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چکیده

در 17 ســوره ی قــرآن ســخن از »قتــال« بــه ميــان آمــده و ایــن واژه در شــکل های مختلــف 158 

ــه  ــد به طــور مســتقیم ب ــه، خداون ــه اســت. در بیــش از 20 آی ــکار رفت ــه ب ــه در بیــش از 130 آی مرتب

ــه در  ــده و 400 آی ــرآن آم ــار در ق ــاد 32 ب ــر آن، واژه ی جه ــالوه ب ــد؛ ع ــر می کن کشــتن انســان ها ام

ــه موضــوع  ــوع نگــرش ب ــن پژوهــش، ن ــن پرســِش ای ــاد نازل شــده اســت. مهم تری ــا جه رابطــه ب

ــی  ــای برون متن ــا واکاوی در گزاره ه ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــه اس ــوره ی توب ــاد در س ــال و جه قت

ــیاق و  ــی )س ــای درون متن ــزول( و گزاره ه ــب ن ــزول و ترتی ــباب ن ــات اس ــی، روای ــای تاریخ )گزاره ه

ــي،  ــاف مردم ــی، اوص ــژه مخاطب شناس ــي به وی ــاع عموم ــا اوض ــا ب ــق آن ه ــزول( و تطبی ــای ن فض

رخدادهــا و شــرايط ويــژه اي كــه در مــّدت نــزول يــك ســوره وجــود داشــته، بتــوان بــه فهــم عمیــق 

و اســتوار قــرآن کریــم کمــک کــرد.

هــدف ایــن مقالــه کــه بــا مطالعــه ی مــوردی و به صــورت کتابخانــه ای و تحلیلــی صــورت گرفتــه؛ 

ــکات  ــه، ن ــی آی ــت کل ــزول، دالل ــل جنبه هــای تفســیری؛ اعــم از شــأن و اســباب ن شــناخت و تحلی

تفســیری، مبحــث قتــال و تناســب درآیــاِت ســوره ی توبــه بــا محوریــت قتال و جهــاد اســت. بــه 

تناســب تحلیل هــای صــورت گرفتــه می تــوان اذعــان کــرد بــا توجــه بــه رویکــرد »قتــال و جهــاد« 

در ســوره ی توبــه آیــات لحــن شــدیدتری بــه خــود می گیرنــد.

واژگان کلیدی: آیات قتال، تحلیل و بررسی، سوره توبه، تناسب، اسباب و فضای نزول.
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مقدمه

بیان مسئله

هنگامی کــه مسلمانان به شهر يثرب »مدينـه« وارد شــدند، نخســتین مراحل شــکل گیری حكومت 

اسالمي شروع شد و زمینــه ی پيدايش و رشد جامعــه ی اسـالمي فـراهم آمـد. در ایــن مرحلــه پيـامبر 

ــای متعدد  ــرد. معاهدات گوناگون با قبايل و گروه ه ــاد ک ــای مختلفـي در برابـر مشركان ایج جبهه ه

ــد، مـسائل مربوط به  ــع ش ــه وض ــت، قوانين و ضوابط گوناگون براي اداره ی امور جامع ــکل گرف ش

اخالق، اجتماع، حكومت، رهبــری و حتــی موضوعات خانوادگي و به طورکلــی هر آن چــه براي بهترين 

شيوه ی اداره كردن جامعه فراهــم  آمــد؛ مانند مســائل مربــوط به زن، ازدواج، ارث و حقوق افراد، صــادر 

شــد و در اين مرحله بود كه آيات مربوط به جنگ و جهاد و فرمان هــای دقيق و سـازنده ی نظامي 

نيز يكي پس از ديگري نازل و صادر  گردیــد. حاصــل تشــكيل دولــت اســالمی، صــدور پيــام دعــوت 

ــى  ــى و دفاع ــای ابتداي ــادى، جنگ ه ــى و اعتق ــارزات فرهنگ ــى، مب ــای سياس ــالمى، درگیری ه اس

گوناگــون، رشــد و گســترش و مشــهور شــدن پديــده ی نفــاق، کارشــکنی های يهــود در برابــر دعــوت 

اســالمى و تشــريع صدهــا حكــم از احــكام فقهــى ديــن و حوادثــى كــه در طــى ســاليان نــزول قــرآن 

در حــوزه اســالمى و يــا خــارج از قلمــرو زندگــى مســلمانان و حكومــت اســالمى و شــرايط و افــكارى 

كــه بــر آن حاكــم بــود، ســبب نــزول ســوره های قــرآن كريــم به ویــژه آیــات قتــال شــد.

ــی  ــه ای و تحلیل ــورت کتابخان ــوردی و به ص ــه م ــا مطالع ــه ب ــش ک ــن پژوه ــا در ای ــرد م رویک

صــورت گرفتــه؛ پیرامــون مباحــث مطرح شــده به ویــژه آيات قتال و جهــاد بــا تکیــه  بــر ســوره  توبــه 

ــاد،  ــک نگاه كلي به ترتيب نزول آيات مربوط به جنگ و جه ــا ی ــد بود. ب ــزول آن  خواه ــباب ن و اس

می تــوان دريافت اين آيات، احكام جهاد و چگـونگي اقـدام بـه جهاد، شكل و كيفيت آمادگي براي 

جهاد، اسباب و وسايل آن، تاكتيك و اســتراتژی آن و باالتر از همــه مقاصد و هدف هــای جهاد اسالمي 

را بيان می کنــد. در اين آيات، موضوعاتي چون خودداري از فرار در جهاد و عــدم پشت كردن به ميدان 

نبرد، پاداش عظيم مجاهدان، ارزش و عظمت مقاومت کننــدگان و شكيبايان، اجر بزرگي كه در انتظـار 

شهيدان ميدان جهاد است و مســئله غنائــم و رفتــار بــا اســیران مطــرح شــده اســت.

2-1. پیشینه تحقیق

در مقالــه ای بــا عنــوان »بازخوانــي زمينــه محــور؛ متــن محــور آيــات آغازيــن ســوره توبه در مســئله 

جهــاد ابتدايــي« بــه قلــم یحیــی صباغچــی و مهدیــه پاکــروان در مجلــه مطالعــات قــرآن و حدیــث 

بــا دو رويكــرد متــن محــور و زمينــه محــور آيــات آغازيــن ســوره توبــه کــه مجــوز جهــاد ابتدايــي بــا 
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همــه مشــركان داده شــده؛ موردبررســی قــرار گرفتــه اســت. مقالــه »خوانشــی نــو از آیــات اذن قتــال 

»أذن للذیــن یقاتلــون...« بــا تکیه بــر نــزول مکــی ســوره حــج« بــه کوشــش احمدنــژاد امیــر وکلباســی 

ــوان »بررســی  ــا عن ــه چــاپ رســیده اســت. در پژوهشــی ب ــان قــرآن ب ــه تفســیر و زب زهــرا در مجل

ــوروزی، محمدجــواد؛ حســینی، سیداحمدحســین؛ در  ــه همــت ن ــاد« ب ــات جه تطبیقــی ســاختار آی

مجلــه مطالعــات تطبیقــی قــرآن و حدیــث بــه برســی تفســیر تطبیقــی و ســیر نــزول آیــات جهــاد 

ــد،  ــیرین کار موح ــاد« ش ــات جه ــر درآی ــده اخی ــران س ــی آراء مفس ــه »بازخوان ــد. در مقال پرداخته ان

ــات  ــه آی ــاد را ب ــات جه ــندگان، آی ــیری نویس ــات تفس ــه مطالع ــن؛ در مجل ــری، محس ــد؛ اکب محم

مطلــق، مقیــد و صلــح و احســان تقســیم کرده انــد و برایــن باورنــد کــه برخــی از محققــان معاصــر 

ــات،  ــایر آی ــورد س ــرار داده و در م ــود ق ــه خ ــون توج ــق را کان ــات مطل ــلف، آی ــران س ــع مفس به تب

اقوالــی چــون نســخ را پذیــرا شــده اند و درنتیجــه »جهــاد بــرای محــو کفــر و تغییــر عقیــده« را الزم 

شــمرده اند. بــا توجــه بــه منابــع معرفی شــده، راجــع بــه  تناســب آیــات قتــال بــا اســباب و فضــای 

ــزول آیــات و ســور مرتبــط در جهــت تبییــن راهكارهــا )فرآينــد( و ارائــه نتايــج )برآينــد( كشــف  ن

ــه  ــورت نگرفت ــتقلي ص ــق مس ــال، تحقي ــات قت ــژه آی ــم به وی ــرآن كري ــوره های ق ــزول س ــاي ن فض

اســت.

2. بحث اصلی

بــا نگاهــی بــه ابتــدای ســوره ی توبــه، آیــات آن بــا موضوعاتــی چــون بيــزارى از كفــار، قتــال بــا 

مشــركين و اهــل كتــاب، معرفــی منافقيــن، تحریــک مســلمانان بــه قتــال، متخلفــان فــراری از جنــگ، 

ــار و زكات دســته بندی می شــود: ــت كف دوســتى و والي

1-2. قتال و جهاد

لغــت قتــل در اشــکال مختلــف آن 158 مرتبــه در بیــش از 130 آیــه بــکار رفتــه اســت کــه در بیــش 

از 20 آیــه، خداونــد بــه طــور مســتقیما امــر بــه کشــتن انســان ها می کنــد. واژه ی جهــاد و مشــتقات 

آن حــدود 32 بــار در قــرآن آمــده و نزدیــک بــه 400 آیــه در رابطــه بــا جهــاد نازل شــده اســت. رابطــه 

منطقــی قتــال بــا جهــاد رابطــه عمــوم و خصــوص مطلق اســت.

اصــل  واژه قتــل )َقْتــل(  زايــل كــردن روح از جســد اســت مثــل مــرگ و مــوت، ولــى بــكار بــردن 

واژه- قتــل- بــه اعتبــار كارى اســت كــه قاتــل انجــام می دهــد و اگــر بــه اعتبــار فــوت شــدن حيــات 

وزندگــی باشــد مــوت بــكار مــی رود )مصطفــوى، 1368، ج 9: 193(. منظــور از جهــاد در ایــن نوشــتار 

ــد  ــا بای ــت؛ ام ــالم اس ــاع از اس ــگ در راه اهلل و دف ــی جن ــج آن یعن ــح و رای ــف مصطل ــان تعری هم
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توجــه داشــت کــه ایــن آیــات زمانــی نازل شــده اند کــه اســالم در حــال گســترش بــود و هــر روز بــه 

تعــداد پیروانــش افــزوده می شــد. بررســی ســیر نــزول ایــن آیــات نشــان می دهــد در زمــان حضــور 

مســلمانان در مکــه و دو ســال ابتدایــی حضــور در مدینــه، حتــی دفــاع بــرای مســلمانان مشــروع 

نبــود. امــا پــس  از آن بــه مســلمانان اجــازه داده  شــده از خــود دفــاع کننــد.

در ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن هســتیم،  فرازهــای مربــوط بــه قتــال درآیــات قــرآن، چه مناســبتی 

بــا شــرایط و مقتضیــات تاریخــی زمــان نــزول این آیــات دارد؟

2-2. فضای نزول آیات

ــه  ــوان ب ــی می ت ــه راه ــه و از چ ــه چگون ــت ک ــروری اس ــش ض ــن پرس ــه ای ــخ ب ــدا پاس در ابت

فضــای نــزول ســوره بقــره و توبــه و تناســب و هماهنگــی آیــات مربــوط بــه قتــال بــا مشــرکین و 

ــت یافت؟ ــزول دس ــای ن ــن فض ــا ای ــن ب منافقی

در پاســخ بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه رويكــرد ساختارشناســانه 

ــه كشــف ســاختار هندســي ســوره ها،  ــان را ب ــم، آن ــه ســوره های قــرآن كري قرآن پژوهــان معاصــر ب

كشــف اهــداف ســوره ها وحــدت موضوعــي ســوره ها و تدبــر در قــرآن كريــم ســوق داده اســت. در 

ــي  ــاي اصل ــا و راهبرده ــي از دغدغه ه ــوره ها يك ــزول س ــاي ن ــف فض ــا، كش ــن دانش ه ــه ی اي هم

ــات  ــزول آي ــأن ن ــبب و ش ــه س ــين ب ــران پيش ــژه مفس ــه وي ــالوه توج ــود. به ع ــوب می ش محس

به عنــوان يكــي از مهم تریــن قرائــن پيوســته و غیرلفظــی كــه بــا هــدف فهــم و کشــف فضــاي نــزول 

ــه دارد. ضــرورت تحقیــق در  ســوره ها انجــام می گرفــت، حكايــت از اهميــت فوق العــاده ايــن مقول

ایــن حــوزه و آشــنايي بــا فضــاي نــزول هــر يــك از ســوره های قــرآن كريــم، راهگشــاي تفســير آيــات، 

ــر )كشــف ســاختار هندســي  ــا يكديگ ــات آن ســوره ب ــاط آي تشــخيص هــدف ســوره و تبییــن ارتب

ــز تبییــن  ــه و ني ــر آي ــال  در تفســير ه ــش مناســب ترین احتم ســوره ها( اســت و مفســر را در گزين

صحيــح مطالــب جامــع و کلــی ســوره يــاري می کنــد.

