هدايــت خواهد بود و در جاي خــود ،رحمتي از جانب
خداست؛
خداوند در قرآن انســان را به گياه (و جامعة بشري را
به محل رويش گياهان) تشبيه ميكند و میفرمایدَ  :و اهلل
أَنْبَت َ ُك ْم م ِ َن ال ْْر ِ
ض نَباتاً((2(؛ «و خداوند شــما را همچون
ب ي َ ْخ ُر ُج نَباتُ ُه بِإ ِ ْذ ِن
گياهى از زمين رويانيد ».و :الْبَل َُد ال َّطي ِّ ُ
ف ْال ِ
ــر ُج إِالَّ ن َ ِكدا ً كَذل ِ َ
ص ِّر ُ
يات
َربِّه ِ َو الَّذي َخبُ َ
ك نُ َ
ث ال ي َ ْخ ُ
(((2
لِق َْوم ٍ ي َ ْش ُك ُرو َن ؛ «ســرزمين پاكيزه ،گياهش به فرمان

پروردگار مىرويد؛ اما سرزمينهاى بد طينت ،جز گياه ناچيز
از آن نمىرويــد .اين گونه آيات (خــود) را براى آنها كه
شكرگزارند ،بيان مىكنيم».
بر اســاس همين تمثيل ،اگر باغبان يا كشاورز ،علفهاي
هرز و گياهان آفتزده (كه ديگر صالحيت بقا ندارند) را
از زمين بر َكنَد تا گياهان سالم را دچار آفت نكند ،آیا اين
عين محبت به زمين و محصو ِل آن را نشان نميدهد؟ اگر
وي ميوهاي گنديده را از ميان ميوهها جدا كرده تا مابقي را
نجات دهد ،اين عينِ محبت به ثمرات نيست؟ خدا چنين
است.
ِ
ِ
شفاي ناخوشيهاي
طبيب جانها و عامل
خداوند در قرآن،
(((2
ِ
جوامع ناميده شده است .اگر طبيب براي درمان درد و
ناخوشي ،بد ِن بيمار را بشكافد و يا فصد خون كرده ،چند
قطرهاي بر زمين بريزد ،آيا اين رحمت و محبت نيســت ؟
پس تمام صفات خشم خداوند در طول رحمت او بوده،
هیچ تناقضی با رحمت نسبت به بشر ندارند.
مـاه فرومـاند از جـمـال محـمـد

		

ســرو نباشـد به اعتـدال محمـد

		

در نظــر قــدر بـا کمـال محمـد

		

عشق محمد بس است و آل محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

سعـدی اگر عاشقـی کنی و جوانی
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سؤال:
حضرت محمد در آغاز ادعای پیامبری ،چهرهای نرم
از اهلل را به نمایش گذاشت؛ ولی هنگامی که گروندگان به
او پس از چند سال بیشتر شدند ،خدایی را معرفی کرد که
خود را انتفام گیرنده ،عذاب کننده و ویرانگر میداند .این
تناقضات نشانة چیست؟ آيا نشانة آن نيست كه محمد
پیامبر نبوده و ادعاهايي كــرده و در زمان قدرت ،همانند
قدرتمندان ديگر چهرهاي خشن از خود نشان داده است؟
پاسخ:
براي پاسخ به سؤال فوق ،به نكات زير توجه کنید:
لطف و رمحت خدا و رسولش به حال بشر
تمام سورههای قرآن ،حتی آنهایی که در زمان اوج قدرت
پیامبر نازل شدهاند (به جز سورة توبه) ،با عبارت «بسم
اهلل الرحمن الرحیم» شروع میشــود؛ یعنی به نام خداوند
که رحمت عامش بر تمامی بندگان و رحمت خاصش بر
مؤمنین جاری است ،و این خود به خوبی نشان میدهد که
ســنّت الهی در لطف و رحمت بر بندگان ،هیچ گاه تغییر
نکرده اســت .خداوند در قرآن بنیآدم را گرامی داشته و
ي آ َد َم َو َح َملْنا ُه ْم فِي الْب َ ِّر َو
فرموده اســتَ  :و لَق َْد ك ََّرمْنا بَن 
الْب ْحرِ َو ر َزقْنا ُهم م ِ َن ال َّطي ِّ ِ
ى كَثير ٍ م ِ َّم ْن َخلَقْنا
بات َو ف ََّضلْنا ُه ْم َعل 
َ
ْ
َ
تَفْضي ً
ال((( ؛ «و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم،

