
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


33/ هود و مسيحيهاي دينمقايسه با صلح گرايي و خشونت زدايي در اسالم و

مقايسه با صلح گرايي و خشونت زدايي در اسالم و
 يهود و مسيحهايندي

1حكمت اهللا رياحي

:چكيده
 عنايت به خاتميت و جاودانگي دين اسالم و تالش مغرضانه ي دشمنان آن بـراي ضـربه                  با

و دين وي ، اين سئوال مطرح مي شـود كـه   ) ص(زدن و انتساب خشونت گرائي به پيامبر اعظم   
رفتار پيامبر اكرم و مسلمين در خصوص بسط دين خود و مقابله با دشمنان و مخالفـان چگونـه           

بوده است؟ 
و ائمـه  ) ص(اله با ارائه  داليل ومستندات از جمله آيـات قرآنـي و سـيره پيـامبر           در اين مق  

روش .انتساب خشونت گرائي به دين اسالم مورد بررسي و نقـد قـرار گرفتـه اسـت            ) ع(اطهار  
. در تمام مراحل دعوت، بر برهان ، حكمت ، منطق و صلح استوار بوده است              ) ص(پيامبر اعظم   

 ومسيحيان نشان مي دهد كه كارنامه آنهـا بـسيار تاريـك و همـراه بـا                  مروري بر تاريخ يهوديان   
جنگ و خونريزي بوده است ؛

به سالطين و پيمان هاي منعقـد       ) ص(اين درحالي است كه در متن نامه هاي ارسالي پيامبر           
شده با گروه هاي مختلف ، پيامبر همواره از نصيحت و نرمش استفاده نمـوده انـد و بـا اسـراي        

نيز اصول سياست خـارجي و تعهـدات        .  روح مدارا و مسالمت جويانه رفتار كرده اند          جنگي با 
بين المللي كشور هاي اسالمي كه بر گرفتـه از روش و مـنش پيـامبر اسـالم اسـت ، هـم گـواه           
صادقي است بر اين كه آنچه برخي خاورشناسان و مغرضان در خـصوص خـشونت در اسـالم                  

.بيان مي كنند ، خطاست 

: كليديواژگان
جنگ ، صلح ، قرآن ، خشونت گرائي ، يهود ، مسيحيت ) ص(اسالم ، پيامبر

.اد اسالمي واحد شهركرد آزعضو هيأت علمي ومدير گروه  معارف اسالمي دانشگاه-1
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:طرح مسأله
داند اسالم در تمام شئون مادي و معنوي رعايت اخالق را به طور كامل الزم مي

حتي در ميدان نبرد و جنگ كه همه از آن، زدن و بستن و انتقام و غلبه بر رقيب را 

نكات ظريف و دقيقي خاطنشان كرده و بدان وسيله حقيقت جنگ ولي اسالم . فهمندمي

را از آن قيافه هولناك خود بيرون برده و ميدان جنگ را به صحنه فضيلت تبديل نموده 

ترين لحظات زندگي آدمي است و در نظر غير مسلمين است، جنگ يكي از خطرناك

. هومي نداردريزي و غلبه بر حريف و نابودي مفغير از زدن و كشتن و خون

اما در اسالم اين چنين نيست بلكه جنگ در اسالم به معناي مبارزه با فساد و پليدي 

. كن كردن ستم و سركوبي ستمگران و زنده ساختن حق و عدالت و آزادي استو ريشه

و در غير اين موارد حرب و جنگ عنوان نشده و در فقه و حديث ما با بي به نام 

چه هست جهاد في سبيل اهللا است يعني كوشش  نداريم، بلكه آن)باب الحرب و القتال(

. و پيكار براي خدا و در راه او

كه جنگ را به عنوان آخرين عالج تجويز كرده، بنا داشته ميدان اسالم در عين اين

جنگ را به عنوان مكتب اخالقي خود معرفي كند و اين نكته با مطالعه دقيق احكام 

اسالم خواسته در . شودها به روشني ديده ميالم در جنگجهاد و روش پيامبر اس

كشمكش مرگبار جنگ كه با دشمن جز جالدي و بيرحمي، از طرف خود انتظار ندارد، 

مسلمانان چنان بزرگواري و عطوفت از خود نشان دهند كه دشمن با مشاهده اين از ته 

قيده دهد و در ها را تحسين كرده نسبت به هدف و مكتب و مذهب تغيير عدل آن

حقيقت بايد گفت اسالم جنگ را براي صلح و آشتي خواسته و سر و سامان دادن به 

.ها و جايگزين كردن فضائل اخالقي به جاي رذايل قرار داده است سامانيبي

در زماني كه پيامبر اكرم مبعوث شد، سرزمين عربستان و ديگر جوامع گرفتار جنگ 

ده و اين اعمال به عنوان كاري عادي و پسنديده و خونريزي و چپاول و غارت بو

ها، كه خداي متعال براي تعديل و از بين بردن اين خصلتتا اين. شدمحسوب مي

را فرستاد تا برنامه صلح و اصالح و آشتي را ) ص(آخرين مأمور الهي محمد بن عبداهللا 
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35/ هود و مسيحيهاي دينمقايسه با صلح گرايي و خشونت زدايي در اسالم و

عنوان پيام آور چون يكي از وظايف رسول خدا به . تا مرز برادري طرح و اجرا نمايد

. رحمت و مسالمت در ميان مردم جهان بود

ترين شخصيت ترين و كاملغني) ص(تاريخ شاهد است كه شخصيت رسول اكرم 

اند، فكر است و امتيازاتي را كه خداي متعال به او داده و دوست و دشمن تصديق كرده

 جهت بندگي خدا اند كه دردارد و همه تصديق كردهاساسي ذات مباركش را متجلي مي

هاي زندگي از رعايت ترين لحظهترين درجات اخالص بود و حتي در خطرناكعالي

كمال ماليمت و نجابت و عفو و اغماض و محبت و عاطفه نسبت به عنودترين دشمنان 

فرمود و در همه حال حد اعالي مكرمت و نبوت و حلم و بردباري و خودداري نمي

نهايت و تسامح و تساهل معقول را  خضوع و خشوع بيفداكاري را براي رفاه همه و

. بردهميشه به كار مي

      در اين مقاله سعي بر آن داريم تا ديدگاه اسالم را در زمينه صلح گرائي و خشونت 

زدائي مورد بررسي قرار داده و يك مقايسه تطبيقي با اديان يهود و مسيحيت نيز داشته 

ي به دين اسالم را مورد نقد و بررسي اجمالي قرار داده و  انتساب خشونت گرائ. باشيم

كه از اصول » جهاد«و اينكه آيا آن حضرت موارد خشونت بار  داشته يا خير؟ آيا مفهوم 

بنيادين تاثير گذار بر روابط بين المللي دولتهاي اسالمي است، آن طور كه نويسندگان 

بة جنگ دائمي مسلمين با جهان غير به مشا«غربي و يا برخي مستشرقين ادعا مي كنند،  

است؟ به عبارت ديگر، آيا اسالم با تشريع قانون جهاد ابتدائي به منظور » مسلمان

گسترش اسالم و توسعه و ترويج خدا پرستي، در صدد تحميل عقيدة خود بر ساير 

ملتها به زور شمشير به نام جهاد و تحكيم سيادت خود بر سراسر جهان مي باشد؟ يا 

 جهاد اساساً ماهيت دفاعي دارد ؟ و همچنين ديدگاه و نگرش پيروان اديان يهود و آنكه

مسيحيت در اين زمينه چگونه است؟

)ع(و ائمه اطهار ) ص( شيوه اشاعه دعوت اسالمي در قرآن، سيره پيامبر-الف

 قرآن دعوت كننده به صلح و آرامش-
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ادامه جنگ مي گويند و آن در متون سياسي و حقوق بين الملل، صلح را ديپلماسي 

حل و فصل ادعاهاي جدال , عبارت است از خاتمه بخشيدن به خشونت و درگيري ها

برانگيز از طريق مصالحه يا چشم پوشي و برقراري نظم جديدي، كه صرف نظر از 

ملك . (درست يا نادرست بودن آن، تامين كننده ثبات، امنيت، آرامش و فراغ خاطر باشد

).54: 1372محمدي،

چشم انداز كلي و راهبرد اساسي قرآن دربارة صلح و همزيستي را مي توان در آيات زير 

:جستجو كرد

: قرآن مجيد به صراحت جنگ افروزي را مذمت و منشأ آن را فساد و تباهي مي داند-1

حب االرضِ ليفسد فيها و يهلك الَحرثَ و الّنَسل واهللاُ اليو اذَا تَولي سعي فيِ"

، در راه فساد در ]با جنگ و خونريزي[چون حاكميت يابد « ) 205: قرآن، بقره ("الفساد

» .زمين مي كوشد و زراعت ها و چهارپايان را نابود مي سازد

يا ايها الذين آَمنوا دخُلُوا في ":قرآن به صلح و زندگي مسالمت آميز دعوت مي كند-2

اي « ) 208: قرآن، بقره(:" الشّيطان انّه لكُم عدو مبينَخُطواتالسَلم كافه و ال تبتعوا

همگي در صلح و آشتي درآئيد و از گامهاي شيطاني پيروي نكنيد، كه او ! ايمان آوردگان

».دشمن آشكار شماست

:قرآن هر گونه تعدي، تجاوز و ستمگري را محكوم و از آن نهي مي نمايد-3

"نَّ اهللا ال يعتدين و ال تعتدوا االم تعدي و تجاوز نكنيد، زيرا خداوند ستم  ("حب

) پيشگان و تجاوزگران را دوست ندارد

قرآن تاكيد مي كند كه هر گاه گروهي از كفار واقعاً بي طرفي برگزيده و در پي -4

.مسالمت باشند، مسلمانان بر آنان سلطه اي نداشته و حق جنگيدن با آنها را ندارند

"و فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فَما جعل اهللاُ لكم عليهم سبيالفان اعتزل"

)60: قرآن، انفال(

پس اگر از شما كناره گيري كردند و با شما پيكار ننمودند، بلكه پيشنهاد صلح كردند، (

.)خداوند به شما اجازه نمي دهد كه معترض آنان شويد
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37/ هود و مسيحيهاي دينمقايسه با صلح گرايي و خشونت زدايي در اسالم و

:ها به خير و نيكبختي مي داند قرآن صلح و صفا و صميميت را براي بشر-5

صلح و آشتي بهتر است  از اين رو قرآن )128:قرآن نساء  ("....والصلح خيرُ"

مجيددرموارد متعددي به ايجاد صلح و امنيت ، وفاق و دوستي مسالمت آميز فرمان مي 

)1:قرآن انفال( دهد 

ار باشند، مشروط رويكرد اساسي قرآن نيك رفتاري با هم نوعان است هر چند از كف-6

بر آن كه آنان نيز به 

.اصول همزيستي مسالمت آميز پاي بند و متعهد باشند

خدا شما را از نيكي كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه در امر دين با شما « 

پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهي نمي كند، چرا كه خداوند عدالت 

)8:قرآن ممتحنه(» داردپيشگان را دوست 

اصالح بين مردم و ) ص(چنين پيامبر اكرم ترين وظايف ديگر انبيا و هماز جمله مهم

چه در اينجا اهميت داشت حركت براي نفي آن. حركت در جهت رفع اختالفات بود

اختالف، بر پايه نشر فرهنگ توحيدي بود، نه نفي اختالف و ايجاد وحدتي كه خود 

. و رقابت باشدبرپايه ي تضاد 

و أنزَلَ معهم الكتاب بِالحقِّ ليحكُم بينَ النّاسِ فيِما اختَلَفوا ": در قرآن آمده است

يهو يا 1"ف "ا فيهالّذي اخْتَلَفو مفَه منَ لَهيتُبلّا لا تابالك 2"ما اَنزلنا عليك

فَان تَنازعتُم في " و نيز 3"كمه الَي اهللاو ما اَختَلَفتُم فيِه من شَيٍ فَح"چنينو هم

4"شيء فَرُدوه الي اهللا و الرَّسولِ

» سلم و آرامش«بنابراين هدف اوليه پيامبران همانا ايجاد زمينه هدايت و حاكم كردن 

ها وقف حركت در مسير خدا شود نه در مسيرهاي است به طوري كه نيروي انسان

. هداف باطلي از بين ببرندها در ابيهوده عمر آن

است، موضوعي كه نقطه » فساد و نفي فساد«به عبارت ديگر مكرر در قرآن آمده 

رسد كه است و با توجه به آيات فوق، طبيعي به نظر مي» سلم و آرامش«مقابل 

تواند مي» سلمي«باشد كه از ديدگاه اسالم تنها » سلم«ترين اصل در اسالم، تحقق اصولي
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اي كه اعتقاد يعني تنها جامعه» تسليم در برابر خدا باشد«شت باشد كه واقعيت دا

. توحيدي داشته باشد روي آرامش را خواهد ديد

و اهللا يدعو الَي دارِالسالمِ و يهدي من يشاء "فرمايدو يا قرآن در جاي ديگر مي

و اين فقط حق خداوند كند كه خداوند دعوت به دارالسالم مي5"الَي صراط مستَقيمٍ

. است تا با ارسال رسل و انزال كتب چنين دعوتي را از بشر بنمايد

بدين طريق به عنوان يك اصل مسلم و بر پايه آيات ذكر شده بايد گفت، تحقق 

پذير است امكان) ص(واقعي سلم در ديدگاه اسالم، فقط بر پايه ايمان به خدا و رسول 

» خطوات شيطان«چيزي جز پيروي از » سلم و صلح«ق و هر راهي جز از آن براي تحق

پس تنها اجراي فرامين اسالم است كه . اعتبار استنخواهد بود و لذا از ديدگاه اسالم بي

