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 چکیده

به شمار  مستندات احکام جهاد ترین مهماز جمله » ... الناسقاتِلَأُ نْأَ تُمِرْأُ« ثیحد
 در جهاد  ـهادل ریسا البته و  ـثیحد نیا به استناد با انیرگرایمستشرقان و تکف. آید می

 بودن مخدوش انگریب ثیحد نیا یسند یواکاو لکن کنند یم یمعرف بار خشونت را اسالم
 ف،یضع افراد ث،یحد  اینطرق از کی هر در دهد یم نشان یرجال منابع یبرخ. است آن

  ایندر. است نشده وارد یفیتوص آنها ۀدربار که دارند وجود یکسان ای و کذب به متهم
 نیهمچن. ی صورت پذیرفته استعیش یمبان به نگاه لی بیشتری با بررسی رجامقاله
 لیتحل زین و )ص(امبریپ ۀریس و قرآن بر ثیحد ۀ عرضقالب در ثیحد ییمحتوا یبررس

 روح به توجه عالوه به . آن استجیرا فهم از متفاوت ییمعناحاکی از  ث،یحد واژگان
 تیاولو کنار در یاسالم یها نیمسرز و مظلومان از دفاع و قرآن در قتال اتیآ بر حاکم
 اعتبار یب را شده ادی ثیحد ییمحتوا لحاظ به که است یگرید یها لفهؤ ممدارا، و صلح

 مشهور یثیحد مجامع در سنت، اهل نزد مذکور ثیحد تواتر وجود باهمچنین . کند یم
 .اند کرده استناد بدان فقها تنها و  استامدهین انیم بهآن  از یذکر عهیش
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 طرح مسئله. ١
 هفسَنَ و هالَمَ ينّمِ مَصَعَ اهَالَقَ نْمَفَ هاللّ إالّ لهَاِ ال واولُقُیَ ىحتَّ اسَالنَّ لَاتِقَأُ نْأَ تُرْمِاُ«روایت 

از جمله احادیثی است که در باب ] ٥٠٧، ص٢، ج١٢ [»...هاللّ ىلَعَ هسابُحِ و هقِّحَبِ إالّ
 ۀلئیدی تفسیری برای مفسران در مسؤ فتوایی فقها و م ـ به عنوان مستند فقهی،جهاد

 اهداف و ییابتدا جهاد از که یمتنوع های نییتب از فارغ ١.شودجهاد ابتدایی شناخته می
 یدالل و یسند ثیح ازایت رو نیا است الزم ،ها  در آنثیحداین  نقش و دارد وجود آن

 . ردیگ قرار یبررس مورد
 در عهیش یفقها آنکه وجود با میبدان که شود یم یناش آنجا از پژوهش نیا ضرورت

 مجامع در تنها مذکور ثیحد لکن اند داده قرار استناد مورد را آن خود یفقه های باکت
 بر عالوه  از آن نیست؛ اثریعهیش مشهور یثیحد آثار در و  استشده ذکر سنت اهل یثیحد
 . باشد اند کرده ادعا مشهور آنچه از متفاوت ییمعنا ۀدهند بازتاب بسا چه زین آن متن آنکه

 ییها گوشه ش،یخو پژوهش موضوع فراخور به پژوهشگران و شمندانیاند یبرخ البته
 رد ه،اللّ فضل نیحس محمد و یقرضاو وسفی. اند داده قرار توجه مورد را لهئمس نیا از
 ،٥١[دهند  نکاتی را مورد اشاره قرار می »الناس «و »قتال «یها واژه یمعنا نییتع
 روات نقش یبررس «عنوان با یا مقاله در نیهمچن]. ٣٢٨، ص١ج ،٥٣؛ ٢١٥ـ٢١٤ص

، ١١ش ،٦٠ [»صدوق خیمشا زا یجعاب یمورد ۀمطالع ،منتقله اخبار در مشترک
 حوزه به تسنن اهل از آن انتقال ینگچگوبا بررسی یکی از اسناد این حدیث،  ،]٢٢٤ص
 به و شده انیب ث،یحد ۀکنند منتقل عنوان به »یجعاب« نقش بر دیکأت با عهیش یثیحد
 ریسا است الزم رو نیا از. است شده بسنده آن یمحتوا خصوص در یمختصر حیتوض

 نحو به آن یمحتوا و گرفته قرار دقت مورد یعیش آثار در ژهیو به تیروا نیا اسناد
 تینها در و آن ورود سبب به توجه قرآن، رب تیروا ۀعرض نکهیا چه ؛گردد یبررس مفصل

  .دهد دست به ثیحد از یگرید فهم بسا چه ثیحد ییمعنا ثقل نییتع
                                                                                                                                            

آغـازگر  . جهاد ابتدایی عبارتست از جنگ با مشرکان و کفار برای دعوت آنان به اسالم، توحید و برقراری عدالت                 . ١
اند و به هدف از بین بردن حاکمیت کفر و فراهم ساختن امکان گسترش دین الهی صورت                   این جهاد مسلمانان  

 کفارِ غیـر اهـل      ۀ هم ی از فقها و مفسران، لزوم قتال با       در این راستا از کالم بسیار     ] ٢٢٩، ص ٤، ج ١٥. [گیرد  می
، ٢، ج   ٤٤؛  ٢٥٢و  ١٦٩، ص ٤، ج ٣٠؛  ٣٢١، ص ١، ج ١٥. [شـود   ذمه اعم از مقاتالن و غیر مقاتالن فهمیـده مـی          

 )ع( امـام معـصوم    ۀوجوب و مشروعیت جهاد ابتدایی در دوران غیبت، از نظر فقهای امامیه وابسته به اجاز              ]. ٩ص
در حالی که از نظر اهل تسنن، این نوع جهاد در صورت وجود مصلحت              ] ٨، ص ٢، ج ٤٤؛  ٩، ص ٣، ج ٣٢[ است  

 ].١٥٧ـ١٥٦، ص١، ج٢٨[برای مسلمانان جایز است 
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 مستشرقان و جهاد . ٢
 جهاد، اسالم را دینی خشن معرفی کرده و گسترش ۀلئای از مستشرقان با طرح مس هعد

 ١.شیر می داننداسالم را وامدار زور و شم
: گوید  لیدن می المعارف قرآندائرة در ٣»جنگ «ۀ مقالۀ نویسند٢ریون فایرستون

دهد مانند   می فرمانای از آیات به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی به جهاد قرآن در پاره«
که  مفسران در مقام جمع این آیات بر آنند. توبه] ۀسور[ ٥بقره و ] ۀسور[ ٢١٦ ]ۀآی[

 وی در پی القای این ].٢٠٨، ص٢، ج٦٨ [» مراحل مختلفی داشته است)ص(رزندگی پیامب
  در هنگام احساس قدرت بدون توجه به سایر معیارهای انسانی)ص(مطلب است که پیامبر

 .داد فرمان جنگ می
شمردن   با برکتاب  در همان٥»ها و نبردها لشکرکشی «ۀ مقالۀ نویسند٤ریزوی فایزر

 به نوعی سعی دارد فرهنگ عرضه شده از سوی قرآن را ،قرآنواژگان مرتبط با جنگ در 
محمد یکی از انبیائی است که از جانب «: در راستای خشونت و توسعه طلبی معرفی کند

قرآن، گسترش اسالم و . شود تا برای اعتقاداتش وارد جنگ  استخدا ترغیب شده
فیلسوف ، ٦یوید هیومد]. ١٤٣همان، ص [»کند توحید را بر اثر نبرد و جهاد معرفی می

 خشونت و خونریزی مسلمانان را مهمترین عامل گسترش اسالم  نیزمعروف انگلیسی،
گیری بیشتر و خونریزی شروع  دین اسالم از ابتدا با اصول سخت«: گوید وی می. داند می
ها را از  ریزد، آن حتی امروز هم اگر چه دیگر آتش بر سر پیروان کلیه ادیان نمی. کرد

 ]١٠، ص٤٥[ .»گذارد نصیب نمی  جنگ بیۀ وعدلعنت و
 نیز یکی از کارکردهای جهاد در اسالم را جنگ در مقابل مسیحیت و ٧ماسینیون

 ]٤٧٧ص، ٢٩[ .کند یهودیت قلمداد می
 

 تکفیرگرایان و جهاد. ٣
تکفیرگرایان در توجیه شرعی اقدامات خشونت بار خود با رویکردی گزینشی و به دور از 

