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با شدت تنگ کرده است، مانده بهدرصد مردم جهان را سلب حیات کرده و زندگی را بر اندکی افراد باقی 90در فقه سنتی ما این ظرفیت وجود دارد که بیش از 

مله کرد و این یک فریضه واجب و ها حمردم دنیا واجب القتال هستند؛ باید به آن چهارمسهجهاد و حمله به دیگر کشورها )حمله به نامسلمانان(. بیش از  عنوان

واجبات است انجام ندهند، کیفری خاص، در حد  با عنوانچه کسانی اعمالی را که بار تکرار شود. دیدیم که چنانمحتوم مسلم اسالمی است، که باید سالی یک

های رساند. دیدیم که این کیفرهای سخت به حوزهسی نمیها هیچ ضرری به کشد. واجبات و محرماتی که انجام و یا ترک آنمرگ برایشان در نظر گرفته می

شود که ایراد از کجاست؟ آیا فقهای سنتی ما که افراد عادی جا این پرسش مطرح میشد. در ایننشینی زنان منجر به پرده مثالًدیگر زندگی هم سرایت کرد؛ 

کنند، چطور ها حتی برای ریزترین احکام هم به احادیث و آیات استناد میکه ایندرحالی کردند؟مثل خود ما هستند، این احکام و کیفرها را از خودشان خلق می

برای این احکام تند و خشن استناداتی از دین دارند آیا باید نتیجه  هاآنآفریده، از خودشان چیزی گفته باشند؟ اگر  همهنیاممکن است برای سلب حیات از 

مان از وحی تغییری صورت دهیم. اما ایراد به کند، یا اینکه ما باید در تلقیگونه احکام خشن را تولید میگرفت که اشکال از خود شریعت است؟ آیا شریعت این

گردد. برخی، از قرآن و تاریخ پیامبر نگاهی تند و جهادی دارند و رآن و تاریخ پیامبر اسالم وجود دارد، برمیگردد، بلکه به نوع خوانشی که از قخود قرآن برنمی

شوند جا مطرح است که چه شد که فقهای مهربان سنتی ما که راضی نمیبرخی از قرآن و تاریخ پیامبر خوانشی نرم و تربیتی و اخالقی دارند. یک سؤال در این

را در کتب خود مکتوب کردند؟ که البته توجه به این مسئله  هاآنهای تند دادند و ی یک مورچه گذاشته شود، در طول تاریخ تن به این خوانشحتی پایشان رو

 باشد.  نیدآفریامتواند سرفصلی جدید را رقم بزند و دارد و از طرف دیگر اذعان به وجود خوانش تند می هاآن، تأکید بر مهربانی طرفکیازو دامن زدن به آن 

 های تند شدند:چگونه فقهای ذاتا مهربان، ناقل خوانش

 های جاهلی در ماقبل بعثت پیامبر )وجود مردمی با ویژگی جاهلیت پیش از ظهور اسالم(ای و خشونتهای قبیلهوجود جنگ -1



 

 

 وردند و مسلمان شدند. های جاهلیت به او ایمان آپیامبر در آن سرزمین ظهور کرد و آن مردم با آن ویژگی -2

های وحشتناک پس از درگذشت پیامبر )که خواسته یا ناخواسته به حکومت هم رسیده بود( بر کرسی حکومت وی تکیه زدند )و مردم جاهلی که با خشونت -3

 آن حکمران شدند(. 

 ترش این سرزمین و تصرف دیگر بالد مبادرت ورزیدند. های جاهلی خود و با خودباوری ناشی از ظهور دین جدید به گساین مردم جاهلی با ویژگی -4

های تحمیلی و لزوم مقابله با مهاجمان رنگ و خوانشی جهادی و جنگی پیدا کرد )آیات در همین شرایط و به نفع این تصرفات جاهلی، آیات ناظر به جنگ -5

 ناظر به دفاع در آن شرایط رنگ و بوی جنگی به خود گرفت(.

