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 توبه رةمفهوم جهاد و آزادی در سو

ّدعلیّکوشامحم ّ

 چکیده

ّّجهادّباّآزادیّعقیدهّوّبیاا  ّّۀاینّمقاله،ّبیانگرّرابط ّّمفهاو   ایانّموواواّا.ابرّبارایّ ناوجّن ی اه،ّّآیاا  

ّّۀهایّروشنیّازّآیا ّمطلقّنمونه اّۀآ ّ ملّگردیدهّوّقاعدّۀمقیدّجهادّبرّآیا   دّکاهّازّجملاهّ ملّمطلقّبارّمقی 

ّّقواعد ّ ّّالز ّوّوروریّدرّعلم  جهادّدفاعیّبااّّۀفقهّا.بّدرّاینّمقا ّتحققّپیداّکردهّا.برّآنگاهّبهّبیا ّرابطّاصوج 

کنند،ّمبرهنّگردیدهّا.برّوّدرّّآزادیّعقیدهّپرداخ هّشدهّوّ.ازگاریّاینّدوّباهمّکهّیکّهدفّوا دّراّتعقیبّمی

ّعّۀپایا ّبهّچندّنمونهّازّ.یر ّّراهکارّ ّۀدرّارائّ×امیرالمؤمنینّعلیّملی  ّآزادیّاشارهّشدهّا.برّعینی 

ّآیا ّمقیده،ّوّجهادّدفاعیرّّجهاد،ّآزادی،ّآیا ّمطلقه،ّها: کلید واژه

 مقدمه

ّ ّّۀجهادّوّرابطّچگونگیّمفاهیمّآیا   392ّ-16ّ-92ّ-31ّ-7ّ-6عقیده،ّبهّویژهّتأملّدرّآیا :ّّجهادّباّآزادی 

مارادّوّ«ّد ملّمطلقّبرّمقیّ »اصولیّّۀاردّکهّاینکّبرّا.اسّقاعدایّدّتوبه،ّاق ضایّبحثّوّبرر.یّجداگانهّۀ.ور

شاوند:ّّگیردرّبهّطورّکلیّآیا ّجهادّبهّدوّد.ا هّتقیایمّمیّموردّبحثّوّقرارّمیآنهاّّمقنودّآیا ّجهادّوّمفهو 

شدهّّ-یّبدو ّهیچّقیدّوّشرطّ-امرّبهّق اجّوّجنگید ّآنهاّّجنگّنازجّگردیدهّوّدرّۀیکّد. هّآیاتیّا.بّکهّدرّبار

ّ» ّراّاکهّاصطال ًاّاینّد. هّآیّا.ب ّّنامندرّد. هّدو ّآیاتیّا.ابّمی«ّجهادّۀمطلقّآیا   ق ااجّوّّکاهّقیادّوّشار  

ّها:ّآ ّذکرّگردیدهّا.برّوّاینکّبیا ّآنهاّّجنگید ّدر

 مطلقة جهاد ل از آیاتِاوّ ةدست

ّ ّوّمشارکا ّباّجنگید ّبهّتشویقّوّعو دّ–بدو ّذکرّهیچّقیدّوّشرطیّّ-جهاد،ّمیلمانا ّراّّاینّد. هّازّآیا  

کهّدرّنهایبّیاّکش هّشوندّوّیاّم بورّباهّتیالیمّگردنادّوّباهّآیاینّتو یادّوّّدادهکندّتاّآنا ّراّشکیبّّافرا ّمیک

ّیعنیّدینّا.ال ّبگروندرّّّیک اپر. ی؛
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 اول ۀهایی از آیات دست نمونه

ْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو ُهَو َخْيٌر َلُكْم َو َعسى  َو َعسىُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َو ُهَو ُكْرٌه َلُكْم رّ»3
َ
وا َشيْيئًا َو ُهيَو   أ ْن ُتِحبُّ

َ
أ

نُتْم ََل َتْعَلُمونَيْعَلُم الّله َشرٌّ َلُكْم َو 
َ
آ ّناخوشاایندّشما.اب؛ّوّچاهّآنکهّّّشدهّا.ب،ّ اجّر؛ّجنگید ّبرّشماّمقر َّو أ

کاهّآ ّّداریدّدرّ الیّایّشماّخیرّا.ب؛ّوّچهّبیاّچیزیّراّدو.بّمیکهّآ ّبرّبیاّچیزیّراّخوشّنداریدّدرّ الی

ّّ(ر936ّ:بقره)ّ«دانیدّداندّوّشماّنمیّا.ب؛ّخداّمیّبرایّشماّشر ّ

ْنیا ِباْلِْخَرِة َو َمْن ُیقاِتْل فيالّله َسبیِل   َفْلُیقاِتْل فيرّ»9 ذیَن َیْشُروَن اْلَحیاَة الدُّ ْو الّلهه َسبیِل   الَّ
َ
ْْ  َفُیْقَتهْل َ َیْغِله

ْجرًا َعظیماً 
َ
فروشاند،ّوّّآخر ّمیّ[بهای]ّخداّب نگندّکهّزندگیّدنیویّراّبهدرّراهّکیانیّپسّبایدّ؛ َفَسْوَف ُنْؤتیِه َ

ّر«وّکش هّشودّیاّپیروزّگردد،ّبهّزودیّپاداشّبزرگّبهّاوّخواهیمّدادهرّکهّدرّراهّخداّب نگدّ

ذیَن آَمُنوا ُیقاِتُلوَن فيرّ»1 ذیَن َکَفُروا ُیقاِتُلوَن فيلّله اَسبیِل   الَّ هْیطاِن   َو الَّ ََ الشَّ ْوِلیها
َ
اُغوِت َفقاِتُلوا َ َسبیِل الطَّ

ْیطاِن کاَن َضعیفاً  اندّدرّراهّطاغو ّّوّآنا ّکهّکفرّورزیدهّّجنگند،ّاندّدرّراهّخداّمیّآنا ّکهّایما ّآورده؛ِّإنَّ َکْیَد الشَّ

ّ(ر76نیاء:ّ)ّ«گما ،ّنیرنگّشیطا ّهمارهّ.یبّا.بّبیجنگندّپسّباّیاورا ّشیطا ّب نگیدّکهّّمی

ذیَن ال ُیْؤِمُنوَن بِ رّ»4 َم الّله قاِتُلوا الَّ هرَّ ََ ُموَن مها  َو َرُسهوُلُه َو ال َیهدیُنوَن دیهَن الّلهه َو ال ِباْلَیْوِم اْلِْخِر َو ال ُیَحرِّ

یَ  ی ُیْعُطوا اْلِجْز تَّ ََ وُتوا اْلِكتاَب 
ُ
ذیَن َ باّکیانیّازّاهلّک ابّکاهّباهّخاداّوّّ؛َة َعْن َیٍد َو ُهْم صاِغُروَن اْلَحقِّ ِمَن الَّ

ّ،نهنادّدارند،ّوّباهّدیانّ اقّگارد ّنمیّ را ّنمیّّاند،ّراّخداّوّپیامبرشّ را ّکردهآنچهّّروزّواپیینّایما ّندارندّو

ّ(ر92توبه:ّ)ّ«خاکیارانهّبهّد.بّخودّجزیهّدهندآنکهّّب نگیدّتا

ََ رّ»5 ِذیَن  ا الَّ یهُّ
َ
اِر َو ْلَیِجُدوْا ِفیُكْم ِغْلَظةً َیأ َن اْلُكفَّ ِذیَن َیُلوَنُكم مِّ نَّ  اَمُنوْا َقاِتُلوْا الَّ

َ
ِقهینالّله َو اْعَلُموْا َ ّ؛َمَع اْلُمتَّ

وّ]شوندّب نگید،ّوّبایدّدرّشاماّدرشا یّّکهّبهّشماّنزدیکّمیّ[م  اوز]ّاید،ّباّآ ّکافرا ّایّکیانیّکهّایما ّآورده

ّ(ر391توبه:ّ)ّ«،ّوّبدانیدّکهّخداّباّپرهیزگارا ّا.بدنببینّ[صالبب

ها َبْعهُد رّ»6 ها َمن  ََ َفِإمَّ وا اْلَوثها ْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ
َ
ی ِإذا َ تَّ ََ قاِب  ذیَن َکَفُروا َفَضْرَب الرِّ ًَ  َفِإذا َلقیُتُم الَّ ها ِفهدا َو ِإمَّ

 َُ ْوزاَرها ذِلَك َو َلْو َیشا
َ
ی َتَضَع اْلَحْرُب َ تَّ هذیَن ُقِتُلهوا فهيه اللّ ََ   اَلْنَتَصَر ِمْنُهْم َو لِكْن ِلَیْبُلَوا َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َو الَّ

ْعماَلُهْم الّله َسبیِل 
َ
گیرشا ّّراّبزنیدّتاّچو ّزمینّ[شا ]هاّپسّهنگامیّکهّباّکافرا ّروبروّشدیدّگرد ؛َّفَلْن ُیِضلَّ َ

ازّآ ّیاّمنبّگذاریادّ)وّبادو ّعاوزّآزادشاا ّکنیاد(ّیااّّراّمحکمّببندیدرّپسّ[شا ]دهابنّ[وّا.یرّشدند]کردیدّ

ّخوا.ابّازّآناا ّوّاگارّخاداّمیّ[ کامّخادا]ّجنگ،ّبارّ.نگینّخودّراّفروّنهدرّاینّا.ابآنکهّّعوزّبگیریدّتا

یکدیگرّبیازماید؛ّوّکیانیّکاهّدرّراهّخاداّکشا هّّباتاّشماّراّّ[فرما ّجنگّداد]ّگرفبّولیّان قا ّمیّ[بدو ّجنگ]

ّ(ر4محمد:ّ)ّ«.ازدّاثرّنمیّهرگزّاعمالشا ّراّگمّوّبیّاند،ّشده
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ارّّهیچّشرطیّمیلمانا ّراّبهّجنگید ّباّذکرّ ّاینّچندّآیهّبهّصور ّمطلقّوّبدو  ّ کندرّّوّمشرکا ّدعو ّمیکف 

دیگرّآیاتیّکهّجنگّراّمشرو ّباهّشارایطیّنماودهّا.ابّعمالّّگونهّآیا ،ّبدو  ّّاینّ اجّآیاّممکنّا.بّبهّظاهرّ 

هّّبلکهّبایدّبهّدیگرّآیا ّدرّاینّمووواّنیزّ،وشنّا.بّکهّنه،ّهرگز؟ّرکنیم دّبهّداش هّباشیمّکهّجنگید ّراّمقیّ توج 

ّ ّخاصیّنمودهّا.برّشرایط 

 دهدسته دوم، آیات مقیّ

ِذیَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َو اَل َتْعَتُدواْ الّله َو َقاِتُلوْا فِی َسِبیِل »ّر3 ُّْ اْلُم الّله ِإنَّ  الَّ ؛ّوّدرّراهّخاداّبااّکیاانیّْعَتِدیناَل ُیِح

ّر(74ّ:نیاء)ّ«رداردّب نگیدّولیّت اوزّنکنیدّکهّخداّت اوزکارا ّراّدو.بّنمیّّجنگند،ّکهّباّشماّمی
هّّکلیدیّوجودّداردّکهّۀچندّنک ّ،درّاینّآیه ّبهّآنهاّالز ّوّوروریّا.ب:توج 

ّ هّ »:ّبرایّجنگید ،ّقیدّالًّاو 
ّاللَّ یل  َّ.ب  نخیابّقنادّۀّرّکهّمرادّازّآ ّایانّا.ابّکاهّدرّدرجاذکرّشدهّا.ب«ّفی 

خالناانهّالهایّباشادّوّهادفّازّآ ،ّۀّان ا ّکاریّازّجملاهّجنگیاد ،ّبایادّدرّراهّخاداّیعنایّبااّنیابّوّانگیاز

وّدرّّجوییّوّخاودّمحاوریّنباشادّخودخواهیّوّریا.ابّّۀجوییّوّاشبااّغریزّجوییّوّکشورگشاییّوّبرتریّان قا 

کارّازّجملهّجنگید ،ّبرّا.اسّموازینّوّمعیارهایّالهیّوّشرعیّوّاخالقایّّۀچهارّچوبّعملّوّدو ،ّشکل ّّۀدرج

هِ »باشدرّبنابراینّ هما ّراهّخیرّوّصالحّمردما ّوّرواّوّخشانودیّپروردگاارّعالمیاا ّا.ابرّآری،ّ«ّفِی َسِبیِل اللَّ
ّجنگیّکهّباّنیّ  ّّمیراّفروّّیصحیحّان ا ّگیرد،ّهرّنواّفیادّعمل ّّّخالصّوّشکل ّّب  صاالحّوّ.ادادّّنشاندّوّ.ابب 

ّشودرّدرّهمهّامورّمی

ّّۀ:ّدرّاینّآیه،ّجنگید ّراّمشرو ّبهّ ملثانیاًّ ّّنظامی  باّکیاانیّّ:داردّبیا ّمیّمقابلّنمودهّا.بّوّصریحاًّّطرف 

