «     
شما  ها و اموالخون  ! اي مردم  ! را مالقات نكنم جايگاه شما اين رهرگز د ديگر

  .»بر يكديگر حرام است تا به مالقات خداوندتان نائل شويد . . . 
ولي اينك با هزاران تأسف، گروههاي انبوهي از مسلمانان به تكفير و      

ر نگاه را د ـ آئين عدالت و رحمت ـاند و اسالم كشتار يكديگر دست گشوده
اند !  آيا اين شب تاريك را محض مّتهم ساخته ِگراييبيگانگان به خشونت

  صبح روشني هست ؟
  مستعانإَلي اهللاِ سبحانه المشَتَكي و هو اْل                                               

  باييايران ـ مصطفي حسيني طباط                                              

 .ق .هـ 1437ـ   1394 .ش .هـ                                                            
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رَْحَمًة  َأْرَسْلَناَك ِإال  َما وَ  كه : استآمده صاسالم كريم خطاب به پيامبر قرآن رد    
 رحمتي براي آنكه يم مگراهرا نفرستاد ما تو « يعني )107 : (انبياء لْلَعاَلِمينَ 

 آمده است »صرح«. بايد توجه داشت كه در اين گفتار معناي »جهانيان باشي
فرمايد : ما تو را يم بلكه مياهفرمايد : ما تو را براي رحمت فرستاديعني : نمي

را به عنوان  خشونت صمحمدي بنابراين رسالت  ! ايمجز براي رحمت نفرستاده
ديانت امري عارضي و  پذيرد. خشونت در اينهرگز نمي غالب حكم اصل و يك

  آيد.به شمار مي اضطراري
كه اين رحمت گسترده با چه صورتي نسبت به عموم مردم  ديد اينك بايد     

نمايان گشته  صاسالم ـ از موافق و مخالف ـ  ظاهر شده و در زندگي پيامبر
  است ؟

 صرا به پيامبر را كه نرمش و عفو قرآن كريمدانيم آياتي از ابتدا الزم مي     
كنيم و  رجوع سيرهو  تاريخسپس به كتب  كنند بياوريم وتأكيد مي توصيه و

  گرامي را با دوست و دشمن در آثار مزبور مورد توجه قرار دهيم. رفتار پيامبر



 8   خشونت  مقولةاسالم و                                               

  قرآن و نرمخويي !

َلْو ُكنَت  َفِبَما رَْحَمٍة مَن الّلِه لِنَت َلُهْم وَ  : خوانيمعمران چنين ميسورة آل در     
ُهْم وَ حَ  َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضوْا ِمنْ  ْغِفْر َلُهْم وَ  ْوِلَك َفاْعُف َعنـْ اَألْمِر  یَشاِوْرُهْم فِ  اْستـَ

   )159عمران : (آل   َفِإَذا َعَزْمَت فَـتـَوَكْل َعَلى الّلِه ِإن الّلَه يُِحب اْلُمتَـوَكِلينَ 
اي كه اگر به رحمت خداوند براي ايشان (يارانت) نرمخو شده «يعني :      

شدند پس، از خطاهاي از پيرامونت پراكنده مي بودي قطعاًدل سخت خشنِ
 نان در كار خود، به رايزني پردازآنان درگذر و براي آنها آمرزش بخواه و با آ

خدا توّكل كن كه خدا اهل توّكل را  آنگاه چون تصميم به عمل گرفتي بر
  . »دارد.دوست مي

دهد چنانچه شخص شان ميكه ن هاي قابل توجه در اين آيه آنستاز نكته     
داشت، دلي و خشونت روا ميسخت خود در كار  ـ نبوت حفظ مقام با ـ صپيامبر
نمود تا چه رسد به كساني كه بدون مقام را از پيرامونش پراكنده ميمردم 

 حكومتي پايدارآورند و  خواهند مردم را گردنبوت، با خشونت و قساوت مي
و امثال او پايدار  يوسف بن حجاجريز و خون حكومت خشنآيا   ! برپا دارند

  به قول شاعر عرب :  ؟! ماند
  ! سفّاحٍ ال ك جبارٍ وْلم ال    وحدها ةِ یَّ عبَقرِك اْلالدهرُ مْل       
از آنِ در پهنة روزگار حكومت پايدار تنها از آنِ فرزانگي است، نه  «     

  ! »دولتمردان ستمگر و خونريز
 صنرمش پيامبر و رحمت  گواه آورده شد از عمران بهسورة آل كه از ايهآي     

  : فرمايدمي نيز )128(آية كند چنانكه در سورة توبهحكايت مي مؤمناندربارة 
    رِحيمٌ  َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوفٌ  َعِنتْم َحرِيصٌ  َعَلْيِه َما َأنُفِسُكْم َعزِيزٌ  َرُسوٌل منْ  َجاءُكمْ  َلَقدْ  



 9  رحمتي براي مردم جهان                                                     

همانا رسولي از خودتان به سوي شما آمده است كه آنچه شما را به  «:  يعني
ورزد و بر مؤمنان آيد و بر (هدايت) شما حرص ميرنج افكند بر او گران مي

  .»رؤوف و مهربان است
مؤمنان قرار  را در انحصار صرفتاري پيامبرولي قرآن مجيد، گذشت و نيك     
او نيز احياناً از سفارش به عفو و  خيانتگر دشمنانارة دهد بلكه دربنمي

  فرمايد :مدينه مي يهودياناحسان دريغ ندارد چنانكه درمورد 

ُهْم ِإال  تـََزاُل َتطِلُع َعَلىَ  الَ       ُهْم وَ  َقِليًال  َخآئَِنٍة منـْ ُهُم َفاْعُف َعنـْ اْصَفْح ِإن الّلَه  منـْ
  ).13ئده : (ما يُِحب اْلُمْحِسِنينَ 

شوي مگر اندكي از آنان، پس همواره بر خيانتي از ايشان آگاه مي «يعني :     
  .»داردرا دوست مي كه خدا نيكوكاران را به مالمت مگيرآنان ايشان درگذر و از

اين پيام قرآني به دو نكته بايد توجه داشت يكي آنكه آية مزبور در  در     
رود (نه مّكي) يعني در اواخر عمر ه شمار مياي جاي دارد كه مدني بسوره

  و حاكميت او آمده است. قدرتو در دوران  صشريف پيامبر
سخن رفته نيز  »حصْف«دوم آنكه عالوه بر توصيه به عفو در خالل آن، از      

 راغبگردد. عفو مي كه ماية كمال آيداست و صفح به معناي ترك مالمت مي
ريبِ و هو أبَلغُ منَ تَّْثرك الَت حالصْفنويسد : ش ميكتاب مفردات در اصفهاني
  شود.تر از عفو شمرده مي: صفح، ترك سرزنش است و بليغيعني   )1(الْعفْو.
كه بدي  دهدفرمان مي صباالتر از اين دستور، گاهي قرآن كريم به پيامبر      

  از اين راه به دوستي ان را ـكسان را با نيكي به آنها پاسخ دهد و دشمني ايش
                                                           

نيز در  ابوهالل عسكرينگاه كنيد.  282ص» المفردات في غريب القرآن«به كتاب  ) ـ1(
المذنبِ  ةِ ؤاخذَقيلَ هو تَرك منويسد : مي» صفح«دربارة واژة  196ص» الفروق اللّغويه«

 ». يو گناه گناهكار است از گفته شده كه آن ترك بازخواست« ِبالذَّنب.



10   خشونت  مقولةاسالم و                                               

  فرمايد :تبديل كند. چنانكه مي
َنَك َوبـَيْـ  یَأْحَسُن فَِإَذا الذِ  یَ هِ  یالسيَئُة اْدَفْع بِالتِ  َال  اْلَحَسَنُة وَ  یَتْسَتوِ  َال  وَ        َنُه بـَيـْ

  ).34(ُفصّلَت :   َحِميمٌ  ی َعَداَوٌة َكأَنُه َولِ 
را با بهترين شيوه دفع كن، در  ان نيستند، بدينيكي و بدي يكس «يعني :      
شود كه) گويي هنگام كسي كه ميان تو و او دشمني افتاده (چنان ميآن

  »دوستي گرم و صميمي است.
اختصاص نداشته بلكه به پيروان  صاين آموزش به پيامبر ارجمند اسالم     

  فرمايد :راستين او نيز توصيه شده است چنانكه مي
َناُهْم ِسرا وَ  َأَقاُموْا الصَالَة وَ  َوْجِه رَبِهْم وَ  الِذيَن َصبَـُروْا ابِْتَغاءَ  وَ         أَنَفُقوْا ِمما َرزَقـْ

ارِ  َعالَنَِيًة وَ  َئَة ُأْوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدي22: (رعد   يَْدَرُؤوَن بِاْلَحَسَنِة الس(.  
دي خداوند خود شكيبايي ورزيدند و كه در جستجوي خشنوآنان «يعني :      

بدي را با نيكي ايم در پنهان و آشكار انفاق كردند و يشان دادهزاز آنچه رو
  .»، فرجام نيك در آن سراي براي ايشان استكننددفع مي

  فرمايد :  باز مي     
         .)22(نور :             اللُه َغُفوٌر رِحيمٌ  وَ يـَْغِفَر اللُه َلُكْم  ُتِحبوَن َأن َال  َوْليـَْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا أَ      
مؤمنان بايد عفو كنند و از مالمت (مجرمان) درگذرند، آيا دوست «يعني :      

  .»و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.  ؟ نداريد كه خدا شما را بيامرزد
دهد حّتي دربارة فرمان مي صپيامبربنا بر همين روش، قرآن كريم به      
كه معموالً مسلماناني را در جريان پيكار كشته بودند، از  جنگي ناسيرا

  : فرمايدچنانكه مي  ! نرمي و دلداري دريغ ندارد
ًرا  یَألْسَرى ِإن يـَْعَلِم الّلُه فِ َأْيِديُكم مَن ا یُقل لَمن فِ  ی النبِ  َأيـَها يَا       قـُُلوِبُكْم َخيـْ

ًرا مما ُأِخذَ    .)79(انفال :   الّلُه َغُفوٌر رِحيمٌ  يـَْغِفْر َلُكْم وَ  ِمنُكْم وَ  يـُْؤِتُكْم َخيـْ
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اي پيامبر، به اسيراني كه در دستان شما هستند بگو اگر خدا  «يعني :      
هاي شما سراغ داشته باشد، چيزهايي بهتر از آنچه كه از شما خيري در دل

ده و ـار آمرزنـو خدا بسيرزد ـآمده به شما خواهد داد و شما را ميـستانده ش
  .»مهربان است

كه اُسراي مسلمان را گاه شكنجه  قومي بودند شگفت آنكه اين اسيران از و     
  ! كشتندكردند يا ميمي

اي كه از اين نمونه خصائل عالي و فضائل انساني سخن     آيات شريفه     
همين اندازه  نيستند ولي ما در اينجا بهمحدود آورديم گويند، بدانچه مي

رويم تا بخشي از رفتار نماييم و به سراغ كتب سيره و تاريخ ميبسنده مي
  ويژه با دشمنانش ارائه دهيم. را به صاسالم زيباي پيامبر

  صرفتار كريمانة پيامبر

هاي ريزيخون خود همواره با پيروزيِ ازپس جهان، در بنياد شكن هايانقالب   
يا انقالب  فرانسهاند. با مطالعة تاريخِ انقالب بودهفراوان و وحشتناكي همراه 

هاي جويي در انقالبتوان به شدت و گستردگي خشونت و انتقاممي روسيه
با وجود  نيكُالي دوممزبور پي برد. در انقالب روسيه به عنوان نمونه، امپراتور 

و د اش همگي اعدام شدند حّتي پسر كوچك وي را كشتناستعفا با خانواده
سپس اجساد آنها را قطعه قطعه نمودند و در اسيد سولفوريك ريختند و در 

  )1(! كردند رچاهي سرازي
كه با فتح مكّه به اوج پيروزي رسيد اغلب انتظار  انقالب بزرگ محمدي در     

پرستان قريش به برابر جنايات بت را درموج خون  صداشتند تا پيامبر اسالم
                                                           

 نگاه كنيد. 186شوب، ترجمة محمد بامداد، ص ، اثر ديويد»لنين بدون نقاب«ـ به كتاب  )1(
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هايي كه از آنان و ديگر آسيب اُحدكشتار آنها در جنگ  برابر راه افكنَد و در
عد سديده بود راه انتقام خونيني را درپيش گيرد تا آنجا كه پرچمدار اسالم، 

 المغازيكتاب  در واقديبه هنگام ورود به مّكه به گزارش  َخزرجي عبادة بن
  فرياد برآورد :

  ًشا !!  ألیَوَم أَذلَّ ُهللا ُقَریْ  ةسَتَحلُّ الُحرمَ وَم تُ !  ألیَ  ةَحمَ لْ مَ یَوُم الْ  ألَیومَ      
!  گرددمي شكني حاللريزي است !  امروز حرمتخون امروز روز «يعني :      

  ! »كندامروز خدا، قريش را ذليل مي
  رساندند ندا فرمود : صر اسالماين خبر را به پيامب چوناما      
  ُقَریًشا !ِفیِه ُهللا  َعزَّ وَم أ ألیَ !   ةَحمَ ْر مَ ألَیوَم یَوُم الْ      
را عزيز خواهد  خدا قريش ! امروز بخشايش است امروز روز رحمت و يعني :     

  كرد !
بالفاصله سعد را از پرچمداري سپاه عزل نمود و پرچم را به پسرش و      
السالم  عليه عليپرچم را به  هشام ابنو  طبريداد و به قول  سعد بن قيس
   )1(.سپرد
  در كنار كعبه ايستاد و خطاب به قريشيان فرمود :  آنگاه     
باِء. الّناُس ِمن ِباآلْ  مهاتَعظَُّو  ةِ الجاِهلِیَّ  ةَ وَ ٍش إنَّ َهللا َقد أذَهَب َعنکُم نَخْ َرشَ ُقَریْ یا َمعْ      

       آن سخن، اين آيه را از قرآن برخواند :و در پي .  آَدَم و آَدُم ِمن تُراٍب 
قـََباِئَل لِتـََعارَُفوا ِإن َأْكَرَمُكْم  َخَلْقَناُكم من ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا وَ  الناُس ِإنا َأيـَها يَا

  )13(حجرات :   ِعنَد اللِه أَتْـَقاُكْم ِإن اللَه َعِليٌم َخِبيرٌ 
  هاي دوران جاهليت نمايي زرگامروز ب خدا از  ! روه قريشگأال اي  « : يعني     

                                                           

)، ةیّ النّبو ةمقايسه شود با سيرة ابن هشام (السير . 821، ص2، اثر واقدي، جالمغازي) ـ 1(
 .56، ص2و تاريخ طبري، ج 407، ص2ج
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اند و و فخر فروشي به پدران را از ميان شما برد. همة مردم از آدم آفريده شده
ما شما را از مرد و زني   ! اي مردمانفرمايد :)  آدم از خاك است (خداوند مي

ها و اقوام گوناگون درآورديم تا بتوانيد يكديگر را آفريديم و به صورت تيره
ترين شما نزد خدا كسي است كه تقواي بيشتر ي كنيد همانا گراميشناساي

   ».آگاه استداشته باشد، خدا (بر احوال و اعمالتان) دانا و 
  آنگاه فرمود :      
  ؟ما تََروَن أنِّی فاِعٌل ِفیکُم  َرشَ ُقَریٍْش َمعْ  یا      
 »كرد ؟! رسد كه من دربارة شما چه خواهمقريشيان به نظرتان مي اي «     

   گفتند :
  ! کریم ٍُن أخ، أٌخ کَریٌم َو ابْ  َخیًرا     
»  اي بزرگوار هستي!كني كه برادري بزرگوار و برادرزادهتو نيكويي مي «    

  فرمود : 
  )1(اِذَهُبوا َفأنُتُم الطُّلَقاُء !     
  .»برويد كه همة شما آزاديد «     
  ت :چنين اس مغازيدر كتاب  واقدي عبارت     
، قال : َفُهم ُجلُوٌس  ةِ بَ کَعْ َل الْ یَط ِبِهم َحوْ لِ  َعلَی النّاِس و َقدْ  صهللاِ  َف َرُسوُل َفلNَّ أْرشَ       َدُه !  ما ذا تَُقولُوَن؟ و ما ذا زاَب َوحْ حْ َدُه، و َهزََم األْ َعبْ  َدُه، َو نََرصَ ُد ِ]ِ الَّذی َصَدَق َوعْ َحمْ لْ ا   وُسُف : َفإِنِّی أُقوُل کN قاَل أِخی یُ  صهللاِ  َفقاَل َرُسوُل        َت ! و َقد َقَدرْ  ُن أخٍ کِریمکَریٌم و ابْ  أخٌ  رًا.وا : َخیْ ؟  قالُ تَظُنُّونَ 
  )2(.ُهَو َأْرَحُم الراِحِمينَ  يَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر الّلُه َلُكْم وَ تـَْثرِ َال      
  ه تنگاتنگ ـون كعبـه پيرامـرآمد كبر مردمي ب صخداولـچون رس يعني :     

                                                           

 . 412، ص2) جةیّ النّبو ةــ سيرة ابن هشام (السير 61، ص3تاريخ طبري، ج) ـ 1(
 . 835، ص 2المغازي، ج) ـ 2(
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  نشسته بودند، فرمود :
اش را ياري نمود و به را راست فرمود و بنده اشرا كه وعده سپاس خدايي     

تنهايي احزاب دشمن را درهم شكست. شما (دربارة رفتار من با خودتان) چه 
  بريد ؟گوييد ؟  و چه گمان ميمي

خير دربارة تو داريم كه تو برادري بزرگوار و مردم مكّه گفتند : ما گمان      
  اي !اي بزرگوار هستي كه به قدرت رسيدهبرادرزاده

  فرمود : صپيامبر     
برادرانش) گفت.  (به يوسفكه برادرم  گويمشما مي را به سخني همان من     

  سپس اين آيه از قرآن را در سورة يوسف برخواند :

     
َ
� 
َ
� 
َ
� 
َ
ۡيُكُم     �

َ
ِيَب َعل

ۡ
ۡيُكُم َتث

َ
ِيَب َعل

ۡ
ۡيُكُم َتث

َ
ِيَب َعل

ۡ
ۡيُكُم َتث

َ
ِيَب َعل

ۡ
َ َتث

ۡ
َ ٱل
ۡ
َ ٱل
ۡ
َ ٱل
ۡ
ُ     َيۡغفِرُ َيۡغفِرُ َيۡغفِرُ َيۡغفِرُ ۡوَم ۡوَم ۡوَم ۡوَم ٱل ُ ٱ�� ُ ٱ�� ُ ٱ�� ُكۡم وَ     ٱ��

َ
ُكۡم وَ ل
َ
ُكۡم وَ ل
َ
ُكۡم وَ ل
َ
رَۡحُم     ل

َ
رَۡحُم ُهَو أ
َ
رَۡحُم ُهَو أ
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ِٰحِيَ ُهَو أ ِٰحِيَ ٱلر� ِٰحِيَ ٱلر� ِٰحِيَ ٱلر�   )92(يوسف/ ٱلر�

آمرزد و او از همة مهربانان مالمتي بر شما نيست، خدا شما را مي امروز «     
  .»تر استمهربان

 »ةیّ النّبو ةالسير «از اين از ابن هشام در آنگاه سخناني را گفت كه پيش     
  آورديم. 

اين رفتار مهرآميز با خشونت انقالبيون دنيا به هنگام پيروزي قابل آيا      
از پيروزي راه عفو و رحمت را پيش گرفتند پس لنينقياس است؟  آيا امثال 

يا به كشتن جمع كثيري با كمال قساوت فرمان دادند و اخالق و انسانيت را 
 ؟! دپا نهادن زير

هاي خانواده برادران خود و ركشتا كه به ما مسلمانانِ روزگار آيا و  
از كوبند هاي آتشين بر سر آنها ميو با بمباند، گناه آنها دست گشودهبي

  ؟! د يا از امثال هيتلر و لنينكننتبعيت مي صاسالم پيامبر
، رهبر بابوسفيان بن حردر جريان پيروزمندي بر مكّيان، حّتي  صپيامبر     

را عفو كرد.  حمزهقاتل عمويش  وحشي جنگهاي دشمنان خود را عفو نمود. 
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دادند، مورد از آن نيز ديگر مجرمان را كه از گذشته پشيماني نشان ميپس
عفو قرار داد جز يكي دو تن كه مرتكب قتلي ناجوانمردانه شده بودند مانند 

آوري صدقات و زكات فرستاده بود و او را براي جمع صكه پيامبر َخطَل ابن
را به دستياري وي برگماشت. ابن خطل در راه  زاعهُخ يبنمردي از قبيلة 
داد تا خوراكي برايش آماده سازد و خود خوابيد. چون بيدار  بدان مرد دستور

شد آن مرد را نيز خفته ديد و از سر خشم و تكبر وي را كشت و اموال صدقه 
پيوست و از آئين محمدي بيرون رفت. وي در مّكه  را برگرفت و به مشركان

، آنها را چند سرود و به دو كنيزش كه بدكاره بودند اشعاري صخداهجو رسول
خوارش اشعار مزبور مي گساري در حضور ميهمانانِآموخت تا در مجلس باده

و نه اظهار  آمد صخدارا بخوانند. اين مرد در فتح مكّه نه به سوي رسول
  )1(ندامت كرد. ناگزير به حكم قصاص عادالنه، كشته شد.

رسول رحمت بود كه در وقت پيروزي بر دشمن، از عدالت و آري اين      
گرفت چنانكه به هنگام شكست نيز از خيرخواهي دربارة احسان فاصله نمي
الّشفا  «مغربي در كتاب  ياضع قاضيورزيد. همانگونه كه دشمن دريغ نمي

ايد نممي صحيح خود گزارش نيز در مسلم آورده و »المصطفي حقوق بتعريف
حد رخسار وي گفته شد مشركان را (به سزاي آنكه در جنگ اُ صبه پيامبركه 

  فرمود : صدندانش را شكستند) نفرين كند !  پيامبررا خونين كرده 
ا بُِعثْ  َعْث اُبْ  لَمْ إنِّی      َّe2(.ةً مَ ُت َرحْ لَّعانًا، إ(   
اي رحمت ام جز اين نيست كه بركردن مبعوث نشدهمن براي نفرين  «      

  در غزّاليآنچه  خود نشد بلكه بنا بر دشمنان حاضر به لعن و »امفرستاده شده
                                                           

 به بعد نگاه كنيد. 859، ص2به مغازي واقدي، ج) ـ 1(
 نگاه كنيد. 2007، ص4و صحيح مسلم بن حجاج، ج 82، ص1الشّفا ، جبه كتاب ) ـ 2(
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   )1(.ونـِد َقْوِمی َفإِنَُّهم الیَْعلَمُ اَللُّهمَّ اهْ   :  گفتآورده مي »إحياء علوم الدين«
  ! »دانندخداوندا قوم مرا هدايت فرما كه ايشان نمي«

از  "اَثال نب ةمَ َثما"كه  هنگامي « : است نوشته »فتح المبدي« در شرقاوي     
 پس، به آن كه از كرد ياد وگندـالم آورد سـاس آمد و دينهبه م "هيمام" مردم

بدو فرمان دهد.  صوجه گندم خود را به مردم مكّه نفروشد مگر كه پيامبرهيچ
سپس از مدينه به يمامه بازگشت و قوم خود را نيز از ارسال گندم به مّكه 

تا به كردند اي به پيامبر نوشتند و از او درخواست نمود. مردم مّكه نامه منع
ها ثمامه سفارش فرمايد كه گندم مكّه را قطع نكند و با آنكه ايشان دشمني

ويژه در جنگ اُحد نزديكان وي را كشته و  و به نموده بودند صبا پيامبر
شت و سفارش كرد تا به ثمامه نامه نو صخودش را مجروح كرده بودند، پيامبر

  )2(»از ارسال گندم به مّكه خودداري نورزد و ثمامه بدينكار اقدام ورزيد.
 كردنهي مي گفتند)مي »كَفْت«را  (كه به عربي آن مخالفان ترور از صپيامبر     

. دانست چنانكه در آثار نبوي به صراحت آمده استُكشي را روا نميو غافل
كرد، اگر فرمان اعدام كسي را به عنوان رئيس حكومت صادر مي صخدارسول

، اشرف بن كعبشخص مزبور يا مسلماني را به عمد كشته بود و يا مانند 
نمود و وعدة قبائل عرب را به جنگ با پيامبر و محاصرة مدينه تشويق مي

  مبر و كار به منزلة اعالم جنگ با حكومت پيا !  و اين )3(دادهمياري به آنها مي
                                                           

 نگاه كنيد. 201، ص3ـ به كتاب إحياء علوم الدين، اثر غزالي، ج) 1(
 . 151، ص 3ر شرقاوي، جـ فتح المبدي، اث) 2(
أصحابه  وص النَّبِي : كانَ يهجو نويسدكه مي بنگريد 184ص ،1مغازي واقدي، جبه : ) ـ 3(

 ولَيع رِّضحيقُرَي نمود و كافران را هجو مي و يارانش صاو، پيامبر«!  يعني :  ٍشِهم ُكفّار
و تاريخ  51، ص2ابن هشام، ج به سيرة»  كرد.قريش را بر جنگ با ايشان تشويق مي

 نيز نگاه كنيد. 488، ص2الّطبري، ج



17  رحمتي براي مردم جهان                                                     

  آمد. مسلمانان به شمار مي
  فرمود : صدر تاريخ خود گزارش نموده كه پيامبر طبري     
  )1(.ِمنٌ ِتُک ُمؤْ َک و الیَفْ إِنَّ اإلیNَن َقیََّد الَفتْ      
دارد و هيچ مؤمني از راه ُكشي بازميايمان، انسان را از غافل «يعني :      

  .»ُكشدغافلگيري كسي را نمي
سفيان در بن ابي معاويهن خود آورده كه : روزي َندر كتاب س بوداودا     

وارد شد. عايشه  عايشهزمان حكمراني خود از شام به مدينه آمد و به منزل 
به دست ياران معاويه كشته شده  بكرابي بن محمد(به مناسبت آنكه برادرش 
نشانده باشم تا ترسي كه من مردي را در پس پرده بود) به وي گفت : آيا نمي

كني را نمي كاري معاويه پاسخ داد : تو چنين  ؟! را به قتل رساند گيرانه توغافل
  شنيدم كه فرمود : صام و از پيامبرزيرا كه من در خانة امن وارد شده

  )2(.منٌتك مؤْك و اليْفقَيد الَفْت اإليمانُ      
دارد و هيچ مؤمني از راه غافلگيري ُكشي بازميايمان، انسان را از غافل «     

  .     »ُكشدكسي را نمي
دهد اگر مخالفان اين آموزش با نص قرآن هماهنگي دارد كه نشان مي     

 ّآئين اسالم، سرِ جنگ با مسلمانان نداشته باشند، خداوند هيچ راهي را بر ضد
  فرمايد :آنان به روي مسلمانان نگشوده است چنانكه صريحاً مي

َعَلْيِهْم َسِبيًال  َلُكمْ  الّلهُ  َجَعلَ  السَلَم َفَما ِإَلْيُكمُ  َأْلَقْواْ  يـَُقاتُِلوُكْم وَ  اْعتَـَزلُوُكْم فـََلمْ  َفِإنِ     
  )90(نساء : 

  اگر از شما كناره گرفتند و با شما نجنگيدند و اظهار صلح پس  «يعني :       

                                                           

 بنگريد. 363، ص5به تاريخ طبري، ج) ـ 1(
 نگاه كنيد. 79، ص2داود، كتاب الجهاد، جبه سَنن أبي) ـ 2(



18   خشونت  مقولةاسالم و                                               

  .»براي شما مقرّر نداشته است به شما نمودند، خدا هيچ راهي را بر ضد آنان
  است) طوايفي  تاريخ طبري حسب زمان، مقدم بر (كه بر يعقوبي تاريخدر      

گفتند ما كه مي )ديل بنيو  ضُمره بنيو  مدلج بنياز عرب را نام برده (چون 
 ! نا َعلَْیَک و لَْسنا َمَعکلَسْ گفتند : مي صو به پيامبر را با مسلمانان نزاعي نيست

از پيكار و درگيري  صپيغمبر!   »ضد تو هستيم و نه با تو همراهيم ما نه بر «
  و اين نهي مطابق با آية شريفة گذشته بود. )1(مسلمانان با ايشان منع فرمود.

با مسلمين بودند  جنگ آغازگربنابراين، پيكار اسالم با كساني بود كه      
) 13(توبه : ٍة أولَ مرَّ وكُمهم بدءو فرمايد : چنانكه در قرآن به صراحت مي

. با وجود اين، هرگاه كه »بار جنگ را با شما آغاز كردندآنها نخستين «يعني : 
كار مأمور به صلح با آنها بود و از اين صشدند پيامبردشمنان به صلح مايل مي

طلب گكند و جنگروه خود دفاع مي كه تنها از دادمي نشان نمود واستقبال مي
  خوانيم :چنانكه در قرآن كريم مينيست 

  ).61 : (انفال اْلَعِليمُ  السِميعُ  الّلِه ِإنُه ُهوَ  تـَوَكْل َعَلى ِإن َجَنُحوْا ِللسْلِم فَاْجَنْح َلَها وَ  وَ  
تو نيز بدان مايل باش و بر  ،اگر آنان گرايش به صلح نشان دادند: «  يعني     

  ».شنوا و دانا استخدا توّكل كن كه او 
پرستان با بت »حديبيه« در صكه پيامبر كنيمتاريخ مالحظه مي اينرو در از     

خواست آمدند ميمّكه صلح فرمود و حّتي از مسلمانان فراري كه به مدينه مي
  )2(تا به شهر و قوم خود بازگردند.

 صچه پيامبرجنگ داشتند چنان سرِ صكه اقوامي با پيامبردر صورتي اما     
  نمود بنا بر آنچه در كتب سنَن آمده است وي ايشان روانه ميـسپاهي را به س

                                                           
 نگاه كنيد.  73، ص2به تاريخ اليعقوبي، ج) ـ 1(
 بوبصير) بنگريد.(ماجراي ابوجندل و ا 79و 80، ص3به سيرة ابن كثير، ج) ـ 2(
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  فرمود كه :بدانها سفارش مي
ًال ـفْ طِ  ا فانًِیا و الـخً وا َشیْ ـُتلُ و التَقْ َرُسوِل ِهللا  ةِ طَلُِقوا ِباسِم ِهللا و ِباِ] َو َعلَی ِملَّ اِنْ        وا َغناqَِکُم و أصْ  ال و ةً َرأ امْ َصِغیًرا و َال  ِسنُوا إنَّ َهللا یُِحبُّ لُِحوا و أحْ تَُغلُّوا و ُضمُّ   )1(ِسِنین.ُمحْ الْ 

 حركت كنيدخدا  آئين فرستادة به نام خدا و با توّكل بر خدا و بر «: يعني      
و كودك و زني را نُكشيد و در غنائم خيانت نورزيد و فرتوت  و هيچ پيرمرد
پردازيد و نيكوكاري امور و به اصالح  ديگر ضميمه كنيدبه يكغنائم خود را 

  .»دارد.كنيد كه خدا نيكوكارن را دوست مي
را دشمن اسيران لباغ صپيامبرخدا محارب، دشمنِ پيروزي بر و جنگ ازپس     
 كرداقدام ميتبديل اسير با اُسراي مسلمين يا با مال  فرمود يا بهمي آزاد

  است :  چنانكه در نص قرآن آمده

  ) 4(محمد :   َحتى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَارََها ِإما ِفَداءً  َفِإما َمنا بـَْعُد وَ     

از اين، يا بر اسيران منّت نهيد (آزادشان كنيد) يا معاوضه پس «يعني :      
  .»نماييد تا كارزار بارهاي سنگين خود را بر زمين نهد

قرار گرفتند و آزاد شدند  صمورد عفو پيامبر هااز جنگكه پس اسيراني     
 هشام ابنهمة آنها از حوصلة اين كتاب بيرون است. ذكر چندان زيادند كه 

  آورده است : هوازندر ماجراي جنگ با 
از اسيران هوازن  «يعني :  )2(ٍ.آالف ةُ ِمن َسبِی هواِزَن ِستَّ  صهللا کاَن َمَع َرُسولِ      
  كه اين عده، به اتّفاق كتب تاريخ  »بودند صخداولبه همراه رس تن هزار شش

                                                           

 نگاه كنيد. 382، ص2داود، جبه سَنن أبي) ـ 1(
 بنگريد. 488، ص2به سيرة ابن هشام، ج) ـ 2(
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  )1(.شدندهمگي آزاد و سيره 
سنَن كرد. در حّتي از فرمان ترحم بر حيوانات نيز دريغ نمي صپيامبر     
  آمده است :  عباس بن عبداهللابه گزارش از داود ابي
  )2(.مِریِش بَیَْن الَْبهائِ التَّحْ َعِن  صنََهی َرُسوُل هللاِ      
(همچون به  از برانگيختن حيوانات بر ضد يكديگر صپيامبرخدا«: يعني      

  .»نهي فرمود ها)ها و خروسجان هم افكندن سگ
ها موافق چنين پيامبر بزرگواري چگونه ممكن است با جنگ ميان انسان     

شود و در برابر دشمن محارب باشد؟ جنگ در اسالم امري ناگزير شمرده مي
قرآن  از اين گذشت و ازآيد چنانكه پيشخدا دارد پيش مي نزاع با دين ركه س

  و تاريخ گواه آورديم.
برخي از خاورشناسان يهودي و مسيحي بدون مطالعة كافي، اسالم را دين      

اند و گويي آئين خود را از خشونت بركنار   جنگ و خشونت معرّفي نموده
بر اسالم و يارانش مدت سيزده سال در مّكه، پياماوالً كه درحالي  ! شمرندمي

كردند و به سوي گرايي و دخترُكشي نهي ميپرستي و خرافهمردم را از بت
ها و آزار فراواني از بت خواندند و در اين مدت، شكنجهخداي يگانه فرامي

 عمار مادر پدر و سميهو  ياسرپرستان ديدند و برخي از آنان (همچون 
ترين كتاب زير شكنجة مشركان كشته شدند چنانكه ُكهنهور) صحابي مش

و نيز  )3(ابن اسحاقسيره كه اينك در دسترس ما قرار دارد يعني سيرة 

                                                           

و سيرة ابن هشام،  87، ص3و تاريخ طبري، ج 951، ص2به مغازي واقدي، ج) ـ 1(
 و ديگر كتب تاريخ و سيره بنگريد. 489، ص2ج
 .نگاه كنيد 367، ص2داود، جـ به سَنن ابي) 2(
 .156چاپ دار الفكر، ص) ـ 3(
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اثر ابن اثير و ديگر مدارك  )2(كامل التّواريخو  )1(تاريخ طبريكتابهايي چون 
و  صپيامبرمدت، اند. و در اينهاي مزبور را آوردهشرح آزارها و شكنجهتاريخي 

هاي گوناگون را تحمل    هرگز دست به شمشير نبردند و آسيبياران وي 
گرفتند.  مسلمانان راه هجرت از مكّه را درپيش تا اينكه بسياري از ،نمودندمي

شبانه از  صمصمم شدند. ولي پيامبر صكشتن پيامبرپرستان به سرانجام بت
گريخت. اما مشركان قريش  مدينه) يا يثربمنزلش بيرون آمد و به سوي (

اي تهديدآميز به اهل مدينه نوشتند كه از ستيزه با او دست برنداشتند و نامه
اگر همشهري ما (محمد) را نكشيد يا از ديارتان بيرون نرانيد ما به جنگ با 

اب قديمي ـدر كت صنعاني عبدالرّزاقه ـشما اقدام خواهيم كرد چنانك
»المه را به مسلمانان مدينه گزارش نموده كه در خالل نامة مردم مّك» فنَّص

  اند :آن نوشته
 ُتَل ُمقاتِلَکُم وَ َمِعنا َحتَّی نَقْ کُم ِبأَجْ لََنِسیَرنَّ إِلَیْ  ثُمَّ  َعرََب کُُم الْ لََنسَتِعیَننَّ َعلَیْ  وْ رَِجنَُّه أَ لَُتخْ  وْ ُتلَنَُّه أَ ِسُم ِباِ] لََتقْ نّا نُقْ إِ  ا وَ َعَددً  ةِ ْهِل الَْمِدینَ wَُ أَ کْأَ  نَّکُمْ إِ  صاِحَبنا وَ  ُتمْ آَویْ  نَّکُمْ إِ      
  )3(.َتِبیَح ِنسائَکُمْ نَسْ 

شما همشهري ما (محمد) را در شهر خود جاي داديد و شما در  «يعني :      
كنيم كه ميان اهل مدينه از اكثريت برخورداريد و ما به خدا سوگند ياد مي

شهرتان بيرون نكنيد، از قبائل عرب بر ضدّ شما كمك اگر او را نكشيد يا از 
كنيم تا مردان جنگاورتان را خواهيم آنگاه همگي به سويتان حركت ميمي

  ! »بكشيم و زنانتان را بر خود روا شماريم

                                                           
 .327، ص12چاپ دار المعارف مصر، جـ  )1(
 . 45، ص2چاپ دار الكتاب عربي، ج) ـ 2(

 . 358، ص 5المصنَّف، ج) ـ 3(
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در چنين شرايطي بود كه اجازة دفاع مسلّحانه به مسلمين داده شد      
  چنانكه در قرآن كريم آمده است :

الِذيَن ُأْخرُِجوا ِمن .ِإن اللَه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ  ِذَن لِلِذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـُهْم ظُِلُموا وَ أُ    
  )39و 40(حج : .  . . ِديَارِِهْم بِغَْيِر َحق ِإال َأن يـَُقوُلوا رَبـَنا اللهُ 

معرض پيكار قرار دارند داده شده كه در  اجازة (دفاع) به كساني « يعني :     
كساني زيرا كه به ايشان ستم شده است و خدا بر ياري آنها توانا است. همان

ار گگفتند خداوندكه به ناحق از ديار خود اخراج شدند تنها به سبب آنكه مي
  ! »ما اهللا است 

از مراحل هاي اسالم با قريش كه به فتح مّكه انجاميد همگي پسجنگ     
پيامبر بزرگوار  و شكل دفاعي داشت ولي چنانكه گذشتگرفت  مزبور صورت

عمومي  گناه آنها چشم پوشيد و فرمان عفو پيروزي بر مّكيان از ازپس صاسالم
  و آزادي دشمنان خود را صادر فرمود.