ــار »عمــوم  برآینــد توجــه بــه فضــای نــزول ســوره ها، برجســته کــردن »خصــوص ســبب« در کن

لفــظ« اســت و روشــنگر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه آیــات قــرآن کریــم بــر اســاس حکمــت بالغــه ی 

الهــی و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و مقتضیــات خــاص نــزول یافتــه اســت بطوری کــه هــر آیــه و 

ســوره  را بــا هــر شــرایط و مقتضیاتــی نمی تــوان تطبیــق داد. بلکــه بایــد بــرای آیــات و ســور، بــه 

دنبــال شــرایط و مقتضیــات خــاص و جداگانــه ی هــر یــک بــود تــا بتــوان از پیــام جــاودان قــرآن در 

همــه ی اعصــار بــه بهتریــن وجــه اســتفاده کــرد.
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 از ایــن رو بیــن آیــات قتــال بــا فضــای نــزول آن ارتبــاط محکمــی برقــرار اســت. در ایــن مطالعــه 

مــا بــه دنبــال اثبــات ایــن مقولــه هســتیم کــه مناســبت هــر یــک از فرازهــای آیــات قتــال بــا شــرایط 

ــه اســت و مصادیــق آن مشــمول چــه آیاتــی شــده و  ــه چگون ــات تاریخــی در ســوره توب و مقتضی

ابعــاد و ســبب نــزول متناظــر آیــات آن، چــه بــوده اســت.

3-2. تبیین سبب نزول آیات

ــه  ــزول آی ــر؟ص؟ رخ  داده و باعــث ن ــا پرسشــی اســت کــه در عصــر پیامب ــه ی ــزول؛ حادث ســبب ن

یــا ســوره ای از قــرآن شــده اســت کــه بــه آن حادثــه یــا پرســش، اشــاره دارد )حجتــی،497:1397(. 

ــان شــده اســت. واحــدی  ــی بی ــات، آرای متفاوت ــی آی ــم معان ــزول در فه ــاره ی نقــش ســبب ن درب

ــدی،4:1411(. ــت« )واح ــن نیس ــزول آن، ممک ــبب ن ــتن س ــدون دانس ــه، ب ــیر آی ــد: »تفس می نویس

4-2. بررسی داللت و تناسب آیات قتال با اسباب و فضای نزول آن ها در سوره توبه

1-4-2. فضای نزول سوره توبه

ایــن ســوره، آخريــن ســوره يــا از آخريــن ســوره هايى اســت كــه بــر پيامبــر؟ص؟ در مدينــه نــازل 

گرديــد. دارای 129 آیــه اســت. آغــاز نــزول آن را در ســال نهــم هجــری مى داننــد. بخشــی از آن پیــش 

از حجــة الــوداع و قســمتى از آن پيــش از جنــگ تبــوك و قســمتى دیگــر بــه هنــگام آمادگــى بــراى 

جنــگ و بخــش ديگــرى از آن  پــس از مراجعــت از جنــگ نازل شــده اســت.

ســوره ی توبــه نهمیــن ســوره در ترتیــب نــزول موجــود قــرآن کریــم و از ســوره های مدنــی اســت 

کــه در اواخــر ســال نهــم هجــری و دربــاره جنــگ تبــوک نازل شــده اســت. )شــحاته،186:1374(.

قســمت مهمــى از ايــن ســوره پيرامــون باقيمانــده ی مشــركان و بت پرســتان و دوری از آن هــا و 

لغــو پیمان هایــی اســت كــه بــا مســلمانان داشــتند. قســمت مهــم ديگــرى از ايــن ســوره از منافقــان 

و سرنوشــت آنــان ســخن مى گويــد بخــش ديگــرى از ايــن ســوره پيرامــون دعــوت بــه جهــاد درراه 

خــدا اســت. عــالوه بــر مباحــث فــوق، مباحــث ديگــرى ماننــد هجــرت پيامبــر؟ص؟، ماه هــای حــرام 

كــه جنــگ در آن ممنــوع اســت، گرفتــن جزيــه از اقلیت هــای دينــى و امثــال آن به تناســب مطــرح 

گرديــده اســت )قرشــی،1377، ج 9:338(. ایــن ســوره فاقــد »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« اســت زیــرا 

ایــن ســوره بــا اعالن جنــگ عمومــی بــا مشــرکان و طــرد تمــام پیمان هــای پوشــالی آنــان افتتــاح 

ــن  ــح و آرامــش و هم زیســتی مســالمت آمیز اســت. ممک ــه ی صل ــل روحی گشــته و »بســمله« حام

اســت عــدم ذکــر بســمله مشــابهت آن بــا ســوره ی انفــال باشــد. ســوره ی انفــال بازگوکننــده جهــاد 

مســلمین در جنــگ بــدر اســت وســوره ی توبــه، جهــاد مســلمین در جنــگ تبــوک را گــزارش می کنــد 
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)شــحاته،1374: 185(.

دربــاره ی اســتقالل یــا وابســتگی ایــن ســوره بــا ســوره ی انفــال اختــالف  نظــر وجــود دارد کــه از 

اختــالف صحابــه و تابعیــن نشــأت گرفتــه اســت؛ حتــی روایاتــی از اهل بیــت علیهم الســالم در ایــن 

خصــوص وجــود دارد کــه داللــت آنــان بــه وابســتگی را قــوی نشــان می دهــد.

2-4-2. بررسی آیات قتال به ترتیب نزول در سوره توبه

1-2-4-2. آیه سیف:

ــْم  ــْم َواْحُصُروُه ــْم َوُخُذوُه ــُث َوَجْدُتُموُه ــِرِكيَن َحْي ــوا اْلُمْش ــُرُم َفاْقُتُل ــُهُر اْلُح ْش ــَلَخ اْلَ ــِإَذا اْنَس َف

ــوا َســِبيَلُهْم ِإنَّ اهَّلَل َغُفــوٌر َرِحيــٌم  َكاَة َفَخلُّ ــَاَة َوآَتــُوا الــزَّ َواْقُعــُدوا َلُهــْم ُكلَّ َمْرَصــٍد َفــِإْن َتاُبــوا َوَأَقاُمــوا الصَّ

ــه:5( )توب

بــه ایــن آیــه  ســیف گفتــه شــده اســت چــرا کــه در آن بــه گونــه ی صریــح بــه جنــگ امــر شــده 

اســت. در ایــن آیــه بــه از ميــان برداشــتن مشــركيِن پیمان شــکن و منقــرض ســاختن آنــان بعــد از 

انقضــای مهلــت چهــار ماهــه امــر نمــوده اســت مگــر آن کــه توبــه کننــد.

ــْم« نشــان دهنــده ی برائــت و بيــزارى از مشــركين  ــُث َوَجْدُتُموُه ــوا اْلُمْشــِرِكيَن َحْي تعبیــر »َفاْقُتُل

ــد:  ــاخته و می فرمای ــدر س ــان را ه ــون هايش ــته و خ ــار برداش ــاى كف ــرام را از جان ه ــت و احت اس

بعــد از تمــام شــدن آن مهلــت، ديگــر هيــچ مانعــى از اين كــه آنــان را بكشــيد - نــه حرمــت حــرم 

و نــه احتــرام ماه هــای حــرام - وجــود نــدارد، بلكــه هــر وقــت و هرکجــا كــه آنــان را ديديــد بايــد 

بــه قتلشــان برســانيد، البتــه ايــن در صورتــي اســت كــه كلمــه »حيــث« هــم عموميــت زمانــى را 

برســاند و هم مکانــی را كــه در ايــن صــورت قتــل كفــار بــر مســلمين واجــب اســت و تشــريع ايــن 

حكــم بــراى ايــن بــوده كــه كفــار را در معــرض فنــا و انقــراض قــرار داده و به تدریــج زميــن را از لــوث 

وجودشــان پــاك كنــد و مــردم را از خطرهــاى معاشــرت بــا آنــان نجــات دهــد، بنابرایــن هــر يــك از 

ــْم  ــُدوا َلُه ــُث َوَجْدُتُموُهــْم« و »وخذوهــم« و »واحصروهــم« و »َواْقُع ــوا اْلُمْشــِرِكيَن َحْي تعابیــر »َفاْقُتُل

ُكلَّ َمْرَصــٍد« بيــان يــك نــوع از راه هــای از بیــن بــردن كفــار و نجــات مــردم از شــر ايشــان اســت. 

ــی، 1374، ج9: 205 ( )طباطبای

ســبب نــزول: رســول خــدا؟ص؟ در ســال ششــم هجــرت در جریــان معــروف »حدیبیــه« بــا مشــرکان 

صلــح کــرد. ایــن شــرایط در صلح نامــه درج گردیــد کــه تــا ده ســال درگیــری بیــن طرفیــن ایجــاد 

ــده اش  ــه حمله کنن ــا کمــک ب ــه او ی ــه  ب ــن اســت، حمل نشــود و هــر کــس هم قســم یکــی از طرفی

ــد  ــز آن ســال از بجــا آوردن عمــره صرف نظــر کن ــود. رســول خــدا؟ص؟ نی خــالف معاهــده خواهــد ب

و ســال آینــده قضــای عمــره را بجــای آورد و همچنیــن اگــر قبیلــه ای خواســت بــا یکــی از طرفیــن 
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ــان شــود، مانعــی نداشــته باشــد. هم پیم

بــر اســاس بنــد اخيــر، قبیلــه ی »بنــی بکــر« بــا »قريــش« و قبلــه ی »بنــی خزاعــه« بــا مســلمانان 

ــا،  ــره ی قض ــرت از عم ــه ی آن حض ــد از مراجع ــاه بع ــت م ــش -هف ــدود ش ــدند. ح ــان ش هم پیم

ــن شــرح رخ داد: ــه ای بدی حادث

روزی شــخصی از »بنــی خزاعــه« بــرای خریــد نــزد فــردی از قبیلــه ی »بنــی بکــر« رفــت. بکــری بــه 

آن مــرد خزاعــی طعنــه زد و نســبت بــه رســول  خــدا؟ص؟ بی ادبــی نمــود. مــرد خزاعــی گرچه مســلمان 

نبــود، امــا ایــن برخــورد بکــری بــا وی ســبب حملــه بــه او شــد کــه در اثــر آن شــخص بکــری کشــته 

ــد.  ــرای کمــک پیــش حلیفشــان - قریــش -رفتن ــی خزاعــه« ب ــه »بن ــی بکــر« علي ــه ی »بن شــد. قبیل

قریشــیان همــراه »بنــی بکــر« شــبانه بــه »خزاعــه« حملــه بردنــد و چنــد نفــر از آنــان را کشــتند. بــه 

دنبــال ایــن عهدشــکنی رســول خــدا؟ص؟ درصــدد جمــع آوری لشــکر عليــه قريــش برآمــد. ایــن خبــر به 

ــد« و  ــدر«، »اح ــای »ب ــی در جنگ ه ــت های پی درپ ــل شکس ــه دلی ــیان ب ــید. قریش ــه رس ــل مک اه

»احــزاب«، ایــن بــار مرعــوب شــدند و تصمیــم گرفتنــد ابوســفیان را جهــت معذرت خواهــی از رســول  

خــدا؟ص؟ بــه مدینــه فرســتند. ابوســفیان درخواســت خویــش را پیــش رســول  خــدا؟ص؟ مبنی بــر ایجاد 

قرارنامــه ی صلــح جدیــد مطــرح کــرد و بــه بــزرگان صحابــه متوّســل شــد؛ امــا آن حضــرت جــواب 

رد داده و فرمودنــد: »شــما بایــد حســابی ســرکوب شــوید«؛ و باالخــره ابوســفیان ناامیــد بــه مکــه 

برگشــت )دروزه،1383، ج 9: 373؛ ســربازی،1396، ج 11: 10-11(.

ــه فــوق نقل شــده اســت: رســول خــدا؟ص؟ مكــه را كــه فتــح كــرد  ــور در تفســير آی ــدر المنث در ال

ــرد. ــى محاصــره ك ــا هشــت روِز متوال متوجــه شــهر طائــف شــد و مــردم آن شــهر را هفــت ی

تناســب: ایــن آیــه امتــداد مطالــب قبلــی اســت. بعــد از این کــه خــدای تعالــی از عهــد و پیمــان 

مشــركان اعــالن برائــت کــرد و بــه آنــان چهــار مــاه مهلــت و امــان داد تــا دالیــل ایمــان را بشــنوند، 

ــه ی ایــن  ــان واجــب اســت. از جمل ــر مؤمن ــردازد کــه انجــام آن ب ــه ذکــر امــوری می پ در این جــا ب

امــور قتــال بــا آنــان در هرجایــی اســت خــواه در ســرزمین حــرم باشــند یــا غیــر حــرم. بیــن آیــات 

ارتبــاط و ســازگاری و تناســب وجــود دارد. در آیــه بعــد، هــدف از تشــریع جهــاد، خونریــزی نیســت 

بلکــه رســیدن بــه توحیــد اســت. )فیومــی،1418، ج 10:9: 116(.