جنگندرّبنابراینّاگرّه مهّوّ ملهّوّتهاجمیّازّ.ویّدشمنّنباشد،ّاب داّنمود ّباهّجناگ،ّّب نگیدّکهّباّشماّمی
ّماذمّ ّآشاکارّخواهادّباودّکاهّماوردّ ّیخودّت اوزّ،هیچّدلیلیّبدو  ّّ،جنگّزّنخواهدّبود؛ّبلکهّآغازّ  امّ  ّۀهماّب 

ّمّا.برعقالیّعالَّ

یّّدرّاینّآیه،:ّثالثاًّ ّّعنوا ّدفااّوّدفع ّبهّ    ّدشمن،ّهرّتهاجم  نهایّشادهّّجنگ،ّصریحاًّّ ازّ مّ ّگونهّت اوزّازّ د 

ّّۀممنوعیبّعبورّازّهماشارهّبهّ«ّاَل َتْعَتُدواْ »ا.برّتعبیرّ نهیّازّکش نّزنا ّوّّوّهمچنینهایّجنگّا.بّّقرمزّخط 

قطاعّّنیازانادّوّّاندّولایّباهّا.اار ّدرآمدهّکهّدرّجنگّشرکبّنکردها.بّکودکا ّوّافرادّکهنیاجّوّدیگرّکیانیّ

عاد ّّکاهّعا ّالمنفعهّعمومیّکهّهمهّاینهاّازّجملاهّخاطّقرمزهاایّجناگّا.ابّدرخ ا ّوّنابودیّمزاراّوّمراکزّ 

ُّْ اْلُمْعَتهِدینالّله ِإنَّ »رعایبّآنهاّمنداقّبارزّتعدیّوّت اوزّا.ب؛ّوّنیزّقید دهادّکاهّهرگوناهّّنشاا ّمی«ّاَل ُیِح

دارد،ّّگونهّت اوزیّراّدو.ابّنمایّا ّا.بّوّخداوندّهیچجنگّوّغیرّآ ،ّمبغوزّخدایّمنّ ّۀت اوزیّچهّدرّ یط
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ّ ازّآ ّّونادخداّآیادّکاهّصاریحاًّّ.بّوّازّمنادیقّمنکرّبهّ یابّمییّوّت اوزّباّعدجّوّقیطّنا.ازگارّاچو ّتعد 

ّنهیّفرمودهّا.بر

ْخَرُجوُکْم »ّر9
َ
ْیُث َ ََ ْن  ْخرُِجوُهم مِّ

َ
ْیُث َثِقْفُتُموُهْم َو َ ََ َشدُّ ِمهَن اْلَقْتهِل  َو اْقُتُلوُهْم 

َ
َو اَل ُتَقهاِتُلوُهْم  َو اْلِفْتَنُة َ

تَی  ََ ین َفِإن َقاَتُلوُکْم َفاْقُتُلوُهْم  َقاِتُلوُکْم ِفیهِ یُ   ِعنَد الْمْسِجِد الْحَراِم  َُ اْلَكاِفِر وّآنا ّراّهارّجااّبیابیادّّ؛َکَذاِلَك َجَزا

ا.اب،ّوّکناارّبکشیدشا ،ّوّازّهما ّجاّکهّبیرون ا ّکردنادّبیرونشاا ّکنیاد،ّوّف ناهّ)باالّوّآزار(ّازّکشا ارّبادترّ

(ّباّشماّب نگنادرّپاسّاگارّبااّشاماّجنگیدناد،ّوّالعملّشوندّسآنهاّ)ناچارّبهّعکّ نگیدّتانمی دالحرا ّباّآنا ّ

ّ(ر323بقره:ّ)ّ«بکشیدشا ّکهّ.زایّکافرا ّچنینّا.ب

َو »ّق اجّوّجنگید ّباّدیگرا ،ّمشرو ّبهّتهاجمّنظامیّآنا ّقلمدادّشدهّا.ابرّبناابراین،ّوامیرّ،درّاینّآیهّنیز

ِذیَن ُیَقاِتُلوَنُكْم »بهّهما ّ«ّاْقُتُلوُهْم  گرددّوّدرّواقعّبیاانگرّایانّا.ابّکاهّازّآن ااّکاهّکاافرا ّوّّبرمی321ّّۀآی«ّالَّ

زّراّداریدّکهّباّآنا ّب نگیدّوّآناا ّراّباهّق الّبر.اانید؛ّاند،ّشماّهمّاینّم و ّّمشرکا ّجنگید ّباّشماّراّآغازّکرده

شودّکاهّّعلو ّمیالعملّطرفّمقابلّخودّببیندرّپسّمّت اوزشّراّباّعکسۀّچو ّ.زایّت اوزکارّاینّا.بّکهّن ی 

انادّوّهرگازّاب اداّباهّجناگّّبرا.اسّاینّآیهّعمالّکردهّاند،ّطبعاًّّمیلمانا ّصدرّا.ال ّکهّعاملّبهّهمهّآیا ّبوده

هااّوّّ.اازّاناوااّجنگّم  اوزّبودنادّکاهّزمینهّاند؛ّوّاینّکافرا ّوّمشرکا  ّّاندّبلکهّهمیشهّدرّمقا ّدفااّبودهّنکرده

ّّ،روشنّآ ّۀهّنمونهاّبودندّکّهاّوّبراندازیّتوطئه ایانّآیاهّخطاابّباهّّبادرّوّا ادّوّخنادقّا.ابرّوّاصاالًّّجنگ 
درّایانّّصاریحاًّّاینکهّشا ّراندهّشدهّبودندّوّهّازّدیارّوّ.رزمینمیلمانانیّا.بّکهّبهّو.یلهّکافرا ّوّمشرکا ّمکّ 

ترینّمناداقّّخاودّروشانّ«کافرا ّراّازّهما ّجاّکهّشماّراّبیرو ّکردندّ)یعنیّمکه(ّبیارو ّکنیاد»فرماید:ّّآیهّمی

ّدفااّا.بر

ارّّایّکهّف نهّومناًّ اررنجّوّبالّوّ»بودندّهما ّّّوّمشرکا ّای ادّکردهکف  بودّکهّآنا ّبرّمیالمانا ّرواّ«ّ.لطۀّکف 

ق لّکافرا ّوّمشرکا ّدرّایانّآیاه،ّّت ویزّ ّ،ترّبودرّبنابراینّبداش ندّکهّآثارّآ ّازّق لّوّکش ارّهمّشدیدترّوّمخر ّّمی

ّاَّّکیفرّ ّچیزیّجز ّّ.ازّ ّجنگّوّناامنیّوّزمینهّخودّآنا ّنییبّکهّآغازگرّ ّعماج  ّرنجّوّبالّبرایّمیلمانا ّبودندرّانواا 

تَی رّ»1 ََ هِ   َو َقاِتُلوُهْم  یُن ِللَّ هاِلِمین اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َو َیُكوَن الدِّ وّبااّآناا ّ؛َّفِإِن انتَهْوْا َفهَا ُعهْدَواَن ِإالَّ َعلهَی الظَّ

)بالّوّآزاری(ّنماندّوّدینّ)طاعبّوّعباد ّوّ.لطه(ّبرایّخداّباشدرّپسّاگرّد.بّبرداش ندّ)شاماّّتاّف نهّب نگید

ّ(ر321بقره:ّ)ّ«نییبّ[روا]ّنیزّد.بّبردارید(ّکهّدشمنیّجزّبرّ. مکارا 

راّدرّاین ااّباهّاندرّولیّاگرّف نهّّبهّمعنیّشرکّگرف ه323ّراّدرّاینّآیهّوّآیهّ«ّف نه»برخیّازّمفیرا ّوّم رجما ،ّ

دهدّآ ّقادرّبایادّّزیراّفرزّاینّا.بّکهّخداّد. ورّمیّّمعنیّشرکّبدانیم،ّآغازّآیهّباّآخرّآ ّنا.ازگارّخواهدّبود؛
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دهدّکهّدرّهما ّ اجّشرک،ّاگرّمشرکا ّد.ابّازّجناگّّب نگندّکهّهیچّشرکیّنماند،ّوّازّطرفّدیگرّد. ورّمی

باالّوّ»اماّاگرّف نهّراّدرّاین اّبهّمعنیّ!ترّید،ّچهّتناقضیّازّاینّروشنبرداش ندّوّباّشماّن نگیدند،ّمزا مشا ّنشو

ّگونهّتناقضیّدرّمعنایّآیهّدیدهّنخواهدّشدرّبگیریم،ّهیچ«ّآزارّوّ.لطهّکفار

ّ«ّن ّ فَّ»ّۀدانیمّکهّاصلّمادّمی ّّبهّمعنایّگذاش ن  آ ّازّناخاالصّّشآ ّا.ابّتااّخالناّطالّدرّآتشّوّگاداخ ن 

ِذیَن َفَتُنوْا الْمْؤِمِنیَن َو الْمْؤِمَنهات»وّآیه:ّّ(روّلیا ّالعربّمفردا ّراغب)ّجداّشود درباارهّّ(ر31البارو::ّ)ّررر«ِإنَّ الَّ

اِر »ّچنینّدربارهّدوزخیا ّآمدهّا.بّکه:ّآتشّ.وزاندندرّوّهمۀّکیانیّا.بّکهّمؤمنا ّراّباّشکن  َیْوَم ُهْم َعلَی النَّ

ِذى ُکنُتم ِبهِه َتْسهَتْعِجُلون َذاه     ُذوُقوْا ِفْتَنَتكُم  ُیْفَتُنون ]باهّآنهااّگف اهّروزیّکاهّآناا ّراّبارّرویّآتاشّبیاوزانندّ؛ّالَّ

ّّ(ر34-31الذاریا :ّ)ّ«خوا. یدّخودّرا،ّاینّهما ّا.بّکهّآ ّراّبهّش ابّمیّبچشیدّعذابّ.وخ نشود:[ّّمی

ُقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصیبَن »وّنیزّدرّآیهّ ِذیَن َظَلُموْا     َو اتَّ ًة...الَّ ایّ)بالّوّعذابی(ّپرواّکنیدّکهّتنهاّّوّازّف نه؛ِّمنُكْم َخاصَّ

ّ(ر95انفاج:ّ)ّ«ر.دّاندّنمیّبهّکیانیّازّشماّکهّ. مّکرده

ْن َیْفِتهنَ »چنینّدرّآیهّّوّهم
َ
اِة ِإْن ِخْفُتْم َ ْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

َ
ْرِض َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجناٌح َ

َ
ْبُتْم ِفي اْْل ُكُم َو ِإذا َضَر

ذیَن َکَفُروا ّباهّشاماّبالّوّآ.یبّ[غافلگیرّکردهّو]وّهرگاهّدرّزمینّ.فرّکردید،ّاگرّبیمّداش یدّکهّکافرا ،ّشماّراّّ؛الَّ

ّزیراّکافرا ّبرایّشماّدشمنیّآشکارندرّ،[وّآ ّراّکوتاهّبخوانید]ر.انندّبرّشماّگناهیّنییبّکهّازّنمازّبکاهیدّّمی

وًنااررر»ّ  بهّمعنیّام حا ّوّآزمو ّنیزّبهّکارّرف هّا.ب:ّ«ّن ّ فَّ»الب هّبرخیّازّمش قا ّمادهّ اَكّف    وّتاوّراّ»؛ّ«َوَّفَ نَّ

ّ(ر41طه:ّ)ّ«چنا ّکهّبایدّآزمودیم

ِذیَن ِمن َقْبِلِهم» ا الَّ ّ(ر1العنکبو :ّ)ّ«گما ّکیانیّکهّپیشّازّایشا ّبودندّآزمودیمّ؛ّوّبیَو َلَقْد َفَتنَّ
ّاّمواردّ ّۀدرّهمّ،یبهّطورّکلّ  ّ«ّن ّ فَّ»ّۀمادّ. عماج  ایّکاهّهامّباهّّوجاودّدارد،ّوّدرّف ناه«ّوّرناج.خ یّ»ّمعنای 

تاوا ّّنمی«ّفا ن»معنایّام حا ّا.ب،ّمعنایّرنجّوّ.خ یّنهف هّا.برّبنابراینّهیچّموردّا. عمالیّراّبرایّماادهّ

توانادّّ ّنییابّنمیدرّآ«ّ.خ یوّّرنج»کهّمعنای«ّشرک»نباشدرّازّاینّروّ«ّوّرنج.خ یّ»یافبّکهّدرّآ ّمعنایّ

ّ انادّّازّطرفّکیانیّمطرحّشدهّا.بّکاهّمع قادّبوده«ّشرک»بهّ«ّف نه»قوی،ّتفییرّّمعادلیّبرایّف نهّباشدرّبهّظن 

ّوّرفع ّدفعّبهّمعنایّدفااّّپذیرندّکهّجهادّصرفاًّّجهادّدرّا.ال ّبهّمعنایّتحمیلّعقیدهّباّقدر ّا.لحهّا.بّوّنمی