هاي دفاعي را به طور مطلق تصويب قانونگذاران نامدار غرب نيز جنگ     
  : نويسدمي »القوانين روح «در كتاب  سكيومنتاند. به عنوان نمونه كرده
ملل هم حق دارند براي حفظ خودشان جنگ نمايند زيرا حفظ هر  «     

كرده  او حمله كه به ملّت ديگري است دولت و ملّت و دولتي مثل حفظ هر
  )1( .»است
اند در آئين يهود و مسيحيت، : ادعاي خاورشناساني كه پنداشته ثانياً     

 شودكّلي نادرست است و مخالف با سخناني شمرده مي از نيست بهجنگ مج
  كنيم. ايشان مالحظه مي »كتاب مقدس «كه در 

                                                           

 نگاه كنيد. 264اكبر مهتدي، ص به كتاب روح القوانين، ترجمة علي) ـ 1(
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با دشمنان خود به وضوح سخن  عموسيو  عابراهيماز نبرد  توراتدر      
  خوانيم :مي» پيدايش سفر« رفته است چنانكه در باب چهاردهم از 

اسيري برادرزادة خود (لوط) آگاهي يافت  چون ابرام (ابراهيم) از «     
 "دان"نفر از افراد كارآزمودة خود را آماده كرد و سپاه دشمن را تا  318

تعقيب نمود. شبانگاه ابرام سپاه خود را به چند گروه تقسيم كرد و بر 
  .»دشمن حمله برد و ايشان را تار و مار كرد

. در خن رفته استنيز س ليقماعو  مديانبا  عموسياز پيكار  توراتدر      
با مديان به طوري  (بني اسرائيل) «باب سي و يكم آمده كه :  »تثنيه سفر«

  ! »را كشتندذكوران فرموده بود جنگ كرده همة كه خداوند موسي را امر
  باب هفدهم آمده است : »سفر خروج«و در      
يوشع  . موسي بهاسرائيل بجنگند عماليق به رفيديم آمدند تا با بني «     

گفت : افرادي از قوم انتخاب كن و فردا به جنگ عماليق برو . . . يوشع و 
  .».سپاهيان او عماليق را به كّلي تار و مار كردند

 »لوقا انجيل «همانگونه كه در  جنگ دفاعي ابائي نداشت و از نيز ععيسي     
تهيه كنند  باب بيست و دوم آمده به يارانش دستور داد تا اسلحة جنگي

  خوانيم :چنانكه در انجيل مزبور مي
بار و پول داريد برداريد و اگر  عيسي فرمود : اما اكنون اگر كوله «     

  .»شمشير نداريد، بهتر است لباس خود را بفروشيد و شمشيري بخريد
رود، هرچند است كه شمشير به كار جنگ و دفع دشمن مي روشن     

 عت دشمن نتوانستند از آن بهره گيرند. ولي عيسيحواريون به دليل كثر
  كسان آنها  وي با نزديكترين آينده، جنگ ميان پيروان كه در بيني فرمودپيش
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  گيرد به دليل آنكه فرمود :درمي
ام تا ام تا سالمتي بر زمين بگذارم، نيامدهگمان مبريد كه آمده «     

دهد كه چگونه ضيح ميسپس تو  ! »)1(سالمتي بگذارم بلكه شمشير را
افكند (و طبعاً به ايمان به وي و انكار او، ميان نزديكترين كسان دشمني مي

  شود).نزاع و جنگ كشيده مي
را  صليبي هايجنگكنيم كه مسيحيان قديم، مالحظه ميهمينرو  از     

ها شركت شمردند و هزاران تن از ايشان در اين جنگمي» مقدس جهاد«
پاپ اعظم مسيحيت،  Urbain دوم بانورارا ريختند و  مسلمانانخون  كردند و

در مشروعيت جنگهاي مزبور فتواي صريح داد و مردم را به شركت در آنها 
  )2(تشويق نمود.

بان دوم و امثال او، و شركت وركه : فتواي اگفته شود  ممكن است     
و نبايد اين امور ندارد  عمسيحيان در جنگهاي صليبي، ربطي به تعاليم عيسي

را كه  ايظالمانه گوييم جنگهايمي هم را به حساب آئين مسيحيت نهاد. ما
اند نبايد به حساب اسالم عرب يا عجم در جهان اسالمي پيش آورده فالن امير

پرستانِ حّتي با بت صگرش گذاشت، با آنكه پيامبر اسالمو پيامبر رحمت
  )3(ازگر جنگ نبود.محارب در حديبيه صلح نمود و هرگز آغ

  

*  *  * 
                                                           

 بنگريد. 34، شمارة 10به انجيل مّتي، باب) ـ 1(
 .نگاه كنيد 38لدر، صااثر جان » تاريخ اصالحات كليسا«اب به كت) ـ  2(
 باره، توضيحات بيشتري در فصل آخر كتاب خواهيم آورد.اين در) ـ 3(
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اختالفاتي در ميان مسلمانان رخ داد ولي  صاكرم رسولاز وفات پس      

 شركيكديگر با هم به نزاع برنخاستند و نسبت  تكفيرمسلمين به دستاويز 

كه  ععلي امام! اختالفاتشان بيشتر اختالف سياسي بود به ويژه  به هم ندادند
ضائل، از همه بيشتر در اتّحاد مسلمانان پافشاري و گذشت ف با وجود كثرت

  :نامة خود مرقوم فرموده است  لداشت چنانكه در خال
ٍد  ةِ أُمَّ  ةِ َج�عَ رََص َعلَی َس َرُجٌل أحْ لَیْ       َو ـ َصلَّی ُهللا َعلَْیِه َو آلِِه َو َسلََّم ـ ُمَحمَّ   )1(. وابأُلَْفِتها ِمنِّی أَبَْتِغی ِبذلَِک ُحْسَن الثَّ 
راه تر نيست و در ايناز من حريص(ص)  مردي بر اّتحاد اُمت محمد هيچ «     

  .»طلبمنيك از خدا ميپاداش 

مسلمانان به تجزية  تكفيراما نخستين گروه متعصب و خشونتگري كه با      

بودند.  خوارجپنداشتند!  فرقة  مشركسايرين را  اُمت اسالمي دست زدند و

(ميان سپاه شام و عراق) پيوند داشت.  يتحَكمي اين فرقه با حادثه پيدايش
حضرت چرا آن گفتندكه مي آن بود دستاويز به عمؤمنان سپاه امير آنها از جدايي
؟  با اينكه پذيرش مزبور به اصرار  خدا را در كار مسلمانان پذيرفت غيرداوري 

                                                           

 است.كرده يحيي نقل بن مغازي سعيد نامه را از رضي اين شريف.  78 ، نامةالبالغه نهج) ـ 1(
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خطا اعتراف داشتند ولي بلكه تهديد خودشان صورت گرفت و خود نيز بدين
  ! ايمگفتند كه ما توبه كردهمي
گفتگوي با آنان يادآور شد كه : راه ما از آغاز روشن  در خالل عامام علي     

طور  كار را به را تصويب كرديم ولي اين داوري ناگزيراعتراف خودتان  بود و به

) اين بود )1(ثبت شده است نامه پيمانشرط ما (كه در پذيرفتيم و  مشروط
داوران به استناد قرآن مجيد به قضاوت نشينند و اگر در قرآن مستندي كه 

رجوع كنند ولي آندو داور (ابوموسي اشعري و  صخدا نيافتند به سنّت پيامبر
ميان نياوردند  رسول سخني به سنّت خدا و كتاب هيچوجه از عاص) به بن مروع

نيست  داوري آنها معتبر رواين از ونمودند  هواي خويش قضاوت و تنها به رأي و
  و ما بر سخنِ نخستين خود هستيم.

و  اثير ابنو  يعقوبيو  طبرياين سخنان را مورخان اسالمي همچون      

ازجمله  اند وكرده گزارش عاميرمؤمنان ايشان از جز و مزاحم بن نصر و دينوري
  اند كه فرمود : آورده
أَنَّ طَلََب  تُکُمْ َربْ أَخْ  کُ� ِ?ا ِفی ِکتاِب ِهللا وَ ِن أَن یَحْ َحکََمیْ ُت َعلَی الْ طْ لَُموا أَنِّی َرشَ تَعْ  لَم أَ      

آُن َو ُقْر یَا الْ ما أَحْ  ِییاِهم أن یُحْ ُت َعلَیْ َرشَطْ  ةَ ُحکُومَ إِالَّ الْ  تُمْ َفلَّ� أَبَیْ  ةٌ َمِکیدَ  ةَ ُحکُومَ ِم الْ َقوْ الْ 
نَّ لََفا الْ آُن. َفخاُقْر یُِمیتا ما أَماَت الْ  ُن َعلَی َرُه� َو نَحْ نا أمْ َهَوی َفَنَبذْ ِبالْ  َو َعِمال ةَ ِکتاَب َو السُّ

  )2(.وَّلرِنَا اْألَ أَمْ 
آيا ندانستيد كه من با اين دو داور شرط نمودم كه بايد بنا بر يعني :      

از آن، شما را آگاه كردم كه پيشنهاد داوري از كتاب خدا حكم كنند و پيش
اميان نيرنگ و حيله است و هنگامي كه شما جز امر حكميت راه سوي ش

                                                           

 نامه را گزارش نموده نگاه كنيد. كه صورت پيمان 53، ص5به تاريخ الّطبري، ج) ـ 1(
 بنگريد. 208الّطوال، اثر ابوحنيفة دينوري، ص ه عنوان نمونه به كتاب األخبارب) ـ 2(
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ديگري را نپذيرفتيد من با آنان شرط كردم كه آنچه را قرآن زنده داشته زنده 
كنند و هرچه را كه قرآن ميرانده، بميرانند. ولي آندو، با كتاب خدا و سنّت 

هم امر آندو را خويش عمل كردند. ما  پيامبر مخالفت نمودند و بنا بر دلخواه
  ».دور افكنديم و اكنون بر همان رأي نخستين خود هستيم

:  خوارج فرمود سخنان بسنده ننمود بلكه به به اينالسالم  عليهمؤمنان  امير     
 ! برگزينيد كه در حضور شما با من به مناظره پردازدمردي از ميان خودتان 

السالم  عليه نمودند. علي انتخاب را خود برجستگان از يكي كَواء بن اهللا عبدآنان، 

استناد كتاب خدا با وي به مناظره پرداخت. در پايان مناظره، ابن كواء بر به 
راضي شدي؟   اشعري ابوموسي اعتراض كرد كه : چرا به حَكم بودن عامام

  !  امام فرمود : او كافر استكه درحالي
  ؟ ِحیَن َحکَمَ  ُتُه أَمْ ِحیَن بََعثْ  َمَتی کََفَر، أَ      
كه من او را فرستادم يا زماني ابوموسي چه زماني كافر شد، آيا هنگامي «     

  »كه وي داوري نمود؟
  ! گراييد كفر نمود، به كه داوري!  بلكه هنگامي ِحیَن َحکَمَ  بَْل كواء گفت :  ابن     
  فرمود : عامام     
ا بََعثْ  أَ       َّUُتُه !َد أن بََعثْ لَِک بَعْ لًِ�، َفکََفَر ِفی َقوْ سْ ُتُه مُ َفالتََری أَنِّی إ  
مگر توجه نداري، من هنگامي او را فرستادم كه مسلمان بود و به قول «     

  ! »از فرستادن من، كافر شدتو، وي پس
  توضيح داد كه : عمؤمنان سپس امير     
را  رستاد تا آنهافرا به سوي كافران مي مسلمانان مردي از صخدا اگر پيامبر     

  ،  نمودخدا دعوت مي گراييد و به غيرخوانَد و او به شرك مي به توحيد خدا فرا
  ؟  از اين بابت وارد بود صآيا ايرادي بر پيامبر

  ! ابن كواء گفت : نه     
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به گمراهي رفته است، من چه گناهي فرمود : پس اگر ابوموسي  عامام     
شما شمشير برداريد و به گناه ابوموسي، متعرّض دارم ؟!  و آيا روا است كه 

  )1(؟! مردم شويد
تن) با  8000 اند گروه بسياري از خوارج (حدودمورخان آوردهبنا بر آنچه      

همچنان  تن) 4000 ولي اقّليتي (در حدو .از رأي خود بازگشتند عسخنان امام

ر اين مبنا، با بر رأي خويش و تكفير ديگر مسلمانان پافشاري داشتند و ب
برابر آنها، اين  در عمؤمنان دادند. واكنش اميرمخالفت نشان مي عحكومت امام
  : فرمودبود كه مي

  )2(.وناَدأُ َحتَّی تَبْ  ِدینا، َو النُقاتِلُکُمْ ِدیکُم َمَع أَیْ أَیْ  َء ما داَمْت َفیْ الْ  َنُعکُمُ الUَْ  َمُه، وَ کُُروا ِفیَها اسْ تَذْ  ِهللا أنْ  اِجدَ َمسَ  َنُعکُمْ ُتُمونا، الUَْ َدنا ثَالثًا ما َصِحبْ ِعنْ  إنَّ لَکُمْ      
آنِ شما است تا زماني كه با ما مصاحب هستيد، نزد ما از : سه چيز يعني      

نماييم تا نام خدا را در يكي آنكه از ورودتان به مساجد خدا جلوگيري نمي
كه دست شما با ما لمال تا زمانيآنجا ياد كنيد. دوم آنكه شما را از اموال بيت ا

كه شما جنگ جنگيم تا هنگاميكنيم. سوم آنكه با شما نمياست محروم نمي
  ».را با ما آغاز كنيد

زيستند و از بدينصورت خوارج آزادانه در كوفه (مركز حكومت علوي) مي     
ر را س عحقوق ساير مسلمين برخوردار بودند ولي مرّتباً شعارهاي ضدّ امام

  هاي يا سخنراني عهنگام نماز امام كوفه، به مسجد بزرگ حضور در دادند و بامي
  : آوردندوي فرياد برمي

)3(َم إّال ِ[ الُحکْ     
  اينكه  اين شعار، تعريض به امر حكميت داشتند و در ! آنها 

                                                           

 309الّطوال، ص األخبار) ـ 1(
 بنگريد. 335، ص3اثير، ج و الكامل في الّتاريخ، اثر ابن 73، ص5به تاريخ الّطبري، ج) ـ 2(
 . 334، ص3التّاريخ، ج الكامل في) ـ 3(
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در حنفي)  (فقيه مشهور سرخسيشمس الدين !   كُفر است قبول آن، شرك و

روزي در مسجد كوفه  گفت : ميرَْضح كثيركه : آورده  »)1(بسوطمال «كتاب 
گويند. يكي از ناسزا مي(ع)  وارد شدم و ديدم كه پنج تن از خوارج به علي

كشد! به خورد كه علي را ميو سوگند مي نام داشت ريَقْنالم وارسآنان را كه 
نمود كه علي را  حضور من سوگند ياد و گفتم كه اين مرد در بردم عنزد امام

!  امام فرمود : او را رها كن!  گفتم چگونه وي را رها كنم با آنكه  كشممي
آيا من او را   ؟! ِنیُتلْ یَقْ  ُتلُُه َو لَمَفأَقْ  أَ كشد؟  فرمود : سوگند خورده كه ترا مي

  ؟! بكشم با اينكه او مرا نكشته است
 ! در تا اين اندازه بود عنمؤمنا آري، آزادي خوارج در دوران خالفت امير     

و ديگران  عباس بن عبداهللاچون  عاين آزادي، طرفداران و ياران امامبرابر 
پرداختند و آيات مربوط به حَكميت را مكرّر با خوارج به مناظره و گفتگو مي

 ٱۡبَعُثوٱۡبَعُثوٱۡبَعُثوٱۡبَعُثوِخۡفتُۡم ِشَقاَق بَيۡنِِهَما فَ ِخۡفتُۡم ِشَقاَق بَيۡنِِهَما فَ ِخۡفتُۡم ِشَقاَق بَيۡنِِهَما فَ ِخۡفتُۡم ِشَقاَق بَيۡنِِهَما فَ     إِنۡ إِنۡ إِنۡ إِنۡ     وَ وَ وَ وَ  : يةآخواندند (مانند آنان مي از قرآن بر
ْ
 ا
ْ
 ا
ْ
 ا
ْ
    ا

ۡهلِهِ 
َ
ٗما ّمِۡن أ

َ
ۡهلِهِ َحك

َ
ٗما ّمِۡن أ

َ
ۡهلِهِ َحك

َ
ٗما ّمِۡن أ

َ
ۡهلِهِ َحك

َ
ٗما ّمِۡن أ

َ
 إِۡصَلٰٗحا يُوَّفِِق     وَ وَ وَ وَ     ۦۦۦۦَحك

ٓ
 إِن يُرِيَدا

ٓ
ۡهلَِها

َ
ٗما ّمِۡن أ

َ
 إِۡصَلٰٗحا يُوَّفِِق َحك

ٓ
 إِن يُرِيَدا

ٓ
ۡهلَِها

َ
ٗما ّمِۡن أ

َ
 إِۡصَلٰٗحا يُوَّفِِق َحك

ٓ
 إِن يُرِيَدا

ٓ
ۡهلَِها

َ
ٗما ّمِۡن أ

َ
 إِۡصَلٰٗحا يُوَّفِِق َحك

ٓ
 إِن يُرِيَدا

ٓ
ۡهلَِها

َ
ٗما ّمِۡن أ

َ
ُ َحك ُ ٱ45 ُ ٱ45 ُ ٱ45      ٱ45

ٓ
 بَيۡنَُهَما
ٓ
 بَيۡنَُهَما
ٓ
 بَيۡنَُهَما
ٓ
    بَيۡنَُهَما

ولي ) )2(

!  و به  ايستادندبازنمي(ع) متعصبان خوارج از تكفير مسلمين و اهانت به امام
وادگي) بهانة اينكه آيات مزبور مربوط به امور خاص (مانند رفع اختالف خان

 )3(پذيرفتند.را نمي عاست و ربطي به اختالف سياسي ندارد، دليل ياران امام
مباحث حكومتي و  شمار آيد در غير كميت، شرك بهكه اگر حدرصورتي

!   سپردخدا مي را به غير نظر سياسي نيز شرك است زيرا به هرحال، حقّ اظهار
                                                           

 بنگريد. 125، ص10سرخسي، جالدين  المبسوط، اثر شمس به) ـ 1(
 . 35سورة نساء، آية) ـ 2(
» جدلِ اْلَخوارِج ج منْنماذ« فصل 141ابوزهره، ص محمد اثر »الجدل تاريخ« كتاب به ـ )3(

 نگاه كنيد.
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قرآن باشد هيچ مشكلي  حكم رمين موقوف بَكرأي حهنگامي كه  ،عالوه به
 عآيد زيرا حكم قرآن به نزد مسلمانان، حكم خدا است چنانكه امامپيش نمي

ميان طرفين نيز ثبت  »نامةپيمان«اين معنا را براي آنها بيان فرمود و در 
  گرديده بود.

و ديگر مسلمين بسنده  عي و ظاهري با امامظخوارج تنها به مخالفت لف     
ه اسلحه بردند و به قتل مخالفان خود اقدام نمودند. به نكردند بلكه دست ب

را  همسرشبود و  صخداكه از ياران رسول َخباب بن عبداهللاعنوان نمونه : 
!  گناه عبداهللا و  و شكم همسر عبداهللا را كه آبستن بود پاره كردندكشتند 

به اين پرسشهايي از عبداهللا دربارة ُخلفاء نمودند و ؟!  آنها  همسرش چه بود
  سؤال رسيدند كه : 

   ؟ َو بَْعَدهُ  َل التَّْحِکیِم َقبْ  ٍطالِبِن أِبیما تَُقوُل ِفی َعلِیِّ بْ      
  »گويي؟مي آن، چه ازداوري و پس مجلس ازطالب پيشأبي بن علي دربارة «     
   )1(ةً َعلَی ِدیِنِه َو أَنَْفُذ بَِصیَر  ايتَوقّ أََشدُّ  لَُم ِباِ[ ِمنْکُم وَ إنَُّه أَعْ  : داد اهللا پاسخ عبد     
او، خداآگاهتر از شما است و در حفظ دينش مواظبت بيشتر و بصيرت  «     

  . »نافذتري دارد
كه كتف او را بسته بودند. سرش عبداهللا را به كنار نهري بردند و در حالي     

د و بدون !  سپس به سراغ زنش رفتن را بريدند و خونش را در نهر ريختند
التَتَُّقوَن  ، أَ ةٌ َرأَ أَنَا امْ  : زد بيچاره فرياد زن نمودند. وي كشتن پاسخ، آهنگ و پرسش

او اعتنايي  آنان به سخن »كنيد؟خدا پروا نمي يك زن هستم، آيا از من« ؟ هللاَ 
پيامبرخدا مسلمانان را از كشتن زنان و كه درصورتي )2(نكردند و وي را كشتند

                                                           

 بنگريد. 342، ص3و الكامل في الّتاريخ، ج 82، ص 5الّطبري، جبه تاريخ ) ـ 1(
 . 342، ص3امل في التّاريخ، جو الك 83، ص5تاريخ الطّبري، ج) ـ 2(
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حّتي در جنگ نهي كرده بود. همانگونه كه در صحيح بخاري  كودكان كُفّار
  آمده است :

ِل ن َقتْ ِهللا عَ  َفَنَهی َرُسوُل  ص هللاِ  َرُسولِ  ِض َمغازیِ ِفی بَعْ  ةً ُتولَ َمقْ  ةٌ َرأَ امْ  ُوِجَدِت       بْ    )1(.یانالنِّساِء َو الصِّ
كشتن زنان  از صخدارا كشته يافتند، رسول پيامبر، زني از غزواتدر يكي «     

  .»و كودكان نهي نمود
كشتند !  و شگفت ولي خوارج، زن مسلمان را به دليل اختالف نظر مي     

داشتند و خود را روا مي »دينداري«ها را به عنوان آنكه اين قبيل جنايت
درختي  را كه زيرآنان خرمايي از ! چنانكه يكي شمردندمي مسلماناني پرهيزكار

دهان نهاد، ديگران بر سرش فرياد زدند كه خرمايي را بدون  بر بود چون افتاده
خوردن  )2(را از دهان بيرون افكند. خوري؟!  وي خرمااجازة صاحب درخت مي

دانستند ولي ريختن خون مسلمانان را از مرد اي را حرام ميخرماي خشكيده
حكميت،  را در ماجراي عمؤمنان شمردند !  چرا كه ايشان اميرو زن، مباح مي
  دانستند.منحرف نمي

 انسان ها چون به انحراف كشيده شود، ارزش يكآري، معيارها و ارزش    
  خرمايي كمتر خواهد شد !از دانه

  !كودك ُكشي 

 ايكه فرقه »هَقأزارِ« دربارة »فرَقاْل بينَ َفرقُاْل« كتاب در بغدادي عبدالقاهر     
  از خوارج بودند، نوشته است :

                                                           
 (باب فضل الجهاد و السير) نگاه كنيد. 74، ص4صحيح بخاري، جزءبه ) ـ 1(
 . 82، ص5تاريخ الطّبري، ج) ـ 2(
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کُوَن فاَل ُمْرشِ طْ فالِِهم َو َزَعُموا أَنَّ األْ َل أطْ َل نِساِء ُمخالِِفیِهم َو َقتْ تَباُحوا َقتْ اسْ  إنَُّهمُ      
  )1( فاَل ُمخالِِفیِهم ُمَخلَُّدوَن ِفی الّنار!َو َقطَُعوا ِبأَنَّ أطْ 

دانستند و مخالفين خود را روا مي آنان كشتن زنان و كودكانِ «يعني :      
گفتند كه كودكان داشتند كودكان ايشان نيز مشركند و به طور قطع ميپنمي

  ! »د بودنمخالفينشان براي هميشه در آتش دوزخ خواه
 حكمو  صپيامبر ّنتسو  خدا كتابجاهالنه با  گونه عقايد تند والبتّه اين     
ر ا برخوانيم كه خداوند همة مردم كريم مي گاري ندارد زيرا در قرآنزسا عقل

ِ فِۡطَرَت فِۡطَرَت فِۡطَرَت فِۡطَرَت است ( فطرت توحيد آفريده ِ ٱ45 ِ ٱ45 ِ ٱ45 ِت     ٱ45
4
ِت ٱل
4
ِت ٱل
4
ِت ٱل
4
ۡيَها    ٱل4اَس ٱل4اَس ٱل4اَس ٱل4اَس َفَطَر َفَطَر َفَطَر َفَطَر     ٱل

َ
ۡيَهاَعل
َ
ۡيَهاَعل
َ
ۡيَهاَعل
َ
آنكه گر ) م)2(َعل

در حديث به راه شرك روند.  »تعلّق تكليف« كودكي و مرحلة ازخود ايشان پس
هيچ «يعني . )3(ةر ِفطْ یُولَُد َعلَی الْ إِّال  ٍلُودَموْ  ِمن مامشهور نبوي هم آمده است كه 

 بن در مسند احمد. »شودبر فطرت توحيد زاده مي كه مگر نيست مولودي

اينها :  ياران گفتند از قتل كودكان برخي از صمنع پيامبر ازحنبل آمده كه پس
فرمود : مگر نيكان شما فرزندان مشركان  صپيامبر  ! فرزندان مشركان هستند

قرآني، همة  ديگرِ به تعبير و  ).)4(ِکینْرشِ مُ الْ  والدُ إِّال أَ  ِخیاُرکُمْ  َو َهْل (؟!  نيستند
كه زماني اند ومثبت داده خداوند پاسخ شپرس عالم فطرت، به آدم در رزندانف

ۡسُت  : دآنان فرمو به
َ
ل
َ
ۡسُت أ
َ
ل
َ
ۡسُت أ
َ
ل
َ
ۡسُت أ
َ
ل
َ
 :گفتند همگي »شما نيستم؟ من، خداوندگار آيا« بَِربُِّكمۡ بَِربُِّكمۡ بَِربُِّكمۡ بَِربُِّكمۡ     أ

)5(بََل بََل بََل بََل 
ري باو انسان، تمايل فطري به خدا كه در معنا از اين . كنايه»هستي آري، « 

                                                           

 بنگريد. 102، اثر عبدالقاهر بغدادي، ص»الفَرق بين الفرَق«به كتاب ـ  )1(
 . 30سورة روم، آية) ـ 2(
 .2048، ص4صحيح مسلم، ج) ـ 3(
 .435، ص3مسند احمد بن حنبل، ج) ـ 4(
 . 172سورة اعراف، آية ) ـ 5(
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كشتن زنان و كودكان از  صاز اين هم گذشت كه پيامبرپيشوجود دارد. 
توان به هنگام صلح دست به كشتن در جنگ نهي نمود، چگونه مي مشركين

اي از سوي نامه »نهج البالغه«در شرح خود بر  الحديد ابن أبي آنان زد ؟! 
ر ةَنجدقگزارش نموده كه وي براي  بن عامبر فرقة أزارَقه از (ره نافع بن أزر

خوارج) نگاشته است. در اين نامه، ابن عامر، رهبر خوارج را بر كشتن كودكان 
تعالي : خداي سخت نكوهش نموده است. نجده در نامة خود استدالل كرده كه

     وَ وَ وَ وَ :  فرمايدمي قرآن در
َ
F 
َ
F 
َ
F 
َ
F     ٰۡخَرى

ُ
ٞ وِۡزَر أ ۡخَرىٰ تَزُِر َوازَِرة
ُ
ٞ وِۡزَر أ ۡخَرىٰ تَزُِر َوازَِرة
ُ
ٞ وِۡزَر أ ۡخَرىٰ تَزُِر َوازَِرة
ُ
ٞ وِۡزَر أ هيچ «يعني : ) 18 : (فاطر تَزُِر َوازَِرة

از  صخداو نوشته است كه رسول »داردرا برنمي گناه ديگريباربرداري، بار 
گناه را به توان كودكان بيكشتن اطفال كافران منع فرموده پس چگونه مي

بدين نتيجه رسيده كه جنابت ابن ابن عامر   ؟! گناه پدران كافرشان، گردن زد
ده بوده است. نافع بن ازرق بدو پاسخ دا صازرق برخالف دستور خدا و رسول

قرآن مجيد آمده  وجود اين درتر بود، با تو خداشناس از من و عپيامبر نوحِكه 
كن فرما تا فرزندان كافري از  نفرين نمود : خداوندا كافران را ريشه عكه نوح

ازرق از اين سخن چنين نتيجه گرفته است كه :  ابن  ! آنان پديد نيايند
 از آنكه كودكانِپيش«يعني :   )1(. َل أن یُولَُدواَقبْ فاٌل َو ِر َو ُهم أطْ کُفْ ِبالْ  ُهمْ َفَسّ� 

، ابن ازرق خود را در و با اين دستاويز »كفّار زاده شوند، نوح آنها را كافر ناميد
  كشتار كودكان به بهانة كفر پدرانشان، مجاز شمرده است !

بن عامر چه پاسخي به مغالطة نافع بن  ةدر كتاب مذكور نيامده كه نجد     
  نوشت :زرق داده ولي جا داشت كه بدو ميأ

  خوانيم : خداوند به نوح وحي نمود كه از اين پس، در قرآن كريم مي  اوالً     

                                                           

 .11، ص2شرح نهج البالغه، ج) ـ 1(
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به ايمان از اين كسي از قوم تو ايمان نخواهد آورد مگر همان كسان كه پيش

وِحَ اند (دست يافته
ُ
وِحَ َوأ
ُ
وِحَ َوأ
ُ
وِحَ َوأ
ُ
ن4هُ     َوأ

َ
ٰ نُوٍح أ

َ
Rِن4هُ إ

َ
ٰ نُوٍح أ

َ
Rِن4هُ إ

َ
ٰ نُوٍح أ

َ
Rِن4هُ إ

َ
ٰ نُوٍح أ

َ
Rِن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك     ۥۥۥۥإ

َ
ن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك ل
َ
ن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك ل
َ
ن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك ل
َ
 َمن قَۡد َءاَمنَ ل

4
Fَِمن قَۡد َءاَمنَ إ 
4
Fَِمن قَۡد َءاَمنَ إ 
4
Fَِمن قَۡد َءاَمنَ إ 
4
Fِـ  إ

د و وگرنميخدا  دين كافران كسي به نسل كه از دانست عاينرو نوح . از)36هود : 
ازرق از كجا  ولي ابن .لذا از خداوند درخواست نمود كه آنها به دنيا نيايند

يابند و حتّي دانست كه فرزندان آيندة معاصرانش هرگز به ايمان دست نمي
  پيوندند ؟  مگر او ادعاي پيامبري داشته است ؟!به فرقة خوارج نمي

اي فرق است ميان آنكه از خدا بخواهيم تا كافران، فرزندانِ كفرپيشه ثانياً     
  گناه آنان را بكشيم !به دنيا نياورند و اينكه فرزندان نابالغ و بي

در مرحلة  مرحلة تكليف خبر داده نه كّفار در كفر فرزندنِ از عنبي نوحثالثاً      
كار رفته  به» هإلَیْ  ُل یَؤوُ  ِم مااسْ ِء بِ یْ الشَّ  ةُ یَ مِ سْ تَ«آية شريفه، صنعت  در و  ! كودكي

  )1(.شودشمرده مي بالغيكه از صنايع 

آنكه كودكان كّفار را بتوان كافر ناميد اما به چه دليل هر به فرض  رابعاً     

  ؟ ننمود مّكه صلح با كافران ِبيهيحد در عاسالم ُكشت؟ مگر پيامبر را بايد كافري

صلّي اهللا عليه و آله  محمددر احكام شريعت بايد از ما مسلمانان  خامساً     

از كشتن اطفال به صراحت نهي  صالسالم و محمدعليه حنوپيروي كنيم نه از 
  موده است.فر
خشونت  هاي جاهالنه را بايد اصالح نمود زيرا فرهنگاين انديشهباري،       

خوردگان همواره كارساز با فريبآورد. جنگ و نزاع است كه جنايت به بار مي

                                                           

كه ! درحالي كندگوييم : دانشكدة پزشكي، پزشك تربيت ميمثالً ميفارسي هم  در) ـ 1(
السالم هم كند كه سرانجام پزشك خواهد شد. اشارة نوح عليهدانشجويي را تربيت مي

انجامد نه آنكه در كودكي، نا است  يعني سرانجامِ كودكان مزبور، به كفر ميبه همين مع
 ! كافر باشند



35  ! مسلمين خوارج، آغازگرِ تكفير

شمرند و حق ميافزايد و خود را ذينيست و گاهي بر خشونت آنان مي
ويژه  جنگ با ايشان گريزي نيست به اينهمه گاهي از كنند. بامي نماييمظلوم

نيز  السالمعليهمؤمنان  هنگامي كه دست به كشتار مردم زنند چنانكه امير
از اتمام حجت بر خوارج، ناچار به پيكار با آنان پرداخت و جنگ نهروان پس

  پيش آمد.
را به  صنرمش پيامبررا (كه در حقيقت  عبراي آنكه تسامح و نرمش امام     

هاي وي به هنگام خطبه خوارج بيشتر دريابيم، بايد به آورد) در پيكار باياد مي
كوشيد توانست ميتا مي عها امامبا سپاه آنها بنگريم. در اين خطبه رويارويي

را به  »پرچم امان«سپس  )1(ذهنيت نادرست و متعصبانة آنان را پاك سازد.

  :  وي فرياد برآورد و سپرد أيوب أنصاري أبويعني  صپيامبر ياران دست يكي از

)2(َفُهَو آِمنٌ  ةِ َت هِذِه الّرایَمْن جاَء تَحْ      
 !  