نتیجــه: بــا توجــه بــه شــرایط تاریخــی نــزول آیــات ایــن ســوره، قتــال بــا مشــرکین وارد مرحلــه ی 

ــه  ــن آی ــه مشــرکین اســت؛ ای ــال علی ــه اوج خشــونت و قت ــری شــده ک ــارزه و درگی ــدی از مب جدی

مربــوط بــه قتــال بــا مشــرکین و قتــال بــا اهــل کتــاب و منافقیــن و کســانی کــه از جنــگ تخلــف 

ورزیدنــد می باشــد کــه بــه آیــه ی ســیف مشــهور شــده و در آن به گونــه ای صریــح امــر بــه جنــگ 



169

ط
تب

مر
ر 

سو
و 

ت 
یا

ل آ
زو

ی ن
ضا

 ف
 و

ب
سبا

ر ا
ه ب

کی
 ت

 با
به

تو
ه 

ور
س

ر 
 د

ل
تا

 ق
ت

یا
ب آ

س
تنا

ی 
س

رر
و ب

ل 
لی

ح
ت

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

 شــده اســت. چهــار مــاه بــه مشــرکین فرصــت داده شــد کــه در آن چهــار مــاه حــرام، قتــل و قتــال 

نکننــد و عهــد و پیمانــی کــه بــا مشــرکین بســته اند تــا پایــان مــدت محتــرم اســت. همه ی مشــرکین 

معاهــد، به جــز بنــو ضمــره و بنــو کنانــه کســانی اند کــه پیمان شــکنی نمودنــد. عهدشــکنی مشــرکین 

مجــوز مقابلــه  بــه  مثــل و قتــال بــا آنــان اســت. دعــوت بــه از میــان برداشــتن و قتــال بــا مشــرکیِن 

ــا  ــد ی ــه اســارت گیرن ــا ب ــا آن هــا را بکشــند ی ــد ی ــه کنن پیمان شــکن شــده اســت، مگــر آن کــه توب

آنــان را محاصــره کننــد، و اگــر هیچ یــک از ایــن ســه ممکــن نبــود، در کمین شــان بنشــینند و تمــام 

راه هــا را بــر آنــان ناامــن ســازند.

2-2-4-2. پیمان شکنی سران کفر

ُهــْم اَل َأْيَمــاَن  ــَة اْلُكْفــِر ِإنَّ ــوا َأِئمَّ َوِإْن َنَكُثــوا َأْيَماَنُهــْم ِمــْن َبْعــِد َعْهِدِهــْم َوَطَعُنــوا ِفــي ِديِنُكــْم َفَقاِتُل

ُهــْم َيْنَتُهــوَن )توبــه:12( َلُهــْم َلَعلَّ

داللــت کلــی آیــه: بــه  طــور کلــی ایــن آیــه در خصــوص تشــویق بــه جنــگ بــا مشــرکانی کــه 

ــر از آن  ــراد غی ــود، م ــتفاده مى ش ــه اس ــياق آي ــد و از س ــت می کن ــد صحب ــکنی نموده ان پیمان ش

ــرا اگــر منظــور  مشــركينی اســت كــه در آيــه ی قبــل دســتور داد عهــد و پيمان شــان را بشــكنيد. زی

ــان نقــض عهــد را شــرط  ــا اینکــه در آن ــود ب ــود، ديگــر الزم نب ــان مى ب ــه ی مــورد بحــث همان از آي

كــرده بفرمايــد: »اگــر عهــد شكســتند«. بــر ایــن اســاس، بــه طــور قطــع منظــور در ایــن آيــه قــوم 

ديگــرى اســت كــه بــا زمامــدار مســلمانان عهــدى داشــته و آن را شكســته اند و خداونــد قســم های 

ــان را چــون نســبت  ــد. همچنیــن آن ــان كارزار نماین ــا آن ــان را لغــو دانســته و دســتور داده كــه ب آن

بــه ســايرين در كفــر بــه آيــات خــدا ســابقه دارترند، پیشــوایان کفــر نامیــده اســت، ازایــن رو چــون 

ســايرين از آنــان يــاد مى گيرنــد، لــذا بايــد بــا همــه ی آنــان بجنگنــد شــاید این گونــه از عهدشــكنى 

ــا مشــرکانی کــه دســت بــه پیمان شــکنی زدنــد؛  ــر تشــویق بــه جنــگ ب دســت بردارند. ایــن آیــه ب

ــی،1374، ج 9: 213(. ــت دارد )طباطبای دالل

ایــن آیــه از آیــات برگزیــده ی سیاســی اســالم اســت کــه همــگان حتــی مشــرکان و ملحــداِن منکــر 

ــارت   ــه  عب ــر حــذر مــی دارد؛ ب ــه پیمان شــکنی ب خــدا و قیامــت را از شکســتن ســوگند، بلکــه هرگون

دیگــر، معیــار نبــرد بــا ســران کفــر، همــان نقــض عهــد اســت و جمــع »نکــث َایمــان« و »طعــن در 

دیــن« بــا هــم و یک جــا الزم نیســت و هــر يــك به تنهایــی مجــوز قتــال بــا آن هاســت.

ســبب نــزول: از ابــن عبــاس روایت شــده: ايــن آيــه دربــاره ی چهــار نفــر از منافقیــن، ابوســفیان، 

حــرث بــن هشــام، ســهيل بــن عمــرو، عكرمــة بــن ابــى جهــل و ديگــر ســران قريــش كــه پيمــان 

شكســتند - و آنــان بودنــد كــه بــه اخــراج پيغمبــر؟ص؟ اقــدام کردنــد- نازل شــده اســت . حمیــری در 
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ــر اســت. چــون در روز  ــر طلحــه و زبی ــام صــادق؟ع؟ آورده: منظــور از ســران کف ــرب االســناد از ام ق

جنــگ بصــره در مقابــل امــام علــی؟ع؟ ایســتادند )واحــدى،1383: 128(.

امــام علــى؟ع؟ می فرماینــد: ايــن آيــه دربــاره پیمان شــکنان جمــل نازل شــده اســت )محقــق،1361: 

402(. چــون آنــان نیــز بــا آن حضــرت بیعــت کــرده بودنــد؛ ولــی آن را نقــض کردنــد.

ــه در  ــگ اســت. همان طــور ک ــا جن ــه ی ــه، ســرانجاِم مشــرکان توب ــن آی ــر اســاس ای تناســب: ب

آیــه ی قبلــی ذکــر کردیــم، ایــن ســوره در ســال نهــم هجــری نــازل شــده و قتــال و درگیــری در آن 

ســال بــا توجــه بــه نمــودار شــماره )1( در اوج خــود قــرار دارد. هــدف از ایــن جنــگ آن اســت تــا از 

این گونــه اعمــال دســت  برداشــته و از کفــر، عنــاد و گمراهــی خویــش برگردنــد و ایــن خــود نهایــت 

ــر انســان نشــان می دهــد. کــرم و فضــل الهــی را ب

3-2-4-2. جنگ با مشرکان پیمان شکن

ٍة َأَتْخَشــْوَنُهْم َفاهَّلُل  َل َمــرَّ ُســوِل َوُهــْم َبَدُءوُكــْم َأوَّ ــوا ِبِإْخــَراِج الرَّ َأاَل ُتَقاِتُلــوَن َقْوًمــا َنَكُثــوا َأْيَماَنُهــْم َوَهمُّ

َأَحــقُّ َأْن َتْخَشــْوُه ِإْن ُكْنُتــْم ُمْؤِمِنيــَن )توبه:13(

داللــت کلــی آیــه: ايــن آيــه بــه تحریــک مســلمانان بــه جنــگ بــا مشــرکین اشــاره دارد، از ایــن  رو 

آن جرائــم را كــه مشــركين مرتكــب شــده و خیانت هایــی كــه بــه خــدا و حــق و حقيقــت کرده انــد 

ــه  ــگ و اين ك ــروع جن ــكنى و ش ــا عهدش ــه ب ــان را در رابط ــای آن ــا و طغيان ه ــن خطاه و همچنی

ــی، 1374: 213(. ــادآوری می ســازد )طباطبائ ــد ی ــرون كنن مى خواســتند آن حضــرت را بي

اســباب نــزول توبــه: از قتــاده روایــت  شــده: خزاعــه، بنــی بکــر را در مکــه مــورد کشــتار قــرارداد و 

ی روایــت کــرده: ایــن آیــه دربــاره ی خزاعــه - هم پیمان هــای پیامبــر؟ص؟  همچنیــن از عکرمــه و از ُســدَّ

- نازل شــده اســت کــه خــدا درد و رنجــی را کــه بنــی بکــر بــر ســینه های آن هــا گذاشــته بــود شــفا 

داد )محقــق،1361: 402، فیومــی، 1418، ج 10-9،123، ســیوطی،1394: 185(.

ــد آن  ــل می کن ــادق؟ع؟ نق ــام ص ــوِلِه« از ام ــَن اهَّلِل َو َرُس ــراَءٌة ِم ــه  »َب ــل آي ــى در ذي ــير قم در تفس

حضــرت فرمــود: ايــن آيــه پــس از بازگشــت رســول خــدا؟ص؟ از جنــگ تبــوك كــه در ســال نهــم هجری 

اتفــاق افتــاد نــازل گرديــد.

ــرى  ــارت مشــركين جلوگي و رســول خــدا؟ص؟ بعــد از آن کــه مكــه را فتــح كــرد، در آن ســال از زي

نفرمــود. )طباطبایــی،1374، ج 9: 215-219(.

ــان  ــه آن ــت ک ــان داش ــرکان را بی ــت مش ــن حال ــی ای ــدای تعال ــه خ ــد از این ک ــب: بع تناس

ــد؛ در  ــر می گذارن ــا را فرات ــش پ ــدود خوی ــد و از ح ــان می دارن ــاق را پنه ــرده، نف ــکنی ک پیمان ش

این جــا بــه بیــان حــال آنــان پــس از ثبــوت عداوتشــان نســبت بــه اســالم می پــردازد و بــر اســاس 
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ــگ اســت. ــا جن ــه ی ــه هــم، ســرانجام کار مشــرکان توب ــن آی ای

ــث،  ــورد بح ــه ی م ــین، در آی ــات پیش ــرکان درآی ــکام مش ــروح اح ــل و مش ــان مفّص ــس از بی پ

ــا روشــن شــود  ــد ت ــر پایــه ی »و جادلهــم بالتــي هــي أحســن« گوشــزد می کن تتمــه ی تفصیــل را ب

رعایــت عهــد، از قوانیــن انســانی اســت کــه درون همــگان، حتــى ملحــداِن منکــر خــدا و قیامــت، 

نهادینــه  شــده، پــس وفــا بــه عهــد بــر همــگان الزم اســت. آیــات بــا همدیگــر مرتبــط و منســجم 

ــی،1393، ج 33 : 321(. ــوادی آمل ــتند )ج هس

ایــن آیــات بــه جنــگ بــا مشــرکان پیمان شــکن و ســران کفــر می پــردازد و بــر اســاس روایــات، 

ــال هــم نازل شــده اند. ــه دنب ــه ب ایــن ســه آی

ــه«  ــل مک ــوم »اه ــن ق ــود از ای ــد: مقص ــل می کن ــدی و... نق ــاس، س ــن عب ــداهلل ب ــری از عب طب

ــرای  ــی ب ــان، ترغیب ــن بی ــا ای ــه ب ــتند. آی ــان را شکس ــه« و معاهداتش ــح حدیبی ــه »صل ــتند ک هس

ــت. ــرکان اس ــار و مش ــه کف ــال علی ــاد و قت ــه ی جه ــتن در عرص ــا گذاش ــت پ ــان جه مؤمن

ــا مشــرکان را بیــان می کنــد. در  ــزوم قتــال ب ــه ی ل ــا زمینه ســازی آیــات پیشــین، ادل ایــن آیــه ب

بررســی رذایــل اخالقــی مشــرکان کــه اســتحقاق نبــرد بــا آنــان را ثابــت می کنــد، آیــه ی هفتــم بــه 

عهدشــکنی و آیــه ی هشــتم بــه فســق آنــان اشــاره می کنــد؛ کــه بــه بازداشــتن از راه خــدا )وقصــدوا 

ــد. ــن ســبيله( می انجام ع

برایــن اســاس، خــدا در چنیــن فضایــی چنــد ویژگــی َپســت بــرای مشــرکان برمی شــمرد و بــه 

ــاَن  ــْم اَل َأْيَم ُه ــِر ِإنَّ ــَة اْلُكْف ــوا َأِئمَّ ــد: »َفَقاِتُل ــان می ده ــان فرم ــا و رهبرانش ــا آن ه ــه ب ــگ و مقاتل جن

ــی،1393، ج 33،: 321(.  ــد )جــوادی آمل ــه آن ترغیــب و تشــویق می کن ــه:12( و ســپس ب ــْم« )توب َلُه

ُســوِل« )توبــه:13( تــا آخــر چهــار آيــه ايــن  ــوا ِبِإْخــراِج الرَّ ــْم َو َهمُّ ــوا َأْيماَنُه ــوَن َقْومــًا َنَكُث »َأ ال ُتقاِتُل

ــه  ــردازد ک ــبابی می پ ــر اس ــه ذک ــد؛ و ب ــركين بجنگن ــا مش ــد ب ــك مى كن ــلمانان را تحري ــات مس آي

باعــث جنــگ بــا آن هاســت. ازجملــه، عهدشــکنی، آغازگــری جنــگ و تصميــم بــه اخــراج پیامبــر از 

شــهر. ایــن جنــگ بــا مشــرکان به منظــور پاک ســازی جزیــرة العــرب از شــرک و بت پرســتی صــورت 

می گیــرد )طباطبایــی،1374: 213(.