تهَی اَو قَ »اند:ّدرّآیهّّروّگف هّّکنند،ّازّاینّکردهّوّمیمهاجمانیّا.بّکهّجنگّراّآغازّّشر ّ ََ «ّاَل َتُكهوَن ِفْتَنهةٌ   ِتُلوُهْم 

.بّکهّتاّشرکّوجودّداردّجنگّباّمعنااینّوّاینّبهّ«ّباّمشرکا ّبهّطورّاب داییّب نگیدّتاّشرکّازّمیا ّبرود»یعنیّ

اندّآ ّهمّبرّمبنایّاج هاادیّکاهّدرّمعناایّّکردهبنابراینّآنا ّدرّلغبّاج هادّّ!مشرکا ّبهّطورّاب داییّواجبّا.ب

راّ«ّف نه»ّروّتوا ّدرّآ ّاج هادّکردرّازّاینّاندرّدرّ الیّکهّمعنایّلغبّراّبایدّازّاهلّلغبّپر.یدّوّنمیّجهادّداش ه
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ّ(ر95-94جهادّدرّا.ال ،ّص)ّنبایدّبهّمعنیّشرکّتفییرّکرد

دّشیخّ تفیایرّالمناار،ّ)ّ«ا ّا.بّکهّف نهّبهّمعنیّشارکّباشاداینّبرخالفّ.یاقّآی»ّعبدهّنیزّگف هّا.ب:محم 

ّ(ر323،ّص9چاپّجدیدّدرّمنر،ّ:

باّآناا ّکاهّجناگّراّبارّشاماّتحمیالّ»گوید:ّّبقرهّمی321ّر.د،ّزیراّآیهّّاینّ.خنّعبدهّهمّصحیحّبهّنظرّمی

ارّّفضایّاینّآیهّوّآیا ّبعدّفضاییّا.بّکه«رّکنند،ّب نگیدّمی دّوّآنا ّراّکهّدرّمکهّآورنّبرّمیلمانا ّفشارّمیکف 

کردندّوّاینّف نهّوّبالیایّّکش ندّوّبرّآنا ّکهّدرّمدینهّبودندّجنگّراّتحمیلّمیّدادندّوّگاهیّمیّبودندّشکن هّمی

ارّ ّباّاین»گوید:ّبقرهّمی321ّبودّکهّآنا ّبرّ.رّمیلمانا ّآوردهّبودندّوّآیهّ
«رّتاّف نهّازّمیا ّبرودّم  اوزّب نگیدّکف 

ارّّیعنی ّتوانندّف نهّوّبالّوّجنگّراّبرّمیلمانا ّتحمیلّکنندرّمغلوبّشدندّدیگرّنمیکهّکف 

هّازّعبد تَی اَو قَ »ّ:اندّکهّدربارهّف نهّدرّآیهّبنّعمرّنقلّکردهّالل  ََ ماّدرّزما ّر.وجّ»گفب:ّّ؛اَل َتُكوَن ِفْتَنة  ِتُلوُهْم 

ارّکهّ’خدا کش ندّباّآناا ّجنگیادیمّتااّّکردندّوّمیّدا ّمیدادندّوّزنّراّبهّخاطرّدینشا ّشکن هّمیّمیلمانا  ّّ،کف 

ّ(رانفاجّۀازّ.ور12ّ؛ّذیلّتفییرّآیه571ّ،ّص2تفییرّالمنار،ّ:)ّ«وّف نهّازّمیا ّرفب ّگرفبّا.ال ّقو ّ

انفاج،ّهما ّبالّوّآزارّوّعاذابیّا.ابّکاهّاز12ّّبقرهّو321ّّازّف نهّدرّآیهّکندّکهّمقنودّّلّهمّتاییدّمیاینّنق

ارّّ.وی ّشدرّمانا ّواردّمیبرّمیلکف 

ّزیراّمشارکّباهّفارزّّبرد؛ّجنگّباّمشرکا ،ّشرکّراّکهّیکّعقیدهّقلبیّا.بّازّمیا ّنمیّعالوهّبرّاین،ّا.ا.اًّ

زیراّتغییرّعقیدهّنیازّبهّبحثّوّا.ا دالجّوّقاانعّکارد ّّ،کندّاشّتغییرّنمیّدرّجنگّهمّمغلوبّبشود،ّعقیدهّاینکه

باّمشرکا ّب نگیدّتااّّ:لبیّاوّباقیّا.برّبنابراینّصحیحّنییبّکهّبگویندتاّقانعّنشودّعقیدهّقّکهطرفّبحثّداردّ

ّشرکّکهّعقیدهّقلبیّآنا ّا.بّازّمیا ّبرودر

یُن لِ »ّۀدرّجملّومناًّ هّّبا«ّهِ ل  َو َیُكوَن الدِّ ّتوج  ّّبهّمعنی  وّ«ّطاعابّوّعبااد »کهّازّجملهّبهّمعنیّّ«دین»ّلغوی 

پذیریّّقانو »وّ«ّطاعبّوّعباد ّخدا»نّآیهّبهّقرینهّمقا ،ّمرادّازّدینّآمدهّا.برّدرّای«ّجزاّوّپاداش»وّ«ّ.لطه»

ّوّرفعّوّدفعّ.لطهّوّّ،وّاطاعبّازّاو ارّکّ ّا. یالی  ارّّا.برّزیراّدرّشرایطیّکهّ«وّمشرکا ف  قدر ّتهاجمّدارناد،ّکف 

شکیابّبخورنادّّا. یالّوّ.لطهّآنا ّ اکمّا.برّوّهنگامیّکهّباّنیرویّدفاعیّمیلمانا ّ.رکوبّشوندّوّکاامالًّ

شودرّآنگاهّاینّآیه،ّماوردیّّ اکمیبّوّ.لطهّآنا ّمحوّشدهّا.بّوّبهّجایّآ ّ اکمیبّخداّوّدینّخداّبرقرارّمی

ارّ ّراّکه
ارّ ّگوید:ّاگرّکشندّمطرحّکردهّوّمیّد.بّازّت اوزّمیّ،مهاجمّکف 

مهااجم،ّخودشاا ّازّت ااوزّد.ابّّکف 

چاو ّجناگّشاماّّ؛د.بّبرداریدّوّجنگّراّم وقفّکنیادکش نّآنا ّّبرداش ندّوّظلمّراّم وقفّکردند،ّشماّنیزّاز

ارّّمقابلهّبهّمثلّوّپا.خّبهّظلمّا.ب،ّوّهنگامیّکه شودّّازّت اوزّد.بّبردارندّمووواّمقابلهّبهّمثلّمن فیّمیکف 
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،ّولایّوّدیگرّکش نّآنا ّرواّنییب؛ّزیراّکش نّظالما ّم  اوزّتاّزمانیّورور ّداردّکهّظلمّوّت اوزّوجاودّدارد

ارّّوق یّظلمّازّطرف ّم وقفّشودّدیگرّظالمیّدرّصحنهّوجودّنداردّتاّم ازا ّشودرکف 

ّّ::ّدرّاینّآیهّدوّ.ببّبرایّپایا ّجنگّذکرّشدهّا.باینکهن ی هّبحثّ اارّ ّکامال ّّیکیّشکیاب 
مهااجم،ّوّّکف 

ّدیگریّد.بّکشید ّآنا ّازّجنگر

 یک نكته اباغی

اِلِمینَفَا ُعْدَو »ّ:فرمایدّدرّاینّآیهّمی صاناعبّ» اّدرّاین«رّزّبرّ. مکارا ّرواّنییب؛ّت اوزّجاَن ِإالَّ َعلَی الظَّ

اارّ ّشود،ّاعماجّشدهّا.برّیعنیّچو ّت ااوزّوّعادوا  ّّکهّیکیّازّصناعا ّبدیعیّشمردهّمی«ّمشاکله
مهااجمّّکف 

گویندّیعنیّهامّشاکلّ«ّهمشاکل»مطرحّا.ب،ّمقابلهّبهّمثلّوّم ازا ّآنا ّنیزّعدوا ّنامیدهّشدهّا.برّوّاینّراّ

ّ ارّ ّبود ّدرّلفظّنهّدرّمعنیرّچو ّکش ن 
مهاجمّازّرویّدفااّدرّواقعّعدوا ّنییبّوّفقطّدرّلفظ،ّعدوا ّنامیدهّّکف 

ّشدهّا.بر

رّوّدرّاصطالحّآ ّا.ابّکاهّلفظایّراّباهّرعایابّا.بّمندرّبابّمفاعلهّبهّمعنیّهمّشکلّبود «ّمشاکله»

ّّکهّدرّجملهّذکرّشدهّا.ب،ّهمّشکلّوّیکیا ّکنندرم اور ّوّهمّشکلّبود ،ّباّالفاظیّ ّۀگر.نّمثالّبهّدرویش 

یکّپیراهنّهامّبارایمّبپزیادرّّتوانیدّلطفاًّّگوید:ّپسّاگرّمیّاماّاوّمی«رّبیاّتاّبرایبّآشّبپز »گویید:ّّبینواّمیّۀبرهن

هّکارّرف هّا.ابّوّباهّب«ّخرید »یاّ«ّدوخ ن»ّجایّفعل ّّها.بّدرّموردّپیراهن،ّب«ّپخ ن»کهّهما ّ«ّپزید »فعلّ

ّا.برّیاّاینّبیب:«ّمشاکلب»چنینّکاربردّوّا. عمالیّازّبابّّ،اصطالح

ّ ّزندّدرویشّخود،ّبخیهّمیّۀثّبهّخرقبََّعّّّبخیهّبیش رّا.بّ.ؤاج،ّ.زاوارّ ّلب 

ّّزد  ّّبخیه» فناو ّبالغابّوّ)ّا.برّیعنیّلبّبی نّوّخودداریّازّ.اؤاجّکارد «ّلبّدوخ ن»مرادفّ«ّ.ؤاجّلب 

ّ(ر111ّ-119ّّدبی،ّصصناعا ّا

ابنّرقمعّراّدو. انشّدرّ.حرگاهّ.ردیّبهّباغّدعو ّکردندّوّازّاوّپر.یدندّچاهّغاذاییّبپزناد؟ّاوّکاهّلبااسّ

ّدر. یّنداشبّدرّجوابّآنا ّگفب:
ّرّ  َّواّاقّ قالّ 

ّاّنَّئًّیّ َشّّح    ّ
ّلّ قّ ّّّهّ َخّبّ َطَّّکّلَّّد  ّّب  ّبَّاط  ّواّلّ خ  ّاًنّیّ م ّقََّّوّّةًّبّ یّج 

بهّماّتکلیفّکن،ّتاّبهّخاوبی،ّپخا نّآ ّراّان اا ّدهایم،ّگفا م:ّبارایمّجباهّوّپیراهنایّآنا ّگف ند:ّغذاییّراّ»

ّ«ربپزید

ّ»بایدّ«ّقمیناًّ»وّ«ّجبه»ا.بّکهّشاعرّبهّقرینهّ«ّاطبخوا»شاهدّدرّ ّخ  گفب،ّولیّبهّخاطرّم ااور ّّمی«ّوایط 

ّا. فادهّکردهّا.بر«ّاطبخوا»ازّکلمهّ«ّطبخه»وّمشاکلبّباّ



 
 

8 

ا »ّدرّقرآ ّکریم،ّاینّآیهّا.ب:ّ«ّمشاکلهصنعبّ»نمونهّدیگرّازّ ی 
َّنف  َّماّفای 

َلم  َّوّاَلَّأع  یی 
َّنف  َّماّفی 

َلم  ررر«َّتع 

ّّ(ر336مائده:ّ)ّ«دانمّراّکهّدرّنفسّتو.بّنمیآنچهّّدانیّولیّمنّراّکهّدرّنفسّمنّا.بّمیآنچهّّتو

ا.ابّوّاگارّّ«نفاس»آ ّبااّبهّخاطرّم اور ّوّمشااکلبّّگردیدهبرّذا ّاقدسّالهیّاطالقّ«ّنفس»کهّلفظّ

مخنوصّا.بّبهّهرّموجودّ ادثّجاناداررّّ«نفس»فرمودرّزیراّکلمهّّمی«ّذاتکّماّفی»ّبودّرعایبّمشاکلهّنمی

ّا.بر«ّذاتک»بهّمعنایّجاّّدرّاین«ّنفیک»بنابراینّ

ا :ّدرّاین اّبهّمعنیّذا ّا.بّچنا ّکهّدرّآیا«ّنفس»ّتوا ّگفبّصرفّنظرّازّصنعبّمشاکله،ّاصالًّّالب هّمی

ُرُکُم »رررّ ُكْم َعلَی »چنینّّوّهمّ(ر92آجّعمرا :ّ)ّررر«َّنْفَسهُ الّله َو ُیَحذِّ بُّ َْ َر َمة  َکَت َْ درّّ(ر54انعاا :ّ)ّ«... َنْفِسِه الرَّ