 به دستورات قرآنی شد.  دیمؤشان پس خوی جاهلی -6

های ها سال از خوی جاهلیت فاصله گرفته بودند، اما وارث جایگزین خوی جهاد در راه خدا بودند )پس جنگکه دهمجاهدان ما )متشرعان دورة بعدتر( با این -7

 به جهاد در راه خدا دادند.(ای که از ظهور دین جدید در این سرزمین گرفته بودند، جای خود را یباانرژای بد قبیله

 ها بردند و فقه تند و جهادی شکل گرفت. بودند، دست به کتابت جنگ داکردهیپبه قرآن  دیمؤکه خوی  ادشدهمتشرعان ی -8

ت متکی به آن خوی و خوانش اند و در هیچ یک از فتوحاکه ارتباط مستقیمی با خوی جاهلی نداشتهفقهای این دوره و به تبع، در ادوار بعدی تا کنون، با این -9

اند، تنها به خاطر آن خوانش جا افتادة مکتوب و مدون شدة متأثر از جاهلیت و فتوحات و از جنگ بیزار بوده های مهربانی بودهاند و انصافاً انسانشرکت نکرده

جای بررسی و ارزیابی ها بهیتی موجود در متون فقهی( زیرا آندر ابواب مربوطه فقهی ناقل حکم به لزوم قتال با نامسلمانان شدند. ) این است راز دو شخص

 شدند. در دوران فتوحات، متعبدانه تسلیم محض می گرفتهشکلدقیق آرای فقهی 

های تند ای که بیشترین خشونتسوره توبه )آیه 5ة یآسورة توبه و دیگری  29ة یآشود، یکی تفسیر می هاآنها از ها و تندیآیاتی از قرآن که این خشونت-

 شود. در برخی متون فقهی آیه سیف )آیه شمشیر( نامیده می 5خیزد(، هستند. آیه از همین آیه از قرآن برمی

 ات دادند، دست از سرشان بردارید. شدند و زک نمازخوانهای حرام سپری شد، مشرکین را هر جا یافتید، به قتل برسانید. و اگر خوانش تند از این آیه: چون ماه

گوید، در چند گام، پیکار کن. اینکه فقه سنتی در خصوص این آیه چه می افروزجنگو  شکنمانیپگام مبنا: این است که آیه به پیامبر دستور داده با مشرکین 

 است: شدهمطرحبه شرح ذیل، 

نیست، بلکه در مورد همة مشرکان مخالف  افروزجنگو  شکنمانیپین آیه تنها در مورد مشرکان گام اول: استنباط عموم مشرکان مخالف پیامبر)معتقدند که ا

قرار  چراکهی به اعتقاد مشرکان منتقل کرده است، شکنمانیپی و افروزجنگ، این است که علت قتل را از دادهرخپیامبر است(. اتفاق مهمی که در این میان 

 اند. ی نقشی نداشتهافروزجنگکه در  هاآنوند، حتی مشرکان به قتل رسانده شهمة است 

 هاآنگویند که قبالً گفتیم علت قتل می هاآنشود چرا؟ گام دوم: منظور از مشرکان در این آیه، همه مشرکان تا روز قیامت است. وقتی پرسیده می

 آید، همان علت صدور حکم را داراست. در آفریقا به دنیا می مثالًقرن دیگر،  5بود؛ یعنی مشرکی که  هاآنکه نبود، بلکه شرک و عدم ایمان  شانیافروزجنگ

؛ چون هرسالگویند، به استناد بند اول این آیه می هانیاکنیم که چه زمانی باید جهاد کنیم،  سؤالگام سوم: همة احکام دارای زمان مشخصی هستند، اما اگر 

های حرام است؛ پس منظور این آیه این است دارای ماه هرسالگویند هم می هاآنرا به قتل برسانید.  هاآنام، های حرپس از سپری شدن ماه شدهگفتهدر آیه 

