
 عبد االحد تارشی! آقایبه  پاسخ

 

کوتاه و دررابطه به موضوع برادر بودن مسلمانان و نامسلمانان بود و من و پیشینم  اینوشته  چهاگر

د این بحث را به تارنما یا سایت ننمی تواعالقه مند  عزیزانای نبی هیکل اختالف نظر داشتیم. آق

 د. نریایی و جاودان بخوانآ

 

تندروان دینی است، کوشید تا آقای عبد االحد تارشی سر برآورد و همانگونه  که عادت درین میان 

ثابت کند که در قرآن الفاط صریح وجود دارد که مسلمانان و غیر مسلمانان باهم برادرند و مسلمانان 

  با آنان رفتار برادرانه می کنند.

نیافتند و تنها از یک قرآن را در  صریحن الفاظ اما این نوشته را تا آخر بخوانید، تا ببینید که جناب شا

  حاشیه به حاشیۀ دیگر رفتند.

 ی شان است.همین ادعااین نوشته به پاسخ 

 .ماداده به متن سرخ نشان درین نوشته را  آقای عبد االحد تارشیسخنان  من
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 بیان حق فطری هر انسان است:آزادی آزادی اندیشه و 

د. اند و بر آن انگشت انتقاد گذاشته انسایت جاودان خوانده به را اید بگویم که ممنونم که نوشتار هایم ب

انتقاد و انتقاد پذیری باید به اصول زندگی هر انسان مبدل شود. ما به جهان نو، واقعیت های نو و 

همانگونه به آن مقابله کرد.  پدیده های نو رو به رو هستیم که نمی شود با ابزار ها و اندیشه های کهنه

گر کسی این کار ن، مثلن به استرالیا سفر کرد، و اکه به پای پیاده یا با شتر و خر نمی شود از عربستا

با اندیشه کهنه جامعۀ بدون تعصب و  و خواهد خندید، همینگونه نمی شودمردم جهان به ا، را بکند

 ه ساخت و حق آزادی اندیشه و آزادی بیان حق فطری هر انسان است در عمل پیاده کرد. عاالن

 مشکالت حکمرانی طالبان درین زمینه مثال زنده است. 

، مردم و کشور خود به گام کشورهای دیگر پیش برویمگام  ،اگر ما میخواهیم در راه تمدن و پیشرفت

یر آن شده است نجات بدهیم؛ هیچ راهی دیگر وجود را ازین بدبختی، تباهی و رسوایی که دامن گ

تمام عقاید و  قاید یکدیگر و همدیگر پذیر، احترام داشتن به به ع ندارد به جز تحمل، مدارا، احترام

 . همدیگر پذیری این است که ما به دیدگاهها، اندیشه ها، افکار، دین ها، آیین ها و باورهای همهادیان

 یم. احترام بگذار و هر انسان



انسان حق زندگی دارد، حق کار دارد، حق صحت و تندرستی دارد، حق امروز دنیایی کهن نیست. 

تحصیل و آموزش دارد، آزادی بیان دارد، حق اندیشه و تفکر دارد. حق تفکر و اندیشه به این معنا 

کسی  آزادانه و بدون ترس و هراس از ،است که او می تواند چیزی را که فکر می کند درست است

آن فکر و اندیشه مخالف به سنت های موجود جامعه اگر حتا  ن کند، با دیگران در میان بگذارد؛بیا

 باشد. 

از کسی یا مقامی  اینکه ؛ یعنی اینکه بدونمعلومات و آگهی دارد کامل برای حصولانسان آزادی 

که الزم ، هر کتاب و و نوشته یی را ترس و هراسی داشته باشدمقامی اجازه بخواهد یا بدون اینکه از 

میداند بخواند و دربارۀ آن دیدگاه اش را بیان کند. آزادی عقیده، دین، باور و ایمان به این معنا نیز 

 وهست که هر انسان حق، اختیار و آزادی کامل دارد که از عقیده، دین و ایمان قبلی اش بیرون شود 

را بهتر اش فکر می کنند نیازهای عقیدتی، دینی و ایمانی  به عقیده، دین، ایمان و آیین نو که او

 انسان این حق را هم دارد که پیروی هیچ دین نباشد و آزادانه بیان کند. پاسخگو است، داخل شود. 

، منطق و عقل، هوش اوانسان آزاد آفریده شده است و همان آفریدگاری که او را آفریده است، به 

تا به وسیلۀ آن فکر و اندیشه اش را بیان  یدگار به او دهن و زبان داده استان آفراندیشه داده است. هم

عقل، هوش، دانش و منطق بشر حکم می کند که آنچه غیر عقالنی، غیر علمی و غیر منطقی  . کند

هرچند که طالب، مال، آخوند، روشنفکر دینی، و مقام دینی دیگر به صحت  اید پذیرفتاست، آن را نب

 کنند و حتا اگر آن چیز در قرآن هم موجود باشد. آن تاکید می 

 البته تندروان اسالمی ازین کار خوش شان نمی آید. 

دانش و خرد ما این را قبول نمی کند که چرا؟ برای اینکه مانند داستان ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج. 

کوه یاجوج و ماجوج به وسیلۀ سدی که آن را سکندر ساخته است، در پشت کوه بند مانده اند و از آن 

تا روز قیامت برآمده نمی توانند. امروز انسان از زمین آگاهی کامل دارد و حتا انسان به اعماق 

چه رسد به خشکسار زمین که از پاییترین نقطه تا  ،و به کیهان می رود اقیانوس ها دسترسی دارد

آن از از آن سدی که از آهن ساخته شده است و باالترین نقطه زمین اندازه گیری شده است و کسی 

 آن سد بندی شده اند، اثری نیافت. نام دارند و پشتیاجوج و ماجوج موجوداتی که 
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 انتقاد یا دشنام نامه؟

اما اگرچه نوشۀ جناب عالی عبد االحد تارشی را را من انتقادی می شمارم اما واژه ها و عبارت های 

تمام مقاله اش به همین شکل که او در نوشته اش به کار برده است بیشتر به یک دشنام نامه میماند. 

گاهی به حمالت به گونه مثال عنوان نوشته اش که سخت زننده و احساساتی است یعنی نادامه دارد. 

 آقای عیدمحمد عزیزپور برقرآن کریم ومقدسات مسلمانان. 

 کرده ام؟ ها آیا من به قرآن و مقدسات مسلمانان حمله 



من هیچگونه حمله و تازش برقرآن کریم ومقدسات مسلمانان نگرده ام. من تنها دیدگاه انتقادی ام را 

نوشته ام. دیدگاه انتقادی در یک موضوع که بیگمان مسایل عقیدتی را نیز در بر میگیرد، حمله به 

یا روشن کردن  کدام چیز نیست، بلکه انتقاد از کاستی هاست. انتقاد از کاستی ها برای بهبود امور

موضوع است. هرکس حق دارد دیدگاه خود را در رابطه به چیزی بیان کند. من به یک نوشته ام که 

در سایت چاودان موجود است نوشته ام که اگر دین مسالۀ خصوصی باشد و کاری به امور اجتماعی 

جتماعی مداخله کند، قتل و نداشته باشد، انتقاد از آن نه الزم است و منطقی، ولی اگر آن دین در امور ا

 منطقی است و هم ضروری. کشتار و ویرانی ببار آورد، انتقاد از آن هم 

 ست. بیشتر از چهل سال است که قتل،درین باره می کنم ضدیت با دین نی پس اگر من نوشته یی

توان گفت  آسیب دیده ایم. نمیما آدمکشی، ویرانی، بربادی به نام دین انجام می یابد. ازین وضع همه 

ت هستیم. باید کمی فکر کرد و راه و چارۀ دیگر سنجید. المت نیست بلکه ما دینداران مالمکه دین م

می گویند و  رهنوز هم پایان کار نیست: گروه به نام مقاومت ملی در کوه های هندوکش نعرۀ هللا اکب

کبر را سرداده اند تا طالبان عده یی خالفت طلب در والیت ننگرهار و پیرامون آن همان نعرۀ هللا و ا

را نیست و نابود کنند. البته طالبان نیز یکی از بنیادگراترین مسلمانان افراطی اند. آنان خود شان 

 شریعت محمدی را صد در صد نمی توانند، زیرا ممکن نیست اما تا حد که ممکن است اجرا می کنند.

ر حمله می کنند، می کشند و می سوزانند؛ و همین که هر گروه از هر طرف به نام دین باالی همدیگ

خود را مسلمان هم می دانند، به این واقعیت تلخ اشاره دارد که احکام این دین دیگر پاسخگوی 

ما مسلمان و امروزی مسلمانان نیست. اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی نیازهای 

وصی خود به کار بببریم، یعنی در خانه، در مسلمان زاده هستیم اما آن را باید فقط در زندگی خص

 مسجد ها و تکیه خانه ها و عبادتگاهای خود. 

ادیان بپذیریم. اصول  آزادی دین و عقیده را که هم حق و هم نیاز انسانهاست، برای هرکس و همه

قت ار های بنیادین حقوق بشر را قبول کنیم و به آن احترام کنیم. آگر چنین کنیم آن واساسی و هنج

 است که می توان گفت که مسلمانان و نامسلمانان حقوق برابر دارند و در انسانیت با هم برادر اند.