ْنهَ  »ّهرّدوّموردّنفسّبهّمعنیّذا ّا.برّوّدرّ ادیث
َ
ْثَنْیهَ    َ

َ
تاوّخاودّذا ّخاویشّراّّ؛َّعَلهی َنْفِسهك  َکَمها َ

درّماوردّ«ّنفاس»ّۀبنابراینّبادو ّمشااکلهّهامّکلماّ(ر193،ّص4؛ّوّ:122،ّص5درکّالو.ائل،ّ:می )ّ«ایّ. وده

ّ(ر65-64،ّص4آیینّبالغب،ّشرحّمخ نرّالمعانیّتف ازانی،ّ:)ّپروردگارّعالمّبهّهما ّمعنایّذا ّا.ب

ُهْم ُظِلُمواْ رّ»4 نَّ
َ
ِذیَن ُیَقَتُلوَن ِبأ ِذَن ِللَّ

ُ
بهّکیانیّکهّدرّماوردّجناگّوّکشا ارّ»؛ّ«َلَقِدیر َنْصِرِهْم   َعلَی الّله َو ِإنَّ  َ

ّ«گما ،ّخاداّبارّیااریّآناا ّتوانا.ابّزیراّبرّآنا ّ. مّرف هّا.ب،ّوّبیّّاندّاجازهّ)دفاا(ّدادهّشدهّا.ب،ّقرارّگرف ه

ّ(ر12 ج:ّ)

« 
ُ
ِذیَن َ ّق  ِرِهم ِبَغیْر اْخرُِجوْا ِمن ِدیَ الَّ َنا    ََ بُّ ن َیُقوُلوْا َر

َ
اَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَ الّله َلْو اَل َدْفُع َو الّله ِإالَّ َ َمْ  ُههالنَّ دِّ

یهزالّلهه ِإنَّ  َمن َینُصهُرهُالّله َو َلَینُصَرنَّ  َکِثیًراالّله َصَواِمُع َو ِبَیٌع َو َصَلَواٌت َو َمَساِجُد ُیْذَکُر ِفیَها اْسُم  ؛ّ«َلَقهِوى  َعِز

گف ناد:ّپرودگاارّمااّّمیّاینکاهّجازّ[آنهااّگنااهیّنداشا ند]ّاندّههایّخویشّراندهّشدّهمانا ّکهّبهّنا قّازّخانه»

هاّوّمیااجدیّکاهّّهاّوّکلییاهاّوّکنییاهّکرد،ّصومعهّوّاگرّخداّبرخیّازّمرد ّراّباّبرخیّدیگرّدفعّنمیّ،خدا.ب

،ّیااریّکنادّاوّراّیاریّمیّ[دین]شد،ّوّقطعاّخداّآ ّکسّراّکهّّشود،ّ.خبّویرا ّمیّبییارّبردهّمیآنهاّّنا ّخداّدر

ّ(ر41 ج:ّ)ّ«ناپذیرّا.بّدهد،ّچراّکهّخداّبسّنیرومندّشکیبّمی

ّّشودّکهّدشمن،ّآغازگرّ ّا.اسّاینّدوّآیه،ّجنگّزمانیّم ازّا.بّوّبهّان ا ّآ ّاجازهّدادهّمیّبر نظاامیّّتهاجم 

ا ّدفاااّکهّدرّاینّصور ّآنا ّ اقّدارنادّازّخاودّوّمااجّوّجانشاّ،تهاجمّوّ. مّواقعّشوندّموردّ ّ،باشدّوّمردمی

ایّازّ.ویّدشمنّصور ّنگیرد،ّجایزّنییابّباهّطاورّاب اداییّباهّّکنندرّمفهو ّاینّ.خنّاینّا.بّکهّاگرّ مله

یّّآمیزّهی ندّ ملهّنظامیّشودرّمردمیّکهّخواها ّصلحّوّزندگیّمیالمب تاوا ّّبهّعنوا ّتحمیلّدینّنیازّنمی   

ین»دینّجوّتحمیلّکرد،ّزیراّبهّتنریحّخودّّجنگّراّبرّمرد ّمیالمب ّ(ر956بقره:ّ)ّررر«اَل ِإْکَراهَ فِی الدِّ

یاریّخواهدّکرد،ّوّروشنّا.ابّکاهّوّدرّاینّآیه،ّوعدهّدادهّشدهّا.بّکهّهرّکسّخداّراّیاریّکند،ّخداّاوّراّ
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مرادّازّیاریّکرد ّخدا،ّاجرایّد. ورا ّخدا.بّکهّدرّقالبّدینّبهّمرد ّعروهّشدهّا.بّوّدرّواقعّهرّکاهّامارّ

ّکندّخداّراّیاریّکردهّا.برّخداّراّاجرا

ِر الْحَراِم َو الْحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدىرّ»5 ُر الْحَراُم ِبالشهَّ   َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْیِه ِبِمْثهِل َمها اْعَتهَدى  لشهَّ

ُقوْا  نَّ الّله َعَلْیُكْم َو اتَّ
َ
ِقینالّله َو اْعَلُموْا َ ها(ّّمقابلّآ ّماهّ را ّا.اب؛ّوّ رمب)شاکنیّ؛ّاینّماهّ را ّدرَمَع اْلُمتَّ

ّ گونهّکهّبرّشماّتعدیّکرده،ّبارّاوّتعادیّکنیاد،ّوّازّخاداّپارواّّدّهما نیّکپیگیریّدارد،ّپسّهرّکسّبرّشماّتعد 

ّ(ر324بقره:ّ)ّ«کنید،ّوّبدانیدّکهّخداّباّپرواپیشگا ّا.ب

صلحّ دیبیهّ).اجّماهّ را ّداردّکهّدرّ.اجّاشارهّبهّ.اجّممانعبّعمرهّمیلمانا ّازّطرفّمشرکا ّدرّّّاینّآیه،

«ّعمار ّالقضاا»ا ّباهّعمارهّرونادّوّآ ّراّجّبعدّد. ورّیاف ندّکهّدرّماهّ ره ری(ّاتفاقّاف ادّوّمیلمانا ّدرّ.ا6

م ماعّ)ّنظاامیّکننادّۀاند:ّمشرکا ّمکهّدرّفکرّبودندّمیلمانا ّراّغافلگیرّنمودهّوّباهّآناا ّ ملاّوّگف هّنامیدندر

وّآیهّفوقّدرّچنینّزمینهّوّشرایطیّنازجّشدّوّیادآورّگردیدّکهّماهّ ارا ّدرّمقابالّمااهّ ارا ّّ(رلّهمینّآیهالبیا ،ّذی

اارّّربنابراین،ّاگا(رم معّالبیا ّذیلّهمینّآیه)ّا.ب؛ّیعنیّجنگّدرّماهّ را ّدرّمقابلّجنگّدرّماهّ را ّا.ب درّکف 

ّّهاّقناصّدارد،ّیعنیّاگارّکفاار،ّبپردازید،ّوّ رمبّشکنیتوانیدّبهّدفااّّماهّ را ّجنگّراّآغازّکردندّشماّهمّمی

ّّ رمبّماهّراّشکی ندّوّجنگّراّآغازّکردندّشماّ قّداریدّبدو  ّ ّّرعایب  ّّ رمب  ّدفاعیّبپردازیدّماهّ را ّبهّجنگ 

ّ(ر11جهادّدرّا.ال ،ّص)

ایّصاور ّّپسّروشنّشدّکهّاقدا ّبهّجنگ،ّمشرو ّبهّشرواّتعدیّازّ.ویّدشمنّمهاجمّا.بّوّتااّ ملاه

نگیرد،ّبهّصور ّاب داییّجایزّنییبّکهّبهّدیگرا ّ ملهّشودّهرچندّآنا ّکافرّباشندرّن ی هّآنکه:ّآیا ّمربو ّباهّ

.فارشّآنهاّّمشرکا ّپیما ّشکنّا.بّکهّت اوزّراّآغازّکردندّوّبهّهمینّجهبّهمّبهّۀدربارّ،درّ.ورهّتوبهّ،جنگ

کهّباّشماّدرّپیما ّپایدارندّشاماّنیازّبااّآناا ّّیمادامّ(7توبه:ّ)ّ؛ْم َتِقیُموْا لَه وْا َلُكْم َفاْس َفَما اْسَتَقُم »شدهّا.بّکهّ

وُکْم »رّوّنیزّآمدهّا.بّکه:ّ«پایدارّباقیّبمانید َُ ُسوِل َو ُههم َبهَد وْا ِبِإْخَراِج الرَّ ْیَمَنُهْم َو َهمُّ
َ
َكُثوْا َ  اَل ُتَقِتُلوَن َقْوًما نَّ

َ
َ

ٍة  َل َمرَّ وَّ
َ
 تَخَشْوَنُهْم  َ

َ
ْؤِمِنینالّله فَ  َ ن تَخَشْوهُ ِإن ُکنُتم مُّ

َ
قُّ َ ََ َ

هاایّشاا ّراّّچاراّبااّگروهایّکاهّپیما ّ(31توباه:ّ)ّ؛َ

جنگیاد؟ّآیااّازّّنمیّّشکی ندّوّتنمیمّبهّبیرو ّراند ّپیامبرّگرف ندّوّخودّنخی ینّبارّ)جنگّرا(ّباّشماّآغازیدند،

ّر«کهّازّاوّب ر.یدهرا.ید؟ّپسّاگرّمؤمنّاید،ّخداّ.زاوارترّا.بّّآنا ّمی

هااییّّبرایّدفااّازّ قّوّاهلّآ ّوّ مایبّازّدعو ّ قّبودرّامااّجنگّ’هایّپیامبرّاکر ّجنگّۀبنابراین،ّهم

کشاورّگشااییّوّمق ضاایّطبعیابّملاکّوّهایّبنیّامیهّوّبنیّعباسّواقعّشدّبرّا.اسّزورمداریّوّّکهّدرّزما 

شنا.دّوّهارّصاا بّقادرتیّّوّمرزیّراّبریاّخودّنمیّروزمندیّبودرّوّاینّطبیعبّقدر ّا.بّکهّصا بّآ ّ د
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،9ّتفیایرّالمناار،ّچااپّجدیاد،ّ:)ّشاودّوّخواها ّبیطّقدر ّبیش رّمیّکندّبهّهمیایگا ّوعیفّخودّت اوزّمی

 (ر326ص

دشمنّا.بّکهّدرّآ ّصور ،ّجنگّدفاعیّبهّ کامّّشر ّت ویزّجنگ،ّت اوزّ ّ:اینكه جا نتیجه بحث تا این

هما ّجادّّّکندرّبنابراین،ّبهّمق ضایّآیا ّیادّشده،ّجهادیّکهّدرّا.ال ّواجبّشده،ّداّمیعقلّوّنقل،ّورور ّپی

ّاکندرّازّاینّجهبّدرّقرآ ّکریمّآیاّدفاعیّا.بّکهّفطر ّ.المّهرّانیانیّ کمّبهّلزو ّوّتحقیقّآ ّمی ّۀمطلقاّ  
آیا ّبدو ّقیدّّّیدّوّشر ،ّدرّواقع،آیا ّدارایّقّ،دهّ ملّکردّکهّدرّاینّصور داجّبرّجنگید ّراّبایدّبرّآیا ّمقیّ 

هاّا.اب،ّوّآیاا ّجهاادّدرّقارآ ،ّجناگّّهاّوّزبا ّکندرّوّاینّیکّقانو ّعمومیّدرّتما ّعرفّوّشر ّراّتفییرّمی

ّا.برّّ’شخصّر.وجّاکر ّّعملّپوشاندهّا.ب،ّۀهاّجامّدفاعیّراّت ویزّکردهّا.ب،ّوّاولینّکییّکهّبدا 

دّمر و ّشیخّ ّکانَّفَّ:ّ»جوادّبالغیّگویدمحم  ّّب  ّاَّبّ ّهّ وبّ ر ّخ 
ّع ّاعًاّلّ فَّهاّدّ ع َّمّج  ّم ّالّ ّوا  ّد  ّّیَنّک ّرّ ش  َّعّّیَنّم ّالّ الظ  ّن 

ّو ّال َّّ ّیاد ّ  

ّّةّ یَعّرّ َشَّّوّ ّم ّالّ َوّّاإلصالح  دفااّدرّمقابالّت ااوزّمشارکا ّ.ا مکارّباودّکاهّازّّ’هایّر.وجّخداّّهمهّجنگّ؛َنّیّ م ّلّ ی 

.وعةّالعالمةّالبالغی،ّالر لةّالمدر.ایةّوالمدر.اةّالیایاره،ّمو)ّکردّتو یدّوّشریعبّاصالحّوّمیلمانا ّ مایبّمی

ّ(ر995و991ّ،ّص5:

دّشیخّ ّ َّقّ فَّ»عبدهّنیزّگوید:ّمحم  بّ النَّّّاج 
َّعّّةًَّعّافّ َدّمَّّکاَ ّّهّ لّ یّکّ  ّن 

َّحّالّ  َّّوّّهّ لّ ه ّاََّّوّّق  َّدّلّ ّةًّایََّمّ  
ّ ّ َوّع 

َّحاالّ  اَّوّّق  ّکااَ َّّکّذلّ ل 

ّّیم ّد ّق ّتَّ ّوازّ َ ّطًاّلّ ر َّشّّ ّ َوّع ّالدَّ
ّقّ الّ  اّتََّمّنَّّاّ َّوّّ اج 