  ! »هركس زير اين پرچم آيد، در امان است «     
بن  ةورَْفو با اين كار، گروهي ديگر ازخوارج را از آنان جدا ساخت چنانكه      
با پانصد سوار از سپاه خوارج بيرون رفتند. فروه كه از رؤساي خوارج بود  نوفل

  گفت : به يارانش مي
َرصَِف َحتَّی یَتَِّضَح لِی بَِصیرَتِی ٍء نُقاتُِل َعلِیhا أََری أَن أَنْ َشیْ  یِّ ِری َعلَی أَ َو ِهللا ماأَدْ        )3(ِفی ِقتالِِه أَو أُتاِبُعهُ 

  !  
جنگيم؟ رأي من علي ميدانم بر سر چه چيز با به خدا سوگند من نمي «     

  »! بصيرت يابم اويا پيروي از با علي گرديم تا من در جنگ آنست كه بر

                                                           
 بنگريد. 344، ص3الكامل في التّاريخ، جبه ـ ) 1(

 

 . 210و األخبار الّطوال، ص 345، ص3الكامل في التّاريخ، جـ ) 2(
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 عكه خوارج در برابر سپاه عليدر تاريخش آورده است : هنگامي طبري     
به سوي آنان رفت و در برابر  عبندي نمودند و آمادة جنگ شدند، امامصف

ايشان ايستاد و از آنها خواست تا دست از پيكار بردارند و حّتي آنان را به خدا 
نها دعوت وي سوگند داد و فرستادگان خود را پياپي به سويشان فرستاد ولي آ

  !  را نپذيرفتند و از رأي خود بازنگشتند بلكه سفير امام را به قتل رساندند
  عبارت طبري چنين است :     
 ِهم یُناِشُدُهمُ َسَل إِلَیْ نَهرواَن أرْ  َشطَّحتَّی إِذا کاَن َحذاَءُهم َعلَی  ِهمْ أنَّ َعلِیhا ساَر إِلَیْ      
  )1(ِهم َحتَّی َقَتلُوا َرُسولَه !َتلُِف إِلَیْ ُرُسلُُه تَخْ  وا، َفلَم یََزْل ِجعُ ُمرُُهم أن یَْر یَأْ  وَهللا 
كنار شطّ نهروان  سوي آنان حركت كرد تا روبروي آنها در به ععلي « : يعني     

داشت و آنان را به خدا قرار گرفت و فرستادگان خود را به سويشان گسيل مي
پيوسته رسوالن وي به جانب آنها در  گفت كه بازگردند وداد و ميسوگند مي

  ! »را كشتند عفرستادة عليرفت و آمد بودند تا اينكه 
ِقتاِل َحتَّی ِبالْ  َدُءوُهمْ التَبْ به ياران خود فرمان داد كه :  ع، امامهنگامر اين د     
ا ام .»با خوارج جنگ را آغاز نكنيد تا ايشان با شما آغاز كنند «) 2(. . . َدُءُوکُمْ یَبْ 

(حكم از آنِ خدا است  ُمرشُِکونکَرَِه الْ  َو لَوْ  َم إّال ِ[ِ الُحکْآوردند : آنها فرياد بر
شدند و عدة ديگرشان ور حمله عو به ياران امام !) هرچند مشركان نپسندند

واَح إِلَی الْ زدند : فرياد مي  ع!) و بر سپاه علي (پيش به سوي بهشت ! ةَجنَّ الرَّ
!  به زودي درهم شكستند و كشتة تعصب و ناداني خود شدند تاختند وليمي
  از شكست آنان فرمود :پس عامام

                                                           

 . 92، ص5الطّبري، جتاريخ ) ـ 1(
  210األخبار الّطوال، ص ) ـ2(



37  ! مسلمين خوارج، آغازگرِ تكفير

  )1(! َرکَهُ باِطَل َفأَدْ طَأَُه کََمن طَلََب الْ َحقَّ َفأَخْ َس َمن طَلََب الْ ِدی َفلَیْ َخواِرَج بَعْ التُقاتِلُوا الْ  
خطا  جويد و بهيكه حق را ممن با خوارج جنگ نكنيد، زيرا كسي ازپس «     
  .»يابدطلبد و بدان دست ميافتد مانند كسي نيست كه باطل را ميمي

*  *  * 

                                                           

 .(به اهتمام صبحي صالح) 61ه، خطبة نهج البالغ) ـ 1(
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روي آوردند و خواستند  ععليبه ، مسلمانان عثمانكشته شدن از پس      
زد  باز از قبول دعوت ايشان سر عتا حكومت بر آنان را به عهده گيرد. امام علي

  و گفت :
ُوُجوٌه َو لَُه أَلْواٌن. التَُقوُم لَُه  َفإِنّا ُمْسَتْقِبلُوَن أَْمًرا لَهُ  ریَتِمُسوا َغیْ َدُعونی َو الْ         )1(الُْقلُوُب و التَْثُبُت َعلَْیِه الُْعُقول.
مرا واگذاريد و ديگري را طلب كنيد ، زيرا ما به پيشواز امري  «يعني :      
د نآن پايدار نخواه ها برها و رنگهاي گوناگوني دارد، و دلرويم كه چهرهمي

  ».مانندوار نميآن است ها بربود و عقل
درخواست خود پافشاري نمودند و به امام گفتند :  مسلمانان در پذيرشِ     
كني؟  نمي را مالحظهآيا فتنه  بيني؟را نميآيا اسالم  نگري؟ما نمي احوال آيا بر

السالم بيعت آنان را براي خالفت چندان گفتند و اصرار نمودند تا علي عليه
خودداري  عاز بيعت با امام صد تن از ياران پيامبرپذيرفت. با اينهمه چن
 عبود كه چون امام وقّاص أبي بن سعدصحابي معروف ورزيدند. ازجملة آنها 

َک ِمنِّی ال ! َحتَّی یُباِیَع الّناُس، َو ِهللا ماَعلَیْ فرمود : بيعت كن. پاسخ داد : بدو 
                                                           

بنگريد و با  193، ص3و الكامل في الّتاريخ، ج 434، ص4به : تاريخ الّطبري، ج) ـ 1(
 نهج البالغه مقايسه كنيد. 92خطبة 
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كنم  ولي سوگند به ميتا عموم مردم بيعت نكنند، من بيعت ن  !نه  « ٌس ! بَأْ 
به حاضرين فرمود :  عامام».  خدا كه خطري از سوي من براي تو وجود ندارد

م سپس مردم، فرزند خليفة دو».  رودراهش را باز كنيد تا ب « ! َخلُّوا َسِبیلَه
بيعت را براي بيعت آوردند.  او نيز گفت : تا عموم مردم  عمر بن عبداهللا

گفت : ضامني ندارم.   ! د. گفتند : ضامني بياورنكنند، من بيعت نخواهم كر
)1(َدُعوُه، أَنَا کَفیلُهُ فرمود :  عامام

  ! »رهايش كنيد، خودم ضامنش هستم « ! 
السالم ثبت راستي اينهمه ماليمت و آزادمنشي كه تاريخ از علي عليه     

ان سنجيم، تفاوت ميچون آن را با حكومت اُمويان مي و آور استكرده شگفت
  يابيم. را به خوبي درمي سلطنتو  خالفت

امام  به أشتر مالكنويسد : موضوع مي زمينة همين در دينوريابوحنيفة      
يرند. بنابراين ذرا بپ : بيعت شما، بيعت عمومي است و همه بايد آن گفت ععلي

زنند به زندان افكنيد و بدينوسيله مي باز جا دارد كساني را كه از بيعت سر
بلكه  « )2(.هیَُهُم الَِّذی ُهم َعلَیْ أََدُعُهم و َرأْ  بَْل  فرمود : عامام  ! ن را تأديب كنيدآنا

! (اينست معناي آزادي  »گذارمبه رأي خودشان كه بر آن هستند، واميآنها را 
  سياسي در اسالم).

 كرد ولي آزاديالسالم در عين آنكه افراد مزبور را تأييد نميآري علي عليه     
َحقَّ و ٌم َخَذلُوا الْ أُولِئَک َقوْ گفت : فرمود و دربارة ايشان ميآنها را هم سلب نمي

)3(باِطَل ُرصُوا الْ لَم یَنْ 
  گروهي هستند كه حق را خوار داشتند ولي باطل آنها  «  ! 

                                                           

 بنگريد. 191، ص3به : كتاب الكامل في التّاريخ، ج) ـ 1(
 نگاه كنيد. 143ألخبار الّطوال دينوري، صبه : ا) ـ 2(
 366، ص1رّ قرطبي جاثر ابن عبد الب» أسماء األصحابكتاب االستيعاب في «:  به) ـ 3(

 رجوع كنيد.
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  ! »را هم ياري نكردند
 نسفياأبي بن ةیمعاورا با روش  عاكنون جاي دارد تا رفتار امام علي     

  مقايسه كنيم و خشونت اُمويان را در آن روزگار بهتر بشناسيم. 
اند كه امام جوزي آورده دينوري و سبط ابنابوحنيفة مزاحم و  بن نصر     
و سپاه  معاويهدر هنگامة نبرد صفّين، متوجه شد كه برخي از يارانش  ععلي

شان را از اين كار نهي اي عنمايند. امامدهند و آنها را لعن ميميوي را دشنام 
ياران گفتند : اي امير مؤمنان، مگر حق با ما نيست و پيروان معاويه بر فرمود. 

فرمود : چرا. گفتند : پس از چه رو ما را از لعن و دشنام   ؟! باطل نيستند
  : السالم فرمودعليه علي؟!   داريان باز ميايش
ِدماَءنا و  ِقنْ لِکن ُقولُوا : اَللُّهمَّ احْ لَّعانِیَن وَ  تَکُونُوا َشّتاِمینَ  ُت لَکُم أنْ کَرِهْ        َحقَّ َمنْ رَِف الْ َضاللَِتِهم َحتَّی یَعْ  نْ ِدِهم مِ ِنِهم َو اهْ ِننا َو بَیْ ذاَت بَیْ  لِحْ ِدماَءُهم و أَصْ 

  )1(.َمن لَِجَج ِبه َِّغیَعِوَی َعِن الْ یَرْ  وَجِهلَُه 
ما دشنام دهنده و لعن كننده باشيد م كه شدوست نداشتمن  «يعني :      

ولي به جاي آن، بگوييد : خداوندا خونهاي ما و خونهاي آنان را از ريخته 
شدن حفظ فرما و ميانة ما و ايشان را اصالح كن و آنها را از گمراهي به 

را بشناسد و كسي كه در  هدايت رسان تا كسي كه از حق ناآگاه است آن
  ».ايستد ن بازگمراهي پافشاري دارد، از آ

 عسفيان در روزگار حكمراني خود به لعن و دشنام عليبن أبي ةیمعاواما      
نمود كه چرا را بازخواست مي ص!  و حّتي برخي از ياران پيامبر دادفرمان مي
  كه  صحيح مسلم؟!  در كتاب  دهيرا دشنام نمي السالم)(علي عليه ابوُتراب

                                                           

 165و األخبار الّطوال دينوري، ص 103صفّين، اثر نصربن مزاحم، ص ةعَ قْ به : و) ـ 1(
 نهج البالغه بسنجيد.در  206بنگريد و آن را با سخن امام به شمارة 
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  شود، چنين آمده است :در حديث شمرده ميمهمترين مصادر اهل سّنت  از
یاَن ُن أَِبی ُسفْ بْ  ةُ َعن أِبیِه قاَل : أََمَر ُمعاِویَ  ٍبی َوّقاصِد بِن أ ِن َسعْ َعن عاِمِر بْ      

اِب  ُت ثَالثًا قالَُهنَّ ما َذکَْر  أّما؟  َفقاَل َسعٌد :  َسعًدا َفقاَل ما َمَنَعَک أَن تَُسبَّ أبَا الرتُّ   )1(َفلَن أَُسبَُّه. صهللاِ  لَُه َرُسوُل 
بن  ةیوقّاص از پدرش نقل نموده كه معاو، فرزند سعد بن أبيعامر «يعني :      
سفيان بدو امر كرد و گفت : چه چيز تو را مانع شده كه ابوتراب را دشنام أبي

در  صخداآورم كه رسول؟!  سعد گفت تا زماني كه سه چيز را به ياد مي دهي
  !»  ده است، هرگز وي را دشنام نخواهم دادبارة او فرمو

زده بود) از حديث  باز السالم سرسپس سعد (با اينكه از بيعت با علي عليه     
بازگو  عدربارة علي خيبر فتحرا روز  صياد كرد و نيز گفتار پيامبر »منزلت«

  در آن شركت داشت، سخن گفت. عكه علي مباهلهنمود و همچنين از 
متوّقف نشد و اعتراض  عه، فرمان معاويه در دشنام دادن به عليبا اينهم     
 حنبل بن احمدرا برانگيخت.  صاي از صحابه و حّتي برخي از زنان پيامبرعده

زوجة  « سَلمه اُمِّآورده كه گفت : روزي بر  عبداهللا جدليدر مسند خود از 
شما دشنام    خدا را در ميان وارد شدم. مرا گفت : آيا رسول »صخدارسول

:  فرمودكه ميشنيدم صمعاذَ اهللا. اُمِّ سَلمه گفت از پيامبرخدا : گفتم ؟! دهندمي
 .»)2(است.داده دهد، مرا دشنام را دشنام هركس علي«. َمن َسبَّ َعلِیaا َفَقد َسبَِّنی

 عكردند تا عليگزاران معاويه به فرمان وي، مسلمانان را وادار ميبرخي از كار
  دادند. شنام دهند و در اينراه خشونت بسيار نشان ميرا د

                                                           

 (كتاب فضائل الصحابه) نگاه كنيد. 1871، ص4به : صحيح مسلم، ج) ـ 1(
 نگاه كنيد. 323، ص6به : مسند احمد بن حنبل، ج) ـ 2(
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كوفه ازسوي معاويه)  (فرماندار أبيه بن زيادنويسد : طبري در تاريخش مي     
را كه  فَسيل بن صيفي روزي  ! دادخرج مي شگفتي به كار، شدت عملدر اين

دربارة   ! اي دشمن خدا «كرد و بدو گفت :  بود احضار عامام علي از دوستان
   »؟! گوييمي ابوتراب چه

  !  » شناسممن ابوتراب را نمي «صيفي پاسخ داد :      
  »؟! شناسيآيا علي پسر ابوطالب را نمي «زياد گفت :      
  ! گفت : او همان ابوتراب است يادزشناسم.  را مي صيفي پاسخ داد : چرا او     
  ! استصيفي گفت : ولي او، ابوالحسن و الحسين      
سرانجام، صيفي حاضر نشد به ابوتراب دشنام دهد و زياد با عصاي خود به      

هاي شديدش صيفي را نقش بر زمين كرد و جان وي افتاد و چند بار با ضربه
)1(باألخره دستور داد تا زنجيري بر گردنش افكنند و او را به زندان اندازند

 !  
دربارة وي نوشته است : مردم را با  أثير ابنهمين زياد بن أبيه بود كه      

أََخَذ ! ( رساند ، به عقوبت ميشك و شبههكرد و با ظنّ و گمان دستگير مي
بْ  ةِ ِبالظَّنَّ    )! )2(ةهَ و عاَقَب َعلَی الشُّ
اي خواند جانب معاويه به فرمانداري كوفه منصوب شد، خطبه كه ازروزي      

اند و در خالل آن گفت : به خدا اميدهن» اءالَبرتْ  ةُ خطب«كه برخي نام آنرا 
كنم مي كاري  ! دهممي جاي دوست كيفر را به كه من، دوست خورممي سوگند

: اي سعد، خود را نجات بده كه سعيد ازدست رفت !  كه يكي به ديگري بگويد
كه در سخنراني وي حضور  خوارج).  يكي از ! عُد، َفَقد َهلََک سعیدٌ یا سَ  جُ اُنْ (

                                                           

 بنگريد. 266، ص5به : تاريخ الّطبري، ج) ـ 1(
 .450، ص3الكامل في التّاريخ، ج) ـ 2(
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َتِزُر َواِزرٌَة  الَ  وَ از اين داده و فرموده است :  فت : خدا به ما خبري غيرداشت، گ
 زياد پاسخ داد : ما  ! » داردري را برنميهيچ باربرداري بار گناه ديگ «  ِوْزَر ُأْخَرى

يابيم جز اينكه خونهاي (شما) را يارانت نمي را براي خواست تو و راهي هيچ
)1(بريزيم

  !   خشونت، در برابر سخن منطقي اينست منطق و!   
زياد مشغول  روزي كه آورده »الفريد العقد « كتاب قرطبي در البرّ عبد ابن     
كيست؟)  (پدرت ؟ أَبُوکَ  َمنْ  األَِمیرُ  أَیَُّها : پرسيد و برخاست مردي بود، سخنراني به

د به اشاره كرد و گفت : اين مر(رئيس پاسبانانش)  زياد به يكي از همراهانش
  )2(مرد برخاست و گردن او را زد.و آن  ! دهدتو خبر مي

ون ـبود كه چ دببن جْن ةسمرَ،  هـران روزگار معاويـاز خشونتگ ديگر     
شد و رفت، سمره در كوفه جانشين وي ميأبيه از كوفه به بصره مي بن زياد
د. طبري از مرگ زياد، معاويه وي را حكومت كوفه داد و سپس عزلش نموپس

  گفت :از او گزارش كرده كه مي
بَِنی أَبًَدا ةَ ُت ُمعاِویَ ُت َهللا کhَ أَطَعْ أَطَعْ  ِهللا لَوْ  وَ   ! ةَ لََعَن ُهللا ُمعاِویَ         )3(! ماَعذَّ
به خدا سوگند اگر آنگونه كه از معاويه   ! خدا معاويه را لعنت كند « يعني :     

  ! »ردـك، هيچگاه مرا عذاب نمي برده بودم، از خداوند فرمان  ردمـاطاعت ك
(دانشمند تابعي از اهالي بصره) گفته  سيرين بن محمد، نويسداثير مي ابن

بن جندب (براي خشنودي معاويه) در غيبت زياد بن أبيه،  ةاست كه : سمر
زياد در بازگشت به كوفه از او پرسيد : در   ! تن را به قتل رساند 8000 ازبيش

                                                           

 450، ص3الكامل، ج) ـ 1(
 .76، ص1قد الفريد، جالع) ـ 2(
 .291، ص5لطّبري، جتاريخ ا) ـ 3(
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؟! سمره  گناهي را كشته باشيترسي كه بياينهمه مقتولين، آيا نميميان 
تن ديگر) را كشته بودم نيز باك  8000 پاسخ داد : اگر همانند آنها (يعني

)1(نداشتم
 !  

گفته است : سمره از ميان قوم من در يك روز صبح،  وار عدويبوالسّاَ     
  )2(! تن را كشت كه همه جامع (حافظ) قرآن بودند 47
از پدرش  يلعج مسلم بن سليماننويسد : طبري در تاريخش مي     

گزارش نموده كه گفت روزي خواستم به مسجد كوفه وارد شوم، مردي را 
كه به نزد سمره آمد و زكات مالش را پرداخت. سپس به مسجد درآمد  ديدم

د نمازگزار و نماز گزارد. ناگهان يكي (از كارگزاران سمره) وارد مسجد شد و مر
   )3(! را گردن زد

است و از  عي آن بود كه فالنكس، طرفدار عليها غالباً به بهانهاين قتل     
طرفداران معاويه   ! گويدحكومت معاويه خشنود نيست و ابوتراب را ناسزا نمي

آورد، مي جاويد پديد دولت شود ومي ملك قاءب ماية خشونت، كه كردندمي گمان
 آن طرفداري طلب تاريخ، ازجاه و ستمگر دولتمردان كه همة شيسنّت و رو

اي تندرو، نفوذ و جاذبه مسلمانان ميان در روشهنوز، اين  امروز و آيا  ! كنندمي
آينده به  صفحات در  است؟ رخت بربسته مسلمانان ميان آن از ؟ يا جاذبة دارد

  مسئله خواهيم رسيد. اينپاسخ 
     سريدان سرسخت  ةأرطا أبي بن ربيكي ديگر از خشونتگران سّفاك و م

برابر  تن از شام به مدينه فرستاد و در 3000دولت اُموي بود. معاويه او را با 

                                                           

 .237، ص5و تاريخ الّطبري، ج  462، ص3كامل في التّاريخ، جال) ـ 1(
 .463، ص3الكامل، ج) ـ 2(
 . 292، ص5تاريخ الطّبري، ج) ـ 3(
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و از آنجا به مّكه و سپس به يمن رفت و در   ! چنداني پيش نيامدوي مقاومت 
السالم) عليه علي (پسرعموي عباس اهللا عبيد فرزندان گناه ازبي كودك يمن دو

 عبدالرّحمناهللا، اين دو كودك (به نام  نوشته است : عبيد طبري  ! را سر بريد
 ةأرطاأبي بن كنانه در صحرا سپرده بود. چون بسراز بني ) را به مرديُقثَمو 

َب ِن و الَذنْ تُُل هَذیْ َعالَم تَقْ مرد كناني گفت :   ! تا پسركان را سر ببرد خواست
hَفاقْ نْ کُ َفإِنْ   ؟ لَُه hكشي، گناه را مياين دو كودك بي چرا «  !)1(ِنیُتلْ َت قاتِلَُه

بسر، پيشنهاد وي را   ! »خواهي آندو را به قتل رساني، نخست مرا بكشاگر مي
و به شام نزد معاويه بازگشت تا خبر شجاعت خود را  و چنان كرد  ! پذيرفت
  ! بدو دهد

احترام  صشمرد و ظاهراً به پيامبرميعجب آنكه بسر، خود را مسلمان      
 اشعري روبرو شد كه سخت ترسيده بود ابوموسيگذاشت زيرا در مّكه با مي

 صَعَل ِبصاِحِب َرُسوِل هللاُت ِألَفْ ماکُنْ مبادا بسر وي را بكشد. ولي بسر بدو گفت : 
)2(ذلِکَ 

فانه متأس  !! »كرد نخواهم صخداچنين كاري را با صحابي رسولمن  «  ! 
ها است هنوز از ذهن برخي از كه ميراث خوارج و اُموي ُكشيكودكانديشة 
ميان ما مسلمانان پاك نشده اسـت و به مدرسة آن  هاي متعصب درقشري

  ! ٍةُمِصیبَ  َفیا لَها ِمنْ   ! برندگناهان براي قتلشان يورش ميبي
ور است و با طبايع هاي اسالم فرسنگها دآميز از آموزهخشونتاين رفتار      

 حيوانات كه حّتي دربارةديني امثال ايشان پيوند دارد. اعراب بدوي و برخي از
  ؟! ها پشتيباني كندسفارش به ترحم نموده چگونه ممكن است از اين قساوت

                                                           

 نگاه كنيد. 140، ص5تاريخ الّطبري، ج : به) ـ 1(
 139، ص5تاريخ الطّبري، ج) ـ 2(
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  بيعت با يزيد !

بيعت  را در السالم مردمعليه عليكه  شد مالحظه تاريخي هايگزارش در     
، اختيار مسلمانان را از بيعت با پسرش معاويهكرد ولي جبور نميبا خود، م

روزگار در آن صو با اينكه كساني از خاندان و ياران پيامبر ناديده گرفت يزيد
حضور داشتند كه به لحاظ ديانت و سياست به مراتب از يزيد برتر شمرده 

آنان تحميل  شدند، كار حكومت را به شوراي مسلمانان نسپرد و يزيد را برمي
اثير  ابن  )1(گرفت. را پيش و قيصر و هرقل ٰكسري عمر، روش قول ابن كرد و به

 نويسد : معاويه در مّكه باالي سر چهار تن از مخالفانِدر تاريخش مي
) بكرابن ابيو  زبير ابنو  عمر ابنو  ععلي بن حسين(يعني  يزيد زمامداري

كه اگر آن چهار تن در  ها سپردبدان را با شمشيرهاي آخته گماشت و كساني
صله سرهاي ايشان را از تن اي را بر زبان آوردند بالفاميان سخنراني من، كلمه

اين   ! مردم بر فراز منبر رفت و گفت : اي مردم سپس در حضور  ! دقطع كنن
آيند كه راضي به حكومت ، سروران مسلمانان و نيكان آنها به شمار ميافراد

  ! به نام خدا بيعت نماييدشما هم   ! اندر اين امر بيعت كردهاند و بيزيد شده
.  نتيجة اين تحميل و ))2(! ِم هللاَفباِیُعوا َعلَی اسْ  دَ لَِیِزی َرُضوا َو بایَُعوا َقدْ  َو إنَُّهمْ (

                                                           

      و صريةٍقي ال و ٍرقليةِهست ِبَلي خالفةَاْل إنَّ هذه : معاويه گفت عمر به عبداهللا بن) ـ 1(
:  يعني  ! أبي عدها بقائم ِبت اْلْنكذلك ُك كانَ وَل اآلباء و األبناء عن يتوارُثها سرويةٍك ال

 را به آن خود پدران از فرزندان كه نيست كسري و قيصر و روش هرقل خالفت به اين

!  مر) بايد به خالفت نائل شوماز پدرم (عبود، من پسچنين گرا كه  ! ميراث برند
 ).196يبه، صَتُق السياسة اثر ابن (اإلمامة و

 .511، ص3في التّاريخ، ج الكامل) ـ 2(
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در مدت سه سال و شش ماه زمامداري يزيد، به بدترين صورت  )1(زورگويي
و يارانش و  ععلي بن آزادگان حسين ورسال اول شهادت سر شد. در آشكار

روي داد.  در سال دوم، يزيد دستور كشتار مردم  صاسارت خاندان پيامبر
در   ! مدينه (حرم نبوي) را صادر كرد و زنان مدينه را بر سپاهيانش مباح نمود

اين هرسه، كه   ! كشيد آتش به يرزب ابنجنگ با معّظمه را در  سوم، كعبة سال
آيند و چهرة حكومت اُموي رويدادها در تاريخ اسالم به شمار ميرين تاز زشت

انديش اي از مسلمانان خشكدستههرچند  )2(دهند.را بسيار بدمنظر نشان مي
  ! بردار نيستندها دستبا توجه به اين حقايق تاريخي از طرفداري اُموي

د و در عربستان گردچرا اين تعصب تند و خشن به انصاف بازنميراستي      
(اثر هزاع بن عيد  »یهلَ عَ  ٰیَرتَ فْ مُ الْ  ةُ الخلیف ةعاویمُ  بن زیدیَ  «سعودي تحت عنوان 

  ؟! رسدكتاب به چاپ ميّشمري، چاپ رياض ـ دار اجا) ال
، فتوي تيميه ابنبه گفتة  حنبل بن احمدجايي كه امام حنابله (يعني      
!  »زيد بن معاويه، نبايد نوشتحديث نبوي را به نقل از ي « : كه دهدمي

  شمرند متعصبانه مي حنبلي فروع مذهب، در را كه خود ايعده چرا نيست معلوم

                                                           

برخاست تا  مقّنع بن در مجلس معاويه مردي به نام يزيدنويسد : اثير مي ابن) ـ 1(
اي به معاويه نمود و گفت : هذا جانشين معاويه را معرّفي كند. وي اشاره

اي به يزيد كرد و اشاره  هلك هذا (اگر اين بميرد) مؤمنين. سپس گفت : فَإنْاْليرُأم
  ! هذاگفت : َفمن أبي َف خود نمود و اي به شمشيربعداز آن اشاره  ! گفت : فهذا

ت سِيّد لس أْنمعاويه گفت : اج  ! اين خواهد بود) كارش با و سر (هركس نپذيرد 
 .508، ص3الكامل، ج )! ين، تو سرور خطيبان هستي(بنش  ! ُخَطباءاْل
 ععمربن عبدالعزيز كه راه ديگري را درپيش گرفت و ازجمله، لعن علي ز دولتج) ـ 2(

 ).305، ص2را به كلّي منع نمود (تاريخ اليعقوبي، ج



48   خشونت  ةمقولاسالم و                                               

  ابن تيميه نوشته است :  ؟! نمايندطرفداري مياز يزيد 
 ةً کَرامقاَل : ال و الَحِدیُث ؟  فَ الْ  هُ َتُب َعنْ یُکْ یَِزیَد أَ  َعن ٍَبلَحنْ  نُ بْ  َمدُ حْ ُسِئَل أَ  دقَ  «    
  .»)1(ما َفَعَل ؟! ةِ َحرَّ ِل الْ َس ُهَو الَِّذی َفَعَل ِبأَهْ لَیْ  أَ 

از احمد بن حنبل پرسيده شد كه آيا حديث نبوي را از قول  «يعني :      
به دليل كرامت و اعتبار حديث، آيا   ! احمد گفت : نه  ؟ توان نوشتيزيد مي

  .»؟! رفتار را كرد آن )2(حرَّهيزيد همان كسي نبود كه با اهل 
) و اهل حرّه چه صخدامگر سپاهيان يزيد با مردم مدينه (شهر رسول     

كه تاريخش  يعقوبييعقوب مشهور به احمد بن أبي  ؟ كرده بودندرفتاري 
شود گواهي داده كه چون مردم شمرده مي طبري أبوجعفرأقدم بر تاريخ 

ه بيعت با او نشدند، يزيد، را خلع نمودند و حاضر ب معاويه بن يزيدمدينه، 
به سوي آنان فرستاد. سپاهي  5000به همراه  عقبه بن مسلمنام  مردي را به

سپاه مسلم به پيكار با اهل مدينه پرداختند و بر آنان غلبه يافتند و به شهر 
  :  وارد شدند.  يعقوبي نوشته است

کاُر َحرََم َرُسوِل ِهللا َحتَّی َولََدِت األَبْ  أَباحَ  وإِّال ُقِتَل  ٍثیُر أََحدَق ِبها کََفلَم یَبْ      
بِن  ا َعلَی أَنَُّهم َعِبیُد یَِزیدیُباِیُعو  نلََدُهنَّ ثُمَّ أََخَذ الّناَس َعلَی أَ أَوْ  رَُف َمنْ الیُعْ    ! )3(ةُمعاِویَ 
عقبه)  در مدينه كمتر كسي باقي ماند كه كشته نشود و (ابن « يعني :     

بر سپاهش مباح كرد (يعني اجازة تجاوز بر زنان را به آنها حرم پيامبرخدا را 
آوردند ولي شناخته نبود كه چه داد) تا بدانجا كه دوشيزگان مدينه فرزند مي

                                                           

 نگاه كنيد.  16اثر ابن تيميه، ص» ةیسؤالٌ في يزيد بن معاو«ـ به رسالة ) 1(
 نام محّلي در كنار مدينه بوده است.حرّه ) ـ 2(
 نگاه كنيد. 250، ص2به : تاريخ اليعقوبي، ج) ـ 3(
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؟! سپس از مردم مدينه بيعت گرفت به صورتي  كسي آنها را باردار كرده است
  ! » كه همگي بندگان يزيد بن معاويه باشند

جنگ مقايسه كنيد  در آغاز هر ععليرا با فرمان امام اينك رفتار مزبور      
  فرمود :در تاريخ كامل، به سپاهيان خود مي اثير ابنكه بنا به نوشتة 

 ةٌ تَْرکُکُم ِقتالَُهم ُحجَّ  و ٍةَحتَّی یُقاتِلُوکُْم، َفأَنُْتم ِبَحْمِد ِهللا َعلَی ُحجَّ  التُقاتِلُوُهمْ      
و  ةً و التَکِْشُفوا َعْوَر  ٍَهُزوا َعلَی َجریحالتَجْ  وم َفالتَْقُتلُوا ُمْدِبرًا أُْخَری. َفإِذا َهزَْمُتُموهُ  ُخلُوا داًرا و التَدْ  وا ِتکُوا ِسْرتً ِم َفالتَهْ َقوْ تُم إِلَی رِحاِل الْ الqَُثِّلُوا ِبَقِتیٍل و إِذا َوَصلْ    )1(ُفس.نْ اْألَ  وی ُقوَ َفِأنَُّهنَّ ِضعاُف الْ  و ُصلَحاءَکُمْ  أَُمراَءکُم َن أَعراَضکُم و َسَبrَْ َشَتمْ  و إِنْ  ةً َرأَ التَهیُجوا امْ  ووالِِهم أمْ  ًئا ِمنْ التَأُخُذوا َشیْ 

آنها با شما بجنگند زيرا شما ـ سپاس خداي  نكنيد تا آنان پيكار با «يعني :      
و نجنگيدن با آنان، حجت ديگري براي شمااست.  كه داراي حجت هستيد  ـ را

ن ايشان را شكست داديد، فراري را مكشيد و زخمدار را به قتل پس چو
اي را مثله ننماييد و نرسانيد و كسي را برهنه (و كشف عورت) مكنيد و كشته

اي اي را پاره نكنيد و داخل خانهكه به منزلگاه دشمن رسيديد پردههنگامي
زيد، هرچند كه يگنشويد و چيزي از اموال آنان را نگيريد و هيچ زني را برنيان

به حسب و َنسب يا ناموس شما اهانت كنند و فرماندهان و صالحان شما را 
  »دشنام دهند، زيرا كه آنها ُقوا و نفوسي ناتوان دارند.

بوده فلسفة خشونت را محكوم  صپروردة پيامبر اسالمكه دست عآيا علي     
ي حق دارد خشونت را به آيا كس  ؟ ها بر آن، مهر تأييد نزدنداُموي و ؟ نكرد

اسالم نسبت دهد و اگر چنين كرد، از ديدگاه معاويه و يزيد و كارگزارانشان 
  ؟ به اين آئين ننگريسته است

                                                           

 بنگريد. 293، ص3به : الكامل في الّتاريخ، ج) ـ 1(
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دهد گاهي جنايتكاران آور آنست كه تاريخ به ما نشان ميموضوع شگفت     
يكو با اعتماد به فلسفة نادرستي كه در ذهن دارند، اعمال ضد انساني خود را ن

از مصاديق آية شريفة حقيقت  دسته دراين  ! بالندشمرند و حّتي بدانها ميمي

 )8(فاطر :  زُيَن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فَـَرآُه َحَسًنا : فرمايدقرآنند كه دربارة ايشان مي
، به عنوان مثال  ! »كارناپسندش نزد وي آرايش يافته و آن را نيكو ديده است«
از حادثة فجيع اند كه مدت كوتاهي پسآورده عقبه بن ممسلمورد همان  در
»گفت :در آستانة مرگ قرار گرفت و در آن حال مي »رَّهح  

بَتِنی بَعْ        نّيَفإِ  ةِ َحرَّ الْ  لِ ِل أهْ َقتْ  و ةَ عاویمُ  بنِ  َد طاَعتی لَِخلِیَفِتَک یَزیدَ اَللُّهمَّ إِن َعذَّ
  )1(! ٌإًِذا لََشِقیّ 

ـ را  از آنكه خليفة تو ـ يزيد بن معاويهمرا عذاب كني پس!  اگر خداوندا «     
  ! »اطاعت كردم و اهل حرَّه را ُكشتم در آنصورت بدبخت هستم

پنداشت كه جناياتش (چون به دستور يزيد، رخداده بود) مانع او مي آري،     
  ! عذاب إلهي را نداشتاينرو انتظار  از بدبختي وي خواهد شد از

كه گروهي از مسلمانان در  گيردن پندار نادرست از آنجا سرچشمه مياي     
كنند كه : هركس با هرصورت به اكنون نيز گمان كرده و ميگذشته و هم

غلبة سياسي دست يافت، حق با او است و الزم است از وي اطاعت كرد 
)2(َغلََب  َحقُّ ِلَمنْ الْ  : اندگفته چنانكه

:  استخود فرموده خداوند در كتابآنكه  با  ! 
  )152و 151 : (شعراء ُيْصِلُحونَ َال  وَ  اْألَْرضِ  یفِ  يـُْفِسُدونَ  الِذينَ  . اْلُمْسرِِفينَ  َأْمرَ  تُِطيُعوا َال  وَ 

                                                           

 .251، ص2ـ تاريخ اليعقوبي، ج) 1(

  گفتند : انديشه مدتي در غرب هم شيوع داشت و به زبان فرانسه مياين ) ـ 2(
La Raison de plus fort est toujours la meilleur. 

