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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  اسالم امبریپی اسیس اصول بر یقرآن نگرش

  کتاب اهل با مواجهه در
    ١یاعراب نیغالمحس  
    ٢نژاد یکاظم حسن  

  دهکیچ
بـوده کـه  با اهل کتـاب دارای اصـول و ضـوابط Nرفتار سیاسی رسول خدا

رغم اهمیت زیادی که داشته است، با نگاه تدوین نظام سیاسـی بـه آن توجـه  علی
ی اسـیس اصـول بـر یقرآنـ نگرش«این تحقیق که با عنوان . استای نشده  شایسته

 به دنبـال آن اسـت ،است شده نگاشته» کتاب اهل با مواجهه در Nماسال امبریپ
 امـروزی ۀتخراج کنـد تـا در جامعـکه از رفتار پیامبر اسالم اصـول سیاسـی را اسـ

 سیاسـی و ۀای باشد برای کسانی کـه بـه نـوعی بـا اهـل کتـاب در عرصـ دستمایه
 اهـل ۀهـایی کـه دربـار به این منظور تمامی آیات و سوره. اجتماعی مواجه هستند

کتاب آمده است، به طور ویـژه و در کنـار روایـات و تفاسـیر مـورد بررسـی قـرار 
  . از آن استنباط شده استNامبرگرفته و اصول سیاسی پی

آمیـز در  همزیستی مسالمت: حاصل این پژوهش استخراج اصولی است مانند
                                                                 

 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٢/١٠/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(golamhosein.arabi@gmail.com) قم دانشگاه اریدانش. ١
  .(hkazemin12@gmail.com)) مسئول ۀنویسند (قم دانشگاهی قیتطب ریتفسی تخصصی دکتری دانشجو. ٢
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 اهل کتاب، دعوت به حق و یکتاپرستی، پرهیز از تحریک و ایجاد تـنش در کنار
هـا و  ، هـشدار بـه انحرافـات آنٶمنانها، مقابله با نفوذ اهل کتاب در بین م بین آن

کیـد بـر آیـات أ در این پـژوهش اصـول مـذکور بـا ت.کتاب ن اهلاجهاد با منحرف
  .بندی شده است  قرآن کریم و با کارکرد دیپلماتیک استخراج و جدولۀشریف

 ، امبریـپی اسـیس رفتـار ۀمنظوم ،یاسیس مند نظام اصول :یدیلکواژگان 
  .کتاب اهل با مواجهه اصول کتاب، اهل با تعامل ۀویش

  مقدمه. ١
 ۀمناقــش مــورد ربــازید از کــه اســتی موضــوعات از ســالما امبریــپی اســیس ۀریســ

 هـر و کـرده ارائه عرصه نیا دری فراوانی ها پژوهش دانشمندان. است بوده شمندانیاند
 ازی ا منظومـه ۀدربـار امـا. انـد پرداختـه موضوع نیا به خاصی ا هیزاو از وی نوع به یک
 ۀدربـار کـهی آثـار کثـرا. اند نموده بحث کمتر امبریپ دولتی اسیس قواعد و اصول
 امـا ؛انـد نمـودهی بررسـ را امبریپی اسیس رفتار ،شده نوشته کتاب اهل با امبریپ رفتار
 تمام در که امبریپ ١.است پرداخته موضوع نیا دری اسیس اصل استخراج بهی مؤلف کمتر
 کنکاش مورد شانیای اسیس رفتار دیبا ،)٢١ /احزاب( است منانٶمی الگو نیبهتر ها عرصه
 شـکل آن ۀیـپا بـر شان،یـدگراند برابـر در اسـالمی اسیس و کیپلماتید نظام تا ردیبگ قرار
 تمـام سـعادتی بـرا اسـت، )١٠٧ /اءیانب(» نیللعالم رحمة «امبریپ که آنجا از. ردیبگ

. اسـتی بررس قابل جامعه ارشادی راستا در امبریپ رفتار نوع. کند یم تالش ها انسان
 حکمـت ۀیـپا بـر کتـاب اهـل بـا امبریپ رفتار که ندباور نیا بر سطور نیا گاننگارند

 اهـل ۀدربار که یثیاحاد و اتیآ لذا. استی مبتنی قیدق ۀمنظوم وی اسیس اصول وی اله
 استخراج آن ازی اسیس اصولی برخ و گرفته قرار دقت مورد هیزاو نیهم از ،است کتاب
  .است شده

  یشناس اصطالح .٢
 در »کتـاب اهـل و اسـتیس «کلمـات از یک هر از نظر موردی امعن نییتب منظور به

                                                                 
  .ار در منابع مقاله موجود استبیشتر این آث. ١
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  :شود  میاشاره یک هری اصطالح وی لغوی امعن به مقاله، نیا

  استیسمعنای لغوی . ١ـ٢
مدیریت و تدبیر نمودن :  از جمله؛این کلمه در لغت به معناهای مختلفی آمده است

 اوضـاع مـردم و  بهبـود بخـشیدن بـه،از معـانی دیگـر سیاسـت .)٧/٣٣۶: ١۴٠٩فراهیدی، (
ی حکومت کردن بر مـردم و حـسن تـدبیر ااست، همچنین به معنه رعایت مصلحت آن

 دیـب و رام کـردن هـم آمـده اسـتأی تاسیاست به معنـ. )٢/١٢٢٩ :١٣٨۴ُجر، ( استه آن
  .)١/۴٧۵: تا ، بیصعیدی(

  اصطالح در استیس. ٢ـ٢
 یکاشــان ضیفــ مالمحــسن .انــد داشــته اســتیس ازی متنــوع فیتعــار شمندانیــاند

  :سدینو می
 تیصـالح بـه دنیرسـ جهـت در ها انسان تیترب و سیتسو از است عبارت استیس«

  .)٣۴٠: ١٣٨۴(» سعادت و ریخ قیطر به ها آن کشاندن و ریتدب و ها آنی کمال

ی اجتمـاعی زنـدگ میتنظـ و هیـتوج و تیریمـدی معنـا بـه را استیسی جعفر عالمه
  .)۴٧: ١٣۶٩ ،یجعفر( داند  میمعقول اتیح ریمس در ها انسان

 کـرده معنا مردمی زندگ ونۀ شئاداریی توانا به را استیس زینی ا خامنه اهللاةیآ حضرت
  .)۶٨: ١٣٨٩، ایزدهی( است

  :ندیفرما  میاستیس فیتعر دری نیخم امام
 نظـر در را جامعه مصالح تمام ،ببرد راه و کند تیهدا را جامعه که است نیا استیس«
 ملـت صـالح ،اسـت صالحـشان کهی زیچ آن طرف به کند تیاهد را ها نیا و ردیبگ

  .)١٣/٢١٧: ١٣٨٧ ،ینیخمموسوی (» است

 ضیفـ و امـام فیـتعر مرکـب و جامعی معنا ،نجایا در ما نظر مورد استیس نیبنابرا
 حیصـح صـورته بی دار مملکت و بشر اتیح میتنظ و ریتدب«: ییعن ؛باشد  مییکاشان
  .»باشد ملت صالح به کهی ا هگون به ؛یمتعال اهدافی راستا در
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  یاسیس ۀریس. ٢ـ٢
 است، شدهی معرف مردمی الگو ،یالهی وح اساس بر که امبریپ جامع تیشخص

 شمندانیـاند و نٶمنـام توجـه مـورد ،یاقتصاد وی اجتماع ،یاسیس ،ینید ونئش تمام در
 نیـد اتیعرضـ از اسـالم خیتـار حـوادث که معتقدند کهی کسان خالف بر. است بوده
 و کامـل بـر دال ،ابعـاد نیا تمام به نید توجه ،)١٨: ١٣٧٧ سروش،( نید اصول از نه تندهس

 مخالفـت تـرک و امبریـپ از محضی رویپ و گرفتن الگو به دستور. است آن بودن جامع
  .باشد  میمختلف ابعاد در امبریپ بودن کامل انگریب )٧ /حشر( شانیا

ی اتیـآ جملـه از. اسـت شده نییتب میکر قرآن ازی فراوان اتیآ در امبریپی اسیس شأن
 بـا قتـال دسـتور کـهی اتیآ، )۴٢ /مائده( دهد  میکتاب اهل نیب کردن حکم به دستور که

 بـای اسـیسی هـا مـانیپ عقـد وی نگـار نامه نیهمچن. )١۴ /توبه: مانند( دهد یم قاتل کفار
 دولـت. باشـد  مـیاعظـم امبریپی اسیس شأن لیدال گرید از مختلف لیقبا و ها دولت

 همان از و داشت را سازمان کی یساختارها تمام که بودی سازمان صورته ب امبریپ
 از. )٧١: ١٣٩۴ ،آموزگـار( داشـتی اسـیسی هـا جنبـه اسالم، به لیقبا و افراد دعوت با ابتدا
ی جهان تواند  میچگونه ،شود منحصر خودی عباد وی نید شأن در فقط امبریپ اگری طرف

 جهـت در اقدامات نیتر مهم ،امبریپ بری مدن اتیآ نزول با قتیحق در .)١ /فرقان( باشد؟
 گرفـت شـکل حـضرت آن توسـطی عباد وی مدن ،ییقضا ،یمال ،یاسیسی گذار قانون

  .)٢٨۴: ١٣٨٧ محققان، ازی جمع(
 و باشـد داشته جهان اصالح ۀیداع ،آن اول تیشخص و اسالم شود یم مگری وانگه

 باشـد؟ تفـاوت یبـ ها آنی حکومت وی اسیس ۀجنبی یعن مردمی زندگ ازی اعظم بخش به
 سـوق جهـتی اسـالم امـت ونئشـ تمـام در خدا رسول که میمعتقد ما که لذاست
 و هـا آن بـریی فرمـانروا وی حکمرانـی بـرا نیهمچن و متعال خداوندی سو به مردم دادن

  .)۶/١٣: ١٣٨٧ ،ییطباطبا( دارد تیوال مردم نیب در قضاوت
  .باشد  میخدشه قابل ریغ و مسلمی امر امبریپی اسیس ۀریس و شأن نیبنابرا

  کتاب اهل. ٣ـ٢
 اطالق یآسمان یتابک به معتقد انیاد روانیپ از یگروه به اصطالح در »کتاب اهل«
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 اهـل بـا رابطـه در. شـدند  مـیهـا یمجوسـ دیشا و ان،یحیمس ان،ییهود شامل که شد یم
 اسـت دیترد گرانید و مجوس ۀدربار ماا ،ستینی دیترد انیحیمس و انییهود بودن کتاب

 نیــا قیمــصاد از انیحیمــس و انیــهودی هکــ اســت نیــا قنیمتــ قــدر. )١٠: ١٣٩٠ ،یمطهــر(
 اهـل ۀدامنـی برخ .)١/۴٧۵ :١٣۶٧ ،یبجنوردی موسو( اند بوده یاسالم فرهنگ در اصطالح
 ،ییاطبـاطب( انـد داده توسـعه هـم ناصـابئ و مجوس به )١٧ /حـج( قرآن به استناد با را کتاب
 و حـج ۀمبارکـ ۀسـور از ١٧ ۀیـآ در دقـت اما. )١٧٩: ١٣۶٢ ،یوسـفی  ویمهدو؛ ٩/٢٣٧: ١٣٨٧
 هم بای تیسنخ گروه چند نیا ًلزوما که دهد  مینشان نصارا  وهودی کنار در مشرکان ذکر

ی فراوانـی هـا زنـی گمانه و اختالف ها آن بودن کتاب اهل ۀدربار چونی طرف از. ندارند
. میکنـ  مـیاکتفـا کتاب اهل قنیمت قدر به ما ،)١۴/۴۶: ١٣٨۶ مکارم،( ستا گرفته صورت
ــا ــ دارد ج ــودی ادآوری ــه ش ــا در ک ــژوهش نی ــا پ ــوع ًقطع ــا موض ــود م ــت یه ــه ،اس  ن
 را خودی مال منافع نژادپرستانه فقط و کرده رها را خودی مذهب ۀجنب کهیی ها ستیونیصه
  .)١۵۶: ١٣٩٢ وان، ماه( کنند  میدنبال

