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   يپرسش و پاسخ

  
  

  :ي درباره
  

  رـكف
  و

  انـايم                              

  
  
  

  زاده احمــــد مفتي هكاك
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  به نام خدا

  
  مقدمه

  
اي از يك پرسش و پاسخ است كه تاريخ آن به آنچه پيش روي شماست، ترجمه   
زندگي هاي آخر زندان و  آن زمان كاك احمد ماهدر. گردد برمي1371ماه سال آذر

 ي ايمان و كفر درباره دهد، پرسشي در مالقاتي كه دست مي. گذراندمباركش را مي
  .  كند تهاي مختلف پاسخ مختصري را بيان ميه به محدوديبا توج ايشانشود و مطرح مي

خوشبختانه اصل پرسش و پاسخ كه به زبان كردي است، به صورت تصويري     
آن پخش و  )CD(سي دي 1384موضوع، در سال ت و به دليل اهمياست   ضبط شده

  .  در اختيار عموم قرار گرفته است
ي فارسي آن در قالبي نوشتاري به مخاطبين فارسي اينك به ياري خدا ترجمه    

اي از درياي ژرف معرفت ديني كاكه احمد باشد تا جرعه. گرددزبان عرضه مي
 سارهاي حياتبخشِ گرفته از چشمهزاده ـ كه به تعبير خود وي قطراتي است بر مفتي

و حقيقت را اندكي از خشكي حاكم بر  ت ـ  كامِ تشنگان جوياي حقّكتاب و سنّ
  .     عرصه معرفت برهاند
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  ايمان و كفر
  

م خدمت افانه كمتر توانستهاست و متأس آمده تي است سؤالي برايم پيشمد: سؤال
در نوارهاي ضبط شده و : آن پرسش هم اين است كه شما برسم و آنرا مطرح كنم؛
نام  را كسيدر دنيا اكنون من نمي توانم : ايد ام كه فرموده صحبت هاي مجلسي شنيده

و ) ص(در حالي كه در دوران پيامبر. را بر او اطالق كرد »كافر«كه بتوان عنوان  ببرم
رخ  »فر و اسالمك«جنگهاي متعددي به نام جنگهاي ) س(در زمان خلفاي راشدين 

افراد و ) ص(پس از رحلت پيامبر) س(داده است و در دوران خالفت حضرت ابوبكر
و همين امر باعث شد كه اعالم جهاد كند تا . قبايلي از اداي زكات خودداري كردند

 ».ي اگر مرا همراهي نكنيد به تنهايي وارد جنگ با آنها مي شومحتّ«: جايي كه فرمود
  .   تبيين فرماييدآيا اين مطلب با نظر شما مغايرت ندارد؟ لطفا مسأله را 

   
  يمِحالرَّ منِحالرَّ اهللاِ مِسبِ

. يعني سياست بين المللي اسالم است ،از موضوعي كلي ياين سؤال، بخش كوچك
برخي از اصول  ي وار، در باره كوتاه و عنوان، »كردستان ي در باره«كتابِ ي در حاشيه

ه البتّ. ام توضيحاتي داده  -چه سياست داخلي چه سياست بين المللي -ياست اسالمس
توضيح هم نيست، بلكه اشارات بسيار مختصري است كه اگر توضيح داده شود، بسيار 

را از بين »يحكومت شور«، از زماني كه در دنياي اسالم ،ل خواهد بود؛ زيرامفص
اسالمي از  سياست تفردي را جايگزين آن كردند، حاكمي بردند و حكومت استبداديِ
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 ي از ميان رفت؛ بلكه مباني حكومتيِه منظور اين نيست كه به طور كلّالبتّ. بين رفت
خود حكومت استبدادي و همفكرانش گرچه . حكومتها، بر اساس سياست اسالمي نبود

 - اسالم با ولو مخالف -گاه گاهي موافق اسالم بودند، ولي هر طور كه مي خواستند
  .   حكومت مي كردند؛ چون سرشت و مصلحت حكومتهاي استبدادي چنين است

 ي بينيم كه هر چند در باره به دليل از بين رفتن حكومت شورائي اسالم، مي! آري
ا موضوع ؛ اماست ل و مبسوط سخن رفتهخيلي مفص ،برخي از موضوعات فقهي
گاهي  ر مورد بررسي قرار گرفته است؛ و اگر گاهجمل و مختصسياست اسالمي، بسيار م

از همديگر منقطع و  ، غالباًباشد مسائلي در اين زمينه پيش آمده يا قوالً عمالً
چه بين  ،چه داخلي -بق ضوابط اسالمي بودهاند و آنهايي كه صد در صد ط گسسته
اطالع باشند، از قرآن بي  و نبودهبراي كساني كه خيلي اهل تحقيق و مطالعه  ـ المللي

مي بينيد قيامي مبارك و با عظمت از جانب خود خاندان نور و . هنوز مبهم است
افتد؛ كسي كه در قرآن تتبع داشته  اتفاق مي) س(رسالت، چون قيام حضرت حسين 

مي تواند  .ر خود قرار دهدآن را مبناي تفكّ كه ته ها و نقل قولها نيفتددنبال گف ،باشد
روش صحيح  اساساً. به دست آورد موع روايات و نقل قولهاازمج حقيقت ماجرا را

آن است كه شخص، تابع هيچ نقلي به تنهايي نباشد؛ بلكه  ،براي خوب فهميدن تاريخ
قدر مشترك  ،به استنباط خود  سپس ،منقوالت موافق و مخالف را نگاه كند ي مجموعه
و بر مبناي  ددرياب ديآ ميبه دست  كهرا  يي كمتر از قدر مشترك، روح مطلبو يا حتّ

هاي گوناگون به ارزيابي  آن رويداد را ارزيابي كند، چون اگر انسان بر اساس نقل
بلكه هر جريان عمده و عظيم  ،نه تنها رويداد ـ  رويدادها و حوادث تاريخي بپردازد
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كنم؛ اي ب اشارهفقط اينجا  در .دچار اشتباه مي شود -تاريخي را نيز آنگونه ارزيابي كند
به زمان مناسبي نياز  آنو تحليل  براي تجزيه  است وو مفصل  بسيار طوالني ،بحثاين 
قرون گذشته با  اين اهل علم در معموالً آنگونه كه: ر و رواياتيموضوع س مثالً .است
و بسياري اوقات  رساند نميمطلوبي  ي را به نتيجه هاآن ،اند موضوع برخورد كردهدو  اين

بزرگي خطاها و باشد،  خوبي با قرآن آشنا  بهكسي كه . اند دچار اشتباهاتي اساسي شده
؛ ولي اگر طبق آن روشي كه مي گويم مطالعه شود بودن آنها را متوجه مي  عمده
ـ  ي كه مربوط به آن جريان باشد،چيزهركردند و تحقيقات موافق و مخالف را در  مي
نسبت به مسائل دادند  انجام ميـ  )ص(اهللا ت خود حضرت رسولُروش و سير مثالً

كدام د كه ندانست كردند، مي ب و روحي را استنباط ميلُ ،مختلف، از مجموع آن چيزها
ا ام. است نادرست و ناصحيح كدامصحيح و  وجود دارد سير كه دراين روايتها  يك از