  ! تر ميĤوردهميشه حق به جانب دليلي است كه شخص قوييعني :     
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پردازند زمين به تباهكاري مي كه درفرمانِ متجاوزان را نبريد. آنان« : يعني     
  .»كنندو اصالح نمي

  وان نرمش معاوية دوم و خشونت مر

حكومت يزيد بن معاويه سه سال و شش ماه بيشتر طول نكشيد و عجيب      
از وي آشكارا او را محكوم كرد و اعمالش را تقبيح آنكه فرزند خودش پس

  ! نمود
چون به امارت  ممعاوية دو يزيد يعني كه فرزند ردهودر تاريخش آ يعقوبي     

  اي خواند و در خالل آن گفت : رسيد خطبه
، با كسي در امر زمامداري به نزاع برخاست كه به لحاظ معاويهنياي من      

تر بود و از حيث سابقة اسالمي، نخستين از او شايسته صنزديكي به پيامبر
بود.  صپيامبر فرزندان و پدر صخداآمد و پسرعموي رسولمؤمن به شمار مي

ومت كرد كه دار حكرا عهدهم پدراز مرگش، سپس نياي من معاويه پيش
رفت. پدرم نيز بر مركب هواي خود نشست و گناه خويش را او نمي خيري بر

خود  در گور و آمد سر مدتش به كرد و را كوتاهوي شمرد. ليكن اجل، دست نيكو
كه گرفتار گناه و اسير جرمش بود. سپس (فرزند يزيد) به گريه درحاليرفت 

ُسوِل و أَباَح الْ ا ةَ َقَتَل ِعْرتَ  و َقدْ درآمد و گفت :  پدرم،  «  ! ةَ بکَعْ و َحرََّق الْ  ةَ مُحْر لرَّ
را ُكشت و حرمت مدينه را از ميان برد و كعبه را به آتش  صعترت پيامبر

! كه  شوم. خود دانيد و كارتاندار حكومت بر شما نمي! من ديگر عهده »كشيد
ايم و اگر دهاي از آن بربه خدا سوگند اگر ملك دنيا غنيمت است، ما بهره

  ! سفيان رسيده ما را بس استخسارت است، آنچه به آل أبي
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را  حكَم بن روانم، مردم شام  )1(صورت از زمامداري كناره گرفت.و بدين     
به فرمانروايي برداشتند ولي مروان بدسابقه و تندخو بود و درحقيقت يكي از 

آورد و جهان اسالم را دچار (خليفة سوم) را او فراهم  عثمانهاي قتل انگيزه
السالم بارها با معترضان خود به عليه عليفتنه ساخت. عثمان با ميانجيگري 

آمد و مي اصالح آورد. آنگاه مروان را به كارشان آشتي رسيد و بدانها قول داد تا
گويد.  مخالفان سخن خواست تا بااجازه مي داشت ومردم بازمي نرمش با را از او

گفت و بر ناخشنودي آميز با ايشان سخن ميرتي تند و اهانتسپس به صو
  ! افزودآنان مي

در تاريخ خود اثير  و ابناي از گفتار مروان است كه طبري اين نمونه      
)2(اندهگزارش نمود

 :  
  ُتم ئْ جِ   . . . ! ُجوهُ وُ الْ  شاَهِت   ! ٍب ُتم لَِنهْ ِجئْ  َقدْ  کَأَنَّکُمْ  ُتمْ َتَمعْ اجْ  َقدِ    ؟  نُکُمْ َشأْ  ما        

  ! رُُجوا َعّنااُخْ   ! نايأَیدِ  کَنا ِمنْ ِزُعوا ُملْ تَنْ  تُِریُدوَن أنْ 
  ! ايدايد مثل آنكه براي غارت آمدهاينجا جمع شده در  ؟! كارتان چيست «     

  ! آوريد خواهيد ملك ما را از دستمان بدرميو ايد آمده  ! رويهايتان زشت باد
  ! » . . بيرون رويد . از نزد ما

العملي كه  آميز را با عكساكنون جاي آنست كه اين واكنش خشونت     
در برابر معترضان، از خود نشان داد بسنجيم تا معناي آية  صاسالم پيامبر

ِ رَۡحَةٖ ّمَِن رَۡحَةٖ ّمَِن رَۡحَةٖ ّمَِن رَۡحَةٖ ّمَِن     فَبَِمافَبَِمافَبَِمافَبَِما« ِ ٱ�� ِ ٱ�� ِ ٱ�� ُهمۡ     ٱ��
َ
ُهمۡ ِلَت ل
َ
ُهمۡ ِلَت ل
َ
ُهمۡ ِلَت ل
َ
را بهتر درك كنيم و خشونتگري را به اسالم » ِلَت ل

  نسبت ندهيم. 

                                                           

 .254، ص2تاريخ اليعقوبي، ج) ـ 1(
 نگاه كنيد. 165، ص3و الكامل، ج  362، ص4به : تاريخ الّطبري، ج) ـ 2(
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از پس صاسالم اند كه : پيامبرهشام در سيره و واقدي در مغازي نوشته ابن     
اسيران آنها را بخشيد و همگي را آزاد فرمود. آنگاه غنائم  هوازندفع حملة 

اين  نداد. »انصار«جنگ را ميان برخي از يارانش تقسيم نمود و سهمي به 
د را به آنحضرت موضوع، ماية اعتراض آنان را فراهم ساخت و اعتراض خو

 از ستايش بليغِهمگي ايشان را در محّلي گرد آورد و پس صرساندند. پيامبر
  خداوند، گفت :

 ؟  ُفِسکُمی أَنْ qُُوها َعلَیَّ فِ َوَجدْ  ةٌ دَ جِ کُم وَ ی َعنْ نِ بَلََغتْ  ةٌ نصاِر ما قالَ اْأل  َرشَ یا َمعْ       
؟   َن ُقلُوِبکُمأَعداًء َفأَلََّف بَیْ  و  ؟ ناکُُم هللاُ َفأَغْ  ةً و عالَ   ؟ آتِکُم ُضّالًال َفَهداکُُم هللاُ  لَم أَ 

؟   األنصارِ  َرشَ التُِجیُبونَِنی یا َمعْ  َضُل.  ثُمَّ قاَل : أَ قالُوا : بَلَی، أxُ و َرُسولُُه أََمنُّ و أَفْ 
ِهللا لَو  ُل. قاَل : أَما وَ ضْ فَ نُّ و الْ مَ  و لَِرُسولِِه الْ xِِ   ؟ هللا قالُوا zِا ذا نُِجیبَُک یا َرُسوَل 

قْ تَ أَتَیْ  : ُتمُتم و لََصَدقْ ُتم َفلََصَدقْ ُتم لَُقلْ ِشئْ  بًا َفَصدَّ ُذوًال َفَنَرصناَک و ناَک و َمخْ نا ُمَکذَّ
 ةٍ عَ لُعا ُفِسکُم ِفیصاِر ِفی أَنْ األَنْ  َرشَ َمعْ  یا تُمَوَجدْ  أَ ناَک. ًال َفآَسیْ عائِ  ناَک وطَریًدا َفآَویْ 

نیا تَأَلَّفْ ِمَن ا َرشَ َمعْ  یا نَ َضوْ التَْر  الِمکُم أإِلَی إِسْ  ُتکُمْ لُِموا و َوکَلْ ُت ِبها َقوًما لُِیسْ لدُّ           ؟ ی ِرحالِکُمْ بَِعیِر و تَرِجُعوا ِبَرُسوِل ِهللا فِ الْ  وِة َهَب النّاُس ِبالّشایَذْ  صاِر أَنْ األَنْ 
ٍد ِبَیِدِه لَ  ُس نَفْ  الَِّذی َفوَ  َسلََک النّاُس  رًَءا ِمَن األَنصاِر و لَوْ ُت امْ لَکُنْ  ةُ َر الِهجْ  َال وْ ُمَحمَّ
 ناءَ صاَر و أبْ األَنْ  َحمِ األَنصاِر، اَللُّهَم ارْ  َب ُت ِشعْ لََسَلکْ ًبا،ِشعْ  صارُ األَنْ  َسلَکَِت  ًبا وِشعْ 
  )1(صاِر و أبناَء أبناِء األنصار.األَنْ 
ني است كه از شما به من رسيده و گروه انصار، اين چه سخاي  «يعني :      

كه من به آيا هنگامي  ؟ اي است كه از من در دلهاي خود داريدلهاين چه گ
چيز نبوديد و آيا بي  ؟ سويتان آمدم گمراه نبوديد كه خدا هدايتتان فرمود

                                                           

 بنگريد. 957، ص2و مغازي واقدي، ج 123، ص4به سيرة ابن هشام، ج) ـ 1(
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آيا دشمن يكديگر نبوديد و خداوند ميان دلهايتان   ؟ نيازتان نمودخداوند بي
از اينها بر ما منّت و انصار گفتند : چرا، خدا و رسولش بيش  ؟ دوستي افكند

؟!  دهيدفرمود : اي گروه انصار، چرا به من پاسخ نمي صم دارند. پيامبررََك
اوست. فرمود :  م از آنِ خدا و رسولرَگفتند : چه پاسخي دهيم، منّت و َك

ـ  ايدهم گفته درست راست و و توانيد بگوييد ـمي به خدا اگر بخواهيد سوگند
كه : تو هنگامي به نزد ما آمدي كه تكذيب شده بودي و ما تصديقت كرديم، 

چيز داديم، بي ما پناهت نموديم، طرد شده بودي و ياريت شده بودي و ما خوار
آيا اي گروه انصار به   ! بودي و ما اموالمان را به برابري با تو قسمت كرديم

هاي ديگران را به كه خواستم با آن دل خاطر اندك گياه سبزي از مال دنيا
آنكه شما را به  و حال  ؟ ايدمند شدهدست آرم تا مسلمان شوند، از من گله

اي گروه انصار، آيا راضي نيستيد كه مردم، گوسپند و   ! اسالمتان واگذاردم
خدايي  سوگند به  ؟ خدا به منازل خود بازگرديد را ببرند و شما با فرستادة شتر

ن محمد در دست اوست اگر هجرت نبود، من مردي از انصار بودم و كه جا
اگر همة مردم به راهي روند و انصار به راهي ديگر، من راه انصار را خواهم 
رفت، خدايا بر انصار رحمت آور و بر فرزندان انصار رحمت آور و بر فرزندانِ 

  ».فرزندان انصار رحمت آور.
نيدند همگي گريستند چندان كه ريشهاي آنان اين سخنان را شانصار كه      

از اشك خيس شد و گفتند ما راضي هستيم كه پيامبرخدا، سهم و غنيمت ما 
  ! باشد
مهرپرور را با خشونت مروان مقايسه كنيد و حساب اسالم را  اين سخنان     

  ! ، جدا سازيداز اُمراي اُموي و مرواني
  به  صفّين. در جنگ  ورزيددشمني مي صمروان همواره با خاندان پيامبر      
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  از سوي وي فرماندار مدينه شد. حكومت معاويههمراه معاويه بود و در زمان 
  نوشته است : »تاريخ الخلفاء «در كتاب  سيوطي     
داد در السالم را دشنام مي عليه عليمدينه  مروان هر جمعه بر فراز منبر     
تا آنكه از فرمانداري مدينه  )1(حضور داشت. در آنجا ععلي بن حسنكه حالي

به  عتبه بن وليداز مرگ معاويه فرماندار مدينه يعني پس بركنار شد. 
) بيايد. حسين يزيدبراي بيعت با نزد وي (پيام داد كه  ععلي بن حسين

نيز در آن  مروانالسالم بدانجا رفت و از بيعت با يزيد خودداري نمود.  عليه
َب تَْرضِ  ِدَک َحّتی یُبایَِع أَوْ ِعنْ  ِمنْ  ُرجْ الیَخْ و به وليد گفت :  داشتمجلس حضور 

!  »را بزني حسين از نزد تو بيرون نرود تا بيعت كند يا گردنش «  !)2(ُعُنَقهُ 
  ؟ ُهوَ  ُتلُِنی أَمْ تَقْ  َت الزَّرقاِء أَنْ  نَ ابْ  یَا : گفت السالم بدو پرخاش نموده و حسين عليه

   به خدا سوگند  ؟ شي يا اوُكتو مرا مي  ! اي پسر زرقاء «  .)3(َت ِهللا و أَِ�ْ  َت وَ کََذبْ 

  و از مجلس بيرون رفت. »كه دروغ گفتي و گناه كردي
تجاوز به دختران و  (كشتار مردم مدينه و حرَّههولناك  حادثة اسفبار و در     

 سعد ابن .تند) نيز به نوعي دخالت داشعبدالملك( زنان آنها) مروان وپسرش
مسلم بن الملك به دستور پدرش نزد  كه عبدنويسد مي »طبقات«در كتاب 
(فرماندة سپاه يزيد براي تصرّف مدينه) رفت و راه ورود به مدينه را  عقبه

كه خبر وارد شدن سپاه يزيد به مدينه را داد و هنگاميبراي وي كامالً شرح 
  : سعد چنين است عبارت ابن  ! جاي آورد برايش آوردند، سجدة شكر به

  َدَخلَها أَهُل الّشاِم َفَسَجَد  وَقد ُقِتلُوا  ةِ ِدینَ مَ َل الْ ِربُُه أَنَّ أَهْ . یُخْ  . ُه .ولُ َفأَتاُه َرسُ        
                                                           

 نگاه كنيد. 190اثر جالل الدين سيوطي، ص» تاريخ الخلفاء«به :  ) ـ1(
 .15، ص4و الكامل، ج 340، ص5الطّبري، ج) ـ تاريخ 3و 2(
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  )1(َة.ِدینمَ َدَخَل الْ  ولِِک مَ ُد الْ َعبْ 
د شدن مدينه كشته كه مردم داد وي آمد و بدو خبر نزد اشفرستاده « : يعني     

و به مدينه  جاي آورد و شاميان بدانجا وارد گشتند. عبدالملك سجده به
  .»درآمد
از بيت دانستند كه پسخدا ميالّظاهر مدينه را حرم رسول ها عَليمرواني     

شد و حقّ خونريزي در آنجا را نداشتند اهللا الحرام، شهري محترم شمرده مي
ارتكاب  عجب آنكه به خاطر اخت وشنو مرزي نمي طلبي ايشان حدولي قدرت

  ! آوردندجنايت در مدينه، سجدة شكر به درگاه خداوند پاك به جاي مي
فرمانروايي دست يافت، شخصي را از پدرش به عبدالملك مروان كه پس      
       نام داشت.  يوسف بن حجاجخود برگزيد كه  قدرت بازويمنزلة  به

اُموي گفته  العزيز عبد بن رمعاند كه اك آوردهخو و سّفاين مرد درندهدربارة 
  است :

)2(ناُهمَحّجاجِ لََغلَبْ ِبالْ  ناِجئْ  ِبَخِبیِثها و ٍةاُمَّ  کُلُّ  جاَءْت  لَو    
كه شود  قرار اگر «  ! 

را آوريم قطعاً  ها)هم حجاج(اُموي ترين فرد خود را بيĤورد و ماهرگروهي ناپاك
  ! »كنيمبر همه غلبه مي

كه حجاج بن يوسف آنها ابن اثير در تاريخش نوشته است : تعداد كساني     
  )3(! شودميتن  120.000 را ُكشت بالغ بر

                                                           

 بنگريد. 167، ص5به : طبقات ابن سعد، ج) ـ 1(
 .586، ص4التّاريخ، جالكامل في ) ـ 2(
الي عربستان . (شگفت آنكه آقاي هزاع بن عيد الشمري از اه587، ص4لكامل، جا) ـ 3(

از اين مرد سّفاك  »بن يوسف الّثقفي، چاپ رياض ـ دار اجا جالحجا«سعودي در كتاب 
 !) ستايد! چنانكه در كتاب ديگرش يزيد بن معاويه را مي كنددفاع مي
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آنست كه عبدالملك نيز در قساوت و خشونتگري دست باال  حقيقت      
از وي، داشت.  به دليل آنكه در آغاز حكومتش قرار بر آن نهاده شد كه پس

) يكي بعداز ديگري زمام امور را در عبداهللاو  خالداويه (بن مع يزيددو پسر 
را به » وليد«دست گيرند. ولي عبدالملك اين قرار را بهم زد و پسر خود 

جانشيني گماشت و چون خالد و عبداهللا در حالت احتضار او بر بالينش حضور 
 داريد كه بيعت وليد را به خاطر شمايافتند از آندو پرسيد : آيا دوست مي

  عبدالملك گفت :  املُؤِمنین ! هللا یا أمیرَ  َمعاذَ آندو گفتند :   ؟ باطل سازم
  ! )1(هَمرُْت ِبَقْتلِکhُ َعلَی حالَتی هذِ لَو ُقلْتhُ غیَر ذلَِک َألَ      
    اگر جز اين گفته بوديد، به كشتن شما در اين حال(احتضار) فرمان «     
  ! جان سپرد در همان روز عبدالملك ! و »دادممي
آيا اين فرمانروايان خشن و سخت دل، جانشينان پيامبري بودند كه      

آيا اينها، جانشينان كسي   ؟! خوانده است» َرْحَمًة لْلَعاَلِمينَ «خداوند او را 
)2(ُه هللاُ َحمْ َحِم النّاَس لَم یَْر لَم یَْر  َمنْ فرمود : بودند كه مي

  رحم  هركس به مردم« 
  ؟!» گيردرحمت خدا قرار نمينكند، مورد 

لوإِنّی َألَ گفت : پيامبري كه مي      َمُع أَطُوَل ِفیها َفأَسْ  أُِریُد أَنْ  ةِ ُقوُم ِفی الصَّ
ِبیِّ فَ  ُز ـبُکاَء الصَّ ِه. ةَ لَوتِی کَراِهیَّ ـ  ِفی َص  َخفِّفُ أُ  أَتََجوَّ    )3(أَن أَُشقَّ َعلَی أُمِّ

خواهم آن را طوالني كنم. در اين يزم و ميخمن براي نماز برمي : «يعني      
كنم چون مايل شنوم و نمازم را كوتاه ميحال صداي گرية كودكي را مي

  ».گزارد) سخت بگذرد.من نماز مي نيستم بر مادرش (كه در پسِ
                                                           

 .225األخبار الّطوال دينوري، ص) ـ 1(
 كنوز الحقايق مناوي، حرف ميم.) ـ 2(
 .102، ص1جفتح المبدي، اثر شرقاوي، ) ـ  3(
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آيا ما حق داريم به عنوان يك مسلمان، رفتار پيامبر خود را ناديده بگيريم      
يا امثال حجاج برويم و از ديدگاه يزيد و مروان و  و در پي خوارج نهروان

اعمال خود  گرايي را محورالم بنگريم و خشونتعبدالملك و نظاير آنان به اس
آن خيانت  به ايم ونگرفته اسالم محمدي فاصله صورت ازاين آيا در  ؟ دهيم قرار

  ؟ ايمنكرده

  اُمويان و ايرانيان

را مالك برتري آدميان بر  نژادس تعاليم اسالم (كه اُميه برعك اي بنياُمر     
شمردند. گويي آنان آية شريفة : داند) عرب را بر عجم مقدم مييكديگر نمي

سپرده بودند. را به فراموشي ) 13:  (حجرات» ِإن َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللِه َأتْـَقاُكمْ «
آميز با ايشان رفتاري اهانتخواندند و مي »موالي«را ها، ايرانيان مسلماناُموي

داشتند. درحالي المقدور آنها را از مناصب دولتي دور نگاه مي داشتند و حّتي
در بازپسين حج خود در حضور انبوه مسلمانان از  صكه پيامبر بزرگ اسالم

  ش آورده ـي در تاريخـسخن گفته بود. چنانكه يعقوب» برابري عرب و عجم«
   داد : در كه آنحضرت ندا

)1(وي اهللاِِبَتْق إِّال  ِبيٍّعَلي عر ميعج ميٍّ و العَلي عج بِيلَ عرضُّف ال     
 !   

جز در اثر  ي و هيچ عجمي بر عربي برتري نيافتعربي بر عجمهيچ  «     
  ».پرواي از خداوند

ريا (ستارة اگر ايمان در ُث «آشكارا فرمود :  پارسياندربارة  صاسالم پيامبر     
 مسلم صحيح در ! چنانكه »يابندمي دست آن بر پارس از مردماني باشد، روين)پ

  دست بر پيكر سلمان نهاد و فرمود : صاكرم آمده كه رسول
                                                           

 110، ص2تاريخ اليعقوبي، ج) ـ 1(
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  .)1(الءیّا لَنالَُه رِجاٌل ِمْن هؤُ لّ�َ َد الَو کاَن اِإلیhُن ِعنْ      
سلhُن :  بنا بر آثار سنَن در خصوص سلمان فارسي فرمود صپيامبرحّتي      

و اين سخن به هنگامي   ! »سلمان، از ما خاندان است« . )2(تبَیْ َل الْ ِمّنا أَهْ 
گفتند كه : گفته شد كه در غزوة احزاب، هردسته از مهاجران و انصار مي

  )3(! است !  سلمان از ما است سلمان، از ما
ان به سفارش فرمود كه با ايش ص(زرتشتيان) پيامبر اسالم مجوسدربارة      

پرستان). در كتاب دينان و بتروش اهل كتاب بايد رفتار نمود (نه همچون بي
(امام صادق)  محمد بن جعفرخوانيم : انس مي بن مالكاثر » الموطَّأ«قديمي 

:  روزي از مجوس ياد نمود و گفت خطّاب بن عمركه  برايم نقل كرد پدرش از
برخاست  عوف بن عبدالرّحمن  ؟! كنمايشان چگونه رفتار  دانم دربارةنميمن 
  فرمود : شنيدم كه مي (ص) گفت از پيامبرخداو 

  )4(ِکتاب.ِل الْ هْ أَ  ةَ ُسنَّ  وا ِبِهمْ ُسنّ      
  ».با آنان به شيوة اهل كتاب رفتار كنيد«      
دليل نبود كه ايرانيان از اسالم استقبال كردند و گروه گروه به آئين بي     

ديدند، د. اگر جز خشونت و تحّكم در اين ديانت چيزي نميدرآمدن صمحمدي
گرويدند. به ويژه كه داشتند و به اسالم نميهرگز از آئين پدري دست برنمي

                                                           

 3تفسير طبري، ذيل آية و 1973ص (كتاب فضائل الصحابه) 4به : صحيح مسلم، ج) ـ 1(
 از سورة جمعه بنگريد.

 ذيل حرف سين نگاه كنيد. ،الخالئق، اثر مناوي الحقائق في حديث خير به : كنوز) ـ 2(
دمشقي،  حمزة اثر ابن» الشّريف الحديث ورود سبابأ في الّتعريف و البيان« كتاب : بهـ ) 3(
 نگاه كنيد.  368، ص2ج
 .207، ص1الموطَّأ، ج) ـ 4(
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ها يعني مراكز دعوت و پرستش زرتشتيان مسلمانان از ويران ساختن آتشكده
 المسالك و« كتاب در اسالمي دان ناميجغرافي اصطخريخودداري ورزيدند. 

هجري زرتشتي  فارس تا قرن چهارم مردم اكثريت كه نموده گزارش »الممالك
 قَلحو ابناي نبود كه در آن آتشگاهي نباشد دهكده هيچ شهر و بودند و
را تأييد كرده  مذكور نيز امر »األرض ةصور« كتاب ديگر در معروف دانجغرافي
بودند و مجبور به گزينش ديانت آزاد  كه زرتشتيان در دهدنشان مي است و
را  خردمند ، مردمثنويت مغان برابر اسالم در ناب توحيد نشدند. اسالم انتخاب
  شد.  تبديل بدإِياك َنعايزدان و فروهران به  و امشاسپندان و نيايش كرد جذب
كسي از تودة مردم  در ايران رواج داشت، كاست طبقاتياز آنجا كه      
ش پردازد و به طبقات باالتر ارتقاء يابد. اسالم، توانست به تحصيل داننمي

َعلَی  ةٌ ِم َفِریضَ ِعلْ طَلَُب الْ  : درهاي دانش را به روي همة مردم باز نمود و گفت
در پي اين دستور، ». مسلماني واجب است هر دانش بر جستجوي« )1(ٍلِمکُلِّ ُمسْ 

د و آثار صدها دانشمند ايراني و مسلمان در علوم مختلف به ظهور رسيدن
از اسالم نظاير آنها و آثارشان يافت پيشجاي نهادند كه  اي از خود بهارزنده
 ساخت، سخنانرا ناخشنود مي اگر خشونت اُمويان، مردم ايران )2(شد.نمي

 نمود بهو تعاليم اسالم و رفتار بزرگان اين ديانت آنان را جلب مي صپيامبر

  )3(كردند.ميه مالحظه ميويژه آنكه مخالفت ايشان را با بني اُ
*  *  *  

                                                           

 .18، ص1حامد غزالي، جإحياء علوم الدين، اثر أبي) ـ 1(
 »بودند. اسالم، ايرانيان دانش در حامالن بيشتر« )544خلدون، ص ابن مقدمة( َعَجمَ�ُُهُم الْ أَکْ ةِ الِمیَّ سْ اْإلِ ِة لَّ مِ الْ  یِم فِ ِعلْ الْ  ةَ إِنَّ َحَملَ در مقدمة مهم تاريخش :  خلدون ابنبه قول ) ـ 2(
 ايم.آورده» ما ديدگاه از آئين زرتشت«رسالة  را در بيشتري باره توضيحاتاين در) ـ 3(
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باري در اين كتاب سخن به ميان آمد كه تا كنون از رفتارهاي خشونت      
پيشرو  اُمويو سلسلة  خوارجدر جهان اسالمي جريان يافتند و بيشتر، فرقة 

سالطين  ميان ديگر حّكام و نافرخندة مزبور در بودند. البّته سيرت خشن و آنها
و گريبانگير بسياري از آنها شد كه شرح آن از  پيوست نيز كم و بيش به ظهور

تري كه در اينجا بايد به مقال بيرون است. اما موضوع حساس حوصلة اين
كه در مذاهب  است »فرهنگ خشونت« آن بپردازيم، مسئلة تحقيق از بحث و

يافته و ضايعات فراواني در كالمي و فقهي راه گوناگون و آراء د اسالمي پدي تاُم
آيد. آميز به شمار ميبناي رفتارهاي خشن و قساوت واقع، زير آورده است و در

در اين فرهنگ، فتاواي تند و تيزي دربارة كساني كه بيرون از حوزة اسالم و 
 الدين سيوطي جاللعنوان نمونه،  به  شود.نيز درون آن هستند مالحظه مي

نِّ المنطقِ قِ و الكَالم عن َفنطمصونُ اْل«در كتاب   ـ ـ عالم قرن نهم هجري
نويسد نمايد و ازجمله مي، اعتراض ميمسلمان متكّلمانِروش  به »الكالم و

خواهند با طرح مباحث عقلي، مخالفان شريعت را به اسالم فرا كه آنها مي
خوانند و به شبهات آنها پاسخ دهند. ولي روش شريعت اسالم در دعوت مردم 

  دهد :ن توضيح ميوش مزبور را به گمان خود چناآنگاه رو   ! چنين نيست



62   خشونت  مقولةاسالم و                                               

ا یَکوُن ُحکْإِ       عِ أَنْ ُم الْ �َّ و َة أَبَی و َسأََل النَِّظَر  یُدَعی إلَی اِإلسالِم، َفإِنْ  کاِفِر ِفی الرشَّ
)1(تََل أَو یُقْ  ةَ یَ ِجزْ الْ  یُعِطیَ  لَِم أَوْ نَُّه إِّما أَن یُسْ هاَل الیُجاُب إِلَی ذلِک و لکِ اإلِمْ 

  !  
خوانده  حكم كافر در شرع اين است كه وي به قبول اسالم فرا«يعني :       

شود پس اگر از پذيرش آن خودداري ورزيد و مهلت خواست، نبايد بدو مي
  !! »داده شود، يا بايد اسالم آورد و يا جزيه دهد و يا كشته شودمهلت 

دهد به اسالم نسبت ميسيوطي با اين رأي، فلسفة خشونت و زورگويي را      
كند زيرا در فتواي او و امثال وي را رد مي ،كه قرآن مجيد با صراحتحالي در

  فرمايد :سورة توبه مي
َن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتى َيْسَمَع َكَالَم الّلِه ثُم أَْبِلْغُه ِإْن َأَحٌد مِ  وَ      

  )6(توبه :   . يـَْعَلُمونَ قـَْوٌم ال َذِلَك بِأَنـُهمْ  َمْأَمَنهُ 
مشركان از تو پناه خواست، او را پناه ده تا كالم و اگر يكي از  «: يعني      

خدا را بشنود سپس وي را به محلّ امنش برسان. اينكار براي آنست كه آنان 
  .»دانندگروهي هستند كه نمي

) از مشركي سخن رفته در اين آية شريفه (كه در اواخر دوران مدينه آمده     
است كه در معرض پيكار با مسلمانان قرار دارد و از اينرو، درخواست امان 

ست خدا را بشنود. حكم خداوندي اينتا به ميان مسلمين آمده كالم  نمايدمي
كه او را امان داده كالم إلهي را بر وي بخوانند و سپس او را همراهي كنند و 

ويژه  ! به نكه وي را بكشند يا جزيه از او بستانندبه محلّ امنش برسانند، نه آ
كه در آية شريفه از اسالم آوردن وي كمترين سخني نرفته كه اگر اسالم را 

بلكه آمد تا مسلمين وي را به قومش بازگردانند نمود الزم نمياختيار مي
 شد. شگفتزيست و با آنها همراه ميمعموالً در ميان مسلمانان مدينه مي

                                                           

 . 172صون المنطق و الكالم عن فنّ المنطق و الكالم، ص) ـ 1(
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 تفسيردهد ولي به مي چنان فتوا » . . المنطق . صون« كتاب درسيوطي آنكه 

نمايد و در واقع، رسد، ناگزير آية شريفه را به درستي تفسير ميكه مي قرآن

 جاللين تفسير ضمن »َمْأَمَنهُ  َأْبِلْغهُ  ثُم « معناي در وي!  كندمي را نقض خود رأي
  نويسد : مي

  )1(رِِه.ظَُر ِفی أَمْ ، لَِینْ ِمنْ یُؤْ  لَمْ  نْ ِمِه إِ ُهَو داُر َقوْ      
د بدانجا راي قوم اوست كه اگر ايمان نياور(محلّ امن) همان س « يعني :     

   .»رسد تا در كار خويش، نظر و انديشه كند
) نيز جالب است كه يـَْعَلُمونَ َذِلَك بِأَنـُهْم قَـْوٌم التعليل آخر آية شريفه (     
آزادي و امنيت  كالم إلهي ناآگاهند، بدانها آگاهي و ن قوم ازفرمايد چون ايمي

  بايد داد.
!  به  به راستي كه اين قول با رأي گذشتة سيوطي چه اندازه تفاوت دارد     

وا کانُ اند : نظر ما رأي گذشتة سيوطي با روش خوارج منطبق است كه نوشته
ُهN وا لَه : ما تَُقوُل ِفی الَحکََمیِن ؟ َفإِن تََربَّأَ ِمنقالُ إِّال أََحًدا  نَویرِِهم الیَلقِفی جمیع َمسِ 

كس روبرو يچفتند با هردر هر راهي كه مي خوارج «  ! )2(وهلُ تَ قَ تََرکُوُه و إِن أَبَی 
آندو  گويي؟! اگر ازپرسيدند : دربارة حَكمين چه مياو مي ازمگر كه شدند ينم

ورزيد كار خودداري مياز اينچنانچه  كردند وداد رهايش ميبيزاري نشان مي
  »! كشتندفوراً او را مي

كه : هركس با اسالم روبرو شد الزم است بالفاصله دين  اساساً اين انديشه     
خود را انكار نمايد و اسالم را بپذيرد، توّقعي باالتر از طاقت بيشتر افراد بشر 

                                                           

 از سورة توبه) نگاه كنيد. 6 (ذيل آية 159، ص1به : تفسير الجاللين، ج) ـ 1(
 .206األخبار الّطوال، اثر ابوحنيفة دينوري، ص) ـ 2(
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از طاقتش هيچكس بيشاست و قرآن كريم بارها تكرار نموده كه خداوند بر 
بسياري ) چنانكه 286 : ـ بقره ُوْسَعَها الّلُه نـَْفًسا ِإال  يَُكلفُ الَ ( فرمايدتكليف نمي

 صخدااز مدتي تأمل و تأخير، اسالم را پذيرفتند و رسولپس صاز ياران پيامبر
كه قرآن مجيد در سورة تر آنستهم از آنان با گرمي استقبال نمود. شگفت

نيز بارها با  حديبيهمشركاني كه نقض عهد نمودند و در دوران  به توبه
 مهلت داده تا ماه چهارآنان شنيدند،  منطق اسالم را از روبرو شده و مسلمانان

 .)2(توبه: َأْشُهرٍ  اَألْرِض َأْربـََعةَ  یفِ  َفِسيُحواْ  : فرمايدمي بگيرند و تصميم و بيانديشند
كه حّتي به اهل پژوهش از ساير اديان نبايد دهد پس چگونه سيوطي فتوا مي

  ؟! مهلت داد
پيشينه نيست و زيسته ولي رأي وي بيسيوطي در قرن نهم هجري مي     

چهارم)  قرن سوم و فقهاي شافعي در (از جسرَي بن العباس وأبفتواي مزبور را به 
  آورد :دهد و سخن وي را چنين مينيز نسبت مي

یْ قد ُحِکَی عَ       دیاَن جٍ أَنَُّه قاَل : لَو أَنَّ َرُجًال جاَءنا و قاَل : إِنَّ اْألَ ن أِبی الَعّباِس بِن ُرسَ نَِخلُُّه  ُتُه. لَمتََرکْ أَِجدْ  ما لَمْ  ُتُه وَحقَّ ِفیِه َقِبلْ الْ  َفN َوَجدُت  دیاِن،اْألَ  ِفی ظُرْ أَنْ  َفَخلُّونِی ةٌ کَِثیَر 
  ! )1(َل َقتْ ِه الْ نا َعلَیْ َجبْ ّال أوْ سالِم و إِ اْإل  إِلَی ةَ جابَ ناُه اْإلِ و کَلَّفْ 
حكايت شده كه ابوالعباس بن سرَيج گفته است : اگر مردي به  «يعني :      

سوي ما آيد و بگويد كه اديان بسيارند پس مرا واگذاريد تا در آنها نظر كنم و 
   . ما او را ديني را حق يافتم بپذيرم و آنچه را كه درست نديدم، ترك كنم هر
كنيم كه دعوت اسالم را اجابت كند و اگر نخواهيم گذاشت و وادارش مي وا

  ! »شمريم كه كشته شودنكرد، واجب مي
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ممكن است اين حكايت، راست باشد يعني ابن سريج چنين فتوايي   ! آري     
  داده باشد ولي خداي ابن سرَيج در كتابش فرموده است :

َيتِبُعوَن َأْحَسَنُه ُأْوَلِئَك الِذيَن َهَداُهُم  دِ فـََبشْر ِعَبا      الِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَ
  ) 18( زمر :   ُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اْألَْلَبابِ  اللُه وَ 
آيند پس بندگان مرا بشارت ده، آنانكه در پي شنيدن سخن برمي « : يعني     

كنند، آنان كساني هستند كه خدا هدايتشان ميآنگاه بهترين سخن را پيروي 
آيه، فرصت كافي  رهنمود اين البتّه عمل به و .»نموده و آنها همان خردمندانند

  و تأمل الزم دارد.
تقليد  ،الّظاهر ايشان مشكل رأي ابن سريج و امثال او در اينست كه علي     

كه قرآن مجيد تقليد يصورت !  در پندارنددر اصول دين را جايز بلكه واجب مي
و آن را  دپذيراز آباء و اجداد و حّتي سادات و بزرگان را در اصول ديانت نمي

َنا َعَلْيِه آبَاءَ گفتند : آورد كه مياز آراء مشركان به شمار مي      نَاَبْل نـَتِبُع َما أَْلَفيـْ
  ! »يافتيمآن  كنيم كه پدرانمان را برپيروي از چيزي ميما  « )170(بقره : 

اي از مشكل ديگر ايشان آنست كه آيات روشن و صريح قرآن را در پاره     
است  اين عقيده رفته صالح بر سَلف : گويندمي مرتّباً گيرند ومي موارد ناديده

بگيرند، نه از  رجالخواهند ديانت را از ميحقيقت  در  ! و ما سلَفي هستيم
اند. ما در صدر سلف هم بر اين رأي نبودهرجال بزرگ اينكه  با  ! كتاب خدا

سفيان بن أبي ةیمعاورا داريم كه با  ععلياسالم، رجلي چون امير مؤمنان 
دهند و حّقانيت مي عروبرو بود و امروز تقريباً همة اُمت اسالمي حق را به علي

آشكار است ولي در صدر اسالم برخي از صحابه از  ،او مانند خورشيد تابان
ترديد افتادند و خواستند تا راه تحقيق را بپويند  در نزاع صفّين به دخالت

اجازه خواستند كه با سپاه وي همراه شوند به شرط آنكه  عبنابراين از امام علي
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روند و در جنگ با معاويه دخالت نكنند تا بنگرند كه هردسته چه راهي را مي
تقبال فرمود و بدانها اجازه السالم از كار ايشان اس حق با كيست؟  امام عليه

داد و بر آنان آفرين گفت.  اينست روش سلف صالح در برابر اهل پژوهش و 
  ! َتِبرِ السَلفيونيعَفْل!   تحقيق

باره بياوريم تا چشم اهل انصاف و نظر بدان جا دارد عبارت تاريخ را در اين     
  روشن شود.