از دیدگاه اینان نه تنها . پردازند  جهاد میۀ منابع دینی به برداشت از ادلنگری در جامع
                                                                                                                                            

 .ایم  محمد حسن زمانی بهره بردهۀنوشتدر انتخاب اقوال مستشرقان از کتاب مستشرقان و قرآن . ١
2. Reuven Firestone 
3. Fighting 
4. Rizwi Faizer 
5. Expeditions and Battles 
6. David Hume 
7. Louis Massignon 
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 در غیر اینصورت قتال با ، کفار بلکه سایر مسلمانان نیز باید در مسلک آنان در آیندۀهم
محمد بن عبد الوهاب بر همین اساس قتال با اهل . آنان و کشتارشان جایز خواهد بود

 ]١٥٦ـ١٥٥، ص٢٧. [زد به کشتار مسلمانان دست عمالًقبله را بر خود حالل شمرد و 
پردازی این دیدگاه روندی روز افزون یافت و صاحبان آن با  های اخیر نظریه در دهه

ای، عملگرایی در عرصۀ تکفیر و  استناد به آیات مطلق جهاد و برخی روایات به نحو فزاینده
با تمسّک » تکفیر و الهجرةال«احمد شکری مصطفی مؤسس جماعت . قتال را پیش گرفتند

و ] ١٩٣بقرة،  [»لِلَّهِ الدِّینُ یَکُونَ وَ فِتْنَةٌ تَکُونَ ال حَتَّى قاتِلُوهُمْ وَ«به آیاتی چون 
أمرت أن أقاتل « و نیز حدیث ] ٣٦التوبة،  [»کَافَّة یُقاتِلُونَکُمْ کَما کَافَّةً الْمُشْرِکِینَ قاتِلُوا«

داند حتی اگر به جنگ  واجب و خون آنان را حالل میقتال با همۀ کفار را » النّاس
وی بیعت نکردن مسلمانان با این جماعت را موجب خروج از اسالم . برنخاسته باشند

همین دیدگاه از سوی محمد ] ٢٤٨ـ٢٤٦، ص٢٥. [پردازد دانسته و به تکفیر آنان می
 ١]١٦ و ٦ـ٤، ص٥٠.[ت مورد اشاره قرار گرفته اس الغائبهالفریضةالسالم فرج در کتاب عبد

 یها جنگ از یخیتار یها نقل و جهاد باب در نما خشونت اتیروا که است روشن
 در دیبا که است ییها برداشت نیچن یبرا هاخاستگاه نیتر مهم از یکی اسالم صدر
 عنوان به بحث مورد تیروا رو نیا از. ردیگ قرار )ص(پیامبر نیراست ۀریس و قرآن محک
 .ردیگ یم قرار ییمحتوا و یسند یبررس مورد نهیزم نیا در اتیروا نیبارزتر

 
 بررسی سندی در مجامع حدیثی اهل سنت. ٤

 مشابه با بیش از چهل طریق در صحاح سته و مسند احمد این حدیث با الفاظ نسبتاً
؛ ٥٠٧، ص٢، ج١٢؛ ٤١٦، ص١، ج١١ ؛٢٧٦، ص٤، ج١٠؛٢٨، ص١، ج٨[ذکر شده است 

 ]٧٧، ص٧، ج٦٥؛ ٥٢، ص١، ج٦٤
 انس بن مالک در رتبه بعد قرار شود؛ اکثر طرق این حدیث به ابوهریره منتهی می

                                                                                                                                            
 انفـروا « عنـوان  با ایبیانیه در البغدادی ابوبکر مانند تکفیری نوپای هایگروه سرکردگان نیز اخیر دهۀ در .1

 تروایـا  و آیـات  از برداشـت  سـوء  بـا »  من؟ین دیةالسلم «بیانیۀ در   ی ابو محمد العدنان   یز و ن  »ثقاالً و خفافا
 ضـروری  کننـد   می سرپیچی آنان با بیعت از را که  مسلمانانی و نیز  کفار همۀ با قتال جهاد، باب در مطلق
 اساسـاً  معتقدند اینان. شمرند  می بر آنان با قتال برای مجوزی را مسلمانان سوی از واجبات ترک و دانسته
 ]٧٠ و ٦٩: نکـ . [دنبال شود باید روش همین و شده مختلف بالد خضوع موجب شمشیر
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کسانی چون عبد هللا . شود دارد و جابر بن عبد هللا انصاری نیز در برخی اسناد دیده می
بن عمر، معاذ بن جبل، نعمان بن بشیر و اوس بن اوس نیز از جمله راویان این حدیث ذکر 

های رجال اهل سنت  این طرق راویانی وجود دارند که تنها در کتابدر هر یک از . اند شده
  .اند های رجال شیعه توصیفی از آنان به میان نیاورده اند اما کتاب مدح و تعدیل شده

 
 جویی حدیث در مجامع حدیثی و فقهی شیعه پی. ٥

دهد  نشان میای از اسالم و مسلمانان  طلبانه در دنیای امروز که تکفیر چهرۀ سیاه و خشونت
دینان بسیار مهم  این مسئله برای فرق مختلف اسالمی و سایر مردم دنیا اعم از دینداران و بی

است که تفسیر و فقه شیعه به عنوان بخش عظیمی از حوزۀ تفکر اسالمی در قبال احادیثی 
  از جملهـهرچند برخی احادیث . که مستند تکفیرگرایان قرار گرفته است چه موضعی دارند

اند لکن شیعه آن را ضعیف و نامعتبر   از سوی اهل سنت صحیح دانسته شده ـحدیث مذکور
 از این روایت به  ـشود  چنانچه اشاره می ـاز سویی نیز برخی فقهای طراز اول. شمارد می

اند که این مسئله لزوم بررسی سندی آن را نزد شیعه  عنوان مستند فتوایی استفاده کرده
تواند نشان دهد در برخی موارد که فقه شیعه  مذهبی می  نقد سندی درون.کند دوچندان می

پذیری از احادیثی در حوزه اهل سنت  در بحث جهاد به اهل سنت نزدیک شده ناشی از تأثیر
 .اسناد آن در نزد شیعه معتبر نیستبوده است که 

  اثری از این حدیث نیست و حتی در)کتب اربعه (در کتب مشهور حدیثی شیعه
 عیونشیخ صدوق در . شود سایر آثار حدیثی قدما نیز به ندرت اثری از آن یافت می

حدثنا محمد بن عمر الحافظ قال «: کند را چنین نقل میحدیث این  سند الرضا اخبار
حدثنا الحسن بن عبد هللا التمیمی قال حدثنی ابی قال حدثنی سیدی علی بن موسی 

 ]. ٧٠، ص١، ج٣٨[ »...)ص(سول هللا قال قال ر)ع(عن علی ... )ع( الرضا
شود   رجال توصیفی از حسن بن عبد هللا و پدرش یافت نمیهای بایک از کت در هیچ

 سند، محمد بن عمر ۀشاید بتوان گفت تنها فرد برجست. استکه این موجب ضعف سند 
 رجال با عناوینی چون حافظ، از حفاظ های با که در کتاست  ـ معروف به جعابیـ

] ١٨٥، ص٤١[ عالم به رجال عامه و خاصه] ٣٩٤، ص٦٢[ از بزرگان اهل علمحدیث، 
 به این معنی که از عامه و خاصه ،وی از جمله راویان مشترک است. بردار شده است نام

، ٣، ج٢٠[ .و از سوی هر دو طیف مورد مدح بسیار قرار گرفته است نقل حدیث کرده
البته وی را شیعه ] ٣٢٤ـ٣٢٢، ص٥، ج٤٦؛ ١٨٣ـ١٨١، ص٢، ج٢٣؛ ٢٣٧ـ٢٣٦ص



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٠٦

اند اما اهل سنت بیش از شیعیان به شرح حال وی و ذکر نام مشایخ سنی وی  دانسته
وی بیش از چهارصد هزار حدیث را حفظ و در ششصد هزار حدیث نیز توانایی . اند پرداخته

نگاران اهل سنت مقدار محفوظات  از آنجا که تراجم]. ٢٣٨، ص٣، ج٢٠[مذاکره داشته است 
توان دریافت اکثر روایات یا تعداد قابل  اند می وایی جعابی و نیز قدرت حفظ وی را ذکر کردهر

 .داده است توجهی از محفوظات وی را احادیث اهل سنت تشکیل می
 شود وساز خلط  تواند زمینه توان انکار کرد که نقل روایت از عامه می  نمیاز سویی