از ) 400-398: 1،ج1373جعفريان ،.(ضامن ايجاد صلح و آرامش و سلم واقعي است

"قاعده"ح يك آنچه گذشت به خوبي روشن مي شود كه اوالً در چشم انداز قرآن صل

 ؛ثانياً لشكر كشي و نبرد در راه تحميل عقيده و اجبار در "استشنا"است و جنگ 

. پذيرش دين در منطق قرآن مردود و بي اساس است 

در برابردشمنان »  ع«و ائمه اطهار )ص(ـ روح مدارا و مسالمت جويانه پيامبر 

 ماليم و روش نمونه عالي و كامل مردان جهان با آن طبع) ص(حضرت محمد 

نرمي كه داشت مي خواست اسالم به صورت ماليم و معتدلي در سراسر دنيا نفوذ كند، 

جويي محمد كه به حسن خلق شهرت نه به طور اجبار و اعمال قدرت، زيرا خوي صلح

آميزي براي پيشرفت به همين جهت نقشه مسالمت. داشت، يكي از فضايل برتر وي بود

د و روابط او با مردم بر اصول صلح و مسالمت بود و دعوت خود ترسيم كرده بو

جويي هدف و روح اسالم بود و بهترين طريق براي چه صلح. صورت خصومت نداشت

مي خواست مشركين مجذوب ) ص(پيشرفت اسالم مسالمت و مدارا بود و نيز محمد 

. دتعليمات عاليه و محسنات دين اسالم شده، با رغبت اين دين مقدس را قبول كنن

چه از لحاظ ديني و چه از جنبه سياسي و اجتماعي ميل داشت با ) ص(محمد 

هاي غير مسلمان در حال صلح و سلم باشد تا بتواند در پيشبرد دين اسالم و نشر فرقه
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39/ هود و مسيحيهاي دينمقايسه با صلح گرايي و خشونت زدايي در اسالم و

اين دين مبين به هدف نهايي خود دست يابد و در تئوري قانونگذاري اسالم جنگ 

براي تأمين صلح شناخته شده كه از اين راه اي بذاته هدف نهايي نبوده، بلكه وسيله

. گذاري شودصلح پايه

جويي جزو تعليمات عاليه اسالم است، حفظ نظم و روح مدارا و مسالمت و صلح

ذكر ) ص(استقرار صلح و امنيت و رفاه و آسايش مردم در صدر برنامه پيامبر اسالم 

م بخش محمد كه براي شده است، ابزار خشونت و تعرض با مقصد اصلي و روح الها

بسط نفوذ اسالم معتقد به تبليغ از طريق ارشاد و هدايت بود منافات داشت و سازگار 

يعني طريقه ي سالمت (چه جنگ را به محمد كه مأمور تبليغ اسالم بنابراين چنان. نبود

گونه شدند محققاً هيچكردند و متعرض محمد نميبود تحميل نمي) ظاهر و باطن

: 1385فراشبندي، (. گرفترف مسلمين متقابالً عليه آنان صورت نميتعرضي از ط

123-126(

از ديدگاه قرآن يكي از رموز اساسي گسترش اسالم و گرايش سريع و همگاني به سوي 

فَبِما رحمة من ": بوده است) ص(آئين خاتم همان اخالق نيكو و رفتاركريمانه پيامبر 

) . 159: قرآن آل عمران("...ك ولحن  مضُّوانفلب الالقظ  غليظاً فَت و لو كنٌنتلاهللاِ

پس به بركت و رحمت خداوند به آنان نرم خو و مهربان شدي و چنانچه تند خو و «

».سخت دل بودي هر آينه از گرد تو پراكند مي شدند

سنت . با دشمنان خويش با سعه صدر وعطوفت برخورد مي نمود) ص(رسول خدا 

و ) ص(عظيم الشان اسالم گواه بر اين است كه حضرت رسول اكرم رفتاري پيامبر 

پيروان آن حضرت حتي يك جنگ تجاوز گرانه نداشته اند، بلكه همة جنگ هاي پيامبر 

حسيني، (دفاعي و در پاسخ به تجاوزات و پيمان شكني هاي دشمنان دين بوده است 

1382 :93(

، پيمان صلح برقرار مي كرد و هر كس با پيامبر با هر كس كه به او پيشنهاد صلح مي داد

او  پيماني مي بست با او نمي جنگيد، مگر آنكه آنان عهد شان را مي شكستند، و عليه 

مسلمين به نبرد پرداخته و يا با دشمنان حربي  مسلمين همكاري مي كردند مثل 
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د خود را جنگ با يهوديان بني قريظه كه با حضرت پيمان بستند ولي ديري نپائيد كه عه

: 1387شاكرين،(شكسته و با احزاب ، در جنگ خندق عليه مسلمين وارد كارزار شدند 

اي مردم در انتظار روياروئي «نقل شده است كه فرموده اند ) ص(از رسول خدا ). 14

يكي ). 93: 1382حسيني، (» با دشمن نباشيد، بلكه از خداوند عافيت را درخواست كنيد

پيامبر بعد از هجرت به مدينه و انجام جنگهائي با دشمن، از بزرگترين استراتژي 

استراتژي صلح را دنبال كرد كه با رزترين و ملموس ترين نمود عيني آن صلح حدبيه 

.است

من مسالمت را، مادامي كه ماية «: نيز مي فرمايند) ع(اميرالمومنين علي ابن ابي طالب 

ويا ) همان(» ر از نبرد و كارزار يافتيموهن و خواري در اسالم نشود، كارآمدتر ومفيد ت

از صلح با دشمن كه ترا «:در نامه اي كه آن حضرت به مالك اشتر نوشته مي فرمايد

بسوي آن فرا مي خواند و خشنودي خداي بزرگ در آن است، روي گردان مباش، زيرا 

ب صلح و آشتي مايه آسايش سپاهيان تو و باعث آسودگي و رهائي تو دراندوهها،و سب

اما پس از صلح با دشمن، از او سخت بر حذر باش و . ايمني شهرهاي تو مي باشد

بترس ، زيرا چه بسا كه دشمن به تو نزديك مي شود تا ترا غافلگير كند، پس احتياط و 

از : و يا در جايي ديگر مي فرمايد) 588-587: 53نهج البالغه، نامه (» .دور انديشي كن

احق پروا كن، كه هيچ چيز همانند خون ناحق كيفر الهي را خونريزي بپرهيز و از خون ن

نزديك و مجازات را بزرگ نمي كند و نابودي نعمت ها را سرعت نمي بخشد و زوال 

).598: همان(» ...حكومت را نزديك نمي گرداند

و ديگر ائمه ) ع(با توجه به تعاليم عاليه اسالم و سنت رسول خدا و حضرت علي 

ي شود كه دعوت اسالم و پايگاه احكام و هدف شريعت آن صلح و روشن م) ع(اطهار 

سالم است و اين دعوتي از جانب خداست كه آن را متوجه مسلمين ساخته است، تا 

بنابراين هدف اصلي پيامبر و . همگي پيام آور رحمت و مسالمت در ميان مردم باشند

).246: 1377؛ مطهري 8: 1368بالغي،(ائمه ايجاد صلح و سلم و رحمت براي مردم بوده اند 
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41/ هود و مسيحيهاي دينمقايسه با صلح گرايي و خشونت زدايي در اسالم و

» كه اسالم دين شمشير استاين« اتهامات عليه اسالم -
سازند اين است كه از جمله مطاعني كه دشمنان اسالم متوجه اين شريعت مي

هاي گسترده و اسالم ديني است كه با تكيه بر شمشير به پا خاسته و پيروزي: گويندمي

و يارانش ) ص(الحي انجام گرفته است كه پيغمبر فتوحات تاريخيش تنها به وسيله س

بود، اين ديانت در خارج از اند و هرگاه اين شمشير در ميان نميبر گردن مردم نهاده

. آوردصحراي عربستان حتي در داخل شبه جزيره جايي به دست نمي

آميز ـ كه در بسياري از مناسبات بر قلم مستشرقين و طرفداران اين نظريه غرض

آزرمي و غرضراني هم گام فراتر مي نهند شود ـ از اين مرحله از بيشرينشان روان ميمب

و حركت عظيم اسالم و تحول خطيري را كه در ترقي و تقدم بشر پديد آورده، در شمار 

زند و آورند كه از جانب اقوام وحشي سر ميهايي به حساب ميها و يغماگراييغارت

سامان سازد و زندگيشان را آشفته و بيواره و متواري ميمردم را از شهر و ديارشان آ

كند و كند و استقالل رأي و اراده ايشان را در تدبير و اداره شئون حيات سلب ميمي

اين . راي و اراده خود را بر همگي شئون مادي و فكري و روحي ايشان همي گمارد

تند و سخنانشان از گروه در بحث و بررسي خود جوينده حق و پژوهنده حقيقت نيس

هاي هاي كهنه و خصومتبلكه از كينه. گيردسرچشمه انصاف و عدالت مايه نمي

، 4، ج1368ويل دورانت، . (شوداي كه نسبت به اسالم و مسلمين دارند، ناشي ميديرينه

) 5: 1368؛ بالغي، 241: بخش اول

كه اعراب مشرك، اين اعتراض وقتي صحيح بود كه در طلوع اسالم، يعني قبل از آن

گروه گروه به دين اسالم بگروند، جمعي در راه پيروزي آن مسلح شده و براي اشاعه آن 

دانند كه چنين نبوده و در بدايت امر، نه تنها در صورتي كه همه مي. جنگيده باشند

. اندكردند، بلكه پيوسته خود، مورد تجاوز ديگران بودهكس تجاوز نميمسلمانان بر هيچ

چنان برقرار بود، تا وقتي كه دعوت محمدي را لبيك گفتند و مردمي وضع هماين 

در آن هنگام نيز مسلمانان واقعي دست به شمشير مي . گرد آمدند) ص(پيرامون محمد 

چنين سپاهيان اسالم، با كساني محاربه هم. گرفتندبردند كه مورد حمله و تعدي قرار مي
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شكستند و مسلمانان از آسيبشان تند و سوگند ميداشمي كردند كه پيمان استوار نمي

بودند تا اين مسلم است كه مسلمانان ديري در مقابل دشمنان شكيبا مي. ايمني نداشتند

. جنگيدندكه كفار با همه مسلمانان ميچنانوقتي كه مأمور شدند با همه آنان بجنگند، هم

نگ تدافعي بوده است، نه هاي رسول اكرم جگو است همه جنگكه تاريخ حكايتچنان

جنگ تعرضي، مگر در مواردي كه از عهدشكني دشمن و پافشاري در جنگ و اصرارش 

) 41 :1361العقاد،. (شدبه تعرض يا هجوم مطمئن مي

با همه طوايف و امم، چه با قريش و روم و چه با يهود ) ص(محاربات محمد 

روه و قومي رسول خدا به تعرض يكسان بود، يعني در هيچ مورد و در مقابله با هيچ گ

. كرد، مگر در مواردي كه اشاره نموديمو هجوم اقدام نمي

پرسيم كه مسلمين اگر در برابر چنين دشمن متجاوز پيمان شكن ما از اين مدعيان مي

كردند؟ آيا بهتر آن بود كه دشمن متجاوز را آزاد مي شدند چه ميوارد جنگ نمي

شمشير و دستخوش توطئه خود سازد و اسالم را از بن گذاشتند تا ايشان را طعمه 

براندازد؟ آيا با چنين تسليم و زبوني در مقابل دشمن متجاوز قدرت ادامه حيات 

داشتند؟ مي

و اگر نه اين بود كه خدا بعضي «: فرمايددر صورتي كه قرآن كريم در اين زمينه مي

، هر آينه فساد روي زمين را فرا رانداز مردم را به وسيله بعضي از صحنه ي حيات همي

گرفت، ولي خدا بر مردم جهان داراي تفضل و احسانست و از اين رو به كساني كه مي

دهد كه آن تعدي و تجاوز را از جانب خود بگردانند اند، حق ميمورد تعدي واقع شده

).251: قره قرآن، ب(. »هاي تجاوز و متجاوزين را قطع كنندو دستسازندمتعديطرفمتوجهو

»اسالم دين شمشير است« دالئل رد اين اتهام -
:بطور كلي اسالم در سه مورد توسل به قدرت نظامي را جايز دانسته است 

محو آثار شرك و بت پرستي ، زيرا از نظر اسالم بت پرستي دين و آيين  : مورد اول

ازه داد مردم در يك نبوده بلكه يك انحراف  ، بيماري و خرافه پرستي است و نبايد اج

Archive of SID

www.SID.ir



43/ هود و مسيحيهاي دينمقايسه با صلح گرايي و خشونت زدايي در اسالم و

اسالم بت پرستان را از راه تبليغ به سوي توحيد دعوت .راه غلط  و ناشايست پيش روند

.كرد و چون مقاومت كردند متوسل به زور شد 

آنجا كه افرادي نقشه نابودي و حمله به مسلمانان را در سر دارند،در  : مورد دوم

.ي داده استاينجا اسالم فرمان دفاعي و توسل به قدرت نظام

توسل اسالم به قدرت نظامي در جهت كسب و بدست آوردن آزادي  : مورد سوم

. تبليغي است ، چون هر ديني حق دارد بطور آزاد و بصورت منطقي خود را معرفي كند 

اسالم مدت چهارده قرن از حيات خود را طي نموده و به فرض قبول اين ادعاي 

به پا خاسته و زندگي خود را با زور آغاز كرده باطلي كه اين ديانت به زور شمشير 

تواند ادعا كند كه اين شمشير و اين نيروي مادي در همگي است، هيچ فرد عاقلي نمي

كرده است، زيرا مردم جهان، ادوار حيات اسالم با آن همراه بوده و از آن حمايت مي

اي حراست كرده و يههاي معدودي از نظرهيچ نيرويي را سراغ ندارند كه افزون از سال

. بيش از يك نسل يا دو نسل به حمايت آن پرداخته باشد

هاي اسالمي يكي پس از بينيم كه دولتاگر مروري به تاريخ مسلمين بكنيم، مي

برخي با قوت و قدرت زيادي چند قرني دوام آوردند ولي پس از . ديگري شكل گرفتند

زرگ اسالمي به صورت امارات و هاي بمدتي متالشي شده از بين رفتند و دولت

هاي آن دولت هاي كوچك متخاصم و متنازع تقسيم شده و هر بخش از بخشدولت

تحت تسلط نيروي بيدادگري قرار گرفته و در برابر هم قرار گرفتند و اگر آن نيروي 

بود، بيم آن مي رفت كه همه چيز در ميان نمي) اسالم(معنوي و قدرت روحي اين دين 

) .  22-21: 1368بالغي، .(د و اثري از آثار اسالم و مسلمين به جاي نماندويران شو

بنابراين مسلمين جز در جنگ عليه زور و مبارزه بر ضد نيرويي كه ايشان را از 

اند، زيرا در مصاف زور و قلدري داشته متوسل به زور نشدهاعمال فكر و عقل باز مي

كه دشمن متجاوز دست از تعرض و رد آنفايده است ولي به مجسالح حجت برهان بي

شود كه به همين جهت مالحظه مي. اند، مسلمين معترض ايشان نشده اندتجاوز كشيده

مسلمين با دولت حبشه به آئين سازش و مسالمت رفتار كردند و به جنگ با آن سرزمين 
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دشاه كه پابرنخاستند، ولي بر ضد حكومت ايران و روم وارد جنگ شدند به دليل اين