نگي و راستي در تاريكي و گُ وقتي شخص فقط متن اين روايتها را نگاه مي كند، به
ر از در اين موضوع كه سي) ص(روش پيامبر واقعاًيابد  درنميهيچگاه  كهمي افتد  يابهام

طور احاديث هم متعارض   گويد، چگونه بوده است؟ چون روايات و همان آن سخن مي
باشد اگر قرار . ي ديگرا  شيوهكنند و برخي به  اي آن را نقل مي هستند، برخي به گونه

، است چه فرموده) ص(بخواهد بر اساس آن بداند كه پيامبر هر كسي هر حديثي يافت
دور از راه حقيقي اسالم؛ راهي  دچار انحرافات بسيار زيادي مي شود؛ انحرافاتي كامالً

. ن قرآن استبيم ،چه تقريري ،چه عملي ،چه لفظي سنت پيامبر، و استكه راه قرآن 
و هم در  ريدر حالي كه اگر در س. كند تبيينمردم  ايا برقرآن ربراي آن است كه 

و در هر ]. دچار خطا نمي شود[احاديث، آدمي دنبال اين راهي كه پيشنهاد مي كنم بيفتد
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 مربوط به زمانهاي مختلف، نه فقط مربوط به اسالم و غير اسالم ي ديگر نيز حادثه
چه زمان حال  ـ بت به حوادثاي نس ت شناسانهاين روش، روش واقعي. اينچنين است
مان اين روش نسبت به حوادث زمان خود هم همين اآلن. است ـ و چه گذشته
ت پي ببريد، راه اين است كه آنقدر آراء و نظرات پس براي اينكه به واقعي. راهگشاست

در آن  ـ ولو خيلي محدود و كوچك ـمختلف را مطالعه كنيد تا سيمايي حقيقي 
سپس همه چيز را بر مبناي آن . را به دست آوريد و بفهميد موضوع مورد نظرتان

در نتيجه شما  ؛برايتان روشن مي شود كه كدام صحيح است و كدام غلط بسنجيد، نهايتاً
اتي صحيح و اساسي را از اخالق و روش كلي ،رمختلف در سي اتبه دليل مطالع

خوب مي توانيد بفهميد به دست مي آوريد؛ وقتي آن را به دست آورديد، ) ص(پيامبر
در  .است درست و كدام نادرست ،ر گفته شدههاي سي كه كدام يك از آنچه در كتاب

  .     است  همين گونه نيز احاديث
آنچه گفته شد اشاره اي بود؛ و خود اين مسائل هم، يكي از موضوعات مهمي  ،آري

  .  يل كنيمآن را كمي بررسي و تحل -اگر خدا توفيق داد ـاست كه الزم است 
ي قرآن بايد  بر همين اساس و با پشتوانه عيناًي سياست اسالمي را هم  مسأله

قوي تر و قاطع تر است و مانند  ،پشتوانه بودن قرآن براي سياست اسالمي. فهميد
را  چيزيفرمايد،  چه مي) ص(چون قرآن راجع به اينكه پيامبر. نيست احاديث و سير

يا راجع به اينكه روش پيامبر چگونه  .را نقل كندء جمالتي به استثنا كند مگر بازگو نمي
ا در فرمايد؛ ام مطالبي نمي )ص(پيامبر خوي و اخالق بوده است، غير از اشاراتي به

قرآن اصولش را بيان مي كند و با موضوعات ديگر  اين گونه نيست وموضوع سياست 
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ي  و حديث، آدمي را در مسئلهتر از سير  به همين دليل، قرآن آسان. تفاوت زيادي دارد
 ي قرآن مباني عمده رساند؛ زيرا اوالً سياست اسالمي به نمودار درست از آن حقيقت مي

بخشهاي عمده  بويژه اصول سياست بين الملل را بيان كرده است و ثانياً ،اصول ي همه
را هم در اين اصول به صورت مفصل يا منسان ابه همين دليل . ل بيان فرموده استجم

قرآن بهتر مي تواند آن روش را به كار گيرد تا  ي ي سياست، با پشتوانه در مسئلهق محقّ
ي  در دوره را -يعني همين موضوع مورد بحث  -به اين وسيله سياست اسالمي
و زمان خلفاي راشدين، ) ص(پيامبر زمان خودكه  ـ حكومت اسالمي مطالعه كند

كه چگونه  ،ت آنخوب بتواند به اصل ماهي تا ـ.خصوصاً دوران حضرت ابوبكر است
ت است از پي ببرد و سرانجام شكل حقيقي و درست اين موضوع را كه عبار است بوده

ا اكنون سخن ام. به دست آورد اسالمسياست داخلي  ،و به تبع آنسياست بين المللي 
ه و چون اين روش، خيلي كاربرد نداشت. ما بيشتر در مورد سياست بين المللي است

همانطور كه پيشتر اشاره كردم، موضوعيت خود تي ندارد، سياست اسالمي، حالت فعلي
بحث هايي كه در كتابهاي مختلف مي بينيم، سياست اسالمي را . را از دست داده است
ي در دوران اخير كه حركت هاي انقالبي اسالمي، در جاهاي حتّ. خيلي روشن نمي كند

ه زيادي به اين مسأله داشته و از آن بحث دانشمندان توجپيوندد و  به وقوع مي مختلف
ي سياست اسالمي به دست  خوب و صحيحي در باره مطلببينيم كه  اند، باز مي كرده
به همين دليل اگر بخواهم پاسخي رسا و روشن براي موضوع سؤال كه . دهند نمي

موضوع است و ي به انتفاي  كه اساسا سالبه-است »جنگ بين اسالم و كفر«عنوانش 
ل بيان به صورت مفص -جنگي بين كفر و اسالم نيست دهم كه اصوالً توضيح مي بعداً
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ر نمي كنم آن آمادگي را داشته باشم كه كنم، بسيار طول مي كشد و اكنون هم تصو
د به قرآن، به طور كامل آن مطلب را بيان كنمبدون فكر كردن و بدون مراجعات مجد .

امبه گونه اي  -ت موضوع حيف است كه مقداري روشن تر در اين بارها به خاطر اهمي
كه اگر كسي اين جواب را شنيد بتواند مفهومي درست از سياست بين المللي اسالمي را 

توضيح  مختصريالزم است  حد اصولي كلي و درست،بنابراين در. بحث نكنم - بفهمد
  . دهم

بود، توضيح زيادي در باره ايمان ح سؤال شما اشاره شده رهمانطور كه در اصل ط
  .  در مقابل هم هستند نه اسالم و كفر )ايمان و كفر(ام و گفته ام كه آن دو  و كفر داده

 در اصطالح منطق دو چيز مخالف هم، معموالً. كفر به معناي مسلمان نبودن نيست
فالن چيز : دتواند پيدا كن متناقضين فقط دو صورت مي. ضادينمتناقضين، متّ: اند گونهدو 

يعني تنها داراي دو بخش ايجاب و سلب يا مثبت و . اين گونه است يا اين گونه نيست
ضادين كه مرجعش تضاد است اين گونه نيست و الزم نيست فقط دو منفي است؛ اما متّ

ضادين هستند، ولي فقط اين دو نيستند، سبز و زرد و سياه و سفيد متّ مثالً. تا باشند
ي اينها با هم در  همه. گونه هاي ديگرند ،اصلي و فرعي بيشمار ديگرسرخ و رنگهاي 