ّّو  ّکّ  بّ ّ ّ َوّع ّالدَّ
ّالّ  ّح  َوّّةّ  َّ

ّالّبّ ّها  ّر ّبّ الّ  ّیّ الیَّ َّوّّف  ّ’هایّپیامبرّاکر ّجنگ«ّآ  ّنَّالشَّ

وّبدینّو.ایلهّدعاو ّ)باهّا.اال (ّقبالّازّّ،آ ّوّ مایبّازّدعو ّ قّبودهّا.باشّبرایّدفااّازّ قّوّاهلّّهمه

ّشودّناهّبااّشمشایرّوّنیازهّشرواّجنگ،ّشر ّجوازّجنگّمقررّشدهّا.بّوّدعو ّفقطّباّ  یبّودلیلّان ا ّمی

ّّ(ر326،ّص9تفییرّالمنار،ّچاپّجدید،ّ:)

 اما در خصوص آزادی و مفهوم آن در سورة توبه

َن اْلُمْشرِِکیَن اْسَتَجارَ » ٌد مِّ ََ َ
تَی َو ِإْن َ ََ ِجْرهُ 

َ
َمَنههُ الّلهه َیْسَمَع کهَاَم   َك َفأ

ْ
ْبِلْغهُه َمأ

َ
ْم َقهْوٌم الَّ  ُثهمَّ َ نهَّ

َ
َذاِلهَك ِبهأ

آنگاهّاوّراّبهّمکا ّّّوّاگرّکییّازّمشرکا ّازّتوّپناهّخوا.ب،ّاوّراّپناهّبدهّتاّکال ّخداّراّبشنود،ّ(6توباه:ّ)ّ؛َیْعَلُمون

ا.ا فادهّّازّاینّآیهّچندّنک هّمهامّدانندرّنمیّ[ قیقبّرا]روهیّهی ندّکهّآ ّرو.بّکهّآنا ّگامنشّبر.ا ؛ّاینّازّ

ّشودّکهّعبارتندّاز:ّمی

ایّ اقّداردّراّهّتحقاقّراّبپویادّوّّرّراهّتحقیقّبرایّهرکیی،ّازّجملهّمشرکا ،ّبازّا.بّوّهرّصا بّعقیاده3

تحقیقّآزادانهّراّبرایّاوّّۀبایدّزمینکییّکهّدرّصددّتحقیقّوّدریافبّ قیقبّا.بّباّهرّعقیدهّوّآرمانیّکهّباشد،ّ

ّفراهمّ.اخبر
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ّرّدرّطوجّمد ّتحقیق،ّعالوهّبرّداد ّآزادیّکاملّبهّاو،ّبایدّامنیبّاوّراّنیزّتضمینّکردر9

تحقیقّاوّهرّچهّباشدّمح ر ّا.بّوّکییّ قّدخالبّدرّکارّاوّراّوّتحمیلّنظرّبرّاوّّۀرّبعدّازّتحقیق،ّن ی 1

ّاف هّبرّا.اسّکوششّوّاج هادّخویشّبهّد.بّآوردهّا.برراّیآنچهّّراّندارد؛ّزیرا

رّبایدّزمینهّوّبی رّمنا.بّراّبرایّاظهارّنظرّمخالفا ّاگرچهّمنحرفّوّمشرکّباشندّفاراهمّکاردّتااّآناا ّباا4ّ

ّهایّفانعّکنندهّازّدیگرا ّوّآگاهیّازّ قّوّ قیقب،ّراهّدر.بّراّازّنادر.بّبازّشنا.ندرّدریافبّجواب

ریز،ّدرّّبهّدشامنّخاونیّوّخاو ّ،مک بیّاینّچنینّباّشرحّصدرّکاملّاینکهّتیا لیّباالترّازّرّچهّتیامحّو5

گوّدهد،ّوّدرّطوجّزما ّتحقیقّهمّآ.ایشّاوّراّفراهمّ.ازد،ّوّپاسّازّتحقیاقّّوّتحقیقّوّگفبّۀشرایطّجنگیّاجاز

ّهمّاوّراّبهّموطنّوّجایگاهّامنشّبر.اند؟

ایّّنّبی رّرشدّوّبالندگیّبرایّهدایبّهرّمخالفی.ازّچنیّکریمّزمینهّرّوق یّکهّقرآ 6 آیااّّّمشارکا ّا.اب،   

امورّاخ الفایّّۀنبایدّمیلمانا ّبهّطریقّاولیّاینّشرایطّمنا.بّراّبرایّتفاهمّوّگف گوّوّدرّنهایب،ّتحقیقّدرّهم

ّدهد؟ّکریمهّکهّچنینّدر.یّراّبهّماّنمیّۀشریفّۀمیا ّهمدیگرّفراهمّ.ازند؟ّآیاّاینّآی

 اهی سرشت مایة آدمیآزادی خو

هایّانیا ّا.ب،ّکهّبهّطورّطبیعیّدرّ.رشبّاوّبهّودیعبّنهادهّّخواهی،ّیکیّازّبارزترینّویژگیّاصواًلّآزادی

راّباهّدوشّ«ّتکلیاف»بخشّبهّبشرّوّازّطرفی،ّبارّّازّ.ویّخدایّهی ی«ّارادهّوّاخ یار»شدهّا.برّاعطاءّنیرویّ

بارایّ«ّاصالّآزادی»یاّواللب،ّمخ ارّگذاشا ن،ّبه ارینّدلیالّبروجاودّراهّهدایبّ«ّان خاب»اوّنهاد ّوّاوّراّدرّ

ّانیا ّا.بر

رودرّا.ا.اًاّوجاودّّترینّ قوقّانیانیّبهّشامارّمایّازّاصولی«ّا یاسّمیؤولیب»درّا.ال ،ّآزادیّهمراهّباّ

هابّ.ایرّدرّج«ّگیاریّازّمواهابّخلقابّبهره»وّ«ّآزادانهّاندیشاید »درّانیا ،ّبرایّ«ّادراک»وّ«ّتعقل»د. گاهّ

ا. کمالیّبشرّا.ب؛ّوّمیئلهّپاداشّوّکیفرّهمّمب نیّبرّاصالّآزادیّا.اب،ّوّگرناهّپااداشّوّکیفارّبادو ّآزادیّ

یّّبرها ّوّدلیلّوّۀزیراّاقامّّمعناییّنخواهدّداشب؛ ّف ّنَّ    ّس 
ّهاایّذهنایّوّان قااجّرّوّتعقلّوّفهمید ّوّدریافبتفکّ 

ّآزادیّا. وارّا.برّۀبهّدیگرا ّبرّپایآنهاّ

هّّایدوّب ا»داشبّکهّآزادیّوّآزادّاندیشیّباّتحمیال،ّتلقاینّوّتقلیادّکورکوراناهّنا.اازگارّا.ابرّوّتوج  ،ّ«هتفق 

کند،ّوّپروازّاندیشهّبدو ّآزادیّامکا ّّتنهاّوّتنهاّدرّآزادّبود ّاندیشه،ّمعناّوّمفهو ّپیداّمی«ّاج هاد»وّ«ّا. نبا »

وجودّآدمیّع ینّگردیدهّا.ب؛ّوّبرایّهماینّارزشّواال.ابّّۀپذیرّنییبرّبنابراین،ّآزادیّباّعمقّجا ّوّخیرمای

ا«ّفشارّمی بدا »وّ«ّاخ ناق»کهّبشریبّباّاهریمنّ ّدرّطوجّتاریخّد.بّوّپن اهّنار ّکاردهّا.اب،ّوّبارایّتحق  ّق 
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ّهاّکردهّا.برّفشانیّهاّبردهّوّجا ّآزادی،ّرنج

 مفاهیم آزادی

ّعبارتندّاز:ّآنهاّّۀعمدّمفاهیمّآزادیّتاّ دودیّو.یعّوّگی ردهّا.ب،ّولیّۀدامن

ّرّآزادیّبهّمعنیّرهید ّازّقیدّتعلّ 3 ّغرایزّوّشهوا ّ)مفهو ّاخالقی(رّۀدنیویّوّ.لطّقا  

ّرّآزادیّبهّمعنایّرهاییّبندهّیاّبردهّازّد.بّمولیّ)مفهو ّفقهی(ر9

ّرّآزادیّبهّمعنایّرهاییّازّا. بدادّوّا. کبارّوّا. عمارّ)مفهو ّ.یا.ی(ر1

ّداش نّاخ یارّدرّمقابلّجبرّ)مفهو ّکالمیّوّفلیفی(رّآزادیّبهّمعنایّر4

ّبرایّاظهارّعقیدهّوّنقدّوّان قادّازّدیگرا ّ)مفهو ّاج ماعی(رّرّآزادیّبهّمعنایّنبود ّمانع5

توا ّآزادیّراّبهّدوّقیمّکلیّمعنویّوّ.یا.یّتقییمّکردرّمرادّازّآزادیّمعناوی،ّّبندیّدیگرّمیّوّدرّیکّتقییم

عز ّوّکرامبّنفسّوّعلوّطباعّانیاانیّا.ابرّوّّۀهایّشیطانیّوّر.ید ّبهّمرتبّفیانیّوّ.یطرهرهاییّازّهواهایّن

تعدیلّوّتعادجّفردیّوّاج ماعیّبارّّۀمندا ّوّر.ید ّبهّمر لّمرادّازّآزادیّ.یا.ی،ّرهاییّازّا. بدادّوّ. مّقدر 

ّهایّالهیّا.برّا.اسّبرنامه

کهّ.رآمدّدیگرّاقیا ّآ ّا.ب،ّدرّر.البّخویشّبهّنحوّا سّباهّپیامبرا ّوّاولیایّالهی،ّاینّقیمّازّآزادیّراّ

اندرّدرّمیا ّّبینانهّازّآ ،ّتاّ.ر دّبذجّماجّوّجا ّپیشّرف هّصحیحّوّدفااّواقعّۀاندّوّبرایّعروّظهورّر.اندهّۀمنن

ا.ابّّالیاال ّآزادیّخواهیّوّآزادگی،ّ ضر ّ یینّبنّعلایّعلیهّۀپیشوایا ّدین،ّیکیّازّمنادیقّبارزّوّبرجی 

ّخواهّوّآزادهّا.برّآ ّوجودّعدالبّۀبرازندّّشودّوّبهّرا. یّاینّتعبیر،ّیادّمی«ّ.رآمدّآزادگا »کهّازّاوّبهّعنوا ّ

 مفهوم آزادی

رود،ّدرّمعنایّّوّگاهیّجدایّازّآ ّدرّگف ارّوّنوش ارّبهّکارّمی«ّآزادی»کهّگاهیّهمراهّباّ«ّآزادگی»اماّمفهو ّ

ّشودرّا. عماجّمی«ّن ابب»وّ«ّواالتباری»،ّ«آزادمنشی»،ّ«منشیّبزرگ»،ّ«مردیّجوا »

انیا ّآزادهّکییّا.بّکهّدارایّاخالقّآزادّمردا ّا.برّتاکیدّعلما ّعلامّاخاالقّبارّکیابّصافا ّ یانهّ

ّ»،ّوّ«بیّ  ر ّ»چو :ّّهم گویایّچنینّ قیق یّا.برّبنابراین،ّکماجّآزادیّدرّانیا ّبهّآزادهّباود ّاو.ابّوّ«ّ مرو 

مردیّراّهماراهّبااّخردمنادیّوّّیّکییّا.بّکهّخودّصفا ّآزادگا ّداش هّباشدّوّآزادگایّوّجاوا خواهّواقعّآزادی

ّورزیّدرّنهادّوّعمقّجا ّخویشّجایّدهدرّاندیشه

راّفراهمّ.اخب؛ّیعنیّ«ّآزادیّدرونی»هایّّپیشّازّهرّچیزّبایدّزمینه«ّآزادیّبرونی»بنابراین،ّبرایّد. یابیّبهّ
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کمااال ّمعناویّّهاّپاکّوّپیرا. هّنمودّوّبهّزیورّفضاائلّوّهاّوّ یدورزیّودخواهیدرو ّراّازّاهریمنّنفسّوّخ

ْکَرام:ّ»×آرا. هّکردرّآنگاهّا.بّکهّبهّتعبیرّامیرالمؤمنین ٌَ ِإالَّ اْْلِ َراِر َجَزا َْ َ
؛ّبرایّمردما ّآزادهّپاداشیّجزّ َلْیَس ِلْْل

َهٌة ِمَن اْلِغلِّ َو اْلَمْكر»فرمود:ّّوّنیزّ(ر992ّ،ّص3ّغررالحکمّوّدررالکلم،ّ:)ّبزرگداشبّنییب ُة ُمَنزَّ یَّ ؛ّآزادگایّاْلُحرِّ

