
 رند؟د برابر اساس قرآن یا مسلمانان و نامسلمانان آ

 

 آغاز سخن: 

و از    ند یآ  یم  ای تمام افراد بشر آزاد به دن»اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نوشته شده است که   ١در مادۀ 

با روح    گریکد ینسبت به   د یوبا باشند ی م  وجدان  وحقوق با هم برابرند، همه داراي عقل و  ت یث یلحاظ ح 

 «. برادري رفتارکنند 

)زن یا مرد و    ، جنسپوست  ، رنگ ینژاد یعنی تمام افراد بشر، بدون هیچگونه  تبعیض از نگر  

و   )مانند دیگراندیشان(  گرید  ده یهرعق  ای  یاسیس ده یعق ، )مسلمان و نامسلمان( ، زبان، مذهب غیره(

وحقوق با هم    ت یثی از لحاظ حآزاد زاده می شوند،  ، و غیره  ثروت  ، یوضع اجتماع  از نگر ن یهمچن 

یعنی   .با روح برادري رفتارکنند   گریکد ینسبت به   د یوبا   باشند یم  وجدان  برابرند، همه داراي عقل و 

کشتار دیگراندیشان و دیگر باوران جنایت شمرده می شود. انسان ها می توانند تغییر دین و اندیشه  

   کنند. 

  در واتیکان حمد محمد احمد الطیب امام جماعت مسجد االزهر اجناب  ٢٠٢١  سال اکتوبر  ٨تاریخ   به

اینکه مسلمانان و غیر مسلمانان در  هم که قرآن می گوید زنان و مردان باهم برابراند و   کرد ادعا 

 . دانسته است   برادران هم را مسلمانان  نامسلمانان و  بنا بر ادعای او قرآن یعنی    انسانیت برادر.

چنین باشد. اما از   ند مسلمانان هم میخواه بسیاری. این چیزی هست که  اظهارات قابل قدر است  این 

ماست. ما هم این  مسلمانی  آنجاییکه بسیاری ها می گویند اسالم عیبی ندارد و هر عیبی که هست از 

 عیبی ندارد. عیب از قرآن است.  احمد الطیب من فکر می کنم سخن را راستی آزمایی می کنیم.  گفته 

می توانید آن را   شما نوشتم.بسیار فشرده ام نوشتۀ قبلی  در  در بارۀ برابر بودن زن و مرد در اسالم

 . 1بخوانید درین پیوند 

 اصل سخن: 

دربارۀ   مورد ین درآیات قرآن هدف از این نوشته این است ما بدون ماله کشی های مالها باید بدانیم که 

مسلمان و کافر است.  باید گفت که هرکس که مسلمان نباشد، نامسلمان، غیر چه گفته است. کافران 

 درین نوشته نامسلمان، غیرمسلمان و کافر به یک معنا آمده است. 

برای همدیگرپذیری و  ؟  ند ا مسلمانان در انسانیت برادران هم  نا مسلمانان و  آیا مطابق آیات قرآن، 

همزیستی صلح آمیز با مردم جهان از نیازمندی های  زیرا  همزیستی با مردمان دیگر چه باید کرد؟

 ست.  ی زمان ماانسانها 

پس،    .بسیار اهمیت دارد   جامعۀ انسانی برای ردن  رفتارک گر یکد ی ا ببا روح برادري  ، برادر بودن البته 

 بدانیم.  نیز  ، برادری و برادرانه رفتار کردن را معنای برادرنخست   بد نیست 

در لغتنامۀ دهخدا که یکی از جامع ترین فرهنگ های زبان پارسی است به این شکل آمده   برادر معنای 

   است:

 
1 https://jawedan.com/1400/22851/  

https://jawedan.com/1400/22851/


،  یاخو  ، اخ :از آن دو با شخص مشترک باشد   یک ی ا یکه در پدر و مادر و   ی مرد  ای پسر  یعنی  برادر 

 از آن دو. )ناظم االطباء(.   ی کی  ای مادرو  ک یپدر و از   کیپسر از   ؛داداش

  برادری ن یمع  یفرهنگ فارسدر  است.  اخوت  و  برادر بودن ی اعن نیز به م ی برادردر همان لغتنامه 

همچون برادر با  ،  مانند برادرنیز به معنای   رفتار کردنبرادرانه   است.مساوات  همچنان به معنای 

به مساوات عمل  و  معمول داشتن   ی اخوت با کسو محبت ، اخوت نمودن  است؛ رفتار کردن یگرید 

 . است  کردن

به    ،ردنرفتارک ریبا روح براد   گریکد یبه زبان فارسی میداند که با    هر پارسی زبان،افزون بر آن 

، با برابری و محبت رفتار  است  رفتارکردن ، با دوستی و صمیمیت است  معنای برادروار رفتار کردن

   کردن است. 