اگر دو . رنگ سياه يا سفيد هر رنگ ديگري را بياوريد مقابلدر  يدتوان تضادند و مي
. ، در اين شكي نيستهستچيز متناقض باشند و يكي از آنها نباشد حتما آن ديگري 

نه جمع آنها ممكن است نه  يعني ، ديگري نيست؛آن يكي باشد ،عكس و اگر به
رفعشان، نه امكان دارد هر دو باشند و نه مي شود هيچ كدام نباشند، بايد يكي از آن دو 
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به عنوان مثال  شئ مي تواند نه سياه باشد و نه . ولي متضادين اين گونه نيست. باشد
  . سفيد بلكه به رنگ ديگري باشد

مي شود نه اسالم  ؛ند نه دو متناقضددو متضا باهم -نه ايمان و كفر ـاسالم و كفر 
ايمان عبارت است . باشد و نه كفر، بلكه چيز ديگري باشد؛ زيرا كفر مقابل ايمان است

. ايمان مي گوييم ي هاين را خاصيت و الزم. از خصلت حق دوستي و موافق حق بودن
. باشد محبت مي با ارزش و مهم و پر خير و بركت است بسياركه نيز  از اركان ايمان

درآن قلب نيز ت محبو حق دوستياگر ايمان در قلبي باشد، خصلت تسليم حق بودن و 
شديدترين كافران ممكن است گاهي حق را دوست . ؛ البته نه خودخواهانهدارد وجود

داشته باشند، ولي اين دوست داشتن به اين دليل است كه سودي و نفعي به آنان عايد 
داشته باشد ولي در هر حال نفع و سودش به خود او  تيكافر ممكن است محب.  گردد

تسليم بودن در برابر آن دو مطلب و دو خصلت  باز مي گردد؛ زيرا خصلت كفر اساساً
خصلت كفر عبارت از حق ستيزي است. ت را از بين مي بردحق و حق دوستي و محب .

و درك كند، ولي  انسان آگاهانه حق را بفهمد: به اين معني است كه چونكه كفر اساساً
مقابل كفر است؛ يعني وقتي چيزي  ايمان دقيقاً. بايستدمتنفر باشد و در برابرش از آن 

ه پيدا كند و به هر اندازه كه امكان داشته ست، آن را دوست بدارد، به آن عالقرا حق دان
ت ناسازگار كفر با محب. باشد و پرورشش اقتضا كند، در اين جهت تالش نمايد

  .  ت سازگار استولي ايمان با محب) توضيح چرايي آن طوالني است(است
تري بودن، كه قبال به آن هم نفاق و هم فَ و خواهد بودهم كفر  ،اسالم در مقابلِ
يعني انسانها وقتي پايبند به اسالم نباشند،  ؛ممكن است حالتاين سه . ما هاشاره كرد
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اند؛ يعني  گونه است و بيشتر انسانها فتري ممكن است فتري باشند كه به طور عادي اين
برسر بت پرستي اند و در اين صورت تفاوتي ندارد كه  مطلب وحي را درست نفهميده
 آييني هرت و يا ت و يهودييا بر مبناي مسيحيباشند   آبا و اجداديشان پرورش يافته

ارسال پيام  دراي  فاصله يعني، آيد از فتره ميفتري  ي كلمه. اينها فتري هستند. ديگر
رسيدن آن به انسانها به وجود آمده است و آدميان از حقيقت دين اي در  فاصلها ي ،الهي

حق بر  كه كساني :  ي ديگر كه كافرند عبارتند از دسته. اند و هدايت الهي بيگانه شده
مقابله مي كنند و مي جنگند و از حق  آنآنان عرضه مي شود ولي آنان آگاهانه با 

اند، آنها با وجود ظاهر اسالمي  گروه ديگر منافق. ند و قصد از بين بردنش را دارندبيزار
نه آنكه . پس ضد اسالم سه دسته است. ستيزند آيد و با آن مي بدشان مي خود، از حقّ

ر يكي از باطل ترين و اين تصو. كافر است و لزوماً هر كسي مسلمان نباشد، حتماً
 ،و در نتيجه استرهاست كه متأسفانه بسيار رايج تصو ترين و فاسدترين خودخواهانه

اند و معتقدند كه اگر شخصي  آن را پذيرفتههم ي شايد بسياري از علما مسلمانان و حتّ
اين برداشت، عجيب باطل و ضد اسالمي و با روح . كافر است مسلمان نبود يقيناً

ر داشته باشد، اين تصومسلماني  ي كسي كه روحيه و انديشه. مسلماني، ناسازگار است
حساب خداوند نسبت به انسانها به . آورد را ندارد و انسانها را اين گونه به حساب نمي

اگر اين مطلب را بگويم و آيات قرآني برايش بيان كنم، بسيار . ديگري است ي گونه
در اوقات مختلف براي بيان اين موضوع، به آيات گوناگون استناد . طوالني خواهد بود

  :  ام، اكنون اشاره اي مي كنم و مي گذرم دهكر
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 »لِلَيَاه يال َأمان و كُميبِأمان تابِ ساْلك نْم يعلْم سي بِ جزَوءه و جِال يلَ ده نْم ونِد 
  1».صيراًال نَ لياً وو اهللاِ

ي الهي بر وفق آرزوهاي شما و آرزوهاي اهل كتاب نيست، هر كس مرتكب ناشايستي شود،  وعده« 
  » .جزاي آن را مي يابد و براي خود در برابر خداوند يار و ياوري نمي يابد

لَ مع ورِاآلخ ومِيالْو اهللاِبِنَ آم نْم ينَئابِالصصارا والنَّوا وهاد ذينَالَََّوا ونُآم ذينَإنَّ الَّ 
لًَفَ حاصالهاَ مرُجهم نْعد رهِبم ال خَ ووف يهِلَعم و ال هم ي2ونَنُزَح   

از مؤمنان و يهوديان و مسيحيان و صابئان، كساني كه به خداوند و روز بازپسين ايمان آورده و «
  »  .نيكوكاري كرده باشند، پاداششان نزد پروردگارشان است و نه بيمي بر آنهاست و نه اندوهگين مي شوند

  :  دائم در جنگ و جدال با مسلمانان مي گويد و در مكه خطاب به مشركانِ
   3رِبي الزُّف ةٌرائَم بكُلَ ماَ مكُوالئاُ نْم يرٌم خَكُُرافكُاَ
  اي است در كتابهاي آسماني؟    ي اينان بهترند، يا براي شما امان نامه آيا كافران شما از همه 

رُفَكَ ذينَالَّ نَّاالْ هلِاَ نْوا متابِك الْ وكينَشرِم ي نارِف جنَّهم دينَخال يها أُفولئك هم 
  4ةيرِبالْ رُشَ

  »  .كافران از ميان اهل كتاب و مشركان براي هميشه در آتش جهنمند و آنها بدترين آفريدگانند«

»در آيه مورد اشاره براي تبعيض است» نْم  .  
فراوان ديگري در قرآن هست كه اگر تفسير كنم طول  آياتو نيز در اين باره 