و آنان را در خشــكى و دريا [بر مركبها] نشــانديم ،و از
چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم ،و آنها را بر بسيارى
از آفريدههاى خود برترى آشكار بخشیديم».
این کرامت در معنای عا ّمش شامل حال کفار نیز میشود؛
زیرا خدوند بر بندهاش محمد امر فرمود عهد و پیمانی
که بــا کفار (حتی کفار حربی) بســتهای را تمام و کمال
ِ
قدرت پیامبر نازل شــده
نگهدار!((( و این آیه در زمان
است که ایشان را رحمتی برای جهانیان معرفی میکندَ  :و
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ما أ َ ْر َسل َ
مین(((؛ «ما تو را جز به عنوان
ْناک إِالَّ َر ْح َم ًة لِلْعال َ َ
رحمت برای جهانیان نفرستادیم».
ت ل َ ُه ْم َو ل َ ْو
همچنین ،میفرماید :فَبِما َر ْح َمة ٍ م ِ َن اهلل لِن ْ َ

َلیــظ ال ْ َقل ِ
َضوا م ِ ْن َح ْول ِ َ
َ
ْب الَنْف ُّ
ک فَا ْع ُ
ف َعن ْ ُه ْم َو
ت فَ ًّظا غ
ُکن ْ َ
ِ
ِ
ت فَت َ َو َّکلْ َعلَى اهلل إ ِ َّن
است َ ْغف ْر ل َ ُه ْم َو شاوِ ْر ُه ْم فی الْمْرِ فَإِذا َع َزمْ َ
ْ
ِ
ب ال ْ ُمت َ َو ِّکلین(((؛ «به برکت رحمت الهى ،در برابر
ح
ی
اهلل
ُ ُّ