 های حرام باید مشرکان را به قتل برسانیم. پس از ماه هرسالکه 

بینیم که این علت در مورد مسلمانانی نیز که از این رئوس اعتقادی عدول جا علت قتل مشرکان، شرک و عدم ایمان بود اما در این گام میگام چهارم: تا این

 آید. کیفر قتل از این آیه به دست می که ییجابکنند، صادق است تا 

 کرد. شد، اما صرف ایمان درست کفایت نمیدادند، دست از سرشان برداشته میمیخواندند و زکات آوردند و نماز میکه ایمان میگام پنجم: مشرکان درصورتی



 

 

مسلمانانی هم که  در موردشود، گام ششم: بنابراین، مطابق گام پنجم، نماز و زکات مرز کفر و اسالم شد. در نتیجه، همان حکمی که برای مشرکان صادر می

 . اجراستقابلبه نماز و زکات پایبند نباشند، 

توان به قرینه از همین آیه استفاده کرد و کسانی را که مقید به این احکام مسلم نباشند، از دم تیغ گذراند، گام هفتم: دیگر دستورات مسلم اسالمی را هم می

 گرچه وضوح شش گام قبلی را ندارد. 

توبه الزم است سورة اما در مورد خوانش نرم و اخالقی از آیه پنجم  این یک نمونه کارگاهی خوانش تند به نمایندگی فقه سنتی از آیة پنجم سوره توبه است.

 چند مورد را رعایت کنیم:

 کنار گذاردن نگاه متعبدانه عاشقانه و روی آوردن به نگاه محققانه -1

چه چیزی  ندیببکنند عنی فقط نگاه میشود. یشروع می جانیهممشکالت مجامع اسالمی از همة نگاه متعبدانه، یعنی عاشقانه به متون دینی نگاه کردن، که 

ورزد که قدر به قرآن ایمان دارد و به پیامبر و امامان عشق میای نیست. آناست تا به آن عمل کنند؛ تحقیق و بررسی شدهگفتهمنسوب به پیامبر و قرآن 

، فقط منتظر شنیدن رهنمود موجود است. وقتی برای افراد جهیتدرن. هاستآناز خود  حتماًتصورش این است که در کتب دینی هر چه منسوب به این سه است، 

بندد کند و میعقل و خرد، عاطفه و احساس، معنویت و دانش و علم را قفل می ازجملههای انسانی خود، داشتههمة شود، ابتدا گفته می اهللرسولمذهبی از قال 

شنود، ت کند. یعنی نگاه اجرایی به مسئله دارد. و اما در مورد نگاه محققانه، وقتی سخنی از پیامبر میخواهد بداند او چه گفته تا اطاعگذارد و فقط میو کنار می

نزول قرآن است. زمانة آوردن ترسیمی درست از  به دستاز پیامبر است یا خیر. از نکات بسیار کلیدی برای فهم آیات،  واقعاًکند تا ببیند این سخن بررسی می

 آمدن صحت انتساب، هدف فهم دقیق متن هست.  به دستعالوه بر در نگاه محققانه، 

 کنار گذاردن نگاه تند و خشک خالفتی و روی آوردن به نگاه تربیتی -2

نگاه تربیتی را از قرآن جستجو کنیم. ما در بررسی متن، توقعات تربیتی و اخالقی از دین را نباید  آرامآرامشدة عصر کنونی است. ما باید تالش کنیم این گم 

کنیم. بعد انتظار تربیتی و سنگسار را در ذهنمان ترسیم میصحنة وقتی گفته مردی یا زنی مرتکب خطای جنسی شد باید سنگسار کنید،  مثالًفراموش کنیم. 