البته . م بگويم به طول خواهد انجاميدي آيات را ه معناي ساده اگر يو حتّ كشد مي

                                           
 ١٢٣نساء،  - ١
   62بقره ،   - ٢
 ٤٣قمر،  - ٣
 ٦بينه،  - ٤
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نظر : قرآن بيان كنم آن است كه اب آنچه كه الزم است براي ناآشنايانِ. نيازي هم نيست
قرآن اين نيست و نمي فرمايد بهشت و جهنم به حسب مسلمان بودن و مسلمان نبودن 

به مشركان مكه  .همانگونه كه نميگويد هر كسي كه مسلمان نبود كافر است. است
يعني ! كافران در ميان شما اي مشركان  :بلكه مي فرمايد ؛فرمايد شما كافريد نمي

كه داشتند  سران و بزرگانتان بودند ،كافر در ميان شما يافت مي شوند و آنها هم افرادي
رو كافراني كه  شمارا به سوي بدبختي سوق مي دادند، پس مواظب خود باشيد و دنباله

خداوند آنان را از . اين را به خود بت پرستان مي فرمايد. ن هستند نشويددر ميانتا
اين خالصه مطلب است و كساني كه از . دارد اينكه از كافرانشان تبعيت كنند، برحذر مي

ه متوج يابند و در تفسيرها مي قرآن آگاه باشند، به آيات مراجعه مي كنند و آن را
    .شد من خواهند منظور
ي اين سه گروه غير مسلمان گفتيم كه كفر عبارت  ن توضيح مختصر در بارها در ايام

اين نيز ؛ بود از آنكه كسي حق را فهميده باشد و آگاهانه در برابر آن ايستادگي كند
هيچ اطمينان ندارم كه هيچكدام از ما مسلمانان اين خصلت هاي . داراي درجاتي است

بلكه به احتمال زياد اين ويژگي كم . بايستيم حقّكفر را نداشته باشيم كه گاهي در برابر 
به عنوان مثال در حال مشاجره با شخصي هستم، . ما وجود دارد ي و بيش در همه

ت، طرف مقابل، در اين موقعي. خودخواهي به اوج رسيده و تنور مجادله گرم شده است
ت ايمان در گويد، در آن هنگام بسيار دشوار خواهد بود كه آنقدر خصل سخن حقي مي

 و يا مثالً .و بالفاصله تسليم شوم و بگويم كه حق با شماست من قوي باشد كه فوراً
اي جز خير  ، اگرچه انگيزهبراي فرزندش حالت مهرباني و پرورش داردفالن مرد 
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فرزندش شود درگير بحث و جدل ميتي كه با فرزند خود ندارد، ولي در آن موقعي ،
 ليل، يا به خاطر خودخواهي و يا به دليل نشكستن هيبتبه هر د ؛سخن حقي مي گويد

ه باطل نشود، متوج ،گفته شده توسط پدر يا به خاطر اينكه اصل مطلبِ ،پدر بودن
مرد، : مثالي ديگر. ، مقابله مي كنداست گفته اش ي كه بچهشويد كه پدر در برابر حقّ مي

و ميتواند بر سر زن داد بزند، به پندار خويش در برابر همسرش امتيازات متفاوت دارد 
موضع اطاعت است، چه  خواهد بگويد و موضع زن صرفاً امر و نهي كند و هرچه مي

داند و مرد را نسبت به زن  حق و چه ناحق، زن را نسبت به مرد ناقص و معيوب مي
رات باشد، به طور عادي نبايد در برابر زنش كسي كه داراي اين تصو. داند كامل مي
اين در حالي  ؛هه گيري مي كندببيان كرد در برابرش ج را يود و اگر زن حقّتسليم ش
ه ندارد كه درجه مرد نسبت به ا توجآن مرد، مؤمن و مسلمان است؛ ام تازه است كه

لهن مثل الذي عليهن و َو ...: وگرنه. است) مديريت عام خانواده(ت اميقو زن، صرفاً
  1للرجال عليهن درجه

و مردان را بر آنان به ميزاني . بر مردان حقّي است در حد عرف، همچنانكه مردان را بر زنانو زنان را «
    ».برتري است

  .  فرمايد را مي» نَّيهِلَي علذاَّ ثلُم نَّهلَ و«ي ، جمله»درجه«قرآن قبل از تعيين آن
 كامالً، عين همان حقوق را نيز دارند و وجود داردتمام تكاليفي كه عليه زنان 

تن شما و شما پيراهن  آنان پيراهن« 2... نَّهلَ باسل متُنْاَ و مكُلَ باسل نَّه و.  ... متساوي هستند
   ».تن آنانيد

                                           
   228بقره  - ١
 187بقره  - ٢
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همانطور كه اگر . اميت مرد به خاطر مصلحت روابط خانواده با ديگران استولي قو
مرد حق ندارد مستبدانه  -نه به عنوان وظيفه -در ميان زن و مرد تفاهم موجود باشد

به  كه آن كار مستقيماً چرا. ي منزل با زن برخورد بكند آشپزي و اداره ي در مورد نحوه
اين گونه مي فرمايد كه بايد در همه  )زن و مرد(قرآن در مورد هر دو . زن مربوط است

 حقوق به اين معنا ي ولي به هر صورت محدوده 1.كارها مشورت و ائتمار داشته باشند
نيست كه زنان از هر حيث حقوق بيشتري نسبت به مردان دارند و يا مردان نسبت به 

گونه نيست؛ بلكه هر كدام متناسب با امكانات و  خير، اين. دارند حقوق بيشتريزنان 
اما . شرايطي كه خدا برايشان فراهم كرده است در حقوق و وظايف متساوي هستند

كه مرداني با ايمان،  بود كه خيلي كم پيش مي آيداين  از اين مطالب حاشيه اي منظورم
به دليل آن تفكر باطل برتري مرد  ـ مسلمان و با تعهد در هنگام مجادله با همسرشان

اگر زن سخن  ـ بر زن و پنداشت ناقص العقل بودن زن بر اساس آن روايت هاي باطل
انسانها  ي همه اين خصلتي است كه در. حقي بيان كرد، مرد بپذيرد و تسليم حق شود

، فقط خالص شده باشددر ايمان  انساني كه از هر حيث كامالً و اساساً. وجود دارد
كه هيچ كدام از خصوصيات كفر را  .انبياء و صديقين و انسانهاي بسيار بزرگ هستند

اگر يكبار من از حقي خوشم نيامد ويا با آن مقابله كردم ويا بي جهت و بي . ندارند
كه در من شعله ور  اين موارد از خصوصيات كفر است ي اي كردم؛ همه تيدليل بي محب

                                           
و درميان خود به مشورت و ...وأتمروا بينكم بمعروف :... ي طالق دارد كه ميفرمايد از سوره 6ي  آيه اشاره به- ١
  .مترجم...برسيد و به نيكي رايزني كنيد توافق
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انسانها و مؤمنين  ي اين ويژگي به طور عادي در همه. شده و نمود پيدا كرده است
   .وجود دارد

ي اهل ايمان به همان صورت نيز در كساني كه ما آنان را مسلمان يا حتّ    
اگرچه ملحد هستند، خصوصيات  -خداپرستيايمان الهي، ايمان ديني يعني  -دانيم نمي

و مي بينيم كه اگر حقي بشنوند ولو اينكه هيچ نفعي براي . ايمان را در آنان مي بينيم
ت و خودخواهي آنان نداشته باشد، به شرطي كه به حالت جدال و گرم شدن حمي