چرا نوشته اش را به نام نگاهی به حمالت آقای عیدمحمد عزیزپور برقرآن عبد االحد تارشی اما آقای 

 کریم ومقدسات مسلمانان نام گذاشته است؟

علت آن واضح است. به این وسیله او میخواهد احساسا و عواطف مسلمانان را علیه من بر انگیزاند. 

او به عنوان یک نویسندۀ مذهبی و آدم مذهبی نیک میداند که با این نام ها و عنوان ها می توان 

هم قماشان شان آزاداندیشان را بسیار به آسانی از صحنه خارج و نیست و نابود ساخت. آنگاه مال ها و 

 هدف آنان خاموش کردن دیگران است.هر یاوه و ژاژخایی را می توانند به مردم بگویند. 

توسل به عباراتی حمله و توهین به مقدسات و رسوم پسندیدۀ مردم بهترین ابزار برای دین فروشان 

 منوا نباشد، از آغازبا نظر آنان هاست. به این وسیله آنان هرگونه دیدگاه، عقیده، باور و اندیشۀ که 

 نابود می کنند. 

من پیشتر نوشته بودم که آزادی عقیده، دین، باور و ایمان به این معنا نیز هست که هر انسان حق، 

اختیار و آزادی کامل دارد که از عقیده، دین و ایمان قبلی اش بیرون شود و به عقیده، دین، ایمان و 



را بهتر پاسخگو است، داخل شود. این او دتی، دینی و ایمانی آیین نو که او فکر می کنند نیازهای عقی

 را هم می افزایم که هر انسان حق کامل دارد که پیروی هیچ دین نشود.  

الزم به یاد آوری است که در جهان میلیون ها انسان پیروی از هیچ دین نمی کند و تنها پابند قانون ها 

ندارد.  عدم پیروی از دینو هیچ ترس و بیمی هم از  کشور خود استو اخالقی و مقرره های حقوقی 

 وهللا هم آنان را به قهر خود گرفتار نکرده است.. آن هاستزیرا این حق طبیعی و سرشتین 

اقای عبد االحد با بودن میلیون ها بیدین در جهان، دستگاه آفرینش جهان به هم خورده است که آیا پس، 

  است؟این قدر به خشم آمده  تارشی

نزدیک مسجد شاه در رخنده را دختر افغانستانی به نام ف یک  2112در سال یادی شما هست که 

و  زاده مسلمان و  مسلمان نسل، پی اندر نسل سال، سالهای نیاکانشو  مسلمان دوشمشیره، که خودش

 حقوق و اجتماعی نظم حفظ آنان نیز وظیفه که پولیس افراد روی پیش بهمسلمان زاده بودند، 

سوزاندند  سپس و رسانیدند قتل به صورت، ترین وحشیانه ترین، ددمنشانه به است، کشور شهروندان

قرار که ما شنیده ایم یک تعویذ نویس  .کردند می تماشا و سیل کشوردر حالیکه افراد پولیس پایتخت 

 ها و همفکران مالتعویذ نویس ها، گفته بود که فرخنده قر آن را به کثافت دانی انداخته است. البته 

 ه کام مرگ بکشانند. د که چگونه مخالفان فکری خود را بشان درین زمینه تجربه دارند و می دان

 ولی در جای دیگر باز می گویند که مسلمانان و غیر مسلمانان با هم برادرند. 

 توسل به عباراتی حمله و توهین به مقدسات و رسوم پسندیدۀ مردم که برای خاموش کردن دیگر

اندیشان استفاده می شود، چیزی نیست غیر از ابزار که من به آن اهمیتی نمی دهم. از سوی دیگر 

طبیعی هر انسان است و من از آن پیروی خواهم کرد، زیرا به آزادی فکر و اندیشه و بیان عقاید حق 

  عقل، دانش و منطق بشر سازگاری دارد.
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آقای عبد االحد تارشی می گوید که من در نوشته ام به خاطر حقد وکینه یی دارم از دشنام، ناسزاهای 

 کینه توزانه استفاده کرده ام که سخت نادرست. 

که الزم به حقد و کینه نیست: این دین مردم ماست، قوم ماست و کشور ماست. من این دین را ایناول 

اگر عفت قلم نمی بود می گفتم که آقای عبد ناسزا باید گفت که  خوب آموخته ام. در مورد دشنام و

می گویید، چون نه تنها این نوشته ام بلکه در هیچ نوشته ام کسی شاخدار االحد تارشی، همینجا دروغ 

 دشنام و ناسزا نمی بیند. 

ایی برای خوش دارید یا ندارید من خرافه زدایی می کنم. اگر خرافه زداقای عبد االحد تارشی اگر 

شما دشنام و ناسزا است، باشد که همان گونه باشد. برای من انسان و انسانیت باال تر از اسالم و 

اسالمیت است، چون ما اول انسان هستیم و بعد مسلمان. برای من حقوق انسان مقام باالتر از حقوق 



ت، عقیده سیاسی، زبان و اسالمی دارد، زیرا در آن تمام انسانها صرف نظراز دین، ایمان نژاد، جنسی

 تبار مساوی اعالم شده است. 

موضوع اشیا را به نامش یاد می کنم که این دشنام نیست. یعنی باالیش به خاطر آشکار ساختن  بلی من

آقای عبد االحد تارشی دشنام و ناسزا می نامد، ماله کشی نمی کنم تا خوشنما معلوم شود. اگر این را 

 ه از عبارت های عاطفی و زننده سخت ناجوانمردانه و غیر دانشورانه است. پروای ندارد. اما اسفاد

رم نوشت. این گونه به هر صورت من خوشحالم که آقای عبد االحد تارشی این نوشته را در براب

د نوشت. باید از زبان تفنگ و کشتار به زبان قلم و تبادلۀ افکار رو آورد، آقای عبد نوشته ها را بای

این بهتر ی می توانست حکم ارتداد هم صادر کند، ولی چنین نکرد، در جایش قلم گرفت. االحد تارش

 است.
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 به این سطر ها توجه کنید:

منتقدانی که متاسفانه یااصال معلوماتی درمورد اسالم وقرآن  -۱البته منتقدان قرآن دودسته اند:

دشنام  ، ازاین دین وکتابش درسینه دارندونصوص اسالمی ندارند وتنهاتحت انگیزهء حقد وکینه یی که 

های بی دلیل وناسزاهای کینه توزانه را نثارآن می کنند؛ وهمهء معلومات شان درین ساحه به دروغ 

ها،افتراها وتهمت هایی خالصه می شود که ازدشمنان مغرض اسالم شنیده ویا درکتابهای شان خوانده 

ستند که معلومات وافری درمورد اسالم وقرآن دارند ویاهم این منتقدان عزیزازاشخاصی ه -۲اند. 

وخوب می دانند که آنچه علیه این دو می گویند ومی نویسند دروغ محض است ؛ ولی سیاهی نفرت 

وانزجار ناشی ازشکست دربرابراین دین وپیروانش ، چنان دل ودماغ شان را پرکرده است که نمی 

 و؛ وباتوسل به دروغ وحیله وتردستی ندتوانند جزباچشم تنفرودشمنی به سوی آن بنگر

ووارونه جلوه دادن حقایق قرآنی واسالمی،مذبوحانه تالش می کنند تا مسلمانانی را که   چاالکی

معلومات کمتری درمورد دین خود دارند، بفریبند ودرعقیده وایمان شان تزلزل وسردرگمی ایجادکنند؛ 

مان افغانستان، ایشان رادربرابر دین اسالم که مثال شکست کمونست های خلق وپرچم توسط ملت مسل

آن راعامل نابودی وازبین رفتن حاکمیت خود می دانند، سخت عقده مند ساخته است؛ بگونه یی که 

هرگز آن شکست رافراموش نمی کنند وهیچ وقت اسالم را به خاطر آن نمی بخشند؛ وباآنکه برخی 

وکتابش قرآن دارند، دست به دروغ پردازی وقلب حقایق ازآنها مطالعات زیاد ودقیقی درمورد این دین 

وتهمت وافترا می زنند. من فکر می کنم آقای عزیزپوراحتماالازدستهء اولی هستند ونه دومی؛ چون 

سطح معلومات شان درمورد دینی که آن را آماج حمالت تند وتیزخود قرارداده وکتاب آسمانی اش 

است؛ وتنها به سخنان دروغین وبی سند ومدرک ویاوه رامالمت وسرزنش می کنند، خیلی اندک 

سرایی های فاشستان ایرانی ازقبیل مسعودانصاری وسها، که درموردایشان بعدتر حرف خواهیم زد، 

 اکتفا می کنند.

 



من نفهمیدم این دسته بندی برای چه بود. من که فرق این دو دسته را از یگدیگر نفهمیدم. تنها این را 

 فهمیدم که من به دستۀ دوم قرار دارم و بس. 

نیست که جهان تغییر کرده است و بسیاری از همان خلقی ها و آگاه جناب عبد االحد تارشی مثل اینکه 

یاران و همفکران طالبان هستند. از سوی دیگر خبر ندارد که دین  پرجمی های که یاد می کند، حاال

ی که کشور های بزرگ از آن به برای به دست اسالم اکنون به ابزار سیاسی تبدیل شده است، ابزار

اگر کمک های امریکا که شما آن را دشمن سر سخت |آوردن منافع جهانی خود استفاده می کنند. 