  قرآن در ابکت اهل. ۴ـ٢
 انیحیمس منظور مورد ک یدر که آمده میکر قرآن در بار ٣١ ًمجموعا» کتاب اهل«
 و  )١١ و ٢ /حـشر؛ ٢۶ /حـزاب؛ ا١۵٧ و ٧٢ /نـساء( انیـهودی یبـرا مـورد پنج ،)١٧١/ نساء( است
 هـودیی گاه میکر قرآن در. نصاراست و هودی یدو هر کلمه نیا از منظور گریدی جاها

ْآ َنیِذَّلـَا  ،)٢٠ /عمـران آل( َابَتـِکْلا اُوُأ  مثـلی گـرید ظالفـا بـا انصار و ُاَنـَ  َابَتـِکْلا ُ
ِ اُوُأ َنیِذَّلَا  ،)١۴۶/ بقره(  و یهـود لفـظ همی گاه و است آمده )۵١ /نساء( ِابَتـِکْلا َنِم اًبَ

  .)٣٠/ توبه( است شده ذکر هم با انصار

  میرک قرآن در کتاب اهلی معرف .١ـ۴ـ٢
. شد  مییتلق اسالم با معارضی اجتماع انیجر نیتر مهم ،نزول عصر در کتاب اهل

 قرآن. دینما روشن بهتر را اسالم موضع تواند  میمیکر قرآن دگاهید از ها آن بایی آشنا لذا
  .پردازد  میها آن اعتقادات و کتاب اهلی معرف به مواجهه از قبل میکر
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  کتاب اهل یرفتار وی فکری ها یژگیو .٢ـ۴ـ٢
  .)١۵٧/ اعراف( نندیب  میلیانج و تورات در را مکتبش تیحقان و امبریپ .١
  .)٧۵ /عمران آل( کنند  میانکار را حق و ستندین امانتدار کتاب اهل .٢
 آمـدن بـه لیانج و تورات در و است شده روشن ها آن بر حق کهی حال در ها نیا .٣
 کننـد  مـیحـق انکار هم باز، است شده داده بشارت محمد حضرت امبرانیپ خاتم

  .)۶ /صف؛ ١۵٧ /اعراف(
  .)١٢٠/ بقره( کند تیتبع ها آن نید از نکهیا مگر ،دنشو ینمی راض امبریپ از هود ی.۴
  .)٧۵ /عمران آل( دنکن  میانتیخ امانت در ایدن مال حب خاطر به هودی .۵
 اسـتهزاء بـه ار امبریـپ ،غـروب هنگـام در شـدن کـافر و صـبح در آوردن مانیا با .۶
  .)٧٢/ عمران آل( رندیگ می

  .)٧١ /عمران آل( زندیآم  میهم در را باطل و حق .٧
 بـه اعتـراف از ،دارند کتاب تیحقان به علم کهی حال در کتاب اهل از باسوادان .٨
  .)٢٣ /عمران آل( کنند  مییخوددار آن

  .)١٩/ عمران آل( رندیپذ  نمیرا اسالم حسد خاطر به .٩
  .)۶٩ /عمران آل( کنند  میآرزو و تالش منانٶمی گمراه و نحرافای برا .١٠
 /نـساء( زننـد مـی میمـر حـضرت فیعف و مقدس ساحت بهی عفت یب تهمت .١١
١۵۶(.  

 /نـساء( رسـانند  مـیقتـل بـه را ها آن و رندیگ  میدهیناد را امبرانیپ هشدار و انذار .١٢
١۵۵(.  

 یگمراهـ دنبـاله بـ و رنـدیگ  مـیدهیـناد را لیانج و تورات بخش تیهدا میتعال .١٣
  .)۴۴/ نساء( روند می

  .)۴۶/ نساء( کنند  میفیتحر را تورات و میکر قرآنی اله اتیآ. ١۴
  .)۴١ /مائده( دیکن قبول ،کردند حکم شما نظر طبق اگر ندیگو  میهود ی.١۵
  .)٨٢/ مائده( هستند دوست منانٶم بای حیمس عابدان و باسوادان .١۶
  .)۴٣ /مائده( کنند  مییتوجه یب ،کند  میدییأت را امبریپ و قرآن که تورات به .١٧
  .)٨٢ /مائده( هستند انیهودی منان،ٶم با افراد نیتر دشمن .١٨
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  .)١١١/ بقره( شود  میبهشت داخل ،باشدی حیمس وی یهود که کس هر .١٩
  .)١٣۵/ بقره( دیشو تیهدا تای حیمس یا دیباشی یهود یا ندیگو  میمسلمانان به .٢٠
 دارنـد اخـتالف هـم با حیمس و هودی میابراه بودنی حیمس وی یهود ۀدربار .٢١

  .)۶۶ـ ۶۵ /عمران آل(
  .)١٧١ /نساء( کنند  میغلو یسیع حضرت تیالوه ۀدربار کتاب اهل .٢٢
  .)١٨/ مائده( میهست خدا فرزندان ما ندیگو  مینصارا و هود ی.٢٣

  کتاب اهل با امبریپی اسیس رفتار. ٣
 ،)٢ /طه( یجانفشان و )١٢٨/ توبه( یدلسوز تینها با تیهدا رسول عنوان به رامبیپ
 بـه و )۴۴: ١۴١۴ ،نهـج البالغـه ( برآمـده هـا انـسان تمام ۀغبارگرفت فطرت نمودن داریبی پ در
 اصـول ،آمـد خواهـد کـه طور همان. است نموده رفتار کتاب اهل بای مختلفی ها وهیش
  .شود  میتخراجاس شانیا رفتار ازی مهمی اسیس

ی اسـیس اصـول بـه را پژوهـشگر اعظم امبریپ ۀمانیحک و متنوع رفتار در کنکاش
 ،آمـده کتاب اهل ۀدربار که یاتیآ تمام اصول، نیا استخراج منظور به. رساند  مییمهم
 نیـا بـا مـرتبط اتیآی برخ نیهمچن و ١گرفته قراری بررس مورد مختلفی ها دواژهیکل با
 بـار ک یـ،منظور نیا به. است شدهی بررس ،است آمده اتیآ نیا از بعد یا قبل که اتیآ
 نیهمچنـ .اسـت شـده حاصـل میکـر قرآن ختم قیتوف موضوع، نیا بر دیکأت و دقت با

 ؛توبـه ؛مائـده ؛نـساء ؛عمـران آل ؛بقـره( انـد پرداختـه کتاب اهل موضوع به شتریب کهیی ها سوره
  .اند گرفته قرار مطالعه موردی شتریب دیکأت با ،)حشر و احزاب

 زمـان در امبر،یـپ از قبـل یهـود ۀدربـار کهی اتیآ به ما که است نیا اشارهۀ شایان نکت
 ،شـود  مییاد ها آن از لیاسرائ یبن عنوان با میکر قرآن در که اند بوده یموس حضرت
  :لیدل دو به ؛مینپرداخت
 اغلــب و نــدا نداشــته امبریــپ بــا یســروکار و نبــوده امبریــپ عــصر هــم هــا آن ًاوال
 و اسـت »الکتـاب هـلأ ایـ«ی هـا واژه بـا ،یهـود بـه میکر قرآن و امبریپی ها خطاب

                                                                 
 نیالذ «،»الکتاب ناهمیآت نیالذ «،»ینصار «،»یهود «،»الکتاب هلأ«ی ها دواژهیکل از منظور نیای برا. ١

  .است شده استفاده »الکتاب من اًبینص وتواأ
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 عتیشـر و سرنوشـت بـه منـانٶمی حتـ انیـیهود ارشـاد و تذکر منظور به متعال خداوند
  .دیفرما  میاشاره لیاسرائ یبن

 به ازین و است فراتر نوشته نیا ۀعهد از و گستردهی لیخ لیاسرائ یبن ۀدربار بحث ًایثان
  .میپرداز  میامبریپ زمانی نصارا و یهود به فقط ما رو نیهم از. داردی تر عیوس کار

  زیآم مسالمتی ستیهمز و صلح اصل: اول اصل. ١ـ٣
ها فارغ از عقایدشان   انسانۀ مبتنی بر سازش و احترام به همسیاست پیامبر اسالم

با این نگاه که حتی همان . )٢۵۶ /بقـره( کند  نمیکسی را مجبور به پذیرفتن اسالم. است
هـا   است و امکان هـدایت او فـراهم اسـت، بـرای آنیفرد مشرک، فطرتش بر خداجوی

از محبـت و  منٶگذارد و در پی تشکیل امت واحده، مشرک و اهل کتاب و م  میوقت
ل ارسال  و معاد و اصأاعتقاد به مبد. )١٨۵/ بقره( ِاسَّلنـِی لًدُه برند   میتعالیم کتابش بهره

 داد که به سـمت ها این امکان را به پیامبر گرامی رسل، از جانب مسیحیان و کلیمی
قـرآن کـریم اصـل را بـر . )١٠٣ :١٣٨٨، جوادی آملی( تشکیل یک امت واحده حرکت کند

نـد، تـو هـم بـه یاگر دشمنان به صلح گرا«: فرماید  میآمیز گذاشته است و زندگی صلح
 جدول قرآنیدر  .)۶١ /انفال(» ًنا او شنوا و داناستیقیه کن کل ک و بر خدا تویصلح گرا

، ابـن اثیـر( حـضور غـالم یهـودی. اصل صلح به آیات دیگر در این باره اشاره شده است
 ، بیـانگر ایـن اصـل مهـم اسـت  و ریحانه همسر یهودی در منزل پیامبر)۵/۴٠٧: تـا بی

  .)۶/١٢١: انهم(

  کتاب اهل با کوین معاشرت .١ـ١ـ٣
ابـن (گرفـت   مـیحتـی از آنـان قـرضو ها معاشـرت داشـت   با آن پیامبرشخص

 بـا ابـراز ،)۵/۴٠٧ :١۴٠٩ابـن اثیـر، (نمـود   مـیهـا عیـادت  از بیمـار آن،)٢٣۵ :١۴١١طاووس، 
ها مثـل شـهروندان مدینـه  آن. فرمود  میهودیان شرکتی ۀهمدردی در مراسم تشییع جناز

مـسلمانان هـم . )٢/۴۶٠: ١٣٨۵ ،ابـن حیـون( شد  نمیها  ظلم و برخورد خاصی با آن،بودند
 :١۴١٣ ابـن بابویـه،(دانستند   می آنان را جزء ملت خود،ها پیمان داشتند خاطر اینکه با آن به
قـرآن کـریم در . )٩۶ــ٩۵: ١٣٩٢ ،علیخـانی(  و رفتارشان بر اصل صلح بنـا شـده بـود)٢/٢۴

 نمایـد و  مـیمدارا و عفو توصیه را به استقامت،  پیامبر،برابر آزار و اذیت اهل کتاب
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د تـا یـ بگردانید و از آنـان رویز و جدال با آنان درگذرینون از ستکا هم... «: فرماید می
/ بقـره( » تواناسـتیارکـًنا خدا بـر هـر یقیند؛ که اعالم یا جزیخدا فرمانش را به جنگ 

١٠٩(.  
ــامبر   ودر زمــان اوج قــدرت اســالم، اســقف نجــران بــه راحتــی بــه محــضر پی

 .)١/٩٠: ١۴٠٧ابـن کثیـر، ( پرسـید  مـیاالت خـود راٶو سـ رسید  میمنین علیٶامیرالم
ه مـسجد آمدنـد، زمـان عبادتـشان زمانی که مسیحیان نجران جهت گفتگـوی علمـی بـ

 امـا پیـامبر ، برخـی اعتـراض کردنـد.آوردنده صدا در ناقوسشان را در مسجد ب.رسید فرا
هـا  بخـشی از آنکـه رفتـار زیبـا باعـث شـد همین .  آزادشان بگذارید: فرموداعظم