نرسيده باشند؛ تسليم مي شوند و مي پذيرند و اين خصلت ايماني را در چنين 
هايي كه هيچ  تبسيار زياد در انسانهاي ملحد ميتوانيم محب. ببينيمخاصي مي توانيم اش

ام اين است  اي كه تعريف كرده براي اين دوستان نمونه. خود خواهي ندارد بيابيم ي جنبه
يكي از آن كساني كه من او را در ايران يكي از پايه ها و اركان اصلي كفر : كه
خصلت كفر نيست،  ها اين خصلت. ام ايماني را در وي ديده هاي پنداشتم اين ويژگي مي

 ي مؤمن و خالصه شود كه انساني كه كامالً بنابراين آشكار مي. بلكه ويژگي ايمان است
زيرا . كافر باشد خيلي ناياب است كسي كه كامالً نيز خيلي كم و متقابالً، ايمان باشد

گردد و به آن درجه برسد كه قلبش كافر نيز به كسي گفته مي شود كه در كفر خالصه 
خاطر آن خودخواهي هايي  قفل شده و آمادگي پذيرش حق را نداشته باشد؛ مگر به

  .  ه آن نيز ارزش نداردكه گفتم ك
؛ زيرا مقابـل كـافر؛ مـؤمن    را نه مسلمان -اگر بخواهي معناي كامل مؤمن را بگويي    

ي خصوصيات كفـر در او نمانـده   مؤمن واقعي كسي است كه به طور كلّ -قرار مي گيرد
وقتـي  : و به اصطالح اهل ادبيات كه مي گويند. چنين شخصي مؤمن واقعي است. باشد
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اگر به آن معنا بگوييد، بلـي مـؤمن آن   . لفظي گفته مي شود، مراد معناي كامل آن است
است كه آن خصوصيات منفي كفر را نداشـته باشـد، و كـافر نيـز كسـي اسـت كـه آن        

اگرچه از جهت عاطفي و محبـت، مـؤمن بـه    . بت ايمان را نداشته باشدخصوصيات مث
كسي كه داراي ايمان ضعيف هم باشد، اطالق مي شود؛ ولي از جهت ديگر چون جهت 
شدت است، مطلقا به كساني كه به طور كامل و به تمامي، حق بر آنان آشكار و عرضه 

. حراف از مسير قرآن اسـت خيانت به دين و ان و. نشده است، اطالق كفر درست نيست
 نـه مـثالً   -حق به تمامي و با وضوح كامـل  كه كلّ توان كسي را كافر ناميد هنگامي مي

هيچكـدام از   هـاي دينـي    ها و جريـان  حركتفالن جريان، زيرا همانطور كه گفتم اين 
اش و با تمام پـاكي و درسـتيش    ت حقيقيو با تمام ماهي -يم ا نيستضعف و نسيان مبرّ

شده باشد و آن شخص نيز نسبت به آن علم پيدا كرده باشـد و آن را  نپـذيرد و   عرضه 
آن هم وقتي كه شرط ادا  ،از اين گونه افراد يافت مي شوديك يكي . در برابرش بايستد

اكنـون در هـيچ   . شود؛ و آن شرط هم آن است كه حق به طور كامل عرضه شده باشـد 
ايـد در آن   شـنيده  ازشـما  دانم كدام يك ينم .جاي دنيا، حق به تمامي عرضه نمي شود

چون ايـن  : گفتند دوستان به من ميبه دليل آشفتگي هاي زياد،  -انقالبدوران  -دوران
توضـيح زيـادي   . با آنـان مقابلـه كنـيم و بجنگـيم    تا به ما اجازه بده  ،كافرند 1گروه ها

ـ   كنند ما  دادم كه در ميان همين گروه ها، كساني هستند كه گمان مي مي ت خـائن بـه ملّ
. ما را شكنجه و زنده به گور مي كنند دوستاناند و  هستيم، و به همان دليل با ما مخالف

پس من چگونه مي توانم كسـي را كـه    .ما را خائن بدانند عبادت مي كنندبنابراين اگر 
                                           

 گروه هاي ائتالف عليه كاكه احمد همچون كمونيست ها و غيره -١
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حكم قتلش را صـادر كـنم و   به نام دين  عليه خائنين ايستاده و آنان را از بين مي برد، 
دادم كه اگر بـا آنـان وارد    است؟ اين بود كه برايشان توضيح مي» مهدر الدم«بگويم كه 

عا صحيح است آيا اين اد. جنگ شويم چه آنان را بكشيم چه كشته شويم، قاتل هستيم
تي كـه  اسالم را به تمامي و به وضوح و بـا عـين مـاهي   : بگوييم ما كه من يا هر كدام از

ايم و آن شـخص نيـز در برابـرش     ، بر شخصي عرضه كردهدارد و به شكل حقيقي خود
ايستاده است؟ مگر گاهي در جلساتي خيلي محدود، چنين چيزي پيش آمده باشـد آن  

ي كامـل ديـن زمـان     محدود و از برخي زوايا؛ نه از تمام جهات، زيرا عرضـه  هم واقعاً
را بـه طـور   توانـد حـق    زيادي مي خواهد و با يك روز و دو روز و ده روز كسي نمي

نه ما و نه هـيچ كـدام از   . طلبد كامل و شامل بر مردم روشن كند، بلكه زمان زيادي مي
هزاران اشتباه  ـ دين را خوب بفهميم حركت هاي اسالمي توانايي آن را نداريم كه اوالً

به فرض، اگر خـوب هـم ديـن را     ثانياً ـ  داريم و فهم ما از دين درست و كامل نيست
عـالوه بـر اينهـا، شـرط     . نيم به طور كامل دين را بر مردم عرضه كنـيم بفهميم نمي توا

هـايش   كاملي از گفته ي ديگري هم هست و آن اينكه عرضه كننده دين خود بايد نمونه
 اوالًشرط كافر بودن كسي، اين است كه  بنابراين. در حالي كه ما اين گونه نيستيم باشد

بـه  ثانيـاً  هيچ ابهـامي نداشـته باشـد و     حق به طور كامل و پاك و زالل عرضه شود و
ي  با مشـاهده   –كه گفته مي شود و كمتر به معني آن توجه مي شود  –اصطالح رايج 
 آشكار شـده برايش و به تمامي حق  يعني كامالً. ت كامل شده باشدحجعملكرد داعي 

 و كـانوا ...  : همـان طـور كـه قـرآن مـي فرمايـد      . ، و هيچ ترديدي در آن نباشدباشد
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به وضوح رسيده و همانند اين است كه حق را آشـكارا   گويي اكنون كامالً مستبصرين ؛
 .بيند مي

كامل و  ي دين، خود نمونه ي ق اين شرط بايد عرضه كنندهبنابراين براي تحقّ 
اگر به اين مرحله برسد و بعد با حق مقابله كند، چنين شخصي  .شدحسنه با ي سوهاُ

وقتي كه شرط ادا نشد . در اين روز گار شرط ادا نمي شود !عزيزمپس . كافر است
كافر  ،شخص ،و در نهايت است ق نيافتهتحقّ ،طبيعي است، ايستادن در برابر حق

  .  محسوب نمي شود
يا زمان )ص(جنگ هاي زمان پيامبر ،ا آن مطلبي كه شما ابتدا اشاره كرديدام