  نوشته است :» ينصّف ةُ قعو«نصربن مزاحم در كتاب      
لNنی و ةُ ِفیِهم عبید و )عا َعلِ̀یا(أَتَوْ  هُ أَتَوْ  دٍ ُعو َمسْ  نِ بْ  هللاِ  دِ إِنَّ أَصحاَب َعبْ       أَصحابُُه  السَّ

ظَُر ِفی َحتَّی نَنْ  ةٍ ِحدَ ِکُر َعلَیکََرکُم و نَُعسْ ِزُل َعسْ ُرُج َمَعکُم و النَنْ َفقالُوا لَُه : إِنّا نَخْ 
ِه. َفقاَل ٌی، کُّنا َعلَیْ ُه بَغْ أَو بََدا ِمنْ  لَهُ  ناُه أَراَد ما الیَِحلُّ َرأَیْ  َفَمنْ  الّشامِ  ِر أهلِ رِکُم و أمْ أَمْ 

یُه ِفی ًال هذا ُهَو الِفقْ َحًبا و أَهْ : َمْر  عَعلِیٌّ  نَّ لْ عِ ِن و الْ الدِّ َض ِبهذا َفُهو یَْر  لَمْ  ، َمنْ ةِ ُم ِبالسُّ
  ! )1(جائٌِر خائِنٌ 

آمدند  ع) نزد عليصعبداهللا بن مسعود (صحابي نامدار پيامبر ياران « : يعني     
گفتند : ما با  عبودند. آنها به عليو در ميانشان عبيدة سلماني و همراهانش 

زنيم آييم و اردويي جداگانه ميآييم ولي در لشكرتان فرود نميشما بيرون مي
خواهد طرف مييم يكديد كار اهل شام نظارت كنيم. پس اگر تا در كار شما و

كه بر او حالل نيست يا ستمي از وي آشكار شد، بر ضدّ او به كاري دست زند 
فهم  !  اين همان فرمود : آفرين و خوش آمديد عشويم. عليوارد جنگ مي

كه راضي بدين كار نشود، ستمكار درست دين و آگاهي از سنّت است و كسي
  .»و خائن خواهد بود.

   تحقيقفروع دين، فرصت تأمل و جهاد يعني فرعي از برايكه هنگامي پس    
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   شود، چگونه براي قبول اصل ديانت، چنين اجازه و مهلتي داده داده مي
كه با رأي  السالم گو؟!  اينست فتواي امام اميرالمؤمنين علي عليه شودنمي

    ! سيوطي و فتواي ابن سرَيج موافق نباشد

  مسئلة جزيه

دانست كه جزيه به منزلة  كه در سخن سيوطي آمده بايد »جزيه« مورد در     
پردازند و اي است كه اهل كتاب سالي يكبار به دولت اسالمي ميماليات سرانه

گيرد چنانكه عهده مي ، دولت حمايت از ايشان را بر برابر پرداخت آن در
اخت پردازند ولي از آنجا كه پردمسلمانان نيز به دولت اسالمي زكات مي

غيرمسلمان  افراد را از اينرو آن شود ازميشمرده  عباداتزكات نوعي از 
اند كتابهاي متعددي نگاشته» جزيه«دربارة  علماي اسالميكنند. مطالبه نمي
ها و غيره. در اين كتاب وزيهج مِيَّق ابناثر » الذّمه احكام اهل«مانند كتاب 

  ده است. احكام و شرايط جزيه به تفصيل بحث شاز 
الرّشيد)  (معاصر با هارون قاضي ابويوسفاثر » الخراج« كتاب قديمي در     

ا تَِجُب الْ آمده كه :  بیان ةُ یَ ِجزْ إِ�َّ جزيه  «. يعني َعلَی الرِّجاِل ُدوَن النِّساِء و الصِّ
. در مورد مردان نيز »زنان و كودكان رگيرد، نه بتنها بر مردان تعّلق مي

رداخت جزيه شامل مساكين، نابينايان، بيكاران، راهبان، تصريح شده كه پ
ها دهندگان را براي سربازي در جنگجزيه   )1(شود.پيرمردان و ديوانگان نمي

كه دولت اسالمي نتواند از اهل جزيه حمايت كند الزم برند. درصورتينمي
توماس خاورشناس معروف، پرفسور  دهد چنانكه پس است جزيه را بدانان باز
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بدين امر اعتراف نموده » تاريخ گسترش اسالم «كتاب  در Arnold آرنولد
  )1(.كندآنرا تحسين ميو 

بنابراين، مسلمانانِ تندرو و افراطي كه موضع حكومت خودشان متزلزل      
هاي ديني ماليات سرانه يا جزيه بگيرند. توماس است حق ندارند از أقلّيت

كه در شهرهاي ) براي مردميصاصحاب پيامبر ز(ا ابوعبيده:  نويسدآرنولد مي
  و در طي آن نوشت : اي صادر نمودزيستند اعالميهميمفتوحة سوريه 

ايم به شما بازپس خواهيم شما دريافت داشته كه از را اموالي ما تمام «     
ما  داد زيرا اينك به ما خبر رسيده است كه نيروهاي قوي دشمن عليه

صدر اسالم، در شرائطي از اهل كتاب  ، در! آري »)2(ستندحال پيشروي ه در
كه خود هنگامي گرفتند كه بتوانند از آنها حفاظت و حمايت كنند نهجزيه مي

وظيفه  !  اينست مصداق عدالت و جنگ بودند گرفتار معرض حملة دشمن و رد
يت ها تبعشناسي در مسلمانان ديروز.  اما آيا مسلمانان امروز از اين شيوه

  ؟! كنندمي

  بارة فرَق مسلمين خشونت در

كه بگذريم و به كتبي كه  سيوطياز فتواي محدثاني چون جالل الدين      
هاي اسالمي نگاشته شده بنگريم، در آنجا گاهي با آراء خشن و دربارة فرقه

شويم كه حقّاً از مسئوليت ديني و انصاف علمي فاصله دارند. تندي روبرو مي
هجري) كتاب  قرن پنجم (عالم اشعري در عبدالقاهر بغدادي : وان نمونهعن به
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نگاشته كه در ميان علماي اسالم و  »فرَقالَفرقُ بينَ اْل«مشهوري به نام 
قدري  خاورشناسان غرب شهرت دارد. ولي متأسفانه اين متكّلم اشعري به

شگفتي و تأّثر  كه ماية كندهاي مسلمان برخورد ميفرقه با آميزتعصب خشن و
 اماميهو  زيديهو  معتزلهمثالً در پي نام بردن از چند فرقه ازجمله  گردد.مي

لو التَجُ ها باشد : دهد كه هركس از اين فرقهفتوا مي  وَفُه َخلْ  ال وِه َعلَیْ  ةُ وُز الصَّ
نِّ الیَِحلُّ لِ  و ٍةُسنِّیَّ  ٍةَرأَ کاُحُه ِالمْ نِ  ال والتَِحلُّ َذبیَحُتُه  َج الْ یََتزَ  ِی أَنْ لسُّ )1(ُهمْ ِمنْ  ةَ أَ رْ مَ وَّ

 !  
جايز نيست كه بر او نماز(ميت) خواند و نه درپسِ وي نماز گزارد «يعني :      

و نه بر  شمرد اش را حالل دانست و نه ازدواجش را با زني سّني رواو نه ذبيحه
  » !مردي سّني حالل است كه با زني از آنان زناشويي كند

 كافرانو  پرستانبتكه بيشتر اين احكام را قرآن مجيد دربارة ليدرحا     
 )2(ميت گزارد رسول نتوان نماز منكران خدا و قرآني بر منظر است. مثالً از آورده

)3(ذبيحة مشركان را نتوان خوردو 
پرست نتوان زناشويي و با زنان و مردان بت 

كافر را به مسلمانان  عبدالقاهر بغدادي حكم مربوط به مشرك وو  )4(كرد
  ! تسرّي داده است

                                                           

 .33الفرق بين الفرَق، ص) ـ 1(

     وَ وَ وَ وَ   : به دليل ـ) 2(
َ
� 
َ
� 
َ
� 
َ
بَٗدا�

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم م�

َ
� أ
َ
بَٗداتَُصّلِ َ�

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم م�

َ
� أ
َ
بَٗداتَُصّلِ َ�

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم م�

َ
� أ
َ
بَٗداتَُصّلِ َ�

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم م�

َ
� أ
َ
     وَ وَ وَ وَ     تَُصّلِ َ�

َ
� 
َ
� 
َ
� 
َ
� ِ ٰ َقۡبِه

َ
ِ َتُقۡم َ� ٰ َقۡبِه
َ
ِ َتُقۡم َ� ٰ َقۡبِه
َ
ِ َتُقۡم َ� ٰ َقۡبِه
َ
ٓۦ ٓ َتُقۡم َ� ِ     ۦٓۦ ٓۦ   ب

ْ
ِ إِن�ُهۡم َكَفُروا  ب
ْ
ِ إِن�ُهۡم َكَفُروا  ب
ْ
ِ إِن�ُهۡم َكَفُروا  ب
ْ
ِ ٱٱٱٱإِن�ُهۡم َكَفُروا �, ِ �, ِ �, ِ �,    

    .)84(توبه :     ۦۦۦۦَورَُسوِلِ َورَُسوِلِ َورَُسوِلِ َورَُسوِلِ 

     وَ وَ وَ وَ  به دليل :ـ ) 3(
َ
� 
َ
� 
َ
� 
َ
مۡ �

َ
ا ل  ِمم�

ْ
وا
ُ
ُكل

ۡ
مۡ تَأ

َ
ا ل  ِمم�

ْ
وا
ُ
ُكل

ۡ
مۡ تَأ

َ
ا ل  ِمم�

ْ
وا
ُ
ُكل

ۡ
مۡ تَأ

َ
ا ل  ِمم�

ْ
وا
ُ
ُكل

ۡ
رِ     تَأ

َ
رِ يُۡذك
َ
رِ يُۡذك
َ
رِ يُۡذك
َ
ِ ٱٱٱٱ    ۡسمُ ۡسمُ ۡسمُ ۡسمُ ٱٱٱٱيُۡذك �, ِ �, ِ �, ِ يۡهِ وَ     ,�

َ
يۡهِ وَ َعل
َ
يۡهِ وَ َعل
َ
يۡهِ وَ َعل
َ
فِۡسقٞ     ۥۥۥۥإِن�هُ إِن�هُ إِن�هُ إِن�هُ     َعل

َ
فِۡسقٞ ل
َ
فِۡسقٞ ل
َ
فِۡسقٞ ل
َ
َيِٰطيَ ٱٱٱٱإِن� إِن� إِن� إِن�     وَ وَ وَ وَ     ل َيِٰطيَ لش� َيِٰطيَ لش� َيِٰطيَ لش�     لش�

 
َ
� أ
َ
Hُِوُحوَن إ

َ
 ل

َ
� أ
َ
Hُِوُحوَن إ

َ
 ل

َ
� أ
َ
Hُِوُحوَن إ

َ
 ل

َ
� أ
َ
Hُِوُحوَن إ

َ
مۡ ل

ُ
وك
ُ
ئِِهۡم ِلَُجِٰدل

ٓ
مۡ ۡوِلَا

ُ
وك
ُ
ئِِهۡم ِلَُجِٰدل

ٓ
مۡ ۡوِلَا

ُ
وك
ُ
ئِِهۡم ِلَُجِٰدل

ٓ
مۡ ۡوِلَا

ُ
وك
ُ
ئِِهۡم ِلَُجِٰدل

ٓ
َطۡعُت     وَ وَ وَ وَ     ۡوِلَا

َ
َطۡعُت إِۡن أ
َ
َطۡعُت إِۡن أ
َ
َطۡعُت إِۡن أ
َ
ونَ إِۡن أ

ُ
ُمۡشِك

َ
ونَ ُموُهۡم إِن�ُكۡم ل

ُ
ُمۡشِك

َ
ونَ ُموُهۡم إِن�ُكۡم ل

ُ
ُمۡشِك

َ
ونَ ُموُهۡم إِن�ُكۡم ل

ُ
ُمۡشِك

َ
  .)121(انعام :     ُموُهۡم إِن�ُكۡم ل

    

     وَ وَ وَ وَ به دليل :  ) ـ 4(
َ
� 
َ
� 
َ
� 
َ
� 

ْ
 تَنِكُحوا
ْ
 تَنِكُحوا
ْ
 تَنِكُحوا
ْ
ُمۡشَِكٰتِ ٱٱٱٱ    تَنِكُحوا

ۡ
ُمۡشَِكٰتِ ل
ۡ
ُمۡشَِكٰتِ ل
ۡ
ُمۡشَِكٰتِ ل
ۡ
ٰ يُۡؤمِن�     ل ٰ يُۡؤمِن� َحت� ٰ يُۡؤمِن� َحت� ٰ يُۡؤمِن� َحت� ۡؤِمنٌَة َخۡيٞ ّمِن مZ     وَ وَ وَ وَ     َحت� Zَمةٞ م

َ َ
ۡؤِمنٌَة َخۡيٞ ّمِن مZ ل Zَمةٞ م
َ َ
ۡؤِمنٌَة َخۡيٞ ّمِن مZ ل Zَمةٞ م
َ َ
ۡؤِمنٌَة َخۡيٞ ّمِن مZ ل Zَمةٞ م
َ َ
ۡو ل

َ
ةٖ َول

َ
ۡو ۡشِك

َ
ةٖ َول

َ
ۡو ۡشِك

َ
ةٖ َول

َ
ۡو ۡشِك

َ
ةٖ َول

َ
ۡشِك

ۡعَجبَۡتُكمۡ 
َ
ۡعَجبَۡتُكمۡ أ
َ
ۡعَجبَۡتُكمۡ أ
َ
ۡعَجبَۡتُكمۡ أ
َ
     وَ وَ وَ وَ     أ

َ
� 
َ
� 
َ
� 
َ
� 

ْ
 تُنِكُحوا
ْ
 تُنِكُحوا
ْ
 تُنِكُحوا
ْ
ُمۡشِكِيَ ٱٱٱٱتُنِكُحوا

ۡ
ُمۡشِكِيَ ل
ۡ
ُمۡشِكِيَ ل
ۡ
ُمۡشِكِيَ ل
ۡ
     ل

ْ
ٰ يُۡؤِمُنوا  َحت�
ْ
ٰ يُۡؤِمُنوا  َحت�
ْ
ٰ يُۡؤِمُنوا  َحت�
ْ
ٰ يُۡؤِمُنوا   .)221(بقره :   َحت�
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روند و حّتي در مسئلة غالباً سّني به شمار مي هامعتزليه كعجب آن      
در چند مسئلة  اشعري سّنياننّيان همراهند و اختالف آنها با با س »امامت«

ها به دانند و اشعريمانند اينكه معتزله صفات إلهي را ذاتي مياست  كالمي
توان آنها را با اين رأي و نظاير آن از اهل ئد بر ذات قائلند. چگونه ميصفات زا

؟  و كجا اين موضوع اساساً در قرآن كريم يا در احاديث نبوي  سنّت جدا نمود
مطرح شده تا ما به خود اجازه دهيم كه كسي را در اين مسئله به ضاللت 

  ؟ منسوب داريم
نظامية « كه خود سالها دريعني كسي ابوحامد غزّاليكه  است همينرو از     

 سالمِاإلِ بينَ ةقَ التَّفرِ لَُفيص« كتاب نمود درمي را تدريس كالم اشعري »بغداد
اند و روي نمودهكند كه دربارة معتزله زيادهاشعرياني انتقاد مياز  »ةقَ و الزَّند

  نويسد :مي
ُد الْ       فاِت و هُ ی نَفْ فِ  ةِ لَ زِ عتَ مُ َل َعلَی الْ وْ قَ َفN بالُُه یَُشدِّ عالی نَّ َهللا تَ أَ و ُمعَرتٌِف بِ ِیِه الصِّ ا یُخالُِف اْألَ  ؟ وِکناِت مْ مُ الْ  یعِ ، قادٌر َعلَی َجمِ علُوماِت مَ الْ  یعِ ُمحیٌط ِبَجمِ  مٌ عالِ  یَّ َعرِ شْ إِ�َّ   )1(.ةٍ زائِدَ  ةٍ ِبَصفَ  قادٌر ِبالّذاِت ال مٌ ی أَنَُّه عالِ فِ 
كه حالي كند؟ درمي صفات تندگويي نفي معتزله در بر ي)(اشعر چرا« : يعني     

ها است و تعالي آگاه و محيط بر همة دانستنيمعتزلي اعتراف دارد كه خداي
پردازد كه مخالفت مي اينرو به بر همة ممكنات توانايي دارد و تنها با اشعري از

ي زائد بر ذات دانا و تواناي بالذّات است نه به صفت تعالي، به نظر او، خداوند
  .»(چنانكه اشعري عقيده دارد)

را برترين  السالم عليه علي اميرمؤمنانصرف اينكه  به شيعيانمچنين ه     
توان آنها را از دانند چگونه ميمي صتر براي خالفت پيامبرصحابه و شايسته

                                                           

 .132صل التّفرقة بين اإلسالم و الزّندقة ، صفي) ـ 1(
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كرد؟ مگر  ايشان حمل را بر احكام كذايي سهولت، آن نمود؟ يا به مسلمين جدا
در آغاز  صديق ابوبكراند كه د اصحاب سيره و تاريخ از اهل سنّت ننوشتهخو

!   اي مردم« لَْسُت ِبَخْیرِکُم؟ کُم وَ یَُّها الّناُس َفإِنِّی َقد ُولِّیُت َعَلیْ أَ حكومتش گفت : 
چنانكه  »ام ولي بهترينِ شما نيستمهمانا من به واليت بر شما گماشته شده

 آري  )1(.شودديگر مدارك اسالمي ديده مي يخ طبري وتار هشام و در سيرة ابن
الظ و را بايد كنار گذاشت و همه را يكسان نديد و فوراً فتواي غ ةغُالحساب 

البّته ميراث فكري گذشتگاني تندرو، افكار آيندگان را هم به . داد صادر نكردش
و در  دهد تا مسلمانان به يكديگر نزديك شوندكشد و اجازه نميافراط مي

را در پيش گيرند چنانكه حال ما در اين  وحدتبرابر دشمنان مشترك، راه 
  روزگار بدينگونه است.

بحث شده گاهي صورت ديگري از  اسالمي فرَقهايي كه از در كتاب     
شود كه نفوذ اين گرايشِ ضد انساني را در خشونت فرهنگي مالحظه مي

شناس و فقيه ، متكّلم و فرقهزمح بنادهد. مثالً نويسندگان آنها نشان مي
الفصلُ في المَللِ و  «مشهور اهل سّنت در قرن پنجم هجري، كتابي به نام 

تصنيف كرده كه در خالل آن گاهي از افراد مجرم و  »األهواء و النّحل
اند را پيموده اجتهادو به بهانة آنكه ايشان راه   ! كندجنايتكار آشكارا دفاع مي

پندارد و بدينوسيله بر را مشمول رحمت خداوند و پاداش آخرت مي آنان
نامدار زند. ازجمله آنكه علماي برجسته و مورخان گرايي دامن ميخشونت

 دربارةسلَّم  و آله و اهللاُ علَيه صلَّياكرم  كه رسول اندنموده اهل سنّت گزارش

                                                           

عنوان  به 223، ص3و تاريخ الّطبري، ج 256، ص4ابن هشام، جالسيرة الّنبوية، اثر به ) ـ 1(
 نمونه نگاه كنيد.
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: تو را . يعني ةُ باِغیَ الْ  ةُ ِفئَ َک الْ ُتلُ تَقْ اند كه : فرموده ياسر عمارمعروف،  صحابي
أعالم نبوت  سنّت، از را علماي اهل خبر !  و اين گروه ستمگري خواهند كشت

اند زيرا عمار، به دست مرتبت شمردهحضرت ختمي هاي پيامبرييعني نشانه
:  ميهيت رجح ابن رسيد و به قول شهادت به صّفين جنگ در معاويه سپاهيان
   )1(.سلّم علیه و هللا َصلّیصُدوِق مَ اٌر ِمَن الّصاِدِق الْ فهذا إخب

بود كه اين جنايت را  ةیدعااْل وأبقاتل عمار به قول ابن حزم، مردي به نام      
اينكه مجتهد،  او را (بنا بر »الفصل« كتاب كه ابن حزم در شگفتا ده وش مرتكب

  نويسد :و مي  ! شماردمي مأجورپاداش دارد) 
.   . . الرّضوانِ  ةَ عَ َشِهَد َبیْ  یّ الّدیلَمِ  عِ َسبُ  بنُ  یَسارُ  ةِ یَ دِ َقَتَلُه أبوالعا  ـ َعنهُ  هللاُ  َرِضیَ  ـ َعNّر        )2(رًا واِحًدا.جْ جوٌر أَ ِه، َمأْ یْ لَ باَغ عَ  فیِه،طِئٌ مُخْ َتِهٌد،ُمجْ  ٌل،وُِّمَتأَ  ـ َعنهُ  هللاُ  َرِضیَ  ـ ةیدِ اَفأبُوالع

است و او شاهد  يه كشتهدابوالعا  ـ او خشنود باد كه خدا از ـ را عمار « : يعني     
مجتهد  گر وتأويل  ـ كه خدا از وي خشنود باد يه ـدرضوان بود. اما ابوالعا بيعت

يه مأجور دبود و دربارة عمار به خطا رفت و بدو ستم روا داشت ولي ابوالعا
  ! »است و يك پاداش (نزد خدا) دارد

     ار را به حقنسبت دهد و  »اجتهاد«ا قول غريبي است كه كسي كشتن عم
 »نص برابر اجتهاد در« روشن مصداق امر، اين آيا  ! پندارد »مأجور« را وي قاتل

آن دارد  كسي است كه همة دانش و توان خود را معطوف بر؟  مجتهد  نيست
بايستد  صامبررا دريابد، نه آنكه درمقابل سخن واضح پي حكم خدا و رسولكه 

ار چنان شيوع صخدارَد. خبر رسولو داللت آن را به انحراف بدربارة قتل عم 
پيدا كرده بود كه اهل شام نيز از آن اّطالع داشتند و كشته شدنِ عمار ياسر، 

                                                           

 نگاه كنيد. 355، صةقالصواعق المحربه كتاب ) ـ 1(
 بنگريد. 161، ص4اثر ابن حزم، ج» الفصل في المَللِ و األهواء و النّحل«به كتاب ) ـ 2(
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 طبريكه به قول  متزلزل ساخت تا آنجا و بمضطر معاويهسپاه  را درشاميان
را پيش گيرد  ، راه تأويلصبرابر كالم پيامبر ، معاويه مجبور شد دردر تاريخش

ا َقَتل َعNًّرا َمْن جاَء ِبه  ؟! ُن َقَتلْنا َعNًّراَو نَحْ  أَ :  و بگويد )1(إِ�َّ
ما عمار را آيا «  ! 

اما   ! »)2(ُكشتيم؟! عمار را كسي كشته كه او را با خود به جنگ آورده است
كند (تا وي را بيعت رضوان معرّفي مي يه را از اصحابداينكه ابن حزم، ابوالعا

كنندگان مزبور آمده توجه اي كه دربارة بيعتتبرئه نمايد) گويا به مقطعِ آيه

ٰ َنۡفِسهِ  : فرمايدكه مي استنداشته
َ
ُث َ�

ُ
ٰ َنۡفِسهِ َفَمن ن�َكَث فَإِن�َما يَنك

َ
ُث َ�

ُ
ٰ َنۡفِسهِ َفَمن ن�َكَث فَإِن�َما يَنك

َ
ُث َ�

ُ
ٰ َنۡفِسهِ َفَمن ن�َكَث فَإِن�َما يَنك

َ
ُث َ�

ُ
) 10 (فتح : ۦۦۦۦَفَمن ن�َكَث فَإِن�َما يَنك

را  خود پيمان زيان كه به اين نيست كُنَد، جز شكنيپس هركس، پيمان« : يعني
كنندگان غفران ابدي براي بيعت شريفه، عصمت و آية بنابراين، در  ! »شكندمي

 بينيتضمين نشده است تا بتوانيم قاتل عمار ياسر را تبرئه كنيم و پيش
  را منسوخ شماريم ! صپيامبرخدا

به را هم  السالم عليهعلي از اين فتوا بدتر!  ابن حزم قاتل موالي مّتقيان      
حزم در كتاب  ابن  ! پنداردرا مجتهد و مأجور مي كند و اوخيال خود تبرئه مي

  : نويسدكه در علم فقه تصنيف نموده مي» يالمحلَّ«مشهور 
ـ  هُ َعنْ  هللاُ  َرِضیَ  َعلِ̀یا ـ ُتْل یَقْ  لَمْ  ٍَجمُملْ  نَ مِن بْ حْ الرَّ  دَ ی أَنَّ َعبْ فِ  ةِ اُألمَّ  ِمنَ  ٍَن أََحدبَیْ  الفَ الخِ  و     
  )3(ٍ.ًرا أَنَُّه َعلَی َصوابمقَدَّتِهًدا ًال ُمجْ وِّإِّال ُمَتأَ 

  ملجم،  بن عبدالرّحمن كهنيست اُمت اختالف افراد از ميان هيچيك« : يعني   
                                                           

 .41، ص5الطّبري، جتاريخ ) ـ 1(
آنحضرت،  غزوات در صخداتمام اصحاب رسول شندةالزمست ُك اويه،قول مع بر بنا) ـ 2(

اجتهاد در «و آيا رأي معاويه مصداق   !! باشد كه آنها را به جنگ برده بود صخود پيامبر
 ؟! تنيس» برابر نص

 بنگريد. 484، ص7اثر ابن حزم، ج» المحلّي«به كتاب ) ـ 3(
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 حساب  مجتهد بود و گر واينباره تأويل كه دررا نُكشت مگرـ  عنه اهللا رضي ـعلي
  ! »رودبر راه صواب مي كرد كهمي

آنكه : اجتهاد در  نخستدر اين مقام به چند مسئله بايد توجه داشت.      
به اّتفاق آثار سّني و شيعي (و حّتي به  صبرابر نص، باطل است و پيامبرخدا

ِمٌن و الیُِحبَُّک إِّال ُمؤْ ) به علي عليه السالم فرمود : )1(حزم ابناعتراف خود 
دارد و جز منافق ؤمن، كسي تو را دوست نميجز م « ِغُضَک إِّال ُمناِفٌق الیُبْ 

 اَللُّهمَّ واِل َمنْ و در غدير خم نيز دعا نمود كه :  »ورزدكسي با تو دشمني نمي
خداوندا دوست علي را دوست بدار و با دشمنِ وي، « عاداهُ  واالُه و عاِد َمنْ 

نهم السالم آنصوص روشني، دشمني با علي عليه با وجود چنين  .»دشمن باش
 رود كه امري بزرگوار، همان اجتهاد در برابر نص به شمار ميقتل آنتا سرحد

خود از  مسند(امام حنابله) در  احمد بن حنبلآنكه :  دوم.  باطل است
  فرمود :  رضو عمار ياسر عآورده است كه به علي صخدارسول

َ~ُوَد الَِّذی  ِمرُ : اَُحیْ  !  قاَل  هللاِ  َرُسوَل  اال بَلَی یاق  ؟ نِ َرُجلَیْ  َقی الّناِس ثُکNُ ِبأَشْ حدّأُ  ال أَ      
، َعلَی هِذِه یعنی َقْر  بَُک یاالَِّذی یَْرضِ  و ةَ َعَقَر الّناق یعنی  هُ ُه َخدُّ بُلَّ ِمنْ نِِه َحّتی تَ َعلِیُّ

  )2(یََتُه.لِحْ 
ند؟ تر هستآيا به شما خبر دهم از دو مرد كه از همة مردم شقي «: يعني      

خدا، فرمود : يكي از آندو اُحيمر نام داشته كه شتر گفتند : آري اي رسول
  ه ـزند تا آنكت كه بر تو ضربه ميـصالح را پي كرد و دومي اي علي، كسي اس

                                                           

الم أنَّ الس هيَلعِهده عنويسد : مي 148، ص4ج» الفصل . . . «ابن حزم در كتاب ) ـ 1(
السالم با علي عهد بست كه جز  (پيامبر عليه نافقٌغُضه إِالّ ممنٌ و اليبعليا اليحبه إالّ مؤْ

 ورزد). دارد و جز منافق كسي با او دشمني نميمؤمن كسي او را دوست نمي
 .263، ص4، ج»د اإلمام أحمد بن حنبلمسن«رجوع شود به كتاب ) ـ 2(
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  .»خون سرت را با ريشت مرطوب سازد
اجتهاد نموده و از خداوند، به  ملجم ابنتوان گفت كه حال ميآيا با اين     

  ؟! گيردجنايت خود پاداش نيك هم ميدليل 
، مربوط به مسائل )1(اجتهادي كه در حديث نبوي مطرح شدهآنكه :  سوم     

آيد و در صورتي پيچيدة قضائي است كه براي ُقضات محاكم شرعي پيش مي
گرفت تا حقيقت را كشف كند ولي  كار قاضي محكمه، همة توان خود را بهكه 

د، وي به وظيفة خود عمل كرده و مأجور است. اما اين اتّفاقاً دچار اشتباه ش
كه نصوص شرع،  تفاوت دارد ععليو  رضعمارزمين تا آسمان با كشتن  امر، از

  قاتالن آندو را اهل بغي و دشمن خدا معرّفي نموده است.
اش كه در خانه خور هركس نيست آنكه مقام اجتهاد و قضا، در چهارم     

در   ! دم را به محاكمه كشـد و حكم قتل صادر نمايدبنشيند و نزد خود مر
را تحمل  كه هيچ قانون و دولتي آن آيدمي صورت هرج و مرج غريبي پيشاين
 وصف اين، چگونه با  ! و شارع مقدس آن رسد به حقوق اسالمي چه كند تانمي
به  ـتوان ابن ملجم و امثال او را كه نه فقيه و نه محدث و نه قاضي بودند مي

آيا اين   ؟! گر شمرد و اجازة خونريزي به آنان دادتأويلمجتهد   ـ قول ابن حزم
  ؟! برَدفتوا، فرهنگ خشونت را به اوج نمي

  

*  *  * 

                                                           

آمده است : ) 123، ص9تاب و السنَّة، جك(كتاب االعتصام بِاْل) ـ چنانكه در صحيح بخاري 1(
  ٌر.َفلَُه أجْ  طَأَ خْ َتَهَد ثُمَّ أَ اجْ فَ  راِن و إِذا َحکَمَ جْ صاَب َفلَُه أَ َتَهَد ثُمَّ أَ حاِکُم َفاجْ ذا َحکََم الْ إِ 
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غالباً با تسامح و آسانگيري قرين است. قرآن كريم تصريح  فقه اسالمي     

در  (خدا) سختي«) 78(حج :  يِن ِمْن َحَرجٍ لدّا یَجَعَل َعَلْيُكْم فِ  َمانموده كه : 

يُرِيُد الَ  يُرِيُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر وَ فرمايد : باز مي  .»اين دين بر شما ننهاده است
. »خواهدنمي سختي خواهد ومي شما آساني خدا براي« )185 : (بقره ِبُكُم اْلُعْسرَ 

 خواهدخدا مي « )28(نساء :  ُكمْ َعنْ  فيَخفّيُرِيُد الّلُه َأن  : فرمايدهمچنين ميو 
  ».سنگيني تكليف را از شما بردارد

صاسالم پيامبر     
بر آيين من  « )1(.ةْمحَ السَّ  ةِ َحَنِفیَّ ُت ِبالْ بُِعثْ فرمايد : هم مي 

 یَن َمتینٌ لدّإِنَّ هَذا ا.  باز فرمود : »امتوحيدي سهل و آساني مبعوث شده
دين، آئين استواري  اين « )2(.ی ِعباِدهِ لَ ِهللا إِ  ةَ ُهوا ِعبادُتكَرِّو ال ٍقِغلُوا ِفیِه ِبرِفْ َفأَوْ 

و بندگي خدا را در نظرِ است، پس با نرمي و ماليمت در آن حركت كنيد 
فرستادن ياران خود براي  به هنگام ص. پيامبر»بندگان خدا، ناپسند مسازيد

 آسان «)3(.التُنَفّرُوا الُتعسّرُوا و بشّرُوا و يسّرُوا و : فرمودمي اسالم، بدانها تبليغ
 ةٌ أُمَ  إِنَّکُمْ . باز فرمود : »بگيريد و سخت نگيريد و نويد دهيد و متنّفر نكنيد

                                                           

 اء.ب، باب ال1الدين سيوطي، ج النّذير، اثر جالل األحاديث البشير الصغير في الجامع) ـ 1(
 .477، ص2جامع األحاديث، اثر سيوطي، ج) ـ 2(
 .27، ص1صحيح البخاري، ج) ـ 3(
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. »استشده خواسته شما هستيد كه آسانگيري از شما اُمتي « )1(.ُیْرس الْ  ِبکُمُ  أُِریدَ 
شمرد و در هر امر تكليفي، توان مردم را شرط تعّلق تكليف مي صپيامبرخدا

ستور د كاري را به چون شما\«)2(.ُتمْ َتطَعْ اسْ  اُه مَ ِمنْ  تُواَفأْ  ٍرِبأَمْ  تُکُمْ أََمْر  إِذا : فرمودمي
  .»دادم از آن كار هرچه را كه در توانتان بود بجاي آوريد

است.  بودن دينش سخن گفته صورتهاي گوناگون از آسان به صاكرم پيامبر     
  ازجمله فرمود :

ِتی الَْخطَأُ َو ا      از اُمت من، كيفر  « )3(.ُن و َما اْسُتکْرُِهوا َعلَْیهِ لنّسياُرِفَع َعْن أُمَّ
كه از روي خطاكاري يا فراموشي يا اجبار سرزده باشد، برداشته شده اعمالي 

:  به زني كه مجبور به زنا شده بود، فرمود صپيامبرمده : آدر گزارشي  . »است
قرآن  چنانكه در» استرا آمرزيده كه خداوند تو برو « )4(.َغَفَر ُهللا لَکِ  َهِبی َفَقدْ إِذْ 

) 33 : (نور  بـَْعِد ِإْكَراِهِهن َغُفوٌر رِحيمٌ  اللَه ِمن َفِإن  َمن يُْكرِههن  وَ  : هم آمده كريم

از اجبارشان، بدانها آمرزنده و كه آنان را به زنا وادارد، خداوند پسكسي «
 گناهكاران الزم عزيرتاساساَ  ادريس) بن (محمد شافعي نظر به  .»است مهربان

دليل آنكه  دارد. به تعزير معاف زرا اتواند مجرمانمسلمين مي و امام نيست
 از لغزشهاي « )5(.ُحُدودإِّال ِفی الْ  َهَیئاِت َعAَاتِِهمْ أَِقیلُوا َذِوی الْ  : فرمود صخدارسول

هاي مذهبي دان (أقلّيتهمعا . دربارة»اهل ديانت درگذريد مگر در امر حدود

                                                           

 .32، ص5مسند احمد بن حنبل، ج) ـ 1(
 .173، ص4جاثر سيوطي، يث، جامع األحاد) ـ 2(
 .233، ص4جامع األحاديث، ج) ـ 3(
 .35، ص3حاديث الرَّسول، تأليف شيخ ناصف، جي أصولِ فألالّتاج الجامع ل) ـ 4(
 .36، ص3الّتاج الجامع لألصول، ج) ـ 5(
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را فرموده و سفارش مؤكّد به رفق و مدا صخدا ميان مسلمانان) نيز پيامبر در
  ازجمله گفته است :

ِر ئًا ِبَغیْ ُه َشیْ َخَذ ِمنْ أ  وْ َق طاَقِتِه أ َفُه َفوْ کَلَّ  وْ َتَقَصُه أ ِو انْ أ عاِهًدا ظَلََم مُ  ال َمنْ أ         )1(.ةِقیامَ َم الْ َفأَنَا َحِجیُجُه یَوْ  ٍسِطیِب نَفْ 
بر او بدانيد كسي كه به همپيماني غيرمسلمان، ستم كند يا  « يعني :     

چيزي را بدون از طاقتش وادارد يا از او نقصي روا دارد يا او را به كاري بيش
  .»رضايتش بگيرد، من در روز رستاخيز معارض وي خواهم بود