معناهای از برادر، برادری و برادرانه رفتار کردن است. تمام این معناها فروزه ها و صفت   ها، این

  حیاتیر الزم و و قانونساال  ، همدیگرپذیر یک جامعه انسانگرااند که در   ی های مثبت و پسندیدۀ انسان

 ت. پس، کشتار دیگران به هر نام که باشد به معنای برادرانه زیستن و رفتار کردن نیس است.

است که مسلمانان و   بیان کرده  اسالم است. آیا قرآن قرآن اساس و بنیاد  ندارد که وجود هیچ شک  

با  برادرانه  آیا قرآن رفتار  رفتار کنند؟ به بیان دیگر، برادرانه نامسلمانان باهم برادرند و با همدیگر 

   ؟دارد قبول کافران را در آیات خویش 

 

 حاال جستجو می کنیم: 

چنین چیزی نیامده است. از   ه اساس و پایۀ اسالم را می سازد،کمشکل بزرگ این است در قرآن 

در راه همدیگرپذیری و دوستی  و جستجو همین رو، هرگاه به آیات قرآن مراجعه شود، هرگونه تالش  

 با پیروان ادیان دیگر به ناکامی روبرو می شود. 

،  این آیه ازاست.  مائدةسورۀ  ٣٢استناد کرد آیۀ  ستی انساندو یکی از آیاتی که در آن می توان به 

، قصاص  لیاسرائبنى بدون اینکه از برای تبلیغات، زیست دارند،  ربی غدر کشور های   ی کهمسلمانان 

 است:   آن آیه این  . بسیار هم به آن استناد می کنند نام ببرند،   درین آیه و جزای فساد 

به جزاى فساد   ا یکه هرکس کسى را جز به قصاص قتل،  می مقرر داشت  لی اسرائجهت بر بنى  ن یا  به»

است که همه مردم را کشته باشد، و هرکس کسى را زنده بدارد مانند   نی بکشد مانند ا  ن،ی در روى زم

از   ارى یبس  اهما معجزاتى براى آنان آوردند آنگ امبرانیاست که همه مردم را زنده داشته باشد، و پ  ن یا

 . 2)ترجمۀ خرمشاهی(  «کردند  شه یپ  روى ادهی ز ش یخو ن یآنان در سرزم 

، زیرا می گوید  کشتن انسانها را به جزای فساد در روی زمین رد نمی کند باید گفت که این آیه اما 
جزاى فساد  «. کشتن به »نی به جزاى فساد در روى زم  ایکسى را به قصاص قتل،  »د مگرینباید بکش

    جهاد است.هللا و راه   بهدیگران در واقعیت همان کشتار «، نی در روى زم
 چنین می گوید:  سپس همان سوره    ٣٣در آیۀ  در آیۀ بعدی، یعنی  چنانچه 

  نی کوشند جز ابه فساد مى  نی جنگند و در زماو مى  امبریسزاى کسانى که با )دوستداران( خدا و پ»
  ای شود  دهیبر  گریکد ی جهت  خالفدر  شانیدست و پا  ای گردند  خته یبر دار آو  ایکه کشته شوند   ست ین

 
َجمیعاً َو َمْن أَْحیاها  إِْسرائیَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفساً بِغَْیِر نَْفٍس أَْو فَساٍد فِي اْْلَْرِض فََکأَنَّما قَتََل النَّاَس  بَني ِمْن أَْجِل ذِلَک َکتَْبنا َعلي ، مائدة  ۀسور ٣٢ یۀآ 2

 .ي اْْلَْرِض لَُمْسِرفُونَ فََکأَنَّما أَْحیَا النَّاَس َجمیعاً َو لَقَْد جاَءتُْهْم ُرُسلُنا بِاْلبَی ِناِت ثُمَّ إِنَّ َکثیراً ِمْنُهْم بَْعَد ذِلَک فِ 