داخل حكومت  در عليه آنهايي كهويژه زمان حضرت ابوبكر ـ  به ـ خلفاي راشدين
بودند و يا نامسلمانان ديگر؛ مطلبي  مقابله كردهاحكام اسالمي  از برخي بااسالمي 

سياست  عامِ عنوانِ ،اين. است كه بسيار بيشتر از اين نيازمند به توضيح و تفصيل است
سلمان بين المللي اسالم است، كه عبارت است از اين كه اسالم چه رابطه اي با غير م

  دارد؟ و يا حكومت اسالمي با حكومت غير اسالمي چه رابطه اي دارد؟  
و به هيچ وجه جنگي ميان كفر و  ابتدا در ميان سخنان اشاره كردم كه اصوالً   

. جنگد نمي كافر بودنشاي به دليل  يعني اسالم با شخص يا جامعه. اسالم وجود ندارد
فهميده و  قيقي آن را مي گويم؛ يعني حق را كامالًنه تنها نامسلمان بلكه كافر به معني ح

وجود ندارد  آن ايستاده باشد چنين كافري كه خيلي ناياب است و اكنون اصالً درمقابل
چونكه  كامل دين قرنهاست كافري پيدا نشده است ي و مطمئنم كه به دليل عدم عرضه
 ي جامعه، جامعه؛ اگر فرضا چنين كافري هم باشد و اسالمي درست عرضه نشده است
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جامعه كفر يعني جامعه اي كه سران آن اهل كفر باشند و الزم نيست افراد  -كفر باشد
جنگند همگي به عنوان  زيرا آنهايي كه براي كفر مي ؛لشكر آنان همگي كافر باشند

ي اگر چنين چيزي و يا كافر با معني اصلي و صحيحش آيند حتّ لشكر كفر به شمار مي
  .  شود اسالم با آنها وارد جنگ نمي -وجود داشته باشد

كه البته  -شنيده ايد كه مطابق آن اصطالحي كه غير مسلمان را كافر مي گويند    
بسيار غلط است چون غير مسلمان عام است و كافر خاص، ولي به اشتباه به هر غير 

 كافر حربي يا: در ميان مردم مشهور است عنوانسه  -مسلماني كافر اطالق مي شود
؛ كافر ) البته حربي مشهورتر است تا جايي كه در ترانه هاي كردي نيز آمده ( محارب، 

ذمي، كافر مدعاه .كافر حربي و  ـاول  موردولي دو . عاهد خيلي مشهور نيستكافر م
لفظ كفر را آنجا به  البته من اكنون كاري به اين ندارم كه اساساً. خيلي مشهورند ـ ذمي

اين غير مسلمانانند كه سه دسته هستند چه كافر چه ] زيرا[كار بردن اشتباه است، 
. كند آنكه در سرزمين اسالم زندگي مي: ذمي. جنگد نكه عليه اسالم ميآ: آن، حربيغير

آن كه سرزمينش مشخص و مستقل است و با اسالم جنگي ندارد، بلكه با : معاهد
كه ساده ترين آن . بندد پيمان و قرارداد مي ـاي  در هر درجه ـحكومت اسالمي 

ي ساده تر از آن پيمان عدم جنگ، كه ساده پيمانها، پيمان عدم تخاصم است و يا حتّ
هاي  تواند به پيمان ترين و محدودترين مفهوم در پيمان هاي بين المللي است و مي

 !برادرعزيزپس . ابه منجر شودهاي مشترك نظامي و ديگر موارد مش همكاري و فعاليت
اين اصطالح ها كه مي گويند كافر سه دسته هستند و يا صحيح تر بگويم غير  خود
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مسلمان سه دسته هستند شاهدي است بر اين كه جنگي عليه كفر وجود ندارد وگرنه 
   !گونه مي تواند ذمي يا معاهد باشد؟چ

قرآن اين را . دارد ـ اشاره شدشكل هايي كه  ـ ي سه شكلاين مسئله به طور كلّ    
فرمايد زماني كه آنان با اسالم مي  توان جنگيد و مي نيز بيان كرده است كه چه وقتي مي

  :  جنگند
           لُقاتوا فذينَالَّ اهللاِ يلِبِي س يكُونَلُقاتم ال تَوتَع1.واد    

  .  اگر آنان نجنگند شما هم نجنگيد. جنگند، ولي دست درازي نكنيد با كساني بجنگيد كه با شما مي     

     2.ين مالي الظّلَع الا وانَدال عوا فَهتَنْا إنْفَ         
  .  و چون دست بردارند، ستم نبايد كرد مگر بر ستمگران     

تو حق نداري دوباره آنان را مورد حمله قرار  ،دست كشيدند پس اگر آنان از جنگ
دهي مگر اينكه متوجاند و در  ف كردهرانه جنگ را متوقّه شوي كه ظلم مي كنند و مزو

يعني هنوز موضع جنگ را . خواهند به تو صدمه برسانند مواضع ديگر مشغولند و مي
در داخل  اگر نجنگند چه. در اين حالت جنگ با آنان صحيح است. اند حفظ كرده

حداقل اين  ،شوند و چه خارج از آن گفته مي» ذمي«سرزمين حكومت اسالمي كه 
  . ي عدم جنگ تا مراحل باالتر است كه موضع عدم جنگ مطرح باشد و يا معاهده

له أكافي است تا انسان مسلمان متعهد بفهمد كه مس مشهور همين سه اصطالح    
ا ام ؛ه بر آن قرآن و آيات فراوان گواه استعالو. آنگونه نيست كه پيشتر فهميده است

                                           
   190بقره،  - ١
 193بقره،  - ٢
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مترجمان هم شده  ي همه در اين جا چيزي كه باعث اشتباه برخي از مفسران و معموالً
و البته براي مترجمان جاي شگفتي نيست چون ترجمه توانايي رساندن مطالب قرآن  ـ

ري پيدا در مورد اين آيات چنين تصو. برائت است ي آيات اول سوره -را ندارد
به هيچ وجه از اين به بعد عهد  -نه مشركان ديگر ـه با مشركان مكّ كه اساساً است شده

ه به دليل سالهاي طوالني جنگ با مشركان مكّ] اند ر كردهو تصو[و پيماني نيست
ي اين هم اشتباه است، حتّ. اند را پيدا كرده) محارب(مسلمانان هميشه حالت كافر حربي

 دانيد اصوالً مي. هم مصداق ندارد) ص(در زمان خود پيامبر اسالم  هبراي مشركان مكّ
ا تا قبل از فتح مكه مفهوم و ام. بعد از فتح مكه، مشرك مكه مفهوم و ماصدقي نداشت

 ي نه، اينگونه نيست و سوره. اين هم تفسير اشتباهي از قرآن است. ما صدق داشت
ن اين است كه يك آيه را تفسير يكي از مشكالت مفسرا. فرمايد برائت آنطور نمي

 ي در همين سوره كنند مثالً كنند و همراه تفسير آن آيه به آيات ديگر توجه نمي مي
  .  برائت، گويي از آيات ديگر بي خبرند

     رائةٌب اهللاِ نَم و رسوله ي الَّلَاينَذ عاهتُدم الْ نَمرِشْم1ينك    
  .  ايد اين برائت خداوند و پيامبر اوست از مشركاني كه با آنان پيمان بسته