  .)١/١٠۵: ١۴٠۴قمی، ( مسلمان شدند

  کتاب اهلی انسان حقوق تیرعا. ٢ـ١ـ٣
ی ارشـاد دستورالعمل یک در ،فرستاد یمن به را حزم بن عمروی وقت اکرم امبریپ
 دستورات ،انصار و هودی یحت یمن مردم اقشار ۀهم به نسبت که نوشت او بهی حکومت و

ی خالـص و پـاک اسـالم و شـود مـسلمان کـهی نصران ایی هودی هر. کند ادهیپ را اسالم
 در و شـود  مـیزیـن او شامل ،دارند مسلمانان آنچه هر .است اسالم امت از ،دینما اظهار
 هرگـز ،بمانـدی باق خود تینصران ای تیهودی در که هر و است کیشر ها آن ضرر و نفع

  .)٢/۵۴۴: ١۴١٩ ،یانجیم یاحمد( شود  نمیخود نید ترک به مجبور

  ها انسان ۀهم به احترام. ٣ـ١ـ٣
 و تعـامالت دری اخالقـ اصـول تـا شود ینمی مجوز هرگز قه،یسل و اعتقاد اختالف
 از دور و مناسـب برخـورد و کین اخالق تیرعا رو نیا از. شود گرفته دهیناد ارتباطات

 ۀویشـ. )٢/ مائـده( است یاسالم دولت و امت به خداوندی ها هیتوص از دشمنان، بای تعد
 بـه اش عهدنامـه در یعلـ امـام. اسـت بـوده گونه نیا هم اطهار ۀائم زیآم صلح
  :دیفرما  میاشتر مالک

ابـن (» کـن برخـورد کـوین هـا آن بـا ،هستند انسان تو مثل یا هستند تو نید هم یا مردم«
  .)١٢٧: ١۴٠۴ ،یحرانشعبه 
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  قلوب فیلأت .۴ـ١ـ٣
 کمک و توجه ها آن بهی مال لحاظ ازی حت .کند  میحبتم مخالفان به اسالمی گاه

 یعلـ حـضرت. )۶٠/ توبـه( شود حق برابر در ها آن قلب شدن میمال باعث تا کند می
 نمود خیتوب را ها آن ،اند کردهیی اعتنا یبی حیمس ۀسالخورد فرد به یارانشان که دیدی وقت
  .)۶/۶۵٨: ١٣٨٠ ،یمیحک( نمود مقرری حقوق المال تیب از اوی برا و

 مجلس انییهود ازی تعداد که استی زمان کتاب اهل قلوب فیلأت از گریدی ا نمونه
 ها آنی عروس تبرکی برا که کردند اصرارو  آمدند امبریپ نزد ها آن .داشتندی عروس
 امبریپ و دینما شرکت ها آن مجلس در زهرا حضرت مطهر وجود که دهد اجازه
  .)٢/۵٣٨: ١۴٠٩، یراوند( رفتندیپذ

 ریـتحق باعـث و اثـر بـدون طرفـه، یک صورته ب کتاب اهل با امبریپ زیآم صلح رفتار
 کـه صـورت نیـا بـه ؛اسـت داشته دنبال به را ییبایز اثرات بلکه ،نبوده مبارکشان وجود
 مـسلمانان بـه زشـانیآم محبـت رفتـار .)١١٠/ عمران آل( آوردند مانیا کتاب هلا ازی برخ
ی دار زنـده شـب اهـل و دندیرس مانیای باال درجات بهی برخ. )٨٢ /عمران آل( شد شتریب

 ۀمانـیحک رفتـار و مکتـب نیـای بایز میتعال دنید با گریدی برخ .)١١٣ /عمران آل( شدند
  یبرخـ .)٨٣ /مائـده( آوردنـد مـانیا ،ختنـدیر  مـیاشـک کـهی حـال در او یـاران و امبریپ

ِسبخت« مثل
 ،کنـد تیـاذ را امبریپ دشخو سخت االتٶس با خواست و آمدی هودی ١»ُ

 کهیی جا تا داد پاسخ را او االتٶس ،محبت و صدر ۀسع با اسالم مهربان امبریپی ول
ــهادت او ــر را نیش ــانش ب ــه( ســاختی جــار زب ــن بابوی ــد؛ ٣١١ و ٣٠٩: ١٣٩٨ ،اب : ١۴٠٩ ،یراون
٢/۴٩٢.(  

 لمانمـس ،امبریـپ زیآم صلح رفتار اثر در که است هودی دانشمندان ازی کی» قیریُمخ«
: تـا یبـ هـشام، ابـن( داد قـرار خـود امـوال اریـاخت صاحب وی وص را امبریپی حت  وشد
١/۵١٩(.  

 اهـل بـا زیـآم صـلحی زنـدگ اصل«ی برا توان  میکه استی قرآن اتیآ ریز جدول در
  .جست استناد آنان به» کتاب

                                                                 
َّسبخت« .است شده ذکری مختلف اعراب با ،منابع در شخص نیا اسم. ١ ُسبحت« و »ِ َ   .است جمله آن از »َ
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 زندگی
  آمیز صلح

 زنـدگی ،گرنـه اصـل و،تتال و مبـارزه در صـورت آزار اسـق
  )۴ /حشر(آمیز است  صلح

  )١٠٩/ بقره(گذشت و صبر در برابر آزار و کفر اهل کتاب 
  )۶١/ انفال(طلبی با دشمنان  صلح

 )٨/ ممتحنه( با غیر ظالمان از اهل کتابخواهی  نیکی و عدالت

 خواهی عدالت
  )۴٢/مائده ( اهل کتاب ۀعادالنه حکم کردن دربار

 شـود  مـی شوهر کافری کـه زنـش مـسلمانپرداخت مهریه به
   )١١ /ممتحنه(

 و صلح اصل
 زندگی
  آمیز مسالمت

  احترام به
  )۵ /مائده( ها حالل بودن غذای اهل کتاب و ازدواج با آن  اهل کتاب

  حق به دعوت اصل: دوم اصل. ٢ـ٣
 رای اسـیس آرامش و ثبات ،ها آنی اعتقاد انحراف ازی ریشگیپ و کتاب اهل دعوت

 وی سیـع حـضرت بـه متعـال خداونـد جانب از یهود، و تیحیمس نید. داردی پ در هم
 غربـت دچار روانشانیپ انحراف اثر در خیتار طول در لکن است، شده داده یموس
 نگاه، نیا از و است تر فراهم نامشرک از ها آن دعوت ۀنیزم رو نیهم از .اند شده فیتحر و

  .است گرفته صورت شکل چند به حق به دعوت. داردی فراوان تیاهم دعوت اصل

  مشترکات به دعوت .١ـ٢ـ٣
 بـه را کتـاب اهـل اکـرم امبریـپ ه،یـاول تیهـدا و فطـرت بـه بازگـشت منظور به

 هـل أایـ «ٶدبانـۀم لحـن. )۶۴/ عمـران آل( کنـد  مـیدعوت اسالم با مشترکشان اعتقادات
 بـه اگـر نکهیکماا است، خطاب شکل نیبهتر ،انینصران و انیمیکل به خطاب» الکتاب
 دیـتوح بـه دعوت. شود یم بهتری اثری دارا و باتریز ،»قرآن اهلی ا« ندیبگو مسلمانان
 نیهمچنـ. شـود یمـ تیـثنو و ثیـتثل مثلی ا آلوده وی انحرافی باورها کردن رها باعث
 و ظلـم ۀورطـ در افتادن از ها آن حفظ موجب ،یساالر ارباب میرژ کردن رها به دعوت
 دعـوتی تـیرع و اربـاب میـرژ ینفـ و دیـتوح بـه عـالم موحدان ۀهم لذا. شود  میستم
 و مـذاهب نیب الفت ویی همگرا ۀنیزم ،دعوت نیا با. )١٠٢: ١٣٨٨ ،یآملی جواد( شوند می

  .شود  میحاصلی خارج دشمنان برابر در تامی مل اتحاد
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  بشارت همراه دعوت. ٢ـ٢ـ٣
 کـه خواهـد  مـیهـا آن از آخـرت و ایـدن در سـعادت کـسب به بشارت با امبریپ
. )۴٧ /نـساء( اسـت لیـانج و تـورات کننـدۀ قیتـصد که یقرآن ؛رندیبپذ را نقرآ بودن یاله

ی ها کتاب و لیانج و تورات به اگر که چرا ؛هاست آن آخرت و ایدن نفع به قرآن به عمل
ی نیزم وی آسمان برکات از ،کردند  میعمل زبور مثل است، شده نازل ها آن بر که گرید

 هـم بـشارت را هـا آن ،قـرآن بـه دعـوت کنـار در. )۶/٣٨: ١٣٨٧ ،ییطباطبا( بردند می بهره
 شـوند  مـیمنـد بهـرهی الهـی هـا نعمـت و ها برکت از ،یریپذ حق نیا اثر در که دهد می

 خداوندی ها نعمت از تقوا، و مانیای زاا در بندگان که استی اله سنت نیا. )۶۶ /مائده(
  .)٩۶ /اعراف( شوند  میمند بهره متعال

  پادشاهان به دعوتی ها نامه. ٣ـ٢ـ٣
 خدای تعالیای به پادشاه روم نگاشتند و بعد از ذکر نام   نامهپیامبر گرامی اسالم

سالم بر کسی کـه «گونه نوشتند که   برای او این.از نام هرقل روم به عظمت یاد کردند
هـا را بـه توحیـد و نفـی رژیـم  آن،  آل عمـران۶۴ۀ  و بـا قرائـت آیـ»دنبال هدایت است

توصیه نمودند و در انتها از او خواستند که اسالم بیاورد و اجـر دوچنـدان ساالری  ارباب
 و همچنـین )۴/٢۶۴: ١۴٠٧ابـن کثیـر، (نصیبش شود و نسبت به کافر شدنش هشدار دادند 

ایـن . )٢۶/٣٨٣: ١۴٠٣مجلـسی، (ای دیگر با همـین مـضمون بـه پادشـاه مـصر نوشـتند  نامه
  و به عظمت پیامبرٶدبانۀن در کنار لحن م به پادشاهانگاری نامهحرکت سیاسی مذهبی 

  .)٣/۶۴۵: ١٣٧۵کلینی، ( شد میآنان یاد نمودن نام پادشاهان مذکور، گاهی باعث اسالم 

  جنگی جاه ب صلح و حق به دعوت. ۴ـ٢ـ٣
. اسـت جنـگ بـر مقدم حق به دعوت و زیآم مسالمتی زندگ امبریپ استیس در

 ،یالهـی تقـوا به را دشمن ها جنگ از قبل که دادند  میدستور شیخو فرماندهان به لذا
 ؛نباشـند جنـگ ۀکننـد شـروع گـاه چیه کنند، دعوت زیآم صلحی زندگ و اسالم رشیپذ
 متجـاوز انیحیمـس بـا کـه موته جنگ و )٣١۴: ١۴٠٩ اسحاق، ابن( ظهیقر یبن در نمونهرای ب

 دیـکأت را شـاتسفار نیا ،گرید فرماندهان و حارثه بن دیز و طالب یاب بن جعفر به بود،
  .)٢/٧۵٧: ١۴٠٩ ،یواقد( نمودند
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» دعوت اصل «اتیآ آن در که شود  میاشاره میکر قرآن ازی اتیآ جدول به نجایا در
  .است شده استناد آن به و ذکر

  

 دعوت
  مستقیم

  )۶٣/ بقره( دعوت به پایبندی به تورات تا رسیدن به تقوا
 )۶۴/عمران آل( ساالری م اربابتوحید و ترک رژیدعوت به مشترکات 
  )۶١/ آل عمران( مباهله ۀدعوت به حق به شیو

 دعوت
 مستقیم  غیر

  با بشارت

  )١۵/ مائده(بشارت به نور و رحمت بودن قرآن برای اهل کتاب 
  )۶٩/ مائده(بشارت به ایمان و عمل صالح و سعادت اهل کتاب 

ات و کتـب شرط پایبندی به تـوره آخرت ب بشارت به سعادت دنیا و
  )۶۶/ مائده(آسمانی دیگر 