 3  «و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت. است یآنان در دن  ىی رسوا نی شوند. ا د یتبع   نی از آن سرزم
 )ترجمه استاد فوالدوند( 

 
 است که می گوید:   )می اورشل تلمود (کتاب مقدس یهودیان   برگردان یا گفتاورد این آیه  ما میدانیم که 

و هر   کشته است   را  ت یهمه بشر   مانند آن است کهرا بکشد( کسی ببرد ) ن یرا از ب  ی هر کس جان»

 4.«تمام جهان را نجات داده است مانند این است که را نجات دهد،  زندگی انسانی کس 

مقرر   لیاسرائجهت بر بنى  نی ا به » قرآن می گوید، چیزی که قابل اندیشیدن است، این است که 

 نه بر مسلمانان.   ،است یل ی ابنی اسربر  کرد این آیه عمل، به سخن دیگر.  « میداشت

می   و  را به شدیدترین شکل مجاز میداند  نمسلماناغیرکشتار سوره، همان آیه بعدی گذشته از آن، 

  خالفدر   شانیدست و پا  ا یگردند   خته یبر دار آو  ا یکه کشته شوند   ست ین  نی جز ا »  آنانسزاى  ،فرماید 

و    است یآنان در دن »  جزای ن یا « و باز هم این شوند  د یتبع   نی از آن سرزم  ای شود  دهیبر  گر یکد ی جهت 

 «. در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت 

یه هیچ نشانی از  آ در این بکشند.  مائدة سورۀ  ٣٣بر اساس  پس مسلمانان می توانند غیر مسلمانان را  

   کشتارغیر مسلمانان هیچگاه به معنای رفتار برادرانه نیست.برادری نیست. 

به عدم  نه تنها به برادری دعوت نمی کند که حتا  وجود دارد که  ارى ی بس ات یآافزون بر آن، در اسالم 

 که میگوید:  آل عمران   ٢٨آیۀ   مى کند; مانند   تاکید دوستى مسلمانان با کافران  

کند در   نی ، و هر کس چن رند یو سرپرست بگ  اور یمؤمنان دوست و  یکف ار را به جا د ینبا مؤمنان »

. و خدا شما را از )عذاب(  د یینما  هی تق ی از آنان به نحو د ی، مگر آنکه بخواهست یبا خدا ن  یرابطه ا چی ه

 ( ین یهللا مشک ت ی آ ترجمه ) . 5«خداست  ی دارد، و بازگشت ) همه زنده ها ( به سو یخود بر حذر م 

دوستی پنهانی با کافران را نیز  که بل  ،دوستی آشکارتنها ، نه  است  ممتحنة سورۀ  ١آیۀ  که  گرید  هیآ در

 می گوید:   ممتحنهسورۀ  ١ممنوع کرده است. هللا در آیۀ 

و آنچه آشکار   د یکه من به آنچه پنهان دار یدر حال د یرسان یبه آنها م  ی خود را پنهان ی شما دوست»...

 6.«کند پس حق ا که راه راست را گم کرده است  نی داناترم. و هر کس از شما چن د یکن

 
َ َوَرُسولَهُ وَ  َحاِربُونَ یُ  نَ یسوره مائده »إِنََّما َجَزاُء الَّذِ  ٣٣ هیدر آ  3 َّلُوایُ اْْلَْرِض فََساًدا أَْن    یفِ  ْسعَْونَ یَ َّللاَّ َوأَْرُجلُُهْم ِمْن   ِهمْ یدِ یْ أَْو تُقَطََّع أَ  َصلَّبُوایُ أَْو  قَت

   م «یاْْلِخَرةِ َعذَاب  َعظِ  یَولَُهْم فِ  ایَ نْ الد   یفِ  ی  ِخزْ  ُهمْ ِمَن اْْلَْرِض ذَِلَک لَ  ْنفَْوا یُ ِخاَلٍف أَْو 
4 Whoever destroys a soul, it is considered as if he destroyed an entire world. And whoever saves a life, it is 
considered as if he saved an entire world.)Jerusalem Talmud, Sanhedrin 4:1 (22a) 