کنیم. ما در بررسی متن نباید ی فطرتمان نسبت به انتساب یک حکم خشن به اسالم، تردید پیدا میراحتبهآوریم و ی چشممان میاخالقی از دین داشتن را جلو

 ببریم.  سؤالانتظاراتمان از دین و خدا را زیر 

 و تکریم او بزرگداشتتوجه به انسان و  -3

، خرد و اندیشه و عاطفه لیوتحلهیتجزست موجودی بیافریند که کنجکاو، کمال طلب، دارای قدرت ، اما خداوند خواسته ااندبودهقبل از انسان، موجودات دیگری 

 بعداًبریم، که گاه یک حدیث، به نقل از یکی از بزرگان میهای فطری خودمان را به قربانرا نباید فراموش کنیم. ما گاهی همه داشته هانیاو احساس باشد. ما 

 است. ما نباید از انسانیت و وجود متعالی خود عبور کنیم و معیارهای انسانی را لگدمال کنیم. شود جعلی بوده معلوم می

 های واسط، عبور از شهرت و اجماع(.برای رسیدن به خوانش اخالقی، باید غل و زنجیرها را گسست)عبور از متون واسط، عبور از شخصیت -4

ها هستند ها و آثاری است که بین ما و قرآن و پیامبر است. همین کتابعبور کرد. منظور از متون واسط، کتاب هاآننباید در متون واسط متوقف شد، بلکه باید از 

 هاآناند، دور بریزیم، بلکه نباید در گفته هاآنکار به این معنی نیست که هر چه متوقف شویم. این هاآناند، ما نباید در که این موارد تند و خشن را مطرح کرده

اند( است. مثالً های واسط )بزرگانی که بین ما و قرآن و پیامبر بودهعبور کنیم. عبور دوم، عبور از شخصیت هاآنی از راحتبهمتوقف شویم. ولی اگر الزم شد، 

عبور کرد. عبور از  هاآن، که باید از اشاره شد هاآنو زنجیرهایی است که به اگر قرار باشد در کالم یکی از بزرگان در قرن هشتم باقی بمانیم، این همان غل

 روزبهباشیم، بلکه نباید متوقف شویم. ما باید برای بررسی متن  تفاوتیب هاآنی نباید تسلیم شهرت و اجماع شویم. البته نباید نسبت به عنشهرت و اجماع، ی

 مان به دین شد( دقت داشته باشیم. ی )که معیارهای انسانی، سبب جذبدارنیداول 

 

 بررسی آیه مطابق خوانش اخالقی 



 

 

اندند؛ با او پیمان بستند و گام اول: این آیه اشاره دارد به مشرکین مخاطب پیامبر که با پیامبر زندگی کردند، با او مخالفت کردند و او را از سرزمین خود بیرون ر

های دیگر ای هم حتی اشاره به مشرکین دورهذره اندازهبهسایر اعصار دارد؟ خود ماندند و برخی پیمان شکستند. این چه ربطی به مشرکین  مانیسر پبرخی بر 

 ندارد و در این گام، مشرکین پس از زمان پیامبر از تیغ نجات یافتند. 

 شکن نسبت دهیم. و پیمان افروزجنگتوانیم کیفر موجود در آیه را به غیرمشرکان گام دوم: ما نمی

 افروز نداشته باشد:در آیه هیچ ربطی به مشرکان غیر جنگ شدهمطرحشود کیفر دالیلی که باعث می

کند. و اشاره دارد که کیفر موجود در آیه فقط متوجه مشرکان ی میمستثناند، ی نکردهشکنمانیپپنجم وجود دارد که افرادی را که ة یآآیاتی قبل و بعد از  -1

 حمله کنید.  هانوانید به آتدهد که فقط میشکن است و مجوز میافروز پیمانجنگ

دهد. آمیز با مشرکان را توضیح میاند که همزیستی مسالمتهای دیگری در سنوات بعد نازل شدهکه آیه، درحالیشدهنازلآیه پنجم سورة توبه در سال هشتم  -2

ی که این باکسانکه تنها است، اشاره دارد، این شدهنازلو در سال دهم هم  شدهمطرحه که در اصل چهاردهم قانون اساسی هم ممتحنآیه هشتم و نهم سوره 