آنان نرم و مهربان شدى و اگر خشن و سنگدل بودى ،از
اطراف تو پراکنده مى شــدند .پس آنها را ببخش و براى
آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشــورت کن؛ اما
هنگامى که تصمیم گرفتى[ ،قاطع باش] و بر خدا توکل
کن؛ زیرا خداوند متو ّکالن را دوست دارد».
خداوند طبق آیات قرآن نسبت به بندگان مهرورز است:
ت ک َُّل َش ْیء(((؛ «رحمتم عالم هستی را
َ و َر ْح َمتی َو ِس َع ْ
فراگرفته است ».و ا َّن اهلل بِالن َّ ِ
اس ل َ َرؤ ٌ
ُف َرحیم(((؛ «خداوند
نسبت به مردم ،رحیم و مهربان است ».و بسیاری دیگر از
آیات قرآن کریم.
صفات خشم و انتقام
پیرامــون صفات «انتقــام گیرنده»« ،عــذاب کننده»،
«ویرانگر» بايد به مطالب زير توجه نمود:
(((
ى َع َّما ی َ ِ
صفُون ؛
 .1قرآن میفرمایدُ  :سبْحان َ ُه َو تَعال 
«خداوند من ّزه اســت از آنچه کــه در وصف آید ».و نیز
ب الْعِــ َّزة ِ َع َّما ی َ ِ
میفرمایدُ  :ســبْحا َن َرب ِّ َ
صفُو َن(((؛
ک َر ِّ
«پــروردگار تو ،خداوند با ع ّزت ،از آنچه دیگران وصف
میکنند ،پاک و من ّزه است ».و در جایی دیگر میفرماید:
ى َو ُه َو ال ْ َعزی ُز ال ْ َحکیم(((؛ «و برای خداوند
َ و هلل ال ْ َمثَلُ الْ ْعل 
اســت َمثَل اعال [و واالترین صفــات] و او ع ّزتمند و با
حکمت است ».اين آیات نشان میدهد انسان از شناخت
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کاملِ اهلل تعالی ناتوان است .عقل نیز چنین حکم میکند؛
زیرا انســان محدود اســت و خداوند نامحدود ،و انسان
متناهی نمیتواند خداوند الیتناهی را بشناســد و به ذات
خداوند (و صفات او که عین ذات اوست) دست یابد؛ اما
در عين حال ،راه شناخت صفات خداوند از طریقی دیگر
باز اســت؛ یعنی شناخت نســبی و در حد توان .چون ما
نمیتوانیم صفات خداوند را «آن طور که هست» بشناسیم،
خداوند (با توجه به ذهن محدود بشــر) صفات خود را
برای وی تبیین کرده است.
 .2رحمت خدا و رســولش به بشر ،امری ثابت است؛
اما دشمنان (كفار) دست به اسلحه بردند ،مسلمانان زیادی
از جمله یاسر ،ســمیه و ...را ستمگرانه به قتل رسانده ،یا
در حصر اقتصــادی قرار دادند .برای ترور پیامبر بارها
نقشــه ریختند و پس از هجرت حضرت به مدینه ،اموال
مسلمانا ِن مکه را غارت کردند .بارها پیمانشکنی کردند و
حق خویشاوندی را زیر پای گذاشتند .چنین شد که کفار
عهد الهی را شکستند و خود با دست خود خویشتن را به
مهلکه انداختند و سرانجام مورد غضب خدا قرار گرفتند.
پس سنّت خدا تغییر نکرد .ماهیت دعوت پیامبر عوض
ِ
رحمت رسول
نشــد؛ بلکه کفار ،وضع را تغییر دادند .باز
خدا بر کفاري كه مسلمانان را نكشتند و از سرزمينشان
ئکم َّ
الل
بيرون نكردند ،جاری بود .خداوند میفرماید :ال یَن ْ َه ُ
ى ِّ
الدی ِ
ین ل َ ْم یُقَاتِلُوک ُْم ف ِ
َع ِ
وکم مّ ِن دِیَارِک ُْم أَن
ن َو ل َ ْم ُ
ن ال َ ِّذ َ
یخرِ ُج ُ
(((1
ّ
ِ
ِ
ِ
َ
ب ال ْ ُمقْسطین ؛ «خداوند
برو ُه ْم َو تُقْس ُطوا ْ إِلَیه ِ ْم إ ِ َّن الل ُ
یح ُّ
تَ َ

شــما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى
که در راه دین با شــما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان
بیرون نراندند ،نهى نمىکند؛ چراکه خداوند عدالتپیشگان
را دوست دارد».
خدای محمــد که خدای عالمیان اســت ،حتی در
ســختترین شــرایط جنگی نیز امر به عدالت و رعایت
ل َّ
انصاف میکند کهَ  :و قاتِلُوا فى َسبی ِ
ّذین یُقاتِلُون َ ُک ْم
الل ال َ َ
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ــدوا إ ِ َّن َّ
ِ
دین((1(؛ «در راه خدا با
َو ال ت َ ْعت َ ُ
ب ال ْ ُم ْعت َ َ
الل ال یُح ُّ
کســانى که با شما پیکار مىکنند ،بجنگید و هرگز به آنان
تجاوز نکنید که خدا متجاوزین را دوست ندارد ».اين آيه
نشان ميدهد كه جنگ عليه كفار ،دربارة آن دسته است كه
به مقاتله عليه مسلمين دست زدند ((1(.خداوند ميفرمايد:
ف َو إ ِ ْن يَظ َْه ُروا َعلَي ْ ُك ْم ال ي َ ْرقُبُوا ُ
كَي ْ َ
فيك ْم إِالًّ َو ال ذِمَّة((1(؛
«چگونه (پيمان مشركان ارزش دارد) ،در حالى كه اگر بر
شما غالب شوند ،نه مالحظة خويشاوندى با شما را مىكنند،
و نه رعایت پيمان را؟» و نيز فرموده است :ال ي َ ْرقُبُو َن ف ِ
ى
ن إِالًّ َو َل ذِمَّ ًة َو أُ ْول َ َ
ُم ْؤم ِ ٍ
ئك ُه ُم ال ْ ُم ْعت َ ُدو َن((1(؛ «[كفار] دربارة
هيچ فرد باايمانى رعايت خويشاوندى و پيمان را نمىكنند
و آنها همان تجاوزكاران هستند ».و همچنين فرمودَ  :و إِن
ن َّ َكثُوا ْ أَي ْ َمان َ ُهم مِّن ب َ ْع ِد َع ْه ِده ِ ْم َو َط َعنُوا ْ ف ِ
ى دِين ِ ُك ْم فَقَاتِلُوا ْ أَئ َّم َة
ال ْ ُك ْفرِ إِن َّ ُه ْم َل أَي ْ َما َن ل َ ُه ْم ل َ َعلَّ ُه ْم يَنت َ ُهو َن((1(؛ «و اگر پيمانهاى