نمی بود، در افغانستان جهادی هم نبود.  به این موضوع سالهاست که امریکایی ها  پ،اسالم می گویید

  هنوز در زمان جنگ سرد فراتر نرفته است.اقای عبد االحد تارشی اعتراف می کنند. فکر 

از سوی دیگر پیش تر یادآور شدم که آزادی بیان و عقیده و انتشار آن حق طبیعی هر انسان است. 

دیگر که با اندیشه و قلم آزادی و خردمند داکتر سها و ده ها و یا صد ها انسان مسعود انصاری، 

دیدگاه خویش را دربارۀ قرآن، دین و ایمان بیان می کنند، این حق مسلم شان است. همانگونه که شما 

 . یعنی این حق مسلم شما نیز هست و از آنان نیز هست.هم همین کار را می کنید

کسی دیگر که با استفاده از حق خویش دیدگاه و نظر خویش  ارای خود قایلید اماما شما این حق را ب

را بیان کرد، به بدترین حالت او را می کشید و به بهترین حالت به آن ها مانند دشنام، ناسزاگویی، 

 یاوه و دروغین می گویید و متهم به توهین به مقدسات می کنید. البته توهین به مقدسات ابزار تندروان

 اسالمی برای خاموش کردن زبانها و دهن ها است.

من در عجبم که چگونه شما به خود حق میدهید برای توهین و تحقیر دیگران قلمفرسایی کنید اما اگر 

کتاب های شما را نقد کند شما دست به نابودی آنان می زنید. اگر ترس  ۀکسی متن های کهنه و دیرین

ک ارتداد برای منتقدان برای چیست؟ دستگاه آفرینش به این سخنان از بیان حقیقت ندارد، جزای وحشتا

منتقدان بر هم نمی خورد. اما دستگاه دینفروشان از رونق می افتد. مردم اگر فهمیدند، نیاز به مال و 

 این است ترس و وحشت واقعی.آخوند نیز نیست. 
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 جناب عبد االحد تارشی چنین می نویسد:

سطحی گرایی وبی دقتی آقای عزیزپوردراین نوشته ویابهتربگوییم دشنامنامهء شان به حدی است که 

جناب شان حتی نام هاوالقاب ووظایف اشخاصی راکه درنوشتهء خود آورده وبه گفته های شان استناد 

ی االصل را که یکی ازملحدان پاکستانی هند« ابن وراق» کرده اند، درست نمی نویسند؛ مثال ایشان 

رئیس دانشگاه جهانی االزهرواقع درقاهره است،   نوشته اند وشیخ ازهر را که« ابن رواق» است، 

امام جماعت مسجد االزهرنوشته اند؛ واین نشان می دهد که آقای عزیزپورخیلی عجله داشته اند تا 

د؛ تاباشد که دشنامهای کینه توزانه وبی اساس وبی دلیل خودرا هرچه زودتر به روی صفحه بریزن

عقده های خودرا علیه دین وکتاب مقدس دوملیارد انسان مسلمان ، تبارز داده ؛وازحدت وشدت رنجی 

که برسینهء مبارک شان سنگینی می کند بکاهند. مشکل بی پروایی وعدم دقت جناب عزیزپور به 



تبصره وبگومگوی همینجا خاتمه نمی یابد ؛ بلکه جنابعالی درنقل مطلب اساسی شیخ ازهر که مورد 

ایشان باآقای هیکل است ، نیزدچاراشتباه شده وسخنان شیخ ازهر را به شکل نادرست وتحریف 

جناب »بیان نموده وچیزهایی رابه اونسبت داده اند که اصال نگفته است؛مثالایشان می نویسند:  شده

وید زنان ومردان احمد محمداحمدالطیب امام جماعت مسجداالزهردرواتیکان ادعاکردکه قرآن می گ

باهم برابراند وهم اینکه مسلمانان وغیرمسلمانان درانسانیت برادراند یعنی بنابرادعای اوقرآن مسلمانان 

آقای عزیزپور بعد ازنسبت دادن این سخنان به شیخ ازهر،   «.ونامسلمانان رابرادرهم دانسته است

من فکرمی کنم سخن احمدالطیب »یند:فرما  لبهء تیز حمالت خودرا متوجه قرآن می سازند وارشادمی

مسلمانان وغیرمسلمانان برادران همدیگرنیستند.مقصود   عیبی ندارد.عیب ازقرآن است زیرا درقرآن

نخست خیلی محترمانه به جناب عزیزپور می گوئیم: «. ازبرادربودن رفتار برادرانه با کافران است

ه هربهانه یی عقده های خودرا علیه قرآن دوست عزیز! اگرآدم عقده مندی هستید که می خواهید ب

واسالم، تسکین بدهید، درآنصورت مارا اعتراضی نیست ؛ وشما می توانید باهرلحنی که خواسته 

باشید اسالم وقرآن را دشنام بدهید ؛ تا باشد دردها وآالمی که ازین ناحیه دارید ،اندکی تسکین یابند؛ 

هان ومحض به روی حقد وکینه ونفرت، به این دین وکتاب چه شما اولین کسی نیستید که بی دلیل وبر

تابناکش ناسزا می گوئید؛ بلکه این دین واین کتاب ازهمان آغازطلوع صبح صادق شان ، با 

ناسزاگویان وتهمتگران ودشنام دهندگان و..و.. روبرو بوده اند وتاقیامت نیز چنین خواهدبود وشما نه 

ا هستید؛ ولی اگر می خواهید بادلیل ومنطق ومنصفانه ازاسالم اولین ونه آخرین ونه قوی ترین آنه

وقرآن انتقاد کنید وحق بگوئید ودرجستجوی حق باشید وحق را بپذیرید، دراینصورت کوشش کنید 

ازتعصب وکینه وعداوت دورباشید ودرنقل قول های خود نهایت دقت رابخرج دهید وچیزی را که 

ان حاصل کنید وبعد باجرئت کامل، آن رابابیان ادله به رشتهء ادعامی کنید، نخست ازصحت آن ،اطمئن

تحریر درآورید ؛ تا خوانندگان ومخالفان تان قانع شوند که شما راست می گوئیدوایشان اعتراضی به 

نوشته های تان ندارند. متاسفانه شما الاقل دراین نوشتهء تان هیچ دلیلی به ادعاهای دشنام آمیزتان 

وهمانگونه که دربیان نام ووظایف اشخاص ونقل قول ازآن ها بی پروا هستید  ارائه نمی دهید ؛

ودرنتیجه ، دچاراشتباهات بزرگی می شوید، درتهاجم ودشنامهای تان برمقدسات مسلمانان نیز بی 

پروا وجسور هستید ومتاسفم که بگویم دروغهای دیگران واتهامات بی اساس شان راتکرار می کنید؛ 

 .یق ژرف ومستندی ازخود ارائه دهیدبدون اینکه تحق

 

از آقای عبد االحد تارشی توسل می جوید. درینجا آقای عبد االحد تارشی به بازی با کلمه ها و نام ها 

 نوشته ام. « ابن وراق»را « ابن رواق»من عیب جویی می کند که چرا من به 

ها و هنزدیک اند، گاهی اشتبا که باهمنامهای به ویژه خود جناب عالی متوجه هستند که در نوشتن 

خواننده ها عمومن نادیده می گیرند. این را، اگر زیاد نباشد،  . این اشتباه هارخ میدهد غلطی های

 باید ساخت. کوه  آنچیزی نیست که از 

ابن »اشتباه بین دونام وع برابر بودن مسلمانان و نامسلمانان است نه موضوع اصلی همان موض

الن یا به همان ع انتقاد وارد می کنید نه اینکه فمنتقد خوب در اصل موضو«. وراقابن »یا « رواق

باید به کلمه یا واژه اشتباه نوشته شده است. من خودم به اشتباهای چاپی نویسنده اصلن توجه نمی کنم. 

 نوشته توجه کرد.موضوع اصل 



ته ام و هیچ لزومی ندیده ام که او حمد محمد احمد الطیب را تمام و کامل نوشو همچنان من نام جناب ا

امام جماعت از سوی دیگر تمام منابع جهانی او را را شیخ بزرگوار رییس دانشگاه األزهر بنویسم. 

، نوشته اند که گاهی به نام امام بزرگ، یا امام بزرگوار األزهر نیز می گویند. او مسجد االزهر

هیچ اشتباهی وجود ندارد و او نام که در مورد  رییس دانشگاه األزهر استگفته می شود که همچنان 

واقعن در تالش است برادری و برابری کسی است که او نامش همانگونه که هست نوشته شده است. 

وجود با کافران مذاهب تشویق کند. اما متاسفانه که در قرآن حکمی برادری و برابری پیروان را میان 

 ندارد.

د با بازی با کلمه انگان هست می کوش لنگاناستداللهای خویش  تارشی درآقای عبد االحد از آنجاییکه 

او به جای اینکه موضوع را بررسی کند به من می گوید که را جبران کنید.  این نقیصهها و نام ها 

 این یا آن نام و لقب را درست ننوشته ام.

آقای عبد االحد تارشی . ولی به را پاسخ خواهم دادآقای عبد االحد تارشی من پسانتر به استدالل های 

در حالیکه کوشش می کند از برادری مسلمانان و نامسلمانان، یعنی از رفتار برادرانه و برابرانه 

، حتا در که ناشی از تعصب فراوان است مسلمانان و غیر مسلمانان دفاع کند، خودش با کینه و بغض

پاکستانی را یک ملحد « ابن وراق» تازد. مثلن  ابتدای نوشته اش به کسانی که با او همفکر نیستند می

 هندی االصل یاد می کند. 