اوی مشترک وارد منابع شیعی شده و مقبول روایاتی با سند و اصالت سنی از طریق ر
شاهد این مطلب در حدیث مورد بحث، کثرت نقل آن در منابع سنی و قِلّت آن در . افتد

کید اهل رجال بر أآنکه با وجود تدیگر ید ؤم]. ٢٢٤، ص١١، ش٦٠[ منابع شیعی است
، ٣، ج٢٠[کند  دارقطنی، وی را متهم به خلط می، حافظ بودن جعابی، شاگرد او

  خلط باعث شد جعابی در روزهای آخر عمر خودۀشاید همین دغدغ]. ٢٤٠ص
 ].١٨١، ص١، ج٢٣[ش را بسوزاند های باکت

در مدینه به  )ص( پیامبرۀخطب، با سندی متفاوت و در ضمن االعمال ثوابصدوق در 
 مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي الَقَ الْمُتَوَکِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي«: ذکر این حدیث پرداخته است

 عَمِّيَ حَدَّثَنِي قَالَ )النخعی (عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي قَالَ )سدی الکوفیاأل(جَعْفَرٍ بْنُ
 الْحَسَنِ أَبِي عَنْ )النصیبی (الصِّینِيِّ عَمْرٍو بْنِ حَمَّادِ عَنْ )یزید النوفلی (زَیْدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ

 عَائِشَةَ أَبِي عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ) بن عبد ربهةمیسر( اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُیَسِّرِ نْعَ الْخُرَاسَانِيِّ
 عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي عَنْ )المقرائی(الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ السَّعْدِيِّ

 ]٢٩٤، ص٣٩[ »� ...)ص(قال رسول هللا� قاال عَبَّاسٍ نِبْ اللَّهِ عَبْدِ وَ هُرَیْرَةَ أَبِي
 توسط )محمد بن موسی و محمد بن جعفر( در میان این راویان تنها دو راوی اول

با این تفاوت که ] ٣٧٣، ص٦٢ ؛٢٨٥، ص١٧، ج٢١[اند  رجال شناسان شیعه توثیق شده
ه روی عن نّأ الّإالحدیث   صحیحةثق«: گوید نجاشی در رابطه با راوی دوم چنین می

دو راوی بعدی یعنی موسی بن عمران و حسین بن یزید مورد جرح یا تعدیل . » الضعفاء
 .اند رجالیان قرار نگرفته

یحیی بن معین در توصیف حماد، . دهند سند را راویان اهل سنت تشکیل می ۀادام
، ٢، ج٢٤[ بخاری او را متروک الحدیث ؛]٢٥٢، ص١، ج٤[ داند وی را غیر قابل اعتنا می

، ١، ج٤،[ کند ان وی را به وضع حدیث از جانب ثقات متهم میحبّ  و ابن ]٣٦٨ص
، ٣، ج٤[ میسر بن عبد هللا نیز از سوی ابن حبان با همین اتهام مواجه است]. ٢٥٢ص
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و نسائی او را ] ١٥١، ص٣، ج٢[ دهد میکذب بخاری وی را نسبت ]. ١١ص
 ابو هریره نیز یکی از راویان اصلی است ].٢٣١، ص١، ج٦٣[ الحدیث شمرده است متروک

 ]٧٤، ص١٠، ج٢١. [ مشهور است)ص(که در میان شیعه به دروغ بستن بر پیامبر
گردد و حسین بن   حدیثی اهل سنت باز میۀسان خاستگاه این سند نیز به حوز بدین

 زید به عنوان اولین راوی شیعه به انتقال آن از حدیث اهل سنت به منابع حدیثی شیعه
 . استآمده االعمال ثواب شیعی دیگر در کتاب ۀپرداخته و با چند واسط

 در دو اثر متقدم  ـدهد  همچنان که استاد مهدوی راد به آن توجه میـاین حدیث 
در ] ٤٠٢، ص٢، ج٥٨[و دعائم االسالم ] ١٧٢، ص١، ج٥٥[تفسیر قمی ، یعنی دیگر

لکن فقدان سند عالوه بر  ]١٤، ص ٦١[ . در منی ذکر شده است)ص( پیامبرۀضمن خطب
 .شود  موجب ضعف حدیث می،لفان خودؤ به مها باعدم اطمینان از انتساب این کت

 آن در مجامع مشهور با نبودنبه طور کلی ذکر اندک حدیث در آثار متقدم شیعی و 
 نزد اعتباری این حدیث حاکی از بیتواند   میدارد،وجود تواتری که در آثار اهل سنت 

آثار فقهی شیعه حدیث ؛ این در حالی است که  آن باشد١ن منتقله بودوعه محدثان شی
را به عنوان   یاد شده را در موارد متعددی به ویژه در باب جهاد مورد اشاره قرار داده و آن

 . اند مستند حدیثی ذکر کرده
 ردیابی این حدیث در آثار فقهی، ما را به آثار فقهایی چون شهید ثانی در قرن دهم

و البته پیش از آنان، ] ٣١٥، ص٤، ج١٨[، عالمه حلی در قرن هشتم ]٦٤٦، ص٢، ج٣٤[
با نظر به . در قرن پنجم می رساند] ٢٦٣، ص٧، ج٤٤؛ ٣٣٠، ص٥، ج٤٣[شیخ طوسی 

توان ادعا کرد اولین فردی که این حدیث را به   می استآثار فقهی که به دست ما رسیده
، ٣٥[ شیخ طوسی است ،تند فقهی به کار بردهطور گسترده در فقه شیعه به عنوان مس

وی در تمام موارد، حدیث را بدون سند ذکر کرده و عناوینی ]. ١٤، ص٦١؛ ١٣٥ص
 در کنار مطلبچون صحیحه، موثقه و حسنه را نیز در وصف آن به کار نبرده است این 

ازد س  ما را به این نکته رهنمون میی،عدم ذکر حدیث در مجامع مشهور و معتبر شیع
 و این روایت از واردات حدیثی گرفتهحدیث را از منابع اهل سنت این که شیخ طوسی، 

این احتمال هنگامی تقویت . اهل سنت در فقه شیعه و از جمله احادیث منتقله است

                                                                                                                                            
 مورد المدرستین روایات و القرآناصطالحی متاخر است که عالمه عسکری در کتاب     » احادیث منتقله «. ١

اشاره قرار داده است و منظور از آن، سخنان، مرویات و آثاری است که از یک دین یا فرقه به دیـن یـا                        
 ]٢٠٨ص ،١١، ش٦٠. [قبول شده است راه یافته و در منابعی تلقی به  ـ در اینجا امامیهـ دیگر فرقۀ
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 اولین فقیهی ، اهل سنتۀ در حوز)ق٢٠٤م  (د که بدانیم پیش از وی، شافعیشو می
؛ ١٨٢ـ١٨١ص ،٤، ج٣٠[ مورد استناد قرار داده استاألماست که این حدیث را در کتاب 

 .]٣١٩ و ٨٦، ص٧جهمان،  ؛ ٢٥٥ و ٢٥٢، ص٦جهمان، 
بسیار  احکام جهاد از جمله مسائلی است که فقهای اهل سنت قابل ذکر آنکه ۀنکت
 فتوحات ،دانند  می»ولی امر«اند و از آنجا که حاکم و سلطان را آن درگیر بوده با بیشتر

 و ١٣٥، ص٣٦[ اند دانستهاسالم های صدر  را نیز به مانند جنگ)ص(پیامبرپس از زمان 
  توجهمورده تا چنین احادیثی شدله موجب ئاز این رو بعید نیست همین مس]. ١٣٦

لکن، فقه شیعه .  جهاد را در جهتی خاص نشان دهدۀشان قرار گیرد و حتی فلسفای
ی روز نبوده و چه بسا از فقه اهل اساسا متکفل تطبیق احکام بر مسائل سیاسی و امنیت

پذیری فقه شیعه از اهل سنت از جمله مسائلی است که  ثرألذا . باشدتسنن تاثیر گرفته 
 .در باب جهاد و به ویژه در ذیل حدیث یاد شده باید اندکی مورد دقت قرار گیرد

 

 پذیری فقه شیعه از اهل سنت اثر. ٦
قه اهل سنت بر شیعه توجه کرده و مقداری از  اخیر برخی اندیشمندان به تاثیر فۀدر سد

توان گفت فقه اهل ت میأ به جر.]٤٦، ص ٣٧[دانندثر از آنان میأاحکام فقهی را مت
سنت در طول تاریخ اسالم، فقه غالب و حاکم بوده و به گفته برخی بزرگان، فقه شیعه 