ــد، مخصــوص  ــان گردی ــات بی ــن آی ــه در ای ــد )عهدشــکنان( ک ــن عه ــد حكــم ناكثي ــه نمان ناگفت

مشــرکان مکــه نیســت، بلکــه یهــود و مســیحیان اطــراف مدینــه کــه بــا رســول خــدا؟ص؟ معاهداتــی 

امضــا نمــوده بودنــد، نیــز مشــمول ایــن حکــم قــرار می گرفتنــد و بلکــه حکــم تمــام عهدشــکنان در 

هرزمانــی همیــن اســت. پــس ایــن  یــک حکــم کلــی در مــورد ناكثيــن عهــد اســت )ســربازی،1390، 

ج 11: 35(.
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4-2-4-2. جنگ تبوک

َم اهَّلُل َوَرُســوُلُه َواَل َيِديُنــوَن  ُمــوَن َمــا َحــرَّ ِذيــَن اَل ُيْؤِمُنــوَن ِبــاهَّلِل َواَل ِباْلَيــْوِم اْلِخــِر َواَل ُيَحرِّ »َقاِتُلــوا الَّ

َيــَة َعــْن َيــٍد َوُهــْم َصاِغــُروَن« )توبــه:29( ــى ُيْعُطــوا اْلِجْز ِذيــَن ُأوُتــوا اْلِكَتــاَب َحتَّ ِديــَن اْلَحــقِّ ِمــَن الَّ

داللــت کلــی آیــه: ايــن آيــه مســلمين را بــا اهــل كتــاب كــه از طوايفــى بودنــد كــه ممكــن بــود 

ــه ی اعتقــاد و عمــل مفســده ای نداشــته  ــد و در انحرافشــان از حــق، در مرحل ــد و بمانن جزيــه بدهن

باشــد، بــه کارزار امــر نمــوده اســت. از ایــن آیــه برمى آيــد منظــور از اهــل كتــاب يهــود و نصــارى 

ــه  ــي و ن ــاَب« بيان ــوا اْلِكت ــَن ُأوُت ِذي ــَن الَّ ــن« در تعبیر »ِم ــه  »م ــه كلم ــر اســاس ســیاق آی هســتند. ب

تبعيضــى اســت، بــراى اين كــه هــر يــك از يهــود و نصــارى و مجــوس ماننــد مســلمين، امــت واحــد 

و جداگانــه اى هســتند، هرچنــد ماننــد مســلمين در پــاره اى عقايــد بــه شــعب و فرقه هــاى مختلفــى 

ــود و  ــا برخــی از يهــود، نصــارى و مجــوس ب ــال ب تقسیم شــده باشــند. از ایــن  رو اگــر مقصــود، قت

يــا مقصــود، قتــال بــا يكــى از ايــن ســه طایفــه ی اهــل كتــاب كــه بــه خــدا و معــاد ايمــان ندارنــد 

ــن  ــد. همچنی ــاده كن ــب را اف ــا مطل ــد ت ــان بفرماي ــن بي ــر اي ــرى غي ــان ديگ ــود بي ــود، الزم ب مى ب

ــوَن ...«  ــَن  ال ُيْؤِمُن ِذي ــه  ی »الَّ ــى جمل ــل يعن ــه ی قب ــان جمل ــاَب« بي ــوا اْلِكت ــَن ُأوُت ِذي ــَن الَّ ــه ی »ِم جمل

ــرام  ــزا و ح ــدا و روز ج ــه خ ــتن ب ــان نداش ــل ايم ــده از قبي ــه ذکرش ــى ك ــن  رو اوصاف ــت، از ای اس

ندانســتن محرمــات الهــى و نداشــتن ديــن حــق، ســه علــت بــرای حکــم قتــال بــا اهــل کتــاب، قهــرًا 

متعلــق بــه همــه خواهــد بــود )طباطبائــی، 1374،ج9: 32(

ــت روم  ــا دول ــگ ب ــه رســول خــدا؟ص؟ دســتور جن ــى ك ــه در موقع ــن آي ــد اي ــزول: گوين ســبب ن

ــه  ــد. چنان ك ــروع ش ــوك ش ــزوه ی تب ــه، غ ــن آي ــزول اي ــد از ن ــد و بع ــازل گردي ــود ن ــادر فرم را ص

ــق،1361: 410(.  ــراى عمــوم غــزوات مى باشــد )محق ــه ب ــن آي ــد اي ــز گوين ــه اســت و ني مجاهــد گفت

ــغ(،  ــودکان نابال ــه نازل شــده اســت. از خردســاالن )ک ــورد اهــل جزی ــه در م ــن آی ــز نقل شــده ای نی

ــود. ــه نمی ش ــه گرفت ــردگان جزی ــردان و ب ــان، پیرم ــگان(، زن ــن )دیوان مجانی

طبرســی )ره( می نویســد: »اصحــاب مــا گفته انــد کــه حكــم مجــوس، حکــم یهــود و نصاراســت«. 

پــس در صــورت قتــال بــا اهــل کتــاب، اموالشــان غنيمــت مســلمين و زن و بچه هايشــان اســراى 

آنــان خواهــد بــود، چنان چــه جزیــه دهنــد البتــه در آن صــورت بــر مــا مســلمين حــرام اســت كــه 

ــران  ــان را همس ــان ايش ــم زن ــز مى تواني ــم و ني ــود كني ــير خ ــان را اس ــم و ايش ــان را بگيري اموالش

ــا  ــال ب ــورد اســت: يكــى قت ــال دو م ــود: قت ــه فرم ــرده ك ــت ك خودســازیم. از رســول خــدا؟ص؟ رواي

مشــركين تــا آن كــه ايمــان بياورنــد و يــا جزیــه دهنــد و ديگــرى قتــال بــا ياغيــان تــا زمانــى كــه 

ــه عدالــت رفتــار مى شــود. ــان ب ــا آن اطاعــت خــدا را گــردن نهنــد، آن وقــت ب
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و نيــز در همــان كتــاب اســت كــه ابــن ابــى شــيبه و ابــن جريــر و ابــن منــذر و ابــن ابــى حاتــم 

و ابــو الشــيخ و بيهقــى در ســنن خــود همگــى از مجاهــد روايــت كرده انــد: ايــن آيــه وقتــى نــازل 

شــد كــه رســول خــدا؟ص؟ و يارانــش مأمــور شــده بودنــد بــه جنــگ تبــوك برونــد.

ــان و  ــر و يهودي ــيان هج ــدا؟ص؟ از مجوس ــول خ ــرى آورده: رس ــيبه از زه ــى ش ــن اب ــن اب همچنی

ــه گرفــت. نصــاراى يمــن جزي

تناســب: ایــن دســتور بــرای مســلمانان بــه قتــال و مبــارزه باکســانی از اهــل کتــاب اســت کــه بــه 

آن هــا ســتم کرده انــد و توضیحــات بــرای ایــن شــش آیــه منطبــق و مرتبــط باهــم هســتند.

بغــوی از کلبــی روایــت کــرده کــه آیــه ی اول در مــورد عهدشــکنی بنــی قریظــه و بنــی نظیــر از 

یهودیــان نــازل شــد و پیامبــر؟ص؟ بــه آنــان گفــت: نخســتین جزیــه را بــه اهــل اســالم بپردازنــد و 

اولیــن تحقیــر اهــل کتــاب بــه دســت مســلمانان انجــام شــد. بــر اســاس ســیاق، ایــن آیــات پــس 

از فتــح مکــه و در حیــن حملــه بــه تبــوک نــازل شــد.

ــات،  ــن آی ــون در ای ــد و اکن ــل ش ــن و تحلی ــركان تبیی ــا مش ــال ب ــکام قت ــین، اح ــات پیش درآی

احــکام اهــل کتــاب )یهــود و نصــاری( تحلیــل و بررســی می شــوند. پــس از فتــح مکــه، گروهــی از 

یهودی هــا و مســیحی های حجــاز، از راه ارتبــاط بــا دو ابرقــدرت و امپراتــور ایــران و روم، ضــد نظــام 

ــرای برقــراری حکومــت اســالمی و  ــد. در چنیــن وضعیتــی ب اســالمی توطئــه ای در ســر می پروراندن

ــه کــه  ــوای آن ایــن اســت: همان گون ــازل شــد و محت ــه ن ــی و نظــام توحیــدی ایــن آی امنیــت مل

بــا مشــركان قتــال می کنیــد، بــا اهــل کتابــی قتــال کنیــد کــه نــه اعتقــاد درســتی دربــاره ی مبــدأ 

و معــاد دارنــد، نــه بــه تــورات و انجیــل اصيــل مؤمن انــد و نــه بــه اســالم گرایــش دارنــد، تــا بــا 

خضــوع در برابــر حکومــت اســالمی بــه جزیــه بپردازنــد )جــوادی آملــی،1393، ج 33: 467-468(.

نتیجــه: ایــن آیــه دعــوت بــه قتــال و مبــارزه بــا یهــود و نصــاری می کنــد کــه بــه دلیــل ایمــان 

نداشــتن اهــل کتــاب بــه خــدا – حــرام ندانســتن محرمــات خــدا و رســولش- و تدّیــن نداشــتن بــه 

دیــن حــق کــه مجــوز قتــال بــا اهــل کتــاب اســت، مرحلــه ی جدیــدی از قتــال محســوب می شــود، 

تــا در صــورت نپذیرفتــن دیــن حــق یــا کشــته شــوند یــا جزیــه بپردازنــد؛ و چه بســا اقامــت آنانــی 

کــه بــا آن هــا عقــد ذمــه بســته، در ســرزمین اســالم موجــب شــناخت و آشــنایی آنــان بــا محاســن 

ــالم  ــه اس ــر ب ــد و از کف ــرک گوین ــود را ت ــن خ ــا دی ــردد ت ــه آن می گ ــر ب ــد و منج ــالم می باش اس

برگردنــد.

5-2-4-2. عقیده ی اهل کتاب )یهود ونصاری(

ــْم  ــْم ِبَأْفَواِهِه ــَك َقْوُلُه ــُن اهَّلِل َذِل ــيُح اْب ــاَرى اْلَمِس َص ــِت النَّ ــُن اهَّلِل َوَقاَل ــٌر اْب ْي ــوُد ُعَز ــِت اْلَيُه »َوَقاَل
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ــه:30( ــوَن« )توب ــى ُيْؤَفُك ــُم اهَّلُل َأنَّ ــُل َقاَتَلُه ــْن َقْب ــُروا ِم ــَن َكَف ِذي ــْوَل الَّ ــوَن َق ُيَضاِهُئ

داللــت کلــی آیــه: ایــن آیــه بــه بیــان عقایــد اهــل کتــاب )یهــود و نصــاری( و ماجــرای عزیــر 

ــورات را بعــد از  ــد نمــود و ت ــن يهــود را تجدي ــه دي ــر همــان كســى اســت ك ــه اســت. عزی پرداخت

ــد و  ــودن معب ــران نم ــود و وي ــالد يه ــخير ب ــل و تس ــاه باب ــر، پادش ــه ی بخت النص ــه در واقع آن ک

ــر  ــه رشــته ی تحري ــى ب ــاره به صــورت كتاب ــن رفــت، دوب ــی از بي ســوزاندن کتاب هــای ايشــان به کل

درآورد )طباطبائــی، 1374، ج9: 325(.

ســبب نــزول: در الــدر المنثــور آمــده: بخــارى در تاريــخ خــود از ابــى ســعيد خــدرى روايــت كــرده 

كــه گفــت: وقتــى جنــگ احــد شــروع شــد و رســول خــدا؟ص؟ پیشــانی اش مجــروح گرديــد و دندانــه ی 

ــب  ــت: غض ــرد و گف ــد ك ــمان بلن ــوی آس ــت هایش را به س ــت و دس ــت، برخاس ــی اش شكس رباع

خــدا وقتــى بــر يهــود شــدت گرفــت كــه گفتنــد: عزيــز پســر خــدا اســت و وقتــى بــر نصــارى شــديد 

شــد كــه گفتنــد: مســيح پســر خــدا اســت، در ايــن امــت بــر افــرادى شــدت مى گيــرد كــه خــون مــرا 

بريزنــد و عترتــم را آزار دهنــد. در تفســیر عیاشــی نیــز قریــب بــه ایــن مضمــون روایتــی آمــده اســت؛ 

ــى ُيْؤَفُكــوَن«  و در احتجــاج طبرســى از امــام علــى؟ع؟ نقل شــده كــه در معنــاى جملــه »قاَتَلُهــُم اهَّلُل َأنَّ

فرمــود: يعنــى خــدا لعنتشــان كنــد، كار تهمــت و افــك را بــه کجــا رســانده اند. در ايــن آيــه لعنــت 

ْكَفــَرُه« كــه معنايــش ايــن اســت:  ْنســاُن مــا َأ خــدا را قتــال خــدا خوانــده و همچنيــن در آيــه »ُقِتــَل اْلِ

لعنــت بــاد بــر انســان چقــدر کفرپیشــه اســت.