ي مردم اصرار آبروو  ناموسو  مالو  خوناسالم در حفظ كّلي  طور به     
دهند. نمي عجيبي دارد و قرآن و سنّت اجازة كمترين ستمي را به مسلمانان

شوند. مي حيرت ماية سخت كه كنيممي برخورد آرائي فقه با كتب ما در اينهمه با
  دهيم :آميز را نشان مياز اين آراء خشونت دو نمونهدر اينجا 

اي را كه : اگر كسي حفره فتوا داده است »المحلَّي«در كتاب  حزم ابن     
پس به ديگري دستور دهد تا گام در زمين پديد آرد و روي آن را بپوشاند س

آن حفره نهد و او در حفره سقوط كند و تلف شود، شخصي كه حفره را  بر
!   پديد آورده، به هيچوجه ضامن اتالف كسي كه در آن سقوط كرده نيست

بار، با توصية اكيد اسالم بر زيان نرساندن به ديگران اين فتواي خشونت
زد و كشتار مردمان را با اينگونه ترفندها در ساهرگز نمي )الَضرَر و الضرار(

خوانندگان  نظر ذيالً به را حزم عجيب ابن فتواي  دهد؟مي جلوه آسان عموم، نظر
  : نويسدمي» محلَّي«رسانم، وي در مي
ی ها َفَمشیَمِشَی َعلَیْ  نًا أَنْ ساو َغطّاها، و أََمَر إنْ  ةً َر رًَءا َحَفَر ُحفْ أَنَّ امْ  و لَوْ      
ِی شْ مَ َفالِضXَن َعلَی آِمرِِه ِبالْ  ٍعالِم رَ ِی عالXًِ أَو َغیْ َمشْ تاًرا لِلْ ُمخْ ها ذلَِک اإلنساُن َعلَیْ 

                                                           

 .108، ص3داود، جسنَن أبي) ـ 1(
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وا إِتْ  شوُه و الیُمْ  لَمْ  ِطی ِألَنَُّهمْ عْ مُ الْ  َعلَی و ال َعلَی حاِفرِِه و ال ا باَرشُ َّ̂ باَرشَ الَفُه َو إِ    !)1(ِتیارِهِ ًئا ِباخْ َشیْ 
را فرمان  را بپوشاند، سپس انساني را كنده و آن شخصي گودالي اگر « : يعني    
كه به اختيار خود حركت آن نهد درحالي و او نيز گام بر آن بگذرد تا بر دهد

نكس كه دستور نموده است چه از خطر آگاه باشد يا نباشد، هيچ ضمانتي بر آ
ده يا مزد آن را نيست و نيز بر كسي كه حفره را پديد آور گذركردن را داده

ند و مباشرِ آنها او را بر رفتن مجبور نكردبخشيده ضمانتي نخواهد بود زيرا كه 
واسطه انجام داده كار را بي اختيار خويش اين اتالف وي نگشتند و خودش با

  ! »است
  نويسد :تر آنست كه ابن حزم در پي اين فتوا ميعجيب     
؟ َفقاَل لَه : ٌن ُهوَ طَِریُق کَذا أَمْ َفقاَل لَُه  سانًاَغرَّ إِنْ  َمنْ  نَ َن هذا َو بَیْ َق بَیْ و الَفْر       َجَمًال  کُوِر أََسًدا هائًِجا أَوْ ذْ مَ نَّ ِفی الطَِّریِق الْ ِری أَ ِن َو ُهَو یَدْ مْ اْألَ  ةِ ُهَو ِفی غایَ  نََعمْ  َرتhا تُلُوَن الّناَس َفَنَهَض الّسائُِل ُمغْ ًما ُقطّاِعیَن لِلطَِّریِق یَقْ َقوْ  أَوْ  ةً هائًِجا أَو ِکالبًا َعّقاَر  ُه ُهُروَب َعنْ َفأَراَد الْ ی أََسًدا َرأَ  َمنْ ذلَِک لَُه َفُقِتَل و َذَهَب مالُُه و کَ غارِّ الْ   هَذاِبَخَربِ  َسُد َتلَُه اْألَ ی َفقَ لِِه و َمشَرتَّ ِبَقوْ َفإِنَُّه ُمَقیٌَّد َفاغْ  ِبِه : التََخفْ  َغرَّ  ساٌن َمنْ َفقاَل لَُه إِنْ  ًئا و َشیْ  یُباِرشْ  ِألَنَُّه لَمْ  ٍو ال مال ًٍال ِفی َدمغارِّ و ال ِضXَن أَصْ َفهذا کُلُُّه الَقَوَد َعلَی الْ 
  ! )2(رَهَ الأَکْ
و هيچ فرقي ميان اين و آن كس نيست كه انساني را بفريبد  « يعني :     
الن راه أمن است؟ وي پاسخ كه انسان مزبور از وي بپرسيد : آيا فمعني بدين

داند در آن راه شيري ژيان يا شتري دهد كه در كمال امنيت است با آنكه مي

                                                           

 .11، ص 8المحلَّي، اثر ابن حزم، ج) ـ 1(
 .12و 11، ص 8 حلّي، اثر ابن حزم، جالم) ـ 2(
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ُكشند خشمناك وجود دارد يا سگان گزنده يا راهزنان هستند كه مردم را مي
و آن سائل از خبر اين شخص، فريب خورد و برخيزد و بدان راه رود و كشته 

و همچنين كسي كه شيري را ببيند و بخواهد كه شود و مالش از ميان برود 
اند و او از بگريزد و كسي او را فريب دهد و بگويد كه : مترس اين شير را بسته

سخنش فريب خورد و به سوي آن شير رود و شير او را بُكشد. در تمام اين 
مال زيرا  خون و نه در دهنده اصالً نيست نه دربر فريبضمان  موارد، قصاص و

  ! »نه در كارِ مقتول مباشرت داشته و نه او را وادار به انجام آن كرده است. كه
آيا اين قبيل فتاواي دور از شرع و عقل را كه گمان ندارم كسي از علماي      

 ! آن رفته باشد، مبّلغ خشونت نتوان شمرد راسالم ب

    ت ديگري از خشونت در فتاواي فقهي اهل سّن ةاكنون به بيان نمون      
تحريك آنان به  ةبه ديگران ماي دادن دشنامكه  دانيمپردازيم. ميمي

ها   آورد و بر كينهگردد و نزاع اخالقي در ميان افراد پديد ميخصومت مي
ويژه نسبت به كساني كه نزد گروههايي از مردم محترم شمرده  افزايد بهمي
 كريم اينرو قرآن از )1(كند.مي داررا جريحهعواطف آنان كه احساسات و شوندمي

پرستان را نهي فرموده چنانكه درسورة حّتي دشنام دادن به معبودهاي بت
  أنعام آمده است : 

  .)108(أنعام/ . . . ِعْلمٍ  بِغَْيرِ  الّلَه َعْدًوا الّلِه فَـَيُسبواْ  ُدونِ  الِذيَن يَْدُعوَن ِمن َتُسبواْ الَ  وَ    

  خوانند دشنام مدهيد جز خدا مي ركان آنها را بهـه مشكبه كساني « : يعني    

                                                           

گفتن  اند و ريشخند و ناسزاها هنوز زشتي اين كار را درك نكردهاز غربيبسياري ) ـ 1(
ي حرّيت بشر و تكامل انسان را نشانه صاسالم ارجمند ويژه به پيامبر ديان بهأبه بزرگان 

انگيزند و مردم ديندار نيا برمياي از اين بابت در دو هرچندگاه، غوغا و فتنه  ! شمرندمي
 ! زننددوستي ميعين حال دم از اومانيسم و انسان آزارند. دررا سخت مي
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  .» . . دهند .دانشي، خدارا دشنام ميروي ستمگري و بي (زيرا) كه مشركان از
گويي منع شده است مانند اينكه هم به فراواني از دشنام نبوي در آثار     

 . حتّي»دشنام مدهالبّته هيچكس را  « )1(ًداحَ ِتَمنَّ أَ التَشْ  فرمود : صاكرم رسول
فرمود :  بخارينهي نمود و به گزارش  مردگاناز دشنام دادن به  صپيامبر

ِسباُب :  و نيز فرمود »ردگان، ناسزا مگوييدبه م «يعني  )2(.واِت مْ التَُسبُّوا اْأل 
لعن و دشنام  .»دشنام دادن به مسلمان، گناهكاري است « )3(.لِِم ُفُسوٌق ُمسْ الْ 

از اين گفتيم به دستور رسم كردند و چنانكه پيش اُمويانبر سر منبرها را 
نمودند تا ها سب و لعن ميرا در خطبهالسالم  عليه علي، اميرمؤمنان معاويه

داد به جاي دشنام بر  دستور را برانداخت و رفتار زشت اين العزيز عبد بن رعم

َهى َعِن  اْلُقْرَبى وَ  یذِ  ِإيَتاءِ  ْحَساِن وَ اإلِ  ِإن الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل وَ  ة، آية شريفععلي يـَنـْ
ها را در خطبه )90 : (الّنحل يَِعُظُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ  یِ اْلبَـغْ  اْلُمنَكِر وَ  اْلَفْحَشاء وَ 

خدا به دادگري و نيكوكاري و دهش به خويشاوندان  «: فرمايد بخوانند كه مي
دارد. شما را رهاي ناپسند و ستمگري بازميدهد و از زشتكاري و كافرمان مي
  .»دهد شايد كه پند پذيريداندرز مي

كنيم كه اسالم با دشنام دادن به زندگان و مردگان بنابراين مالحظه مي     
كند. با اينهمه اگر كسي موافق نيست و ادب اسالمي اين كار را محكوم مي

دشنام  صاسالم پيامبر ياران ي ازرا نقض نمود و مثالً به يك مزبور اخالقي قانون
العمل  برابر او چگونه بايد عكس و در  ؟ باره چيستاين شرعي درداد، تكليف 

  ؟ نشان داد
                                                           

 نگاه كنيد. 63، ص5حنبل، ج بن به مسند احمد) ـ 1(
 بنگريد. 129، ص1صحيح بخاري، جبه ) ـ 2(
 رجوع شود. 81، ص1بخاري، جبه صحيح ) ـ 3(
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اند. از اي صادر نمودهگيرانهمورد، فتاواي سختدر اينفقيهان اهل سنّت      
وي كه  آورده انس بن مالك اماماز قول  »المحلَّي«زم در كتاب ح جمله، ابن

بكر و عمر دشنام دهد اهركس به اب « )1(و ُعَمَر ُجلِدَ  ٍرَسبَّ أَبابَکْ َمنْ گفته است : 
را  دهندهدشنام حكم قتلِ رفته و رأي باالتر اين . برخي از»بايد تازيانه بخورد

فتُح الباری ِبَرشح صحیح  « مشهور كتاب در النيسَقع رجح ابناند چنانكه داده
  )2(دهد.كور را به برخي از فقهاي اهل سّنت نسبت ميحكم مذ »الُبخاری

دادن نيامده است  دشنامكيفري براي  كريم قرآن كه در است حقيقت آن     

  اللهِ  َأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى مثْـُلَها َفَمْن َعَفا وَ  َسيَئٍة َسيَئةٌ  َجَزاءُ  وَ فرمايد اينكه مي جز
كند،  كه عفو است پس هركس آن دي، بدي مانندسزاي ب « : يعني )40 : (شوري

كشتن  شالّق زدن يا دليلي بر نيز نبوي سنّت در  .»است عهدة خدا پاداشش بر
مورد آمده، مقابله كسي كه به يكي از صحابه دشنام دهد نداريم. آنچه در اين

شود. چنانكه گزارش شده به مثل يا عفو است كه از فضائل اخالقي شمرده مي
خدا «  َقَهُه !فْ قاتَلَُه ُهللا کافرًا، ما أَ  : گفت عامام عليدربارة خوارج  افراد زيكي ا

برخاستند تا آنمرد  ع!  ياران امام »اين كافر را بكشد چقدر او فهميده است
ا ُهَو دً ُرَویْ :  فرمود ععلي قتل رسانند. امام را به خارجي َّ̂ ٌو َعفْ  ، أَوْ ِبسبٍّ سبا، إِ

دهند يا با عفو از را با دشنام پاسخ مي آرام باشيد، دشنام «: يعني  )3(.بٍذَْنَعن 
  همان آية قرآني است.  ترجمةو اين بيان امام،   .»گناه
  دشنام  گرفتند ويكديگر خشم مي بودن، گاهي بر حكم بشر به صپيامبر ياران   
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سند احمد مچنانكه در   ! كشتزد و نميدادند و كسي آنها را تازيانه نميمي
  (امام حنابله) آمده است كه :

ُم فَ  ِجُب یُعْ  ٌُس َفَجَعَل النَِّبیّ جالِ  ُو النَِّبیّ  ٍرَرُجًال َشَتَم أَبابَکْإِنَّ       Xّ أَکAََ، لَ و یََتبَسَّ
ابوبكر را دشنام  مردي «يعني :   )1(. . . و قامَ  صَب النَِّبیُّ لِِه، َفَغِض َض َقوْ ِه بَعْ َردَّ َعلَیْ 

كرد) و از تحمل ابوبكر در در آنجا نشسته بود (و نظاره مي صداد و پيامبرمي
مرد، دشنام را بسيار شگفتي و شادماني بود و لبخند بر لب داشت. چون آن

هايش را به وي برگرداند. كرد ابوبكر (طاقت ازدست داد) و برخي از دشنام
راين، فتواي قتل يا . بناب» . . خشم گرفت و از آن مجلس برخاست . صپيامبر
خوردن براي كسي كه به ابوبكر يا عمر دشنام دهد مستند شرعي  تازيانه

   ندارد، هرچند كاري ناپسند و زشت است.
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  ! تكفير مسئلة

موضوع تكفير نيز از مسائلي است كه در جهان اسالمي با خشونت پيوند      
كه  مسئلة عقيدتي اند. البتّه هرودهروي نمآن زياده يافته و برخي از فرَق دربارة

به افراط بيانجامد و با خشونت قرين شود، معموالً ابتدا در معرض اختالف و 
سپرد زيرا با طبيعت بشر گيرد و سپس راه زوال و فنا را مينزاع قرار مي

گردد. نمونة اين امر را دهد و ناگزير مهجور و متروك ميسازگاري نشان نمي
ي، تندروِ دليل كه به مالحظه كرد »خوارج« توان در فرقةي ميجهان اسالم در

هاي گوناگون تقسيم شدند و سپس اكثر آنها به انقراض و زوال به فرقه ابتدا
  نويسد :مي »الَفرقُ بينَ الفرَق«در كتاب  عبدالقاهر بغدادي  ! پيوستند

 ُتَكفّرُ ٍةواِحدَ  ُکُّل . ةً یَن ِفرقَ ِعْرش  ْت َنها َفصاَر بَیْ  ذلَِک فیX َتلََفِت الَخوارُج بعدَ اخْ      
  )1(! سائِرَها

 بيست فرقهاز آن، در آرائشان به اختالف افتادند و خوارج پس « يعني :     
از اين بيست فرقه، امروز   ! »نمودنداي ديگران را تكفير ميشدند، هر دسته

يمتر بودند و به كه از سايرين مال »إباضيه«جز فرقة  كسي در ميان نيست به
و شمال افريقا باقي هستند و به زندگي اعتقادي   عمانهمين دليل هنوز در 

  دهند.خود ادامه مي
اي براي نسبت دادن كفر به »ضابطه«هاي تندرو و تكفيرگرا بيشتر فرقه     

اي از آراء ايشان موافق نبودند، اند و همينكه گروهي با پارهديگران ارائه نداده
از علماي  برخي  ! شدندآوردند و از آنها جدا ميبه تكفير آنان روي مي فوراً
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گذشته درصدد برآمدند تا مالك جدايي كفر از اسالم را بيان  اسالم در روزگار
َصُل َفیْ «در اينباره كتاب مفيد و موجزي به نام  غزالي أبوحامدسازند. ازجمله 

تحرير درآورده است. غزالي در آغاز  به رشتة» ةبیَن اإلسالم و الزَّنَدق ةالّتفرق
  : نويسدكتابش مي

هرچند به اندازة يك » مذهب اشعري«اند كه انحراف از گروهي پنداشته     
ِقیَد ِشْربٍ  لو و يِّرذَهب األشعَ ُعدوَل عن مأنَّ الْ (  ! وجب باشد، موجب كفر است

)1(کُفرٌ 
آنصورت بايد  درگويد : كند و مياين نظر افراطي را رد مي). سپس ! 

  ! آيد) كافر بدانيمرا (كه از بزرگان مذهب اشعري به شمار مي ابوبكر باقالني

اختالف دارد  اشعري ابوالحسنتعالي با براي حق »بقاء«يرا كه او در صفت ز
تعالي را از كه اشعري، بقاء خدايشمرد درحاليرا صفت ذاتيِ خداوند مي آنو 

دهد و ندارد.  آنگاه غزالي سخن خود را توسعه ميپصفات زائد بر ذات او مي
يا جز حنابله يا  معتزلهمانند مذهب  گويد مخالفت با ديگر مذاهب ـمي

رسد كه هنگامي نيز موجب كفر نيست و سرانجام بدين نتيجه مي  ـ ايشان
به  صاسالم پيامبرپيوندد كه با مي  يعني كُفرـ شخص، به نقطة مقابل اسالم ـ

  ).)2(ُر إِّال yُِخالََفِتهزَُم الکُفْ و الیَلْ برخيزد (مخالفت 
اي از اعتقادات اسالمي از اصول ديانت توضيح مطلب چنين است كه : پاره     

گونه اين (نه تفصيل آنها). در نبوت و معاد شوند مانند اصل توحيد وشمرده مي
كار يا تأويل اند، جاي انكه به وضوح و صراحت در قرآن و سنّت آمدهامور 

اسالم صراحت  كه در شرع ويژه آنهايي مباحث به اي ديگر ازپاره نيست ولي در
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پندارند كه به حكم واقعي آراء مختلفي ابراز شده است و همگان مي ندارند،
قد به اصول و مباني اسالمند اند. بنابراين مسلماناني كه معتشرع، دست يافته

     الم محكومد به خروج از اسابراز دارن سخنان مختلفي ،موارددر اين اگر
اينرو  وي را ندارند از و رسالت صمخالفت با پيامبرخدا شوند زيرا آنان قصدنمي

كنند كه در رأي خود وجه روا نيست زيرا آنان گمان ميتكفير ايشان به هيچ
صواب  گمان ايشان مقرون به صحت و اند، هرچندنموده موافقت صپيامبرخدا با
  اشد و در فهم مدارك شرع دچار خطا شده باشند.نب

 صخدارسول تكذيب را همان كفر مالك بحث، از گيرينتيجه هنگام به غزالي     
  نويسد :خدا و رسول) و مي (نه خطا در فهم سخن شمردمي
سوِل  هو تکذیُب  : فأَُقوُل  . . . رِ کُفْ الْ  رَِف َحدَّ تَعْ  نأَ  َتهیتَشْ  لََعلَّکَ      لَو  ـالرَّ    ةُ علیِه الصَّ

المُ     )1(.ِمXّ جاَء ِبه ٍءفی َشیْ   ـ و السَّ
.  . كه تعريف منطقي كفر را بشناسي . هستي آن تو خواستار شايد « : يعني     

سوي خدا  است در آنچه از صخداگويم كه : كفر همان تكذيب رسولپس مي
  »آورده است.

اختالف در توحيد ذات خدا يا  بر آنچه غزالي گفته است مثالً جاي بنا     
ولي اختالف در اينكه صفات إلهي، عين ذات   توحيد عبادت پروردگار، نيست

برَد. همچنين در اوست يا الزمة ذات حق است؟ كسي را از اسالم بيرون نمي
اينكه  نزاع نيست ولي اختالف در كالم خدااست جاي إلهي و اينكه قرآن، وحي

آن چگونه است و به چه نحو است؟ موجب خروج از مثالً تأويل متشابهات قر
 مسجداألقصي به الحرام مسجد از شبي صاسالم پيامبر اينكه در يا شود.نمي اسالم

                                                           

 .134فيصل التّفرقة بين اإلسالم و الزّندقة، ص ) ـ1(
 



87  ! خشونت فقه و

سير داده شده، جاي مناقشه ندارد ولي در اينكه سير مزبور، جسماني بوده 
. يا دهداين اختالف اجازة تكفير مسلمانان را به كسي نمي  ؟ است يا روحاني

از او پيامبري نخواهد إلهي است و پس آخرين پيامبر صاسالم ر اينكه پيامبرد
آمد، مسلمانان اختالفي ندارند ولي در اينكه با قبول خاتميت در چه شرائطي 

ميان آيد كسي به كفر  پذيرند اگر سخنان مختلفي دراحكام اسالمي تغيير مي
  .  . ك .ي ذلَلع و قسگردد. بازنمي

پيش  صاكرم وفات رسول ازكه پس تاريخي رويدادهاي اختالف در نينهمچ     
 كسي نيست هرچند نشود، سبب كفر صكه موجب انكار پيامبرصورتي ، درآمد

  اند. تمام فرَق مسلمين به واقعيت امور دست نيافته
هاي دهد كه بسياري از نزاعحفظ و رعايت اين ضابطة صحيح، اجازه نمي     

برابر  بيانجامد و توان تحمل آنها را در تكفيرو  خصومتان به فكري مسلمان
اعتنايي به ضابطة مزبور سبب خشونت بسياري ميان برد و بيسايرين باال مي

هايي كه دربارة فرَق مسلمين شود. يك نگاه به كتابمسلمانان شده و مي
در  صديدهد كه گاه بر سر چه مسائل جزئي، اُمت محماند، نشان مينگاشته

  ! اندبندي نمودهبرابر يكديگر صف
خود دست  مسلمان خواهران برادران و كشتار كه بهما نيز كساني روزگار در     

اصولي را  اند، از اين ضابطة صحيح دور هستند و اختالف نظرهاي غيرگشوده
كه  داننداند و نميويران نمودن، كشيده زدن وجنگ و كشتار و آتش به ميدان

  ! يـَْعَلُمونَ  یقـَْومِ  لَْيتَ  يَاو  اندهولناكي افتاده هايفتنه گناهان بزرگ و دام چه در

متين و برهان قاطعي،  سند دستاويز استوار و كه با چه اندانديشيده هيچ آيا     
دو  كه همه بر يك آئين هستند و گاهي هرُكشند درحاليمسلمان را ميمردم 

:  كه فرموده است كيفر خداوند قهار باك ندارند ازا آي  ؟! انددسته، از اهل سّنت
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  ـ زمين كرده باشد باشد يا فسادي در را كشته آنكه نفسيرا ـ بي هركس يكتن

َمن قَـَتَل نـَْفًسا !  است كه جميع مردم را كشته است آن به قتل رساند همانند
   ).32(مائده :  الناَس َجِميًعااَألْرِض َفَكأَنَما قَـَتَل  یِبَغْيِر نـَْفٍس َأْو َفَساٍد فِ 

 ،بنابراين اند،نكرده ما بيعت امام مسلمانان با چون ديگر : بگويند است ممكن  
اما آيا اين سخن، منطقي و   ! القتل هستند و خونشان هدر است واجبهمگي 

كجا  شما از امامبايد از ايشان پرسيد : مشروعيت   ؟! اين ادعا درست است
عراق  افغانستان يا پاكستان يا اي دركه هردسته باشد اگر قرار  ؟ ستا ثابت شده

ت امام به كسي با  ـ جهان مسلمانان ساير رضايت و آگاهي بدون ـ ديگر نواحي يا
اين كار، عين  بكشند، آيا ديگر اسلحه روي مسلمانان بيعت كنند و سپس به

دستاويز، زورگويي و  نآيا كشتار مسلمانان بدي  ؟ هرج و مرج و جباريت نيست
 دانيد)مي سنّت را اهل خود (كه  شما اعتقاد به  ؟ شودنمي شمرده عدالتيبي

يابد (شوراي اهل حلّ و عقد مشروعيت مي و بيعت، ٰشوري با تالفامامت يا خ
اما آيا به هنگام شوراي شما، نمايندگان مسلمانان  و بيعت اكثريت مسلمين).

ـ   راشدين مانند دورة خلفاي ـ تاكثري آن، بيعت ازسپ و دنيا حضور داشتند؟
  ؟! صورت پذيرفت

اعتبار الزم و كافي را ندارد عقل،  لحاظ شرع و حكومتتان به كه پاية شما      
   و   ؟ بريدريزيد و اموال آنها را به يغما ميجرأت خون مردم را ميبه چه 

محسوب  »ضاألر  یف فساد« ناروا، مالاع اين آيا  ؟ كنيدمي ويران را هايشانخانه
 خوارجبه راه   ـ دانيدرا اهل سنّت و جماعت مي خود كه آيا شما ـ ؟ شودنمي

آيا در كتب صحاح خود، آثار و و   ؟ رويدشما مخالفند، نمي كه با مذهب
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با شروح و و آيا   ؟)1(گويندچه مي خوارجايد كه در بارة احاديث نبوي را نديده
تَخاُفوَن َهللا َیوَم  ما أ  ؟! ايدعلماي بزرگتان در اينباره برخورد نكردههاي تطبيق    الِحساِب؟

بسياري از مردم دنيا به اسالم هستيد.  سوء ظنّ و بدبينيمسئول شما      
يسّرُوا و الُتعسّرُوا و بشّرُوا را كه فرمود :  گواريربز شما، پيامبر هايخشونت

  بگيريد و سخت مگيريد و نويد دهيد و متنفّر مكنيد) آسان ( )2(و الُتَنفّرُوا
 مسلمانان آيندة هاينسلبرابر  شما در  ! است سؤال برده ناحق، زير به

  ! كنند تخشني دعو به دين بس  ـ از نگاه آنان كه بايد مردم دنيا را ـ مسئوليد

  ؟ ايدپذيرفتهبرابر چه دستاوردي در دنيا  هاي سنگين را درآيا اين مسئوليت

شما بر پهناي زمين دست يافتيد اما آيا فروختنِ آخرت به دنيا، براي كه  گيرم

    ).102 : (بقره يـَْعَلُمونَ  َكانُواْ  َلوْ  َأنُفَسُهمْ  ِبهِ  َشَرْواْ  َما لَِبْئسَ  ؟! است مسلمان جائز

نهي  احاديثي كه مسلمانان را از تكفير اين و آن بدون دليل واضح، آثار و     
اي كه عالم مشهور گونه شوند بهكنند در كتب سنّت به فراواني يافت ميمي

» حکاماألَ  ةعمدحکام األحکام فی رشح ِإ «در كتاب  العيد دقيق ابناهل سنّت، 
  نويسد :در اشاره به آنها مي

َر أََحًدا ِمَن املُسلِمیَن  و هذا َوعیٌد َعظیٌم لَِمنْ        ةٌ طَ ِهَی َورْ  َس کَذلَِک وَلیْ  وکَفَّ
نَّ ِمَن املَنْ  وٌق کثیٌر ِمَن املُتکلّمیَن َوَقَع فیها َخلْ  ةٌ َعِظیمَ  الَحدیِث  و أهلِ  ةِ سوبیَن إِلَی السُّ

 Xَِ3( ! رِِهمَحکَُموا ِبکُفْ  وَعلَی ُمخالِِفیِهم  تَلَُفوا فی العقائِد َفَغلَظوااخْ  ل(  
                                                           

الخوارج  في الّثالث (الباب ،5ج »صالرَّسول أحاديث لالُصول في الجامع التّاج« كتاب به ـ) 1(
 به بعد بنگريد.  311و المارقين من الدين) از صفحة 

 نگاه كنيد. 27، كتاب العلم، ص 1به صحيح بخاري، ج) ـ 2(
 .76، ص4إحكام األحكام، اثر ابن دقيق العيد، ج) ـ 3(
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كسي از مسلمانان را اين تهديد بزرگي است براي شخصي كه  « يعني :     
تكفير كند و او كافر نباشد و اين گرداب عظيمي است كه خلق بسياري از 

كه در عقايد  آنرو اند ازآن افتاده متكّلمان و منسوبان به سنّت و اهل حديث در
  .»اند.آنان داده كفر اند و حكم بهمخالفان خود سخت گرفته اختالف كرده و بر

اي نيست كه هركس به خود اجازه هل قبله، امر سادهآري، مسئلة تكفير ا     
دهد در اين وادي خطرناك گام نهد و حكم تكفير مخالفانش را صادر كند تا 

اند كه دربارة السالم آوردهآنجا كه در مدارك شيعي و سّني از امام علي عليه
ا بََغوْ  وانُناإِخْ  ُهمْ تكفير خودداري ورزيد و فرمود :  خويش از محارب دشمنانِ

. چنانكه در كتاب »ما ستم نمودند ايشان برادران ما هستند كه بر « .ناَعلَیْ 
(از ياران امام  يريحم جعفر بن عبداهللا اثر ابوالعباس »سنادرب اإلُِق« قديمي
 المِهم السيَلع علي بن حسين بن علي بن محمدكه  استآمده )ععسكري حسن

الُم  هِ َعلَیْ إِنَّ َعلِیhا گفت :  عم عليش امادربارة نياي بزرگوار َحًدا أَ ِسُب یَنْ  یَکُنْ  لَمالسَّ
  )1(نا.َعلَیْ  اوانُنا بََغوْ إِخْ  ِق ولِکن یَُقوُل : ُهمْ لنّفاا إِلَی ِک و اللشّرِبِه إِلَی اَحرْ  لِ أهْ  ِمنْ 

 هيچيك از كساني را كه (در دوران خالفتش) باالسالم  عليهعلي  «يعني :      
گفت : آنان برادران ما نمود ولي مياو جنگيدند به شرك و نفاق منسوب نمي

  .»ما ستم كردند هستند كه بر
طارق بن از  »المصنَّف «در كتاب  ةبَ َشیْ ابن أبي از علماي اهل سنّت نيز      

  آورده كه گفت : شهاب
وا !   لشّركِمَن ا : قاَل   ؟ کُونُمْرشِ  مْ هُ  أَ  رِ النَّهْ  لِ َفُسِئَل عن أَهْ  عليٍَّد ُت ِعنْ کُنْ        َفرُّ   ؟ قاَل :  مْ ـهُ  ِقیَل : َفX .کُُروَن إِّال َقلِیًال ناِفِقیَن الیَذْ مُ إِنَّ الْ  : اَل ق  ؟ ِقیَل : َفُمناِفُقوَن ُهمْ 

                                                           

 نگاه كنيد. 45اثر حميري، ص» قرب اإلسناد«به كتاب ) ـ 1(
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  )1(نا.ا َعلَیْ َقوٌم بََغوْ 
سيده شد كه بودم، از او دربارة اهل نهروان (خوارج) پر عنزد علي «يعني :      

پرسيدند   ! آنها (به زعم خود) از شرك فرار كردند:  فرمود  ؟ آيا آنان مشركند
منافقان (چنانكه در قرآن آمده) جز اندكي، فرمود :   ؟ كه : آيا آنان منافقند

كنند (و خوارج غالباً به ذكر خدا مشغولند) پرسيدند : پس ذكر خدا را نمي
دارند؟) فرمود : آنان گروهي اهل بغي هستند  آنها كيستند (با شما چه نسبتي

  .»(كه بر ما ستم روا داشتند)
، ديگران كيستند كه به خود صاينست رأي امام مسلمين و خليفة پيامبر     
  باشند؟! آنكه دليلي همچون آفتاب داشته را دهند. بدون قبله تكفير اهل اجازة
  به خوارج فرمود : ععليامام      
ْ  ،تُُموناَصِحبْ  َدنا ثَالثًا ماِعنْ  مْ إِنَّ لَکُ       َ̂ و  ،َمهُ کُُروا ِفیَها اسْ تَذْ  أَنْ  هللاِ  َنُعکُم َمساِجدَ ال
 ْ َ̂   )2(َدأُونا.َحتَّی تَبْ  و النُقاتِلُکُمْ  ،ِدیناِدیکُم َمَع أَیْ أَیْ ماداَمْت َء َفیْ الْ  َنُعکُمُ ال

ه با ما مصاحب هستيد. آنِ شما است تا زماني ك سه چيز نزد ما از « : يعني     
كنيم تا نام او را در آنجا خدا جلوگيري نمي يكي آنكه از ورودتان به مساجد

تا زماني كه دست شما با ما  ياد كنيد. دوم آنكه شما را از سهم بيت المال ـ
كه شما جنگيم تا هنگامي. سوم آنكه با شما نميكنيممحروم نمي  ـ است

  ».جنگ را با ما آغاز كنيد
دانست كه خوارج در رأي ديني خود به انحراف به خوبي مي عامام علي     
شمرد. معلوم اند، با وجود اين، حقوق ديني و اجتماعي آنها را محترم ميرفته

  هاي تندرو در روزگار ما چرا حقوق ساير مسلمانان را رعايت نيست فرقه
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 ةمسلمان به مدرسبه جرم تحصيل دختران برخي از آنها كنند و مثالً نمي
    ، نونهاالنِ مسلمان را به قتل گريسَلفيشوند و به نام ور ميآنان حمله

هاي نوين بر دختران مسلمان، كه آموختن دانش كنيمميفرض   .رسانندمي
نسبت به  همآن ؟ اسالم، قتل است عمل حرامي در اما آيا كيفر هر  ! حرام باشد

مدرك شرعي اين  با كدام  ! دروس هستند ت آنخبر از حرمنونهاالني كه بي
گري بدين جنايات، كه به نام سلفيآيا كساني  ؟ رسدادعاي واهي به اثبات مي

  ؟ نيستند گذاربدعتدهند، صورت شرعي مي
طبيعيات و امثال اينها، آشنايي  شيمي و فيزيك و دانش با عالوه، آشنايي به    
كفر  ،إلهي سنَنِتكويني او است. آيا آگاهي از هاي يا سنّت خداوند قوانينبا 

فتي و كه به نام ميا كساني  ؟ كندو كسي را سزاوار مرگ مي شودشمرده مي

ِن ؟  بندندافترا مياند، بر خداي سبحان مجتهد بر اين رأي رفته ُم ِمم�
َ
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  ).144(أنعام : ؟     ِعل

جديد مرتكب گناه كبيره  آموختن دروس مسلمان با فرض آنكه دختران به     
رود و مرتكب گناه كبيره از اسالم بيرون مي «رأي كه :  ايناما   ! شده باشند

  جماعت! سنّت و اهل فتاواي از نه خوارج بوده، خاص آراء از  ! »است خور قتل در
گفتند : كسي كه به گناه كبيره دست مي عه اميرالمؤمنين عليخوارج ب     

 گاه كسي را كه مرتكب صخداامام بدانها پاسخ داد : رسول  ! شودزند، كافر مي
گزارد. اش نماز ميت ميفرمود و سپس بر جنازهگناه قتل شده بود، قصاص مي

مگر   ؟ خواندكافر، نماز ميت مي بر صخدااگر او كافر شده بود چگونه رسول
  ؟ ) از چنين نمازي منع نكرده است84قرآن كريم (در سورة توبه، آية
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لجاجت  پاسخي نداشتند ولي بسياري از آنها دست از عامام برابر خوارج، در     
  ؟! گروههاي تندرو در روزگار ما از خوارج هستند آيا  ! داشتندهم برنمي

رود مگر كه از اسالم بيرون نميگرديم : هيچكس به سخن نخستين بازمي     
ُغُلو روي آورد  را انكار كند يا دربارة او به السالم عليه محمدخاتميت  رسالت و
  : فرمود صخداُغُلو نمودند. رسول السالم عليه عيسيحقّ  مسيحيان در چنانكه

اَمرْ  نَ لنَّصاَری ابْ ا رَِت ُرونی کXَ أَطْ التُطْ     َّ̂   )1(.َرُسولُهُ  و هللاِ  دُ َعبْ  : ُدُه َفُقولُوابْ عَ  أنَا یََم، َفإِ
روي مكنيد همانند آنكه نصاري دربارة فرزند مريم ُغلُو من زيادهدربارة  «     

كردند. جز اين نيست كه من بندة خدا هستم، بنابراين بگوييد : بندة خدا و 
ا پرستش كه به بندة خدا، صفات خدايي دهد يا او ر البّته كسي». فرستادة او

  كند، از اسالم بيرون رفته است.
  