بشارت به ریزش گناهان و دخول در بهشت بـه شـرط ایمـان و تقـوا 
   )۶۵/ مائده(

 )١١٠  /آل عمران( شرط ایمان به پیامبره کتاب ببشارت به سعادت اهل 
  )١٩ /مائده(بشارت و انذار اتمام حجت به اهل کتاب 

  )۴٧ /نساء(ر از عذاب ِدعوت به ایمان به قرآن مصدق تورات و انذا  
  )١٣١ /نساء(دعوت به رعایت تقوای الهی 

 اصل
 دعوت

  حق به

دعوت 
مستقیم   غیر

  با انذار
  )١۵٩ /نساء(  قبل از مرگر دادن از ایمان یهودیان به عیسیخب

  کیتحر از زیپره اصل: سوم اصل. ٣ـ٣
 دری نظـام اقتـدار وی اقتصاد ،یفرهنگ ،یعمران مختلفی ها عرصه در جامعه رشد

. ستیـن کـس چیهـ نفع به جامعه در تشنج جادیا. دیآ  میدسته ب آرامش و تیامن ۀیسا
 ،)نامـشرک و کتـاب اهل( مخالفان با ارتباط در که است امبریپی اسیس اصول از نیا
 و گفتگوهـا جهـت کتـاب اهل. دینما یم هیتوص زیآم کیتحر رفتار گونه هر از زیپره به
 ،نمونه؛ برای دندیپرس  میالٶس  ودندیرس  میامبریپ محضری راحت بهی علم االتٶس

 .دیـنگفت سـخن یسیـع مثـل ،والدت هنگـام شـما چـرا دیپرسی یهود یفردی روز
 اتهـام مظـان در میمر حضرت مقدس ساحت آنجا: فرمود برآشفتن بدون امبریپ

  .)١/٧٩: ١٣٨۵ ه،یبابو ابن( بود
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  دشنام ممنوعیت. ١ـ٣ـ٣
 قـرآن در کـه خداسـت رسـول روش ،رانگـید مقدسـات به احترام  ودبانهٶم برخورد

 نادرسـتی برخوردهـا از زیپره لزوم بر متعال خداوند .است شده هیتوص آن به هم میکر
ْیـد َنیِذَّالـ واُّبُسَـ َال  :دارد دیـکأت دشمنان با زیآم کیتحر و  بـه .)١٠٨ /انعـام( ِاهللا ِونُد ْنِمـ َونُعَ
 ریثأتـ و شـما بـا انـس ۀنـیزم و ودشـ  مـیحفظ آنان و شما مقدسات احترام ،صورت نیا

  .دیآ  میوجوده ب آنان در اسالم از گرفتن

  احسن جدال. ٢ـ٣ـ٣
 نخواهـد عـداوت و لجاجـت از ریـغی اثـر ،یادبـ یبـ وی احترام یب همراه به جدال
. شـود  مـینیطـرفی زاریـب موجـب بلکه ،کند  نمیفراهم را تیهدا ۀنیزم تنها نه. داشت

 بـه دسـتور بلکـه ،نباشـد زیآم کیتحری علمی گفتگوها که است نیا میکر قرآن دیکأت
 و کیـتحر جـادیای جـاه بـ تـا )۴۶ /عنکبـوت( دهـد یمـ عـدالت تیـرعا و احسن جدال
  .دینما جادیا قتیحق انتقالی برا آرامی بستر چالش،

  ابالغ به کردن بسنده و مخاصمه ترک. ٣ـ٣ـ٣
 ها آن تواند  نمیگریدی سو از .دینما غیتبل را نید آرامی فضا در خواهد  میامبریپ
 را حق مبارکش وجود کهی وقت رو نیهم از .)٢٢ /هیغاش( دینما اسالم رفتنیپذ به اجبار را
 .پردازنـد  مـیخـصمانه ۀمجادلـ بـه هـا آن اوقـاتی گـاه ،کنـد  مـیعرضه کتاب اهل بر
 لآ( سـپارد  مـیمتعـال خداونـد بـه را کار ۀادام و کند  میبسنده ابالغ به نجایا امبریپ

 برخورد نوع نیا که چرا ؛شود  میرهیچ ها آن بری اخالق نگاه از شکل نیا به. )٢٠/عمـران
  .داردی پ در سازندهی اثر

  یخوب بای بد دفع. ۴ـ٣ـ٣
. دیـندهی بـد بـا رای بـد جـواب رسـد،  مـییبـد شما به مقابل طرف از کهی گاه

 نیـا ؛دیـنکن ور هشـعل را اختالف آتش .دیده جواب بایز وۀیش به و دیکنی دار شتنیخو
ی فـضا در نکهیا چه. )٣۴/ فصلت( شود یم شما دشمن و شما نیب گرمی دوست باعث کار

ی الهـ ۀشیـاند. نـدارد وجـود تیهـدا و ارشـاد بـهی دیام لجاجت، و تعصب مخاصمه،
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 اکـرم امبریپ سفارش .کند  میفتح را مخالفانی ها دل نرم و آرام صورت به ایانب
 ١.)۶٢: ١٣٧۶ ه،یـبابو ابـن( دیـکن دایـپ راه مـردم قلـوب بـه دیتوان  میاخالق با که است نیا

 یبـد پـاداشی گـاه .شـود  نمیکارساز جا همهی بد برابر دری کینکه  است ذکر انیشا
 کهی مواقع در .)۴٠ /یشـور( است یبد همان مانند )مال اتالف و زدن زخم و قتل چون(

 اصـل امـا. ستین کوین برخورد یبرایی جا دارد، مبارزه و بیتخر قصد مغرضانه دشمن
  .)١٣ /مائده( است شده سفارشی بد برابر دری خوب و گذشت
 اصـل « اسـتنباط بـه آن بـا تـوان  میکه است شده آورده میکر قرآن از اتیآ لیذ در
  .پرداخت» دشمنان کیازتحر زیپره

  

؛ ۴۶/ عنکبـوت( سـه مـورد هل کتاباحسن با اجدال   حسن اجدال
   )١۴٠/بقره ؛ ٧۵/ ائدهم

 ١۵٧/ نـساء؛  ۶٧/ آل عمران(  مورد۵ حسنا جدال ۀنمون  حسناجدال ۀ نمون
   )۶/ جمعه؛  ٨٩/ انعام؛ ١٧٢ و

  )١٠٨ /انعام(نهی از فحش دادن به دیگران   نهی از ناسزاگویی

  )١٨۶/آل عمران (صبر در برابر آزار اهل کتاب   صبر زیبا
  )٢٠ /آل عمران( ابالغ ّترک محاجه و بسنده کردن به

اصل پرهیز از 
  تحریک

  )٣۴/ فصلت( ها با خوبی دفع بدی  دفع بدی با خوبی

  نفوذ با مبارزه اصل: چهارم اصل. ۴ـ٣
ی شـگردها بـه دشـمن. باشند اریهوش دیبا مسلمانان دشمن، نفوذ با مبارزه منظور به

 شـدن مـسلمان بـای گـاه ؛است مسلمانان اخبار بهی دسترس و زدن ضربه دنبال مختلف
 قـرآن لـذا .اسـت انـتیخ دنبـال بـه گریدی ها صورت به ای یپناهندگ بای گاه وی ظاهر
 انـد کرده نفوذ کتاب اهلی ها جاسوس ازی گروه شما نیب در که دهد  میهشدار میکر

 از کـه سـاره نامه بی زن توسط مکه فتحی برا اسالم سپاهی آمادگ خبر انتقال. )۴١ /مائده(
: ١٣٨٢ ،یسـبحان( است نفوذ ازی ا نمونه ،بود کرده دهسوءاستفا مسلمانان ازی کی یسادگ
 یزیر برنامه یبرای مرکز که نهیمد در َمعاهد انییهود ازی کی ۀخان کشف نیهمچن. )٧٩٣

                                                                 
 اهـل ازی بـدتر تیوضـع کهی نامشرک به ،»دیآزادی همگ دیبرو «:مکه فتح روز امبریپ مشهور ۀجمل. ١

  .)٣/۵۶: ١٣٨٧ ،یطبر( باشد باب نیهم از تواند  میداشتند، کتاب
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 اسـت دشـمن نفـوذ طـرح ازی گـرید ۀنمونـ بـود، شـدهٶمنان م هیعل منافقان و مخالفان
  .)٨۶١ :انهم(

افـراد  نیبـ در شـبهه یالقـا و وذنفـ و هـا یهـودی یبرخی ظاهر اسالم ابراز نیهمچن
 نیـا بـا. )١٣٢: ١٣٩١ ،یمنٶمـ( بـود شـده مـسلمانانی بـرای مشکالت باعث مانیاال فیضع
 کـه دهد  میرا کتاب اهل نفوذ با مبارزه دستور اعظم امبریپ به میکر قرآن ،تیوضع

 دوسـت را هـا آن شـود، کیـنزد شما به خواهد  مینهیک از پری دل با دشمن دیباش مراقب
  .)١١٨ /عمران آل( دیرینگ خودی میصم

ی جـدی ا ئلهمـس دشمن از مراقبت رو نیا از ،استی توز نهیک و عداوت دشمن کار
 بعد دشمن بسا چه دشمن، از دیباش برحذر دیباش برحذر: دیفرما  مییعل امام. است
  .)٣۴١: ١٣٧۶ ،یحرانابن شعبه ( کند ریغافلگ را شما تا شود کینزد شما به ،یآشت از

  کتاب اهل بای دوست ازی نه. ١ـ۴ـ٣
 عمیق و دوسـتانه ۀ رابطه با اهل کتاب دارای حدود مشخصی است و یک رابطًقطعا
 کامـل و تـام ،داللت آیات مذکور در این بحث بر نهی از دوستی با اهل کتـاب. نیست

 با اهل کتاب با رعایت حفظ اسرار، رعایت حدود و آمیز پیامبر است، اما رفتار صلح
: فرماید  میقرآن کریم.  عمومی قابل دفاع استۀود برخی موارد خاص در این قاعدوج

اش از   شـوم و توطئـهۀدشمن بـا نقـش.  خود محرم راز بگیریدیر خودتان برایمبادا از غ«
 صمیمی شدن با اهل کتاب .)١١٨ /عمـران آل(» ندک ی نمیوتاهک شما ۀهیچ ستمی دربار

 از این روست که از دوستی با اهل کتاب نهی شـده ،ندک  خیانت آنان را فراهم میۀزمین
 ان خودشـان وفـایـگرنـد و تنهـا بـه روابـط میدیک زیرا آنان سرپرسـتان و دوسـتان ؛است
 ۀرد در زمـریـ را سرپرست و دوست خـود بگاهود و نصاری، ٶمنانس از مکهر . کنند می
هـا بـا  دوستی آن. اند ه آنان مورد خشم خداوند متعال واقع شد.)۵٧ و ۵١/ مائده(هاست  آن

شیرازه و مالک دوستی، . )١٣/ ممتحنه(شود   نمیدوستی خداوند متعال در یک جا جمع
. )۶٧/ زخـرف(تقوای الهی است و دوستی با هیچ مالک دیگر مورد رضایت اسالم نیست 

لبش پر از کینه و بغض نسبت به  اما با ق،آید  می در ظاهر دوست جلو،دشمن برای نفوذ
امـام (. اش دسـتکش مخملـی پوشـیده اسـت های چدنی وی دست ردشمن بر. استشم
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 را ٶمنـان انحـراف مۀ با دشمنان خداوند متعال زمیندوستی. )١/١/١٣٨٨ سخنرانی، ای خامنه
 نبایـد مـسائل .اسـت مخفیانه و ابراز دوستی با دشمنان نهـی شـده ۀرابط. کند  میفراهم

 از این قبیل شما را بـه دوسـتی بـا اهـل شخصی مثل سالمتی همسر و فرزندان یا مسائلی
 نظـام اسـالمی ۀ اسـرار مـسلمانان و نفـوذ دشـمن را در بدنـی افشاۀکتاب وادارد و زمین