است، در خصوص کسانی  شدهنازلسوره مائده که در سال یازدهم  2آمیز داشته باشید. یا آیه اند، حمله کنید و با سایرین زندگی مسالمتبالها بر سر شما آورده

دانیم که قرار دهید. در آیه پنجم گفته همه مشرکین را بکشید و می موردحملهرا  هاآنت که همة فرماید الزم نیسکه شما را به مسجدالحرام راه ندادند، خدا می

ای که از آن جهاد ابتدایی یعنی حمله به و گفته مشرکینی که عهد شما را شکستند. بنابراین، آیه شدهمطرحهیچ قیدی هم نیامده، اما در آیات دیگر قید 

 اند. شکنی کردهمشرکینی است که دست به اسلحه برده و پیمان همآنشود، محدود به مشرکان زمان پیامبر، کتاب تا آخر قیامت استنباط می اهل ریغنامسلمانان 

هر یک از  هایکه یافتید. با توجه به آرایش نظامی و اردوگاه هر جاگوید مشرکین را بکشید می چراکهاست،  آزاردهندهگام سوم: راز حیث، کلمه حیث کمی 

زندگی  -حرم امن الهی-مشرکان و دشمنان پیامبر در مکه  کهیدرحالبود،  ناامنکه مدینه که محل زندگی پیامبر و یارانش بود، بسیار ها و اینطرفین در جنگ

آیه نازل شد که مشرکین را هر جا یافتید،  جهیدرنتبردند. کنند و بعد به مکه، که بسیار امن بود، پناه میکردند. مشرکان به مسلمانان در مدینه حمله میمی

مشرکین بود که بکشید، چه در حرم امن الهی و چه خارج از آن؛ چون در غیر این صورت، مسلمانان قادر به حمله به مشرکین نبودند. این راز اصلی فروپاشی 

کنند و دیگر حتی در کعبه هم جایگاهشان امن نیست، چون به آن عمل میو مسلمانان  شدهنازلدانستند که آیه ی هم نیست. مشرکین میراخالقیغ وجهچیهبه

کنند، شما هم این سنت را بشکنید و حتی اگر در کعبه هم خونریزی راه بیندازید، ایرادی ندارد. می سوءاستفادهبه مسلمانان گفته شد که حاال که مشرکین 

 داده است. بینیم که هیچ امر غیراخالقی در اینجا رخ ن، میجهیدرنت

بود که آیه نازل شد که دیگر پیروان قرآن اجازه دارند به شما حمله کنند. اما چون قرآن کتاب اخالقی و  آمدهشیپگام چهارم: شرایط جدیدی برای مشرکین 

حمله کنید که یک فرصت  هاآنشد، به  این چند ماه سپری کهنیا ازپسرا بکشید بلکه  هاآنتربیتی است، آیه نازل نشد که اکنون به مشرکین حمله کنید و 

 داده شود.  هاآنتفکر به 

که اگر دست از جنگ و حمله بردارند و به باز گذاشت، به این شکنمانیپ افروزجنگگام پنجم: راه بازگشت به صلح و ترک خصومت را برای همین مشرکین 

 شما ندارند.آیین قبلی خودشان یعنی نماز و زکات برگردند، مسلمانان کاری به 

که مسلمان شوند؛ زیرا نماز یا ارتباط با خدا و زکات یا ارتباط با جامعه،  کند،زمان پیامبر را مجبور نمی شکنمانیپ افروزجنگگام ششم: این آیه حتی مشرکین 

 در تمام ادیان مشترک بوده است.

تحمیل  هاآنجنگ را به  همهنیاخواب و آسایش را از پیامبر و پیروانش گرفتید و  ای مشرکین کهگوید،ترین پیام در این گام است که میگام هفتم: اخالقی

توانید برادران دینی نماز و زکات برگردید، شما می برپاداشتناستفاده کردید، اگر دست از جنگ بردارید و به آیین قبلی خود در کردید و از حرم امن الهی سوء

 است. شدهرحمطمسلمانان باشید که در آیة یازدهم 

 