ــی ماه هــا را  ــه:37(، جابجای ــُروا...« )توب ــَن َكَف ِذي ــِه الَّ ــلُّ ِب ــِر ُيَض ــي اْلُكْف ــاَدٌة ِف ــي ُء ِزي ِس ــا النَّ َم »ِإنَّ

ــق،1361: 412(. ــده اســت )محق ــر خوان کف

ــه حضــور رســول خــدا؟ص؟  ــو حاتــم از ابــن عبــاس روایــت کــرده: عــده ای ب و همچنیــن ابــن اب

ــاور  ــه ای و ب ــرک گفت ــا را ت ــه ی م ــو قبل ــه ت ــم، درحالی ک ــروی کنی ــو پی ــه از ت ــد چگون ــد و گفتن آمدن

ــیوطی،1394: 188(. ــد )س ــازل ش ــوق ن ــه ی ف ــاره آی ــت؟ دراین ب ــر خداس ــر پس ــه عزی ــداری ک ن

ــی  ــز در برخ ــاب، ج ــل کت ــرکان و اه ــترك مش ــم مش ــان حک ــس از بی ــات 33-30: پ ــب آی تناس

ــا  ــال ب ــد جزیــه و اعــالم این کــه عــدم ایمــان واقعــِی اهــل کتــاب، ســبب دســتور قت مســائل مانن

ــا اهــل کتــاب  آن هاســت، اکنــون بــه تحلیــل مســئله و ایجــاد انگیــزه در مســلمانان بــرای نبــرد ب

ــا یکدیگــر را  ــان ب ــا مشــرکان ســنجیده و شــباهت آن ــه، اهــل کتــاب را ب می پــردازد و در ایــن زمین

ــی،1393، ج 33: 489(. ــوادی آمل ــد )ج ــاد می کن ی

بعــد از این کــه خــدای تعالــی در آیــه ی جزیــه بیــان داشــت: یهــود و نصــاری بــه خــدا ایمــان 

ــه خــدا  ــان ب ــه آن ــان داشــت ک ــب پرداخــت و بی ــن مطل ــح ای ــه توضی ــه ب ــن آی ــد؛ در ای نمی آورن
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ــن کاری شــرک اســت. ــه چنی ــد؛ ک ــد می دهن نســبت فرزن

همــواره ســعی و تــالش می کننــد تــا نــور اســالم را خامــوش ســازند، ایــن آیــات دلیــل واضــح و 

آشــکاری در خصــوص ســبب جنــگ بــا اهــل کتــاب اســت )فیومــی،1418، ج 9-10: 196(.

6-2-4-2. تحریم جابجایی ماه ها

ــا  ْرَض ِمْنَه ــَماَواِت َواْلَ ــَق السَّ ــْوَم َخَل ــاِب اهَّلِل َي ــا َعَشــَر َشــْهًرا ِفــي ِكَت ــَد اهَّلِل اْثَن ــُهوِر ِعْن َة الشُّ ــدَّ ِإنَّ ِع

ــًة َكَمــا ُيَقاِتُلوَنُكــْم  ــُم َفــَا َتْظِلُمــوا ِفيِهــنَّ َأْنُفَســُكْم َوَقاِتُلــوا اْلُمْشــِرِكيَن َكافَّ يــُن اْلَقيِّ َأْرَبَعــٌة ُحــُرٌم َذِلــَك الدِّ

ِقيــَن )توبــه:36( ــًة َواْعَلُمــوا َأنَّ اهَّلَل َمــَع اْلُمتَّ َكافَّ

داللــت کلــی آیــه: ایــن آیــه بــه  حکــم حرمــت قتــال در ماه هــای چهارگانــه حــرام اشــاره می کنــد  

و منظــور از حرمــت، آن اســت كــه مــردم از جنگيــدن بــا يكديگــر منــع شــده تــا امنيــت عمومــى 

حکم فرمــا شــود و بــه عبــادت و طاعــات خــدا پردازنــد.

ــاب  ــى بت پرســتان اســت و شــامل اهــل كت ــا مشــركين، يعن ــال ب ــا متعــرض قت ــه، تنه ايــن آي

ــن  ــاب داده، ليك ــل كت ــه اه ــرك ب ــبت ش ــًا نس ــا تلویح ــًا و ي ــد صریح ــرآن هرچن ــرا ق ــت، زي نيس

ــان اطــالق نكــرده و ايــن كلمــه را به طــور توصيــف، تنهــا در  ــر آن هیــچ  وقــت كلمــه ی مشــرك را ب

ــه  ــا ب ــل و ي ــه ی فع ــه صيغ ــه ب ــر ك ــه ی كف ــالف كلم ــه خ ــت، ب ــرده اس ــتان به کارب ــورد بت پرس م

صيغــه ی وصــف بــه ايشــان نســبت داده، همان طــوری كــه بــه بت پرســتان اطــالق نمــوده اســت 

)طباطبائــی، 1374، 9: 365، ســربازی، 1396، 130:11(.

ســبب نــزول: »انمــا النســیء« ابــن جریــر طبــری از ابــی مالــک روایــت نمــوده: عــرب از اين كــه 

ســه مــاه پی درپــی از جنــگ و غــارت محــروم و ممنــوع باشــد ناراحــت بــود، یــک ســال بــا ســیزده 

ــمردند،  ــالل می ش ــات را ح ــواع محرم ــد و در آن ان ــر می گردانیدن ــرم را صف ــاختند و مح ــاه می س م

ایــن بــود کــه خــدای تعالــی ایــن آیــه را نــازل کــرد )طباطبایــی، 1374، ج 9: 365(.

تناســب: مشــرکان عــرب، بــا قصــد، حرمــت یــک مــاه از ماه هــای حــرام را بــه تأخیــر می انداختنــد 

و بــه ماهــی دیگــر منتقــل می کردنــد.

مفســران روایــت خاصــی در ســبب نــزول ایــن دو آیــه نقــل نکرده انــد و در ظاهــر هیــچ ارتباطــی 

بــا آن چــه پیــش از آن  و در ادامــه می آیــد، نیســت. طبــری می گویــد: ایــن آیــه بــرای برانگیختــن 

ــای  ــا و ماه ه ــه ماه ه ــاره ب ــرای اش ــی ب ــچ تأویل ــت. او هی ــرکین اس ــا مش ــال ب ــه قت ــلمانان ب مس

ــوا  ــر »َو قاِتُل ــد: در تعبی ــر می گوین ــن کثی ــوی و اب ــت؛ بغ ــرده اس ــر نک ــدنی ذک ــرام و فراموش نش ح

ــًة« همــه در بیــان توجیــه محاصــره پیامبــر؟ص؟ و مســلمانان در طائــف هســتند، ایــن  اْلُمْشــِرِكيَن َكافَّ

ــازل  ــود، ن ــد ب ــال بع ــک س ــًا ی ــه تقریب ــوک ک ــگ تب ــورد جن ــر در م ــای دیگ ــیاق آیه ه ــات در س آی
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شــد؛ و بــه نظــر نمی رســد کــه آن هــا در ایــن ســیاق باشــند. مفســران دالیــل و حکمــت ذکــر چنــد 

ــربازی،1390، ج 33: 123-126  ــی،1374، ج 9: 369، س ــد )طباطبای ــر نکرده ان ــی را ذک ــاه و فراموش م

ــی،1418، ج 9-10: 209(. فیوم

ــُم« یعنــی دیــن ابراهیــم و اســماعیل؟ع؟، دیــن،  يــُن اْلَقيِّ در ادامــه خــدای تعالــی فرمــود: »ذِلــَك الدِّ

شــرع و حکمــی اســت کــه در آن هیــچ انحــراف و کجــی نیســت تــا مــاه محــّرم بــه  عنــوان  مثــال، 

به جــای مــاه صفــر منتقــل شــود، برخــالف عملکــرد اهــل جاهلیــت کــه اســم های برخــی ماه هــا را 

مقــدم و برخــی دیگــر را تأخیــر می نمودنــد )فیومــی،1418، ج 9-10: 210(.

جنــگ در ایــن ماه هــای چهارگانــه در زمــان ابراهیــم و اســماعیل؟ع؟ حــرام بــود. عــرب  همچنــان 

بــه ایــن حرمــت ادامــه دادنــد ســپس حرمــت آن نســخ شــد.

ایــن آیــات بازگشــت مجــدد به ســوی قبایــح مشــرکان اســت. بگونــه ای کــه آنــان احــکام خــدا 

ــد و ســخن از  ــدا را تغییــر دادن ــود و نصــاری احــکام خ ــه یه ــه ک ــد. درســت آن گون را تغییــر دادن

جنــگ و حکــم معاملــه بــا آنــان کامــاًل مناســب بــود، ســپس بــه ذکــر احــکام مشــرکان بازگشــت. 

ــی  ــزوم آن همگام ــگ و ل ــورد جن ــاری در م ــود و نص ــرکان و یه ــرد مش ــن عملک ــب بی به این ترتی

ــی، 1418، ج 9-10: 207-208(. ــت )فیوم ــورت گرف ص

ــان  ــاب را بی ــار، مشــرکان و اهــل کت ــت کف ــت ضالل ــد متعــال کیفّی در آیه هــای گذشــته، خداون

ــود. در  ــج ب ــده رای ــات گمراه کنن ــاب، رســوم و خراف ــن اهــل کت ــه در بی ــح داد چگون ــود و توضی فرم

ایــن دو آیــه ی کریمــه، بــا ذکــر یــک رســم بــد جاهلیــت، بــه مســلمانان تذکــر می دهــد از ایجــاد 

رســوم و بدعت هــا بــر حــذر باشــند؛ زیــرا همیــن رســوم و بدعت هــا منجــر بــه ســقوط انســان در 

ــربازی،1396، ج 11: 122(. ــردد )س ــی می گ ــرک و گمراه ــای ش چاله ه

7-2-4-2. غزوه تبوک

ــْم  ــْم ِإْن ُكْنُت ــٌر َلُك ــْم َخْي ــِبيِل اهَّلِل َذِلُك ــي َس ــُكْم ِف ــْم َوَأْنُفِس ــُدوا ِبَأْمَواِلُك ــااًل َوَجاِه ــا َوِثَق ــُروا ِخَفاًف اْنِف

ــه:41( ــوَن )توب َتْعَلُم

داللــت کلــی آیــه: ایــن آیــه بــه مالمــت و ســرزنش مؤمنيــن بــه جهــت تثاقــل و سستى شــان 

ــه  ــن ب ــاره دارد. همچنی ــده اند؛ اش ــع ش ــا قان ــز دني ــات ناچي ــه حي ــه ب ــگ و اين ك ــگام جن ــه هن ب

بیــان حــال منافقيــن و پــاره اى از اوصــاف و عالمت هــای آنــان و تلخى هايــى كــه اســالم از كيــد و 

ــه ی آن،  ــه در مقدم ــه اســت. چنان ک ــاق ايشــان كشــيدند؛ پرداخت ــد و مســلمين از نف مكرشــان دي

مؤمنيــن را مــورد عتــاب قــرار داده: چــرا از جهــاد شــانه خالــى نموده انــد. آن گاه داســتان يــارى خــدا 

از پيغمبــرش را بــه رخ آنــان کشــیده کــه بــا آن کــه بی یــار و  یــاور از مكــه بیرون شــد، چگونــه خــداى 
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تعالــى نصرتــش داد و همچنــان كــه در روايــات شــأن نــزول آمــده، ايــن آيــات بــا داســتان جنــگ 

تبــوك انطبــاق دارد )طباطبائــی، 1374، ج9: 374(.

لــذا خداونــد در بســیج عمومــی بــا خطابــی فراگیــر، مســلمانان را بــا هــر توانــی کــه دارنــد، بــه 

َنفــر و جهــاد، بــا مــال و جــان خــود، درراه خــدا فــرا می خوانــد کــه هیــچ عــذر و بهانــه ای نگیرنــد 

)جــوادی آملــی،1388، ج33: 87(.

ســبب نــزول: در ایــن بــاب چنــد قــول ذکرشــده اســت، ولــی قــول ارجــح آن اســت کــه مربــوط 

بــه غــزوه ی »تبــوك« اســت. رســول خــدا؟ص؟ پــس از هشــت ســال جنــگ، در اواخــر ســال هشــتم 

هجــری، مکــه را فتــح و نبردهــای ســختی چــون »حنیــن«، »اوطــاس« و »طائــف« را رهبــری و بــه 

پیــروزی رســاند. ایشــان پــس از فتــح مکــه بــه مدینــه بازگشــت. در رجــب ســال نهــم هجــری از 

ــا  ــرد ب ــرای نب ــر یافــت کــه »هرقــل«، پادشــاه روم، ب ــد، خب ــان تاجرانــی کــه از شــام آمــده بودن زب

مســلمانان بــا ســپاهی ســنگین کــه عــالوه بــر همراهــی برخــی قبایــل عــرب، بالــغ  بــر دویســت هــزار 

ــود، قصــد دارد از منطقــه ی »تبــوك« وارد ســرزمین های اســالم شــود. نفــر ب

یهــود بــا فتــح مّکــه توســط ســپاه اســالم، ترســید کــه بــار دیگــر ســیه روزی هایش آغــاز شــود و 

حتــی از شــبه جزیره ی عــرب اخــراج گــردد. بــه همیــن دلیــل دســت بــه دامــان امپراتــور مســیحی زد 

و خواســت او را علیــه اســالم تحریــک کنــد تــا نگــذارد بیــش از آن پیشــروی کننــد. بــه همین ســبب، 

هرقــل، تحــت ایــن تحریــکات از مســیر »تبــوک« عــازم دیــار اســالم شــد.

رســول خــدا بــا شــنیدن ایــن خبــر، فــورای بــا یارانــش بــه مشــورت نشســت. آن حضــرت بــرای 

آن کــه بــه شــهر مدینــه حملــه نشــود، تصمیــم گرفتنــد خــود بــا یارانــش پیشــاپیش بــه »تبــوک« 

برونــد و در همــان محــل بــه مقابلــه و نبــرد بــا دشــمن بپردازنــد.