  .)١ /ممتحنه(فراهم کند 

  دشمنی سرپرستی نف .٢ـ۴ـ٣
 اسـالم بـه انتیخ ،شود مخدوش مسلمانان اقتدار و عزت شود باعث کهی اقدام هر
 راه چیهـ متعـال خداونـد رایـز ؛فتـدیب دشمنان دسته ب دینبا مسلمانان امور زمام. است
 شـما بـر اگـر دشمن .)١۴۴  و١۴١ /نساء( است نداده قرار مؤمنان بر افرانکی برا یا سلطه

 بـه را زبانش و شما شتنک و آزار اسارت، به را شیها دست کند،  میعداوت شود، رهیچ
 .کنـد  مـیدنبـال را خـود ۀنیرید یآرزو و دیگشا یم شما ضد بر ناسزا و ریتحق ،ییبدگو
. )٢ /ممتحنـه( دیبرگرد کفر به دوباره متعال خداوند به مانیا از بعد شما خواهد  میدشمن

 اهـل مثـل گـرانید تیـوال گونـه هر ،دارند تیوال منانٶم بر منانٶم فقط کهیی آنجا از
  .)۵١ /مائده( است میکر قرآن دستورات از خارج کتاب
ی اسیس اصل« به توان  میآن با که است شده ذکر میکر آنقر ازی اتیآ ریز جدول در
  .جست استناد» دشمن نفوذ با مبارزه

  

نهی از دوستی با 
 ۀاهل کتاب که زمین

  نفوذ است

  )١٣/ ممتحنه(نهی از والیت اهل کتاب 
  )١٠٠/ آل عمران؛ ١٢٠/ بقره(نهی از تبعیت اهل کتاب 

ــا ــان را اســتهزا نهــی از دوســت گــرفتن اهــل کت ب کــه دینت
   )۵٧/مائده (کنند  می

 ظالمان قرار ۀدر زمروگرنه نهی از دوست گرفتن اهل کتاب 
  )۵١ /مائده( گیرید می

 نهی از محرم راز
 دشمنان خدا گرفتن

 )کفار اهل کتاب و(

  )١۶ /توبه(گیرند  منان دشمنان خدا را محرم اسرار نمیٶم
 )١١٨ /مرانآل ع(نهی از محرم اسرار قرار دادن 

اصل 
مبارزه 
  با نفوذ

توجه به برخی 
  ۴٧/توبه؛ ۴١/ مائده  های دشمن نفوذی
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  کتاب اهل انحراف به هشدار اصل: پنجم اصل. ۵ـ٣
 کنار در. ستین روا کتاب اهلی منفی فضاساز وی اعتقاد انحراف برابر در سکوت

 .است هشدار نام بهی اصل ،یهجوم اصل نیاول ،کتاب اهل با امبریپ زیآم مسالمت رفتار
 تیـامنی شـکل هر به یا هستند جامعه آرامش زدن هم بری پ در کهی کسان با میکر قرآن
 کـردن دنبـال کـه چـرا ؛کند  نمیمسامحه ،دنانداز  میخطر به را امتی اعتقاد وی فکر
ی هـا نامه نوشتن. کند  میفراهم هم را مسلمانان مانیا دنید بیآس ۀنیزم ،یانحراف افکار

 در چـه کتـاب اهـل که است نیا انگریب میکر قرآنی کل نلح و پادشاهان به امبریپ
ی کتـاب اهل است روشن البته. اند بوده هشدار نیا مخاطب ،نهیمد داخل در چه و خارج
  .گرفتند  میقرار خطاب موردی شتریب دیکأت با بودند، تر کینزد امبریپ به که

  حق کتمان به اعتراض. ١ـ۵ـ٣
 کتاب اهل .بدهند هشدار و تذکر ،دشمنی ها یکژرو برابر در است الزم منانٶم بر
 هک یحال در ورزند؟ یم فرک خدا اتیآ به چرا که بدهند پاسخ دیبا انحراف نیا برابر در
 نکـهیا بـر عـالوه هـا آن چـرا .)٩٨ /عمـران آل( اسـت گـواه دهنـد، یم انجام آنچه بر خدا

 حـق ریمـس از و کـشند  مـیخود سمت به را منانٶم ،دارند مرض هاشان دل در خودشان
گاه خودی گمراه از خودشان کهی حال در ها آن دارند؟ می باز  کننـد یمی پوش حق ،ندا آ

  .)٩٩/ عمران آل(

  باطل اعتقادات به اعتراض. ٢ـ۵ـ٣
 مثلی مهم ئلۀمس از کهی وقت .دیده نشان واکنش ها آن باطل اعتقادات برابر در دیبا
» القـدس روح و ابن اب، «قتیحق سه از یبکیتر خدا ندیگو یم و گرفتند فاصله دیتوح
 دیـنک یخوددارۀ باطل دیعق نیا از که شماست نفع به که داد تذکر ها آن به دیبا ،است

 اعتقاد که کس هر بله. افتند  میکفر ۀورط به ،آلود شرک اعتقاد نیا با ها آن .)١٧١ /نساء(
 ازی برخـ در کـه اسـت رذکـ تۀسیـشا. )٧٣ /مائـده( است افرک ًنایقی ،باشد داشته را ثیتثل
 بـه مورأمـ ،کتـاب اهلی هواخواه برابر در امبریپ ،)١٠٩/ بقره: مانند( میکر قرآن اتیآ

 تـا مبارزه و اعتراض. ندارد ها آن اشتباهات به اعتراض بای منافات که شود  میموقت صبر
  .است شده اشاره دعوتی اسیس اصل اتیآ در مباهله، داستان در جانی پا
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  لیانج نکردن اقامه به اضاعتر. ٣ـ۵ـ٣
 از تحریف مـصون مانـده اسـت ، از انجیلی که در دست مسیحیان استیهای بخش

معارفی وجود دارد که صحیح و  مانده، احکام و در همان باقی. )۵/٣۴٢ :١٣٨٧ی، یطباطبا(
  چرا همان را اقامـه کهدهد  میها هشدار قرآن کریم به آن. از جانب خداوند متعال است

اگـر . کنیـد  مـیپوشـی  حـق،که در انجیـل اسـت د؟ نسبت به توحید و معارفیکنی نمی
 به کتاب آسـمانی خودتـان پایبنـد باشـید تـا در ،نسبت به قرآن تعصب و حسادت دارید

  .)۴٧ /مائده( فاسقان وارد نشوید ۀزمر

  منکر ازی نه ترک به اعتراض. ۴ـ۵ـ٣
گاهان به است الزم کهی یهشدارها ازی کی  کـه اسـت نیـا ،شـود ادهد کتاب اهل آ
 حـقی رو پـا عالمانـه خودشـان کنند؟ ی نمینه زشت اعتقادات و کارها از را مردم چرا
گاهان. شوند  میدهیکش فساد به ها آنی رویپ به همی عاد مردم. گذارند می  خودشان چرا آ
 نیای تزش به نسبت دیبا ها آن دارند؟ بازنمی خواری حرام و آلود گناه گفتار از را کتاب اهل و

 مخلـوط هم با را باطل ازی بخش و حق ازی بخش چرا. )۶٣ /مائده( دهند هشدار رفتارشان
  .)٧١ /عمران آل( شود ی میعاد مردمی گمراه و قتیحق شدن پنهان باعث کار نیا د؟یکن می

 اصـل «بـه تـوان  مـیآن بـا که است شده اشاره میکر قرآن ازی اتیآ به ریز جدول در
  .جست استناد» کتاب اهل رافانح برابر در هشدار

  

   مورد۵ استفهام توبیخی
  )٩٨ و ٧٠/آل عمران(توبیخ به خاطر کفر به آیات 

  )٧١ /آل عمران(اختالط حق با باطل 
  )۶۶ /آل عمران(جدل بدون علم 

آوری نصیحت و یاد
  قیامت

  )١٧ /حج( ادآوری قیامتی
  )١٢٣ /ءنسا(تذکر به جزای اعمال 

  )۶ /بینه؛ ٢١ /آل عمران(هشدار به عذاب 

  نهی از منکر
  )١٧١ /نساء(نهی از اعتقادات باطل 

  )٧٧/ مائده(نهی از اعتقادات اشتباه 
  )١٧/ مدثر(اتمام حجت 

 برابر هشدار در
اهل  انحراف
  کتاب

  )١۴ /مائده(ها  ادآوری پیامد فراموشی پیمانی
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  جهاد اصل: ششم اصل. ۶ـ٣
. )تـا ، بـییدیصـع( اسـت آمده دشمن با ارکیپی امعن به لغت در» میج کسر «به ِجهاد

 جنگیـدن در راه حـق اسـتو در فرهنگ فارسی معین به معنـای کـارزار کـردن، جهاد 
 فتنـه بـردن نیبـ از و مظلـوم از دفـاع حـق،ی ایـاح منظـور بـه جهاد. )٣٧۶: ١٣٨۴ ،معین(

ی روین یک ،زور نیا با مقابلهی برا است، ادیز ایدن در ظلم کهی یآنجا از. است یضرور
 در کـه اسـت نیا شیمعنا ،ندارم جهاد من دیگو  میکهی کشور هر. است الزمی دفاع
 الزم طلـب فرصـت دشـمن با جهاد .)٣/۵٧: ١٣٨٨ ،یمطهر( است میتسل ایدنی زورها برابر
 ۀفتنـ نمـودن برطـرفی بـرا مـا. شـود حاصـل اقتدار و تیامن و شود اقامه عدل تا است
 امبریـپ جهاد .)١٩٣ /بقـره( میمعتقد جهاد به دیحتوی ندای اعتال و یپرست بت شرک،

  .بود نفاقۀ فتن رفع و آنانی شکن مانیپ اثر در نهیمد انییهود با
 دیبا لذا .شود  میدشمنی غارتگر و هجوم مانع ،یقوی دفاع وی نظامی روین داشتن

 مال از کردن نهیهز. شود جادیا وحشت و رعب دشمن دل در تا میباش کاملی آمادگ در
 و تیـامن ۀیسـا در بلکـه ست،یـن خـسارت تحمـل و ضـرر موجـبی واد نیا در جان و

  .)۶٠ /انفال( دیآ  میبار بهی فراوانی معنو وی ماد منافع اقتدار،

  انیحیمس با جهاد. ١ـ ۶ـ٣
ۀ اگر دشمن از رفتار فاسد خود دست برنداشت، اعتقاد آلوده به شـرک خـود دربـار

هـا الزم اسـت   جهاد با آن،د الهی را رعایت نکردحدو توحید و قیامت را اصالح نکرد و
نخستین برخـورد نظـامی  .)٢٩ /توبـه(پذیر شوند  تا نسبت به احکام دولت اسالمی اطاعت

بـن  مسلمانان با ارتش مسیحی روم بود که بـا شـهادت سـه سـردار رشـید اسـالم جعفـر
نبـرد موتـه . )٩٣۴: ١٣٨٣ سبحانی،(  بن رواحه همراه شدعبداهللا و  زید بن حارثه،طالب ابی

 ، تبوکۀ، همچنین غزو)٣/١١٨: ١۴٠٢ابن اثیـر، (الجندل ة دومۀ و سری)۴/٢٣٠: تا مقدسی، بی(
  .)٣٣٠: ١٣٩٣ یزدی،(  با حاکمان مسیحی استهایی از جهاد پیامبر نمونه

  نهیمد انییهود با جهاد .٢ـ ۶ـ٣
 اسـالم شکـستن هـم در منظـوره بـ ،بودند کرده امضا کهی تعهدهودیان بر خالف ی

  .)١٧۴: تا یب ،یبعلبک( کردندی شکن مانیپ

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

رش
نگ

 
 بر یقرآن

ول
اص

اسیس 
یپی 

مبر
ا

 
الم

اس
N

...