ة»وّنیزّفرمود:ّّ(رهما )ّ«ازّکینهّوّفریب،ّپاکّوّپیرا. هّا.ب یَّ  ِمَن اْلُحرِّ
َ
َ اَس َتَبرَّ َش النَّ ََ ْو

َ
؛ّهرّکاسّمارد ّراَّمْن َ

ّ(رهما )ّ هّا.بیّجی هّوّجداّگشرازّخودّبرماندّوّخشونبّای ادّنماید،ّازّآزادیّبیزا

 قرآن و آزادی

کریمّدرّعینّبیا ّ.ازوّکارهایّهدای یّبرایّبشار،ّاوّراّدرّان خاابّراهّهادایبّوّوااللب،ّمخ اارّوّآزادّّقرآ 

ّدانی هّا.ب:ّ

ا َکُفوًرارّ»3 ا َشاِکًرا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ شاودّیااّّارّمیگذّنماودیم،ّیااّ.اپاسّبهّانیا گما ،ّماّراهّراّّبی«ِّإنَّا َهَدْیَناهُ السَّ

ّ(ر1انیا :ّ)ّنا.پاس

َك الَ رّ»9 بُّ ََ َر ُهْم َجِمیًعاَمَن َمن فَو َلْو َشا ْرِض ُکلُّ
َ
تهَی  ِی اْْل ََ اَس  نَ  ُتْكِرهُ النَّ

َ
 َفأ

َ
؛ّوّاگارّ«َیُكوُنهوْا ُمهْؤِمِنین  َ

د ّراّم باورّآیاّتاوّمارّآوردناد،ّآناا ّبااهمّایماا ّمیّۀخوا.ب،ّقطعًاّهرّکهّدرّرویّزمینّا.بّهمّپرودگار ّمی

یّّداللبّاینّآیهّبرّنفیّاکراهّدرّدین،ّواوحّوّروشنّا.بّوّ(22یونس:ّ)ّکنیّتاّمؤمنّباشند؟ّمی اکراهّکنندهّبهّ   

ّنوعیّمشموجّلحنّع ابّوّخطابّقرارّگرف هّا.بر

كُم رّ»1 بِّ ََ َفْلَیْكُفْر    َو ُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّ ََ َفْلُیْؤِمن َو َمن َشا ازّ.ویّپروردگارّشما.اب،ّپاسّّ؛ّبگو:ّ قَفَمن َشا

داللبّاینّآیهّبرّاصلّآزادیّوّان خابّبرایّانیاا ّ(ر92کهف:ّ)ّهرّکهّخواهدّایما ّآوردّوّهرّکهّخواهدّکفرّورزد

ّامریّواوحّوّروشنّا.برّ

برّمبناایّان خاابّا.ابّناهّتحمیالّوّاجباار،ّوّازّطرفایّهامّ«ّایما »برا.اسّاینّآیا ،ّانیا ّآزادّا.بّوّ

خاویش،ّوادارّباهّّۀکندّکهّمرد ّآزادّباشندرّوّبهّهمینّجهبّهرگزّمرد ّراّباّقدر ّقهریّدّاق ضاّمی کمبّخداون

ّّایما ّنکردهّا.بر

ْعَلُم ِبَما َیُقوُلوَن رّ»4
َ
ُن َ ارٍ  نحَّ نَ  َعَلیْهم بِجبَّ

َ
اِن َمهن یَخهاُف َوِعیهد َو َما َ ََ ْر ِباْلُقْر ّ[آناا ]چاهّّّ؛ّمااّبادا َفَذکِّ

عاذابّّۀپسّهرّکسّراّکهّازّوعادّ[تاّبرّپذیرشّ قّم بورشا ّ.ازی]یمرّتوّبرّآنا ّ.لطهّنداریّگویندّداناترّمی

ّّ(ر45ق:ّ)ّ«تر.دّباّاینّقرآ ّپندّوّاندرزّدهّمنّمی

ّۀاجازهّنداردّکییّراّم بورّبهّایما ّآورد ّکندّوّباّاجبارّوّقاوّ’گرّاینّ قیقبّا.بّکهّپیامبرّاینّآیهّنیزّبیا 

ّ.ویّا.ال ّبکشاند؛ّبلکهّوظیفهّاوّابالغّوّدعو ّبهّ قّا.برّقهریهّمرد ّراّبه
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ٌر َلْسَ  َعَلْیِهْم ِبُمَصْیِطرٍ رّ»5 ْنَ  ُمَذکِّ
َ
ْر ِإنَّما َ ایّوّبسرّتوّبرّآناا ّ.الطهّّ؛ّپسّاندرزّدهّکهّتوّاندرزّدهندهَفَذکِّ

مقاا ّوّعظم ایّکاهّّۀباّهمّ’خداکندّکهّر.وجّّمیلمانا ّگوشزدّمیّۀاینّآیهّهمّبهّهمّ(ر99ّ–93ّغاشیه:ّ)ّ«نداری

زیاراّراهّّّفرماید:ّتوّ قّ.لطهّوّزورگوییّنداری؛ّدارد،ّم ازّنییبّکهّمرد ّراّباّزورّبهّایما ّواّدارد،ّوّصریحًاّمی

شودّکهّانیا ّباّمیلّوّارادهّوّاخ یارّخودّآ ّراّبپیمایدّوّگرناهّتکامالّاجبااریّّکماجّانیانیّدرّصورتیّپیمودهّمی

ّخواهدّبودرّامریّنامفهو 

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ رّ»6 َن الرُّ یِن َقْد َتَبیَّ گماا ،ّراهّازّبیراهاهّآشاکارّّ؛ّهیچّاجباریّدرّدینّنییاب،ّبیال ِإْکراهَ ِفي الدِّ

ّر«شدهّا.ب

تواندّدیگریّراّبااّزورّوّاجباارّباهّپاذیرشّّآزادیّعقیده،ّنخی ینّ قّآدمیّا.بّوّکییّنمیّ،برا.اسّاینّآیه

ّ«ّال ِإْکراه»ّدینّواّدارّکندر  ّتاکیدّراّبر.اندرّبنابراین،ّدرّاصلّان خابّدین،ّهمهّبهّصور ّنفیّمطلقّآمدهّتاّشد 

وّامورّّبگونهّاجباریّرواّنییب؛ّچو ّجایگاهّباورهایّدینیّوّمیائلّاع قادی،ّقلبّوّروحّانیا ّا.ّآزادندّوّهیچ

تاوا ّکیایّراّّپندارندّبااّزورّوّفشاارّمیّنیّکهّمیرو،ّکیاّتواندّجبریّوّتحمیلیّباشدرّازّاینّاع قادیّوّقلبیّنمی

تواندّعقیدهّآورّباشدرّبرّفرزّهامّّاند؛ّزیراّتازیانهّوّشالقّهرگزّنمیّایّکرد،ّکاماًلّدرّاش باهّوادارّبهّپذیرشّعقیده

ّکییّدرّآ ّ اجّاع رافّوّاقراریّکند،ّنفاقیّبیشّنورزیدهّا.ابّوّدرّواقاعّاجباارّکننادگا ّباهّنفااقّورزیاد ّاو

ّجالبّوّ ائزّاهمیبّا.ب:ّّاندرّدرّشأ ّنزوجّکهّبرایّاینّآیهّنقلّشده،ّاه ما ّنموده

زمانیّازّبنیّنضیرّکهّیهاودیّ»اندّکهّگف هّا.ب:ّّالفرّعبدبنّ میدّوابنّجریرّوابنّمنذرّازّم اهدّنقلّکرده

آنهااّّنضیرّازّآن اّبروند،ّفرزنادا ّد. ورّدادّبنیّ’اوسّراّشیرّدادهّبودند،ّوّچو ّپیامبراکر ّۀبودند،ّمردانیّازّقبیل

ّخواهیمّرفبّوّدینّشا ّراّخواهیمّپذیرفب؛ّولیّخانوادهّآنا ّمانعّشا ّشادندّوّم بورشاا آنهاّّازّاوسّگف ند:ّبا

یِن »ّۀکردندّتاّا.ال ّآورند،ّآنگاهّآی ّ«رآنا ّنازجّشدّۀدربار«ّال ِإْکراهَ ِفي الدِّ

مردیّازّانناارّبنایّ.االمّبانّعاوفّباهّناا ّّۀا.بّکه:ّاینّآیهّدربارازّابنّعباسّنقلّشدهّّاینّآیهّۀبرّدربار

هااّّ گفاب:ّمانّازّآ ّ’بهّر.وجّخداّنازجّشدهّا.بّکهّدوّفرزندّمییحیّداشبّوّخودّاوّمیلما ّبود،«ّ نین»

پا.اخّاوّّتوانیمّبهّپذیرف نّدینّا.ال ّم بورشا ّ.از ؟(ّدرّاندّ)آیاّمیّزیراّآنا ّجزّننرانیبّراّنپذیرف هّخوشنود ؛ّ

ّاینّآیهّنازجّگردیدر

گاهّدینّراّبرّکییّتحمیلّنکردهّا.بّوّقرآ ّکریمّهمّازّاینّ قیقابّباهّروشانیّّهیچّ’بنابراین،ّپیامبرّا.ال 

کندّکه:ّراهّازّبیراههّوّهدایبّازّواللبّمشخصّوّآشکارّشادهّا.اب،ّوّبااّّدهدّوّدلیلّآ ّراّهمّبیا ّمیّخبرّمی

ه،ّدینّ قّروشنّوّآشکارّگردیدهّوّبرّکیایّپوشایدهّنمانادهّا.ابرّپاسّچناینّنزوجّو یّوّوجودّعقلّوّاندیش
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 قیقبّروشنیّراّنبایدّوّنشایدّباّزورّوّفشارّبرّکییّتحمیلّکردّکهّدرّاینّصاور ّهایچّارزشایّبارّآ ّم رتابّ

نادهایّنخواهدّبود،ّبلکهّارزشّپذیرشّدین،ّآزادانهّپذیرف نّوّبرّگزید ّآ ّا.ابرّوّدینایّکاهّبارایّباازّکارد ّب

وّّ’هایّگرا ّجهلّوّخرافهّوّشهو ّپر. یّوّتبعیضاا ّناارواّبارّپیاامبرّر مابرتکالیفّ.نگینّوّفروّنهاد ّبا

َو ُقِل اْلَحقُّ ِمهن »فرماید:ّّکند؟ّهرگز!ّدرّصورتیّکهّخودّقرآ ّمیّهدایبّنازجّشدهّا.برّآیاّازّآنا ّ.لبّارادهّمی

كُم  بِّ ََ َفْلُیْؤِمن َو َمن َش    رَّ ََ َفْلَیْكُفْر َفَمن َشا بگو:ّ قّازّپروردگارّشما.ب،ّپسّهرّکهّخواهدّایما ّّ(92کهف:ّ)ّ؛ا

ّر«ورزدّآوردّوّهرّکهّخواهدّکفرّمیّمی

تِی کَاَنْ  َعَلْیِهم»ر.البّدینّاینّا.بّکه:ّ ْغَاَل الَّ
َ
؛ّبارهایّگرا ّ)تکالیفّ.نگین(َّیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو اْْل

داردّوّبندهایّ)ا. بدادّوّا. عمارّوّتحمیقّوّتعنبّبی اّوّخودخاواهی(ّراّازّآناا ّفاروّّراّازّدوشّمردما ّبرّمی

ّ(ر357اعراف:ّ)ّ«گرداندّنهدّوّآزادشا ّمیّمی

هااّبر.ااندّوّّهاّراّازّچنگاجّاهریمنّا. بدادّابوجهلّباّتعالیمّ یا ّبخشّا.ال ،ّتوانیبّانیا ّ’پیامبرّاکر 

ّشا ّبازّکندرّراّازّد.بّوّپایّهایّجهلّوّخرافا ّوّشهو ّپر. یّطوق

ّبندّبگیال،ّبااشّآزادّایّپیار

ّآزاد ّکنادآنکاهّّکییبّموال؟

ّچو ّبهّآزادیّنبو ّهادیّا.ب

ّ

ّچندّباشیّبندّ.یمّوّبندّزرّ

ّبناادّرقیاابّزّپایاابّواّکنااد

ّمردما ّراّازّانبیاّآزادیّا.ب

ّ

ْیُتْم ِإْن ُکْنُ  َعلیرّ»7
َ
 َرَ

َ
َنٍة ِمْن   قاَل یا َقْوِم َ ي َو آتاني َبیِّ بِّ  ُنْلِزُمُكُموهها َو   َر

َ
َیهْ  َعَلهْیُكْم َ َمًة ِمْن ِعْنِدهِ َفُعمِّ َْ َر

ْنُتْم َلها کاِرُهوَن 
َ
بهّمنّبگویید:ّاگرّازّ.ویّپروردگار ّدلیلیّروشنّ)مع زه(ّداش هّباشامّوّراّّّ؛ّگفب:ّایّقو ّمن،َ

آ ّراّخاوشّآنکهّّتوانیمّشماّراّبهّآ ّملز ّکنیم،ّباّازّنزدّخودّر م یّبخشیدهّباشدّکهّبرّشماّپوشیدهّا.برّآیاّمی