را تبعيد و تأديب و يا ) ص(ايران، فرماندار خود در يمن را مأمور ساخت تا پيامبر 

گردنش را بزند و براي او بفرستد و حكومت روم نيز پيشتازان سپاه خود را به قصد 

). 31: همان. (حمله به مدينه به سرزمين تبوك فرستاده بود

با هيچ يك از ) ص(رسول خدا شود كه در بررسي سيره و تاريخ پيامبر روشن مي

، بلكه با )مانند قبايل اعراب در عربستان(ملوك و حكام دو دولت بزرگ ايران و روم 

كدام از اميران و پادشاهان مبادرت به جنگ نكرده و تنها زماني جنگ بين دو گروه هيچ

دشمن و مسلمين انجام گرفته كه دشمن قصد حمله به سرزمين اسالمي را نموده و 

.اندمين نيز ضرورتاً مجبور به دفاع از آئين و سرزمين خود شدهمسل

: اعتراف و تحسين انديشمندان شرقي و غربي در اين زمينه-
باعث تحسين و اعتراف انديشمندان بزرگ از جمله ،غربيها »ص«اين روش پيامبر

. ردعنف و اجبار در دين اسالم وجود ندا«: شده است گاندي رهبر بزرگ هند مي نويسد

حيات شخصي پيامبر اسالم، به نوبه خود، نشانه و سرمشق بارزي براي رد فلسفه عنف 

و يا ولتر در ستايش از محمد ). 14: 1378شاكرين، (» و اجبار در امر مذهب مي باشد

دين اسالم وجود خود را به كشور گشائيها و جوانمردي « :و مسلمانان مي گويد ) ص(

ت و حال آنكه مسيحيان به ياري شمشير و تلّ آتش، آئين هاي بنيان گزاراتش مديون اس

كاش همة ملتهاي اروپا روش ! پروردگارا ... خود را به ديگران تحميل مي كنند

)181: 1374حديدي، (مسلمانان را در پيش مي گرفتند 

اين انديشمند غربي در جاي ديگر دين اسالم را اين چنين مي ستايد كه در گورستان 

همه اديان روي زمين در آن به خاك سپرده مي شوند، تنها يك چهرة زنده خرافات، كه 

را به سختي مورد » ع«وي شخصيت عيسي .است ) ص(مي درخشد و آن چهرة محمد 

را در شجاعت و »  ص«انتقاد قرار مي دهدو او را با پيامبر اسالم مي سنجد و محمد 

برتر و بزرگتر از او مي يابد و فضيلت و جوانمردي و فراست، در همه چيز، به مراتب 

پس اديان . بر آن مي شود كه به ياري نيروي عقل، دين ديگري بجز مسيحيت برگزيند
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45/ هود و مسيحيهاي دينمقايسه با صلح گرايي و خشونت زدايي در اسالم و

مختلف را، يك به يك ،بررسي مي كند، تا آن كه نوبت به آئين مسلمانان مي رسد و مي 

ك در آئين او هر گز ي. آورد بي گمان از مسيحيت برتر بود) ص(ديني كه محمد «: گويد

مرد يهودي را به خدائي نگرفتند و يك زن يهودي را مادر خدا نپنداشتند و يهوديان 

در آئين او هرگز به كفر جنون آميز . ديگر را مورد كينه و نفرت خود قرار ندادند

در آئين او . مسيحيان دچار نشدند و يك خدا را سه خدا و سه خدا را يك خدا ندانستند

ايمان به ! باز نگرداندند... نها خرد نكردند و او را به مهرگز خداي خود را زير دندا

).182-181: همان (است ] ص[اصل بزرگ آئين محمد تنهاخداي يگانه و خالق كائنات

را مورد توجه قرار داده و پيروي ) ص(مسلمانان نيز تا حد زيادي روش پيامبر اسالم

ين زمينه نيز باعث تحسين كرده و ادامه داده اند و سماحت و بزرگواري آنها در ا

حسن «: گوستاولوبون فرانسوي در اين زمين مي نويسد. انديشمندان غربي شده است

تدبير خلفاي را شدين در امور كشوري فوق سپاهگيري و فنون نظامي و جنگي بود كه 

در مدت كمي آنرا آموخته بودند ،آنها در شروع امر با اقوامي سروكار پيدا  نمودند كه 

 دراز تحت فشار مظالم حاكم ستم پيشه واقع شده به آنها انواع و اقسام ظلم و ساليان

اين رعاياي ستمديده حكومت اين حكام جديد را با كمال رغبت . ستم روا مي داشتند

طرز . تمكين نمودند زيرا كه مي ديدند نسبت به سابق كمال امنيت و آزادي را دارند

باشد بطور واضح و روشني معين شده بود و خلفاي اين اقوام مغلوبه بايد چه رفتار با

اسالم مخصوصاً از نظر حسن سياست هيچ وقت درين صدد برنمي آمدند كه مذهب را 

با سرنيزه اشاعه دهند بلكه در مقابل اظهار مي كردند  كه تمام رسوم و عادات و مذهب 

ادي كه به آنها مي اقوام مغلوبه را كامالً محترم خواهند شمرد و بعد از مقابل اين آز

دادند خراج خيلي كمي بعنوان جزيه از آنها گرفته كه مقدار آن نسبت به اجحافات 

)..157، 1334گوستاولوبون فرانسوي، (» حكام سابق خيلي كم بوده است

عمال دولت اسالم تا اين حد بعهد خود محكم و «: و در جاي ديگر مي نويسد 

 تحميالت و مظالم مأمورين مركزي آسوده نبودند ثابت و نسبت به آن مردمي كه آني از

بقدري خوب رفتار كردند كه مردم به رضا و رغبت دين اسالم و زبان عرب را اختيار 
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نمودند و من باز مي نويسم كه امثال اينگونه نتايج را هيچوقت نمي توان به زور شمشير 

وانستند چنين موقعيتي حاصل نمود و فاتحيني كه پيش از عرب به مصر رفته اند هرگز نت

).159: همان(» حاصل كنند

نبرد و فتوحات مسلمانان در زمان خلفاي راشدين نوعاً رهائي بخش و همراه با 

خواست و همكاري مردم سرزمين هاي فتح شده بود، ادوارد براون در جلد اول تاريخ 

وان ساير مذاهب رفتار ستمگرانه موبدان نسبت پير«: ادبيات ايران در اين باره مي نويسد

و اديان سبب شد كه درباره آئين زرتشت و پادشاهاني كه از مظالم موبدان حمايت مي 

كردند حس بغض و كينه شديد  در دل بسياري از اتباع ايران برانگيخته شود و استيالي 

|)15: 1387شاكرين، (» عرب به منزله نجات و رهائي ايران از چنگال ظلم تلقي گردد

مسلمانان هيچگاه اصل همزيستي مسالمت آميز و رعايت اصول و نشاني و احترام به 

ديگران را فرو ننهادند، در حاليكه غير مسلمانان با آنان بر خالف اين روش عمل مي 

بيت المقدس را فتح ) در زمان خليفه دوم(هنگاميكه «: روبرتسون مي نويسد . نمودند

 گونه آزاري به مسيحيان نرساندند؛ ولي بر عكس هنگاميكه نصارا اين شهر كردند هيچ

را گرفتند با كمال بي رحمي مسلمانان را قتل عام كردند و يهود نيز وقتي به آنجا آمدند، 

).142: 1334گوستاولوبون فرانسوي، (بي باكا نه همه را سوزنداند 

 آن تا عصر حاضر بايد گفت در با مروري بر روند تاريخ اسالم از ابتداي پيدايش

مسلمانان برد بارترين آنان در برخورد با ملتها و صاحبان ميان پيروان اديان بزرگ جهان،

.        اديان ديگر مي باشند

واسيران جنگي ) ص(اسالم ،پيامبر-ب

ـ پيامبر اكرم و سرنوشت اسيران جنگي 

 جنگ بدر -

ن غزوه بدر كبري است كه در سال دوم اولين جنگ تمام عيار مسلمين با مشركي

در اين جنگ مسلمين به داليل گوناگون از جمله امدادهاي خداوند . هجرت اتفاق افتاد

و فرستادن مالئكه به كمك مسلمين، مديريت و فرماندهي پيامبر اكرم در جنگ ايثار و 
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ست طلبي سربازان اسالم و علل ديگر منجر به پيروزي بزرگ مسلمين و شكشهادت 

اي را مشركين قريش در جنگ بدر سخت مشركين در اين جنگ شد و ضربه شكننده

حاصل اين جنگ براي . متحمل شده و ديگر نتوانستند اين شكست را جبران نمايند

.  نفر بود70 نفر و اسارت 70مشركين، كشته شدن بيش از 

ميان اعراب اما سرنوشت اسيران بدر، در تاريخ سنت نظامي آن زمان، مخصوصاً در 

كشي از آنان گرفتند، نه تنها شكنجه اسيران و بهرهها اسيري ميعربستان، اگر در جنگ

سنت جاري بود بلكه خشونت نسبت به دشمن تا آن حد طبيعي بود كه سپاه غالب 

پرداخت، بر همين اساس بدون هيچ احساس رنجي به مثله كردن اعضاي كشتگان نيز مي

ي در بين برخي از مسلمانان وجود داشت، در اين زمينه واقدي احساس كينه و انتقام حت

از طريق نقل و قول روايت كرده است كه نظر سعد بن معاذ و عمربن خطاب كشتن 

). 994-993: 3، ج1368؛ طبري، 79-78: 1، ج1361واقدي، . (همه اسيران بود

ا حسن نيت در چنين شرايطي رسول خدا نه تنها مثله كردن را ممنوع نمود بلكه ب

دستور داد اسيران بدر را در مقابل گرفتن فديه آزاد نمايند و كساني كه قادر به دادن 

فديه نيستند ولي باسواد بودند با باسواد كردن ده كودك مدينه آزاد گردند و حتي پيامبر 

بر افرادي كه توانايي خواندن و نوشتن را نداشته و قادر به پرداخت فديه نيز نبودند، بر 

).16: 2، ج1374ابن سعد، . (ها را آزاد نمودها منت نهاده، بدون دريافت فديه آننآ

. پيامبر اكرم به ياران خود توصيه نموده بود كه با اسيران رفتار ماليم داشته باشند

: فرمود) ص(از زهري برايم روايت كردند كه پيامبر «: كنددر اين زمينه نقل مي» واقدي«

من در دست : گويددر اين باره ابوالعاص بن ربيع مي.  رفتار كنيددرباره اسيران نيكو

گروهي از انصار اسير بودم، خدا خيرشان دهد، هرگاه شام و نهار مي خورديم نان را كه 

خوردند ـ گاه در دست دادند و خودشان خرما ميبسيار كم بود به ما اختصاص مي

وليد بن مغيره هم اين . دادندن ميبعضي فقط يك قطعه كوچك نان بود و همان را به م

. »رفتندكردند و خود پياده ميانصار ما را سوار مي: موضوع را تأييد كرده و افزوده است
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سابقه كه در فرهنگ بشري آن زمان پيامبر اكرم با اين اقدام بي). 88:  1،ج1361واقدي، (

. ذاشتنظير نداشت، به صورت يك سنت و قانون از خود به يادگار باقي گ

 پيمان شكني  بني قريظه و حكم سعدبن معاذ-
اتفاق افتاد ) احزاب(غزوه بني قريظه در سال پنجم هجرت بعد از اتمام جنگ خندق 

به خاطر ) ص(هاي يهودي بني قريظه به وسيله پيامبر و علت دستور محاصره قلعه

دند، يهوديان بني و مسلمين نمو) ص(ها در جريان جنگ خندق به پيامبر خيانتي كه آن

اي كه با پيامبر در سال اول هجرت بسته بودند، نقض نمودند قريظه نه تنها پيمان نامه

 نفري بود به 10000ترين زمان كه مدينه در محاصره سپاه احزاب حتي در حساس

دفاع مدينه بودند، مسلمين خيانت نموده و در صدد فرستادن لشكريان احزاب به شهر بي

اي خداوند و اقدامات نعيم بن مسعود غطفاني بود كه به اهداف خود دست تنها امداده

چنين يهوديان بني قريظه نقش نيافته و شهر مدينه از سقوط حتمي نجات يافت، هم

. مهمي در كشاندن احزاب به سوي مدينه داشتند

پس از محاصره . هاي بني قريظه را داددستور محاصره قلعه) ص(بدين طريق پيامبر 

ني قريظه توسط مسلمين و پس از آشكار شدن ضعف ايشان در مقابل قدرت ب

هاي اوليه يكي از يهوديان به نام عمروبن مسلمانان، آن هم طبعاً متعاقب زور آزمايي

سعدي به بني قريظه پيشنهاد كرد كه با قبول جزيه گامي براي توقف جنگ و نجات 

واقدي، . (ز قبول اين پيشنهاد روي برتافتندخود از محاصره بردارند، اما آنان به اتفاق ا

توانند كه نميها و دريافتن اينبني قريظه پس از ادامه محاصره قلعه) .382: 2، ج1361

فرستادند و ) ص(اي پيش پيامبر از طريق جنگ به پيروزي و نجات برسند، نماينده

ضير رفتار كنند، با توجه ها اين بود كه مسلمين با بني قريظه نيز همانند بني نپيشنهاد آن

ها را ها و نقض عهدهايي كه بني قريظه نموده بود، پيامبر اكرم پيشنهاد آنبه خيانت

نپذيرفت و از آنان خواست كه تسليم حكم وي شوند، چون با هيچ درايت و حكم 

ها اجازه بدهند مانند دو گروه يهودي، بني نظامي سازگاري نداشت كه باز مسلمين به آن
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اع و بني نضير مدينه را ترك نموده و فتنه جديدي را بر عليه مسلمين به راه قينق

. بيندازند

اي جز تسليم نديدند، از سوي از يكسو بني قريظه به دليل تنگتر شدن محاصره چاره

هاي پيمانبني قريظه هم: ديگر قبيله اوس كه با بني قريظه پيمان داشتند به پيغمبر گفتند

پيمانان هاي ما هم مانند همپيماناند، با هماند، پشيمان شدهاري كه كردهما هستند و از ك