ــود و  ــده ب ــه، فتح ش ــون مک ــی چ ــم و حّساس ــای مه ــهرها و جاه ــان، ش ــبختانه در آن زم خوش

ــود. ــوای اســالم، درآمــده ب ســرزمین »تهامــه« و كل حجــاز، تحــت ل

ــوک،  ــازم تب ــان، ع ــا ســپاه رومی ــه ب ــرای مقابل ــم ب ــا ســپاهی عظی رســول خــدا می خواســتند ب

ــد  ــرد آین ــه، گ ــف، در مدین ــای مختل ــلمانان از جاه ــد مس ــان دادن ــل فرم ــن دلی ــه همی ــوند و ب ش

)ســربازی،1396، ج 11: 131(.

بــه نقــل قرطبــی از ابــن عبــاس، »ابوطلحــه، آیــه ی »انفــروا خفاقــا و ثقــاال« را بــه معنــای جــوان 

ــس از آن  ــرد، پ ــد را نمی پذی ــرکت نکن ــاد ش ــه در جه ــذر کســی ک ــدا ع ــه: خ ــته و گفت ــر دانس و پی

ــت«. ــا رف ــه از دنی ــا این ک ــرد ت ــاد ک ــت و جه به ســوی شــام رف

ــی از دو  ــه یک ــت ک ــگ رف ــه جن ــی ب ــیب، در حال ــن مس ــعید ب ــرده: »س ــل ک ــز نق ــری نی از زه



178

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

ــد: شــما علیــل و معــذوری، پاســخ داد: خــدا  ــه او گفتن ــود و وقتــی ب چشــمش را از دســت داده ب

ــر  ــم، ب ــرکت کن ــگ ش ــم در جن ــر نتوان ــس اگ ــده، پ ــر فراخوان ــه نف ــگان( را ب ــل )هم ــف و ثقی خفي

ــی دارم«. ــه م ــدگان را نگ ــایل رزمن ــم و وس ــی افزای ــکر م ــیاهی لش س

نیــز روایت شــده: »در جنگ هــای شــام، مــردی را دیدنــد کــه از شــدت پیــری ابروانــش 

چشــمانش را فراگرفتــه بــود؛ وقتــی بــرادرزاده اش بــه او گفــت: خــدا شــما را از صاحبــان عــذر قــرار 

ــدیم«. ــر ش ــر ام ــه نف ــوان( ب ــر و ج ــا )پی ــه ی م ــخ داد: هم داده، پاس

ابــن جریــر از خضرمــی روایــت کــرده بــه او گفته شــده اســت: عــده ای از مــردم کــه بیمــار و علیــل 

ــویم.  ــمرده نمی ش ــاه کار ش ــاد گن ــه جه ــن ب ــر نرفت ــه خاط ــا ب ــد: م ــد می گفتن ــالخورده بودن ــا س ی

پــروردگار ایــن آیــه را نــازل کــرد )ســیوطی،1394: 189(.

تناســب: درآیــات گذشــته یکــی از رســوم جاهلیــت - »نســیء« - بیــان شــد و بــه مؤمنــان امــر 

شــد بعــد از »َاشــُهِر ُحــُرم« بــا مشــركان بجنگنــد. بــه مناســبت همیــن حکــم، در ایــن آیــات موضــوع 

ــان  ــت و در آن مؤمن ــر؟ص؟ اس ــاد پیامب ــن جه ــن و مهم تری ــه آخری ــد ک ــوک« مطرح ش ــزوه ی »تب غ

کامــل شــناخته شــدند.

ــوم  ــه عم ــاد علی ــان جه ــار و فرم ــب کف ــر معای ــه: در آیه هــای گذشــته ذک ــر این ک مناســبت دیگ

ــه  ــر چ ــویق ه ــب و تش ــه ترغی ــددًا ب ــا مج ــن آیه ه ــود. در ای ــاب ب ــل کت ــًا اه ــران و مخصوص کاف

ــربازی،1390، ج 11: 130(. ــردازد )س ــان می پ ــه آن ــال علی ــه قت ــلمانان ب ــتر مس بیش

ــان بــه جهــت تثاقلشــان در نفــر  در آیــه مــورد بحــث، پــس از ســرزنش و توبیــخ برخــی مؤمن

عمومــی و تهدیــد تحلیــل ایــن مطلــب کــه »آنــان پیامبــر؟ص؟ را یــاری کننــد یــا نکننــد، خــدا او را 

نصــرت خواهــد کــرد«، بــه وجــوب َنفــر عمومــی می پــردازد و گوشــزد می فرمایــد: در تخّلــف از ایــن 

ــه نیســت. ــچ عــذری از هیچ کســی پذیرفت فرمــان، هی

8-2-4-2. شدت خشونت در برابر کارشکنی ها

ــُر   ــَس اْلَمِصي ــُم َوِبْئ ــْم َجَهنَّ ــْم َوَمْأَواُه ــْظ َعَلْيِه ــَن َواْغُل ــاَر َواْلُمَناِفِقي ــِد اْلُكفَّ ــيُّ َجاِه ِب ــا النَّ َه ــا َأيُّ َي

)توبــه:73(

ــل  ــر قت ــان ب ــه ی آن ــن و توطئ ــر منافقي ــات ب ــزول ايــن دســته از آي ــخ ن ــه: تاری ــی آی ــت کل دالل

پيامبــر؟ص؟ در جنــگ تبــوك  داللــت می کنــد؛ همچنیــن ايــن آيــات بــه ذكــر يــك خصوصيــت ديگــر 

ــا پــرده نفــاق آن  ــان مى پــردازد كــه همــواره ســعى داشــتند، ب از منافقیــن و زشــتی ها و جرایــم آن

ــی، 1374، 9: 439(. ــانند )طباطبائ را بپوش

ســبب نــزول: در تفســير قمــى ذيــل آيــه فــوق آمــده: پــدرم از ابــن ابــى عميــر از ابــى بصيــر از 
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امــام ابــى جعفــر؟ع؟ روايــت كــرده كــه فرمــود: بــا كفــار و منافقيــن جهــاد كــن و ايشــان را ملــزم بــه 

انجــام فرائــض ســاز؛ و در الــدر المنثــور اســت كــه بيهقــى در كتــاب شــعب االيمــان از ابــن مســعود 

روايــت كــرده: بعــد از آن کــه آيــه ی فــوق نــازل شــد، بــه رســول خــدا؟ص؟ دســتور داده شــد تــا بــا 

دســت و بــا قلــب و زبــان خــود بــا برخــورد خشــن و ترش رویــی بــا كفــار و منافقيــن مبــارزه كننــد 

ــی، 1374، ج9: 439(. )طباطبائ

ــور در  ــروه مذک ــه دو گ ــان و این ک ــان و مؤمن ــص منافق ــری از خصای ــر مختص ــب: پیش ت تناس

قبــال اعمالشــان بــه چــه سرنوشــتی از عــذاب یــا رحمــت الهــی مواجــه خواهنــد شــد، بیــان گردیــد. 

ــان فرمــان  ــه مؤمن ــون ســاختن ب ــردازد و به منظــور زب ــار و منافقیــن می پ ــه شــرح حال کف ــون ب اکن

می دهــد علیــه آنــان بجنگنــد و روی خــوش بــه آنــان نشــان ندهنــد )ســربازی،1390، ج 11: 123(.

نتیجــه: مــراد از آیــه، جهــاد بــا منافقیــن و مقاومــت در برابــر کارشــکنی ها و شــدت خشــونت در 

برابــر آن هاســت؛ ایــن آیــه برخــالف آیــات گذشــته کــه در مواجهــه بــا کفــار، نوعــی نرمــش و تخفیف 

ــی  ــاظ تاریخ ــه لح ــون ب ــد چ ــرح می نمای ــار را مط ــا کف ــونت ب ــت خش ــورد، نهای ــم می خ ــه چش ب

ایــن آیــه از آخریــن آیــات نــازل  شــده دربــاره ی قتــال می باشــد و در آخریــن ســوره ی مدنــی آمــده 

اســت. خداونــد جهــاد علیــه همــه ی کفــار و منافقیــن را واجــب می گردانــد و می فرمایــد: ایــن کفــار 

و منافقیــن مســتوجب غلظــت و خشــونت و قتال انــد.

9-2-4-2. بیعت عقبه:

ــَة ُيَقاِتُلوَن ِفــي َســِبيِل اهَّلِل َفَيْقُتُلوَن  ِإنَّ اهَّلَل اْشــَتَرى ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَن َأْنُفَســُهْم َوَأْمَواَلُهــْم ِبــَأنَّ َلُهــُم اْلَجنَّ

ْنِجيــِل َواْلُقــْرآِن َوَمــْن َأْوَفــى ِبَعْهــِدِه ِمــَن اهَّلِل َفاْسَتْبِشــُروا  ــْوَراِة َواْلِ ــا ِفــي التَّ َوُيْقَتُلــوَن َوْعــًدا َعَلْيــِه َحقًّ

ــِذي َباَيْعُتــْم ِبــِه َوَذِلــَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيــُم )توبــه:111( ِبَبْيِعُكــُم الَّ

داللــت کلــی آیــه: ايــن آیــه دربــاره ی مطالــب گوناگونــى اســت كــه مفهــوم واحــدى، همــه را بــه 

هــم مرتبــط و بــه آن معنایــی كــه آيــات قبلــى در مقــام بيــان آن بــود مربــوط مى ســازد، زيــرا ايــن 

آيــه پيرامــون جنــگ و جهــاد اســت؛ بعضــى مؤمنيــن مجاهــد را مــدح نمــوده و وعــده جميــل داده 

اســت و بعضــى از محبــت و دوســتى بــا مشــركين و طلــب مغفــرت جهــت ايشــان نهــى مى كنــد. 

همچنیــن بعضــى ديگــر داللــت بــر گذشــت خــداى تعالــى از آن ســه  نفــری دارد كــه در جنــگ تبــوك 

تخلــف ورزيدنــد و برخــی ديگــر اهــل مدينــه و اطــراف آن را مأمــور مى كنــد بــه اين كــه بــا رســول 

خــدا؟ص؟ هــر جــا كــه خواســت بــراى قتــال، بيــرون رونــد و از آن جنــاب تخلــف نكننــد و در نهایــت 

ــد )طباطبائــی، 1374،  ــرد كنن ــاِر هم جــوار نب ــا كف ــه اين كــه بايــد ب ــد ب برخــی از آن هــا حكــم مى كن

.)539 :9



180

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

آیــه ی فــوق بــر احــکام زیــر داللــت می نمایــد: اول؛ پــاداش جهــاد در راه خــدا بــا مــال یــا جــان 

یــا هــر دو، بهشــت اســت. دوم؛ جهــاد در راه خــدا در صورتــی  کــه بــه خاطــر بــه دســت آوردن رضــای 

خــدا باشــد، مســتوجب حصــول پــاداش بهشــت اســت. ســوم؛ تشــريع جهــاد یــا مقاومــت در برابــر 

دشــمنان، از زمانــه ای بســیار قدیــم از عهــد موســى؟ع؟ وجــود داشــته اســت )ســربازی، 1390، 11: 436(.

ــا ایــن توضیــح  ــاره ی بیعــت عقبــه نازل شــده  اســت؛ ب ســبب نــزول: ایــن آیــات در مکــه و درب

ــه »منــی« و  ــود؛ هــرگاه موســم حــج فرامی رســید، ب ــر ایــن ب کــه عــادت رســول گرامــی در مکــه ب

ــت، در  ــم بعث ــال یازده ــد. در س ــالم، فرامی خواندن ــن اس ــوی دی ــه  س ــردم را ب ــه، م ــه« رفت »مزدلف

بــازار منــی بــا شــش تــن از اهالــی مدینــه مالقــات نمودنــد و آنــان را بــه اســالم دعــوت کردنــد کــه 

همــه اســالم را پذیرفتنــد. ایــن ماجــرا در عقبــه ای کــه نزدیــک جمــره ی عقبــه بــود و امــروزه آن را 

ــه آن بیعــت انصــار  ــود، ب برداشــته اند، صــورت گرفــت. ایــن بیعــت چــون اولیــن بیعــت انصــار ب

ــن نیســت. ــه«1 ای ــروف »عقب ــد بیعــت مع ــه نمان ــد. ناگفت می گوین

آن شــش نفــر بــا نبــی اکــرم؟ص؟ بــر اســالم، بیعــت کردنــد و بــر آن عهــد و پیمــان بســتند و وقتــی 

بــه مدینــه بازگشــتند، مــردم را بــه آییــن جدیــد خویــش فراخواندنــد، کــه در نتیجــه ی آن، بعضــی 

ایمــان آوردنــد. ســال بعــد در موســم حــج، دوازده نفــر کــه هفــت نفــر از آنــان جدیــد بودنــد، در 

همــان محــل بــا رســول خــدا بیعــت کردنــد و ایــن ماجــرا بــه بیعــت عقبــه ی اولــی معــروف گردیــد. 

پیامبــر؟ص؟ مصعــب بــن عميــر را بــرای تعلیــم و تبلیــغ احــکام اســالم، به ســوی مدینــه فرســتاد. او 

در غــزوه ی ُاُحــد علــم دار پیامبــر بــود و در همــان غــزوه شــهید شــد و بــا حمــزه یــک  جــا مدفــون 

گردیــد.