فاع ازین است که بگوید در اسالم ملحدان، مشریکان و دخودش در تالش و این در حالی است که 

 و مسلمانان باهم برادرند. مرتدان، یعنی غیر مسلمانان 

گفتاوردهای از  می آورم،  نقل و قول یا هر آنچه که من درین زمینه در نوشته هایمباید بگویم که 

منابع اول و دوم اسالمی یعنی از قرآن و حدیث است. هیچ چیزی از پیش خود اضافه نکرده ام و آن 

 چه را بیان کرده ام برداشته از قرآن و احادیث است. 

نان افراطی از منابع اول و دوم اسالمی برای مسلما گفتاوردهااما جان کالم این است که بیان همین 

چون آنان معنای واقعی و اصلی آن را . حساب می آید که سخت غیر منطقی است دشنام به مقدسات به

، ما وقتی آنان را بیان می کنیم، پنهان می کنند و به نام ترجمه و تفسیر معنای واقعی را تغییر میدهند

 .نامش را توهین به مقدسات می نامند

یک مسلمان پیدا شد و گفت که معنای کالم خدا را دیگرگون نسازید،  وقتی که از میلیون ها مسلمان،

مسلمانان افراطی آن کس را جاهل، نادان، اسالم ستیز، مرتد و مهاجم به اعتقادات اسالمی می نامند و 

 . نیز بیان می کند می آیند. این چیزی است که آقای عبد االحد تارشیبردر پی خاموش ساختن او 

االحد تارشی می گویم حد اقل در همین نوشته ات که از برادری میان انسان ها دفاع  من به آقای عبد

ازین کلمه های و عبارت های نادرست و میگویی که مسلمانان و غیر مسلمانان برادر اند، می کنی، 

 استفاده نکن. 

بر عالوه کسانی را که  در جهان امروز جاهل، نادان، اسالم ستیز، مرتد نیز حق انسان بودن را دارد.

مسلمانان نوشته اند که مغز های خواب رفته  یجناب شما دین ستیز، مرتد و نافهم می گویید کتاب های

 است. بیدار کرده را 
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 :حمد محمد احمد الطیبدربارۀ سخنان جناب ا

داشتند   شیخ ازهرچه گفت وآقای عزیزپورچه فهمیدند؟ ـ اگرجناب شان به زبان عربی، تسلط

را درست می شنیدند ومی فهمیدند،  ۲۲۲۱اکتوبر۱۱ومصاحبهء شیخ ازهربا رادیوی واتیکان به تاریخ 

آنوقت چنین تحریفش نمی کردند؛ چه درآن مصاحبه که من ویدیویش راشنیدم، شیخ ازهرادعانمی کند 

؛ بلکه درپاسخ خبرنگاررادیودرمورد حقوق زنان می « قرآن می گوید زنان ومردان برابراند» که

را مصادره کند به ویژه اینکه   اسالم برای زنان حقوق کاملی داده است که کسی نمی تواند آن»گوید:

 «.... زنان نصف پیکرمردان اند»  یعنی« النساء شقایق الرجال»پیامبراسالم فرموده است 

 

 13نه به تاریخ آن استناد کرده ام  که من به سخنانیباید گفت برعکس که آقای عبد االحد تارشی 

، حتا ساعت نشر نیز ذکر شده است که ساعت  2121اکتوبر سال  8بلکه به تاریخ  ، 2121اکتوبر 

 دو و نیم بعد از چاشت نشر شده است. 

این هم  .این موضوع را تحریف می کند شخودید اما آقای عبد االحد تارشی از تحریف سخن می گو

تغییر بحث موضوع  . اماباشدو هردو تاریخ درست  به دست داریممنابع مختلف با ممکن است که ما 

 نمی کند، مسأله همان موضوع برادری میان مسلمانان و غیر مسلمانان است. 

آن جا تاریخ و ساعت نشر . در موجود است،  2121اکتوبر سال  8تاریخ  اینحتا ویدیویی کوتاه 

 .1(موجود است 2122جنوری سال  28تا به حال یعنی تاریخ ) واضح بیان شده است.

 ندارد. و بنیاد اتهامی آقای عبد االحد تارشی به من پایه ازین رو، 

در واتیکان بود، او در رابطه با رسالۀ به نام  حمد محمد احمد الطیبا امام بزرگواروقتی که 

(Fratelli tuttiکه از سوی پاپ به شکل دوره یی منتشر میشود )  .سخنرانی کرد ، 

 من ترجمۀ برخی از گفته هایش را از همان سایت می آورم.

م روان است که به شکل این رساله در همان راستای دیالوگ و همزیستی میان مرد»او از جمله گفت: 

برادری واقعی که در آن جای برای عه به کاربرد اصول اخالقی مذاهب برای ایجاد خالصه مراج

این رساله ». «، نژاد، جنسیت و عدم تحمل وجود نداشته باشد.باورمانند مذهب، تبعیض به دلیل های 

رساله می گوید که ما  اینبرای مسلمانان نیز مفید است به همان حدی که برای دیگران مفید است زیرا 

شما برادرانی دارید و در انسانیت باهم » مسلمانان می گویدن بر آن قرآن به . افزو«همه برادر هستیم

                                                           
1
  https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2021-10/fratelli-tutti-al-tayeb-interview-al-azhar-grand-

imam-fraternity.html  
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بیه و برابر من است و برادر من در انسانیت است. ما می گوییم انسان ش»در پرتو این «. برابر هستید

 .«او می تواند برادر دینی ام باشد و می تواند هم در انسانیت برادرم باشد

ج صلح و برادری و نیز مبارزه با کینه و دهشت افگنی در رابطه به نقش مذاهب در ترویهمچنان او 

وند متعال نازل کرده است، عامل جنگ ها در تاریخ بوده ن گفته که دین ها همانگونه که خداای»گفت: 

اند، نادرست است؛ زیرا آن درگیریهای که به نام دین انجام می شود در حقیقت درگیری های سیاسی 

یشود که هیچ برای اشغال و منفعت های دنیایی، بارگذاری دینی مبا تفسیر های مفسدانه است که 

 «هم با دین ندارد.، حتا رابطۀ دور، ابطه ییر

باید بگویم که کسانیکه امروز بین مردم نفرت افگنی می کنند و به نام دین یا به نام » که  اکید کردتاو 

های ن های خویش هستند همان دینخدا خشونت و خونریزی می کنند؛ آنان دروغگویان و خاینان به دی

 . «پرچم افراشته اند، و از نام آن دینها، آموزه ها یا آیین ها سخن می گویندآن که از نام 

هیچ کس نمی تواند زن را از حقوقی که اسالم برایش مقرر کرده »: در بارۀ حقوق زنان گفت که 

در مقابل «. »مرد مساوی است زن با»است و در یک جملۀ واضح و مختصر در قرآن آمده است که 

این حقیقت، هیچ مسلمانی که به ایمان خود وفادار باشد، نمی تواند حقوقی را اسالم برای زنان تضمین 

 «.کرده است، از آن بستاند

حاال آقای عبد االحد تارشی می تواند به سایت یاد شده مراجعه کند و بگوید که او چه گفته است. آیا او 

برای مسلمانان نیز مفید است به همان حدی که برای دیگران مفید است زیرا این  این رساله»نگفت 

شما برادرانی »افزون بر آن قرآن به مسلمانان می گوید «. رساله می گوید که ما همه برادر هستیم

 «. دارید و در انسانیت باهم برابر هستید

در مشکل ما این است که است. اما ین با ارزش ترین سخنانی است که یک رهبر دینی گفته لبته اا

  آقای عبد االحد تارشی چنین چیزی در قرآن نمی یابد. قرآن چنین چیزی نیست.

ما می گوییم انسان شبیه و »نتیجه گیری میکند که در پرتو این حمد محمد احمد الطیب امام بزرگوار ا

ام باشد و می تواند هم در  برابر من است و برادر من در انسانیت است. او می تواند برادر دینی

 «. انسانیت برادرم باشد

او واقعن انسان بزرگواری است که این سخنان را درین سخنان کوچکترین کژی و نادرستی نیست. 

 برای تحمل و همدیگر پذیری بیان می کند. اما در قرآن چنین نیست. 

یایه های قتل و کشتار الی افراطی اعالم جهاد می کند و آاست که وقتی یک مسبب همین از 

نه سخنان  ،کالم هللا را قبول می کنندنیز میخواند، آنان مسلمان نامسلمانان را به مردم بی سواد 

 را. حمد محمد احمد الطیب اانساندوستانه 

ازین همین سبب است که من می گویم تقصیر از ما نیست، تقصیر از اسالم است که ما همدیگر را 

 نابود می کنیم. 

امام تبصره نمی کنم، چون موضوع ما فقط و تنها برادر بودن مسلمانان و ربارۀ همه سخنان من د

 نامسلمانان در قرآن است. این بحث هم ادامه همان بحث است. 



این را باید یادآور شد که از زمانی که دین خواستار سیاست و حکومت شده است، جنگ ادامه داشته 

تاریخ اسالم از ابتدا یعنی سال اول هجرت تا فروریزی امپراتوری عثمانی جنگ یک پدیدۀ در است. 