رئيس قبيله اوس را » سعدبن معاذ«رفتار كن، پيغمبر نيز داوري ) فني قينقاع(خزرج 

حكم به قتل مردان جنگي و اسارت «بني قريظه نيز قبول كردند، سعد نيز . پيشنهاد نمود

: 2 ؛ج1361؛ واقدي، 373 :2،ج1374ابن سعد،.(»آنان دادزنان و فرزندان و تقسيم اموال 

) .182: 2،ج1370؛ معروف حسني، 387

ها ها كندند و مردان جنگي آناند بر طبق حكم سعد در كنار بازار مدينه خندقگفته

؛و 388: 2، ج 1374ابن سعد، . (و زبير گردن زدند) ع(در كنار آن خندق به وسيله علي 

اما راجع به اجراي حكم سعد ) ي به اين داستان اشاره نموده اندهمچنين مورخين زياد

 نفر  نفر ذكر 1400-400و كشته شدن كليه مردان جنگي كه آمارهاي مختلفي بين 

ها و ابهامات زيادي وجود دارد و اين قضيه ، تشكيك)234 :1375:حسني ،(اندكرده

شناسان غربي مغرض قرار المهاي زيادي به وسيله برخي يهوديان و اسمورد سوءاستفاده

بر همين اساس الزم است در اين زمينه بررسي كامل انجام گرفته تا اين . گرفته است

. ابهامات از بين برود

درباره حكميت سعد و اجراي حكم بين مورخين و نويسندگان دو نظريه وجود 

: دارد

ه است، طور كه ذكر شد صادر و اجرا شدگروهي معتقدند چنين حكمي همان-1

... طرفداران اين گروه مانند ابن اسحاق، طبري واقدي، ابن سعد، ابن شهاب زهري و 

چنين از نظر تعداد مقتوالن بني ها راجع به نحوه اعدام، مجريان و همالبته بين آن. هستند

تواند به ساختگي بودن داستان اعدام اختالف زيادي دارند و همين قضايا مي... قريظه و 

) .234: همان.(ظه صحه بگذاردبني قري
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. داننداين گروه با داليل مختلف صدور حكم سعد و اجراي آن را الزم و حتمي مي

: دهنداز جمله داليلي كه ارائه مي

 نقض پيمان بسته شده بين يهوديان و مسلمين به وسيله بني قريظه و خيانت بزرگي -

. كه مرتكب شدند

. مسلمين به وسيله بني قريظه ايجاد ارعاب و ناامني در بين -

بني قينقاع و ( احتمال خيانت دوباره بني قريظه مانند يهوديان قبلي رانده شده از مدينه -

). بني نضير

).222: 1375بارگاهي، . ( بني قريظه بر مسلمان نشدن خود اصرار داشتند-

.  اصرار بني قريظه بر ادامه جنگ تا آخرين لحظه-

 راه انداختن جنگ احزاب، بني قريظه بودند كه مشركين را به  يكي از مشوقين به-

. طرف مدينه كشاندند

 سعد بر اساس قوانين جزائي يهود و متن تورات چنين حكمي صادر نمود كه متن -

ها را هنگامي كه به قصد نبرد آهنگ شهري نمودي، نخست آن«: تورات يهود اين است

د و شهر به دست تو گشوده شد، پس همه به صلح دعوت نما؛ اگر صلح را پذيرفتن

مردم آن بنده كارگزار تو خواهند بود و اگر با تو صلح نكردند بلكه با تو به جنگ 

پرداختند، آن را محاصره كن و چون خداوند آن را به دست تو سپرد مردانش را با تيزي 

ف كن شمشير بزن ولي زنان و كودكان و حيوانات و هرچه غنيمت در شهر يافتي تصر

،سفر مثني 1380تورات،.(»و غنيمت بازمانده از دشمنانت را خداوند به تو بخشيد، بخور

،20 : 10-15.(

چنين عوامل ديگر معتقدند چنين حكمي اجرا ها بر اساس داليل مذكور و همآن

شد، به شده و بني قريظه مستحق چنين عقوبتي بوده است و اگر چنين حكمي اجرا نمي

تر، اي نزديك بار ديگر با تشكيل يك اتحاديه وسيعروه در آيندهطور مسلم اين گ

هاي ديگر هسته مركزي اسالم را به نيروهاي عرب را بر ضد اسالم شورانيده و با نقشه

).157: 2؛ ج1370سبحاني، . (افكندندخطر مي
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چون حي بن اخطب رئيس يهوديان را نزد : گويدراجع به صحت اين ادعا طبري مي

به خدا هرگز از دشمني تو پشيمان نيستم، ولي هر كه شكست «: آوردند، گفتپيامبر 

بدين طريق اسرار دل و كينه خود ). 1089 :3، ج1368طبري، . (»خورد، شكست خورد

. را نسبت به پيامبر و مسلمين مجدداً نشان داد

سالم به همين دليل داستان بني قريظه، مورد سوء استفاده يهوديان و ديگر مخالفين ا

اند و از سوي ديگر در ها از يك طرف به مظلوم نمايي يهود دامن زدهقرار گرفته آن

خواهند از دين اسالم يك زنند و ميطول تاريخ اتهاماتي بر عليه پيامبر و مسلمين مي

. چهره خشن و جنگ افروز معرفي كنند

ه شك و ترديد  گروه ديگر از مورخين و نويسندگان به داستان بني قريظه با ديد-2

ها راجع به نحوه از جمله داليل آن. اندنگريسته و با داليلي آن را دور از واقعيت دانسته

كنند كه كنند و از يك سو گروهي نقل مياعدام و مجريان اعدام و محل اعدام اشاره مي

هايشان گردن زده شد، از سوي مردان جنگي بني قريظه به وسيله انصار اوس در خانه

 تعدادي نيز اشاره به گردن زدن مردان بني قريظه در خندق حفر شده در كنار بازار ديگر

ها كنند و بدين طريق اختالف نظر بين آنو زبير مي) ع(مدينه آن هم به وسيله علي 

).388 : 2، ج1361؛ واقدي، 1088 :3، ج1368طبري، . (وجود دارد

بين چهارصد تا (الن بني قريظه ها بر سر تعداد مقتواختالف ديگر بين نقل و قول

تواند صحت داشته باشد از يك سو اين مسئله هم نمي. باشدمي) هزار و چهارصد نفر

ها هاي بني قريظه وجود نداشت كه تعداد مردان جنگي آنچنين جمعيت زيادي در قلعه

و به تعداد هزار و چهارصد نفر برسد، از سوي ديگر كشتن اين تعداد افراد به وسيله د

؛ 234: 1375حسني، . (آن هم در يك نيمه روز امكان ندارد) و زبير) ع(علي (نفر 

) .88: 1371شهيدي، 

) ع(و علي ) ص(كه كشتن اين تعداد افراد با سيره عملي پيامبر مسئله مهم ديگر اين

ها چه قبل از غزوه بني قريظه هميشه در طول جنگ) ص(پيامبر . اصالً سازگاري ندارد

از اينها گذشته . داشت از آن، عطوفت و بخشش را بر انتقام و كشتار مقدم ميو چه بعد
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شود كه همه كشته نشده از سوره احزاب كه در همين رابطه نازل شده، چنين استنباط مي

ها مسلمان شده و تعدادي با گرفتن امان بخشيده شدند و گروهي بلكه تعداد كمي از آن

 سوره 26قرآن كريم در آيه . فروز اعدام شدندهم اسير شدند و فقط سران جنگ ا

اهلِ الكتابِ من  و اَنزَلَ الَّذين ظاهروهم من": فرمايداحزاب در اين زمينه مي

).26:احزاب("صياصيهِم و قَذَف في قُلوبِهِم الرُّعب فَريقاً تَقتُلونَ و تَأسرونَ فَريقاً

 پشتيبان و كمك مشركان بودند خدا از حصار كه) از يهوديان(آن گروه اهل كتاب «

و سنگرهاشان فرود آورد و در دلشان از شما مسلمين ترس افكند تا آن كه گروهي از 

» .ها به قتل رسانيده و گروهي را اسير گردانيدندآن

شود كه قرآن به كشته شدن تعدادي و اسارت با دقت به آيه فوق مشخص مي

چه مسلم است اين است كه منظور آيه مردان كند، آن ميتعدادي از مردان جنگي اشاره

ها هم به ها در هنگام درگيري كشته شدند و تعدادي از آنجنگي است كه تعدادي از آن

همراه زنان و كودكان به اسارت درآمدند و طبيعي است كه در سنگرها فقط مردان 

).235:1375حسني،. (جنگي حضور داشته اند نه زنان

بكنيم، با توجه به تعداد ) ص(هاي زمان پيامبر  به آمار تلفات و مقتولين جنگاگر نگاهي

هاي مختلف، مطمئن خواهيم شد كه تعداد مقتوالن اعالم شده بني تلفات كم در جنگ

). 211:همان. (تواند صحت داشته باشدقريظه نمي

هاي چشميآقاي جعفر شهيدي نيز داستان كشتار بني قريظه را به دليل رقابت و هم

) ص(هاي پيامبر اميه در جنگبنيهايي كه حكومتچنين دستكارياوس و خزرج و هم

).89 : 1371شهيدي،. (اند، دانسته استنمود و براي تحقير و كوبيدن انصار انجام داده

 غزوه خيبر -
غزوه خيبر در محرم سال هفتم هجرت اتفاق افتاد، دژهاي منطقه خيبر كه آخرين 

. فتنه يهوديان شده بود، به دست مسلمين فتح شدپايگاه 

با ) ص(هايي از انصاف و عدالت پيامبر در جريان فتح خيبر و بعد از آن جلوه

يكي از اين موارد اسالم آوردن : كنيمها اشاره ميدشمن هويدا شد كه به برخي از آن
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بر بازگرداندن به او مبني ) ص(يسار، چوپان خيبر در ميانه جنگ و دستور رسول خدا 

هاي بارزي از اصالت امانت خيبريان، يعني گوسفندان اهالي قلعه، از جمله نمونه

دهد كه در تاريخ بشري چنين نمونه اي را را نشان مي) ص(ها و عدالت پيامبر ارزش

ها در حال در نگاه اوليه، تصاحب گوسفندان مردمي كه رسول خدا با آن. توان يافتنمي

اما با نگرشي ژرف به آن .  طبيعي و سنت جنگي تاريخ بشري استجنگ بود، امري

زيرا در صورت فرمان به تصاحب . شوداقدام، عمل پسنديده پيامبر روشن مي

گوسفندان، اوالً مردي كه در كنار خود به عنوان مسلمان پذيرفته بود كه در امانت 

له اركان دعوت بود، ناديده خيانت كرده و ثانياً خود پيامبر نيز امانتداري را كه از جم

با اين اقدام به مسلمانان تفهيم نمود كه . انگاشته و بر خيانت در امانت صحه گذارده بود

بختور تاش،  (.امانت حتي اگر متعلق به كفار حربي نيز باشد، بايد به ايشان مسترد گردد

1340 :194 .(

س از پايان جنگ خيبر كه نمونه ديگر رفتار پسنديده پيامبر، عتاب به بالل بود، پ

بالل مسئول بردن تعدادي از اسراي زن يهودي به محل اقامت پيامبر بود، وي صفيه 

همسر كنانه بن ربيع بن ابي الحقيق و دختر عموي او را بدون توجه از كنار اجساد 

هاي خيبر عبور داد كه دختر عموي صفيه، چون اجساد را ديد، سخت متأثر گشت كشته

ورد، چون اين واقعه را به رسول خدا گزارش كردند، بالل را سرزنش كرد و و بانگ برآ

هاي آنان عبور بالل مگر در وجود تو رحم از ميان رفته كه زنان را بر كشته«: گفت

).514 : 2، ج1361واقدي، (.»دهيمي

كه بر اوضاع با اسيران اين بود كه پس از آن) ص(نمونه ديگر رفتار ماليم پيامبر 

ط شد به معاذ بن جبل والي خود دستور داد كه با يهوديان بدرفتاري نكنند و آنان را مسل

).237: 1375بارگاهي،(.به ترك آئين خود مجبور نسازند و به گرفتن جزيه از آنان اكتفا شود

عالوه بر آن پيامبر اكرم نه تنها دستور به كشتن اسراي يهودي خيبر را نداد بلكه با 

هاي كشاورزي خود كار ه با يهود خيبر و فدك اجازه داد تا در زمينبستن عقد مزارع

كنند و محصول برداشته شده را نيمي از آن به خودشان تعلق گيرد و نيم ديگر محصول 
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در موقع برداشت محصول، چنان عدالت در رعايت حال . را به مسلمين بپردازند

عدالتي است كه آسمان بر جاي بر اساس چنين «: يهوديان نمودند، خود يهوديان گفتند

) .195: 1340بختور تاش،(» .ريزدخود استوار است و فرو نمي

ترين خونريزي و كشتار  تسليم مكه با كم-
 بعثت به دليل فشار و آزاد و اذيت بيش از حد قريش، به 13پيامبر اكرم كه در سال 

كه شرايط )  هجرت8سال (همراه مسلمين مجبور به ترك شهر مكه گرديده بود، االن 

فتح مكه را كامالً مناسب تشخيص داده بود به همراه سپاه مجهز ده هزار نفري از 

توانست سپاه بي گمان چنين سپاه مقتدري مي. مسلمانان به مقصد فتح مكه حركت نمود

متزلزل و مرعوب و ناتوان مكه را به آساني شكست دهد و با غرور نظامي بر مكه 

بيني غلبه نظامي بر مكه را ياري از افراد سپاه مسلمين، پيششايد بس. مسلط شود

هاي مكيان بر مسلمانان را به ياد آورده و مي نمودند و در همان حال تعدادي نيز ستممي

اما پيامبر اكرم در 6.خواستند با كشتار مكيان، خشم و كينه ديرينه خويش را فرو نشانند