ِ فيال   5 َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلکافِریَن أَْوِلیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنیَن َو َمْن یَْفعَْل ذِلَک فَلَْیَس ِمَن َّللاَّ ِ  َشيْ  یَت ُ نَْفَسهُ َو إِلَي َّللاَّ ُرُکُم َّللاَّ ٍء إاِلَّ أَْن تَتَّقُوا ِمْنُهْم تُقاةً َو یَُحذ ِ

 . اْلَمصیرُ 
ُکْم أَْوِلیاَء تُْلقُوَن إِلَْیِهْم بِاْلَمَودَّةِ َو قَْد َکفَُروا بِما جاَءُکْم مِ یا أَی َها الَّذیَن آمَ   6 ي َو َعُدوَّ ِ ِ  نُوا ال تَتَِّخذُوا َعُدو  ُسوَل َو إِیَّاُکْم أَْن تُْؤِمنُوا بِاَّللَّ ِ یُْخِرُجوَن الرَّ َن اْلَحق 

ةِ َو أَنَا أَْعلَُم بِما أَْخفَْیتُْم َو ما أَْعلَْنتُْم َو َمْن یَْفعَْلهُ ِمْنُکْم فَقَدْ    اْبتِغاَء َمْرضاتيوَ   َسبیلي َرب ُِکْم إِْن ُکْنتُْم َخَرْجتُْم ِجهاداً في وَن إِلَْیِهْم بِاْلَمَودَّ  َضلَّ َسواَء  تُِسر 
 . السَّبیلِ 
، و حال    دیکن ی [ که با آنها اظهار دوست یه طور] ب دیریبرمگ ی، دشمن من و دشمن خودتان را به دوست  د یآورده ا مانیکه ا یکسان یا: ترجمه 

کنند که ] چرا [ به خدا ، پروردگارتان   یم رونی] خدا [ و شما را ] از مک ه [ ب  امبریشما آمده کافرند ] و [ پ  ی که برا قتیآنکه قطعاً به آن حق
  یدر حال د یکن یبرقرار م یبا آنان رابطه دوست  ی. ] شما [ پنهاندیآمده ا رونیمن ب یجهاد در راه من و طلب خشنود ی ، اگر برا  دیآورده ا مانیا

)ترجمه   .است دهیکند ، قطعاً از راه درست منحرف گرد نیداناترم. و هر کس از شما چن دیو آنچه آشکار نمود دیکه من به آنچه پنهان داشت

 (فوالدوند  یاستاد مهد



  یمار یب  شان یدر دلها،  ورزند  ی شتاب م کافران با   یکه در دوست ی کسان» می گوید کهمائده  ٥٢  هیآ در

را   یگر یامر د  ا یاست خدا از جانب خود فتح   د ی ام . د«نبرس  ی به ما حادثه ناگوار ند ترس  ی »م« و است 

 .7گردند  مان یآنان [ از آنچه در دل خود نهفته داشته اند پش جه یآورد ، تا ] در نت  ش یپ

جای افسوس است که ما با تمام نیات نیک خویش و   پیدا کنید. را حاال شما رفتار برادرانه و دوستانه 

در زندگی روز مره خویش، باز هم فکر می کنیم عیب از ما است نه  و خیرخواهی نیکو پسندی  همه  

 از قوانین که اسالم به ما به ارث گذاشته است.  

که  انسانها از هر دین و آیین، از فکر و اندیشه ، انسان موجود اجتماعی است. برای زیستن در اجتماع 

در زندگی اجتماعی همزیستی  ورد. ، نباید به کشتار دیگراندیشان و دیگردینی ها رو آ پیروی می کنند 

 .  است و ضروری الزم با دیگران  صلح آمیز و برادرانه 

 .  ه باشند تداش گذشت که انسانها با هم نرمی و  م است برای زیستن در جامعه مه 

نیک  ی انسان هاست. و خصلت های نیکوی آدم ها ا مدارا و بردباری از سجایای پسندیدۀ انسانها 

حتا با کسانی که همدین و همکیش شان  ، با دیگران می کوشند  خویش،بنابر خصلت اجتماعی  سیرت،

 .  داشته باشند مهربانی و کمک می کنند، نرمی و مدارا با صلح و آشتی زندگی کنند؛ ،  ند نیست

تالش  در کشور های که در آن مردمان از دین ها و آیین های محتلف کنار هم زندگی می کنند، همه  

ند همدیگرپذیر باشند، بردباری، مدارا و تحمل داشته باشند، خودگذری داشته باشند و باهم نرمی  ن می ک

 کنند.  