زور و توان ندارند، دایمی با کفار بوده است. اکنون که مسلمانان با غیر مسلمانان جهاد نمی توانند، 

 جهاد را در برابر همدیگر می کنند.اما 
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شما برادرانی »د که در قرآن به مسلمانان می گوید در ترجمۀ متنی که آوردم امام بزرگ بیان کر

کرده ادعا شیخ ازهر آقای عبد االحد تارشی منکر است که  «.دارید و در انسانیت باهم برابر هستید

 من سخنانش را در باال نقل کردم. لمانان را برادران هم دانسته است.، مسلمانان ونامساست که قرآن

خودش ولی خوب میداند که در قرآن چنین حرفی نیامده است.  تارشیون برخالف آقای هیکل، آقای چ

الفاظ صریح وروشنی وجود دارند که مسلمانان وکافران را  ،درآیات متعددقرآنیکه استدالل می کند 

 .برادران هم قلمداد کرده اند

 

 :استدالل اول

 

م :» قرآن کریم می گوید می نویسد که اهمیت انسان درقرآن  در رابطه با اَلا ِسإ ِ ٱۡلإ یَن ِعنَد ٱَّللَّ آیۀ « إِنَّ ٱلدِّ
 .  «دین درنزد خدا اسالم است» نی آل عمران ،یع سورۀ ۱۱ 

 :پاسخ

ی ها در جهان است. نادیده گرفتن دین های دیگر یعنی جیگ و نخست اینکه این آیه منبع تمام بدبخت
را از جمله دین های ابراهیمی  که خودش می گوید فرستاده  زیرا وجود تمام دین های دیگر کشتار. 

همه میدانیم که هللا موسا و عیسا را نیز فرستاده است اما نام دین نهی می کند. است، نادیده گرفته و 
 های آنان اسالم نیست. 

های  میداند که پیش ازین پیامبران و دینا کند و خودش هم دانا و عادل است، پس خدای که چنین ادع
  . «دین درنزد خدا اسالم است»فرستاده است که اسالم نام نداشته اند، ولی حاال اعالم می کند که 

مسلمانان به خاطر این دین چه  خواهیم دید که ،با ذکر آیات جهاد و کشتار غیر مسلمانان بعد ازین ما
 جنایت های در برابر پیروان دین های دیگر نکرده اند.

ن این آیه را نه تمام بلکه قسمت اول آن را یاد می کند و بقیه را پنهادوم اینکه اقای عبد االحد تارشی 
شده  بیان زود رس برای اهل کتاب و دیگران   زایجتهدید به کور می کند. چون در قسمت دوم آیه مذ

 است. 



  این ایه در اصل چنین است:

 ِ یَن ِعْنَد هللاَّ اْۡلِْسالُم َو َما اْخَتلََف الَّذیَن أُوُتوا اْلکِتاَب إاِلَّ ِمْن َبْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغیاً َبْیَنُهْم َو َمْن إِنَّ الدِّ
َ َسریُع اْلِحساِب. ِ َفإِنَّ هللاَّ  َیکْفُْر ِبآیاِت هللاَّ

به آنان داده شده ، با  ترجمه: در حقیقت ، دین نزد خدا همان اسالم است. و کسانی که کتاِب ] آسمانی [
یکدیگر به اختالف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای آنان ] حاصل [ آمد ، آن هم به سابقه حسدی 
 که میان آنان وجود داشت. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد ، پس ] بداند [ که خدا زود شمار است.

 )ترجمۀ  فوالدوند(.

ب  با یکدیگر به اختالف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای می گوید اهل کتاباز هم این بخش ولی 
آنان ]حاصل[ آمد ، آن هم به سابقه حسدی که میان آنان وجود داشت. و هر کس به آیات خدا کفر 

 ورزد ، پس ] بداند [ که خدا زود شمار است.

می تواند توضیح اینکه چرا دانش و علم باعث اختالف آنان می شود، آقای عبد االحد تارشی خودش 
دهد. اما اینکه هر کس به آیات خدا کفر ورزد ، بداند که خدا زود شمار است. یعنی به حسابش هرچه 

به شمشیر مسلمانان در آیات کشتار و جهاد آن را بعد ازین زود تر خواهید رسید، تهدیدی است که هللا 
 عملی کرده است.

صریح وروشنی وجود لفاظ نه تنها به گفتۀ خودش اآقای عبد االحد تارشی نیک میداند که دراین آیه  
. من پسانتر با بیان آیات کافران نیست و مدارا در مقابل از بردباری و تحملذره یی از  بلکهندارد 

 قرآن نشان خواهم داد که قرآن آیات فراوان در کشتن کافران دارد. 

 تی که صریح و روشن اند. اما آقای عبد االحد تارشی نمی خواهد آنان را بیان کند.آن آیات براس

 

 :استدالل دوم

 

وازآیات دیگرقرآنی فهمیده می شود که دین همهء پیمبران ازآدم تاخاتم علیهم السالم، اسالم بوده است 
ىا ِبَهآ »سورهء بقره می فرماید: ۱۱۱وهمهء انبیا وپیروان شان مسلمان بوده اند؛ چنانچه آیهء  َوَوصَّ

هِ  َرا َطفَ  ۧإِبإ َ ٱصإ َبنِیَّ إِنَّ ٱَّللَّ قُوُب َیا لُِمونُم َبنِیِه َوَیعإ سإ یَن َفاَل َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَنُتم مُّ ووصیت کردند »یعنی « ىا لَکُُم ٱلدِّ
ابراهیم ویعقوب پسران خودرا به پیروی ازملت ابراهیمی ـ که همان اسالم است ـ وگفت یعقوب ای 

پسران من یقینا خدا برای شما دین رابرگزیده است وپس هرگزنمیرید مگر اینکه شما مسلمانان 
 «. شیدبا

 

 به آن.  پاسخ

است به عنوان منظور شان سورۀ بقره  132که در واقعیت آیۀ را  131آیۀ عبد االحد تارشی اقای 
 سند برای برادری مسلمانان و ما مسلمانان بیان می کند



َ اْصَطفي ي بِها إِْبراهیُم َبنیِه َو َیْعقُوُب یا َبنِيَّ إِنَّ هللاَّ یَن   َو َوصَّ  132َفال َتُموُتنَّ إاِلَّ َو أَْنُتْم ُمْسلُِمونَ لَکُُم الدِّ

و ابراهیم فرزندان خود را و یعقوب هم باین اسالم سفارش کرده گفت: ای پسران من خدا دین را برای 
 شما برگزید زنهار مبادا در حالی بمیرید که اسالم نداشته باشید .

ای پسران من خدا دین را برای شما برگزید : اندسفارش کرده فرزندان خود را اینکه ابراهیم و یعقوب 
، هیچ سخنی دربارۀ برادری میان انسان ها در کل زنهار مبادا در حالی بمیرید که اسالم نداشته باشید

  .و مسلمانان و غیر مسلمانان نمی گوید

 باید بگویم: 

ما یک استاد داشتیم وقتی که در وقت تشریح درس کسی تشریح نادرست می کرد، او به آن دانش 
نیست از شکم خود نگو! اما نمی دانم آقای عبد االحد تارشی از در اینجا آموز می گفت: این چیزی که 

 برادری میان مسلمانان و غیر مسلمانان را درین آیه پیدا می کند. کجا مفهوم 

دین همۀ پیمبران ازآدم تاخاتم علیهم السالم، اسالم بوده است وهمۀ گر خودش می گوید که از سوی دی
پس، ابراهیم و یعقوب پسران خود را به آیین خود توصیه کردند و  انبیا وپیروان شان مسلمان بوده اند.

شید جز در گفتند که ای پسران من ، بی تردید خداوند این دین را برای شما برگزیده ، پس حتما بکو
حال اسالم از دنیا نروید. این چه رابطه یی با افراد دیگر بشر دارد که فرزندان ابراهیم و یعقوب 

 ن در خاور میانه زندگی می کردند.فرزندان ابراهیم که در یک منطقۀ بسیار کوچک کرۀ زمی نیستند.

این آیه از توصیۀ آنان به درینجا نیز سخنی از برادری و برابری مسلمانان و غیر مسلمانان نیست. 
 این دلیل بی اساس است.  فرزندان شان حکایت دارد.

 

 استدالل سوم

 

  آل عمران متوسل می شود:  67سورۀ سپس به 

ِرِکیَن یعنی  ُمشإ ا َوَما َکاَن ِمَن ٱلإ لِمّٗ سإ کِن َکاَن َحِنیفامُّ ا َولَا َراِنی ّٗ ا َواَل َنصإ ِهیُم َیُهوِدی ّٗ َرا ابراهیم نه » َما َکاَن إِبإ
و نتیجه گیری می کند   ؛ «یهودی بود ونه نصرانی ولی ازبتها بیزار وتابع پروردگارش ومسلمان بود

پیغمبران واتباع شان داللت دارد؛ منتها با این تفاوت که شریعت  که همه برواحدبودن دین همۀ 
ان یکی ودین شان ولی اصول اعتقادی همهء پیغمبر هرپیغمبردرفروعاتش با دیگران تفاوت داشت؛

 همان اسالم بود که با بعثت پیامبرگرامی ما به سرحدکمال خود رسید.