دانست و نه آن را سياستي معقول براي مال ميحركت به سوي مكه نه كشتار مكيان را ك

هايي كه بر همه آينده الفت مسلمين و امنيت نهايي ايشان در حجاز، مكيان عليرغم ستم

مسلمانان، اعم از مهاجر و انصار و ديگران روا داشته بودند، اكنون در شديدترين شرايط 

 مكه افراد ديگري هم ضعف قرار داشتند، معهذا در داخل شهر عالوه بر كينه توزان

بودند كه يا از سر ناداني و يا از ترس اشراف، كماكان در شهر مكه باقي مانده بودند و 

شوند و شايسته فرو افتادن در دام بدين طريق در شمار دشمنان مسلمين محسوب مي

انتقام، اما پيامبر نه به اين منطق خشك نظامي باور داشت و نه آن را به نفع آينده 

.ديد و نه براي تثبيت فرهنگ انتقام جويي مبعوث شده بودين ميمسلم

عالوه بر آن در داخل سپاه رسول خدا، مهاجران نيز حضور داشتند كه عشيره و 

ها در مكه جزو مشركين بودند، اگر چه آزار و اذيت زيادي از عشيره خويشاوندان آن

مان و انصاف در يك سطح خودشان ديده بودند، معهذا چون مسلمين از نظر مراتب اي

نبودند، در صورت درگيري و كشتار در مكه، بعيد نبود كه تعدادي از اينان با مشاهده 
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ناگهان گرفتار تعصب ) مخصوصاً انصار(قتل عشيره خويش در مكه به وسيله مسلمين 

بنابراين اگر پيامبر اجازه . قومي شوند و در برابر مسلمانان غير مكي واكنش نشان دهند

داد، نه تنها احتمال برخورد ميان مسلمانان مكي و غيرمكي وجود تار مكيان را ميكش

هاي داشت، بلكه بيم آن مي رفت كه اگر نه در مكه در همان سال فتح، بلكه در سال

ثار و «اي و بازگشت به سنت بعد، مهاجرين و انصار، با تجديد تعصبات عشيره

با ) ص(پيامبر ). 613: 2، ج1361واقدي، (.دتوزي بپردازنبا هم به كينه» خونخواهي

اصل سبقت رحمت بر غضب و بخشايش و عفو به جاي انتقام، هم راه نفوذ فروغ ايمان 

در دل مردم مكه گشود و هم به مسلمانان و تاريخ بشري درس بزرگ سبقت رحمت بر 

ركين غضب را ياد داد و هم از امكانات مكيان در نبردهاي جدي بعدي با بقاياي مش

. حجاز همانند بني هوازن و ثقيف استفاده نمود

كه پيامبر اكرم هرگز در انديشه انتقام و نبرد با مكيان نبود، براي با توجه به اين

: ترين درگيري تدبيرهايي در پيش گرفت از جملهبا كمجلوگيري ازخونريزي و فتح مكه

. هنامعلوم بودن مقصد حركت سپاه اسالم از مدينه به مك-1

. هاي زيادي در ارتفاعات مرّالظهران در اطراف شهر مكهروشن كردن آتش-2

هاي خود رفته  بروند و يا به خانه7در امان بودن جان كساني كه يا به خانه ابوسفيان -3

. و در را به روي خود ببندند و يا به مسجدالحرام پناه برند

ه، براي جلوگيري از تمركز و ورود سپاه اسالم از چهار قسمت به داخل شهر مك-4

. مقاومت مكيان در يك منطقه

پيامبر كه با انديشه پرهيز از قتل مكيان به سوي مكه حركت كرده بود، به فرماندهان 

ابن . (كه با ايشان كارزار كنندهيچ كس را نكشند، مگر آن: سپاه خويش نيز فرموده بود

). 1103:  3، ج1371اثير،

ان خود را دستور داده بود كه شش مرد و چهار زن از ساكنين يار) ص(گويند پيامبر 

ولي باز 8هاي خانه كعبه آويزان شده باشند، بكشند مكه را هركجا يابند و حتي بر پرده
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عطوفت و رحمت پيامبر اكرم شامل حال اينها شده و به جز چهار نفر آنان، بقيه هر 

. گيرنداي مورد عفو قرار ميكدام به گونه

ها بني اميه كه عداوت زيادي بر عليه پيامبر  فتح مكه سران قريش و در رأس آنپس از

انجام داده بودند، در انتظار مجازات از طرف پيامبر اكرم بودند، ولي بر خالف انتظار 

شما براي من همسايه بدي بوديد، مرا تكذيب كرديد، از : ها، آن حضرت فرمودآن

. ه نداديد و با من جنگيديد،اينك برويد شما آزاد هستيدام رانديد و به خانه خود راخانه

به همين جهت به اين گروه از مردم مكه  ) 252: 1375حسني،  ("اذهبو فانتم الطلقاء"

. شودآشكار مي)ص(پيامبربزرگوشايستهبار ديگر اخالق. گفتندمي) آزاد شدگان(»طلقاء«

)ع(و علي )ص(ر هايي از مقررات و اخالق جنگي پيامبـ نمونه
در فصول گذشته تا حدودي با شخصيت وااليي پيامبر اكرم در زمينه اخالق جنگي 

آن حضرت براي . وي و نيز با شيوه رفتاري وي با دشمنان و اسراء جنگ آشنا شديم

كه نهال كينه و عداوت در بين مردم كاشته نشود، تا حدي كه امكان داشت از جنگ اين

ها ناپذير شد، اسالم براي آنكرد، ولي زماني كه جنگ اجتنابو خونريزي جلوگيري مي

محدوده و مقرراتي مشخص و روشن بر پايه عدل و رحم و احترام حقوق و غيرت بر 

از سوي ديگر چون اسالم جنگ . حفظ حدود و شئون انسانيت، تنظيم كرده است

ناء جنگ واجبات دهد كه مردم در اثخواهي و تخريب نيست و اين آئين رضا نميكينه

انسانيت از قبيل مدارا، رحم و رعايت عدالت و غيره را فراموش كنند، به همين مناسب 

آدابي براي موقع اشتغال به جنگ داشته است كه اين آداب و مقررات جنگي در بين 

بستند، نظير است اگر ملل جهان آن را به كار ميهاي مختلف و ملل گوناگون بيآئين

. شدها حل ميئب و بالياي جنگ تخفيف يافته و مشكالت آنبسياري از مصا

و يا از ديدگاه آئين اسالم ) ص(و اكنون به قسمتي از مقررات و آداب جنگي پيامبر 

: كنيماشاره مي

گير و كور و بيمار را اسالم كشتن زن و كودك و پير فرتوت و شخص زمين) الف

 و كشاورزان و صنعتگران كه در جنگ نشينانچنين كشتن صومعهدارد و همروا نمي
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؛ 39؛ 1340؛ بختورتاش، 432: 2، ج1361واقدي،. (كندشركت ندارند، تجويز نمي

).257؛ 1375بارگاهي، 

ها را روا اسالم مثله كردن و سوزاندن و قطع اشجار و تخريب ساختمان) ب

: 1، ج1371ي، يعقوب. (دستي كرده باشدكه دشمن به چنين اعمال پيشدارد، مگر آننمي

فَعاقبوا بِمثلِ ما عوقبتُم بِه و و انُ عاقَبتُم": فرمايدقرآن كريم در اين زمينه مي). 442

9"لَئن صبرتُم لَهو خَيرٌ للصابِرينَ

دارد، از جمله يكي از اسالم كشتن سربازان و مجروح و آتش زدن را روا نمي) ج

يعني كودكان و » ال تَقتَلوا الذُريه فيِ الحرب«: زمينه استهاي پيامبر اكرم در اين سفارش

: نسل و نتاج مشركين را در جنگ مكشيد و چون مسلمين اين سفارش را شنيدند گفتند

اوليس «: در جواب ايشان فرمود) ص(يا رسول اهللا مگر نه ايشان اوالد مشركينند؟ پيامبر 

بالغي، (ن شما از اوالد مشركين نيستند؟آيا برگزيدگا: يعني» خياركم اوالد المشركين؟

1368 ،90-91.(

اسالم عالوه بر منع كشتن زنان و كودكان و پيران و مردم شهري كه در جنگ ) د

شركت ندارند، گرسنگي دادن دشمنان و محاصره اقتصادي و جلوگيري از ضروريات 

قط درباره سربازان ها را فگيرياين نوع سخت. داردحيات را نيز درباره ايشان روا نمي

پيشنهاد شد كه راه آب ) ص(در جنگ خيبر هنگامي كه به پيامبر . كندجنگجو تجويز مي

ها را مسموم كند، پيامبر اكرم به شدت به قلعه يهوديان را ببندند و يا آب مشروب آن

).266: 1375وسايل الشيعه، باب جهاد؛ نقل از حسني، . (مخالفت كرد

ها از اجازه دادن به افراد و هيئت) در جنگ(پسنديده اين دين يكي ديگر از آداب ) ه

ها به شهر و ديار طرف دولت محارب براي مالقات مسلمين و نيز اجازه ورود آن

جا زندگي دهد، مدتي در آنها ميمسلمين است و در پناه اماني كه حكومت اسالم به آن

. نموده و حتي انواع معامالت و تجارت انجام دهند

و ان اَحد منَ المشرِكينَ استَجارك فَاَجِره حتّي ": فرمايدرآن در اين زمينه ميق

اَبلَغه ثُم الّيه كَالم عسمنَيعلَموالي م قَومبِانَّه كنَه ذالا ه10."م
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از جمله اهداف اسالم در اعطاء امان به كفار اين است كه به اين وسيله فرصتي در 

 امان يافتگان قرار دهد تا از نزديك با دين اسالم آشنا شده و به حقيقت محمدي اختيار

ها در پي ببرد، در تاريخ اسالم از آغاز تا كنون اين روش يكي از بهترين وسيله) ص(

. ها بوده استجهت گسترش اسالم و نشر اين دعوت و رساندن كلمات الهي به آن

).92، 1368بالغي، (

اسالم درباره اسرا . ات جنگ در اسالم، قاعده معامله با اسرا استاز ديگر مقرر) و

هاي زيادي كرده تا مسلمين درباره انسان شرط احسان را به جا آورند و از آزاد توصيه

او را نيكو بداريد و نيز فرموده : درباره اسير فرموده است) ص(ها بپرهيزند و پيغمبر آن

؛ 107: 1380مطلبي،. (گرد آورده نزد او ببريدها داريد، است هر طعام كه در خانه

).227: 1360اشراق،

از جمله . چنين قرآن در سفارش نسبت به اسرا تأكيدات زيادي نموده استهم

 و در آيه بعد 11"علي حبه مسكيناً و يتيماً و اَسراًو يطعمونَ الطّعام": فرمايدمي

و در جاي ديگر از "الشُكوراًجه اهللاِ ال نُريد منكُم جزاء وانَّما نَطعمكُم لو": فرمايدمي

) 131: 2، ج1374ابن سعد،  (كشتن كسي كه به مسلمين اظهار اسالم نموده، منع نموده

: فرمايدو در اين زمينه مي.

كنيد بي انديشه شتاب مورزيد اي كساني كه ايمان آورديد چون در راه خدا سفر مي«

تا مال و ) نسبت كفر مدهيد(دهد مگوييد مؤمن نيستي  به شما سالم ميو كسي را كه

جانش را بر خود حالل كنيد و از متاع ناچيز دنيا چيزي غنيمت بريد كه نزد خداست 

12.»تا آخر آيه... غنايم بيشمار 

كم بودن آمار تلفات و مقتولين بود، ما ) ص(هاي پيامبر هاي جنگيكي از ويژگي) ز

هاي زمان پيامبر كه از سوي نويسندگان مختلف ارائه  به آمار مقتولين جنگاگر مروري

به غير از آمار تلفات جنگ بني قريظه كه . گرددشده، بكنيم صحت اين گفتار تأييد مي

در مباحث گذشته عدم صحت چنين آماري را روشن نموديم، در مجموع افراد كشته 
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زيرا يكي از . رسد نفر نيز نمي650ه سال به هاي زمان پيامبر در طي دشده در كليه جنگ

. اهداف جنگي رسول خدا جلوگيري از خونريزي تا حدي كه امكان داشته عمل مي كرد

نيز سفارشات و دستورات مكرري در اين زمينه به فرماندهان و ) ع(اميرالمومين علي 

ن خود در  درباره اخالق جنگ به يارا206افراد خود نموده است از جمله در خطبه 

من خوش ندارم كه شما دشنام دهنده باشيد، اما اگر كردارشان «جنگ صفين مي فرمايد 

را تعريف، حاالت آنان را بازگو مي كرديد به سخن راست نزديك تر،و عذرپذيرتر بود، 

خون ما و آنها را حفظ كن، بين ما و آنان ! خدايا : خوب بجاي دشنام آنان مي گفتيد

 را از گمراهي به راه راست هدايت كن، تا آنان كه جاهلند، حق را اصالح فرما و آنان

).429: نهج البالغه (» ستيزند پشيمان شده به حق بازگردندبشناسند، و آنان كه با حق مي

آن حضرت در نامة  ديگر خطاب به ياران خود دربارة رعايت اصول انساني در 

:جنگ مي فرمايد

و .  آنها  شروع كنند، زيرا حجت با شماستبا دشمن جنگ را آغاز نكنيد تا«

آغازگرجنگ نبودنتان، تا آن كه دشمن به جنگ روي آورد، حجت ديگر بر حقانيت شما 

اگر به اذن خدا شكست خوردند و گريختند، آن كس را كه پشت كرده . خواهد بود

. نيدو آن را كه قدرت دفاع ندارد آسيب نرسانيد، و مجرومان را به قتل نرسا. نكشيد

)495: 14همان، نامه (» .....زنان را با آزار دادن تحريك نكنيد هر چند آبروي شما را بريزند

:و نيز دربارة صفات گزينشي فرماندهان نظامي مي گويد

و ) ص(براي فرماندهي سپاه كسي را برگزين كه خيرخواهي او براي خدا و پيامبر «

او برتر باشد، از كساني كه دير به خشم آيد، امام تو بيشتر، و دامن او پاك تر، شكيبايي 

و عذر پذير تر باشد، و بر ناتوان رحمت آورد، و با قدرتمندان، با قدرت برخورد كند، 

).575: 53همان، نامه (» حركت باز ندارددرشتي او را به تجاوز نكشاند، و ناتواني او را از

) ع(و نيز ائمه اطهار ) ص(بر با توجه به موارد اشاره شده در آيات قرآن، سنت پيام

.و سيره مسلمين، سندي بر صلح گرائي و عدم خشونت در دين اسالم است
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از : (  جايگاه و موقعيت پيروان اديان آسماني و اهل ذمه در جوامع اسالمي-ج
)صدر اسالم تا كنون

راده و اقليتها در فقه اسالمي به هيچ  وجه به عنوان بيگانه و يا گروهي كه در مقابل ا