که در توضیح آن ]٢٠٥، ص٩، ج١٦. [شود به نحوی حاشیه بر فقه سنی محسوب می
خورد که دلیل آن تنها یک نقل  فقهی شیعه، مسائلی به چشم میهای بابرخی کت

اند و از این طریق تاریخی ضعیف است که فقهای اهل سنت آن را در آثار خود ذکر کرده
 غافلگیرانه را ۀبه عنوان مثال شماری از فقها، حمل.  شیعه راه یافته استهای بابه کت

و اگر قبل از آن دعوتی صورت گرفته ] ١٣، ص٢، ج٤٤؛ ٤٤، ص٩، ج١٨[» دانندجایز می
 در حمله )ص(دلیل این قول عملکرد پیامبر. دانندباشد، دعوت قبل از حمله را الزم نمی

در حالی که این نقل در منابع ] ٣٨٧، ص ٢، ج٣٣ [استالمصطلق  غافلگیرانه به بنی
 .وجود نداردحدیثی اصیل شیعه 

، حداقل یک بار در سال است که برخی فقهای شیعه در  دیگر، وجوب جهادۀنمون
رسد این به نظر می] ١٣٧، ص٢، ج١٨؛ ٢٨١، ص١، ج١٩[ اند کرده خود ذکر های باکت
 چه اینکه بسیاری از فقهای اهل سنت با جمود ؛له نیز ریشه در فقه اهل سنت داردئمس

جهاد را سالی یک مرتبه  و بدون در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان، )ص( پیامبرۀدر سیر
 ]. ١٤٠، ص١٤، ج٥٧؛ ٨، ص٦، ج٣١؛ ٣٦٢، ص١، ج٥[دانند واجب می
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 بررسی محتوایی. ٧
 تبیین معنای واژگان نخست: یابد بررسی محتوایی حدیث در قالب دو محور سامان می

 حدیث به قرآن، چه اینکه یکی از مهمترین معیارهای ۀ عرض و دوم»الناس«و » قتال«
 موافقت آن با قرآن و یا به عبارتی عدم مخالفت آن با قرآن کریم استسنجش حدیث، 

 .است مخالفت روایت با کتاب خدا موجب عدم اعتبار آن  زیرا]٢٧٥، ص٧، ج٤٢[
 

 »الناس«و » قتال«واکاوی معنای واژگان . ١. ٧
نان  و اجبار آ ـ حتی غیر مقاتالن ـ کفارۀچنانکه گفته آمد از این حدیث لزوم قتال با هم

 :لکن این تلقی متوقف بر اثبات دو امر است. بر اسالم برداشت شده است
طرفه نیز اطالق شود، به این  عالوه بر درگیری دوطرفه به درگیری یک» قتال«) الف

معنی که تنها یک طرف بدون آنکه طرف مقابل قصد درگیری داشته باشد به مبارزه با وی 
 کفار را ۀتوان جنگ با هم وع درگیری را شامل شود میبنابر این اگر قتال هر دو ن. برخیزد

حال اگر قتال تنها . ضروری دانست اعم از آنکه به مبارزه با مسلمانان برخاسته باشند یا نه
 .بر درگیری دوطرفه اطالق شود چنین تعمیمی در حکم قتال با مشکل روبرو خواهد شد

 الف به بیان دیگر. روه خاصی نباشد کفار باشند و اشاره به گۀهم» اسالنّ«مراد از ) ب
 .جنسیه باشدو الم 

. لکن این دو امر ثابت نیست زیرا اوال قتال از باب مفاعله و از این رو دوسویه است
اند قتال نامیده  بنابراین، اقدام در جهت از بین بردن فرد یا افرادی که وارد مبارزه نشده

 .»قتال«صورت گرفته است و نه » قتل«ین ببرد از این رو اگر یکی، دیگری را از ب. شود  نمی
 مشتقات . گویای همین نکته است نیز به خوبیقرآندر » قتال«و » قتل«تفاوت میان 

 دوسویه وجود ۀباب مقاتله در قرآن همگی در موقعیتی است که امکان برخورد و مواجه
 که به جنگ با ، این کفار بودند)ص(های زمان پیامبر  جنگۀ به ویژه آنکه در هم؛دارد

 و دهد می خدا به مسلمانان فرمان مواجهه  است کهدر چنین حالی. آمدند مسلمانان می
اند شما نیز  که آنان به پیکار با شما برخاسته  یعنی حال،آورد سخن از قتال به میان می

اما هنگامی که احتمال چنین تقابلی نباشد و یک طرف آنچنان ید آی در مقابل آنان در
از .  شوکتی نداشته باشد تا به هماوردی طرف مقابل برآید، قتال موضوعیت نداردقدرت و

گر و عهدشکن   مسلمانان به قتل کفار فتنه، توبهۀهمین روست که در آیات ابتدایی سور
همان کفاری  های نهم و دهم هجری در سالزیرا  اند  فرمان داده شده نه قتال با آنانو
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بر علیه آنان » قتال«ت و نبردشان با مسلمانان، فرمان که تا چندی پیش به دلیل قدر
این خود به خوبی نشانگر مدخلیت .  خود را از دست داده بودندۀ هیمن،صادر می شد

توان   قتال در روایت را نمیۀبنابراین، واژ. تقابل طرفینی در صدق یا عدم صدق قتال دارد
 . به معنای قتل دانست

ز فقهای اهل سنت، وجوب قتل مرتد و تارک نماز و الزم به ذکر است که بسیاری ا
، ١٢، ج٥٢؛ ٢٩٧، ص٢، ج٥: نکـ به عنوان نمونه [اند  زکات را نیز از حدیث استفاده کرده

بدین نحو که ارتداد ]. ٣٣٤، ص٢ جهمان، ؛ ٤٦٩، ص٨، ج٥٧؛ ٣٧، ص١٠، ج٥٤؛ ١٥ص
 محسوب شده و »ال اله اال هللا«و ترک فرائض، مخالفت با شهادتین و معارض با حق 

باب (اند که روایت، سخن از قتال  لکن اینان توجه نداشته .مرتکب آن باید کشته شود
  در مورد زیرا بحث متفاوت استۀبه میان آورده است و نه قتل و اساسا زمین) مفاعله

 . شود نه آنکه مورد قتال واقع گردند مرتد و تارک فریضه، قتل مطرح می
، ١، ج٤٩[و بدر الدین عینی ] ٧٦، ص١، ج٤٧[سقالنی کسانی مانند ابن حجر ع

در همین راستا از امام شافعی نیز نقل . اند نیز این نکته را مورد تاکید قرار داده] ١٨١ص
اند و چه بسا در مواردی قتال روا باشد اما قتل جایز  که قتال و قتل متفاوتاست شده 

 ].٧٦، ص١، ج٤٧[نباشد 
در  .کردند انگیزی می فتنه اند که علیه مسلمانان شرکان عرب، م»اسالنّ«ثانیا مراد از 

 . عهدی است»ال« جهاد،  آیاتۀ اما به قرینجنسیه باشد» ال«اصل آن است که  کلمه این
شکنی علیه  انگیزی و عهد بر اساس این آیات، مراد خدا تنها کسانی است که به فتنه

ره به افراد خاصی است که البته با اشا» الناس«بنابر این . اند مسلمانان دست یازیده
اطالق .  تسری داد،این خصوصیاتبا توان آن را به هر فرد یا گروهی   می»تنقیح مناط«
 ۀ سور١٧٣ ۀدر آی  به عنوان نمونهسابقه نیست و  در قرآن بی نیزبر افراد خاص» الناس«

 . خاص شده استۀ از این لفظِ عام، اراد نساءۀ سور٧٧ ۀآی  وعمران آل
 

 بازشناسی کانون معنایی حدیث. ٢. ٧
شأن ورود اول در موقعیتی است که فردی از . برای این حدیث، دو شان ورود ذکر شده است

دهد؟   از او پرسید آیا شهادت بر توحید می)ص(پیامبر.  خواست تا فردی را بکشد)ص(پیامبر
 ]. ٧٩، ص٧ ج،٦٤[ حدیث مورد بحث را بیان فرمود )ص(گفت آری و در ادامه، پیامبر