که درآیات متعددقرآنی ،الفاظ عبد االحد تارشی باشد در شروع این بحث گفته بود که آقای اگر یاد 
 صریح وروشنی وجود دارند که مسلمانان وکافران را برادران هم قلمداد کرده اند.

گویای برادری مسلمانان که دلیل خویش نیز نتوانست که آیاتی با الفاظ صریح وروشنی با نقل سومین 
آقای عبد االحد تارشی بیهوده  وکافران بیاورد و به یقین که چنین الفاظ صریح وروشن وجود هم ندارد.

 در تالش پیدا کردن است.



که نوشته شده است خالصه  -تفسیر المیزان در  آیه بیخی چیزی دیگری است. این  موضوعالبته 
(، به این معناست  )ماکان ابرهیم یهودیا و ال نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین»

 .  ابراهیم یهودی یا نصرانی نبود، بلکه بر طریق فطرت مسلم بود واز مشرکان هم نبودکه 

دی است و لذاابراهیم هم یهودی بوده و مسیحیان می چون یهودیان می گفتند: تنها دین بر حق یهو
گفتند: تنها دین برحق مسیحیت است وابراهیم مسیحی بوده، اما خداوند می فرماید:ابراهیم بر دین 

، یعنی تسلیم خدا شدن و این دین بحسب ون دین خدای واحد همان اسالم استچ حنیف اسالم بود،
اما چون اعراب جاهلی که بت  .ج کمال کاملتر گشته استجهت مدار مرور زمان و استعداد مردم از

پرست بودند، ادعا می کردند که بر دین حنیف هستند و پیرو ابراهیمند، لذا خداوند برای دفع این توهم 
 .«که مبادا ابراهیم را مانندآنهابدانندمی فرماید:او از مشرکان نبود

 بیان می کند. همفکر آقای تارچیاین مورد را نویسندگان 

اصول اعتقادی همهء پیغمبران یکی ودین شان همان اسالم بود می گویم که وجود اما در مورد اینکه 
شیطان یکی از اصول اعتقادی اسالم است. اما هللا در توات، در تقصیر رانده شدن آدم از بهشت از 

است، مار است که با فریب  شیطان یک کلمه و حتا نام نبرده است: در تورات که آن هم کتاب آسمانی
 اما در قرآن شیطان باعث این کار شده است.خویش، باعث رانده شدن آدم و حوا از جنت شد. 

 تفاوت گپ از کجاست تا به کجا! که ن بیهم قرآن و هم تورات کتاب های آسمانی اند، اما ب

  این تناقضگوی را کی حل کند؟

خویش را تحریف کرده اند. اما یهودیان نیز این ادعا را به آقای تارشی خواهد گفت که یهودیان کتاب 
 مسلمانان می کنند.

 

 استدالل چهارم

 

إِذإ » حاال بیائید ببینیم قرآنکریم نسبت این پیامبران با اقوام کافرشان را با چه کلمه یی بیان می کند: 
یاد کن ای محمد زمانی را که گفت برادرشان » یعنی  ۱۲۱الشعراء « َقاَل لَُهمإ أَُخوُهمإ ُنوٌح أاََل َتتَّقُون 

لٌِح أاََل »  ۱۲۱الشعراء« إِذإ َقاَل لَُهمإ أَُخوُهمإ ُهوٌد أاََل َتتَّقُوَن » ،« نوح آیا نمی ترسید إِذإ َقاَل لَُهمإ أَُخوُهمإ َصا
قرآن  ؛ وآیات دیگری ازین قبیل که همه یک معنی را می رسانند وآن اینکه۱۱۲الشعراء «  َتتَّقُوَن 

کریم، پیامبران الهی را درانسانیت ،برادران کافرانی قلمداد می کند که نه تنها به ایشان ایمان نمی 
آوردند بلکه آنهارا تکذیب واذیت نموده حتی برخی ازآنهارا می کشتند. پرواضح است که پیامبران 

اینکه قرآنکریم الهی ، نه برادران دینی اقوام خود بودندونه برادران نسبی شان؛ پس معنی 
آنهارابرادران اقوام شان می نامد، برادری درانسانیت است؛ وحتی اگر برادری درقومیت منظوربوده 

برادرمی داند،ندارد. اینجاباید  باشد بازهم منافاتی با این حقیقت که قرآن ،کافر ومسلمان را درانسانیت ،
که اصل وریشهء همهء انسانها یکی است؛  تذکرداد که این برادردانستن همهء انسانها بدین معنی است

 چون همه ازیک پدرومادرکه آدم وحواهستند، به وجودآمده اند.

 



 به آن: سخپا

 

زمانى که برادرشان نوح   این است که:«( إِذإ َقاَل لَُهمإ أَُخوُهمإ ُنوٌح أاََل َتتَّقُون )» معنای درست این آیه 
یاد کن ای » قای عبد االحد تارشی می گوید نه اینکه آنچه آ کنید؟به آنان گفت : آیا )از خدا( پروا نمى 

را آقای عبد « یاد کن ای محمد» عبارت «. ؟محمد زمانی را که گفت برادرشان نوح آیا نمی ترسید
در ترجمه االحد تارشی از پیش خود افزوده است. مترجمان و مفسران قرآن ازین گونه دستکاری ها 

 زیاد می کنند.آیات 

پیامبران مانند هود و صالح به خویشان و قومهای خود دارند یعنی ه های زیر نیز همان معنا را آی
قُوَن » برادر خطاب می کردند که چرا نمی ترسید.   ، وقتی ۱۲۱الشعراء« إِذإ َقاَل لَُهمإ أَُخوُهمإ ُهوٌد أاََل َتتَّ

لٌِح أاََل َتتَّقُوَن إِذإ َقاَل »برادرشان هود به ایشان گفت چرا نمی ترسید؟ .   ، ۱۱۲الشعراء « لَُهمإ أَُخوُهمإ َصا
 برادرشان صالح به ایشان گفت: چرا نمی ترسید؟.

در هرسه آیه مترجمان واژه های دیگر نیز به کار برده اند مانند از شرک و کفر پرهیز کنید، تقوا 
هدف از ترسیدن یات می آید، که در پی این آآیات دیگر  به خواندنکنید یا پروا کنید و غیره.  اما 

جزای هویدا می شود که آن اطاعت کردن از پیامبران است. یعنی اگر اطاعت و پیروی از آنان نکنید 
 سخت دنیایی و اخروی نصیب شما خواهد شد.  

چنانچه در طوفان نوح، به گفتۀ قرآن و تورات تمام افراد بشر را هللا و یهوه به خاطر نافرمانی به نوح 
را به خشم خویش  از میان برد. آقای عبد االحد تارشی از برادری سخن می گوید ولی کافران)ع(، 

 زهی برادری!غرق می کند. 

داستان طوفان نوح آنقدر نابخردانه، کودکانه، غیر منطقی و غیر علمی است که حتا برخی از 
 ند.  ین حادثه را زیر سوال می گیرروحانیون نیز همه گیر بودن و جهانی بودن ا

این چه برادری و رفتار برادرانه باید بگوید که خود خودش با منطق و خرد  آقای عبد االحد تارشی
که یک  آیین، اعم از مسلمان و غیر مسلمان استهر دین، هر از هر نژاد، است یعنی میان انسانها 

با اطفال و هست و همراه خبری از نوح و پیامش نداشتند، آنانی را هیچ حتا پیامبر تمام افراد بشر را، 
 بودشان محکوم به به مرگ می کند. 

های است که حتا کودک صنف چهارم باید گفت که داستان طوفان نوح یکی از غیر منطقی ترین داستان
 مکتب، اگر شستشوی مغزی نشده باشد، آن را باور نمی کند.

باز هم به وعده اش وفا نکرد  جالب است تا کنون که دلیل های جناب عبد االحد تارشی ختم شده است
و آن اینکه الفاظ صریح وروشنی نیاورد که ما ببینیم که قرآن کافران را  نیز برادر می داند و حکم 

 می کند که با آنان برادرانه رفتار کنید.  
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 سورۀ حجرات: 13دربارۀ آیه 

ا َوَقَبآئَِل لَِتَعاَرفُٓوْاْۚ إِنَّ   کُمإ ُشُعوبّٗ َنا کُم مِّن َذَکٖر َوأُنَثىا َوَجَعلإ َنا ا َخلَقإ اُس إِنَّ َها ٱلنَّ أَیُّ ٓ َ َیا کُمإْۚ إِنَّ ٱَّللَّ َقىا ِ أَتإ َرَمکُمإ ِعنَد ٱَّللَّ أَکإ
  ۱۱َعلِیٌم َخِبیٞر 

گر اخوت و ، بیانسورۀ حجرات 13نبی هیکل نوشته بودم که آیه جناب من پیش ازین به پاسخ 
است « مردم»به معنای « النَّاسُ »باز هم تکرار می کنم که   برادری میان کافران و مسلمانان نیست.