مصالح اكثريت اختياري در تعين حقوق و سرنوشت خود ندارند، مطرح نيست در 

مشكلي به , جامعه اسالمي كه وحدت فكر و عقيده و اراده ضامن وحدت آن است

عنوان اقليت و يا تبعيض و يا مشكل نژادي  وجود ندارد و هر گونه امتياز مرهوم لغو  و 

ير مسلمان نيز مي توانند با شرايط خاصي در امور در اين جامعه، افراد غ. محكوم است

مشاركت كنند و بطور رسمي به ملت مسلمان ملحق شوند و طي يك معاهدة دو جانبه 

اين نوع تابعيت كه با قرارداد دو . با مسلمانان متحد شوند و تشكيل ملت واحدي بدهند

در اين . اميده مي شودن» ذمه«در اصطالح فقه اسالمي تحت عنوان . جانبه انجام مي گيرد

معاهده يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان مي توانند شركت كنند و پس از امضاي قرارداد 

و به عنوان متحدين هم پيمان در سراسر . به عضويت جامعة بزرگ اسالمي درآيند

نمونه بارز . قلمرو حكومت اسالمي از آزادي و امنيت و حقوق خود برخوردار گردند

در نخستين روزهاي هجرت خود به ) ص(اردادي بود كه رسول خدا اين معاهده قر

مدينه با يهوديان به امضاء رساند، و يكي از بندهاي قرارداد اين بود كه يهوديان بركيش 

؛ 503: 1360ابن هشام، (خودشان و مسلمانان بر آئين خويش باقي خواهند بود 

).170: 1374حديدي، 

 قلمرو حكومت اسالمي هيچگاه بيگانه و خارجي بدين ترتيب افراد غير مسلمان در

و اجنبي شمرده نمي شوند و عنوان بيگانه در فقه و حكومت اسالمي جاي خود را به 

و هم پيمان مي دهد و آنها حتي زندگي با مسلمين را بر مهاجرت يا » متحد«عنوان 

ه اقليتهاي در تاريخ اسالم به كمتر موردي بر مي خوريم ك. مسلمان شدن ترجيح دادند

ديني براي احقاق حقوق و آزادي هاي خود دست به مبارزه و قيام و درگيري هاي 

بنابراين اين تفسير نادرست است كه دنياي غرب اسالم را به خشونت . منظم زده باشند

).88: 1379زنجاني، . (و تحميل دين با زور متهم مي كند
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هل و تسامح اسالم نسبت به در اين جا الزم است براي روشن تر شدن سياست تسا

ملل ديگر، ديدگاه اسالم را دربارة اديان مورد بحث قرار دهيم، اسالم اعتراف به واقعيت 

اديان آسماني و پيامبران برگزيده الهي و احترام به كتب و شريعت هاي آنان را جزء 

 به اصول اعتقادي خود شمرده است و قرآن در  بيشتر سور، در آيات بسياري مردم را

ارزش معنوي اين اصل توجه داده و صريحاً ايمان به انبياي سابق را مالزم و همرديف با 

قرآن كريم در اين زمينه مي ). 142: همان. (اعالم كرده است) ص(ايمان به پيامبر اسالم 

بگوئيد به خدا و آنچه بر ما نازل گشته و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق «: فرمايد

 اخالف آنان نزول يافته و آنچه به موسي و عيسي وحي شده و آنچه به و يعقوب و

ساير انبياء از پروردگارشان نازل گرديده ايمان آورده، ميان هيچ يك فرق نمي گذاريم و 

).136: قرآن، بقره (» در برابر آن سر تسليم فرود مي آوريم

بت به شخص با آن همه توطئه و مزاحمت و دشمني و كينه اي كه يهوديان نس

و مسلمانان صدر اسالم به عمل آوردند، مسلمانان در تعامل با يهوديان، ) ص(پيامبر 

جذاب ترين جلوه هاي جمال را در عرصة گذشت، تسامح و بزرگواري، به نمايش 

در سراسر , به شهادت تاريخ، يهوديان و پيروان ديگر اديان، طي قرون و اعصار. گذاردند

اهل ذمه و اهل كتاب، در جوار مسلمانان، با رفاه و امنيت و جهان اسالم، به عنوان 

آزادي و كرامت، زندگي مي كردند و در مقابل تعهدات آنها نسبت به حكومت اسالمي ، 

فقط دادن جزيه بود، اهل كتاب با دادن جزيه اتفاقاً مورخين اروپائي و مسيحي از قبيل 

ند كه اين جزيه اسالمي مقدارش گوستاولوبرن و جرجي زيدان و ويل دورانت مي گوي

.آنقدر كم بوده كه از مالياتهائي كه از خود مسلمين مي گرفتند كمتر بوده است

و از سوي ديگر اهل كتاب از انجام تعهداتي مثل انجام سربازي، دادن ماليات، زكات 

مطهري، (و موارد ديگر معاف بودند، بنابراين هيچ جنبه احجاف در ميان نبوده است 

1379 :107-109.(

در موارد فراواني، مردم را به معاشرت نيكو با اهل كتاب و ) ص(پيامبر اسالم 

كسي كه يكي از اهل «:رعايت حقوق و شئون ايشان سفارش كرده و از جمله مي فرمايد
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و يا در جاي ديگر مي ) 248: 1384كريميان، . (»ذمه را بيازارد، روي از او بر مي تابم

 اهل ذمه ستم روا دارد و يا بيش از توانش بر او تكليف نمايد، نزد كسي كه به«: گويد

و خليفه هاي پيش از او، هر گاه گروهي از نظاميان ) ع(علي ) همان. (»من محكوم است

را براي اجراي عملياتي اعزام مي كردند، فرماندهان را به رفتار نيك با اهل ذمه سفارش 

ومتي خويش، پس از آن كه مالك اشتر را به در فرمان حك) ع(امام علي . مي كردند

يا برادر ديني : آنان دو دسته اند«:لطف و مهرباني با رعيت سفارش مي كند و مي فرمايد

).53نهج البالغه، نامه (تو در آفرينش ) و هم نوع(تو هستند و يا همانند 

نقل مي كند و مي) ص(در بيان حقوق اهل ذمه از قول پيامبر ) ع(امام سجاد 

».هر كس غير مسلماني را مورد ستم قرار دهد، من دشمن او هستم«: فرمايد

اگر با يك يهودي معاشرت داشتي، «: نقل است كه مي فرمايد) ع(از امام محمد باقر 

.»13با او به نيكي رفتار كن

نه تنها در صدر اسالم، كه در دوره هاي بعدي تاريخ اسالم، يهوديان و پيروان اهل 

وجود . از زندگي راحت و مطلوبي در كنار مسلمانان برخوردار بودندكتاب ديگر 

مناسبات انساني ممتاز در فضاي اجتماعي آزاد، موجب شد تا ايشان بتوانند تمام 

امكانات و استعدادهاي خويش را براي پيشرفت و دستيابي به يك زندگي ايده آل به 

ت به وجود آمده توانستند به مناصب كار گيرند و حتي برخي از آنها با استفاده از موقعي

. حكومتي از جمله به وزارت خلفا و سالطين كشورهاي اسالمي را نيز دست يابند

در قوانين اسالمي، هيچ قانوني كه دست اهل ذمه را در فعاليت « : آدم متز مي افزايد

ر هاي اقتصادي ببندد، وجود نداشت و آنان توانستند گامهاي بلندي در مشاغل سودآو

بسياري از ايشان به كار صراّفي، بازرگاني، پزشكي و كشت و زرع مي . بردارند

به گونه اي كه . حتي اهل ذّمه، وضع خود را با مشاغل ويژه اي نظام بخشيدند. پرداختند

. »14......از ميان يهوديان بودند و بيشتر پزشكان از مسيحياندر كشور شام، بيشتر صرافان
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ان اروپا از سوي جامعة خويش طرد شده و در محله هاي پست در دوراني كه يهودي

و آلوده در خارج از شهر محكوم به انزوا بودند، گروههاي فراوني از يهوديان در شهر 

.ها و كشورهاي اسالمي در كنار مسلمانان با آرامش و امنيت كامل زندگي مي كردند

عصر «اعت يهودي يك در كشورهاي مسلمان، جم«:دكتر اسرائيل شاهاك مي نويسد

بپذيرم كه موقعيت «: و در جاي ديگر مي گويد» .... مشهور به خود ديدند» طالئي

شاهاك، (» يهوديان، به طور متوسط، نزد مسلمانان بهتر بوده است تا در قلمرو مسيحيان

1378 :119.(

با توجه به آنچه ذكر شد، مي توان تصوير نسبتاً روشني از وضع يهوديان و ديگر 

آنها در همة دوران . يروان اهل كتاب را در كشورهاي اسالمي مورد مالحظه قرار دادپ

به گونه . حضور خود در اين كشورها، از رفاه و آسايش و آزادي كامل برخوردار بودند

اي كه گاهي حتي از اين تسامح ديني و سعة صدر مسلمانان، برضد مصالح كشور 

)284: 1384كريميان، . (ميزبان خود نيز استفاده مي كردند

)يهوديان و مسيحيان(مدارا و خشونت در ميان پيروان عهد عتيق و جديد -د
  حال ديدگاه و كارنامه  و عملكرد هر دو آئين مسيحيت و يهوديت را دربارة جنگ و 

اين كشورها كه خود را مدعيان حقوق بشر و انسانيت . صلح مورد بررسي قرار مي دهيم

 مي خواهند از اسالم بعنوان يك دين خشن و چهرة خونريز معرفي معرفي كرده اند و

كنند، آئين ها و عملكرد خودشان در طول تاريخ با ملتهاي ديگر چگونه بوده است؟

: جنگ و صلح در آئين يهود-
انداخته و مقايسه اي با تعاليم اسالمي ) تورات(   ابتدا جا دارد نيم نگاهي به عهد عقيق 

 ، اگر چه در برخي از ابواب اين كتاب ياران خود را تا حدي به مدارا و داشته باشيم

:گويدبرخورد مسالمت جويانه با ديگران سفارش نموده است ، چنانچه در اين زمينه مي

 چون خداوند خدايت اقوامي كه خداوند خدايت زمين ايشان را به تو مي دهد "

شهرها و خانهاي ايشان سكونت داري ، از منقطع مي گرداند و تو وارث ايشان شده در 

براي خود سه شهر را در ميان زميني كه خداوند خدايت به تو جهت ارثيتش ميدهد 
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جدا كن ، از براي خود شاهراهي درست كن و سر حد زمين خود را كه خداوند 

خدايت تو را وارث آن ميگرداند سه قسمت نمائي تا هر خوني كه به آنجا بگريزد ، 

وني كه به آنجا ميگريزد تا زنده ماند اينست كه هر كسي كه همسايه خود را حالت خ

پس به يكي از . . . بنادانسته گي كشته باشد در حالتي كه پيش از آن عداوتي نداشت 

و تا آنكه خون بيگناهي در ميان زميني كه . . . اين شهرها بگريزد تا كه زنده ماند ، 

".ي دهد ريخته نشود و خون به گردن تو نباشد خداوند خدايت جهت ارثيتش  بتو م

) .                                                            11-1 : 19 ،سفر مثني ،1380تورات ،(

    بطور كلي تعاليم آن عمدتاً همراه با خشونت و عداوت مي باشد كه در اينجا به 

؛ دربارة پيرامون برخورد با دشمنان آمده . يم برخي از آنها در اين زمينه اشاره مي نمائ

جهت سكونت در آن به تو ) يهوه(اگر در يكي از شهرهائي كه خداوند خداي تو «:است

مي دهد سخني به اين معني بشنوي كه مردمان پست فطرتي از ميان شما بيرون رفته 

ها را شما كه برويم و خدايان غيري كه آن:ساكنان شهر خود را گمراه كرده و گفتند

ندانستند عبادت نمائيم، آنگاه تفحص و تبحس نموده خوب استفسار نما و اينك اگر 

البته ساكنان آن . راست و يقين باشد كه اين امر شنيع در ميان شما معمول شده است

شهر را بدم شمشير بكش و آن را و هر چه كه در آن است و هم بهايمش را بدم 

ي منهوباتش را در ميان چهارسو جمع كن و آن شهر و شمشير بالكل هالك ساز و تمام

تمامي منهوباتش را در راه خداوند خدايت كالً به آتش بسوزان تا ابد تل باشد و بار 

ديگر بنا نشود و از حرام شده ها چيزي بدستت بچسبد تا آنكه خداوند از شدت قهرش 

سوگند يادنمود تكثير برگردد و رحمت رأفت بتو بنمايد و ترا به نهجي كه به آبايت 

).17-10 : 13، سفر مثني،1380تورات، (» .نمايد

خداوند خدائي ما نيز عوگ ملك باشأن و تمامي «:   و قسمت ديگر سفرمثني آمده است

قومش را بدست ما تسليم نمود كه او را بحدي شكست داديم كه احدي از برايش باقي 

صرف آورديم و شهري نماند كه آن را از نماند و در آن وقت تمامي شهرهايش را به ت

مردان و زنان و ..... ايشان نگرفتيم تا شصت شهر تمامي مرز و بوم اَرگوبِ مملكت
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اطفال هر شهر را بالكل هالك ساختيم و تمامي بهايم و غارت آن شهرها را از براي 

).8-3: 3، سفر مثني ، 1380تورات، (» .خود به يغما برديم

هنگامي كه به شهري پيش مي روي تا آنكه به آن جنگ نمائي «:است  و همچنين آمده 

به او نداي صلح برسان، و الزم است اگر ترا جواب صلح آميز بدهند و دروازه را به تو 

و اگر با . يگشايند كه تمامي قومي كه در آن يافت مي شوند به اداي جزيه ترا بنده شوند

اصره نمائي و چون خداوند خدايت آن را به تو صلح نكرده با تو جنگ نمايند آن را مح

دستت بسپارد تمامي ذكورانش را بدم شمشير بكش، نهايت زنان و اطفال و مواشي و 

هر چه كه در شهر يافت شود يعني تمامي غنايمش را براي خودت به يغما ببر تا غنايم 

 كه از تو دشمنان خود را كه خداوند خدايت بتو مي دهد، بخوري و به تمامي شهرهائي

اما از شهرهاي اين . بسيار دور اند كه از شهرهاي اينطوايف نباشند، چنين رفتار نماي

» .اقوامي كه خداوند خدايت به تو جهت ارثيت مي دهد هيچ ذي نفسي را زنده وامگذار

).17-10: 20همان، سفر مثني ، (

ويق و ترغيب    بنابراين خشونت موجود درميان يهوديان به دو دليل است، يكي تش

مردم يهود بوسيله تورات تحريف شده و دليل ديگر اينكه كيش يهود اسرائل چنان كه 

ازنامشان پيداست به عصبيت محوري در فرزندان اسرائيل شبيه تر است تا به آئيني كه 

منظورش دعوت عموم جهانيان باشد و چنانكه همه مي دانند، قوم يهود را خوش آيند 

معهذا آنها نيز در آئين خود . ز هم نژادشان در آن شركت كنندنيست كه مردي غير ا

اين قوم در طول تاريخ . معتقد به خشونت بوده و با خلق و خوي آنها نيز سازگاري دارد

ملتي سركش، نافرمان و فتنه گري بوده اند و از طرف خداوند نيز پيامبران زيادي براي 

يامبران خود را در آورده و ازخود رنجانده هدايت آنها مبعوث نموده آنها نيز اشك همه پ