های خود  این حدیث را در میان توصیه)ص(پیامبر.  استاورود دیگر این حدیث در من
 أیها أال...«: مبنی بر اجتناب از خونریزی میان مسلمانان و برادرکشی بیان کرده است
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 ما إال ماله و مسلم امرئ دم مسلم المرئ یحل ال حقا، المسلم أخو المسلم إن الناس
 یضرب کفارا بعدي ترجعوا ال أال ... الناس أقاتل أن أمرت إني و منه، فسن بطیبة أعطاه

 ].١٧٢، ص١، ج٥٥[» ...الدنیا على بالسیف بعض رقاب بعضکم
 ۀ تا بتوان فلسف است نه در ابتدای جنگی صادر شده روایت مذکوربر این اساس،

تبط با جهاد ای مر  افراد هدف را از آن بدست آورد و نه در ضمن خطبهۀجهاد و گستر
به مسلمانان صادر  )ص(های اخالقی پیامبر بلکه در ضمن تعیین مالک مسلمانی و توصیه

 ثقل حدیث نه قتال ۀ آن است که اساسا نقطۀن ورود نشان دهندأاین دو ش. شده است
با مردم بلکه دور کردن مسلمانان از ریختن خون یکدیگر و تعیین معیار مسلمانی و 

ای مسلمانان نکند با هم : فرماید می)ص(گویی پیامبر. ظواهر استتوصیه به اکتفا به 
 که ـگر  درگیر شده و خون یکدیگر را مباح شمارید چه اینکه قتال من با مردم فتنه

 حال ؛یافت  یعنی شهادتین پایان می، با یک کلمه ـگر آن هستید شما، خود نیز نظاره
توان یقین پیدا  بنابراین نمی.  نیستشما که همگی مسلمانید هیچ دلیلی برای خونریزی

به دیگر  . کفار استۀدر مقام بیان لزوم قتال با هم] با این سخن[ )ص(کرد که پیامبر
غایت قتال، «و » مأمور شدم تا با مردم بجنگم«: وجود دارد روایت  این دو گزاره در،بیان

 . » توحید استۀگفتن کلم
 به امر خدا )ص( جهاد در قرآن است و پیامبر اول در واقع اشاره به همان امر بهۀگزار

کفار باید ] گروه از[بنابر این، شرایط قتال از جمله اینکه با کدام . در قرآن اشاره دارد
 شامل آیات مطلق و مقید، آیات صلح و احسان و ـجنگید را باید از مجموع آیات جهاد 

 اول در ۀ به اطالق یا عموم گزارتوان از این رو نمی.  به دست آورد ـ نفی اکراه بر دینۀآی
یند آ چه اینکه در بررسی آیات مربوط به جهاد بیان خواهد شد که بر،روایت استناد کرد

ن أاُمرت « بر این اساس.  آنانۀگر است و نه همآیات مرتبط با جهاد، پیکار با کفار فتنه
 و  معین دارد اشاره به موضوعاست نشان دهندۀ موضوعی معینبه نوعی، » قاتل الناسأ

 ـ بدین نحو که قتال  است اشاره دارد؛ حدود آن را معرفی کرده)ص(به جهادی که پیامبر
و شما مسلمانان نیز با آن آشنا هستید است با همان خصوصیاتی که در قرآن آمده 

گران و مقاتالن به هدف تسلیم  است و قتال ما با فتنه) حکم( به هدف توحید ـ )موضوع(
 اول، مفهوم جدیدی را ۀبنابر این، گزار .گیرد  پذیرش شهادتین صورت میآنان در قالب

 قتال هدفالبته .  دوم یعنی هدف قتال بیان شده استۀرساند بلکه برای بیان گزار نمی
رود   آن مینیز برای مسلمانان روشن بود اما با توجه به سبب ورود حدیث، از آنجا که بیم
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بیند غایت قتال را گوشزد کند و   الزم می)ص(پیامبر ،ندکه مسلمانان خون یکدیگر را بریز
حالل های دیگر موجب هاست و بهانه  حافظ خون»ال اله اال هللا« ۀمتذکر شود که کلم

 عرب آنهای  با توجه به تعصب] به خصوص[له ئاین مس. یست جان مسلمانان نشدن
ال اله اال «یابی مسلمان با   مصونیت در گویی آنان عمال.است نیاز به تذکر داشته روزگار

 نگران آن بود مبادا مسلمانان فراتر از آنچه اسالم به عنوان )ص( و پیامبرشک داشتند »هللا
 . ، اسباب دیگری بر آن بیافزایند استمجوز قتال شناخته

 منا در تفسیر قمی و کتاب کافی، ۀ درخور توجه آنکه اساسا در مقایسه متن خطبۀنکت
ها نیز علی  ینی در دو نقل مشابه از این خطبه که اتفاقاً راوی یکی از آنشود کل مشاهده می

، ٦١[به میان نیاورده » ...أمرت أن أقاتل الناس «بن ابراهیم قمی است، ذکری از عبارت 
، ١٤، ج٥٦[های پسین و پیشین آن در تفسیر قمی ذکر شده است  با آنکه عبارت] ١٤ص
امع حدیثی اهل سنت نیز عاری از حدیث مورد همچنین این خطبه در جو]. ٢٨٧و٢٨٤ص

 ].٣٩، ص٤، ج٦٥؛ ١٥٩٩، ص٤، ج١٢؛ ٤٧٧، ص٣، ج١١[بحث است 
 
 حدیث در ترازوی قرآن. ٣. ٧

چه باشد، معنایی متفاوت » الناس«همانگونه که گذشت، این حدیث بسته به آنکه مراد از 
 کفار محارب و ۀ یا هم)ص(انگیز و محاربِ زمان پیامبر اگر مراد از آن، مشرکان فتنه. یابدمی

چنین .  کفار در هر زمان را نتیجه گرفتۀتوان از این حدیث، قتال با هم گر باشد نمی توطئه
باشد آنگاه حدیث، دستور » ناس«اما اگر مراد، جنس .  البته با آیات قرآن تعارض نداردمعنایی

 بر ـ[ آیات قرآن در باب جهاد ۀدهد تا اسالم آورند لکن مجموع  کفار میۀبه قتال با هم
 . ، مؤید رهیافت اول و در تضاد با معنی دوم است]اساس آنچه در ادامه خواهد آمد

 ۀ سور٨ ۀیآمطابق کند بلکه  زیستی با غیر مسلمانان را رد نمیقرآن نه تنها هم) الف
 یُخْرِجُوکُمْ لَمْ وَ الدِّینِ فِي یُقاتِلُوکُمْ لَمْ الَّذِینَ عَنِ اللَّهُ یَنْهاکُمُ ال«: فرماید ممتحنه که می

 با دو شرط آن را ،»قْسِطِینالْمُ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیْهِم تُقْسِطُوا وَ تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِیارِکُمْ مِنْ
شان  آنان را از خانه و دوم آنکهبا مسلمانان وارد قتال نشده باشند؛ اول آنکه پذیرد می

تواند سبب قتال باشد چه این خود دلیلی است بر آنکه کفر نمی. بیرون نرانده باشند
عدل ر راستای قسط و جایز و د به آنان  کردناینکه به مقتضای این آیه حتی نیکی

 ]٥٤، ص٢٧، ش٣٥. [است
د و در کنن طرفی هستند که بر ضد مسلمانان اقدامی نمی های بی در واقع گروهاناین



  ١١٣ »...أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس«بررسی سندی و داللی حدیث 

 یا »اصحاب اعتزال«اینان به عنوان . اند نبسته نیزعین حال با مسلمانان قرارداد صلح
ه با توجه به قسمت پایانی آیه که ب]. ٣٠٤، ص٣ ، ج٤٨[ شوند شناخته می»اهل الحیاد«

د این آیه را تخصیص زده یا نسخ نتوانشود، آیات جهاد نمینوعی تعلیل آیه محسوب می
مسلمانانی که با مسلمانان   آیه، عدالت و خوش رفتاری با غیراین د چرا که بر اساس نکن

دشمنی ندارند، از مصادیق قسط شمرده شده است و معنا ندارد عملی که از مصادیق 
  . قسط خارج شده و نسخ گرددۀدایر پس از چندی از استقسط 

بر اساس همین آیه، در سه سطح  آمیز بشری رایکی از اندیشمندان، زندگی مسالمت
ای با محوریت سطح منطقه. ٢. زندگی محلی که محور آن اسالم است. ١: کندمعنا می

سطح . ٣. کنداشتراک در توحید که در قالب همزیستی با دیگر ادیان نمود پیدا می
بر این ]. ١٦٨، ص١٧[ آن، دعوت به قسط و عدل است ۀالمللی و انسانی که عصار نبی