بــا تبلیغــات مصعــب، تعــداد مؤمنــان مدینــه بیــش  از پیــش گردیــد؛ بــه حــدی کــه ســال بعــد 

یعنــی ســیزدهم بعثــت، در موســم حــج حــدود هفتــاد مــرد و دو زن از اهــل مدینــه در کنــار عقبــه 

ــه در آن  ــت اهــل مدین ــن بیع ــن، بزرگ تری ــد. ای ــداکاری نمودن ــان و ف ــت ایم ــا رســول خــدا بیع ب

محــل بــود کــه بــه بیعــت عقبــه ی ثانیــه، مشــهور گردیــد و عمومــًا بیعــت عقبــه بــه همیــن بیعــت 

می گوینــد. در حدیــث وارد شــده، وقتــی ایــن هفتــاد و دو نفــر بیعــت کردنــد، عبــداهلل بــن رواحــه 

ــرای  ــه ب ــم. حــال شــرایطی را ک ــم و بیعــت کردی ــان آوردی ــا ایم ــک م ــت: ای رســول خــدا! این گف

ــرای خداونــد  ــر مــا الزم می دانیــد، بگوییــد. رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد: »ب ــرای خــود ب خداونــد و ب

متعــال ایــن شــرط را می گــذارم کــه فقــط او را بپرســتید و بــا وی کســی را شــریک نگیریــد و بــرای 

خــود ایــن شــرط را می گــذارم کــه آن گونــه از مــن دفــاع کنیــد کــه از خویشــتن و از اموالتــان دفــاع 

1. یعنی گردنه و سراشیی.



181

ط
تب

مر
ر 

سو
و 

ت 
یا

ل آ
زو

ی ن
ضا

 ف
 و

ب
سبا

ر ا
ه ب

کی
 ت

 با
به

تو
ه 

ور
س

ر 
 د

ل
تا

 ق
ت

یا
ب آ

س
تنا

ی 
س

رر
و ب

ل 
لی

ح
ت

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

ــا می رســد؟  ــه م ــزی ب ــن شــرایط چــه چی ــه ای ــدی ب ــل پایبن ــداهلل، پرســید: در مقاب ــد«. عب می کنی

فرمــود: بهشــت.

در ایــن هنــگام آیــه ی فــوق نــازل گردیــد )واحــدی،138: 139، محقــق،1361: 442، دروزه،1383، ج 

9: 539، ســربازی،1396، ج 33، 438، ســیوطی،1394: 150 و 202(.

يقاتلــون فــي ســبيل اهلل- توضیــح کار مؤمنانــی اســت کــه بــا خداونــد متعــال معاملــه می کننــد؛ 

یعنــی آنــان در ایــن معاملــه در راه او تعالــی می جنگنــد تــا آن کــه دشــمنان دیــن را می کشــند یــا 

خــود بــه شــهادت می رســند و در هــر صــورت بــه بهشــت می رونــد.

ــتی ها و دو  ــنيع، زش ــال ش ــان اعم ــه بی ــی ب ــق  تعال ــه ح ــد از این ک ــات 112-111: بع ــب آی تناس

رنگی هــای سیاســِی منافقــان از جملــه تخّلــف از غــزوه ی تبــوک و بنــای مســجد ضــرار پرداخــت و 

ــردازد  ــی می پ ــوال مؤمنان ــان اح ــه بی ــا ب ــود؛ در این ج ــی نم ــز معرف ــن را نی ــای مقصــر مؤم گروه ه

ــا دادن  ــتند و ب ــش گذاش ــه نمای ــاد ب ــانه های آن  را در جه ــوده، نش ــادق ب ــود ص ــان خ ــه در ایم ک

مــژده، آنــان را بــرای جهــاد و قربانــی کــردن امــوال و ابــدان خویــش در راه خــدا تشــویق می کنــد.

ایــن آیــه، اولیــن آیــه در فضیلــت جهــاد و دعــوت بــه آن اســت و ســرلوحه ی تمــام آیــات مربــوط 

بــه فضیلــت و فرضیــت جهــاد می باشــد؛ گرچــه در آن زمــان )در مکــه( عمــاًل جهــادی علیــه کفــار 

ــْم  ُه ــوَن ِبَأنَّ ــَن ُيَقاَتُل ِذي ــود کــه آیــه ی اذن قتــال: »ُأِذَن ِللَّ ــزول ایــن آیــه ب صــورت نگرفــت. بعــد از ن

ُظِلُمــوا َوِإنَّ اهَّلَل َعَلــى َنْصِرِهــْم َلَقِديــٌر« )حــج:39( نــازل گردیــد. )ســربازی،436:1390(

در تمــام ایــن ســوره، بیــان احــکام جهــاد و قتــال و مبــارزه ی عملــی، بــا کفــار و مبــارزه ی زبانــی، 

بــا منافقــان وجــود دارد. اکنــون ایــن آیــه در موضــوع جــاری )جهــاد و قتــال(، در چنــد وجــه ربــط 

و مناســبت بــا گذشــته دارد:

١- قبــاًل بیــان جهــاد بــا اقوامــی بــود کــه در غــزوه ی تبــوك، حنیــن و ... طــرف مقابــل مســلمانان 

قــرار داشــتند. در پایــان ســوره نیــز خداونــد متعــال بــرای مســلمانان یــک دســتور و قانــون کلــی در 

مــورد قتــال بــا کفــاری کــه در نزدیکی شــان قــرار داشــتند، صــادر می کنــد.

 2- از چنــد آیــه ی قبــل، بــه بیــان تفصیلــی احــوال منافقــان پرداختــه شــد. اکنــون خداونــد متعال 

در مــورد کفــار مطلــق، کــه در حقیقــت بــرادر منافقان انــد، حکــم بــه مقابلــه و برخــورد مســلحانه و 

خشــونت آمیز می دهــد.

3- در آیــه ی قبــل یکــی از راه هــای جهــاد، »جهــاد علمــی« بیــان گردیــد کــه پــس از حصــول تفّقــه 

ــا  ــاد ب ــه، »جه ــن آی ــوب ســاخت. در ای ــراد باطــل را مغل ــوان گروه هــا و اف ــا حجــت می ت ــی، ب دین

ــان می شــود. شمشــير« بی
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4- درآیــات گذشــته مســلمانان ترغیــب و تشــویق بــه شــرکت در »جهــاد« شــدند و درواقــع فقــط 

خــود موضــوع جهــاد و اجــر مجاهــدان مطــرح گردیــد. در ایــن آیــه خداونــد متعــال مســلمانان را 

راهنمایــی می فرمایــد: طریقــه و ترتیــب جهــاد ایــن اســت کــه از کفــاری کــه در نزدیکــی آنــان قــرار 

دارنــد، شــروع کننــد و بــه همیــن ترتیــب پیــش رونــد )ســربازی،531:11،1390(.

 ايــن آيــات دربــاره ی مطالــب گوناگونــى اســت كــه يــك غــرض واحــد، همــه را بــه هــم مرتبــط 

مى ســازد و آيــات قبلــى در مقــام بيــان آن بــود. زيــرا ايــن آيــات پيرامــون جنــگ و قتــال اســت. 

بعضــى از آن مؤمنيــن مجاهــد را مــدح نمــوده و وعــده ی جميــل داده اســت؛ و بعضــى از محبــت 

و دوســتى بــا مشــركين و طلــب مغفــرت از ايشــان نهــى مى كنــد. بعضــى ديگــر برگذشــت خــداى 

تعالــى از آن ســه نفری داللــت دارد كــه در جنــگ تبــوك تخلــف ورزيدنــد، بعضــى ديگــر اهــل مدينــه 

ــال  ــراى قت ــا رســول خــدا؟ص؟ هــر جــا كــه خواســت، ب ــه اينكــه ب ــد ب و اطــراف آن را مأمــور مى كن

بيــرون رونــد و از آن جنــاب تخلــف نكننــد. بعضــى ديگــر نیــز بــه مــردم دســتور مى دهــد بايــد بــا 

ــد. ــال كنن ــار هم جــوار قت كف

ــَة...« خــداى ســبحان در ايــن آيــه بــه كســانى كــه درراه خــدا باجــان و  »َو َأْمواَلُهــْم ِبــَأنَّ َلُهــُم اْلَجنَّ

مــال خــود جهــاد مى كننــد، وعــده ی قطعــى بهشــت مى دهــد و مى فرمايــد: ايــن وعــده در تــورات 

و انجيــل هــم داده  شــده اســت )طباطبایــی،538:9،1374(.

البتــه روایــات ایجــاد شــک می کنــد کــه ایــن آیــه در مــورد عقبــه یــا در مــورد جنــگ بــدر باشــد. 

هرچنــد مــا تناســب بیــن دو آیــه و ســیاق قبلــی را دیــده و بیعــت عقبــه را ترجیــح می دهیــم؛ کــه 

در جریــان حملــه بــه تبــوک نــازل شــده باشــد.

ــر،  ــی از منک ــروف، نه ــه  مع ــر ب ــادت، مهاجــرت، ام ــاد، عب ــه، جه ــه توب ــان واقعــی را دعــوت ب مؤمن

حفــظ حــدود خــدا و خــرج مــال و جــان در راه خــدا بــرای رســیدن بــه بهشــت می کنــد، کــه پیامبــر؟ص؟ 

مســلمانان را تشــویق بــه شــرکت در جهــاد کــرد. جنــگ تبــوک از آخریــن فتوحات رســول خدا؟ص؟ اســت؛ 

کــه بیشــترین تعــداد نفــرات، در آن شــرکت داشــتند.

قــرآن کریــم شــامل آیــات بســیاری اســت کــه در آن دعــوت بــه جهــاد بــا مــال و نفــس شــده و 

وعــده ی پیــروزی خــدا و بهشــت بــرای مجاهدیــن اســت.

نتیجــه: ایــن آیــه نیــز ماننــد آیــات قبــل کــه در مــورد قتــال آمــده، در مــورد تخلــف و ســرپیچی از 

غــزوه ی تبــوک صحبــت می کنــد و کســانی را کــه بــا مــال و جــان خــود در راه خــدا جهــاد می کننــد، 

وعــده ی قطعــی بــه بهشــت می دهــد و بــار دیگــر بــه جهــاد ترغیــب می کنــد و بــه بیــان فلســفه ی 
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جهــاد می پــردازد کــه ســرزمین خــدا بایــد از لــوث کفــر، شــرک، نفــاق و فســاد پــاک و خالــی شــود؛ 

حــوادث مطرح شــده در ایــن آیــه کــه جــزو مراحــل پایانــی آیــات قتــال اســت، بــا حــوادث ســال 

نهــم هجــری از جملــه تاریــخ وقــوع جنــگ تبــوک و نــزول ســوره ی توبــه انطبــاق دارد کــه مــا آن را 

روی نمــودار ترســیم نموده ایــم.

10-2-4-2. سیاست جنگی در نبرد با کفار

ــاِر َوْلَيِجــُدوا ِفيُكــْم ِغْلَظــًة َواْعَلُمــوا َأنَّ اهَّلَل  ِذيــَن َيُلوَنُكــْم ِمــَن اْلُكفَّ ِذيــَن آَمُنــوا َقاِتُلــوا الَّ َهــا الَّ َيــا َأيُّ

ِقيــَن )توبــه:123( َمــَع اْلُمتَّ

داللــت کلــی آیــه: در ايــن آيــه دســتور جهــاد عمومــى داده  شــده تــا اســالم گســترش يابــد، چــون 

فرمــوده هــر طایفــه از مؤمنيــن بايــد بــا كفــار هم جــوار خــود بجنگنــد، معنايــش همــان گســترش 

حکومــت اســالمی در جهــان اســت.

تناســب: بعــد از این کــه خداونــد مؤمنــان را بــه جنــگ همگانــی بــا مشــركان بــه همان گونــه ای 

کــه آنــان بــا مســلمانان بــه شــکل همگانــی می جنگیدنــد امــر کــرد، در ایــن آیــه، آنــان را به ســوی 

روشــی برتــر و بهتــر در ایــن مبــارزه راهنمایــی می کنــد. ایــن روش بــر ایــن اســاس اســتوار اســت 

کــه مســلمانان ابتــدا بایــد بــا کفــاری کــه نزدیکشــان قــرار دارنــد بجنگنــد، ســپس ســراغ کفــار دورتــر 

برونــد. پیامبــر و یارانشــان از ایــن روش اســتفاده کردنــد، چنان چــه ابتــدا بــا کفــار مکــه و ســپس 

بــا ســایر اعــراب جنگیدنــد و در آخــر، نبردشــان بــا روم بــه شــام و عــراق کشــیده شــد. خــط ســیر 

ــِذْر َعِشــيَرَتَك  دعــوت اســالم نیــز بــر ایــن ترتیــب اســتوار بــود، در آغــاز، حــق  تعالــی فرمــود: »َوَأْن

ْقَرِبيــَن«1 )شــعراء: 214(. اْلَ

 ســپس دایــره ی دعــوت شــامل تمــام شــبه جزیره ی عربســتان شــد و بــه ایــن منظــور پــروردگار 

فرمــود: »َوِلُتْنــِذَر ُأمَّ اْلُقــَرى َوَمــْن َحْوَلَهــا«2 )انعــام:92(. ســپس مســئله ی انتشــار اســالم در خــارج از 

ِذيــَن اَل ُيْؤِمُنــوَن ِبــاهَّلِل َواَل ِباْلَيــْوِم  شــبه  جزیــره ی عــرب بــه میــان آمــد و خداونــد فرمــود: »َقاِتُلــوا الَّ

ــِر و...«3 )توبه:29(. اْلِخ

ــد، ســیر  ــد از هجــرت را نشــان می دهن ــی بع ــال به طــور کل ــان قت ــای جری ــح جــدول: نم توضی

ــته  ــودی داش ــیر صع ــی س ــه منحن ــوره توب ــمت س ــه س ــره ب ــوره ی بق ــال« از س ــه ی »قت ــزوِل کلم ن

اســت و در ســال های 7 و 8 بعــد از هجــرت کــه صلــح حدیبیــه مطــرح اســت، ناگهــان افــت پیــدا 

1. و اقوام نزدیک خود را بیم بده.
2. و تا ام القرى و اطراف آن را بیم دهی.