*  *  * 
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بحث ِجهاد است كه گاهي  ،كه با خشونت پيوند دارد ترين بخشيمهم      

كه يعني خونريزي است !  درصورتي دماء سفكاند مقصود از آن : پنداشته

آيد يعني توان خود را در امري به مي »بذل وسع«در لغت به معني  ِجهاد
 15ة ر كوشيدن.  گواه اين معنا در قرآن كريم آيكار گرفتن يا در كاري بسيا

دهد گمراهي نسبت مي لقمان است كه جهاد را در آنجا به پدر و مادرِ ةسور
آنها  كوشند تا فرزند خود را به شرك متمايل سازند و دربارةكه سخت مي

  فرمايد :مي

ُهَما  تُِطْعُهَما وَ  ِعْلٌم َفَال  لَْيَس َلَك ِبهِ  َما یَعلى َأن ُتْشِرَك بِ  َجاَهَداكَ ِإن  وَ       َصاِحبـْ
نـَْيا َمْعُروًفا یفِ  15(لقمان : . . .  الد.(  

و اگر آندو (پدر و مادر) بسيار كوشيدند كه تو بدون هيچ دانشي،  «:  نييع     
چيزي را شريك من سازي، درآنصورت از آندو فرمان مبر ولي در دنيا با آندو 

  .»به نيكي رفتار كن . . . 

  : است مانند آمده كوشش بليغ معني قرآن نيز جهاد به ديگر هايسوره در     

  .   )6(عنكبوت :  اْلَعاَلِمينَ  َعنِ  ی اللَه َلغَنِ  نَـْفِسِه ِإن َجاَهَد َفِإنَما ُيَجاِهُد لِ  َمن وَ      

و هركس مجاهدت كند جز اين نيست كه به سود خود مجاهده  «يعني :      
  .»نياز استهمانا خدا از جهانيان بي كندمي
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مراد از مجاهده در اين آية شريفه تالش براي تقويت ايمان و خودسازي      

را به معناي  است ولي برخي از مفسران آن »نفس جهاد با«يا به اصطالح 

ويژه  رسد بهاند كه تفسيري بعيد به نظر مينموده تفسير »كارزار با دشمن«
)1(آمده مّكي هايرديف سوره درعنكبوت  سورة كه

 جنگ مّكه اساساً دوران در و 
دوره، همان كوشش براي  آن مخالفان مطرح نبوده است. جهاد مسلمانان در با

همچنين  دعوت ديگران براي پذيرفتن آيين توحيدي اسالم بود و خودسازي و
جهاد رفته  سوره باز ذكري از همين پايان در  مّكه. مشركان آزار برابر در مقاومت
  : فرمايدو مي

        )69 : (عنكبوت ِإن اللَه َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ  الِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـُهْم ُسبُـَلَنا وَ  وَ  

را به راههاي  شك آنانكه دربارة ما مجاهدت كردند، بيكساني « يعني :     
  .»تكنيم و خدا با نيكوكاران اسخودمان هدايت مي

 و اهللا) سبيل في جهاد (نه گويدمي سخن »اهللا في جهاد« كه از كريمه آية اين    
اين نتيجه، با شمرده است.  »هدايت به راههاي خدا «نتيجة آن مجاهدت را 

!   د تا جنگ بادشمنانرسمناسبتر به نظر مي كوشش علمي و جهاد نفساني

را  »جاهدوا«، واژة طبري ريرج اي چون ابنمعروف و برجسته اينهمه، مفسر با

نموده و بر كارزار با دشمنان حمل كرده  تفسير »قاتَُلوا« معناي اينجا به در
  )2(! تاس

دارد،  داللت »جهاد فرهنگي« ن براتّفاق مفسرا به كريم، قرآن ه دركايهآي     

َجاِهْدُهم  َن وَ ُتِطِع اْلَكاِفرِي َفَال فرمايد : از سورة فرقان است، آنجا كه مي 52آية 
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كافران را فرمان مبر و با (قرآن) به جهاد  «:  يعني). 52 : (فرقان ِبِه ِجَهاًدا َكِبيًرا

  ! »با آنان بكوش، جهادي بزرگ
اند اين آية شريفه را در پيوند با كارزار تفسير علّت آنكه مفسران نتوانسته     

اند. يعني جهاد دانسته »آنقر «را  آن مرجع ،كه همگي است »بِه « كنند، ضمير
ُهم ِبهَذا الُقرآِن جاِهدْ قرآن پيگيري نما. به قول طبري :  دعوت به بارا  بزرگ

  .»با اين قرآن، به جهادي بزرگ با ايشان پرداز « )1(.ِجهاًدا کَِبیًرا
را آورده  مناسبي ذيل همين آيه، نكتة» البيان مجمع« تفسير درطبرسي      

  و نوشته است :
حانَُه، َد ِهللا ُسبْ ِعنْ  ةً ظَِمِه َمنِزلَ و أَعْ  ِجهادِ الْ  جلِّأَ  َعلَی أَنَّ ِمنْ  ةٌ َداللَ  افی هذ     

  )2(.ِء الّدینادو أَعْ  ِطلینَ بْ مُ لْ اَحّل ُشَبِه ی فِ  َتکَلِّمینَ مُ ِجهاُد الْ 
اينكه از شكوهمندترين و بزرگترين  است بر آيه، رهنمودي در اين « : يعني     

  .»دشمنان ديانت انديشان ومان است در حلّ شبهات باطلمتكلّ جهاد جهادها،

بر جهاد رزمي  »جهاد فرهنگي«يابيم كه و از همين آيه نيز درمي آري     

شويم كه ، آگاه ميكتب سيره و تاريختقدم داشته است چنانكه از بررسي 
ه دشمنانش كتنها هنگامي سالها به تبليغ اسالم مشغول بود و(ص)  خدارسول

و به قتل شبانة او مصمم شدند،  )3(به آزار و شكنجة مسلمانان اقدام نمودند
مجبور به هجرت از مكّه و دفاع از مسلمانان گرديد و اين نص قرآن است كه 

  دهد :به كارزار خبر مي صـ عالوه بر گواهي تاريخ ـ  از علّت اهتمام پيامبر
                                                           

 از سورة فرقان نگاه كنيد. 52ذيل آية » جامع البيان«فسير به ت) ـ 1(
 سورة فرقان بنگريد. 52ذيل آية » مجمع البيان«به تفسير ) ـ 2(
و الكامل  327، ص2و تاريخ الّطبري، ج 156باره به : سيرة ابن اسحاق، صدر اين) ـ 3(

 نگاه كنيد. 45، ص2في الّتاريخ، ج
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الِذيَن  . ِإن اللَه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ  بِأَنـُهْم ظُِلُموا وَ  أُِذَن لِلِذيَن يـَُقاتـَُلونَ      
  ).40و 39حج : (. . .   يـَُقوُلوا رَبـَنا اللهُ  َحق ِإال َأن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم ِبَغْيرِ 

كه در معرض پيكار قرار دارند، اجازة (دفاع) داده شده  به آنان «يعني :      
و البّته خدا بر ياري آنها توانمند است.  )1(را كه بر ايشان ستم رفته استزي

هاي خود به ناحق، بيرون رانده شدند، تنها به سبب كه از خانههمان كساني
  ! » است اهللا ،گفتند : خداوند ماآنكه مي
يابيم كه مسلمانان در اصل، وظيفة بدين نتيجه دست مي از آنچه گذشت     

اسالمي،  دعوت مخالفانِ چنانچه و دارند »فرهنگي جهاد« يا شنگريرو و دعوت
جنگ و خشونت را با آنان آغاز كنند و بدينوسيله راه خدا را بربندند، اجازة 

 صلحمسلّحانه به مسلمين داده شده است و هرگاه از سوي دشمن به  دفاع

دعوت  )حديبيهدر صلح  صخوانده شوند بنا بر نص قرآني (و عمل پيامبر فرا
  مزبور را بايد بپذيرند چنانكه در قرآن مجيد آمده است : 

                                                           

هاي مسلمانان در ) دربارة ستمها و شكنجه317، ص1هشام (ج در سيرة ابن) ـ 1(
  خوانيم :از هجرت چنين ميدوران پيش

ْ  ِبُسونَُهمْ یَحْ لِِمیَن َفَجَعلُوا سْ مُ لْ اِفیها ِمَن  َعلَی َمنْ  ةٍ َفَوثََب کُلُّ َقِبیل       وعِ و جُ ِب و الْ ِبالرضَّ
   .َحرُّ لْ اتَدَّ اشْ  اإِذَ  ةَ ضاِء َمکَّرَمْ َعطَِش و بِ الْ 
كه از ميانشان ضد كساني بر (از اهل مكّه و پيرامون آن)اي هر قبيله«يعني :       

شده بودند، برخاستند و آنان را با حبس و كتك و گرسنگي و تشنگي در  مسلمان

    ۡخرُِجواْ ِمن دَِيٰرِهِۡم وَ ۡخرُِجواْ ِمن دَِيٰرِهِۡم وَ ۡخرُِجواْ ِمن دَِيٰرِهِۡم وَ ۡخرُِجواْ ِمن دَِيٰرِهِۡم وَ أُ أُ أُ أُ  قرآن كريم هم با آياتي نظير :». شدت گرماي مّكه آزار دادند
 
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
ْ  و نيز :) 195عمران : (آل  وذُواْ ِف َسبِيِل وذُواْ ِف َسبِيِل وذُواْ ِف َسبِيِل وذُواْ ِف َسبِيِل أ ْ َهاَجُرواْ ِمۢن َبۡعِد َما فُتِنُوا ْ َهاَجُرواْ ِمۢن َبۡعِد َما فُتِنُوا ْ َهاَجُرواْ ِمۢن َبۡعِد َما فُتِنُوا و ) 110(نحل :   َهاَجُرواْ ِمۢن َبۡعِد َما فُتِنُوا

  ها دارد.امثال اين آيات، اشاره به همين آزارها و شكنجه
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      السِميُع اْلَعِليُم  ُهوَ  تـَوَكْل َعَلى الّلِه ِإنهُ  ِإن َجَنُحوْا لِلسْلِم فَاْجَنْح َلَها وَ  وَ      
  ). 61(انفال : 
باش و بر  اگر آنان به صلح گرايش نشان دادند، تو نيز بدان مايل «: يعني      

  .»خدا توّكل كن كه او شنوا و دانا است
كه توان دعوت استداللي به اسالم را ندارند و با در روزگار ما، كساني ولي     

برند و نام اسالم دست به اسلحه مي توانند مقابله كنند، بهفرهنگ زمانه نمي
 سالميجهاد اآورند و نام دزدي و قتل و تخريب روي ميكشي و آدمبه غافل

  نهند !بر كار خود مي
از جنگهاي خود با ستمگران و متجاوزان، پيش صاما پيامبر بزرگوار اسالم     

» و جدال أحسن حكمت« سالها به دعوت پرداخت، آنهم دعوتي كه بر بنياد 
  استوار بود چنانكه در وحي قرآني آمده است :

    َأْحَسنُ  یَ هِ  یَجاِدْلُهم بِالتِ  اْلَحَسَنِة وَ  اْلَمْوِعَظةِ  وَ  بِاْلِحْكَمةِ َسِبيِل رَبَك  ىدُْع ِإلَ اُ       
  .)125(نحل : 
خوان  فرابه راه خداوندت با دانش استوار و پند نيكو  (مردمان را) «يعني :      

  ».و با آنان به بهترين روش مناظره كن

را تصرّف  دسمرقن سَلف چون شهر مسلمانان كه خوانيممي اسالم تاريخ در     
مردم سمرقند نزد قاضي مسلمانان شكايت بردند كه سپاه مسلمين كردند، 
 قاضيِ  ! تصرّف درآوردند را به دعوت به اسالم، بر شهر ما وارد شده و آنبدون 

و همگي اطاعت  دادگر و مسلمان، رأي به خروج سپاهيان از شهر سمرقند داد
چون اين انصاف و عدالتخواهي  نموده از سمرقند بيرون رفتند. مردم سمرقند

 سببكانَ ذلك را مالحظه كردند، به آيين اسالم گرويدند و به قول تاريخ : 
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هِمخود  ينتوان به آيانصافي نميبا ستمگري و بي! مردم را  آري  )1(! إِسالم  
  !  وان به ديگران هديه دادخواند و با دست ُتهي نت فرا
عوت مردم، ارشاد آنها به سعادت دنيوي و اُخروي هدف اصلي اسالم از د     
(نه با زورگويي  شودمي حاصل اسالمي فرهنگ اشاعة مقصود با اين است و ايشان

  و خونريزي). 
آيد و در اصل براي اما جنگ، امري عارضي و ناگزير در اسالم به شمار مي     

 »جنگ لسفةف «كريم دربارة  جلوگيري از فساد، تشريع شده چنانكه قرآن
  فرموده است :

اگر  « : يعني ).251 : (بقره اَألْرضُ  لَفَسَدتِ  بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُهمْ  الناسَ  الّلهِ  َدْفعُ  َلْوالَ  وَ      
كرد، زمين به تباهي وسيلة برخي ديگر دفع نمي را به مردم خدا (شرِّ) برخي از

د گردد، خود ستمگري و فسا مانعاگر جنگ نتواند  آري،  ! »شدكشيده مي

شود چنانكه بيشتر جنگهاي بشر در طول تاريخ چنين ظلم و فساد مي ماية
  ! بوده و هست

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 بنگريد. 38اثر محمد مبارك، ص)» ةلالدو نظام اإلسالم (الحكم و«به : كتاب ) ـ 1(
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  ! بهاتپاسخ به ش

  
را نيز مطرح سازيم و بدانها  است اشكاالت و شبهات مخالفان الزماينجا  در     

به اسالم نسبت  »خشونت آموزش«پاسخ دهيم تا معلوم شود كه آنچه دربارة 
  دهند، بيشتر به دليل ناآگاهي درمورد اين دين است.يم

 پاك عيدمناسبت  به نيويورك مسلمان در جوانان اي ازپيش عده چندي     

هديه دادند تا نشان دهند كه برعكس  گُل مردم، به نها، در خيابامسيحيان

تند رو، اهل صلح و نيكرفتاري هسامثال آنها، مسلمانانِ ميانه و »داعش« رفتار
  : چنانكه قرآن كريم بدانها آموخته و فرموده است

َهاُكُم اللُه َعِن الِذيَن َلمْ َال        يِن وَ  یيـَُقاتُِلوُكْم فِ  يـَنـْ ن ِديَارُِكْم مِ ُيْخرُِجوُكم  َلمْ  الد
  )8 : (ممتحنه    تـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإن اللَه ُيِحب اْلُمْقِسِطينَ  َأن تـَبَـروُهْم وَ 

كه در امر ديانت با دربارة كساني عدالتو  نيكياز  خدا شما را«يعني :       
كند البّته خدا هايتان بيرون نراندند، نهي نميشما كارزار نكردند و از خانه

  ».دارد.عدالتگران را دوست مي
اي تُند و مقاله» تايمز واشنگتن«جوانان، مجّلة  برابر كار نيك آن در      
آميز دربارة اسالم نگاشت و عمل جوانان مزبور را تخطئه نمود كه ماية اهانت

و  مسيحيشگفتي و تأسف گرديد. عنوان آن مقاله كه به قلم يك نويسندة 
 Islam is not a religion of peace : است بود چنين شده نوشته متعصب
  ! »اسالم، دين صلح نيست«يعني : 
السالم انصاف را در نظر  هاي مسيح عليهآموزشاين نويسنده اگر بنا بر       
  كرد، به نگارش گرفت و در مورد قرآن و تاريخ اسالم بيشتر مطالعه ميمي



101  جهاد و خشونت

. زيرا در قرآن به روشني دادزد و نيكي را با بدي پاسخ نميمقاله دست نميآن

ل، اند (سورة انفاخوانده شده يعني صلح فرا »مسْل «يافت كه مسلمانان به مي

با  »ِبيهحدي«ديد كه پيامبراسالم در محّلي به نام ) و در تاريخ مي61آية
). 634، ص2دشمنانش صلح نمود و قرارداد رسمي بستند (تاريخ الطّبري، ج
 مهمي امر ولي چه بايد كرد كه بسياري از مردم با اّطالعات ناقص خود، در هر

دهند مي نشان اعتماد واقعيات ازبيش شايعات بر ! و كنندمي نظر اظهار قاطعانه

  ! ميان آيد هم در مذهبي تعصباتويژه اگر  به
كند  را دفع مخالفانش پيشاپيش، ايراد است تامقاله خواسته ضمناً نويسندة     

  : برابر جنگهاي خونبار مسيحيان دفاع نمايد و نوشته است و از مسيحيت در
گرفته هاي انجامدر اسالم، خشونتونت برابر بحث خش مفسران غالباً در «     

جنگجويان انكارِ غيرقابل هايخشونت كه سازندمي مطرح را مسيحيت نام تحت
مسيح هرگز است كه عيسي شود. اما تفاوت اصلي اينجارا شامل مي صليبي

هايش ترويج در دوران زندگيش در جنگي وارد نشد و هيچگاه در موعظه
بود كه قرآن ايندو خصلت  جنگجو و مروج خشونتخشونت نكرد. ولي محمد، 

  ! »كند.را گزارش مي
انجيل را  ! جاي خود درستي نخوانده، به نويسندة مسيحي، قرآن را كه به      

 10(باب مّتي انجيل !). در كندمي تجاهل (يا خوانده و است هم درست نخوانده
  آمده است : عمسيح) از قول عيسي34شمارة 

ام كه ام تا صلح به زمين بياورم، نيامدهنكنيد كه آمده گمان «     
  ! »)1(صلح بياورم بلكه شمشير

                                                           

 .24انجيل شريف، ترجمة جديد فارسي، ص) ـ 1(
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دهد كه : ايمان به او، خويشاوندان را از يكديگر جدا سپس توضيح مي     
سازد. البّته كارِ دشمني طبعاً به نزاع و جنگ كشيده كند و دشمن هم ميمي

است.  »نماد جنگ«را آورده كه  »شمشير«نام  عرو مسيحشود و از همينمي
روزگار هنوز سپاهي در جنگ شركت نكرد؟ زيرا در آن عاما چرا خود مسيح

كه  در دوران مّكه بود صآمادة رزم، نداشت و ماجراي او همانند ماجراي محمد
با دشمنانش در مّكه نجنگيد جز آنكه خداي توانا، محمد را به هنگام هجرت 

آنكه  ازيشبه قول خود مسيحيان پ عت داد ولي مسيحاز گزند دشمنان نجا
  بتواند از دست دشمنانش بگريزد، دستگير شده و مأموريتش به پايان رسيد.

دليل است بي ادعايي  ! با جنگ دفاعي هم مخالف بود عاما اينكه مسيح     
در   ! به حواريون براي خريدن شمشير، سازش ندارد عبلكه با فرمان مسيح

به شاگردانش دستور  عمسيح) آمده كه عيسي36 شمارة 22(باب يل لوقاانج

از   ! »را بخرد كه شمشير ندارد، جامة خود را فروخته آنكسي «:  داد تا
 مقدس كتاب«گذشته، مسيحيان نه تنها انجيل بلكه تمام مندرجات  اين

Holi BiBle « نش با دشمنا عموسيهاي را قبول دارند و اين كتاب از جنگ
ديدگاه  ). آيا از31أعداد، باب سفر و 17خروج، باب كند (سفرصراحت ياد مي به

 عماليقخدا نبوده چون با  پيامبر عموسي : كه نمود توان ادعامسيحي مي يك

آور است كه اين نويسندة مسيحي، شگفت  جنگ كرده است؟! مديانيانيا 
از پيروزي، اغلب هاي دفاعي دست زده و پسكه به جنگاسالم را  پيامبر

  كند و ويژه در فتح مّكه) عفو نمود، به خشونت مّتهم مي دشمنانش را (به
را به  عموسيولي   ! »بنيان نهادترين دين را در تاريخ او، خشن «:  نويسدمي

  نوشته است : موسيدربارة  مقدس كتابكه پذيرد درحاليپيامبري مي
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 مديانياناسرائيل را از فت : انتقام بنيخداوند، موسي را خطاب كرده گ «     
بگير و بعداز آن به قوم خود ملحق خواهي شد. پس موسي قوم را مخاطب 

به  و با مديان . . .ساخته گفت : از ميان خود مردان براي جنگ مهيا سازيد 

 (مردان) همة ذكورانفرموده بود جنگ كرده  را امر كه خداوند، موسيطوري
اسرائيل زنان مديان و اطفال ايشان را به اسيري بردند و بني و . . . را كشتند
تمام  را غارت كردند و بهائم و جميع مواشي ايشان و همة امالك ايشانجميع 
ايشان  به موسي . و . . به آتش سوزانيدندرا  هاي ايشانقلعه مساكن و شهرها و

را  اطفال از ذكوري هر. پس اآلن  . ؟! . را زنده نگاه داشتيد زنانگفت : آيا همة 

!  »را شناخته و با او همبستر شده باشد، بكشيد را كه مرد زني هربكشيد و 
جاي دارد كه اين گزارش را در كتاب  (تورات، سفر اعداد، باب سي و يكم).

صاسالم مقدس با دستورهاي پيامبر
(دربارة جنگ) مقايسه كنيم تا تفاوت  
  ! بفهميمميان خشونت ديني و ماليمت را بهتر 

تا  صاسالم (ضمن بخش اول كتاب) مالحظه كرديم كه پيامبردر گذشته      
كه خود و يارانش در معرض ستم و خشونت قرار نگرفتند و تا دشمنان آنگاه 

قصد كشتن وي را در شب هجرت نكردند و تا از اهل مدينه اخراج و قتل او را 
 َکمِمشْ  بن َسّالم كه خوانيممي اريخت نورزيد. در اهتمام آنان جنگ با به نخواستند،

به ديگر يهوديان گفت :  صاسالم در عربستان دربارة پيامبر يهودرهبران از 

  : يعني .)1(محمودا اهللاِ ذلك و ته َفكانَبِبرََق َخذَيؤْ حتَّي اليقاتلُ رجلٌ هذا
به جنگ روي  اش را نچسبند)اين مردي است كه تا گردنش را نگيرند (يقه «

! و هنگامي هم كه  »امري پسنديده است  ـ سوگند به خدا آورد و اين ـنمي
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آورد و بدانها گرفت تا به دفاع پردازد، يارانش را گرد ميتصميم مي صپيامبر
  نمود كه :سفارش مي

ْفًال طِ  ا َشْیًخا فانِیًا و الَرُسوِل ِهللا و التَْقُتلُو  ةِ ِهللا و ِباLِ َو َعلَی ِملَّ  طَلُِقوا ِباسمِ اِنْ      
وا َغناVَِکُم و أْصلُِحوا و أْحِسُنوا إنَّ َهللا یُِحبُّ  ال و ةً َرأ َصِغیًرا و َالامْ  تَُغلُّوا و ُضمُّ
  )1(.الُْمْحِسِنین

خدا حركت كنيد و  آئين فرستادة به نام خدا و با توّكل بر خدا و بر «يعني :     
ي را مُكشيد و در غنائم خيانت نورزيد و فرتوت و كودك و زن هيچ پيرمرد

را به يكديگر ضميمه كنيد و به اصالح امور پردازيد و نيكوكاري تان غنائم
  .»دارد.كنيد كه خدا نيكوكارن را دوست مي

 يهوديانكار مذهبي، جنگهاي در هاپسربچه و زنان كشتار دانستيم چنانكه    
از اين  صاسالم رفته ولي پيامبرپذيرش مسيحيان نيز قرار گبوده است و مورد 

جنايت جنگي، مسلمانان را برحذر داشته است. با وجود اين، نويسندة مجّلة 
  !! شمردمي »ترين دين تاريخخشن«اسالم را  »تايمز واشنگتن«

 ررفتار پيامب وي بيشتر به.  شودنمي آورديم محدود نويسنده بدانچه خطاي     

 محمد، « : نويسدكه ميطوري نمايد بهراض ميمسيحيان اعت يهود و با صاسالم
يهوديان را درست مانند مسلمانان تندروِ امروز تحمل مسيحيان و 

ت چنين گماني به تاريخ را نخوانده باشـد ممكن اسـكه ي !  كس »كردنمي
در آغاز ورود به  صشود كه محمدرسد ولي با مطالعة تاريخ معلوم مي خاطرش

كه يهوديان از بسط ولي همين نمودمي رفتار يهودبا  المتكمال مس مدينه در
پرستان مّكه همداستان و پيمان او را شكستند و با بت ندرسيدتقدرت وي 
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، رابطة )! است توحيد اسالمي برتر پرستي ازكه بت گفتند حّتي وشدند، (
اواخر  در  كريم كه قرآن مائده از اينهمه در سورة باگشت.  آنان تيره با صپيامبر

نسبت به يهوديان سخن رفته و  گذشتو  عفواز آمده است  صعمر پيامبر
  : فرمايدمي

ٰ َخآئِنَةٖ ّمِۡنُهۡم إِ$#     وَ وَ وَ وَ                      لُِع َ,َ ٰ َخآئِنَةٖ ّمِۡنُهۡم إِ$# َ$تََزاُل َتط# لُِع َ,َ ٰ َخآئِنَةٖ ّمِۡنُهۡم إِ$# َ$تََزاُل َتط# لُِع َ,َ ٰ َخآئِنَةٖ ّمِۡنُهۡم إِ$# َ$تََزاُل َتط# لُِع َ,َ     وَ وَ وَ وَ     ُهمۡ ُهمۡ ُهمۡ ُهمۡ َعنۡ َعنۡ َعنۡ َعنۡ     ٱۡعُف ٱۡعُف ٱۡعُف ٱۡعُف فَ فَ فَ فَ         ّمِۡنُهۡمۖ ّمِۡنُهۡمۖ ّمِۡنُهۡمۖ ّمِۡنُهۡمۖ     قَلِي5ٗ قَلِي5ٗ قَلِي5ٗ قَلِي5ٗ     َ$تََزاُل َتط#
َ إِن# إِن# إِن# إِن#     ٱۡصَفحۚۡ ٱۡصَفحۚۡ ٱۡصَفحۚۡ ٱۡصَفحۚۡ  #Aٱ َ #Aٱ َ #Aٱ َ #Aٱ     Bُيِب Bُيِب Bُيِب B13(مائده/     ٱلُۡمۡحِسنِيَ ٱلُۡمۡحِسنِيَ ٱلُۡمۡحِسنِيَ ٱلُۡمۡحِسنِيَ ُيِب (  

از آنان،  اندكي مگر شويآگاه مي (يهود) ايشان خيانتي از همواره بر « : عنيي     
پس از آنها درگذر و آنان را به مالمت مگير كه خدا نيكوكاران را دوست    

  ».داردمي
پرستان قريش، امري نبود كه تنها خيانت يهوديان و سازش آنها با بت      

يان منصف نيز اين امر را گواهي ) بلكه يهود155 : قرآن از آن خبر دهد (نساء
نامدار  ازجمله خاورشناس  ! اندداده مالمت قرار را مورد همكيشان خود نموده و

 »تاريخ اليهود في بالد العرب « در كتاب اسرائيل ولفنسوندكتر يهودي 
  : نويسدمي
 أَنْ  فاِحِش وَ الْ  َخطَأِ ِل هَذا الْ ی ِمثْ وا فِ الیََتَورَّطُ  واِجِب هُؤالِء أَنْ  کاَن ِمنْ       
  )1(! ميِّاِإلسال یدِ ِمَن التَّوحِ  َضُل ناِم أَفْ صْ اْألَ  ةَ ِبأَنَّ ِعبادَ  ٍشوا أَماَم ُزَع\ِء ُقَریْ حُ يصرِّال
 واجب بود كه يهوديان چنين خطاي زشتي را مرتكب نشوند و در « : يعني     

 ز توحيد اسالميا ها برترپرستش بت : برابر رؤساي قريش آشكارا نگويند كه
  ! »است

   ه به صـورتـه در اوائل دوران مدينـز كـني يهوديان حقوق به احترام       
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شود. ترين كتب مسلمين ديده مياي ثبت و ضبط گرديد در قديمينامهپيمان

آورده است كه در ضمن  »الّنبويه ةالسير «عهدنامة مزبور را در  هشام ابن
  خوانيم :آن مي
  )1(ظَلََم و أَثَِم. م إّال َمنْ هِ سِ فُ نْ م و أَ یهِ والِ یُنُهم. مَ ِلِمیَن دِ ُمسْ یُنُهم و لِلْ َیُهوِد دِ لِلْ      
اند. در اين حكم يهود بر كيش خود و مسلمانان بر كيش خويش «يعني :      

كه ستم كند و گناه (خيانت) نان يهود و خودشان برابرند. مگر كسيهمپيما
  .»ورزد
  نامه آمده است :ن پيمانباز در آ     
ِحیفَ  حاَرَب أَهَل   َعلَی َمنْ لِِمیَن نََفَقَتُهم، و إِنَّ بَیَنُهُم النَّْرصَ سْ مُ نََفَقَتُهم و َعلَی الْ یَُهوِد إِنَّ َعلَی الْ       ِم و إِنَُّه ثْ ِربَّ، ُدوَن اْإلِ و الْ  ةَ َح و النَِّصیحَ النُّْص  َنُهمُ و إِنَّ بَیْ  ةِ هِذِه الصَّ   )1(َرٌء ِبَحلیِفِه.یَأثِِم امْ  لَم
اند دار مخارج خويشيهوديان و مسلمانان هركدام در جنگ، عهده « : يعني     

جنگند، بايد يكديگر را ياري كنند. كه با اهل اين نامه ميو در برابر كساني
مسلمين و يهود بايد ميانشان نيت پاك و خيرخواهي برقرار باشد ـ نه گناه و 

  .»هيچكس بر همپيمانان خود بدي (خيانت) روا ندارد. و  بدي ـ
اين سند محكم كه در مدارك معتبر تاريخي، ذكر آن رفته و بخاري و      

و دارمي و احمد بن حنبل در ماجه  مسلم و ترمذي و ابوداود و نسائي و ابن
نَن و ماند و ابن سعد و طبري و خود از آن اقتباس نمودهسند صحاح و س

 دهد كه پيامبرِاند، نشان ميهايي از آن را ياد كردهبخش و مقريزيبالذري 
شكني تنها پيمان ديگران داشته و حرمت حقوق اهتمامي به چه صاسالم بزرگ

 نيز يادآور مسيحيان است. درموردرا فراهم آورده خوردن روابط بهم آنان ماية
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» مباهله«ضر به كه حا »نصاراي نجران «با  صشويم كه در دوران پيامبرمي
)1(نشدند، صلح گرديد

  : خوانيممي ٰو در سورة مائده دربارة نصاري 

ِيَن َءاَمُنواْ     وَ وَ وَ وَ      ٗة ّلِل# َود# قَۡربَُهم م#
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َلَِجَدن# أ ٗة ّلِل# َود# قَۡربَُهم م#
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َلَِجَدن# أ ٗة ّلِل# َود# قَۡربَُهم م#
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َلَِجَدن# أ ٗة ّلِل# َود# قَۡربَُهم م#
َ
ِينَ َلَِجَدن# أ ِينَ ٱل# ِينَ ٱل# ِينَ ٱل#                           قَالُوٓاْ إِن#ا نََصَٰرىٰ قَالُوٓاْ إِن#ا نََصَٰرىٰ قَالُوٓاْ إِن#ا نََصَٰرىٰ قَالُوٓاْ إِن#ا نََصَٰرىٰ     ٱل#

  )82(مائده : 
گويند  كه هستند آنان مؤمنان، ستي بادو نزديكترين كسان در همانا « : يعني     

  .».  . ما مسيحيانيم .
پاكدامن  زنان با ازدواج و كتاب أهل ميهمانيِ شريفه، اجازة سورة درهمان و     

ِينَ     َطَعامُ َطَعامُ َطَعامُ َطَعامُ     وَ وَ وَ وَ  : فرمايدمي است چنانكهشده داده مسلمانان به آنها ِينَ ٱل# ِينَ ٱل# ِينَ ٱل# وتُواْ     ٱل#
ُ
وتُواْ أ
ُ
وتُواْ أ
ُ
وتُواْ أ
ُ
    ٱلِۡكَتَٰب ٱلِۡكَتَٰب ٱلِۡكَتَٰب ٱلِۡكَتَٰب أ

#ُهۡمۖ وَ     ِحّلٞ ِحّلٞ ِحّلٞ ِحّلٞ     َطَعاُمُكمۡ َطَعاُمُكمۡ َطَعاُمُكمۡ َطَعاُمُكمۡ     ل#ُكۡم وَ ل#ُكۡم وَ ل#ُكۡم وَ ل#ُكۡم وَ     ِحّلٞ ِحّلٞ ِحّلٞ ِحّلٞ  #ُهۡمۖ وَ ل #ُهۡمۖ وَ ل #ُهۡمۖ وَ ل     ٱلُۡمۡحَصَنُٰت ٱلُۡمۡحَصَنُٰت ٱلُۡمۡحَصَنُٰت ٱلُۡمۡحَصَنُٰت     وَ وَ وَ وَ     ٱلُۡمۡؤمَِنٰتِ ٱلُۡمۡؤمَِنٰتِ ٱلُۡمۡؤمَِنٰتِ ٱلُۡمۡؤمَِنٰتِ ِمَن ِمَن ِمَن ِمَن     ٱلُۡمۡحَصَنُٰت ٱلُۡمۡحَصَنُٰت ٱلُۡمۡحَصَنُٰت ٱلُۡمۡحَصَنُٰت     ل
ِينَ ِمَن ِمَن ِمَن ِمَن  ِينَ ٱل# ِينَ ٱل# ِينَ ٱل# وتُواْ     ٱل#

ُ
وتُواْ أ
ُ
وتُواْ أ
ُ
وتُواْ أ
ُ
        .)5(مائده :     ِمن َقۡبلُِكمۡ ِمن َقۡبلُِكمۡ ِمن َقۡبلُِكمۡ ِمن َقۡبلُِكمۡ     ٱلِۡكَتَٰب ٱلِۡكَتَٰب ٱلِۡكَتَٰب ٱلِۡكَتَٰب أ

اي كه نه از تاريخ به درستي آگاهي دارد و نه با قرآن از نويسنده شگفت      
كند و هار نظر ميپروا دربارة آئين بزرگي چون اسالم اظآشنا است، چگونه بي

  ! پردازدنويسي ميبه رديه

كوشد تا از نويسنده، براي آنكه خشونت را در اسالم به اثبات رساند مي      

  ! مانددر آيات قرآن بازمي »داللت وجه«قرآن كريم گواه آورد ولي از بيان 
  فرمايد :كند كه ميمثالً از اين آية كريمه ياد مي

ٰ َ$تَُكوَن فِۡتَنةٞ وَ     ُهمۡ ُهمۡ ُهمۡ ُهمۡ َقٰتِلُوَقٰتِلُوَقٰتِلُوَقٰتِلُو    وَ وَ وَ وَ         ٰ َ$تَُكوَن فِۡتَنةٞ وَ َحت# ٰ َ$تَُكوَن فِۡتَنةٞ وَ َحت# ٰ َ$تَُكوَن فِۡتَنةٞ وَ َحت# ِۖ فَإِِن     ٱّلِينُ ٱّلِينُ ٱّلِينُ ٱّلِينُ يَُكوَن يَُكوَن يَُكوَن يَُكوَن     َحت# #Aِ فَإِِن ِۖ #Aِ فَإِِن ِۖ #Aِ فَإِِن ِۖ #Aِ ْ ْ ٱنَتَهۡوا ْ ٱنَتَهۡوا ْ ٱنَتَهۡوا ف5ََُعۡدَوَٰن ف5ََُعۡدَوَٰن ف5ََُعۡدَوَٰن ف5ََُعۡدَوَٰن     ٱنَتَهۡوا
ٰلِِميَ إِ$# َ,َ إِ$# َ,َ إِ$# َ,َ إِ$# َ,َ  ٰلِِميَ ٱلظ# ٰلِِميَ ٱلظ# ٰلِِميَ ٱلظ#   )193(بقره :  ٱلظ#
آورد كه برگردان آن به نارسا به انگليسي از آية شريفه مياي آنگاه ترجمه     

  فارسي چنين است :
                                                           

 نيد.نگاه ك 162، ص2الّنبويه، البن هشام، ج ةالسير) ـ 1(



108   خشونت  مقولةاسالم و                                                

پرستي از ميان برود ودين خدا، فراگير شود. با ايشان كارزار كنيد تا بت «     
  ! »اما اگر دست برداشتند جز با پيروان شيطان پيكار نكنيد

 در شيطان پيروان از نشده و سخن ترجمه درستي آيه به مقطعكه است پيدا     

گري ستيزه « : . يعني ظاِلِمينَ ال َعَلى َفَالُعْدَواَن ِإال  : فرمايدبلكه مي استآن نرفته

را در آية كريمه به  »فتنه «.  از اين گذشته، واژة »ز بر ستمكاران روا نيستج

وادار و اين درست است ولي مقصود،  آورده »پرستيبت «معناي شرك و 
  فرمايد :چند آية بعد كه مي دليل ! به است پرستيكردن مسلمانان به بت

ٰ يَُردBوُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن     نَ نَ نَ نَ الُوالُوالُوالُوَ$يَزَ َ$يَزَ َ$يَزَ َ$يَزَ     وَ وَ وَ وَ       ٰ يَُردBوُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن يَُقٰتِلُونَُكۡم َحت# ٰ يَُردBوُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن يَُقٰتِلُونَُكۡم َحت# ٰ يَُردBوُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن يَُقٰتِلُونَُكۡم َحت# ْ يَُقٰتِلُونَُكۡم َحت# ْ ٱۡسَتَطُٰعوا ْ ٱۡسَتَطُٰعوا ْ ٱۡسَتَطُٰعوا         ٱۡسَتَطُٰعوا
  )217(بقره :                               

جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان (به  با شما مي پيوسته «يعني :      
  !  »پرستي) بازگردانندبت

و قتال، جنگ   ! قتلآمده، نه  لقتادر آغاز آية شريفه، سخن از  ضمناً     
ميان دو طرف را گويند. بنابراين، آية كريمه دستور به جنگ با كساني را   

دهد كه براي كارزار آمده بودند، با اين هدف كه به زور شمشير، مسلمانان مي
خشونت  چنين شرائطي، دفاع مسلمانان دليل بر آيا در  ! را به شرك بازگردانند

  ؟! آيديآنان به شمار م
اند گفته مفسران چنانكه كندمي افاده را معنا همين نيز كريمه آية نزول شأن    

 گويد. پيدااست كه اگرجويي مشركان قريش سخن ميكه اين آيه از فتنه

 آئين رفت،مي ميان از شرك الزام به و اجبار شد يعنيمي رفع دشمنان گريفتنه

 وَ  « گشت و اينست معنايفراگير مي )صخداهم با حضور رسولتوحيدي (آن
ينُ  َيُكونَ  وقوع پيوست. عربستان به روزگار نبوي در اين امر در چنانكه »لِّلهِ  الد  

*  *  *  
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ندرو، كه بگذريم با اشكاالت مسلمانانِ ُت خبرمسيحيانِ بياز شبهات      
گويند : يدسته مدانيم كه بدانها نيز پاسخ دهيم. اينو الزم مي  ! روبرو هستيم

اند، صحيح دفاعي بوده همگي پيكارهاي صپيامبر اينكه جنگهاي شما در ادعاي
مسلمين در جنگ با مشركان پيشگام  و صاي از موارد، پيامبردر پاره نيست.