از طرف خداوند و از : در ابتدا و ظاهر عبارت، اين جمله را اعالم مي فرمايد     
اعالم برائت مي شود از  مشركاني كه با آنان عهد و پيمان بسته ) ص(طرف رسول خدا 

تا آخر ـ برائت  ي آيات سوره ي سپس بقيه. آيه اول عنوان مطلب است. شده بود
ي  ي سوره آيه 16 – 15تا  اما  -شبه اعتبارات گوناگون آن سوره، بخش هاي مختلف

                                           
 1توبه،  - ١
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ندارم اگرچه كمتر  به خاطراكنون تعداد دقيق آيات را  -توضيح اين عنوان است  برائت
 ءر استثنادو باي كوتاه  توجه ندارند كه در همين فاصله -آيه هم هست 16 – 15از 
در يكي از آن آيه  .1مگر آن كساني كه بر عهد و پيمانشان ثابت قدم ماندند: فرمايدمي

  :  ها نام و نشان آن عهد و پيمان را هم ذكر مي كند
      ذينَال الَّا عاهتُدم عالْندمجِسالْ دفَ رامِحتَما اسكُوا لَقامفَ متَاسقوا لَيم2مه    

ايد، پس مادام كه بر عهد خود با شما  مگر در مورد كساني كه با آنان نزديك مسجدالحرام پيمان بسته     
  .  استوار باشند، شما نيز با آنان استوار باشيد

خداوند آنان . آنان تعدادي بودند كه در كنار مسجدالحرام با اسالم پيمان بستند    
زماني كه آنان بر عهد و پيمان خود ثابت قدمند، شما تا : فرمايد كند و مي را مستثني مي

بينند و آنگاه نتيجه  برخي از مفسران عنوان ابتداي سوره را مي. نيز ثابت قدم باشيد
ه است كه از اين به بعد كان مكّرگيرند و ميگويند، اين اعالم عامي براي تمام مش مي

  :  ي آنها باطل است و تا چهار ماه فرصت دارند پيمان همه
     3»رٍهشْاَ ةَعبراَ ضِ ري االَوا فيحسفَ «    
در اين سرزمين بگرديد و پس از چهار ماه همه عهد و پيمان ] آزادانه[تا چهار ماه ] اي مشركان[پس «     

   ».ها باطل است
بلي خيلي شگفت آور نيست اگر . كنند كه به راستي اينگونه نيست به اين توجه نمي

 غدر و زيرا مسلمانان عهد و پيمان آنان بي اعتبار است و همگي باطل،گفته شود 

                                           
 ...ي االالذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم احدا فأتموا  اشاره به آيه -١
 7توبه - ٢
 2توبه  -٣
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ه از مشركان مكّ ـدر طول چند سال مسلمان بودنشان  ـنادرستي و ستمگري فراواني 
هاي بسته شده با  پيمان ي كه همه فرمايد اعالم نمي هم ا قرآن اين راام. ديده بودند

ند، عهد و ا آنهايي كه بر پيمان خود ثابتبلكه مي فرمايد . مشركان مكه باطل است
بگذريم، اين، بحثي است بسيار طوالني از مسائل سياست بين . پيمانشان محترم است
  .  المللي كه اشاره كردم

براساس آن ي صحيح و استنباطي درست  از تمامي آنچه كه از قرآن و از مطالعه    
است كه اسالم در روابط بين المللي و در تاريخ اسالم به دست مي آوريم، اين تتبعات 

كند كه طرف مقابل، جنگ را شروع  اي اقدام به جنگ مي نه داخلي، در برابر جامعه
در برابر جامعه اي كه از مسلمانان آن  ،و نيز ا سالم ؛اين يك مسأله. كرده باشد

 يعني سرزمين، سرزمين اسالم. خيزد سرزمين، سلب آزادي مي كند به مقابله بر مي
هر چند » مملكت «:  اگر به اصطالح امروز بگوييم -نيست، بلكه مملكتي ديگر است

. بي انصافانه و ظالمانه و ضد انساني تقسيم نشده است اينگونه ي زمين كه در اسالم كره
بلكه درست اين است . ها واقعا ضد انساني است و واقعا تحقير و توهين به انسان اين

  .»منطقه « : كه گفته شود
مانند اين است كه شخصي  ترين توهين به انسان است و دقيقاً اين مرزها بزرگ
اين گوسفندها به من تعلق : گويد ي گوسفندانش كشيده و مي ديواري را دور طويله

اين گوسفندها يا اين  :گويند اند و مي چنين ديواري را كشيده حكومت ها عيناً. دارد
اين طور نيست و . ت استي تحقير بشري بسيار مايه اينها. ق داردت، به من تعلّمقدار ملّ

چه كافر و  -منطقه: بلكه درست اين است كه گفته شود. مملكت در اسالم معنايي ندارد
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اگر خواستند با مسلماناني كه در سرزمين آنان زندگي  ـ چه غير كافر و يا غير اسالم
د كه هر مكتبي نسبت به پيروان بيني همان طور كه در دنيا مي مي كنند مقابله كنند؛ عيناً

چه در سرزمين خودشان باشند چه در جاي  ـخودش مسؤليتي دارد، آن پيروان 
  :  قرآن ميفرمايد. به شرط آنكه مجاور سرزمين اسالم باشند ـديگر

      وا الَّلُقاتينَذ كُونَلُيم 1ارِفّكُالْ نَم      

با آن كفاري كه نزديك شما هستند و اگر مسلمانان آنجا تحت فشار و آزار و      
اذيت قرار بگيرند و آنان را مجبور به ترك اسالم كنند در آن هنگام سرزمين 

پس يكي اين . اين، حالت دوم.. شود با آنان وارد جنگ مي )حكومت اسالمي(اسالم
كه در آن صورت، مسلمانان نيز  ندشو است كه ديگران با مسلمانان وارد جنگ مي

البته به شرط آنكه همسايه  ـو ديگر اين كه مسلمانان را  وارد جنگ مي شوند متقابالً
  .  در فشار و سختي قرار مي دهند كه در حقيقت آن هم نوعي جنگ است -باشند 
اي در ميان باشد، حكومت اسالمي، حق جنگيدن با  اگر همسايه نباشند و فاصله    

شما حق . كند ان را ندارد؛ زيرا در آن صورت، سرزمين هاي ديگر را اشغال ميآن
شمشير بر نكشيده و  اي كه با شما در حال جنگ ظاهري نيست و عمالً نداريد منطقه

مسلمانان را در : از قبيل  ـو يا در حال جنگ معنوي  است وارد ميدان جنگ نشده
در جاي ديگري بجنگيد  تانيست، سرزمينش را اشغال كنيد   -فشار و تنگنا قرار دادن 

افتد كه  و آشوب و بلوا را به نقاط ديگر بكشانيد؛ بلكه جنگ به شرطي اتفاق مي
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اگر نه مسلمانان بايد در آن منطقه دور نمانند و از تحت فشار . مجاور و همسايه باشند
هجرت در اسالم، به شرط آن كه چنين اوضاع و احوالي براي . بودن، خود را رها كنند

  .  مسلمانان پيش آيد، حكم قابل احترامي دارد؛ پس بايد هجرت كنند
نوع . ايم تا كنون در روابط بين الملل، عليه مسلمانان دو نوع جنگ را گفته    