سورۀ قلم مسلمانان را ازین امر برحذر داشته است و می گوید که »آنان )کافران(   ٩قرآن در آیۀ  اما 

از کافران اطاعت  و   پس با آنان نرمی مکن. 8نرمی کنند.«  آنان نیز دوست دارند که نرمی کنی تا 

 .  9الهام گرفتن از قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز مکن، و با

حتا می گوید که کافران  درینجا هیچ نشانه یی از همزیستی، همدیگرپذیری و برادری بادیگران نیست.  

 کنند.  میان نیز نرمی دوست دارند که نرمی کنی اما تو هیچ وقت نرمی مکن زیرا اگر نرمی آن

به واضح بیان می کند که   ، بلکه از طرف دیگر قرآن نه تنها رفتار برادرانه را با کافران قبول ندارد 

درینجا قرآن مسلمانان را به تبعیض   د. نباهمدیگر مهربان و با کافران سختگیر باشباید مسلمانان  

 غیر مسلمانان فرامی خواند. قانونمند با 

 سورۀ فتح می گوید:   ٢٩چنانچه در آیۀ 

د فرستاده خداست، و کس یعنی:   10. خود مهربانند   انیو در م   ر یبر کافران سختگ  ند،یکه با او  انى محم 

؛ تجویز تبعیض  مهربانند با مسلمانان خود  ان یو در م ر یکه بر کافران سختگاند   انىکس مسلمانان واقعی 

 ممنوع است.  و وجدان جمعی انسانها  جهانی حقوق بشر بر مبنای دین که در اعالمیه 

 
ُ أَْن یَأْتَِي بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَیُْصبُِحوا َعلي قُلُوبِِهْم َمَرض  یُساِرُعوَن فیِهْم یَقُولُوَن نَْخشي تََري الَّذیَن فيفَ  7 وا   أَْن تُصیبَنا دائَِرة  فَعََسي َّللاَّ ما أََسر 

 . أَْنفُِسِهْم ناِدمینَ  في
بینَ فَال تُِطعِ  8  ٩َود وا لَْو تُْدِهُن فَیُْدِهنُونَ  ٨اْلُمَکذ ِ
 فَال تُِطعِ اْلکافِریَن َو جاِهْدهُْم بِِه ِجهاداً َکبیراً  9

 (.یرازیهللا مکارم ش تیآ )ترجمه !بنما یآن ] قرآن [ با آنان جهاد بزرگ  لهیاز کافران اطاعت مکن ، و بوس  نیبر ا  بنا: ترجمه 
10  ِ د  َرُسوُل َّللاَّ ِ ُمَحمَّ داً یَْبتَغُوَن فَْضالً ِمَن َّللاَّ اُء َعلَي اْلُکفَّاِر ُرَحماُء بَْینَُهْم تَراهُْم ُرکَّعاً ُسجَّ ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر   َو ِرْضواناً سیماهُْم في َو الَّذیَن َمعَهُ أَِشدَّ

ْنجیِل کَ  ُ   َعلي َزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستَويالس ُجوِد ذِلَک َمثَلُُهْم فِي التَّْوراةِ َو َمثَلُُهْم فِي اْْلِ اَع ِلیَغیَظ بِِهُم اْلُکفَّاَر َوَعَد َّللاَّ رَّ ُسوقِِه یُْعِجُب الز 
 ً اِلحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َو أَْجراً َعظیما  . الَّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ



به زودى خدا گروهى را مى آورد که آنان را دوست  بیان می کند که    مائدهسورۀ  ٥٤همچنان در آیۀ  

 .11کافران سخت و گردن فرازند  ربا مؤمنان، فروتن، ب  نانی ا مى دارد و آنان او را دوست دارند.

   وجود ندارد که در آن مسلمانان و غیرمسلمانان برادر خطاب شده باشد.   ه آیهیچ در قرآن   ن،ی بنابرا

بدترین جانوران و   مقایسه نمی کند، بلکه می گوید آنانانسان  را باکافران  ،سوره االنفال  ٥٥مطابق آیۀ  

 : چنانچه بیان می دارد که  جنبندگان اند. 