رو در عین حال که از این. معیار روابط در اسالم، قسط و عدل است«توان گفت  اساس می
 انفال و توبه رابطه با ۀ با کافران امضا شده است اما در سورۀ ممتحنه رابطۀدر سور

آمیز با کافر ممکن است زیرا وی گرچه زندگی مسالمتمستکبران امضا نشده است چون 
پذیرد اما مستکبر نه اصول الهی را پذیرد ولی اصول انسانی را میاصول الهی را نمی

از این رو زندگی در کنار غیر مسلمانانی ]. ١٧١همان، ص[» پذیرد و نه اصول انسانی را  می
 عدل است و ارتباط با آنان شوند، خود از مصادیق قسط و که متعرض مسلمانان نمی

 . کفار دانستۀتوان آیات و روایات قتال را به راحتی شامل همممنوعیتی ندارد و نمی
، بر عدم اجبار بر پذیرش دین داللت دارد و روایت » الدِّینِ  فِي  إِکْراهَ ال« ۀآی) ب

 حکم که ابای از تخصیص دارد اطالق آیه و ظاهر آن. مورد بحث با آن سازگار نیست
بر این، عالوه بر عدم جواز اکراه بر ایمان  بنا. کند که هیچ نوع اکراهی در دین نباشدمی

به . ظاهری دین نیز نباید اکراه باشد  در پذیرش ـ که البته امکان پذیر هم نیست ـقلبی
بیان عالمه طباطبایی، این آیه نهی از اکراه در ایمان قلبی و یا اخبار از تکوین است که 

سبب نزول آیه نیز همین مطلب را ]. ٣٤٣، ص٢، ج٤٠[  تشریعی را در پی داردحکم
در آزاد گذاشتن افراد بر دین خود نیز نشانگر  )ص( همچنانکه رفتار پیامبر،کندتایید می

عدم اکراه در  ادعای نسخ این آیه نیز مردود است زیرا از سوی دیگر .همین حقیقت است
ناپذیر است و آن عبارتست از روشن بودن هدایت از   حقیقتی است که نسخۀنتیج دین،

 .شودرو عدم اکراه نیز نسخ نمی از این،گمراهی
 یُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا ال وَ یُقاتِلُونَکُمْ الَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِي قاتِلُوا وَ« ۀآی) ج
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ال، تنها با مقاتالن واجب است بر این مطلب داللت دارد که قت. ]١٩٠ بقره،[ »الْمُعْتَدِین
 و مورد نهی قرار گرفته  استو برخورد با کسانی که قصد قتال ندارند از مصادیق تجاوز

این آیه نیز یکی دیگر از آیاتی است که داللت حدیث مورد بحث بر فهم مشهور را . است
 قتال ۀ حج با دو شرط به مسلمانان اجازۀ سور٣٩ ۀهمچنان که آی. سازد دچار مشکل می

أُذِنَ لِلَّذینَ «: ق دوشرط مسلمانان وارد قتال شونددارد به خاطر تحق دهد و بیان می می
قتال از جانب طرف   آغاز اول آنکه» نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي

 .وند مسلمانان مورد ظلم و ستم واقع شباشد ومقابل 
 حَیْثُ الْمُشْرِکِینَ فَاقْتُلُوا الْحُرُمُ األَشْهُرُ انْسَلَخَ فَإِذَا« ۀچه بسا بتوان آی) د

 با روایت مورد نظر دانست و بر اساس آن سو را در بدو امر، هم]٥توبه، [ »وَجَدْتُمُوهُمْ
غیر مسلمانان را جایز شمرد اما آیات پس از آن به روشنی مصداق این آیه قتال با عموم 

به دیگر  .آید  بر نمیآن کفار از ۀرا معین کرده و به هیچ وجه تعمیم قتال نسبت به هم
بیان این آیه که از سوی تعداد زیادی از مفسران، ناسخ بسیاری از آیات جهاد محسوب 

در . ان است که پایبند به هیچ میثاقی نیستندشود، خود مقید به نقض عهد مشرکمی
 و ٦٧، ص٢٢؛ ١٠١ـ٩٩، ص١٣[  چنانچه بسیاری نیز بر آن اشاره دارندـواقع این آیه 

 کسانی ۀ مشرکان نیست بلکه در بارۀدر مورد هم] ٢١١ـ٢١٠، ص٥١؛ ١١٨، ص٢٦؛ ٧٥
 ١٣ـ٤ن آیات این آیه در میا. اند کمر بسته است که به مبارزه و رویارویی با مسلمانان

کند و  توبه واقع شده که به وفای عهد با کافران وفادار به طور مکرر سفارش میۀسور
  .دهد  را سخت مورد انتقاد قرار میآنانعهد شکنی 

در این آیات، به پیمان شکنی مشرکان و اذیت و آزاری که آنان نسبت به مسلمانان 
 شروع کننده این مسائل بودند اشاره روا داشتند و نیز به اخراج آنان و اینکه مشرکان

در واقع خداوند عهد وفاداران را . شده و قتال با چنین افرادی الزم دانسته شده است
 این.  موجب قتال نیست،شمارد که این خود دلیل دیگری است بر اینکه کفرمحترم می

ه از آن، گذشت. که نباید از نظر دور داشتاست  توبه ٥ ۀی بر آیهای همگی، قیدموارد 
 .خورداین آیه با سایر آیات قید می  مقدم بر نسخ است و، مطلق و مقیدۀقاعد

قاتل أن أمرت أ« حدیث  تنها همسو با توبه، نهۀ آیات ابتدایی سورۀرو مجموع از این
 توبه نیز بسان آیات پیش ۀبنابر این آیات سور.  استآن بلکه در تناقض با  نیست»الناس

بحث مفصل براي  [.عدم اعتبار حدیث یا تعیین معنای واقعی آن استای بر  از آن، قرینه
 ]36: ـ كن قرآني در اين رابطه
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 )ص( نبویۀ سیرۀحدیث در آین. ٤. ٧
بررسی تاریخی .  استنیز محک مناسبی برای روایت مورد بحث )ص(سیره پیامبر

 نبرد  آغازگر)ص( این مطلب است که اساسا پیامبرۀهای صدر اسالم نشان دهند جنگ
. ساختند د که با اقدامات خود آتش جنگ را روشن میننبود و این مشرکان و کفار بود

از  ها آنتعدادی از در مورد ها روشن است و تنها  این مطلب در خصوص غالب جنگ
 . تا حدی نیازمند بررسی است،جنگ بدر و تحرکات نظامی منتهی به آنجمله 
 مشرکان و اعمال خشونتی که نسبت به  بدر پاسخی بود در مقابل اقداماتۀغزو

 به خاطر دینشان مورد شکنجه و بسیاری از مسلمانان صرفاً. دادندمسلمانان انجام می
مسلمان، تاجر و دارای مال و ثروت   اگر فرد تازه.گرفتندحتی در معرض مرگ قرار می

دادند و نجه میکردند و اگر ضعیف و بیچاره بود او را آنقدر شکجارتش را کساد می، تبود
 مجبور داد و احیاناً داشتند که طاقت از کف میدر آفتاب سوزان گرسنه و تشنه نگه می

خود در این راه بسیار مورد اذیت نیز  )ص(پیامبر. ها را بر زبان جاری کندشد نام بتمی
 را چنان فشرد که بیم آن )ص(یکی از مشرکان گردن پیامبر قرار گرفت تا آنجا که

که  )ص(این مطلب از سخن پیامبر]. ١٢٩٧، ص٣، ج٣[  از بین برود)ص(پیامبررفت  می
 .گرددبه اندازه من اذیت نشد کامال روشن می فرمود هیچ پیامبری

طالب و   اقتصادی و اجتماعی مسلمانان در شعب ابیۀسال به این موارد تحریم سه
شاک، مسکن و ارتباط ترین حقوق انسانی مانند خوراک، پوها از ساده محروم کردن آن

عالوه بر آنکه از هجرت آنان نیز جلوگیری کرده . شود اجتماعی با دیگران نیز افزوده می
را در مکه تحت  ماندگان آنان کردند و بازو در صورت هجرت، اموال آنان را مصادره می

 دباشتواند مجوزی ها همه میاین] ٣١٧ـ٣٢١ و ٢٩١ و ٢٨٩، ١، ج٩[دادند فشار قرار می
 چه اینکه ،تا گروهی که مورد ظلم قرار گرفته، منافع طرف مقابل را به خطر اندازد