: شما در سؤالتان اشاره كرديدجنگ داخلي و آن همان است كه  :ديگري جنگ داريم
در قرآن حكم جنگ داخلي آن است كه به . دهبا اهل رِ) س(جنگ حضرت ابوبكر 

  .  عنوان محارب نام برده مي شود، در حالي كه تفسيرهاي بسيار غلطي از آن مي شود
آنهايي كه در سرزمين مسلمانان زندگي ميكنند، اهل بيعت اسالمي هستند، آنان عهد 

اگر با اسالم مقابله كردند و عليه . اند كه مطابق نظام اسالم زندگي كنند ستهو پيمان ب
اسالم ايستادند، اينان مانند كساني كه در مناطق غير اسالمي به سر مي برند، نيستند؛ 

يك مرحله اين است كه . حكم آنان فرق مي كند و داراي درجات بسيار متفاوتي است 
ميدان جنگ كشته شوند، يعني اين كه به آنان اعالم  اگر بر سر پيمان بازنگشتند، در

حضرت ابوبكر . ايد، اين است اسالمي كه شما با آن عهد و پيمان بسته: شود مي
فرمايد برويد و اسالم را به آنان اعالم  بلكه مي. فرمايد كه برويد و آنان را بكشيد نمي
مسأله اين نيست  و اساساً. دپذيرن يا عليه شما مي جنگند و يا مي در مقابلآنان . كنيد

. دهد اگر تسليم شوند جنگي و كشت و كشتاري روي نمي. كه برويد و مردم را بكشيد
و اگر جنگيدند و وارد ميدان شدند و با شما مقابله كردند، درآن صورت، چهار حكم 

آن هايي كه هنوز در ميدان جنگ به سر مي برند و دست از جنگ : پيدا مي كند
به دليل موضعگيري آنان، جنگ با آنها مباح است؛ و نبايد بگوييد برخي از  اند، نكشيده
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اند؛ شمشير بركشيد  اين افراد، آدم هاي خوبي هستند و سوابقي دارند و پيرو فالن بوده
اگر كساني را . هستند، مابقي را بكشيد ءو غير از زن و پير و ناتوان و بچه، كه استثنا

و . اند، بايد در مقابل، كشته شوند ستند كه ديگران را كشتهاسير مي كنيد و از آنهايي ه
اند، مثال چشم، سر، دست، پا؛ تو  اند بلكه مردم را نقص عضو كرده اگر مردم را نكشته

اند بلكه فقط ايجاد  اگر اين كارها را هم نكرده. هم بايد دست و پاي آنان را قطع كني
    1.اند، بايد آنان را تبعيد كنيد بلوا و آشوب و عذاب و فشار براي مردم كرده

اين چهار حكم، به حسب آنها طبق مختصر اشاراتي كه كردم، براي كساني كه      
قتل در ميدان جنگ، : در داخل سرزمين اسالمي عليه اسالم قيام مي كنند، وجود دارد

  .و تبعيد دست و پاقطع دن، اعدام كر
حضرت ابوبكر و هر زمان ديگر نسبت به آنهايي كه در  زمان قانون براي      

  .  كنند، همين است كه عرض شد داخل سرزمين اسالمي عليه حكومت اسالمي مقابله مي
عهد و پيمان . طبق اسالم رفتار كند حكومت اسالمي ، حكومتي است كه واقعاً     

صادقانه به  قعاًحضرت ابوبكر بر اساس حكومت اسالمي بود و همگي مي دانيم كه وا
عهد و پيمان خود وفا كرد و طبق اسالم رفتار نمود و حكومت را طبق اسالم و روال 

                                           
االرض فساداً ان يقتلوا او  إنماجزاء الذين يحاربون اهللا و رسوله و يسعون في:ي مائده از سوره 33آيه  اشاره به  - ١

  .اآلخره عذاب عظيم يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خالف او ينفوا من االرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في
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آن اداره كرد، به همين دليل او حق دارد در برابر كساني كه در داخل حكومت اسالمي 
   1.عليه او بايستند، برابردستور قرآن اقدام كند
در اين صورت اطالق كافر بر آنان صحيح : در اين جا يكي از مخاطبان مي پرسد 

  است؟  
جنگي به نام كفر و  شود و اساساً همان طور كه عرض كردم كافري مطرح نمي     

جنگ  -1: جنگهاي اسالم اين سه حالت را دارد. جنگد اسالم با كفر نمي. اسالم نيست
ي سياست بين المللي دو  و ا زجنبه جنگد  با اسالم مي اسالم با غير مسلمان يا كافر كه

باشد و براي ) مجاور(با غير اسالم يا كافري كه همسايه  -2. سرزمين جداگانه هستند
مسلمانان ايجاد فشار كنند و آنان را بكشند و عذاب و زجر و شكنجه دهند و يا آنان 

ه كردن نيست ولي در واقع نوعي را از اسالم برگردانند؛ كه اين البته اعالم جنگ و حمل
و يا در سياست داخلي، جنگ با كساني كه در برابر حكومت و جامعه  -3. جنگ است
به شرط آنكه هيچ شاهدي نداشته باشند كه حكومت از مسير اسالم . ايستند و مردم مي

اگر حضرت عمر در دفاع از خود ثابت نمي كرد كه  :به عنوان مثال. منحرف شده است
ي آن  هنش را با هديه پسرش، عبداهللا، دوخته است، براي او نقصي بود ومقابلهپيرا 

شرعي بود و نوعي اداي وظيفه در برابر  اي كامالً شخص با حضرت عمر هم مقابله
  . )  پارچه هايي كه شنيده ايدتقسيم ماجراي . ( منكر

                                           
بحثي كوتاه «ي  نظرات كاكه احمد در مورد ساختار حكومت شوراييِ اسالم به كتابچه براي آشنايي بيشتر با:  -١
  .  ايشان مراجعه فرماييد» ي حكومت اسالمي درباره
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است  اگر حكومت مرتكب منكري شد، مقابله با وي در آن هنگام جهاد و عبادت
اساساً مقابله كردن در مقابل منكر حكومت و به . حتّي اگر حكومت اسالمي باشد

خاطر آن اداي وظيفه است اين ديگر محاربه نيست محاربه وقتي است كه حكومت 
  1.جنگد كند و محارب صرفاً به همين خاطر در مقابل آن مي طبق اسالم رفتار مي

                                           
به نظر كاكه احمد مفتي زاده، اجراي احكام اسالمي زماني مطرح است كه حكومت صددرصد شورايي اسالمي و حقوق مردم به طوركامـل ادا شـده    - 1

ماجراي عدم قطع دست سارق در زمـان حضـرت عمـر و    : مانند. شود اي در اعطاي حقوق وجودداشته باشد، حدود ساقط مي باشد؛ وگرنه چنانچه شبهه
  . دن تعدادي از شترهاي ارباب به وي برعكس دا

و خلفاي راشدين، تاكنون چنين حكومتي وجود نداشته و درحال حاضرهم هيچ حكومتي موفق به اعطـاي  ) ص(ازآنجايي كه  پس از دوران رسول اكرم
 .بر اجراي حدوداست چون اعطاي حقوق در نظام حاكميت اسالمي مقدم. حقوق نشده است، لذا صالحيت احراي حدود اسالمي را ندارد