٢٣  

طوری کـه برخـی ه  ب،طور جدی مبارزه کرده  با یهودیان فاسد ب محمدحضرت
 کعـب بـن اشـرف  و)١٨: ١۴١٩احمـدی میـانجی، (عفـک  از تبهکاران اهل کتاب مثل ابـی

  . را به سزای اعمالشان رساند)٣/١٠٠٣ :١٣٨٧طبری، (
یی آنجا از اما ،بودند کرده امضای تیامن مانیپ امبریپ با رینض یبن و نقاعیق یبن هودی
 تیـنها در و شکـستند مـانیپ نامنافقـ ۀوسوس با ،بودند خودشانی ماد منافع فکر به که
 از و ردکـ آزاد را خودشـان و میتقـس را اموالشان کرد، اخراج نهیمد از را ها آن امبریپ

؛ ۵ ـ٢ /حشر( اتیآ .)٣/٨۴٩: ١٣٧۵ ،ینیکل(کنند ها خواست که به سرزمین دیگری کوچ  آن
  .است شده نازل لهیقب دو نیا با جهاد ۀدربار )٢٠ـ١٠ /احزاب
 دسـتور بـه نجـایا در شـدند، مـانیپ هم اسالمی نابودی برا نامشرک با ظهیقر یبن هودی
 موعظه نکهیا از بعد. )٢/۵٨: ١۴١٠ابن سعد، ( شد صادر انییهود با جهاد حکم لیجبرئ
 کـرد محاصـره را ها آن حضرت. )٣١۴: ١۴٠٩ اسحاق، ابن( نکردی اثر حضرت حتینص و
  .)٢۶ /احزاب( کرد ریاس رای برخ  ورساند اعمالشانی سزا به را ها آن مجرمان تینها در و

  تیواقع یا افسانه ظهیقر یبن عام قتل. ١ـ٢ـ ۶ـ٣
 اسـت الزم که است شده ارائهی نادرستی ها لیتحل ظهیقر یبن هودی با جهاد ۀنیزم در

ی سـند لحـاظ از یهـود مـردان از نفـر صد چند عام قتل .شود کوتاهی ا اشاره آن نقد به
گاهی برا( ستین اثبات قابل   ١.)١٣٠: ١٣٨٨ ،یشوشتری میعظ: ک.ر شتریبی آ

 بلنـد مقـام از میکـر قـرآن کـهی حـال در ،است قبول قابل چگونه ها کشته ادیز آمار
ْلل ًةَْمحـَر  اوصـاف بـا و دکنـ  مـیدیتمج امبریپ اخالق ِاملَعـِ  خلـق«ی دارا و )١٠٧ /اءیـانب( َنيَ

 /عمـران آل( دانـد  میاوی روزیپ عامل را امبریپی مهربان و کند  میادی )۴ /قلم( »میعظ
 یَرْخـُأ َرْزِو ٌةَرِازَو ُرِزَتـ َال  :شـوند مجازات دیبا مجرمان فقط میکر قرآن دستور طبق. )١۵٩

 کـه مییگـو  مـیظـهیقر یبنـ یهـود ۀدربار میکر قرآن نص ۀیپا بر نکهیا تیانه. )١٨/ فاطر(
                                                                 

 نیا اتیروا :سدینو  مینامخالف و ناموافقۀ ادلی بررس و انیجر نیا مفصل لیتحل با همچنین پژوهشگری .١
 امـام توسط انییهود قتل مثل اتیروای برخ وجودی طرف از. است اعتماد قابل ریغ و پراکنده رایبس داستان

ی هـا تنش به توجه با :دیگو  میانیپا دری و .داند  میها نقلی برخ بودن مغرضانه ۀنشان را ریزب و یعل
 ،یازیـا (شـود تیـرعا اطیاحت جانب اتیروا گونه نیا نقل در است الزم مسلمانان و انییهود نیب موجود
١٣٩١(.  
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 نمـود ریاسـ رای برخـ و رسـاند قتـل بـه را) نـشانیمجرم ًقطعـا (آنان ازی بخش امبریپ
  .)٢۶/ احزاب(

 اسـتناد جهـاد،ی اسـیس اصـل اسـتنباطی برا ها آن هب توان یم کهی اتیآ ریز جدول در
  .اند شده ذکر جست،

  

  یزبان ۀمبارز اول قدم

  )٧٢ و ١٧ /مائده( هیت عیسیوقائالن به الکافر دانستن 
  اگر انجیـل و تـورات را اقامـه نکنیـد،شما هیچی نیستید

   )۶٨ /مائده(
  )۵٩ /مائده( شروع مبارزه شما فاسقید زبانی

دستور جهاد با قاطعیت 
اولویت صلح، با رعایت 
، جالء وطن و جزیه

  کشتن

عدم ترحم و ایجاد رعب در دشـمن هنگـام قتـال جهـاد 
   )۵ /حشر(

  )٢٩ /توبه(قتال در راه توحید و معاد 
  )٣ /حشر(جای کشتن ه کوچ دادن اهل کتاب ب

  )٣۵ /محمد( دشمن برابر دری سست عدم

 اصل
 رد جهاد
 برابر
  دشمن

ای به جزای  اشاره
  اهل کتابشکنان  پیمان

؛ ٢۶/ احــزاب( دســت خودشــانه هایــشان بــ تخریــب خانــه
   )٢ /حشر

  یریگ جهینت
. دیگرد اثبات کتاب اهل با خدا رسولی اسیس رفتار در مند نظام و متنوعی اصول

 اثـربخشی اسـالم ملـلی اسیس گفتمان در و کند قانع را لگرانیتحل تواند  میقواعد نیا
 بـه اسـتناد بـا و بـودهی خاصـ اتقانی دارا میکر قرآن از برخاستهی اسیس نظام نیا. باشد
 دری ا تـازه ورداره و نموده جادیای شتریب ۀجاذب اعظم امبریپ ۀعصومانم ۀریس و رفتار

 اصـل: از نـدا عبـارت اصـول نیـا اهم. کند  میارائه هدفمند و روشمند صلح به بشارت
 کیتحر از زیپره اصل اسالم، و قتیحق به دعوت اصل کتاب، اهل با زیآم مسالمتی زندگ
  .جهاد اصل و ها، آن نفوذ با مبارزه اصل ا،ه آن انحرافات برابر در هشدار اصل ها، آن

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

رش
نگ

 
 بر یقرآن

ول
اص

اسیس 
یپی 

مبر
ا

 
الم

اس
N

...

٢۵  

  یشناس تابک
  .ق ١۴١۴ ،هجرت قم، ،یالرض فیشرال نیحس بن محمد، گردآوری البالغه نهج .١
  . ش١٣٩۴ ،کتاب بوستان قم، ،نهیمد دولت در قدرت روابط و ساخت شهرام، آموزگار، .٢
 ر،کـالف دار روت،یـب ،هالصحاب معرفة فی الغابة سدا ،نیالد عز ،یالجزر محمد بن یعل بوالحسنا ر،یاث ابن .٣

  .ق ١۴٠٩
  . ق١۴٠٩ ،)المغازی و السیر کتاب (اسحاق ابن سیرةابن اسحاق، محمد،  .۴
  .ش ١٣٧۶، یتابچک ،تهران ششم، چاپ ،مالیاال ،یعل بن محمد ه،یبابو ابن .۵
  . ق١٣٩٨ قم، جامعۀ مدرسین، ،التوحید، همو .۶
  .ش ١٣٨۵ ،یداور چاپ ،قم ،الشرائع علل، همو .٧
  .ق ١۴١٣ ی،اسالم انتشارات دفترقم،  دوم، چاپ ،یغفار برکا یعل حیصحت ،هیالفق حضرهیال من ،همو .٨
چاپ دوم،  ،حکاماال و القضایا و الحرام و الحالل ذکر و سالماال دعائم ،یمغرب محمد بن نعمان ون،یح ابن .٩

  .ق ١٣٨۵ ، تیالب آل مؤسسةقم، 
 دار روتیب،عطا عبدالقادر محمد قیتحق ، یبرکال تالطبقا ،یالبصر یالهاشم عیمن بن محمد سعد، ابن . ١٠

  .ق ١۴١٠ ة،یالعلم تبکال
 ۀجامعـ، قـم، دوم چـاپ ،غفـاری بـرکا یعلـتحقیـق  ،العقـول تحـف ،یعل بن حسن ،یحران شعبه ابن . ١١

  . ق١۴٠۴ن، یمدرس
 ،یتـابچکتهران،  ششم، چاپ ،یغفار برکا یعل قیحقت ،یا مرهک محمدباقر ۀترجم، العقول تحف، همو .١٢

  .ش ١٣٧۶
 تیالب آل مؤسسة قم، ،هالعثمانی الرسالة نقض فی الفاطمیة المقالة بناء ،یموس بن احمد وس،وطا ابن . ١٣

  .ق ١۴١١ التراث، اءیحال
  .ق ١۴٠٧ ر،کالف دار روت،یب ،هالنهای و البدایة ،یالدمشق ریثک بن عمر بن لیاسماع بوالفداءا ر،یثک ابن .١۴
 و یاریـباال میابـراه و الـسقا یمـصطف قیتحق ،هالنبوی لسیرةا ،کعبدالمل ،یالمعافر یریالحم هشام ابن .١۵

  .تا یب ،هالمعرف دار روت،یب ،یشلب ظیعبدالحف
  .ق ١۴١٩ ث،یالحد دارقم،  ، الرسول مکاتیب ی،عل ،یانجیمی احمد .١۶
 ۀفـصلنام ،»قریظه در منابع تاریخ و تفـسیر ملی پیرامون روایت کشتن یهودیان بنیأت«محمد، ایازی، سید .١٧

  .ش ١٣٩١ ،٧١ۀ  شمار،های قرآنی پژوهش
 حکومـت ۀفـصلنام، »ای پیرامون فقه سیاسـی  خامنهاهللاةهای آی برداشتی از دیدگاه«سجاد، سیدایزدهی،  .١٨

  . ش١٣٨٩، تابستان ) مقاله،)۵۶ پیاپی (٢ۀ  شمار، سال پانزدهم،اسالمی
  . ش١٣٨۴ ،ریرکبیام ،تهران ،پانزدهم چاپ ان،یبیطب دیحم ۀترجم ،الروس فرهنگ ل،یخل جر، .١٩
  . ش١٣۶٩ ،البالغه نهج ادیبن ،تهران ،اسالمی اسیس اصول حکمت ،یمحمدتق ،یجعفر .٢٠
 ،یاسـالم فرهنـگ و علـوم پژوهـشگاه قـم، دوم، چـاپ ،اعظـم امبریـپی اسیس ۀریس محققان، ازی جمع .٢١

  . ش١٣٨٧
  . ش١٣٨٨، اسراء قم، ،الملل نیب روابط و اسالم ،عبداهللا، یآملی جواد .٢٢
  . ش١٣٨٨اسراء،  ، قم،ل اکرم در قرآن رسوۀسیر، همو .٢٣
 نـشر دفتـرتهـران،  آرام،ترجمـۀ احمـد  ،الحیاة ،یمکیحعلی   ویمکیح محمد و محمدرضا ،یمکیح .٢۴

  .ش ١٣٨٠ ،یاسالم فرهنگ
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  .ق ١۴٠٩ ، یمهد امام ۀمؤسس قم، ،الجرائح و الخرائج ،هبةاهللا بن دیسع نیالد  قطب،یراوند .٢۵
  . ش١٣٧٧، محفوظ لوح ،قم ،اسالم خیتار جعفر، ،یسبحان .٢۶
  .ش ١٣٩٣ کتاب، بوستان قم، ،تیابد فروغ ،همو .٢٧
  . ش١٣٧٧خرداد و تیر  ،۴٢ مارۀ، سال هشتم، شکیان ۀمجل ،»عرضی در دینذاتی و «سروش، عبدالکریم،  .٢٨
  .تا ، بی قم، مکتب االعالم االسالمی،فصاح فی فقه اللغهالا صعیدی، عبدالفتاح، .٢٩
  . ش١٣٨٧ ،نیمدرس ۀجامع قم، ،هفتم و ستیب چاپ ،لمیزانا تفسیر ن،یمحمدحسسید ،ییطباطبا .٣٠
 التراث روائع ،روتیب م،یابراه ابوالفضل محمد قیتحق ،یالطبر خیتار ،ریجرال بن محمد جعفرابو ،یطبر . ٣١