اگر نيم نگاهي به تاريخ آنها داشته باشيم، سرگذشت آنها پر از فتنه گري، كينه توزي .اند

در طول تاريخ به ويژه . و خشونت همراه بوده است و مرتكب فجايع زيادي شده اند

 بسياري از سده هاي اخير، يهوديان همواره استعداد شگرف خود در افروختن آتش
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جنگ ها، موسم برداشت «جنگ ها نشان داده اند و از همين جا ضرب المثل غريبها 

).27: 1384كريميان، (شكل گرفته است » محصول يهوديان است

  يكي از برجسته ترين صفات يهود، قساوت و توحش آنهاست قساوت قلب و سنگ 

 است، كشتاري كه آنها عليه دلي آنها را تاريخ در تمام عصر وادوار خود مبرهن كرده

يونانيان، روميان، مصريان، عليه مردم قبرس، مردم اسپانيا انجام داده اند كه  البته اين 

قساوت قلب براي يهود تازه و كهنه ندارد حتي در همين جنگ اخير مسلمانان و 

ده، بعد از جنايات و قتل عام گستر. اسرائيل هنگامي كه آنها بر بيت المقدس چيره شدند

به يكي از قريه هاي نزديك شهر هجوم برده، مردم بي گناه ،از ترس به مسجد پناه بردند 

درست هنگاميكه مردم داخل مسجد شدند هواپيماي آنها بر فراز مسجد ظاهر گشته و 

).12] :بي تا[شيرازي،.(دهها تن بمب در مسجد ريخته و آنرا با تمام پناهندگانش آتش زدند

، خود را ملت برگزيده خداوند و بقيه را حيوانات انسان نما مي دانند از   يهود، ماداميكه

ارتكاب هيچ جرم جنايتي مضايقه نكرده و به هر عمل ناشايست و خطرناكي دست مي 

بنابراين نبايد تعجب كنيم كه وقتي بشنويم كه يهود را در دو عيد مقدس است كه . زنند

ي شود، يكي عيد يوريم در مارس و ديگر عيد آنها بدون تناول خون انسان تمام نم

براي (ميشوند !)مقدس(فصح در آپريل كه هر ساله افراد زيادي قرباني اين دو عيد 

) .159-156، ]بي تا[شيرازي، : اطالع بيشتر نگاه

.بي ترديد هرگز نمي توان رد پاي چنين آموزه هايي را در اسالم يافت

 جنگ و صلح در آئين مسيحيت -
نگاهي گذرا به آئين مسيحيت داشته و با ديدگاه آن در اين زمينه آشنا شده و  اكنون 

.مروري بر كارنامه آئين مسيحيت و پيروان آن در ادوار مختلف خواهيم داشت

دعوت صلح و سلم وبلكه تسليم مطلق در برابر هرگونه ظلم و ) ع(  دعوت مسيح 

 در مقام تعليم به –يل موجود  بنابر روايت انا ج-چنانكه او. تعدي و تجاوز بود

شنيده ايد كه گفته شده است كه چشمي عوض چشمي و «: حواريون خود مي گفت 

دنداني بدل دنداني، ليكن من به شما مي گويم كه با شرير مقاومت مكنيد بلكه هر كس 
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كه به رخسارة راست تو طپانچه زند رخسارة ديگر خود را بسوي او بگردان و اگر كسي 

ه بر تو ادعا نمايد و خواهد كه پيراهنت را اخذ نمايد قبايت را نيز از بهروي بخواهد ك

ترك كن و هر كس كه تو را به رفتن يك ميل راه مجبور نمايد دو ميل با وي ساعي 

 شنيده ايد كه گفته شده ": و نيز در ادامه آن مي گويد )42-38: 5انجيل، متي، (»....باش 

 دشمن خويش را به بغض نما ، ليكن من به شما است دوست خويش را محبت كن و

مي گويم كه اعداء خود را دوست بداريد و از براي آنها كه بر شما لعن مي كنند بركت 

طلبيد وبا آنكه شما را عداوت مي نمايند احساس كنيدو ز بهرآنها كه شمارا فحش مي 

)45-43 : 5همان ، متي ، ( ". . . دهندوزحمت مي نمايند دعا كنيد 

  در حقيقت اين روش چيزي جزء تشويق ستمكاران به آزار و زيان اهل تقوي و صالح 

نيست، زيرا سران يهود به مجرد اينكه فهميدند كه مسيح و پيروانش  بدي را به بدي و 

شك . تعدي را به تعدي مقابله نمي كنند، در آزردن ايشان بر يكديگر سبقت مي گرفتند

اراده كرده است تا مسيح در اين طريق گام بردارد و منادي نيست كه خدا بنا بر حكمتي 

بالغي، . (دعوت تسليم باشد و اين آزمايش بي سابقه را در كارگاه حيات اجرا كند

1368 :16-17.(

 از سوي ديگر دين مسيح اوالً فقط به آداب و  اخالق نظر داشته و درباره معامالت و 

ثانياً مسيحيت در محيطي . يتي نكرده استنظام حكومت و آئين زندگي كوچكترين عنا

ظاهر شد كه در آن براي حكومت و معامالت و دستورهاي مربوط به آن خود داري 

پس علت اين كه در طريقه مسيح، جز اصول اخالقي موردي براي تشريع نمي . كرد

يابيم، نه براي آن است كه نظامات اجتماعي و دستور زندگي از شئون دين نيست، بلكه 

راي آن است كه در آن روزگار حكومت مقتدري با آئين و قوانين مستقر بود و دين ب

مسيح موجبي براي وضع قانون نداشت به عالوه مسيح در سرزميني پيدا شد كه دولت 

.بيگانه اي بر آن حكمروا و قدرت در افتادن با چنان دولتي مقدور نبود

 سيطره و نفوذي نداشت و ظهورش  اما  اسالم در خطه اي طالع شد كه بيگانه برآن

بود و ... براي اصالح معيشت و تقويم معامالت در استقرار نظم و ايجاد امنيت و 
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هرگونه طلوع اين دين، در جزيرة العرب و نفوذآن تا آن سوي مرزهاي عربي، بي معني 

اين كه مي بينيم كه داليل پديد آمدن مسيحيت و اسالم نيز متفاوت است و آن . بود

).45-44: 1363العقاد، . (اوتها، طبيعي و معلول زمان و مكان استتف

اماخود مسيح در اواخر ايام زندگيش تغيير موضع داده و حق حواريون و اتباع خود را 

در حيات و دفاع از جان خود را الزم دانسته و مسيح در آخرين مالقات با شاگردانش 

بر زمين آمده ام به جهت صلح نيامده تصور ننمائيد كه من به جهت نهادن صلح «: گفت

ام بلكه به جهت نهادن شمشير، زيرا كه به جهت تفرقه مرد از پدر ودختر از مادر و 

عروس از مادر شوهر خود آمده ام و دشمنان شخص اهل خانة او يند هر آنكو پدر يا 

).37-34: 10انجيل، متي، (» ...مادر را زياده از من دوست دارد مستحق من نيست

واقعيت اين است كه مسيحيت از لحظه اي كه به تمدن و امپراطوري بزرگي بدل 

گرديد، شمشير بدست گرفت تا بدينوسيله قادر به ادامه حيات باشد و پابرجا بماند و 

بنابراين جنگجويان مسيحي در ميدان  هاي كارزار به هيچ وجه نرم دل تر و بلند نظر تر 

و جالب است پاسخ غرب در برابر نرمخوئي و .از حريفان و مسلمان خود نبودند

با وجود .... «: در تاريخ مي خوانيم. بردباري مسلمانان جز كشتار بي رحمانه نبوده است

ارفاق و تساهلي كه مسلمين در اسپانيا و بعضي از ممالك مفتوحه روا مي داشتند، پس 

 نژادي، جنجال و از چند قرن، در اثر عناد و تعصب كشيش ها و تحريك افكار ملي و

مخالفت شديدي عليه مسلمين در اسپانيا بوقوع پيوست و پيشوايان دين ، به قتل پير و 

تا اينكه فيليپ دوم به فرمان پاپ، به وضعي . جوان و مرد و زن مسلمان فتوا دادند

ليكن قبل از آنكه . ناهنجار فرمان اخراج مسلمين را از سرزمين اسپانيا صادر نمود

ق به فرار شوند سه چهارم آنها به حكم كليسا در خاك و خون غلطيدند و مسلمين موف

كساني كه جان خود را با هول و هراس از خطر مرگ نجات دادند بعدها به دستور 

بعد از فيليپ در دوران زمامداري . محكمه تفتيش عقايد جملگي محكوم به اعدام شدند

در طول . فراوان زيست مي كردند فرديناند شارل پنجم مسلمين در فشار و محدوديت 
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راوندي،(.»...اين مدت قريب سه ميليون مسلمان از دم تيغ تعصب وجاهليت گذشتند

).15 : 1387نقل از شاكرين،: 2تاريخ تحوالت اجتماعي،ج

: و نيز گوستاولوبون فرانسوي  در اين زمينه مي گويد

 گيران عالم، دامن شايد تا كنون هيچ يك از بي رحمترين و وحشي ترين كشور«

: و نيز در مقام اظهار تأسف مي گويد. »خودراآلوده  به چنين لكه قتل عامي نكرده باشند

1884سال(عدة نفوش طليطله كه در دورة مسلمين بالغ بردويست هزار نفر بود، اكنون «

 هزار نفر نمي باشند، و در قرطبه كه يك ميليون نفوس 17تمام آن زياده از ) ميالدي

 شهري كه در شلمنقه آباده 150، فعالً به چهل و دو هزار نفر تقليل يافته است، و از بود

گوستاولوبون، (»  شهر باقي مانده باشد13بوده گمان نمي رود،گمان نمي رود  بيش از 

دو سرزمين اسپانيا و آناتولي تقريباً همزمان به تصرف ) .199: 1366؛ آيتي، 340: 1334

مد، با اين تفاوت كه مسيحيان پس از تصرف اسپانيا، همه مسيحيان و مسلمين درآ

مسلمانان را قتل عام نموده و حتي يك مسلمان باقي نگذاشتند حال آنكه در مقابل،مقر 

.كليسا ار تدوكس هنوز در تركيه است

  گرچه خود حضرت مسيح مبشر صلح و مهرباني بود اما دنياي مسيحيت در كار جنگ 

تارهاي وحشتناك و كارهاي عجيب دست زد، نمونة ديگر آن با غير مسيحيان به كش

جنگهاي صليبي و كشتار و جنايات متعددي كه صليبيون در جنگ با مسلمين مرتكب 

ثروت «: فتواي وي چنين بود. شدند و اين اعمال باز بافتوي پاپ اوربان دوم شروع شد

ئن و نفايس آنها را مي دشمنان مال شما خواهد بود و شما مالك دارائي آنها بوده، خزا

كساني كه مرتكب هرگونه معصيت گرديده باشند و او قتل وزنا . توانيد به غنيمت ببريد

و غارتگري و ايجاد حريق عمدي و سوزاندن خانه و ابنيه مردم، مجاناً و بالعوض تبرئه 

كسيكه در . خواهند شد مشروط بر اينكه وارد اين جنگ مقدس و با شكوه بشوند

قدس، شربت مرگ را بچشد، يا حتي در اثناي راه بميرد، شهيد محسوب شده سرزمين م

).19: 1360؛ نقل از اشراق،38: تاريخ اصالحات كليسا (».و فوراً داخل بهشت خواهد شد

:وبل دورانت دربارة جنايات صليبيون در بيت المقدس مي نويسد
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: ست، مي نويسدكشيش رمون نام اهل آژيل، كه خودش شاهد اين واقعه بوده ا «

گروهي از مسلمانان را سر از تن جدا . چيزهاي بديعي از هر سو به چشم مي خورد

گروهي ديگر را با تير كشتند يا مجبور كردند كه از برجها خود را به زير ... كردند 

در كوچه ها . افكنند، پاره اي را چندين روز شكنجه دادند و آنگاه در آتش سوزانيدند

، 4 ج1367ويل دورانت،(» ...له و دست و پاي كشتگان ديده مي شودتوده هائي از ك

).154: 1385؛ رضواني 792: بخش دوم

كه شخصاً حضور داشته ) راهب مسيحي(گوستاولونون در قسمت ديگر از زبان روبرت 

لشكر ما ، يعني مجاهدين صليب ،در گذرها و ميدان ها و پشت بام «: چنين مي نويسد 

 حركت بودند و مثل يك شير ماده اي كه بچه اش را ربوده باشند ها متصل در گشت و

از قتل عام لذت مي برد ند، اطفال را پاره پاره كرده و جوان و پير را دريك رديف از دم 

شمشير مي گذرانيدند و هيچ متنفسي را ابقا نمي نمودند و محض تسريع در عمل و 

» ...ك ريسمان بدار مي آويختند اينكه زودتر فارغ شده باشند چندين نفر را به ي

).408: 1334گوستاولونون فرانسوي، (

با اهل اين شهر بكلي ) صليبيان( گوستاولوبون در ادامه اظهار مي دارد كه رفتار آنها 

مخالف با آن رفتاري بود كه عمر خليفة اسالم در چند قرن پيش با نصاراي آنجا نموده 

ز اخراج كامل صليبيون مسيحي از بيت المقدس جالب اين است بعد ا) 409: همان(بود 

 ميالدي و فتح اين شهر، در عوض قتل عام 1187توسط صالح الدين ايوبي در سال 

نصاري ، جزيه ناچيزي معين كرد كه از آنها گرفته شود و از غارت بطور كلي جلوگيري 

.نمود

ردمدار صلح و امنيت نمونه هاي زيادي از اينگونه جنايات در تاريخ بوسيله غريبها كه س

و دموكراسي در جهان هستند اتفاق افتاده است از قبيل كشتار و جنايات آنها در قاره 

آمريكا برخورد با سرخ پوستان و بوميان اين قاره و نيز استعمار و به بردگي كشاندن 

ساكنين قاره آفريقا و در ديگر نقاط جهان كه مرتكب شده اند، البته ذكر همه موارد در 

بنابراين اين اتهام كه اسالم دين شمشير است از بنياد بي اساس . ين مقاله نمي گنجدا
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است، چرا كه اكثر جنگهاي بزرگ و فجيع كه در قرون مختلف و مخصوصاً در قرون 