خود را پس از عهد خويش بشكنند ،و آيين شما را مورد
طعن قرار دهند ،با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛ چراكه آنها را
هيچ تع ّهدى نيست .باشد كه باز ايستند [و از اين رفتارشان
دست بکشند]».
اين آيات نشــان میدهــد مقاتله عليه كفــار ،معلو ِل
ِ
خوي ناجوانمردي آنان است و پر واضح
پيمانشــكني و
است كه پيمانشــكني (نقض عهد) به منزلة اعالم جنگ
ميباشد .اين آيات نشان ميدهد كه مشروعيت جنگ ،علي
االطالق نيست؛ بلكه حاصل اسبابي است ،از جمله دفا ِع
اعم از
از خود (و ديگر مســلمين) در مقابلِ تجاوزِ كفارّ ،
اينكه دشمن به مسلمين تعدّي كند ،يا اينكه پيمان صلح را
نقض نماید ،كه اين نيز به معني اعال ِن جنگ اســت و در
(((1
اين صورت ،جنگيدن عليه كفار ،مصداق «دفاع» است.
اهم اسبابي است كه
دفاع از مظلومين و مستضعفين از ّ
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ِ
مشــروعيت جنگ عليه كفار ميشود .خداوند
موجب
كم َل تُقَاتِلُو َن ف ِ
ى َســبِي ِ
ل اهلل َو
در قرآن ميفرمايدَ  :و مَا ل َ ُ
ضعف ِ َ ِ
ين يَقُولُو َن َربَّنَا
الر َجا ِل َو الن ِّ َساء ِ َو الْوِل ْ َدا ِن ال َّ ِذ َ
ال ْ ُم ْست َ ْ َ
ين م َن ِّ
أ َ ْخرِ ْجنَا م ِ ْن َه ِ
اج َعل لَّنَا مِن ل َّ ُد َ
نك
ــذه ِ الْق َْريَة ِ ال َّظال ِ ِم أ َ ْهلُ َها َو ْ
ِ
اج َعل لَّنَا مِن ل َّ ُد َ
يرا((1(؛ «چرا در راه خدا
َولِيًّا َو ْ
نــك نَص ً