3. و با آنانی که به خدا و روز آخرت ایمان نمی آورند بجنگید.
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می کنــد و ســیر نزولــی بــه خــود می گیــرد و در پایــان در ســوره ی توبــه دوبــاره ســیر صعــودی بــه 

ــال در هــر  ــات قت ــداد آی ــه شــده، تع ــداد نمای ــاع می رســد. اع ــن ارتف ــه باالتری ــرد و ب خــود می گی

ــد. ــان می ده ــوره را نش س

ارزیابی نمودار:

ــد  ــم )مانن ــه کنی ــرت مقایس ــس از هج ــِی پ ــّلم تاریخ ــای مس ــا واقعیت ه ــاال را ب ــودار ب ــر نم اگ

جنگ هــای بــدر، احــد، خنــدق، صلــح حدیبیــه، فتــح مکــه و امثــال آن(، خواهیــم دیــد نمــودار بــا 

زمــان وقــوع آن وقایــع هماهنــگ اســت. یعنــی ســوره ی انفــال کمــی پــس از وقــوع جنــگ بــدر، 

ــدق، ســوره  ــگ خن ــس از جن ــی پ ــزاب کم ــگ احــد، ســوره اح ــس از جن ــی پ ــران کم ســوره آل عم

ــد  ــه نازل شــده اســت و بای ــح مک ــس از فت ــه کمــی پ ــه و ســوره توب ــح مک ــل از فت ــح کمــی قب فت

هــم این طــور باشــد؛ زیــرا ســوره های مذکــور حــاوی تحلیــل هایــی از وقایــع ذکــر شــده و نتایــج 

آن هاســت و بایــد پــس از وقــوع آن نازل شــده باشــد. طبــق آنچــه در تاریــخ آمــده اســت، ســال 

ــده در آن  ــرح  ش ــوادث مط ــا ح ــت، ب ــه اس ــه کار رفت ــال ب ــات قت ــه در آن آی ــوره هایی ک ــزول س ن

ســوره ها منطبــق و هماهنــگ اســت. بــا بررســی و تحلیــل آیــات قتــال و ترســیم نمــودار، تغییــرات 

ــه روی نمــودار نشــان دادیــم. ــه  بــه  مرحل و تحــوالت قتــال را مرحل

نتیجه گیری

نگــرش کلــی و هــدف ایــن پژوهــش ارائــه ی تفســيرى كامــل از آیــاِت قتــاِل ســوره ی توبــه در 

قــرآن كريــم بــود. بــا نگاهــى تاريخــى و در بســتر زمــاِن نــزول، کــه در قالبــى نــو و بــه ترتيــب نــزول، 

ــه صبغــه ی تاريخــى، به ويــژه گرايــش تاريــخ صــدر اســالم داشــت  تفســير شــده باشــد؛ ایــن مقال

کــه بــا شــيوه اى تاريخــى بــه تفســير آیــات پرداخــت. بــا ایــن روش و اســتفاده از منابــع تاريخــى 
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ــه  ــير ب ــروزه آن را »تفس ــه ام ــت زدیم ك ــرآن دس ــير ق ــه ی تفس ــد در عرص ــه كارى جدي ــون، ب گوناگ

ــا نوعــى »تفســير تاريخــى« مى نامنــد. مبانــى مــا در تفســير تاريخــى عبارت انــد  ترتيــب نــزول« ي

از: تفســير بــه ترتيــب نــزول، محوريــت قــرآن و ســياق آيــات در تفســير، عرفــى بــودن زبــان قــرآن و 

كشــف ســيره نبــوى از قــرآن.

ــاع  ــي اوض ــت از بررس ــارت اس ــه عب ــت ك ــوره اس ــك س ــوع ي ــه مجم ــوط ب ــزول، مرب ــاي ن فض

عمومــي، اوصــاف مردمــي، رخدادهــا و شــرايط ويــژه اي كــه در مــّدت نــزول يــك ســوره در حجــاز 

ــه تفســیر صحیــح  ــزول؛ دســتیابی ب و خــارج آن وجــود داشــته اســت. بررســی و کشــف فضــای ن

ــار  ــم، اعتب ــرآن کری ــمند در ق ــر روش ــرای تدّب ــوره ها ب ــداف س ــح و اه ــاختار صحی ــف س ــات، کش آی

ســنجی روایــاِت ســبب نــزول، ترتیــب نــزول، گزارش هــای ســیره و گزاره هــای تاریخــی بــا نــگارش 

ایــن پژوهــش محقــق شــد.

 در ادامــه، دســتیابی بــه فضــای نــزول ســوره ها بــا اســتفاده از قرائــن درون متنــِی قــرآن شــامل 

ــات و  ــامل روای ــی ش ــای برون متن ــات و گزاره ه ــرض آی ــات، غ ــودن آی ــایی ب ــری و انش ــیاق، خب س

ــی  ــای تاریخ ــزول و گزاره ه ــباب ن ــات اس ــزول، روای ــب ن ــات ترتی ــی، روای ــی و مدن ــانه های مک نش

امکان پذیــر شــد. در ایــن نــوع نگــرش و تحلیــل، بــه آياتــى برخوردیــم كــه مســلمانان را بــه تــرك 

ــا  َه ــا َأيُّ ــْل ي ــوده: »ُق ــه فرم ــرده، از آن جمل ــوت ك ــدا دع ــى درراه خ ــر آزار و اذيت ــل ه ــال و تحم قت

ــرون:26(. ســپس آياتــى ديگــر  ــُد« )کاف ــُدوَن مــا َأْعُب ــْم عاِب ــُدوَن، َو ال َأْنُت ــُد مــا َتْعُب ــُروَن ال َأْعُب اْلكاِف

ُهــْم ُظِلُمــوا، َو ِإنَّ اهَّلَل َعلــى   ِذيــَن ُيقاَتُلــوَن ِبَأنَّ نــازل و مســلمين را امــر بــه قتــال بــا آنــان نمــود: »ُأِذَن ِللَّ

ــا اهَّلُل« )حــج:140(. َن ــوا َربُّ ، ِإالَّ َأْن َيُقوُل ــِر َحــقٍّ ِذيــَن ُأْخِرُجــوا ِمــْن ِدياِرِهــْم ِبَغْي َنْصِرِهــْم َلَقِديــٌر، الَّ

آیاتــی کــه در ایــن پژوهــش آمــده، شــروع مرحلــه ی جدیــدی از قتــال و مبــارزه اســت کــه بــه 

ســرزنش مؤمنیــن بــه جهــت کوتاهــی و سســتی بــه هنــگام جنــگ می پــردازد؛ کســانی کــه هیــچ 

مانــع و عــذری بــرای حضــور در جهــاد ندارنــد )البتــه عذرهایــی ماننــد کــوری، لنگــی و بیمــاری در 

ــگ شــرکت نکــرده و از  ــه در جن ــن ک ــان حــال منافقی ــه بی ــز ب ــر اســتثنا شــده اند(. و نی ــات دیگ آی

جهــاد شــانه خالــی می کننــد پرداختــه اســت و نکوهــش و تهدیــد آنــان بــه عــذاب آخــرت را بــه 

ســبب مخالفــت امــر خــدا و رســولش و تمســک بــه بهانه هــای واهــی بــرای فــرار از جنــگ )ماننــد 

ســردی و گرمــی هــوا و...(، در پــی دارد. 

ــر داشــته و در ســوره ی  ــت نرم ت ــال حال ــه قت ــی، دعــوت ب ــوان گفــت در ابتــدای ســور مدن می ت

توبــه لحــن شــدیدتری بــه خــود گرفتــه اســت. ســوره ی توبــه بــا اعالن جنــگ عمومــی بــا مشــركان 

ــِم اهَّلِل  ــبب »ِبْس ــن س ــه همی ــت و ب ــته اس ــاح گش ــان افتت ــالی آن ــای پوش ــام پیمان ه ــرِد تم و ط



186

سال سوم

شماره اول

پیاپی هفتم

بهار ١٤٠١

ــح و آرامــش و هم زیســتی مســالمت آمیز اســت، در ابتــدای  ــِم« کــه حامــِل روح صل ِحی ــِن الرَّ ْحَم الرَّ

ســوره نیامــده اســت.

ــا جامعــه ی خــودی و  ــات وحــی ب ــری آی ــوان نقطــه ی اوج درگی ــه را می ت درمجمــوع ســوره توب

غیرخــودی مســلمانان دانســت کــه بــا عتاب هــای قاطعانــه و کم نظیــر، در برابــر دشــمنانی کــه ســّد 

ــد، متحــد  ــغ نمی ورزن ــای مســلمین دری ــاد نوپ ــر پیکــره ی نه ــه ای ب ــچ ضرب ــرده و از هی راه الهــی ک

ســاخته و آنــان را دعــوت بــه قتــال کــرده اســت.

بــه گواهــی تاریــخ، ایــن ســوره در ســال نهــم هجــری نازل شــده و حــوادث مطرح شــده در آن، 

متناســب بــا اتفاقــات ســال نهــم هجــری اســت. بــا توجــه بــه نمــودار شــماره )1(، از آن رو که بیشــتر 

آیــات قتــال در ایــن ســوره واقــع  شــده اســت، باالتریــن نقطــه  مقابــل ســال نهــم هجــری و ســوره 

توبــه ی قــرار دارد، کــه نشــان از اوج شــدت درگیــری و خشــونت بیــن مســلمین بــا مشــرکین، کفــار، 

یهــود و مســیحیت اســت. ایــن باالتریــن حــد خشــونت، قتــال و خونریــزی در طــول نــزول آیــات 

قتــال در قــرآن اســت کــه بــا حــوادث ســال نهــم هجــری کامــاًل منطبــق اســت.
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حجتي، سید محمد باقر، )١٣٨٢(، پژوهشي در  تاريخ  قرآن کريم، تهران: دفـتر نـشر فرهنگ اسالمي.	 

-------------------، )1378(، اسباب النزول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.	 

خســروی حســینی، ســید غالمرضــا، )1375(، ترجمــه و تحقیــق مفــردات الفــاظ قــرآن، تهــران: انتشــارات 	 

مرتضوی.

دروزه، محمــد عــزه، )1421(، التفســير الحديــث: ترتيــب الســور حســب النــزول، 10 جلــد، چــاپ دوم، لبنــان 	 

– بيــروت: دار الغــرب اإلســالمي.

راميار، محمود، )١٣٧٩(، تاريخ قرآن، چاپ چهارم ، تـهران :   امـير کبير.	 

زرکشــي، محمــد  بــن  بهــادر، )١٣٧٦ (، البـــرهان، تحقيــق محمــد ابوالفضــل ابـــراهيم، بـــي جــا: دار احيــاء 	 

الکتــب العربيــه .

ســربازی، محمــد عمــر، )1396(، تبییــن الفرقــان، نوبــت چــاپ اول، تربــت جــام: ناشــر شــیخ االســالم 	 

احمــد جــام.

ــم 	  ــد الکری ــرزاق المهــدی، ترجمــه عب ــد ال ــق عب ــزول، تحقی ــن، )1394(، اســباب الن ســیوطی، جــالل الدی

ارشــد، تربــت جــام: ناشــر شــیخ االســالم احمــد جــام.

ــی، )1347(، اســام شناســی )درس هــای دانشــگاه مشــهد(، مشــهد: انتشــارات ســپیده 	  شــریعتی، عل

ــاوران. ب

شــحاته، عبــد اهلل محمــود، )1374(، اهــداف و مقاصــد ســوره هــای قــرآن کریــم، نــگارش: دکتــر ســید 	 

محمــد باقــر حجتــی، قــم: دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمی.

طباطبايــى، محمدحســين، )1374(، ترجمــه تفســير الميــزان، 20 جلــد، چــاپ پنجــم، ايــران – قــم: جامعــه 	 

مدرســين حــوزه علميــه قــم، دفتــر انتشــارات اســالمى.

طـــبرسي، فـــضل بـــن حســن ، )1372(، مجمــع  البيــان في  تفســير القــرآن، چاپ ســوم، تهران: انتشــارات 	 

ناصــر خســرو.

قرشي، علي اکبر، )١٣٧٧(، تـفسير احـسن الحديث، چاپ سوم ، تهران : بنياد بعثت.	 

قرضــاوى، يوســف)1378(، ســيماى صابــران در قــرآن ترجمــه الصبــر فــى القــرآن، 1 جلــد، دفتــر تبليغــات 	 

اســالمى حــوزه علميــه قــم: مركــز انتشــارات - ايــران..
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فیاض، علی اکبر، )بی تا(، تاریخ اسام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.	 

فیومی، احمد بن محمد، )1418(، مصباح المنیر، بی جا: بی نا.	 

محقق، محمدباقر، )1361(، نمونه بينات در شأن نزول آيات، چاپ چهارم، ايران – تهران: اسالمى.	 

مصطفوی، حسن، )1360(، التحیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.	 

معرفت، محمد هادي، )١٤١٦(، التمهيد في علوم القرآن، چاپ سوم، قم : مؤسسۀ  النشر  اإلسالمي.	 

مکارم  شيرازي، ناصر، )١٣٧٤(، تفسير نـمونه، تـهران: دارالکتب اإلسالميۀ.	 
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