.اخير اتفاق افتاده بوسيله كشورهاي مسيحي مذهب و يهوديان انجام گرفته است

: نتيجه گيري 
ن بوده به  بررسي  موضوع از جنبه ها و ابعاد مختلف در اين مقاله سعي بر آ

موضوع مورد بحث را در چهار بخش مورد . پرداخته و به نتايجي نيز دست پيدا كنيم

ارزيابي قرار داده ايم و تالش بر آن بوده كه به سواالت و ابهامات مطرح شده جواب 

.قانع كننده اي پيدا كنيم

كه در جهت اشاعه و ) ص(هاي جنگي پيامبر   در بخش نخست به شيوه ها و روش 

تبليغ آئين اسالم بوده، مورد بررسي قرار گرفته ، اين كه آن حضرت براي گسترش دين 

اسالم تمام سعي وي بر آن بوده، كه از طريق مدارا و مسالمت جويانه و دعوت مردم به 

ي كه امكان سلم و صلح جويي فعاليت نمايد و از دست زدن به اقدامات نظامي تا حد

از طرف خداوند بعنوان پيامبر آور رحمت ) ص(داشت، خودداري كند، زيرا رسول خدا 

 سال 13در اين بخش اشاره نموديم  كه در تمام دوران . براي جهانيان مبعوث شده بود

بعثت در مكه و سال اول هجرت در مدينه از جنگ با مشركين خودداري نمود، ولي از 

 تشكيل حكومت اسالمي و نيروي دفاعي در مدينه و نيز در سال دوم هجرت به دليل

معرض خطر قرار گرفتن موقعيت مسلمين ، خداوند نيز اجازه قتال و كارزار را به 

مسلمين داده است، پس در آئين اسالم جنگ بذاته هدف نهايي نبوده بلكه وسيله اي 

همچنين .  استبراي تامين صلح و دفاع از خود و عامل كنترل دشمن شناخته شده

يكسري اتهامات كه از طرف دشمنان اسالم بر عليه اين دين زده شد، كه اسالم دين 

شمشير است و گسترش آن از طريق جنگ و به زور شمشير بوده است، از طريق دليل 

. و منطق پاسخ قانع كننده اي داده شد

ره نموده و نيز   در بخش دوم مقاله به پيرامون رفتار پيامبر، با اسيران جنگي اشا

در هيچ يكي از جنگها، برخورد خشونت آميزي با ) ص(مشخص گرديد كه رسول خدا 

اسرا نداشته و همه آنها را به يك نحوي مورد عطوفت و بخشش خود قرار داده و از 
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از جمله در جنگ بدر برخالف نظر برخي از . جرم و گناه آنها چشم پوشي كرده است

همه اسرا داشتند، رسول خدا دستور داد همه آنها را يا از اصحاب كه اعتقاد به كشتن 

طريق دادن فديه و يا از طريق با سواد كردن كودكان مسلمان و يا حتي بدون دادن فديه 

يكي از مهمترين مباحث اين بخش مربوط به غزوه بني قريظه و . آنها را آزاد نمايد

يك طرف تشكيك ها و ابهامات از . سرنوشت مردان جنگي يهوديان اين قبيله مي باشد

راجع به سعد بن معاد وجود دارد و از سوي ديگر مظلوم نمايي يهوديان و تبليغات 

به ) ص(شديدي كه در اين زمينه نموده اند و بدين طريق خواسته اند از اسالم و پيامبر

ما نيز با داليل و منطق و . عنوان يك چهره خشن و فاقد رحم و عطوفت معرفي نمايد

ز از طريق قرآن جواب قانع كننده اي داده و ثابت نموديم كه كشتن اين تعداد افراد ني

كه قبال ) ( ص(يهودي بوسيله مسلمين امكان ندارد و اين مسئله با روحيه پيامبر اكرم

، نمي تواند سازگاري داشته باشدپيامبري كه حسن نيت وي )راجع به آن اشاره نموديم

 سال كينه و عدوات خود 21ي با مردم شهر مكه كه به مدت بعدا با يهوديان خيبر و حت

و مسلمين نشان داده بودند به اثبات ) ص(را از راه هاي مختلف بر عليه پيامبر اسالم 

رسيد و بزرگترين اقدام آن حضرت، عفو عمومي كه در شهر مكه اعالم نموده و حتي از 

ه ، همسر ابوسفيان نيز و هند) عموي پيامبر(گناه افرادي چون وحشي قاتل حمزه

.درگذشت، بر همين اساس نمي تواند چنين موارد خشونت باري اتفاق افتاده باشد

از بدي ديگران بر كسي پوشيده نيست، هر قدر قريش به ) ص(  عفو شايسته محمد 

مي افزودند و به آزار آن حضرت مي تاختند حلم و كرم آن ) ص(شكنجه و آزار محمد 

چندين مرتبه قدرت پيدا كرد كه از آزار دهندگان . ش مي يافتحضرت بيش تر افزاي

.را به قصاصشان برساند، اما اعمال گذشته آنها را ناديده گرفتآنانوخويش، انتقام بگيرد

اشاره نموديم و ديديم ) ص(در گذشته  به برخي از نمونه هاي اخالق جنگي پيامبر

في او در جنگ با دشمنان كينه كه عفو و گذشت آن حضرت و رفتار اخالقي و عاط

پيامبري كه در سال هفتم هجرت و پيش از فتح مكه، . توزش، بسيار عجيب بوده است
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به دليل اين كه اين شهر دچار قطحي شده بود، دستور داد پانصد دينار طال به آن شهر 

. تقسيم كنند) براي تهيه آذوقه و نان(بفرستند تا بدين وسيله بين فقراي قريش 

به عنوان بذر پيروزي ) ص(دين طريق واضح و مبرهن است كه عفو و بخشش پيامبر   ب

زيرا شخص بدكار، با وارد شدن در سلك اسالم، عوض تكرار كار . آن حضرت گرديد

بد خويش و افزايش جرم، راه صالح به دست مي آورد و نتيجه نفوذ آن حضرت از 

قبول دعوت اسالم پيدا كردند و اگر جرائم اجتماع آن شد كه مردم عالقه بيش تري به 

مردم مي فهيمدند كه اسالم از گذشت آن ها چشم پوشي نمي كند و عفو را شعار خود 

قرار نمي دهد، به كفر و انكار خدا و جنگ و مبارزه خويش ادامه مي دادند و روي آن 

ازو و بنابراين بزرگترين عامل گرويدن مردم به دين اسالم قدرت ب. اصرار مي ورزيدند

و برخورد ) ص(زور سرنيزه مسلمانان نبوده است بلكه شيوه روش هوشمندانه پيامبر 

مسالمت جويانه با دشمنان و عفو و گذشت از جرم آن ها انگيزه اصلي آن ها براي 

و اين شيوه و روش پيامبر را  مسلمين بعد از آن حضرت . گرايش به اسالم بوده است

اده و پيروي كرده و ادامه دادند، بطوريكه باعث تحسين تا حد زيادي مورد توجه قرار د

در بخش پاياني . و ستايش عدة زيادي از انديشمندان غربي و شرقي نيز شده است

مروري بر ديدگاه آئين يهود و مسيحيت دربارة مدارا و خشونت داشته و سابقة تاريخي 

م و نهايتاً به اين نتيجه آنها را در برخورد با ملتها و پيروان ديگر اديان بررسي كردي

رسيديم اكثر كشتارهاي بزرگ و جنايتها و خونريزها در طول تاريخ بدست مدعيان 

رخ داده است كه در فصول گذشته به اندكي از ) غربيها(حقوق بشر و دموكراسي 

.جنايات آنها اشاره داشتيم و حتي تعدادي از انديشمندان غربي نيز نسبت به آن معترفند

:دات پيشنها
 با توجه به مواردي كه در فصول گذشته اشاره كرديم، ثابت شد كه اصل منع توسل به 

زور به عنوان يك قاعده اي مشترك هم در نظام حقوقي اسالم و هم در حقوق بين 

الملل معاصر مطرح است و قرآن كريم به صراحت جنگ افروزي را مذمت و منشاء آن 

 ديگر اديان را نيز به همزيستي مسالمت آميز دعوت را فساد و تباهي مي داند و پيروان
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نيز در اين زمينه تاكيدات زيادي ) ع(و ائمه اطهار ) ص(مي كند همچنين رسول خدا 

از سوي ديگر در حقوق بين الملل . نموده و مسلمين را ملزم به پايبندي آن دانسته اند

حفظ و صلح و امنيت «دن معاصر نيز در منشور سازمان ملل متحد و با سر لوحه قرار دا

به نحوي قاطع و كلي، هر گونه توسل به زور را ممنوع نموده خواستار حل » بين المللي

علي ) 155:،1382حسيني، . (و فصل اختالفات به شيوه هاي مسالمت آميز شده است

رغم اينكه در منشور ملل متحد تاكيد شده و وظيفه اصلي آن حفظ صلح و امنيت بين 

و آن را به شوراي امنيت واگذار نموده است، اما بداليل مختلف سازمان المللي است 

ملل متحد نتوانسته است به اين هدف اصلي خود نائل شود و آن بداليل مختلف است 

از جمله توزيع ناعادالنه قدرت در اين سازمان و نداشتن روش مناسب براي برقراري 

 و اساس آمريكائي و سلطه غرب و حق صلح و امنيت بين المللي و نيز داشتن يك بنيان

وتوي قدرتهاي بزرگ و نهايتاً نفوذ گسترده صهيونيسم بر جهان و سازمان هاي بين 

المللي، باعث شده كه صلح و امنيت بين المللي در راستاي اهداف اين ابر قدرتها قرار 

. نخواهد بودكه مبتني بر عدالت و حق نباشد، هرگز پايدار و استوارصلحيبنابراين. گيرد

 قرنه در اين زمينه، و نيز روشهاي اجرائي 14 اما دين اسالم با داشتن سابقه تاريخي 

قوي و روشن، مي تواند نقش مهمي در برقراري صلح و امنيت در جهان داشته باشد و 

جهان را از بن بست بوجود آمده هم در زمينه اعتقادي و هم در روابط اجتماعي بين 

»والسالم « .ملتها نجات دهد
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:هاپي  نوشت

و با آن ها كتاب براستي فرستاد  تا تنها دين خدا به عدالت در موارد  نزاع مردم حكمفرما   « -1

).213:قرآن ، بقره (» باشد 

ما اين قرآن بزرگ را بر تو نفرستاديم مگر براي اين كه حقيقت  را در آن چه مردم اختالف «-2

).64:حلقرآن،ن.(»مي كنند روشن كني 

).10:شوريقرآن،(.»را كه دراو اختالف و نزاع كرديد حكم آن به خدا  راجع است چهوآن«-3

)5:فرآن،نساء(.»و نزاع كشد به حكم خدا و رسول بازگرديد گفتگوبهكارتانچيزيدرچونو«-4

به (وخدا همه خلق را به سر منزل سعادت و سالمت مي خواند و هر كه را مي خواهد «-5

)25:قرآن ،يونس.(»به راه مستقيم هدايت مي كند )لطف خاص خود 

اي «:مثل شعار هاي انتقام جويانه سعدبن عباده انصاري كه خطاب به ابو سفيان گفت -6

ابوسفيان امروز روز خون ريختن است ،امروز حرمت ها از ميان بر مي خيزد و خدا قريش را 

امروز روز «در مقابل فرمود ) ص(الع پيامبر اكرم ولي به محض اط» خوار و زبون مي سازد 

آن حضرت .»رحمت و مهرباني است ، امروز روزي كه خداوند قريش را عزيز و گرامي داشت 

واقدي .(»دستور داد پرچم فرماندهي را از سعد بن عباده گرفته به شخص ديگري بدهند

).628: 2،ج1361،

وچشم پوشي تمام گناهان و اعمال )  شهر مكه سرور و بزرگ(پيامبر با بخشيدن ابوسفيان -7

وي ، باعث تشويق مكيان براي گرايش به مسلمين و همچنين از مقاومت و جنگ با مسلمين 

.هم منصرف شدند 

.1108-1103 تاريخ كامل ابن اثير مراجعه نمائيد ،ص 3براي اطالع بيشتر به جلد -8

د رمجازات خود ميانه رو باشيد و از حد ! اگر تصميم داريد كه آن ها را مجازات كنيد« -9

0)126: قرآن، نحل ( » اعتدال بيرون نرويد و اگر صبر كنيد ،براي بردباران بهتراست 

وهرگاه يكي از مشركان به تو پناه آورد كه از دين آگاه شود و بدو پناه ده تا كالم خدا « -10

 منزلش برسان زيرا كه اين بشنود وپس از شنيدن سخن خدا او را بي هيچ خوف به مأمن و

).6:قرآن،توبه.  (»مشركان مردم نادانند

ما فقط براي رضاي ) گويند. (به فقير يتيم طعام مي دهند) يعني خدا(و هم به دوستي او «-11

).9و8:قرآن،دهر.(»خدا به شما طعام مي دهيم و از شما هيچ پاداشي و سپاسي هم نمي طلبيم 
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ه شيوه برخورد اسالم و پيامبر اكرم با اسراء در فصول گذشته دربار:94سوره نساء ،آيه -12

.اشاره گرديد

تحليل عناصر (؛ نقل از احمد كريميان ، يهود و صهيونيسم 185شيخ مفيد ، االمالي ،ص -13

250،ص) 1384بوستان كتاب قم، :قم (،)  قومي ، تاريخي و ديني يك  فاجعه

.253ص؛نقل از همان كتاب ،77،ص1 الرابع الهجري ،ج القرنفياالسالميهمتز،الحضارةآدام-14
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.مقدس جمكران

. فقه سياسي حقوق تعهدات بين المللي و ديپلماسي در اسالم ) . 1379.(جاني ، عميد زن-15
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تحليل عناصر قومي ، تاريخي و ديني يك ( يهود و صهيونيسم ).1384.(كريميان ، احمد -27

.بوستان كتاب قم : قم ). فاجعه
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