 ِ  . الَِّذیَن َكفَُروا فَُهْم ال یُْؤِمنُونَ إِنَّ َشرَّ الدََّواِبِّ ِعْندَ َّللاَّ

 ترجمه: هر آینه بدترین جنبندگان در نزد خدا آنهایند که کافر شده اند و ایمان نمي آورند 
 

 سوره التوبة   ٢٨آیه کار به جای می رسد که البته دشمنی با کافران تنها به این ختم نمی شود. 
 معرفی می کند.  و پلید را نجس   کافران

 سوره التوبة  ٢٨آیه 
 ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف  یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاَل یَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ اْلَحراَم بَْعدَ عاِمِهْم هذا َو إِنْ 

َ َعِلیٌم حَ  ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن شاَء إِنَّ َّللاَّ  ِكیمٌ یُْغنِیُكُم َّللاَّ
ترجمه: اي کساني که ایمان آورده اید ، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند 

و اگر از بینوایي مي ترسید ، خدا اگر بخواهد به فضل خویش بي نیازتان خواهد کرد زیرا خدا دانا و 

 . حکیم است 

 

تبعیض، خشونت، عدم  یعنی قرآن  البته ما مسلمانان به مشکل کالن مواجه هستیم. اساس و پایۀ دین ما  

 نهادینه کرده است.  با غیر مسلمانان تحمل، کشتارو جهاد را  

ما خوش داریم و می  قبول داریم. را بنابر انسان بودن خود، مدارا، مهربانی و همدیگر پذیری   ، ما ولی

و از لحاظ    ند ی آ یم  ا یتمام افراد بشر آزاد به دن» اعالمیۀ جهانی حقوق بشر  ١مادۀ  مطابق که  پذیریم

با روح برادري   گریکد ینسبت به    د یوبا  باشند یم  وجدان  وحقوق با هم برابرند، همه داراي عقل و  ت یث یح

 « .رفتارکنند 

 اما دین است که با این آیات ما را ازین امر دور می کند.   

بودن و ثروت و   رهبر وقتی مال ها و رهبران دینی به خاطر نیات مادی شان که قدرت، حکومت، 

تا قدرت را    مکنت است به این آیات مراجعه می کنند و لشکر جهادگران را به دور خود جمع می کنند 

زن و مرد برای شان ارزش دارد و نه هم برادری  گر نه برابری دیاز راه زور به دست بگیرند، 

 در قرآن نیست.   برابری و برادریزیرا چنین  انسانها. 

 
د: ترجمه    یمهربانند. آنان را در رکوع و سجود م گری] و [ با همد  ری، بر کافران ، سختگ  ندی که با او یخداست و کسان امبری) ص ( پ محم 

است در تورات ، و   شانیصفت ا  نیاست. ا  شانیخدا را خواستارند. عالمِت ] مشخ صه [ آنان بر اثر سجود در چهره ها ی. فضل و خشنودینیب
و دهقانان را به شگفت   ستدیخود با  یدهد تا ستبر شود و بر ساقه ها ه یاست که جوانه خود برآورد و آن را ما  یچون کشته ا لی انجَمثَِل آنها در  

کرده اند ، آمرزش و   ستهیشا  یآورده و کارها مانیاز آنان که ا ی[ آنان ] خدا [ کافران را به خشم دراندازد. خدا به کسان  یِ آورد ، تا از ] انبوه
 (. فوالدوند یاستاد مهد ).است وعده داده یبزرگ  اشپاد
ُ بِقَْوٍم یُِحب ُهْم َو یُِحب ونَهُ  11 ةٍ َعلَي اْلکافِریَن یُجاِهُدوَن فيیا أَی َها الَّذیَن آَمنُوا َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُکْم َعْن دینِِه فََسْوَف یَأْتِي َّللاَّ ِ َو    أَِذلٍَّة َعلَي اْلُمْؤِمنیَن أَِعزَّ َسبیِل َّللاَّ

ُ واِسع  َعلیم  ال  ِ یُْؤتیِه َمْن یَشاُء َو َّللاَّ  یَخافُوَن لَْوَمةَ الئٍِم ذِلَک فَْضُل َّللاَّ
آورد که آنان را دوست   ی[ را م  گری] د یخدا گروه  یخود برگردد ، به زود  نی، هر کس از شما از د   د یآورده ا مانیکه ا یکسان یا: ترجمه 

کنند و از سرزنش   ی[ با مؤمنان ، فروتن ، ] و [ بر کافران سرفرازند. در راه خدا جهاد م نانی . ] ا[ او را دوست دارند زیدارد و آنان ] ن یم
 (فوالدوند یاستاد مهد  ).داناست شگریدهد ، و خدا گشا یفضل خداست. آن را به هر که بخواهد م نیترسند. ا  ینم یمتگرمال چیه



اما خنده آور این است که چون زور جهادگران به کافران نمی  آنوقت جهاد به راه هللا همه چیز است. 