 .همین موارد در قرآن به عنوان فتنه معرفی شده است
 میان مسلمانان و کفار چندان مورد توجه جنگ دیگری که در ایجاد حالت ۀلکن نکت

المی در مدینه، از  است که پس از تشکیل حکومت اسهایی تهدید،مفسران قرار نگرفته
تواند به خوبی اثبات کند که این له میئاین مس. بودسوی سران قریش متوجه مسلمانان 

ای به  بدر، قریش نامهۀقبل از واقع. دادندجنگ مشرکان بودند که به مسلمانان اعالن 
پرستان مدینه نوشت و به آنان چنین اخطار داد که شما محمد را بی و بتأعبد هللا بن 

حال باید با او بجنگید یا او را اخراج کنید و گرنه همگی برای . اید  شهرتان راه دادهبه
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هنگامی که ابن ابیّ . شماریم شتابیم و زنانتان را بر خود حالل میپیکار به سوی شما می
آماده شدند لکن  )ص(پرستان مدینه، نامه را دریافت کردند برای قتال با پیامبرو سایر بت

، ٣، ج١٤؛ ٨٧، ص٨، ج٦[» از این قضیه مطلع شد و آنان کاری از پیش نبردند )ص(پیامبر
ها در مکه، ها و خشونتسازد که ورای شکنجهله به وضوح روشن میئاین مس]. ١٧٨ص 

قریش پس از تشکیل دولت اسالمی وارد وضعیت جنگی با مسلمانان شده و به آنان 
 .اعالن جنگ داده است

یید أ بدر در مکه نیز این مطلب را تۀ ابوجهل قبل از واقع سعد بن معاذ باۀ مجادل
ابو جهل وی را دید و به .  بن خلف وارد مکه شده بودةسعد بن معاذ با امان امی. کندمی

ای از بینم که در کمال امنیت مشغول طواف هستی در حالی که عدهمی«: او گفت
به خدا قسم اگر . اید ا یاری کردهها ر کنید که آنهمشهریان ما را پناه داده و تصور می

اگر مانع من شوی «: گویدسعد هم در پاسخ می. »گذاشتمامان امیه نبود تو را سالم نمی
 ].٣٨٥، ص٣، ج٧[» بندمرا به شام می راه تجاریتان
 از بین چهار رویارویی بزرگی که میان مسلمانان و یهودیان به وقوع همچنین

قریظه آشکارا با عهدشکنی یهودیان آغاز  نضیر و بنی نیقینقاع، ب  بنیۀ سه غزو،پیوست
  ].٥٥٢، ص١، ج٩ [شد

شود  دانند لکن با مراجعه به تاریخ روشن می خیبر را جهاد ابتدایی میۀبرخی اما غزو
از اظهارات اهل خیبر . های خیبر شکل گرفتپیشنهاد جنگ احزاب و طراحی آن در قلعه

 ۀنت و عهدشکنی شده بودند زیرا پس از اخراج سه قبیلشود آنان مرتکب خیانیز معلوم می
محمد از «: گویدیهودی از مدینه، سالم بن مشکم، رئیس یهود، خطاب به اهل قلعه می

حال آنکه ]. ٥٣٠، ص٢، ج٦٦[» آیدیهودیان اهل مدینه آسوده و اکنون به سوی شما می
 در امان )ص(د با پیامبراین مطلب آشکار بود که یهود مدینه در صورت وفای به عهد خو
مؤید این مطلب، . شدبودند و ایشان متعرض یهودیانی که قصد مسالمت داشتند نمی

الحقیق به همراه  سالم بن ابی«: گویدهشام در مورد جنگ احزاب است که می سخن ابن
الحقیق و چند تن دیگر به تحریک قریش پرداخته و به آنان  حی بن اخطب، کنانة بن ابی

؛ ٢١٤، ص٢، ج٩[» بندیمکنی مسلمانان با شما پیمان مین دادند که ما برای ریشهاطمینا
پایگاه این یهودیان که از .  جنگ احزاب فراهم شدۀو بدین شکل زمین] ٢٢٢، ص١، ج٥٩

الحقیق ریاست آن را در زمان جنگ   خیبر بود و سالم بن ابیۀمدینه رانده شده بودند، قلع
در واقع این قلعه به مرکزی برای یهودیان ] ٥٦٦، ص٢ ج،٦٦. [احزاب بر عهده داشت
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نضیر وبه محلی برای طراحی فتنه علیه مسلمانان تبدیل  مخالف و مکانی برای راندگان بنی
 .  یهودیان شکل گرفتۀ خیبر در پی فتنه و تحرکات بر اندازانۀبنابراین، غزو. شده بود

ای، زندگی  ینه طی عهدنامهپس از ورود به مد )ص(این در حالی بود که پیامبر
در این عهد نامه . آمیز با یهود را پیش گرفت و آیین آنان را به رسمیت شناختمسالمت

 ما یبرابر و یهمراه و ییار از کند، ما یپیرو کس هر نیز یهود از«: چنین آمده بود
، ٩ [.»کنند ییار را یکس او ضد بر مسلمانان نه و شود ظلم بدو نه شد، خواهد برخوردار

 ] .٥٠٣ـ٥٠١، صص ١ج
، ٢، ج٦٧[اند خواهی شهدای موته دانسته برخی جنگ تبوک را نیز به خاطر خون

 سپاه عظیمی ، امپراتور روم،اما به روایت واقدی رسول خدا خبر یافت که هرقل] ٦٧ص
 سپاه خود را تا بلقا فرستاده ۀاند و طالیپیمان شده گرد آورده و قبایل زیادی با او هم

اقدام به تجهیز سپاه برای اعزام  )ص(رو پیامبرخبر این حرکت به مدینه رسید از این .است
 ].٩٩٠، ص٣، ج٦٤[ .به تبوک کرد

. فتح مکه نیز پس از آنکه صلح حدیبیه از سوی مشرکان شکسته شد صورت پذیرفت
 خزاعه که در عهد ۀبکر، شبانه به گروهی از قبیل پیمان خود بنی قریش به همراه هم

 بودند یورش برده و بیست و سه نفر از آنان را که بیشترشان زن و کودک )ص(خدا ولرس
 )ص(خزاعه از پیامبر.  اعالن جنگ و نقض عهد بودۀاین به منزل. بودند به قتل رساندند

 . یاری خواست و در ادامه فتح مکه انجام گرفت
شرکان غلبه یافت،  مۀ در فتح مکه با اینکه بر تود)ص( جالب توجه آنکه پیامبرۀنکت
شاید بتوان گفت فتح مکه مهمترین برهه برای . یک را به پذیرش اسالم مجبور نکرد هیچ

بود لکن تاریخ چنین » أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا ال اله اال هللا«تحقق مضمون حدیث 
د فرمو] در عوض[گزارش نکرده است که ایشان افراد را بین اسالم و مرگ مخیر کند بلکه 

 و نه مسلمانان حتی اموال و امالک خود در )ص(پس از آن نیز نه پیامبر. »إذهبوا فأنتم الطلقاء«
توان  به این ترتیب می.  از مشرکان مطالبه نکردندـ با وجود نیازی که بدان داشتند ـمکه را 

شکنی و خیانت داشته است و   دفاع و مبارزه با عهدۀها، همه جنبگفت که این درگیری
 .خوردزی به عنوان هجوم ابتدایی و اجبار بر دین در آن به چشم نمیچی

 
 گیری نتیجه
 در ، این روایتنزد اهل سنت» ...الناس أقاتل أن أمرت«با وجود شهرت حدیث . ١
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 ـو بیشتر در آثار فقهی شیعه است یک از مجامع مشهور حدیثی شیعه وارد نشده  هیچ
 . داشته باشدآنتواند داللت بر منتقله بودن   می این وشود یافت میـ آن هم بدون سند 

 ۀهم بودن ممدوح ای ثقه گر تیحکاشود که  هیچ سندی از این روایت یافت نمی. ٢
 مورد جرح و تعدیل  باشد بلکه تعدادی از آنان تضعیف شده و برخی نیز اساساًانشیراو

 . استاند که این خود موجب ضعف سند  شناسان شیعه قرار نگرفته رجال
گر زمان  از حیث محتوایی نیز اگر این حدیث به معنای وجوب قتال با کفار فتنه. ٣
 با ـاین معنا .  موافق خواهد بود)ص( پیامبرۀ تلقی گردد، با آیات قرآن و سیر)ص(پیامبر