ّ(ر92هود:ّ)ّ«داریدّنمی

کنمرّّکندّکهّبهّقومشّگفب:ّماّشماّراّبهّچیزیّکهّخوشّنداریدّم بورّنمایّنقلّمیّ×قرآ ّکریمّازّزبا ّنوح

بزرّگواریّچاو ّناوحّوّدهدّکهّپیامبرّّکندّوّنشا ّمیّاینّآیهّباّصرا بّتما ،ّاکراهّوّاجبارّدرّتبلیغّدینّراّنفیّمی

گذاش ندّوّتنهاّبهّدعاو ّوّاتماا ّّنمودند،ّوّمرد ّراّدرّان خابّآ ّآزادّمیّدینّپرهیزّمیّۀپیروانش،ّازّتحمیلّعقید

پاذیرشّدیانّدرّروحّوّروا ّّۀکردندرّبنابراین،ّانیا ّدرّان خابّدینّمخ ارّا.بّوّتاّزمینّ  بّبرّمرد ّاک فاّمی

میل،ّامریّعبثّوّبیهودهّخواهدّبود؛ّچراّکهّپیاامبرّمؤظافّباهّاباالغّو ایّالهایّکییّفراهمّنشود،ّهرّگونهّتح

ّا.بّنهّمیؤجّایما ّنیاورد ّآنا ر
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کنمرّاینّآیهّباّصرا بّتما ،ّاکراهّوّاجبارّدرّتبلیغّدیانّّگفب:ّماّشماّراّبهّچیزیّکهّخوشّنداریدّم بورّنمی

نمودنادّوّّدینایّپرهیازّمیّۀوّپیروانشّازّتحمیلّعقیدّحنوّیّچو :دهدّکهّپیامبرّبزرگوارّکندّوّنشا ّمیّراّنفیّمی

کردنادرّبناابراین،ّانیاا ّدرّّاتما ّ  بّبرّمرد ّاک فاّمیّگذاش ندّوّتنهاّبهّدعو ّوّمرد ّراّدرّان خابّآ ّآزادّمی

وّپذیرشّدینّدرّروحّوّروا ّکییّفراهمّنشود،ّهرّگونهّتحمیال،ّاماریّعباثّّۀان خابّدینّمخ ارّا.بّوّتاّزمین

ّفّبهّابالغّو یّالهیّا.بّنهّمیئوجّامیا ّنیاورد ّآنا ربیهودهّخواهدّبودرّچراّکهّپیامبرّموظ

ِفیًظا» ََ ْرَسْلَناَك َعَلیْهْم 
َ
ْعَرُضوْا َفَما َ

َ
مردماا ّدرّگارایشّباهّ]اگارّّ(42شوری:ّ)ّ؛رررِّإْن َعَلْیَك ِإالَّ اْلَبَاُغ  َفِإْن َ

ّایم،ّبرّتوّجیزّر.اند ّپیا ّنییبرّنگهبا ّنفر. ادهرخّبرّتابند،ّماّتوّراّبرّآنا ّّ[دین

دینایّقرآنایّباهّ ادیّّۀآزادیّمردما ّدرّجامعّۀنهّتنهاّتحمیلّعقیدهّبرّکافرا ّوّمشرکا ّرواّنییب،ّبلکهّدایر

یّّتواندّا.بّکهّمیلمانا ّمی اندّوّ.رّ. یزّباّا.ال ّوّمیالمانا ّندارنادّبااّنیکایّوّّبهّکافرانیّکهّغیرّمحارب   

ّالبّرف ارّکنندرّعد

وُهْم َو ُتْقِسُطوا ِإَلهْیِهْم الّله ال َیْنهاُکُم » ْن َتَبرُّ
َ
یِن َو َلْم ُیْخرُِجوُکْم ِمْن ِدیاِرُکْم َ ذیَن َلْم ُیقاِتُلوُکْم ِفي الدِّ  ِإنَّ َعِن الَّ

ُّْ اْلُمْقِسطیَن الّله  هایّتاا ّّاندّوّازّخاناهّ نگیدهخداّشماّراّازّکیانیّکهّباّشماّدرّ)کار(ّدینّنّ(2مم حنه:ّ)ّ؛ُیِح

ّرّ«داردّداردّکهّباّآنا ّبهّدادگریّرف ارّکنید،ّزیراّخداّدادگرا ّراّدو.بّمیّاند،ّبازّنمیّبیرو ّنکرده

یّّر.اندّکهّبینیمّکهّقرآ ،ّفضایّآزادیّاج ماعیّراّبدا ّمر لهّمیّمی آزارّّمیلمانا ّب واننادّبااّکاافرا ّبای   

خاطرّعقیدهّهّهاّبرخوردارّشوندّوّصرفًاّبّاشندّوّآنا ّهمّازّنیکوکاریّوّدادگریّمیلما  ینهّوّنیکوّداش هّبّۀرابط

آیاّاینّآیهّبیانگرّآزادیّعقیدهّنییب؟ّدرّجاییّکاهّباهّ کامّقارآ ،ّهاّواقعّنشوندرّّوّکفرشا ّتحبّپیگردّمیلما 

وّکیایّمااجّوّجاا ّوّآبارویّّکافرّغیرّم  اوزّازّهرگوونهّتعرزّمنو ّوّمحفوظّا.ب،ّقطعًاّاذیبّوّآزارّباشاد

ّدیگریّراّموردّتعرزّقرارّندهدرّ

جااهال ّآناا ،ّهایّمشرکا ّراّ.بّنکنیدّکهّدرّآ ّصور ّممکانّا.ابّّفرماید:ّمعبودهاّوّببّ  یّقرآ ّمی

ِذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدوِن »کنندرّّمیمعبودّوّخدایّیک ایّشماّراّ.بّ وْا الَّ وْا الّله َو اَل َتُسبُّ  َعهْدَوا ِبَغیهْر ِعْلهٍم ّله الَفَیُسبُّ

ا ِلكُل  نَّ یَّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإلَی     َکَذاِلَك َز مَّ
ُ
ُئُهم ِبَما کَاُنوْا َیْعَمُلون  َ ْرِجُعُهْم َفُیَنبِّ م مَّ بهِّ هاییّراّکاهّباهّّوّآ ّ(312انعاا :ّ)ّ؛َر

دهندرّاینّگوناهّبارایّّرادشنا ّمیّهیچّدانشیّخداّخوانندّدشنا ّندهیدّکهّ)آنا ّنیز(ّازّ.رّدشمنیّبیّجایّخداّمی

کردنادّّمیآنچاهّّایم،ّ.پسّبازگشبّشا ّتنهاّبهّ.ویّپروردگارّشا ّا.بّوّآناا ّراّازّهرّام یّکردارّشا ّراّآرا. ه

گاهّخواهدّ.اخب ّر«آ

هّّبا فایّوازّطرّ-باطلّباشدّدیگرا  یّاصولیّداردّکهّبهّقدا.بّآ ّپایبندّا.بّاگرّچهّنزدّبهّاینّآیه،ّهرّملّ توج 
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ّ«ّان خابش»وّ«ّدعو »تواندّآزادانهّان خابّکند؛ّاماّدرّّگرّا.بّوّمیّانیا ّموجودیّان خاب زّبهّکییّتعر ّّ ق 

ّّتواندّکمّراّنداردّوّنمی تاوا ّّ.ا ّدیگرا ّرواّدارد؛ّزیراّباّنا.زاّگف نّبهّاینّقارآ ،ّنمیترینّتوهینّوّنا.زاّراّبهّمقد 

تاوهینّوّّۀنداش نّمنطقّوّدلیلّا.اب،ّوّا.ا فادهّازّ رباّۀدشنا ّداد ،ّنشانّراّراّراهّنارواّبازداشبّوّاصواًلّکییّ

دهادّّتریّ.وقّمیّبلکهّخودّیکیّازّمنکرا ّا.بّکهّآدمیّراّبهّ.ویّگناهّبزرگّّنا.زاگوییّنهّتنهاّکار.ازّنییب،

بهّ.اربازا ّخاودّّدرّجنگّصفینّ×کندرّامیرالمؤمنینّعلیّیاّد.بّکمّمقدما ّگناهّراّبرایّاوّوّدیگرا ّفراهمّمی

اِبین»فرمود:ّّکردّکهّبهّپیروا ّمعاویهّنا.زاّنگویندّوّنیزّمیّتوصیهّمی ْن َتُكوُنوا َسبَّ
َ
ْکَرهُ َلُكْم َ

َ
؛ّمنّبارایّشاماّ ِإنِّي َ

ّ(ر916نهجّالبالغة،ّخطبهّ)ّ«دانمّکهّدشنا ّگوّباشیدّزشبّمی

 آزادی واقعی

هااّوّرویّآورد ّباهّ.اا بّقادسّّگرف نّازّوادّارزشّّهآزادیّواقعی،ّرهید ّازّتعلقا ّخاطرّدنیویّوّفاصل

هاایّّدیگرا ّشد رّآموزهّۀخداّبود ،ّنهّا.یرّهوسّوّبردّۀالهیّوّرد ّنهاد ّبهّد. ورا ّاو.برّوّدرّیکّکلمهّبند

ّۀدرّعرصاا.اب؛ّزیاراّ«ّگارایشّباهّخاالقّهیا ی»وّ«ّخداّباوری»آموزدّکهّآزادیّواقعیّدرّپرتوّّمک بیّبهّماّمی

جاایّثااب یّّّچو ّپرکاهیّکاهّد.ابّخاوشّطوفاانیّ.اهمگینّشاود،گاهیّنداردّوّهمّخداّتکیهّیا ّبیآزادی،ّان

ّماندرّّثبا ّوّناّا. وارّمیّخوردّوّهمچنا ّبیّیابدّوّدائمّبرّهرّ.نگّوّصحرهّمیّنمی

خیاالی،ّّها،ّخادایا ّهاّازّپر. شّببّازّدا. ا ّپیامبرّدرّقرآ ّپیدا.بّکهّر.البّاصلیّآنا ،ّآزادّکرد ّانیا 

ابَّمّ »خرافه،ّنادانی،ّزورگویا ّوّزرمدارا ّوّتزویرّپیشگا ّا.برّلاذاّآناا ّراّباهّعناوا ّ امّ »وّ«ّرش  باردّّناا ّمی«ّرذ ّن 

یَن الّله َفَبَعَث » یَن َو ُمنهِذِر ِر َن ُمَبشِّ ِبیِّ خاداّپیاامبرا ّراّباهّعناوا ّنویادّدهنادهّوّبایمّدهنادهّبارّّ(ر931بقاره:ّ)ّ؛النَّ

اِس َبِشیًرا َو َنِذیًراَو َما رّ»«انگیخب لنَّ ًة لِّ ْرَسْلَناَك ِإالَّ َکافَّ
َ
نویادّّاینکاهّوّماّتوّراّنفر. ادیمّمگارّبارایّ(ر92.باء:ّ)ّ؛َ

ّر«دهندهّوّبیمّدهندهّبرایّهمهّمردما ّباشی

ّآفریدگارّهی یّباّانیا ،ّرابطهّ.رشارّازّمهرّوّمحببّا.بّنهّجبارّوّزورّوّخشاونبرّوّن ی اهّۀبنابراین،ّرابط

هّّآزادیّبهّمفهو ّواقعیّآ ّتنهاّدرّپرتوآنکهّ هایّآ ّا.ب؛ّیعنیّپیارویّازّانبیااءّّبهّو یّوعملّبرّا.اسّآموزهتوج 

ّّۀترّازّو یّالهیّکهّهمّوعملّبهّد. ورا ّآنا ؛ّزیراّمرجعّوّمنبعیّمطمئن نظرّداش هّباشاد،ّّشئونا ّانیا ّراّمد 

ّرّنییبرّقابلّتنو ّ

خاودّوّطبقاا ّهایّمشارواّبارایّّهایّگوناگو ّنهّتنهاّخواها ّآزادیّرّبرههمنلحا ّخداجوّوّ قیقبّبینّد

یّّاند،ّبلکهّاج ماعیّبوده دانی ندرّدرّقارآ ّّمنداقّبارزّآزادیّراّدرّآزادیّبیا ّبرایّمخالفا ّد. گاهّ اکمّمی   

نظارّبدهیادّتااّّآزادیّاظهاارّ×بهّنقلّازّمؤمنّآجّفرعو ّآمدهّا.بّکهّبهّقو ّزورّمدارشّگفب:ّشاماّباهّمو.ای
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ِذى َیِعُدُکْم  ِذًبا َفَعَلْیِه َکِذُبهُ اَو ِإن َیُك کَ » رفشّراّبزندّ گرّدروغگوّاّ(92غافر:ّ)ّ؛َو ِإن َیُك َصاِدًقا ُیِصْبُكم َبْعُض الَّ

ّر«دهدّبهّشماّنیزّخواهدّر.یدّبهّشماّوعدهّمیآنچهّّباشدّبهّزیا ّخودّاو.بّوّاگرّرا. گوّباشد،ّبخشیّاز