   زنند.می مسلمانان رسد، به کشور خویش دست به خشونت و قتل و کشتار 

به زبان  آخوندی  بدون توجیه و    بر فرد فرد مسلمان الزم است که قرآن را بدون تعصب، بدون تفسیر

 خود بخوانند و دربارۀ آن بیندیشند.  

 نتیجه: 

 آیا مسلمانان و نامسلمان واقعن برادر هم اند؟  

   نه.  پاسخ قرآن این است:  

 برای همدیگرپذیری و همزیستی با مردمان دیگر چه باید کرد؟  پس،  

جهان الزم است   خود و مردمکشور من به این نظرم که برای همدیگرپذیری و همزیستی با مردمان 

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و  مفاد از  ؛استفاده کنیم، منطق و اخالق جمعی که ما از خرد و دانش

بهره جوییم. ما نمی توانیم از نوشته های که مردمان گذشته  پیماننامه های دیگر در بخش حقوق بشر 

کارایی  نه تنها زیرا این نوشته ها در زمان ما  12استفاده کنیم. مانند آیۀ زیر نوشته اند،  آن زمان  برای

 .  جمعی با اصول برابری و بشردوستانه ناسازگار اند ، بلکه از روی خرد، منطق و اخالق ندارند 

منع  ، برضد آنان  نهادینه  به کنیز، تبعیض آنان  ن و تبدیل کردن زنان جهاد، قتل و کشتار غیرمسلمانا 

و نجیس شمردن آنان هیچ مبنای عقلی، منطقی، علمی و اخالقی ندارد. باید از    نامسلمانان دوستی با  

وقتی زور جهادگران به کافران نمی رسد، آنان این اعمال غیر   اما  چنین برچسپ ها دوری جست.

 انسانی را در مقابل همدینان و همکیشان خود استفاده می کنند. 

بیان می    بسیار نیکبا این شعر برابر بودن و برادربودن انسانها را سعدی شیرازی من فکر می کنم 

 :که بهترین پند برای ماست  کند 

 یکـدیگ اند بنی  آدم اعضای  

 چو در افرینش ز یک گوهرند 

 ضو به درد آورد روزگارعچو  

 دیـگر عضو ها را نمانـد قرار

 میـ ران بیغـز محنت دیگـو کـت

 نـد آدمیـنه ه نامـت ـاید کـشــنـ

 ٢٠٢١نوامبر    ٦تاریخ:  

 
ِ ِمَن الَّ قاتِلُوا الَّذیَن ال یُْؤِمنُوَن   12 ُ َو َرُسولُهُ َو ال یَدینُوَن دیَن اْلَحق  َم َّللاَّ ُموَن ما َحرَّ ِ َو ال بِاْلیَْوِم اْْلِخِر َو ال یَُحر ِ ذیَن أُوتُوا اْلِکتاَب َحتَّي یُْعُطوا  بِاَّللَّ

 سوره توبه( ٢٩. )آیه اْلِجْزیَةَ َعْن یٍَد َو هُْم صاِغُرونَ 
 ی نی هللا مشک تی آترجمۀ 

که   ی خدا و معاد رایندارند ) ز مانیا  نیو لکن ( به خدا و به روز واپس یو نصار هودی( داده شده ) مانند  یکه به آنها کتاب ) آسمان یکسان با
(   نیددر عه یسیو ع یو آله در قرآن و موس  هیَّللاَّ عل ی( و آنچه را که خدا و فرستاده او ) محمد صل   ستی ن یقیآنها معتقدند خدا و معاد حق 

  د یگردند ، مقاتله و کارزار کن ینم  نیحق ) اسالم ( متد نیشمرند ، و به د یحرام کرده ) مانند شراب و گوشت خوک و رشوه و ربا ( حرام نم
 .بپردازند هیجز  یو تحت قدرت حکومت اسالم شیو ذلت به دست خو م یتا آنها با کمال تسل