  . ق١٣٨٧ ،یالعرب
 قوانین و مقـررات بـشر دوسـتانه در سـیره پیـامبر اسـالم، فـصلنامه علمـی ،عظیمی شوشتری، عباسعلی .٣٢

  . ش١٣٨٨، تابستان ۵٢ت اسالمی، شماره  حکومتخصصی
  .ق ١۴٠٩ هجرت، ،قم دوم، چاپ ،العین کتاب حمد،ا بن لیخل ،یدیفراه . ٣٣
  .ش ١٣٨۴ ،داریب ،قم ،دوم چاپ دارفر،یب محسن قیتعل ،نیقیال علم مالمحسن، ،یکاشانفیض  .٣۴
 ،تـابکال دارقم،  سوم، چاپ ،یجزائر یموسو تصحیح سیدطیب ،القمی تفسیر م،یابراه بن یعل ،یقم .٣۵

  .ق ١۴٠۴
  .ش ١٣٧۵ ،اسوه ، قم،سوم چاپ ،یا مرهک محمدباقر ۀترجم ،الکافی صولا عقوب،ی بن محمد ،ینیلک .٣۶
  . ش١٣٩٢ زمستان وان، ماه مشهد، ،مللی دوست احمد، وان، ماه .٣٧
 دار ،روتیـب ،دوم چـاپ ،محققـان از یجمعـ حیصح، تنواراال بحار ،یمحمدتق بن محمدباقر ،یمجلس .٣٨
  .ق ١۴٠٣ ،یالعرب التراث اءیحا
  . ش١٣٩٠، جهادمطهری، مرتضی،  .٣٩
  . ش١٣٨۴ ل،یکائیم نشر ،یفارس فرهنگ محمد، ن،یمع .۴٠
گه، تهران، ،)تاریخ و آفرینش( التاریخ و البدء طاهر، بن مطهر ،یمقدس .۴١   .ش ١٣٧۴ آ
  .ش ١٣٩٠ ،یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم، ،یهود با قرآن ۀمواجهی لیتحلی بررس اکبر، یعل ،یمنٶم .۴٢
  . ش١٣۶٧ ،یاسالم بزرگ المعارف ةدائر ،، سیدمحمدکاظمیبجنوردی موسو .۴٣
  . ش١٣٧٨، یفرهنگ مدارک سازمان تهران، ،نور ۀفیصحاهللا،   سیدروح،ینیخمی موسو .۴۴
  . ق١۴٠٩، یاعلم، یروتب، جونس مارسدنتحقیق ، المغازی، محمد بن عمر، یواقد .۴۵
 ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،، قماز زبان قرآندر برابر مخالفان  پیامبرۀ سیرمحمد،  یزدی، علی .۴۶

  . ش١٣٩٣
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  موجز المقاالت
 هلأ ةمواجهی ف دمحم ناّینبل ةّیاسیالس صولاألی عل ةّیلّمأالت ةالنظر

  الکتاب
  
  
  
  
  
  

  ّقم جامعةب كمشار أستاذ( ّیعرابأ نیغالمحس(  
  ّقم جامعةب المقارن ریالتفسفرع  یف توراهکد طالب (نژاد یکاظم حسن(  

 والـضوابط صـولاألی علـ ةیـمبتن کانـت دّمحمـ نـاّینب قبـل من ةّیاسیالس عمالاأل
 هـذا. ةریجـد ةبـصور ألةالمـس هـذهی لـإ البـاحثون هّیتوجـ لم ةّیّهماأل هذه رغم. ةّالمهم
ی ّحتـ الکتـاب هـلأ مع ّیالنب ةریوس عمالأی ف ّیةاسیالس صولاأل عن یبحث قیالتحق
 بحثـت ّالخـاص الهـدف لهذا. الکتاب هلأ مع معاشرتهمی ف نیمنٶللم ةمستمسک تکون
 منهـا اسـتخرجت والکتـاب هـلأی لـإ ةالمرتبطـ اتیاآل ةّخاص میالکر القرآن سور عیجم
 االجتنـاب؛ دیـوالتوح ّالحقی لإ دعوتهم؛ معهم ّیالسلم كالسلو: ةیالتال ةّیاسیالس صولاأل
 ةیـالنهای وفـ. همیعلـ الجهـادة؛ ئّیالـس عمـالهمأ عـنی النه؛ معهم والنزاع ضهمیتحر من

  .عیبد بشکل ّیآنقر جدولی ف واستناداتها صولاأل هذه جعلت
 هـلأ مـع دّمحمـ نـاّینب ةمواجهـ ة،نـّالمدو ةّیاسیالـس صـولاأل :رئیسةالمفردات ال
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  .الکتاب هلأ مع ةالمواجه صولأ ،الکتاب هلأ مع التعامل سلوب، أالکتاب

  صة فی دراسة القرآنّ کطریقة متخص» فی القرآنّحلیل المحتوی النوعیت«
  
  
  
  
  
  

علی عبدالهی نیسیانی  ّ ّ ّّ  
   ةعماجلاو ةزوحلا ثوحب زکرمبة ّالعدالة العامدکتوراه فی فرع  

. اتیـل النـصوص والمحتویـحة لتحلة صـالّیقة علمی طرّی النوعیل المحتوی تحلّعدی
بعـض أجـزاء ، دةّ من خـالل القواعـد المحـدّیل منهجکة تدرس بشّیقة العلمیهذه الطر

 المواقـف واالفتراضـات ی فـّی النوعیل المحتوینظر تحلی ال ،كومع ذل. دّ المحدّالنص
ص ست مثل النصویاته لی نصوص القرآن ومحتوّمن المفترض أن. ّی القرآنّة بالنصّالخاص
لذا . ة للباحثّون لها بعض النقاط الخاصیکحتمل أن یل یع التفاصی وجمی؛ة األخریالعاد
ة ّ االعتبـار القواعـد والخطـوات الخاصـیأخـذ فـیجـب أن ی ّی النوعیل المحتوی تحلّفإن

مة ّ بعض النصائح المقدكة هناّی الدراسات اإلسالمی ف،ك ذلیوعالوة عل. بدراسة القرآن
 النظـرة ی هـذه الورقـة فـیفـ. میرکـات القـرآن الیـ ومحتوّفهم نصة دراسة وّیفکیحول 

ة ّیـقـة بمنهجّصة المتعلّ المعتـاد والنقـاط المتخصـّی النـوعیل المحتـوی تحلیالمقارنة إل
 ّی النوعیل المحتویة الستخدام تحلّی نقترح سلسلة من الخطوات المنهج،دراسات القرآن

 وتشرح هـذه الخطـوات مـن خـالل أمثلـة ،ةّیم هذه الورقة خطوات منهجّتقد.  القرآنیف
  .قةی بهذه الطرّ تتمیة التّکی الدراسات السلویة فّیقیألبحاث حق

، ّ، المــنهج العلمــیّالقــرآن الکــریم، تحلیــل المحتــوی النــوعی :رئیــسةالمفــردات ال
  .ّ البشریكة للسلوّالنماذج الوصفی

  ةّیقرآن نظرة ؛ّیاألخالق الفساد
  
  
  
  
  
  

  ثیحدالو القرآن جامعةب كمشار اذأست( ّهادی صادقی(  
  همدانب نایس یبوعل جامعةب مساعد أستاذ( ّوحید پاشایی(  

ث ی القـرآن والحـدیة فـّیـة حـول الفلـسفة األخالقک عرض وجهات النظـر المـشترّإن
 ،ج من هذه اآلراء مع أسس ومصادر هذه المواردی، ومزّیر اإلسالمکة للفّیسیمصادر رئک
 هـذا ی فـ.ة لإلسـالمّیـة األخالقّیاغة النظری من صاً جزء،ت نفسه الوقیون فیکن أن کمی

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

ز ال
وج
م

الت
مقا

٢۵٧  

ة ّیـاری مجال األخـالق المعیات فّیأحد النظرکة ّخالقیة األّة األنانیّی بحث نظرّ، تمالمقال
 مجـال األخـالق لهـا یة فـّیـات القرآنی معظم اآلّبدو أنی .میرکم القرآن الیمن خالل تقد

ة، ّ الجنـی مثـل الوصـول إلـ،اة اآلخـرةیـسـتفادة مـن الح، فتقنـع اإلنـسان باالّیمظهر أنان
 ّن أن توجـد ضـدکـمی یات أخـریـ آكن ال تـزال هنـاکل ،... و، الفالحّیرضوان اإللهال

ات یـ آیة لإلسـالم، المـستندة إلـّیـة األخالقّیـ النظرّ أنی علّدلیوهذا ، ةّخالقیة األّاألنانی
ات القـرآن یـ آیظـرة شـاملة علـ نی الحـصول علـّیة، ال تلخص فقط، ومن الضرورّیقرآن
  .ة لإلسالمّیة األخالقّیه النظری علیث ما تنطوی، من حیم ومصادر أخریرکال

ة، واألخـالق، ّة اإلسـالمیّة األخالقیـّة، النظریـّة األخالقیـّاألنانیـ :رئیـسةالمفردات ال
  .ةّة النفسیّواألنانی

  )التوحید (خالص البن سینا فی تفسیر سورة اإلّجاه الفلسفیّستعراض االتا
  
  
  
  
  
  

مشهدب ّجامعة فردوسیّاإلسالمیة بفی فرع تدریس المعارف طالب دکتوراه  (القاسم خوشحال بو  أ(  
  ّأستاذ مساعد بجامعة فردوسی بمشهد (ّ تربتیةنجف زاد علیرضا(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبأستاذ (ة حسن نقی زاد(  
  مشهدب ّی فردوسجامعةب كأستاذ مشار (ّد موسویّد حسین سیّسی(  

 كوذلـ، دیـا باسـم التوحًضیـ تعـرف أیالت، ةکخالص المبارنا سورة اإلیر ابن سّفس قد
ة ّی القواعـد الفلـسفیا علـًمعتمـد،  الفلـسفةیم والمصطلحات الشائعة فیباستخدام المفاه

  مــدار بحثهــا معرفــة اهللای هــذه الــسورة التــیلــإنظــر یهــو . می القــوّیســلوب البرهــاناألو
ًترتبا وً نظامیریهو . قی دقّیّنص فلسف، کدیوالتوح  ات هـذه الـسورةیـن آیس بـیا لـًّیا عقلّ
 هیـلمات المستخدمة فکن الی بّی هذا النظام العقالنیر، یك من ذلی أعلةمسألال بل، فقط
 المبـادئ یعتماد علهو من خالل اال.  ما قبلهیلمة فک ّیل ظهور أیبحث عن دلی كلذلو

 ّیریه التفـسّ نـصی جهـوده فـّلکـبذل ی، یول الفسلفة األیها فی استحصل علی التةّیالعقل
 هـذه یات فیلمات واآلکن الی وجوده بیعّدی یق الذی الدقّیشف عن النظام العقالنکلل

ة من سورة ّیرینا التفسیقة ابن سیل طری هذا المقال نقوم بتحلیا نحن فّام. ةکالسورة المبار
ّ تعـرف ذات الحـقیدمها فـ استخیة التّیاإلخالص والقواعد العقالن ّنتعـرض یفهـا وتعر وّ

 ی التیة األولی اآلیلإا ًهّر أغراض هذه السورة متوجی تفسی فّیجاه الفلسفّم نجاح االتییبتق
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ر ی تفـسیالشرع فین العقل والتطابق بصال وّ االتیوسوف نعرف مد، ف اهللای تعری فّتترکز
  .ةکهذه السورة المبار
  .، اإلله، أحد، واجب الوجود، سورة اإلخالصا، هو، اهللابن سین :رئیسةالمفردات ال

  توبکنة بخصائص الخطاب المنطوق والموازتوبة للقرآن مکاللغة الم
  
  
  
  
  
  

  مشهدب ّجامعة فردوسیبحدیث الو علوم القرآنفرع طالب دکتوراه فی (ّمهدی آجیلیان مافوق  دّمحم(  
  مشهدب ّیردوسجامعة فب كأستاذ مشار(ة زاد سماعیلیإاس ّعب(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبأستاذ  (پور کاظم طباطبائی دّسی(  