ّدرّکماجّتکبّ ولیّفرعو ّ َرى»گوید:ّّا. کبارّمیّرّوّاو: 
َ
یُكْم ِإالَّ َما َ ِر

ُ
ْههِدیكُم   َقاَل ِفْرَعْوُن َما َ

َ
ِإالَّ َسهِبیَل    َو َما َ

َشاد درّرّ«کنمّمنّشماّراّجزّآ ّننمایمّکهّخودّبینم!ّوّشماّراّجزّبهّراهّرشدّوّرا.ا یّهادایبّنمایّ(92غافر:ّ)ّ؛الرَّ

منادا ّخاودّّآری،ّاینّآیهّباّتعبیاریّگویاا،ّزروگاوییّقدر ّفقطّنظرّمنّا.بّوّالغیر!د:ّنظر،ّگویّواقعّفرعو ّمی

دیک ااتوررا ّتااریخ،ّهمیشاهّّاینکاهّگرداندرّجایّشاگف یّمحورّراّبهّخوبیّوّروشنیّبرایّخوانندهّآ ّم یمّمی

اناد!ّّودهبارّدیگارا ّتحمیالّنم«ّخیارّوّمنالحب»یااّ«ّرشدّوّهدایب»تمایال ّنفیانیّخویشّراّتحبّعناوینّ

ّکندرّتوجیهّمی«ّراهّرشدّوّهدایب»دهد،ّبلکهّ.رکوبّآزادیّاوّراّبهّعنوا ّّدفااّبهّمو.یّنمیّۀفرعو ّنهّتنهاّاجاز
واقعایّّۀراّنماینادآنهااّّ ّمذهبیّمرد ّکهّمرد ّدرّهرّ اجاهرّوقبّوّهرّزما ّکهّپیشوای»ریّگوید:ّشهیدّمطهّ 

ّّدا ّببرّنشا ّمیپوشندّوّدنّکنند،ّپو.بّپلنگّمیّمذهبّتنورّمی شاوند،ّّلّباهّتکفیارّوّتفیایقّمیدهندّوّم و. 

ترینّورببّبرّپیکرّدیانّوّماذهبّباهّ.اودّّهنگامیّکهّاغرازّخنوصیّبهّاینّصور ّدرّآید،ّبزرگّمخنوصاًّ

ّ(ر423،ّص3مرتضی،ّمطهری،ّم موعهّآثار،ّ:)ّ«شودّمادیگریّواردّمی

ظّمع قادا ّدهمّکهّیکّوقبّخیاجّنکنندّراهّ فّدارّمیمنّبهّ امیا ّوّطرفدارا ّا.ال ّهش»وّنیزّهموّگوید:ّ

«ّعلام»هامّّّشودّپا.اداریّکاردّوّآ ّنیروّمیدیگرا ّا.برّازّا.ال ّفقطّباّیکّّۀا.المی،ّجلوگیریّازّابرازّعقید

،94ّمطهاری،ّم موعاهّآثاار،ّ:ّّمرتضی،)ّ«هاصریحّوّروشنّباّآنّۀا.بّوّنیزّآزادیّداد ّبهّافکارّمخ لفّوّمواجه

ّّ(ر313ص
همانااّآزادیّّ،بّوّمارد ّخاودبنابراین،ّجاّداردّکهّبگوییم:ّبه رینّارمغا ّمنلحا ّپیش ازّهرّانقالبیّبرایّامّ 

هّعبدّاص،وقّ ّکیانیّراّکهّدرّآغازّخالف شّباّاوّبعیبّنکردند؛ّمانند:ّ.عدبنّابیّ×ا.برّامیرالمؤمنینّعلی بانّالل 

ّقبه،ّمروا ّبنّ کم،ّعروّبنّعاص،ّبّ َعّنّیدّب یا ّبنّثابب،ّا.امةّبنّزید،ّ.عیدّبنّعاص،ّولّعمر، ربنّارطاا ،ّی 

َّرّم َّ.ّ یّّبنّشعبه،ّم ازا ّنکرد،ّوّّ َرّیّ َغّبّوّمّ َدّنّ  ّبنّج  لَّماجنگَّجّّۀباّکیانیّکهّباّاوّنقصّبیعبّکردندّوّزمین   

راّکنارّکشیدّوّروّراّبهّوجودّآوردندّتاّ.رّ دّامکا ّمداراّکردّوّآنگاهّکهّزبیرّازّمیدا ّکارزارّدرّجنگّجملّخودّ

وّبرایّمارگّاوّ.اخبّاظهاارّتأ.افّکاردرّّ×بهّبیابا ّنهادّوّدرّصحراّبهّد.بّعمربنّجرموزّبهّق لّر.ید،ّعلی

درّجنگّصفینّهنگامیّکهّغائلهّخوار:ّبهّوجودّآمد،ّآنا ّراّباهّخااطرّعقایادّشاا ّّ×چنینّامیرالمؤمینّعلیّهم

ّ(ر152،ّص3بالذری،ّلیا ّاالشراف،ّ:)ّاجّقطعّنکردالمّتحبّتعقیقّقرارّندادّوّ قوقّشا ّراّازّبیب

هّوّجالب وّّ،هرگزّمانعّآزادیّعقیدهّوّبیا ّآناا ّنشادّ،آزاریّکهّازّخوار:ّدیدّۀباّهمّ×امیرالمؤمنینّاینکهّتوج 
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نَّ َعِلّیاً »رکّوّنفاقّم همّنیاخبرّبهّشهرگزّآنا ّراّ
َ
ِبِه  ×َ ْر ََ ْهِل 

َ
دًا ِمْن َ ََ َ

َ ُْ هْرِك َو اَل ِإَلهی َلْم َیُكْن َیْنُس ِإَلی الشِّ

ُه َکاَن َیُقوُل:  ، َو َلِكنَّ َِ َفا نیاببّجنگیدنادّّبهّهیچّیاکّازّکیاانیّکاهّبااّاوّمیّ×علیّ؛ُهْم ِإْخَواُنَنا َبَغْوا َعَلْیَنا»النِّ

تحقیاقّو.اائلّالشایعة،ّ)ّ«انادّفرمود:ّآنا ّبرادرا ّماّهی ندّکهّبرّماّت اوزّوّ.ا مّکردهّشرکّوّنفاقّنداد،ّبلکهّمی

ّّ(ر69،ّص33عبدالر یمّربانیّشیرازی،ّ:

توانیبّآزادانهّباهّنقادّوّان قاادّازّآ ّّتاّبدان اّبودّکهّهرّکییّمیّ×آزادیّبیا ّدرّ کومبّامیرالمؤمنینّعلی

َو »مشغوجّنمازّبود،ّایانّآیاهّراّقرائابّکارد:ّّ×کهّاما ّدرّ الی«ّابنّکواء» ضر ّبپردازدرّیکیّازّخوار:ّبهّنا ّ

 
ُ
ِذیَن ِمن َقْبِلَك َلئِن َلَقْد َ َی ِإَلْیَك َو ِإلَی الَّ َِ ْشَرْکَ  َلَیْحَبَطنَّ َعَم    و

َ
ینُلَك َو َلَتُكوَننَّ ِمَن الْخ َ وّّ(65الزمار:ّ)ّ؛اِسِر

اندّکهّاگرّشرکّبورزیّکردار ّتباهّگرددّوّ  مًاّازّزیانکاارا ّّبهّتوّو یّشدهّا.بّوّنیزّبهّآنا ّکهّپیشّازّتوّبوده

ّر«خواهیّشد

.وابقّدرخشانیّکهّتوّداری،ّبخاطرّپذیرف نّ کمیبّدرّصفین،ّمشارکّّۀمقنودّاوّاینّبودّکهّیاّعلی،ّباّهم

بهّا  را ّقرآ ّ.کو ّکردّوّپسّازّپایا ّقرائبّاو،ّبهّنمازّادامهّداد،ّاوّدوّبارهّآ ّآیاهّراّّ×ای!ّاما ّعلیّوّکافرّشده

هق  الّلهه َفاْصبِر ِإنَّ َوْعهَد »راّتالو ّفرمود:ّّبعدّدرّجوابشّاینّآیهّۀدرّمرتبّ×خواندرّاما ّعلی َك  ََ نَّ َو اَل َیْسهَتِخفَّ

ِذیَن اَل ُیوِقُنون .ریّّخداّرا.بّا.بّوّکیانیّکهّیقینّندارندّتوّراّبهّ.بکّۀپسّشکیباّباشّکهّوعدّ(61رو :ّ)ّ؛الَّ

ّر«واّندارند

مخ لافّگوناگو ّبشنوندّوّاظهاارّنظرهاایّّهایّهرچندّآزادّهی ندّ.خنّ:ّمرد اینکهّدرّاینّبارهّسخن پایانی

َو َمهْن »،ّبه ارینّ.اخنّراّبرگزیننادرّۀداش هّباشند،ّولیّشایی هّا.بّبرّا.اسّفطر ّانیانیّخویش،ّ قّجویان

ن َدَعا ِإلَی  مَّ َسُن َقْواًل مِّ َْ َ
نِی ِمَن اْلُمْسِلِمینالّله َ ّر(11فنلب:ّ)ّ«َو َعِمَل َصِلًحا َو َقاَل ِإنَّ
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 بعفهرست منا
یم ر3 ّرقرآن کر
ّرنهج الباغة ر9
دّبنّ ینّطو.ی،ّ ر1 ی،ّملالعااّ،ّتحقیاقّا مادّ بیابّقنایربیان فی تفسیرالقرآنالتّ ابیّجعفرّمحم 

ج،ّا.وهان شارا ّ ّقر3143،ّبیرو ،ّچاپّاو 
ادّبااقرّمحماودی،ّمو.یاهّانساب االشرافا مدّبنّیحییّبنّجابرّبالذری،ّ ر4 ،ّتحقیاقّشایخّمحم 

ج،ّّّاالعلمی، ّقر3124بیرو ،ّچاپّاو 
ج،ّآیین باغ ا مدامینّشیرازی،ّ ر5 ّشر3121،ّان شارا ّفروغّقرآ ،ّقم،ّچاپّاو 
ّّ،ّمو.یاةّاالعلمای،البیهان فهی تفسهرالقرآن مجمعامینّاال.ال ّابیّعلیّفضلّبنّ ینّطبر.ای،ّ ر6

ج،ّ ّقر3435بیرو ،ّچاپّاو 
ّّجالج ر7 دّبلخی،ّالد  ّّ،ّتنحیحّوّمقدمهّقوا مثنوى معنوىینّمحم  ن شاارا ّناهیاد،ّمشاهی،ّاینّخر ّالد 

ج،ّ ّشر3175تهرا ،ّچاپّاو 
ّّجالج ر2 ّشر3171،ّنشرهما،ّتهرا ،ّچاپّدهم،ّفنون باغ  و صناعات ادبیینّهمایی،ّالد 
قام،ّّّ،ّتحقیاقّصافوا ّعادنا ّداودی،مفهردات الفهاا القهرآن یینّبنّمحمد،ّراغبّاصافهانی،ّ ر2

ّشر3121ان شارا ّذویّالقربی،ّ
دجوادّالبالغی،ّ ر31 ،ّ)مو.اوعةّالعالماةّالبالغای،ّمرکازّالعلاو ّوالثقافاةّةالمدرسهیّ  ةُ َلهَْ الرِّ شیخّمحم 

ج،ّ ّقر3492ّاال.المیة،ّقم،ّدف رّتبلیغا ّا.المی،ّوّپژوهشگاهّعلو ّوّفرهنگّا.المی،ّچاپّاو 
دّتمیمیّآمدی،ّّقاویّناصح ر33 ترجماهّغرر الحكهم و درر الكلهم، الدینّابوالف حّعبدالوا دّبنّمحم 

ج،هاشمّر.ولیّمحالتی،ّدف ّد.یّ  ّشر3177ّّرّنشرّفرهنگّا.المی،ّتهرا ،ّچاپّاو 
دّبنّ ینّ ر ر39 یعةعاملی،ّّمحم   یمّ،ّتحقیقّشایخّعبادالر ّوسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشر

ّقر3411انیّشیرازی،ّدارا یاءّال راث،ّبیرو ،ّچاپّپن مّربّ 
دّرشیدروا،ّ ر31 ّتارّ،ّالمک بةّال وفقیة،ّقاهره،ّچاپّجدید،ّبیالمنار تفسیرمحم 
ّالمیزان فی تفسیرالقرآند یینّطباطبایی،ّمحم ّ ر34 ّتارّ.ین،ّقم،ّبی،ّمنشورا ّجامعةّالمدر 
ج،ّمجموعه آثارمرتضی،ّمطهری،ّ ر35 ّشر3162،ّنشرّصدرا،ّتهرا ،ّچاپّاو 
ّقر3492البیب،ّچاپّچهار ،ّقم،ّّ،ّتحقیقّمو.یهّآجمستدرک الوسائلمیرزا یینّنوری،ّ ر36
هّصالحیّن فّنعمب ر37 ج،ّّ،جهاد در اسامآبادی،ّّالل  ّشر3129نشرنی،ّتهرا ،ّچاپّاو 