مردم شهر،  دمی باشد، مانن ،افراد معین که در یک مکان معین زندگی می کنند نیز به معنایو مردم 
 .مردم ده، مردم کشور، مردم منطقه، مردم جهان و غیره

انسان نیز معنا می دهد، آقای عبد االحد تارشی تمام تالش خود  کهن چون واژۀ مردم به زبان فارسی
َها النَّاُس معنایش تا ثابت کند که انجام داد،  را درین نوشته    «.ای مردم» نهست ا« انسانای »َیا أَیُّ

او تمام فرهنگهای زبان فارسی ورق زده نوشته است که در زبان فارسی مردم به معنای انسان است، 
اُس نیز معنایش پس  َها النَّ  «.ای مردم»است نه « ای انسان»َیا أَیُّ

های مترجمان قرآن را نقل می کنم که هیچ  او ندارم تنها ترجمههای من نیازی به بررسی قلمفرسایی 
َها النَّاُس را  یایک از آنها   معنا نکرده اند. « ای انسان»أَیُّ

َها النَّاُس را  نیز معنا « ای انسان»شاید در آینده مترجمان که این بحث را دنبال می کنند، معنای یا أَیُّ
َها النَّاُس را نباشداشته آزادتر  دست کنند تا دست شان در تحریف کالم خدا د. اما تا امروز کسی یا أَیُّ

 معنا نکرده است. « سانای ان»

 در زیر ترجمه ها را بخوانید: 

اُس إِنَّا َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُْنثي َها النَّ ِ أَْتقاُکْم إِنَّ   یا أَیُّ َو َجَعْلناُکْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرفُوا إِنَّ أَْکَرَمکُْم ِعْنَد هللاَّ
َ َعلیٌم َخبیرٌ   13هللاَّ

  :مشکینیآیت هللا ترجمۀ 

ا ( آفریدیم ، و یا هر  ای مردم ، بی تردید ما همه ) افراد نوع ( شما را از یک مرد و زن ) آدم و حو 
فرد شما را از یک پدر و مادر خلق کردیم ، و شما را قبیله های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا 

رامی ترین شما در نزد همدیگر را بشناسید ) پس در میان شما برتری نژادی نیست بلکه ( مسل ما گ
 خدا پرهیزکارترین شماست همانا خداوند بسیار دانا و آگاه است. 

  :آیت هللا مکارم شیرازیترجمۀ 

ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را 
نزد خداوند با تقواترین شماست خداوند دانا و  بشناسید ) اینها مالک امتیاز نیست ، ( گرامی ترین شما

 آگاه است! 

  :المیزان( هللا موسوی همدانی )ترجمه آیتترجمۀ 



ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را 
د با تقواترین شماست خداوند دانا و بشناسید ) اینها مالک امتیاز نیست ، ( گرامی ترین شما نزد خداون

 آگاه است! 

 :ای استاد الهی قمشهترجمۀ 

ای مردم ، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرق مختلف 
گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید ، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند ، 

 نا خدا کامال دانا و آگاه است. هما

 :استاد مهدی فوالدوندترجمۀ 

ای مردم ، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم ، و شما را مل ت مل ت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر 
شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید ، 

 دانای آگاه است.خداوند 

 :حجت االسالم انصاریانترجمۀ 

ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. 
 بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. یقیناً خدا دانا و آگاه است. 

 تفسیر سوره حجرات)حجت االسالم قرائتی( 

اى مردم ! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را 
 بشناسید، همانا گرامى ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست ، البت ه خدا داناى خبیر است.

مسلمانان نپرداخته است. در سورۀ حجرات، موضوع  دوم اینکه سورۀ حجرات در کل به کافران وو 
سوره، و همه آیات آن دربارۀ آداب معاشرت و قواعد رفتار با پیامبر و رفتار مسلمانان با همدیگر، در 

 از آنچه شما میخواهید به دست آورید، مبرا است.  ۱۱شهر مدینه است، نه رفتار با کافران. پس آیۀ 

م نشمرید. یا از او پیشی نگیرید. در آیۀ یکم سورۀ حجرات می گ وید چیزی را بر خدا و رسولش مقد 
و و در برابر او بلند سخن مگویید )در آیه دوم می گوید صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید ، 

داد و فریاد نزنید (. در آیۀ سوم می گوید آنهای که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند یعنی 
میزنند، همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوا خالص نموده ، و برای آنان  آرام گپ

آمرزش و پاداش عظیمی است! آیۀ چهارم می گوید: ) ولی ( کسانی که تو را از پشت حجره ها )اتاق 
 ها( یعنی بلند صدا می زنند، بیشترشان نمی فهمند! وغیره.

مؤمنان برادر یکدیگرند پس دو برادر »روشن بیان می کند که واضح و این سوره  ۱۲حتا در آیۀ 
 . 2 «خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید ، باشد که مشمول رحمت او شوید!

میگفت که مسلمانان و هللا وقتش بود که اگر برادری میان مسلمانان و نامسلمانان در نظر می بود، 
 ند.یگدیگر کافران برادر

                                                           
2
َ لََعلَّکُْم ُتْرَحُمونَ    قُوا هللاَّ   اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأَْصلُِحوا َبْیَن أََخَوْیکُْم َو اتَّ
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 –کرامت انسانی درپرتویک آیهء قرآنی  

دیگری که صراحتا همهء انسانها اعم ازمسلمان ونامسلمان را درانسانیت وکرامت انسانی برابرمی  آیهء
یِّ » داند، این آیهء کریمه است َن ٱلطَّ ُهم مِّ َنا ِر َوَرَزقإ َبحإ َبرِّ َوٱلإ ُهمإ ِفی ٱلإ َنا َنا َبِنٓی َءاَدَم َوَحَملإ مإ ِت َولََقدإ َکرَّ َبا
نإ  مَّ ُهمإ َعلَىا َکثِیٖر مِّ َنا لإ ِضیالّٗ   َوَفضَّ َنا َتفإ بدون شک ما فرزندان آدم » یعنی ۰۲سورهء االسراء آیهء «  َخلَقإ

وبرتری   را گرامی داشتیم وبرداشتیم ایشان را درخشکه ودریا وروزی دادیم آنهارا ازچیزهای پاکیزه
آنگونه که مالحظه می فرمائید اینجا سخن ازگرامیداشت «. دادیم آنها را بربسیاری ازمخلوقات خویش

همهء فرزندان آدم است؛ وفکرنمی کنیم جناب عزیزپورصاحب گرامی اینجا هم ادعاکنند که منظوراز 
بنی آدم، نه همهء انسانها بلکه گروه خاصی ازفرزندان آدم دریک مکان معین است؛ زیرا غلط بودن 

مشخص است. آرَی اسالم بنی آدم را قطع نظر ازدین ورنگ ” ی آنراستی آزمای” چنین ادعایی قبل از
ونژاد وقوم وقبیلهء شان، گرامی داشته است ؛ واین بزرگ ترین وپرافتخارترین اعالن حقوق بشراست 

 ....که اسالم آن را قرنها پیش ازمدعیان دروغین حقوق بشردرجهان کنونی ما، اعالن نموده است؛ 

 

 :پاسخ به آن

 

هرچند از نظر علمی این هم سخن ازگرامیداشت همۀ فرزندان آدم است. اینجا  کنیم که قبولفرض که 
گرامیداشت و برتری دادن از دیگر مخلوقات به معنای برادری باهمدیگر نیست. اما درست نیست. 
از برادری و برابری فرزندان آدم نیست. این گرامی داشت هیچگاه الفاظ صریح وروشن یعنی درینجا 

رها نمی سازد و آنان را انسانهای و جزاهای دنیایی و اخروی ر مسلمانان را از تبعیض، کشتار غی
 .دهدنمی قرار برابر با مسلمانان 

این بزرگ ترین وپرافتخارترین اعالن حقوق بشراست که اسالم آن را  از سوی دیگر ادعای اینکه، و
و بیشتر به یک الف  اعالن نموده است؛ قرنها پیش ازمدعیان دروغین حقوق بشردرجهان کنونی ما،

 واقعیت. یک میماند تا گزاف 

حتا باور هم چنین معلوم می شود که آقای عبد االحد تارشی از حقوق بشر کمترین اطالعی ندارد، 
که جهاد و کشتار را می پذیرد، برداشت و فهمش از حقوق بشر تنها به اعالم کسی البته نداشته باشد. 

 به پایان میرسید. شت بنی آدم لفظی و گرامیدا

من درینجا در پرتو همین بحث ماده های از اعالمیه جهانی حقوق بشر را همراه مقایسه با متن های 
ْمنا َبني نمی شود آن را ، آَدمَ   از آیات و حدیث ذکر خواهم کرد تا بدانید که با ذکر یک عبارت َو لََقْد َکرَّ

 بزرگ ترین وپرافتخارترین اعالن حقوق در جهان دانست. 

ماده های یک و دو  در اعالمیه جهانی حقوق بشر ماده است.  31اعالمیه جهانی حقوق بشد دارای 
  کنند. پایٔه و بنیاد کرامت، آزادی، برابری و برادری را بنا می



که بازتاب از شعور و آگهی جمعی بشر در بارۀ مهمترین ماده ها درین زمینه است این دو ماده، 
 انسان است. 

عالوه بر آن دهها پیماننامه در بخش های مختلف حقوق بشر، در سطح جهانی پذیرفته شده است که 
شامل حال زنان، کودکان، پناهندگان و غیره میشود که امروز تنها مطالعه آن یک عمر کار و زحمت 

مادۀ اول اعالمیه حقوق بشر می گوید: تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ مثلن در  می طلبد.
هرکس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، مادۀ دوم می گوید: حیثیت و كرامت و حقوق با هم برابراند. 