اما . گر در سایر زمانها را نیز در پی خواهد داشت جواز قتال با کفار فتنه  ـتنقیح مناط
  نبوی ناسازگار و در تناقضۀ کفار باشد با قرآن و سیرۀهمث، قتال با اگر مدلول حدی

 .روایت استفاده کرداین  کفار را از ۀتوان جواز قتل هم بنابر این نمی. است
در راستای حقیقتی دیگر بیان شده و با » ...أمرت أن أقاتل الناس «ۀ گزار اساساً.٤

 کفار بلکه ۀزی و خشونت با هم ثقل حدیث نه خونریۀن ورود آن، نقطأتوجه به ش
بنابراین . بالعکس اجتناب از خونریزی و تعیین حدود آن در میان مسلمانان است

 آیات و روایات ۀ قتال دانست بلکه مجموعۀتوان این حدیث را در مقام تعیین گستر نمی
 .اند دار این مهم مرتبط با جنگ و صلح عهده
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 ةبجامعـ  المخطوطـات  معهـد  قاهره،. ریرالکبیالس). ١٩٧١ (محمد نیالد شمس سرخسي، ].٢٨[

 .العربیه الدول
 .یاسالم فرهنگ نشر دفتر ،یگواه میعبدالرح: ترجمه.  شناسیشرق). ١٣٧٧ (ادوارد د،یسع ].٢٩[
 .دارالمعرفه روت،یب. م األ).١٤١٠ (سیادر بن محمد ،یشافع ].٣٠[
 إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ        المحتـاج  یمغنـ ). ١٤١٥ (بیـ خط احمـد  بن محمد ،ینیشرب ].٣١[

 .هیالعلم الکتب دار روت،یب .المنهاج
 قـم، .  إلی تنقیح شرائع اإلسـالم     االفهام مسالک). ١٤١٣ (یعل بن الدین زین ثاني، شهید ].٣٢[

 .هیاالسالم المعارف ةموسس



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٢٠

 .یداور یکتابفروش قم،. الدمشقیة اللمعة شرح في البهیة الروضة   ).١٤١٠( ـــــــــــ ].٣٣[
 .یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات قم،. فی شرح ارشاد االذهان الجنان روض). ١٤٠٢ (ـــــــــــ ].٣٤[
 اخیـر در آیـات      ۀبررسی سیر تحول آراء مفسران سد     ). ١٣٩٢ (محمد موحد، کار نیریش].  ٣٥[

 ، قم، پایان نامه ارشد، دانشگاه مفید جهاد
 در اخیر سدۀ مفسران آراء بازخوانی«). ١٣٩٥ (محسن ،یاکبر و محمد موحد، کار نیریش ].٣٦[

 .٢٧شماره ز،ییپا هفتم، سال ،یریتفس مطالعات. »جهاد آیات
 .ین نشر تهران،. اسالم در جهاد). ١٣٨٢ (هللا نعمت ،یآباد نجف یصالح ].٣٧[
 .للمطبوعات یاالعلم ةموسس روت،یب. الرضا اخبار ونیع). ١٤٠٤ (هیبابو بن یعل محمدبن صدوق، ].٣٨[
 .٢چ  للنشر، یالرض فیالشر دار قم،. االعمال عقاب و االعمال ثواب). ١٤٠٦( ـــــــــــ ].٣٩[
 انتـشارات  دفتـر  قـم، . القـرآن  تفـسیر  یف المیزان). ١٤١٧ (حسین محمد سید ،یطباطبای ].٤٠[

 .٥ چ قم، ۀعلمیۀ حوز مدرسین  ۀجامع یاسالم
 فقاهت نشر قم، ،یومیق جواد: قیتحق. الفهرست). ١٤١٧ (حسن بن محمد ،یس طو].٤١[
 .٤چ ه،یاالسالم الکتب دار ،تهران. االحکام بیتهذ). ١٤٠٧( ـــــــــــ]. ٤٢[
 .یاسالم انتشارات دفتر قم، .الخالفکتاب ).١٤٠٧( ـــــــــــ ].٤٣[
 .الجعفریة اآلثار إلحیاء المرتضویة المکتبة تهران،. هیاالمام فقه یف المبسوط). ١٣٨٧ ( ـــــــــــ ].٤٤[
 در جهـاد  نقـش  دربـارۀ  مستـشرقان  دیـدگاه  بـر  نقـدی «). ١٣٩١ (نیحس ،یلمحمدا دبع ].٤٥[

 سـوم،  سـال  ،یاسـالم  تمـدن  و فرهنـگ  خ،یتـار  یپژوهـش  یعلم فصلنامۀ. »اسالم گسترش
 .٢٦-٧صص ،٧شماره تابستان،

 .للمطبوعات یعلماأل ةموسس روت،یب. زانیالم لسان). ١٣٩٠ (حجر بن یعل بن احمد ،یعسقالن]. ٤٦[
 .المعرفه دار روت،یب. یالبار فتح). ١٣٧٩( ـــــــــــ ].٤٧[
 .ریکب ریام انتشارات تهران،. سیاسی فقه). ١٤٢١(یعباسعل ،یزنجان دیعم ].٤٨[
 .یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب. یالقار ةعمد). ؟(نیالد بدر ،ینیع ال].٤٩[
 .جا  بی.الغائبه ةضیالفر). ؟( السالم عبد محمد فرج، ].٥٠[
 .عیالتوز و النشر و ةللطباع دارالمالک روت،یب. الجهاد کتاب). ١٤١٦ (نیحس محمد دیس هللا، فضل .]٥١[
 .یاالسالم الغرب دار بیروت، بوخبزه، محمد: قیتحق. ةریالذخ). ١٩٩٤ (سیادر بن احمد رافي، ق].٥٢[
 .وهبه مکتبه قاهره،. الجهاد فقه). ١٤٣٠ (وسفی ،یقرضاو ].٥٣[
 .یاالسالم الغرب دار روت،یب. لیالتحص و انیالب). ١٤٠٨ (رشد بن احمد بن دمحم ،یقرطب ].٥٤[
 .الکتاب دار قم،. یقم ریتفس). ١٣٦٧ (میابراه بن یعل ،یقم ].٥٥[
 .النشر و ةللطباع ثیالحد دار قم،. یالکاف). ١٤٢٩ (عقوبی بن محمد ،ینیکل ].٥٦[
 .هیالعلم دارالکتب روت،یب. ریالکب یالحاو). ١٤١٩ (محمد بن یعل الحسن ابو ،یماورد ].٥٧[
 .٢چ السالم، همیعل تیالب آل ةموسس قم،. االسالم دعائم). ١٣٨٥ ( محمد بن نعمان ،یمغرب ].٥٨[



  ١٢١ »...أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس«بررسی سندی و داللی حدیث 

 .هیالعلم الکتب دار روت،یب. سماع األامتاع). ١٤٢٠ (یعل بن احمد ،یزیمقر ].٥٩[
 ،»منتقلـه  اخبار در رکمشت روات نقش بررسی«). ١٣٩٣ (ستار نیحس و رضا دیس دب،ؤم ].٦٠[

 .٢٣٨ـ٢٠٧صص ،١١ شماره تابستان، و بهار ششم، سال ،یپژوه ثیحد
 . درسی دوره دکتریۀ، جزوجریان شناسی اخبار موضوعه). ١٣٩٠(علی،  مهدوی راد، محمد]  ٦١[
 ةالتابعـ  یسـالم اإل النـشر  ةموسـس  قـم، . یالنجاشـ  رجال). ١٣٦٥ (یعل بن احمد ،ینجاش ].٦٢[

 .نیالمدرس ةلجامع
 روت،یـ ب ،یالـضناو  بوران: قیتحق. المتروکون و الضعفاء). ١٤٠٥ (بیشع بن احمد ،ینسائ].  ٦٣[

 .هیالثقاف الکتب ةموسس
 .هیاالسالم مطبوعات مکتب حلب، ابوغده، الفتاح عبد: قیتحق. یالکبر السنن). ١٤٠٦( ـــــــــــ ].٦٤[
 .دهیالجد اآلفاق دار  ـلیالج دار روت،یب. مسلم حیصح). ؟ (حجاج بن مسلم ،یشابورین ].٦٥[
  .یاالعلم ةموسس روت،یب. یالمغاز ).١٤٠٩ (عمر بن محمد ،یواقد ].٦٦[
  .صادر دار روت،یب .یعقوبیال خیتار). ؟ (عقوبی یاب بن احمد ،یعقوب ی].٦٧[
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