و [براي نجات] مردان و زنان و كودكانى كه (به دســت
ستمگران) تضعيف شدهاند ،پيكار نمىكنيد؟ همان افراد
(ستمديدهاى) كه مىگويند :پروردگارا! ما را از اين شهر
(مكه) كه اهلش ستمگرند ،بيرون ببر و از سوي خود براى
ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود ،يار و ياورى براى
ما قرار ده».
در تمام اين جنگها ،اگر دشــمن از عمل زشت خود
دست برمیداشت ،بر مسلمين الزم بود با آنان صلح كنند:
لى اهلل إِن َّ ُه ُه َو
َاجن َ ْح َ
لســلْ ِم ف ْ
َ و إِن َجن َ ُحوا ْ ل ِ َّ
لها َو ت َ َوكلَ َع َ
ِ
يم((1(؛ «و اگر [كفار] تمايل به صلح نشان
َّ
الســمِ ُ
يع ال ْ َعل ُ
دهند ،تو نيز از در صلح درآى و بر خدا تو ّكل كن كه او
شنوا و داناست ».و همچنين :فَإ ِ ِن ا ْعت َزلُوك ُْم فَل َْم يُقَاتِلُوك ُْم
َيه ِ ْم َسبِي ً
ال((1(؛ «پس
السل ََم ف ََما َج َعلَ اهلل ل َ ُ
كم َعل ْ
َو أَلْق َْوا ْ إِلَي ْ ُك ُم َّ
اگر كفار از شما كنارهگيرى كرده و با شما پيكار ننمودند (؛
بلكه) پيشنهاد صلح كردند ،خداوند به شما اجازه نمىدهد
متعرض آنان شويد».
كه ّ
ِ
اســباب مشروعيت جنگ عليه كفار ،برطرف
از ديگر
ساختنِ موانع دعوت مردم به اسالم است .بدين صورت
كه اگر حاكمي مستبد ،مانع از گسترش تعاليم انبيای الهی
گرويدن به مكتب خدا بازدارد ،و مانع
شود و مردم را از َ
ولي
رشد و تكامل معنوي مردم گردد ،بر مسلمين [به امر ّ
خدا] الزم اســت كه عليه او جهاد كنند و اين (جنگ به
قص ِد آزادسازي مســتضعفين و رفع موانع) در حقيقت
ِ
منطق
حريت است ((2(.اين
«دفاع» از حريم انســانيت و ّ
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قرآن است كه ميفرمايد :إ ِ َّن اهلل يُ َداف ِ ُع َع ِ
ين َءامَنُوا ْ إ ِ َّن
ن ال َّ ِذ َ
اهلل َل ُ ِ
ين يُ َقتَلُو َن ب ِ َأن َّ ُه ْم ُظل ِ ُموا ْ َو
يح ُّ
ب كلُ َخ َّوا ٍن َكفُور ٍ ا ُذ ِ َن لِلَّ ِذ َ
ِ (((2
لى ن َ ْ ِ
ير ؛ «خداوند از كسانى كه ايمان
إ ِ َّن اهلل َع َ
صرِه ْم لَقَد ٌ

آوردهاند ،دفاع مىكند .همانا خدا هيچ خيانتكار ناسپاسى
را دوســت نمیدارد .به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل
گرديده ،اجازة جهاد داده شــده است؛ چراكه مورد ستم
قرار گرفتهاند و خدا بر يارى آنها تواناست».
 .3در حدیث صحیح آمده اســت :پیامبر اکرم در اوج
قدرت و صالبت ،بر قبضة شمشیر خود چنین نوشته بود:
کو ِ
ِ
« ِ
صل مَن قَ َط َع َ
أحسن إلَى
ک َو قُل َ
لى نَفس َ َ
الحقَّ َو لَو َع َ
(((2
مَن أساء إل َ َ
یک؛ با کســی که از تو بریده است ،پیوند
دوســتی برقرار کن! حق را بگو ،گرچه به ضرر تو باشد
و خوبی کن به کســی که به تو بدی کرده است ».اسالم
در نهايت قدرت ،همچنان رحمانيت خود را حفظ كرده
است .مكتب اسالم در پي اين است كه بشريت پيامِ خدا
را با جان و دل دريابــد و آنان كه اهل هدايتاند ،به راه
خدا درآيند .از اين رو در فقه اسالم ،يك مسلمان ميتواند
براي تعداد زيادي از كفار حربي امان بگيرد ،تا نداي اسالم
به گوش كفار رســيده ،راه رش ِد معنوي را بر آنان هموار
(((2
كند.
 .4بايد دانست كه صفاتي چون «انتقام گیرنده»« ،عذاب
ِ
رحمت خدا نيســت؛
کننده» و «ویرانگر» در نقطة مقابل
بلكه در طول رحمت خداست؛ چون:
ـ اين صفات ،در جهت دفاع از مظلومين و مستضعفين
ِ
رحمت خداست؛
است ،و اين عينِ عدالت و در نتيجه،
ـ انتقام خدا از ظالمين ،و عذابي كه بر آنان وارد ميكند،
(هم در دنيــا و هم در آخرت) حاصل و بازخورد كردار
خودِ آنان است؛
هشياري ِ
ِ
ِ
امت
عذاب خدا موجب
ـ چه بســا انتقام و
ِ
عبرت ديگر امتها گردد ،پس اين مقدمهاي براي
مزبور يا
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