 ة بخـصائص الخطابـات المنطوقـةّی خصائص اللغة القرآنوازنةت مّ هذا المقال، تمیف
الء ٶحـسب رأی هـ. ةّ شـفهی لغـة القـرآنعقیـدة کـونم یو تقّتوبة، وتمک والم)ةّالمحکی(

علـی ) ةّالمحکیـ(ة للخطابـات المنطوقـة ّوبیسـلکثر الـسمات األأه یمکن تطبیق ّ أنحیث
لغـة  ّ یجـب الحکـم بـأنّیعوالموضع ّنوالت و، عدم التناسبلتفاترار، االکمثل التالقرآن 
ه مـن ّعتقدون أنـیاب المقال ّتک ، لهذا الرأیًخالفا. ةّة وشفهیس منطوقّتاب المقدکهذا ال

 ّ الـنصتبلـورة ّی عملیلنظر ف اینبغیتوبة، ک منطوقة أو م القرآنلغةکون  یم علکأجل الح
 من خالل دراسـة خـصائص المقالة هذه یفان فّأوضح المؤل ، لهذاًتباعا. نتاجه وإّیالقرآن

 مالمـح القـرآن ّم، أنیرکنتها بخصائص لغة القرآن الوازتوبة ومکالخطابات المنطوقة والم
 خطـاب یفـبلـور م قـد تیرکـ القـرآن الّ وأنمنطوقـةخطابـات الالتتالءم مع خصائص  ال
  .اًضیتوب أکم  لغتهّمن ثمتوب، وکم

اللغـة المکتوبـة  للقـرآن، )ةّالمحکیـ(المنطوقـة لغة القرآن، اللغـة  :رئیسةالمفردات ال
  . المنطوقة والمکتوبةخطاباتالخصائص ، للقرآن

  یجنس حروف القرآن وعالقته بالمعن
  
  
  
  
  
  

خوش منشالفضل بو  أ   
  طهران جامعةب كمشار أستاذ  

 الـشعر دیصـعی ف ةّخاصی والمعن اللفظ نیب الترابط حول هاٶجراإ ّتم ٌاساتدر كهنال
 م،یالکـر القـرآن لغة حول مماثلة دراسات كوهنال ة،ّیالبشر لسنةلأل ةّیدباأل الدراساتی ف
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 هـذه فـادةإی فـ ودورهـا الحـروف اءیـزیف ةّیقـضی وهـ بها االعتناء ّقل نقطة كهنال لکن
 والـدور المختلفـة االلـسنة نیبـ دیالـصع هـذای ف وجودةالم االشتراکات ودراسةی المعان
 المقـال هـذا. یالمعـانی ّتلقـی فـ كدرالـإل كالمـشتری کالمبن ةّینساناإل للفطرة ّیساساأل

 یّلـشتی المعنـ فادتـهإ سّویـدر ةّینـساناإل الفطـرة ککتـاب میالکـر القـرآن عـن ثّیتحد
 حـاءیإو جـادیإی فـ ثرهـاأو الصوت اءیزیلفی یعتن المقال. اللغات مختلف من نیالمستمع
 میوتقو ةّیعلم بصورة ةّیالقرآن صواتاأل لیتحلی عل دّیؤک ّثم المختلفة، اللغاتی فی المعن
  .ةّیالقرآنی المعان فاداتإی عل ثرهاأو اتیالمعط

 ائـتالف القرآن،ی قیموس القرآن، غناء الصوت، اءیزیف القرآن، لغة :رئیسةالمفردات ال
  .نالقرآی فی والمعن اللفظ

   التعلیق فی قصص القرآن الکریمّدراسة الرموز لفن
  
  
  
  
  
  

  همدانب نایس یبوعل جامعةب مساعد أستاذ (ّیترکمان ّینعلیحس(  
  بهمداننایس یعل بو جامعةب ثیحدالو القرآن علومفرع  یف توراهکد طالب (ّیشکوری مجتب (  

  فی الجمهور لمواصلةالتعاطف والقلق تخلق یة القصص التی روایالتعلیق هو أسلوب ف
ة ومرافقـة الجمهـور ّ القـصّوتمتدة ّیة، هو زیادة جاذبّالهدف من التعلیق فی القص. ةّالقص

 فی القرآنان یر من األحیثک یات المستخدمة فّیروایة القصص واحدة من التقن. ةّمع القص
س ین لـکـ، ولّی القـصص القرآنـیة فـّیـن استخدام هذه التقنیأثبت بعض الباحث. میرکال

شرح یـ، ّهذه الرسالة فی مـنهج تحلیلـی .میرک القرآن الیف أنواع التعلیق فیمحاولة لتصن
ف وإعطاء یمال النماذج لتصنکم من خالل استیرک القرآن الیأنواع مختلفة من التعلیق ف

ق یـتعلال مختلفـة مـن اً أنواعـّ أنیجـة هـی النتّة المطـاف، فـإنی نهایف. ّلکبعض األمثلة ل
  .ةّیر روائی سور غیا فًضیة تستخدم أّی عن تقنً فضال،میرکص القرآن ال قصیمستخدمة ف

  .ات، جیرار جینتّ، سحر القرآن، السردیّالتعلیق، القصص القرآنی :رئیسةالمفردات ال

  یّ البن جنالمحتسب فی ةّات الشاذءتصنیف توجیه القرا
  
  
  
  
  
  

   دمشهب ّیجامعة فردوسب كأستاذ مشار( ّ نجفیّیروانیإمرتضی(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبث یحدالو علوم القرآنفرع  یتوراه فکطالب د(نژاد  مرتضی سلمان(  
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ّة وهو أحد علوم القـرآن التـی تعـد أغنـی مـوروث قرآنـیّ علم القراءات القرآنیثرأاست ّ ُ 
وبمراجعة کتب الفهارس یمکن مـشاهدة  .ة کبیرةّة األولی بحصّ فی القرون الهجریّثقافی

ّات فی هذا الموضوع دونت فی هذه الفترة الزمنیفّمئات المؤل ّ الـذی » توجیه القراءات«ة ُ
ه بـدأ ّولکنـ. ةّفات القرآنیـّة المؤلّفی ثنایا بقیذه العلوم کان فی خطواته األولی ُیعتبر أحد ه

وإلی جانب القراءات المشهورة التی کانت  .باالستقالل فی نهایة القرن الثانی من الهجرة
کفـرع   ـ»ةّتوجیـه القـراءات الـشاذ«ء المسلمین وتحقیقهم بـدأ علـم موضوع بحث علما

ّوقد أل . بالظهور فی القرن الرابعـّعلمی جدید  ویمکـن اعتبـار .ةّ کتب خاصكفت فی ذلُ
ل الکتـب التـی ّی مـن أوّالبن جن یضاح عنها القراءات واإلّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذ

وقـد قـام کاتبـا المقالـة باسـتقراء توجیهـات . هـاّة وأهمّفت فی توجیه القـراءات الـشاذّأل
ّثــم صــنفا محــاور هــذه التوجیهــات ة التــی وردت فــی هــذا الکتــاب،ّالقــراءات الــشاذ ّ. 

ة ّعلـی أسـاس بقیـ علی أسـاس القـراءات الـسبع،: ّوالمحاور التی تم رصدها هی التوجیه
 ألمثـال،اة، ّلعربیـلهجات القبائل ا الشعر، ، أحادیث الرسول األکرم ة،ّالقراءات الشاذ

  .القیاس وسیاق اآلیات
ابـن ، یّ المحتـسب البـن جنـ،ةّ توجیـه القـراءات الـشاذ،القـرآن :رئیسةالمفردات ال

  .مجاهد

 ضوء نهج یف میرک القرآن الیف» علی«ة لحرف ّیة الداللکدراسة الشب
  ةّکیالداللة اإلدرا

  
  
  
  
  
  

  ید المجقرآنالعلوم ماجستیر فی فرع  (ل نیاّمریم توک(  
  بلوچستانیستان وجامعة سبأستاذ مساعد ( ّه حسومیّ الّولی(  

د مـن الحـاالت یـ العدیة المستخدمة فّی واحدة من النصوص العربی ه»یعل«لمة ک
 ّلکـن کـل. قّ السابق لما قبله عن مفهوم التفویان بالمعنیر هذا البّعبی. میرک القرآن الیف

 یوقد دخلت ف. ّیزک المری هذا المعنی عل القرآن ال تقتصریلمة فکاستخدامات هذه ال
ة ّیقـة وصـفیتستخدم هذه الورقـة طر. ب مختلفةیدة مع أنسجة وأسالیة جدّیمجاالت دالل

 القـرآن مـن یان فـیـقات هذا البیة لفحص تطبّیة وتستخدم مبادئ الدالالت المعرفّیلیتحل
 ّة، تـمّیـلـة المعرف مبـادئ الدالیا إلـً اسـتنادكلـذل. های لمعانی معنیل ذیم تحلیأجل تقد
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 ید هذا المعنی فحص جودة تمدّ تمّة، ثمّل مرّ ألو»یعل« لحرف ّی األساسی المعنتحدید
، مـن خـالل االسـتعارة ّیزکـلمـة بمعناهـا المرک هـذه الّ للدراسات، فإنًووفقا. ّیزکالمر

 یف.  المختلفةیة من المعانکدة وأنشأت شبیة جدّیمی مجاالت مفاهیوالخطط، دخلت ف
ًّرات األنسجة دورا مهمیی، تلعب العوامل وتغیل هذه المعانکیتش   .اً

  .خطط، الةستعار، اال»علی«ة، حرف ّعلم الداللة المعرفی :رئیسةالمفردات ال

   القرآنی إسرائیل فیة بنّ قصی نقل الرسالة فیر البالغة علیدراسة تأث
  
  
  
  
  
  

  مازندران جامعةب ثیدوالح القرآنفرع علوم  یف توراهکد طالب( ّی رضا شمالیعل(  
  مازندران جامعةب كمشار أستاذ( ع نتاجیکبر ربأ ید علّیس(  
  مازندران جامعةب مساعد أستاذ( ّیمحسن نورائ(  

ر مـن العلمـاء یـثکشـهادة ین وا لمعظم العلماء المسلمًعجاز القرآن وفقإحد جوانب أ
 القـصص یحدإل یإسرائ یّن، قصة بنی الحیف. بالغتهین هو فصاحة القرآن ور المسلمیغ

ور یـد مـن الـس العدی وردت فـیة التـّیالتربوة وّیئة بالنقاط األخالقی القرآن و ملیّالهامة ف
 إرسـال الرسـالة أو یة علّیالصنائع البالغ و استخدام الفنونتأثیرّن ما هو أال ٶوالس. ةّیالقرآن

 ّیبـالمنهج الوصـفس هذا المقـال ّدری.  القرآنیل فیسرائإ یّ قصة بنیّالمضمون خاصة ف
 یل فـیسـرائإ یّات المرتبطـة بقـصة بنـی بعض اآلی دور هذه الفنون والصنائع فّیلیوالتحل
ة بـصورة ّیـع البالغئالـصنا القـرآن اسـتخدم الفنـون وّأنن ّیات تبـیـدراسة هذه اآل. القرآن

اسـتخدام . تـأثیرکثـر أبلغ شـکل وأن بـی المخاطبیلإالمضمون یصال الرسالة وة إلّیعجازإ
. ا مـضاعفةًضـعافأة ّیـ الرسـائل القرآنع تضاعف جمـال ولطافـة وتـأثیرئالصناه الفنون وهذ
ة ّیـدبع األئالـصناّن اسـتخدام الفنـون وأ القـرآن یسلوب المستفاد فـن نفهم من األأمکن ی
 ی الکـالم علـتـأثیرا ًریـضاعف کثیـة ّیالتربوة وّیخالقمور األن األیی تبیّة خاصة فّیالبالغو

  .ةّیم األخالقیهم التعالیّ تلقیل فّسهین ویالمخاطب
  .سرائیلإالقرآن، البالغة، الرسالة، موسی، بنی  :رئیسةالمفردات ال
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