  ! غزوة بدرمانند بودند 

صدر روزگار پيامبر »جنگ دفاعي«شما موضوع  پاسخ آنستكه :     
را به  

هرجنگي از پيكارهاي  علل وها ريشهكنيد و اگر به اي سطحي نگاه ميگونه
دفاعي هاي يابيد كه آن پيكار از مصاديق جنگدرمي بنگريد، صخدارسول

مال،  جان و دارد مانند دفاع از گوناگون (البّته دفاع، صورتهاي شودشمرده مي

 »بدرغزوة « همان مثالً در  .ديانت) گران باستمديدگان، دفاع از ستيزه دفاع از
مسلمانان  كه آمد دوراني پيش ازمزبور پس پيكار كه دانيمگذشت مي ذكرش كه

كه برخي پرستان قرار گرفتند به طوريهاي بتتحت آزارها و شكنجهدر مّكه 

مّكه هجرت  مسلمانان ناگزير از ) كشته شدند وسميهو  ياسرنها (همچون از آ
ايشان را تصاحب نمودند و هرچه  هايقدرتمندان آنجا، اموال و خانهكردند و 

دستي به ين درحال فقر و تهاي از مسلميردند و درنتيجه عدهبود غنيمت ب

اْلُمَهاِجرِيَن الِذيَن ُأْخرُِجوا ِمن  لِْلُفَقَراءِ :  مدينه آمدند چنانكه از آنان با تعبير
)1(ِديارِِهْم َوَأْمَواِلِهمْ 

ُأوُذوْا  ْا َوُأْخرُِجوْا ِمن ِديَارِِهْم وَ َفالِذيَن َهاَجُرو  نيز و) 8 : (حشر 
)2(یِفي َسِبيلِ 

هنگام كه ياد شده است. در آن در قرآن مجيد) 195 : عمران(آل 

زيستند خبر يافتند كه كاروانِ تجاري اشراف مّكه مسلمانان در مدينه مي

                                                           

 ها و اموال خود اخراج شدند . . . براي فقراي مهاجران است، آنانكه از خانه) ـ 1(
 من آزار ديدند. راه هاي خويش اخراج شدند و درخانه آنانكه هجرت كردند و از) ـ 2(
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نان راه آ سر آن شدند تا بر گردد و بريعني همان مالداران غاصب، از شام بازمي
شدة خود را بازستانند و چون با سپاه مّكه كه و درحقيقت، اموال غارت روند
آنها كوتاه نيامدند  جنگ با بودند، روبرو شدند از مزبور آمده كاروان پشتيباني به
نائل گشتند. بنابراين،  پيروزي به  ـ به ياري خدا ـ با وجود قلّت افرادشانو 

ار و زورگويي و غصب اموال ايشان از كشتمسلمانان با مشركان پس جنگ
  ؟ توان نهادجنگ مي آن صورت پذيرفت و آيا جز دفاع، نامي بر

كه عالوه بر كتب تاريخ، قرآن كريم  شگفتم مسلماناني در راستي من از به     
پندارند، نه مي يورش را هجوم و آنگاه غزوة بدر و دارند را باور آن و خوانندمي را

آنكه در قرآن مجيد به تصريح آمده كه خداوند  با  ! ل و ديندفاع از جان و ما

كرده است  دفاعبرابر دشمنان، از آنها (در بدر)  مّنان با ياري مسلمانان در
  فرمايد :چنانكه مي

َ إِن# إِن# إِن# إِن#         #Aٱ َ #Aٱ َ #Aٱ َ #Aِينَ يَُدٰفُِع َعِن يَُدٰفُِع َعِن يَُدٰفُِع َعِن يَُدٰفُِع َعِن     ٱ ِينَ ٱل# ِينَ ٱل# ِينَ ٱل# َ َءاَمُنوٓاْ إِن# َءاَمُنوٓاْ إِن# َءاَمُنوٓاْ إِن# َءاَمُنوٓاْ إِن#     ٱل# #Aٱ َ #Aٱ َ #Aٱ َ #Aاٖن َكُفورٍ     ٱ اٖن َكُفورٍ َ$ُيِبB ُك# َخو# اٖن َكُفورٍ َ$ُيِبB ُك# َخو# اٖن َكُفورٍ َ$ُيِبB ُك# َخو#   .    َ$ُيِبB ُك# َخو#
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
    ذِنَ ذِنَ ذِنَ ذِنَ أ

ْ وَ  ن#ُهۡم ُظلُِموا
َ
ِيَن يَُقٰتَلُوَن بِأ ْ وَ لِل# ن#ُهۡم ُظلُِموا
َ
ِيَن يَُقٰتَلُوَن بِأ ْ وَ لِل# ن#ُهۡم ُظلُِموا
َ
ِيَن يَُقٰتَلُوَن بِأ ْ وَ لِل# ن#ُهۡم ُظلُِموا
َ
ِيَن يَُقٰتَلُوَن بِأ َ إِن# إِن# إِن# إِن#     لِل# #Aٱ َ #Aٱ َ #Aٱ َ #Aنَۡصِهِۡم لََقِديٌر     ٱ ٰ ٰ نَۡصِهِۡم لََقِديٌر َ,َ ٰ نَۡصِهِۡم لََقِديٌر َ,َ ٰ نَۡصِهِۡم لََقِديٌر َ,َ ِينَ     .َ,َ ِينَ ٱل# ِينَ ٱل# ِينَ ٱل#      ٱل#

ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
ۡخرُِجواْ ۡخرُِجواْ ۡخرُِجواْ ۡخرُِجواْ أ

ن َيُقولُواْ َربBنَا     ِمن دَِيٰرِهِم بَِغۡيِ ِمن دَِيٰرِهِم بَِغۡيِ ِمن دَِيٰرِهِم بَِغۡيِ ِمن دَِيٰرِهِم بَِغۡيِ 
َ
ٓ أ ن َيُقولُواْ َربBنَا َحّقٍ إِ$#
َ
ٓ أ ن َيُقولُواْ َربBنَا َحّقٍ إِ$#
َ
ٓ أ ن َيُقولُواْ َربBنَا َحّقٍ إِ$#
َ
ٓ أ ُ َحّقٍ إِ$# #Aٱ ُ #Aٱ ُ #Aٱ ُ #A40�38(حج :   .  . .ٱ(  

كند و خدا هرخيانتگر مي دفاع، اندكه ايمان آوردهخدا از كساني «: يعني      
معرض پيكارِ (آن مردم  كه دركساني (بنابراين) به دارد.را دوست نمي ناسپاسي

اند، اجازة جنگ (دفاع) داده شد زيرا كه بر ايشان خائن و ناسپاس) قرار گرفته
هاي كه از خانهكسانيستم رفته است و خدا بر ياري آنها توانا است. همان

گفتند : خداوند ما، اهللا است ميتنها به سبب آنكه  ،اخراج شدند خود به ناحق
  .»و بس . . . 

  كنند را توجيه نمايند، ادعا مي هاي خودآنكه يورش مسلمانان تندرو براي     
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 غافل از آنكه  ! اسالمي بايد تبديل كردجهاد اسالمي را به  دعوتكه امروز، 

در كتاب  واقديآيد. شمار مي به جهاد بدون دعوت، امري باطل و زورگويي

ععلي صخدارسولكه چون  آورده است مغازي
فرستاد،  يمن را با گروهي به 

  ؟ گيرم يمن پيش برابر اهل روشي در راه و خدا، من چهرسول اي : پرسيد ععلي
  : فرمود صپيامبر
ُهم َحتَّی قاتَلُوَک َفالتُقاتِلْ  ، َفإِنْ كَ ُهم َحتَّی یُقاتِلُو َت بِساَحِتِهم َفالتُقاتِلْ إِذا نََزلْ       مْ َقَتلُوا ِمنْ  کُم َقِتیًال فإِنْ ُتلُوا ِمنْ یَقْ  ثُمَّ تَُقوُل  . ةً أَنا تُرِِهمْ  ُهمْ کُم َقِتیًال َفالتُقاتِلُوُهم تَلَوَّ  أَنْ  لَکُم َهْل  : قالُوا نََعم َفُقْل  َفإِنْ   ؟  هللاُ تَُقولُوا الإِلَه إِالَّ  لَکُم إِلَی أَنْ  َهْل  : لَُهم
ونَها  ةً أَمواِلکُم َصَدقَ  رُِجوا ِمنْ تُخْ  أَنْ  لَکُمْ  َهْل  : نََعم َفُقل : قالُوا َفإِنْ   ؟ تَُصلُّوا تَرُدُّ

َعلَی ُهللا  ِدیَ یَهْ  نْ ِهللا َألَ  وَ  .ذِلکَ  رَ ُهم َغیْ غِ ِمنْ قالُوا نََعم، َفالتَبْ  َفإِنْ   ؟ َعلَی ُفَقرائِکُمْ 
مْ  ٌر لََک ِمّ\ طَلََعْت َخیْ َک َرُجًال واِحًدا یَدِ    )1(.ُس أَو َغَربَْت َعلَیِه الشَّ
به سرزمين ايشان فرود آمدي با آنان كارزار مكن تا آنها  چون «يعني :      

كن تا م را با تو آغاز نمودند با ايشان پيكار كنند و اگر جنگ جنگ را با تو آغاز
تند بازهم مدارا نموده را كش چون كسي از سپاهت را بُكشند و سپاهت كسي از

: آيا  به جنگ نپرداز تا بردباري خود را به ايشان نشان دهي. سپس بدانها بگو

: آيا  : آري، بگو اگر گفتند  ؟ را بگوييد الإِله إِالّ اهللامايليد كلمة توحيد يعني 
از اموالتان  : آيا مايليد اگر گفتند : آري، بگو  ؟ مايليد براي خدا نماز گزاريد

اگر گفتند : آري، ديگر چيزي   ؟ ددهياي جدا كنيد تا به نيازمندانتان بازقهصد
هدايت  تو دست خدا به را يكتن كه چون خدا مخواه. سوگند به ايشان اينها از زج

  ! »آن تافته يا غروب كرده براي تو بهتر است ركند از هرچه خورشيد ب
  كشورگيري!   ُكشي و، نه انساناقوام رويارويي با از اسالم اصلي هدف اينست     

                                                           

 بنگريد. 79، ص2زي، اثر واقدي، جبه كتاب المغا) ـ 1(
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  ! امت پيام اصلي را بشنود گوش شنوا دارد از پيامبر اين هركس
رفتار مسلمانان با مردم كافركيش بايد چنين رفتاري باشد تا چه رسد به      

بينيم كه امروز ما ميدرحالي  ! گرگويندگان كلمة اخالص و نمازگزارانِ انفاق
م، به جان مسلمانان افتاده مرد و زن و كودك را كه گروههايي به نام اسال

سبيل  جهاد في و  ! خواهيم اسالم را زنده كنيمكه مي ُكشند بدين دستاويزمي
  ! اهللا را برپا داريم

  : فرمايدايمان ميقرآن كريم دربارة مردم بي     

لُوُكمۡ فَإِِن فَإِِن فَإِِن فَإِِن       لُوُكمۡ ٱۡعَتَ لُوُكمۡ ٱۡعَتَ لُوُكمۡ ٱۡعَتَ ْ إَِلۡ     فَلَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم وَ فَلَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم وَ فَلَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم وَ فَلَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم وَ     ٱۡعَتَ ۡلَقۡوا
َ
ْ إَِلۡ أ ۡلَقۡوا
َ
ْ إَِلۡ أ ۡلَقۡوا
َ
ْ إَِلۡ أ ۡلَقۡوا
َ
لَمَ ُكُم ُكُم ُكُم ُكُم أ لَمَ ٱلس# لَمَ ٱلس# لَمَ ٱلس# ُ َفَماَجَعَل َفَماَجَعَل َفَماَجَعَل َفَماَجَعَل     ٱلس# #Aٱ ُ #Aٱ ُ #Aٱ ُ #Aٱ    

        .)90 : (نساء    لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َسبِي5ٗ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َسبِي5ٗ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َسبِي5ٗ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َسبِي5ٗ 
گيري كردند و با شما نجنگيدند و اظهار اگر آنها از شما كناره « : يعني     

صلح به شما نمودند، درآنصورت خدا هيچ راهي را بر ضد آنان برايتان قرار 
  .»نداده است

جنگ با مسلمانان ندارد تا چه رسد  ي است كه سراين شيوة رفتار با كافر     
روند پس تُندروها به كجا مي  ! به مسلماني كه همكيش ديگر مسلمين است

  ؟ َفأَْيَن َتْذَهُبونَ 

 رحمتو  عفوكه به  مجيد : آياتي از قرآن گويندكه مي گاهي شنيده شده     

كه از ستيز با  مدني اند و آياتنازل شده مّكهكنند، در مردمان سفارش مي بر

عمل  ناسخاند و بايد بنا بر حكم گويند، آنها را نسخ نمودهكافران سخن مي

  ! منسوخكرد، نه 

و باطل  ناشي شده »استقراء ناقص «: اين ادعا از  اوالًآنست كه  پاسخ     
است زيرا آيات مدني در قرآن مجيد نيز همچنان، عفو و رحمت را بر مؤمنان 
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:  فرمايدنمايند. به عنوان نمونه، در حقّ مؤمنان ميسفارش ميو كافران 

ُهْم َواْصَفحْ خوانيم : و دربارة كافران نيز مي) 22(نور: َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا   فَاْعُف َعنـْ

   شمرده مدني(نور و مائده) به اّتفاق مفسران كه هردو سوره  )13 : (مائده
  شوند.مي

َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة  یَلَقْد َكاَن َلُكْم فِ كه به حكم  صپيامبرملي : سيرة ع ثانياً     
رحمت  گيرد، سرشار از عفو و هرمسلماني بايد قرار سرمشق )21 : (احزاب َحَسَنةٌ 

و  مّكه فتحچنانكه در   ! رسد به مؤمنان كافران است تا چه دوران مدينه بر در

از  از اين، بخشيشود و پيشحظه ميمواضع، در تاريخ مال ديگر و حَنين غزوة
  آنها را ياد كرديم.

اخالق،  مكارمآيند و شمار مي مكارم اخالق به رحمت از : عفو و ثالثاً     
غايت دينداري، وصول به آنهااست. ازاينرو پيامبر زيرا  قابل نسخ نيستند

برانگيخته  « القخْ رَِم اْألَ َمکا َتمّمُت ِألُ بُِعثْ :  سّلم فرمود و آله و عليه اهللا خاتم صّلي

اثر  الموطَّأ. اين حديث در كتاب »ام تا مكارم اخالق را به اتمام رسانمشده

شكل  ، بهاحمد مسند در آمده و »)1(قالُْخل نَ ُحسْ  َتمّمُت ِألُ بُِعثْ « صورت به مالك،

هوم داللت گزارش شده كه همگي بر يك مف »)2(القخْ اْألَ صالَِح  َتمّمُت ِألُ بُِعثْ «
  دارند.
ها براي ابراز خشونت، زاييدة طبعِ جوييحقيقت آنست كه اين قبيل بهانه     

توان آنرا به رسد. و مياز مدارك شرع به اثبات مياست نه آنچه  كژانديشان
   اسالم نسبت داد.

                                                           

 نگاه كنيد. 211، ص2به الموطَّأ، ج) ـ 1(    
 بنگريد. 381، ص2به مسند احمد بن حنبل، ج) ـ 2(    
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تُـُلوْا اْلُمْشرِِكيَن حَ ت : ـآمده اس توبهكه : در سورة شود باز گفته مي      ْيُث َفاقـْ
گويند ما  و  ! »را هرجا يافتيد بُكشيد مشركان« : . يعني )5(توبه : َوَجدتُموُهْم 

  ! كنيمبدين آيه عمل مي
فرمايد: كه مي خوانيدديگر در همان سوره را نمي چرا آية : پاسخ آنست كه     

كساني  مگر « : يعني )4 : (توبه َشْيًئايَنُقُصوُكْم  اْلُمْشرِِكيَن ثُم َلمْ  نَ ِإال الِذيَن َعاَهدتم مِ 
ايد و آنها دربارة شما هيچ كاستي روا كه با ايشان پيمان بستهاز مشركان 

اْلَمْسِجِد  َعاَهدتْم ِعندَ  الِذينَ  ِإال  : فرمايدمي كريمه سورة همان در باز و »اندنداشته
كنار  كه دركساني مگر « : يعني) 7 : (توبه َلُهمْ  اْلَحَراِم َفَما اْستَـَقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُمواْ 

 كه در پيمان شما پايداريمسجدالحرام با آنها پيمان بستيد پس تا هنگامي

  . »كنيد آنان پايداري هم براي نمودند، شما
دسته بودند. دستة  مشركان دو شود كهشريفه استنباط مي آيات اين از     

مسلمانان  را با صلح خود، پيمان رسانيبنخست، مشركانِ عهدشكن كه با آسي
ديدگاه  پيمانشان پايدار بودند. از كه برمشركاني دوم، دستة نمودند. و نقض

است، نه با دستة دوم. چنانكه  دستة نخست روا قرآن مجيد، جنگ و ستيز با
  : فرمايدشريفة توبه مي باز در همان سورة

    . . . َمرةٍ  َبَدُؤوُكْم َأولَ  ُهم وَ  الرُسولِ  َهموْا بِِإْخَراجِ  َأْيَمانـَُهْم وَ  اْ قـَْوًما نَكثُو  تـَُقاتُِلونَ  الَ  أَ     
كنيد كه سوگندهاي خود را چرا با گروهي كارزار نمي « : يعني .)13 : (توبه

 ! »نمودند آغازشكستند و آهنگ اخراج پيامبر كردند و ايشان جنگ را با شما 
اي را ت كه گروهي خود را پيرو قرآن معرّفي كنند و آيهواقعاً جاي شگفتي اس

!  آنرا در همان سوره ناديده انگارند استثناءتفسير نمايند و  »عام«به صورت 

  شود؟!و خيانت به قرآن محسوب نمي »رأي تفسير به «آيا اين كار، همان 
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ركان اند مربوط به مشاز سورة توبه به گواهي آورده 5پس آنچه در آية      
آية نخستينِ سورة  درعهدشكن و محارِب است نه عموم اهل شرك چنانكه 

مَن  َعاَهدتمَرُسوِلِه ِإَلى الِذيَن  َن الّلِه وَ بـََراءٌة مِ توبه بدانها اشارت رفته است : 
  .  . .  اْلُمْشرِِكينَ 
كنيم كه : شود كه : ما بنا بر حديثي رفتار ميگاهي گفته مي همچنين     

  : گزارش نموده كه فرمود صخدارسولاز  ابوهرَيره
 ُهللا َفَقد : الإِلَه إِالَّ  قاَل  َفَمنْ  .هللاُ  الَّ لَه إِ َحتَّی یَُقولُوا : الإِ  أُقاتَِل الّناَس  ُت أَنْ أُِمْر      

ِه و ِحسابُُه َعلَی هللاَسُه و مالَُه إِالَّ َعَصَم ِمنِّی نَفْ    )1(. ِبَحقِّ
. پس الإِله إالّ اهللا : ام با مردم كارزار كنم تا بگويندمأمور شده من « : يعني     

هركس چنين گفت، جانش ازسوي من در امان است و مالش محفوظ خواهد 
  است. عهدة خدا و حساب اعمالش هم بر ،بود مگر به حق

در اين حديث به چند قرينه، همة مردم  »النّاس «پاسخ اينست كه : واژة      

: مسيحيان كه  اوالًشود. زيرا گيرد و شامل مشركينِ محارب مييرا دربرنم

 القدس) قائل (أب و ابن و روح تثليثپذيرند و به الإِله إِالّ هللا را نمي شهادت
سورة  از 29روند، به دليل آيةشما، بيرون مي حكم به اّتفاق ما و اين هستند، از

بر آيين خود ماندگار  »)2(هجزي«با پرداخت دهد مسيحيان كه اجازه مي توبه
 5 همچنين است حكم ديگر اهل كتاب. عالوه بر اينكه به داللت آيةباشند و 

از سورة مائده، مسلمانان مجازند كه مسيحيان را به ضيافت دعوت كنند و نيز 
  با زنان پاكدامن ايشان ازدواج نمايند.

                                                           

 نگاه كنيد. 58، فضل الجهاد و السير، ص4به : صحيح بخاري، ج) ـ 1(

 سخن گفتيم، بدانجا رجوع كنيد. جزيهاز  68و  67از اين در صفحة پيش) ـ 2(
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اند قض پيمان نكردهپيمان صلح با مسلمانان دارند و نكه : مشركاني ثانيا     
  روند.سورة توبه، از اين حكم بيرون مي 7و 4نيز به دليل آية 

گردد و زماني بر گاهي عموم مردم را شامل مي »النّاس «: واژة  ثالثاً     

ِإن  الناسُ الِذيَن قَاَل َلُهُم كند به دليل آية شريفه : اي معين داللت ميدسته
به  مردمكه، كساني«يعني :  )173عمران :(آل َلُكْم َفاْخَشْوُهمْ  َقْد َجَمُعواْ  الناسَ 

». ايشان بترسيد اند، ازشما فراهم آمده جنگ با براي مردمكه  دادند ايشان خبر

(مردم) در هردو موضع، به معناي برخي از مردم  الّناسكه واژة  روشن است 
ني كه ذكر آنها رفت كار رفته است و در حديث مورد بحث نيز بنا بر قرائ به

گيرد. را دربر مي شكن و محاربمشركانِ پيمان كند واين واژه افادة عموم نمي
از نعمت  ،بايد دانست كساني كه از قرآن كريم آگاهي ناقصي دارند اينرو از

  هم بهرة چنداني نخواهند داشت. »الحديث فقه« شناسي يعنيحديث
و، غالباً با كساني در ستيز و پيكارند كه از اينها كه بگذريم، گروههاي تندر     

پس حديث مزبور بر ضد آنها است و حجت   ! هستند الّ اهللاالإِله إِگويندگان 
  ! شودايشان شمرده مي مخالفان بر

گروههاي تندرو، عقيده دارند كه در دنيا دو منطقه بيشتر وجود ندارد،      

اإلسالم  گويند : ما كه در دارو مي »الكفر دار«و ديگري  »اإلسالم دار «يكي 
  ! پيكار برخيزيم الكفر به كنيم، بايد با اهالي دارزندگي مي

را فراموش  »لصلحا دار «بندي پاسخ اينست كه ايشان در اين قسمت     

صپيامبرخداكه درحالي  ! اندآنرا از قلم انداخته اند وكرده
 كه سرمشق همه بايد 

با مشركان صلح فرمود و تا آنها نقض پيمان نكردند،  »ِبيهيحد« گيرد، در قرار
 صلح در مسلمانان با اسالمي غير كشورهاي از بسياري امروز نشد. ايشان متعرّض
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اند و فرزندان مسلمين در كشورهاي آنان هستند و اعالم جنگ به كسي نكرده
دارند برنمي نانآ سر از دست تندروها، دارند ولي علوم اشتغال تحصيل آزادانه به

ها و فروشگاهها و هاي خود را به سوي مردم غيرنظامي در خيابانتروريستو 
گذاري در آن مناطق، رهگذران را قطعه قطعه فرستند و با بمباينها مي جز
مقتولين، افراد مسلمان يا زنان و كودكان  كنند كه چه بسا برخي از آنمي
اينست  است. آياگ نهي نمودهجن ان درُكشتن آن حّتي از صخداكه رسول باشند

  ؟! معناي تشكيل دولت اسالمي و تجديد خالفت
كنند و او را مقتداي استناد مي صحابه از بعضيايشان گاهي به خشونت      

ت كه خدايتعالي وي داي همة مسلمانان كسي استشمرند با آنكه مقخود مي

از قرآن، و حجت ما مسلمانان پس استخوانده  »ْلَعاَلِمينَ لِ  رَْحَمةً  «را در كتابش 

َلَقْد َكاَن « : اند كهدر كتاب خدا نخوانده !  مگر رفتار و سنّت اوست نه ديگران
 »اللَه َكِثيًرا ذََكرَ  اْآلِخَر وَ  اْليَـْومَ  اللَه وَ  َمن َكاَن يـَْرُجوَحَسَنٌة لِ  اللِه ُأْسَوةٌ  لِ َرُسو  یَلُكْم فِ 
  ؟ )21 : (احزاب
با  وليد بن خالداند كه صحابي مشهور، در منابع تاريخ اسالم نديده آيا     

خشونت ورزيد و بدانها  جذيمهبنيوجود خدماتش به اسالم، چون بر قبيلة 
  : كرد و سه بار گفت را به سوي آسمان بلند دستها صآسيب رساند، پيامبرخدا

  )1(!ٍ یدُن َولِ نََع َخالُِد بْ َک ِم\َّ صَ رَُء إِلَیْ أَبْ  نّياَللَُّهمَّ إِ      
ا، من از آنچه خالد بن وليد مرتكب شده، بيرازي خود را به سوي خداوند «     

  .»دارمتو ابراز مي

                                                           

و  107، ص2و طبقات ابن سعد، ج 67، ص4رسول اهللا، اثر ابن هشام، ج ةبه : سير) ـ 1(
 ديگر منابع رجوع كنيد.
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جذيمه با اموالي چند، فرستاد تا السالم را به سوي بني عليه عليو آنگاه      
  خسارات خالد را جبران كند.

شود، نتوان حجت از صحابه شمرده ميبنابراين، خشونت هركس را كه      
ست اشرعي دانست و گاهي بايد از عمل وي تبرّي جست و اين قاعده را الزم

در تمام رويدادهاي تاريخ اسالم رعايت نمود و اعتراض مخالفان اسالم را 
  پاسخ داد.

*  *  *  

رسد جز آنكه بحثي گسترده درپيش داريم در اينجا به پايان مي كتاب ما،     
    كنيم و نشان ه در آن بحث از اّتهام احكام اسالم به خشونت، دفاع ميك
 رناموجه است و اسالم آئيني روشن و آسانگي قالًدهيم كه اّتهام مزبور، عمي

اجتهاد و  «شود و اين مبحث را به خواست خداوند يكتا در كتاب شمرده مي
  .تعاَلي ولي التَّوفيق و اهللاُگرفت  پي خواهيم »احكام تغيير شرائط و مباني
  

  طباطبايي حسيني ـ مصطفي ايران                                            
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دن، از منشورات سعد، چاپ لَي بن )، اثر محمدطبقات ابن سعد (الطّبقات الكبري  -35
  ق. . ه 1322مؤسسة الّنصر، 

    

  .جاا الحجاج بن يوسف الثّقفي، اثر هزاع بن عبيد الّشمري، چاپ رياض، دار  -36
    

  .الصغير سيوطي) الجامع شيةحا (در مصر مناوي، چاپ عبدالرّؤوف الحقايق، اثر كنوز  -37
    

الموطَّأ، اثر مالك بن انس، چاپ مصر، از منشورات المكتبة التّجارية الكبري،   -38
  .(با شرح سيوطي موسوم به تنوير الحوالك)

    

  منشورات مكتبة المثني. ، اثر عبدالرّحمن بن خلدون، چاپ بغداد، ازمقدمة ابن خلدون  -39
    

  ش. . ه 1384 تهران، چاپطباطبايي،  حسيني مصطفي ديدگاه ما، اثر زرتشت از نآئي  -40
    

مصر،  الدين سيوطي، چاپ جالل اثر والكالم، فنّ المنطق الكالم عن المنطق و صون  -41
  م.1967ـ   ق. . ه 1366

    

تفسير الجاللين، اثر جالل الدين سيوطي و جالل الدين محّلي، چاپ مصر، از   -42
  نشورات المكتبة التّجارية الكبري.م

    

كتاب الخراج، اثر قاضي ابويوسف، چاپ مصر، از منشورات المكتبة السلفية،   -43
  ق. . ه 1392

    

ابوالفضل عزّتي، چاپ دانشگاه  جمةآرنولد، تر اسالم، اثر توماس گسترش تاريخ  -44
  .ش . ه 1358تهران، 

    

و الزّندقة، اثر ابوحامد غزالي، چاپ مصر، از منشورات فيصل التّفرقة بين اإلسالم   -45
  م.1961ـ  ق. . ه 1381دار إحياء الكتب العربية، 

    

 بيروت، از منشورات المكتبة العصرية، چاپ هيتمي، حجر الصواعق المحرقة، اثر ابن  -46
  م.2007ـ  ق. . ه 1428
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احمد ناجي الجمالي و محمد  چاپابن حزم،  النّحل، اثر األهواء و الفصل في المَلل و  -47
  ق. . ه 1321 امين الخانجي،

    

  للّنشر. التّجاري للّطباعة و منشورات المكتب ازچاپ بيروت،  المحلَّي، اثر ابن حزم،  -48
    

  اهتمام عبدالحميد احمد حنفي. چاپ مصر، به الدين سيوطي، جالل الصغير، اثر الجامع  -49
    

  .األحاديث، اثر جالل الدين سيوطيجامع   -50
    

چاپ  اثر الّشيخ منصورعلي ناصف، التّاج الجامع لألصول في أحاديث الرّسول،  -51
  العربية.حياء الكتب إمصر، دار 

    

  ق. . ه 1301 مصر، چاپ عسقالني، البخاري، اثر ابن حجر صحيح بشرح الباري فتح  -52
    

  .دقيق العيدإحكام األحكام، اثر ابن   -53
    

عبداهللا بن جعفر حميري، چاپ سنگي، از منشورات مكتبة نينوا قرب اإلسناد، اثر   -54
  الحديثة.

    

  شيبه.المصّنف، اثر ابن ابي  -55
    

چاپ رياض، از منشورات  آي القرآن، اثر ابوجعفر طبري، أويلجامع البيان في ت  -56
  م.2003ـ  ق. . ه 1424دار عالم الكتب، 

    

محمدرضا تجدد، چاپ تهران، از  جمةتر الفهرست، اثر محمد بن اسحق نديم،  -57
  .ش . ه 1366اميركبير،  سسةانتشارات مؤ

    

چاپ بيروت، از منشورات دار  ،نظام اإلسالم (الحكم و الدولة)، اثر محمد مبارك  -58
  م.1980 ق. . ه 1400الفكر، 

    

  ،سي)جديد فار جمةانجيل شريف (تر  -59
    

ـ  ق. . ه 1345چاپ مصر،  تاريخ اليهود في بالد العرب، اثر اسرائيل ولفنسون،  -60
  م.1927

    

، از منشورات دار چاپ بيروت المفردات في غريب القرآن، اثر راغب اصفهاني،  -61
  المعرفة.

    

  ق. . ه 1353چاپ مصر،  الفروق الّلغوية، اثر ابوهالل عسكري،  -62
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ا بُِعثْ  َعْث اُبْ  لَمْ نِّی إِ   -۵ َّF۱۵   .ةً مَ ُت َرحْ لَّعانًا، إ  
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لوإِنّی َألَ   - ۱۶   ۵۷  . . . أَطُوَل ِفیها أَنْ أُِریُد  ةِ ُقوُم ِفی الصَّ
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  ۷۴  ِن ؟ . . .َرُجلَیْ  َقی الّناِس ثُکPُ ِبأَشْ حدّأُ  ال أَ   - ۲۴
  ۷۵  . .  . صاَب َتَهَد ثُمَّ أَ حاِکُم فَاجْ ذا َحکََم الْ إِ   - ۲۵
ْمحَ  ةِ بُِعْثُت ِبالَْحَنِفیَّ   - ۲۶   ۷۶  .ةالسَّ
  ۷۶  . . .  یَن َمتینٌ لدّإِنَّ هَذا ا  - ۲۷
  ۸۹و  ۷۶  . . . التُعسّرُوا يسّرُوا و  - ۲۸
  ۷۷  .یُْرس الْ  ِبکُمُ  أُِریدَ  ةٌ أُمَ  إِنَّکُمْ   - ۲۹
  ۷۷  .ُتمْ َتطَعْ اسْ  اُه مَ ِمنْ  تُواَفأْ  ٍرِبأَمْ  تُکُمْ أََمْر  إِذا  - ۳۰
ِتی الَْخطَأُ َو ا  - ۳۱   ۷۷  . . . ُن لنّسياُرِفَع َعْن أُمَّ
  ۷۷  .ُحُدودإِّال ِفی الْ  َهَیئاِت َعlَاتِِهمْ أَِقیلُوا َذِوی الْ   - ۳۲
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  ۷۸  .  . . ظَلََم ُمعاِهًدا أال َمنْ   - ۳۳
  ۸۱  ًداحَ ِتَمنَّ أَ التَشْ   - ۳۴
  ۸۱  واِت مْ التَُسبُّوا اْأل   - ۳۵
  ۸۱  لِِم ُفُسوٌق سْ مُ ِسباُب الْ   - ۳۶
  ۹۳  . . . لنَّصاَریا رَِت ُرونی کPَ أَطْ التُطْ   - ۳۷
  ۱۱۱  َك . . . ُهم َحتَّی یُقاتِلُو َت ِبساَحِتِهم َفالتُقاتِلْ إِذا نََزلْ   - ۳۸
  ۱۱۳  .قالُْخل نَ ُحسْ  تَمّمُت ِألُ بُِعثْ   - ۳۹
  ۱۱۳  .القخْ اْألَ صالَِح  تَمّمُت ِألُ بُِعثْ   - ۴۰
  ۱۱۳  .القخْ َمکارَِم اْألَ  تَمّمُت ِألُ بُِعثْ   - ۴۱
  ۱۱۵  . . .  َحتَّی أُقاتَِل الّناَس  ُت أَنْ أُِمْر   - ۴۲
  ۱۱۷  . . . َک ِمPَّ َصَنَع َخالِدُ َرُء إِلَیْ أَبْ  نّياَللَُّهمَّ إِ   - ۴۳

  