به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر، و همچنین منشأ ملی 
شده درین  یا اجتماعی، ثروت، والدت، یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر

 اعالمیه بهره مند شود.

اما آقای عبد االحد تارشی حتمن می داند که رسول خدا گفته است: من مامور شده ام با مردم بجنگم تا 
 د جان و مالش از دست من در امان است. ال اله اال هللا بگویند، پس کسی که ال اله اال هللا بگوی

هم ندارد حیثیت و كرامت  یلکهدارد، نمطابق این حدیث هرکس که ال اله اال هللا نگوید، نه تنها آزادی  
 و حتا مال و جانش در امان نیست. 

بازهم با غیر مسلمانان  در حالیکه مسلمانان ازین همه حقوق برخوردارند.در کشورهای غیر اسالمی 
 عیضانه برخورد می کنند.تب

 سوره التوبه بیان شده است که کافران نجیس هستند.  ۲٢آیه در و همچنان 

َما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفال َیْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحراَم َبْعَد عاِمِهْم هذا َو إِنْ  َها الَِّذیَن آَمُنوا إِنَّ ًً َفَسْوَف یا أَیُّ  ِخْفُتْم َعْیلَ

َ َعلِیٌم َحِكیمٌ ُیْغنِیُكُم  ُ ِمْن َفْضلِِه إِْن شاَء إِنَّ هللاَّ  هللاَّ

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 

 آیتی(. است )ترجمه

 سوره االنفال می گوید کافران بدترین جنبندگان در نزد خدا اند. ٥٥در آیه 

ِ الَِّذیَن َكَفُروا َفُهْم ال ُیْؤِمُنونَ  َوابِّ ِعْنَد هللاَّ  .إِنَّ َشرَّ الدَّ

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

درین چند نمونه می توان دید که مقام یک کافر در اسالم چه است. باز هم آقای عبداالحد تارشی ادعا 
ْمنا َبنيولی با  نادرست است. آَدَم، نمی شود آن را بزرگ ترین وپرافتخارترین اعالن   عبارت َو لََقْد َکرَّ

 حقوق بشر در جهان دانست.

ما نشان دادیم که در حقوق بشر هرکس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ،  
جنس، زبان، دین، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، والدت، 

 شود. آزادی های ذکر شده درین اعالمیه بهره مند  وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همۀیا هر 

اما درینجا می بینیم که کافران برای اینکه زنده بمانند و مال و جان شان در امان باشد باید اسالم 
و خود  ، مشرکان نجسند و بدترین جنبندگان در نزد خدا اند.آورند. کافرانی که اسالم نمی آورند 



بگویند، پس کسی که ال اله اال رسول خدا گفته است: من مامور شده ام با مردم بجنگم تا ال اله اال هللا 
 هللا بگوید جان و مالش از دست من در امان است.

این تنها  ما میدانیم آنچه حضرت محمد گفته و کرده است حدیث پیامبر و منبع دوم حقوق اسالمی است.
 بکشید. مانند دو آیۀ زیر: را ده ها آیه در قرآن وجود دارد که می گوید کافران ،نیست

 ٣٢١یه سوره توبه آ

ای کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند. و 

 3بدانید که خداوند با پرهیزکاران است!

 ٤سوره محمد آیه 

چون با کافران روبرو شدید، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکندید، اسیرشان کنید و 

آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا. سخت ببندید. 

و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در 

 .4راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نمیکند

گر نمیدانی بدان. آیا عبد االحد تارشی بداند که ر می کنم تا آقای من تنها مشت از نمونه خروار ذک

 به قتل رسانید؟ را آیا آنان بدترین چارپایان هستند؟ آیا الزم است آنان کافران نجیس هستند؟ 
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بدون  -آیهء دیگری که مبین اهمیت همهء انسانها وهمهء افرادبشر -اهمیت خون انسان درقرآن 

سورهء مائده است  ۱۲درنزد اسالم وقرآن می باشد، آیهء –نگ ونژاد و..و.. درنظرداشت دین ور

«: َ ٍس أَوإ َفَساٖد فِی ٱألإ ِر َنفإ ا بَِغیإ َسَۢ ُهۥ َمن َقَتَل َنفإ ِءیَل أَنَّ ٓ َرا َنا َعلَىا َبِنٓی إِسإ لِکَ َکَتبإ ِل َذا َما َقَتَل ِمنإ أَجإ ِض َفکَأَنَّ رإ

َیاَها  ا َوَمنإ أَحإ اَس َجِمیعّٗ اْۚ َو..ٱلنَّ َیا ٱلنَّاَس َجِمیعّٗ َمآ أَحإ به سبب کشتن قابیل هابیل را » یعنی  ۱۲« َفکَأَنَّ

داشتیم که هرگاه شخصی ، انسان بی گناهی را بکشد ، مانند آنست که همهء   اسرائیل اعالم  بربنی

نجات مثل آن است که همهء انسانهارا   انسانهارا کشته است وکسیکه باعث نجات انسانی ازمرگ شود

طوری که مالحظه می فرمائید قرآن درینجا ازکشتن یک انسان ، صحبت می کند بدون «. داده است..

انسانهاچه مسلمان وچه   پسوند مسلمان یا نامسلمان بودنش ؛ واین بیانگر آنست که قرآن همهء

ه می کند نامسلمان را ارزش می دهد وهمه را دارای کرامت انسانی برابرمی داند وبه پیروانش توصی

که با همهء انسانها رفتار نیکو داشته باشند؛ وما مثالهایی را درباال آوردیم واگرقرارباشد ازمعاملهء 

 خواهد شد.” مثنوی هفتادمن کاغذ” نیک مسلمانان با غیرمسلمانان دردرازای تاریخ اسالم بحث کنیم 

                                                           
ًً َواْعلَُموْا أَنَّ  َیا 3 َن اْلُكفَّاِر َولَِیِجُدواْ فِیُكْم ِغْلَظ َها الَِّذیَن آَمُنوْا َقاتِلُواْ الَِّذیَن َیلُوَنُكم مِّ قِیَن.أَیُّ َ َمَع اْلُمتَّ   هللا 
 
وا ا 4 َقاِب َحتَّى إَِذا أَْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّ ا فَِداء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها َذلَِك َولَْو َفإِذا لَقِیُتُم الَِّذیَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ ا َبْعُد َوإِمَّ ا َمن ً ْلَوَثاَق َفإِمَّ

ِ َفلَن ُیضِ  ُ اَلنَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكن لَِّیْبلَُو َبْعَضُكم بَِبْعٍض َوالَِّذیَن قُتِلُوا فِي َسبِیِل هللاَّ  لَّ أَْعَمالَُهْم.َیَشاء هللاَّ



 

 پاسخ به آن 

 

که است این آیه را اهمیت خون انسان در قرآن میداند. البته، این یکی از آیاتی آقای عبد االحد تارشی 

در آن می توان به انساندوستی استناد کرد. از این آیه، مسلمانانی که در کشور های غربی زیست 

بسیار هم اسرائیل، قصاص و جزای فساد درین آیه نام ببرند،  بنىدارند، برای تبلیغات، بدون اینکه از 

 ه آن استناد می کنند. ب

 آن آیه این است: 

باید گفت که این آیه کشتن انسانها را به جزای فساد در روی زمین رد نمی کند، زیرا می نخست اما 
 «. کسى را به قصاص قتل، یا به جزاى فساد در روى زمین»گوید نباید بکشید مگر

   دیگران به راه هللا و جهاد است.، در واقعیت همان کشتار «جزاى فساد در روى زمین»کشتن به 
 همان سوره سپس چنین می گوید:  ۱۱چنانچه در آیۀ بعدی، یعنی در آیۀ 

کوشند جز این   جنگند و در زمین به فساد مى سزاى کسانى که با )دوستداران( خدا و پیامبر او مى»
یکدیگر بریده شود یا   نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت

 5«از آن سرزمین تبعید شوند. این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.
 )ترجمه استاد فوالدوند(

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

را بکشد( مانند آن است که همه بشریت را کشته است و هر هر کس جانی را از بین ببرد )کسی »

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

اسرائیل مقرر  به این جهت بر بنى»چیزی که قابل اندیشیدن است، این است که قرآن می گوید، 

 اسراییل است، نه بر مسلمانان.به سخن دیگر، عملکرد این آیه بر بنی «. داشتیم

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

جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف »فرماید، سزاى آنان 

آنان در دنیاست و »و باز هم این این جزای  «یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند  جهت

 «.در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت

بکشند. در این آیه هیچ نشانی از سورۀ مائدة  ۱۱پس مسلمانان می توانند غیر مسلمانان را بر اساس 

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

آیات بسیارى وجود دارد که نه تنها به برادری دعوت نمی کند که حتا به عدم افزون بر آن، در اسالم 

 آل عمران که میگوید: ۲٢دوستى مسلمانان با کافران تاکید مى کند; مانند آیۀ 

                                                           
5
َما َجَزاُء الَّذِ »سوره مائده  ۱۱ هیدر آ   َ َوَرُسولَُه وَ  َحاِرُبونَ یُ  نَ یإِنَّ لُوایُ اأْلَْرِض َفَساًدا أَْن  یفِ  ْسَعْونَ یَ هللاَّ َع أَ  َصلَُّبوایُ أَْو  َقتَّ َوأَْرُجلُُهْم ِمْن  ِهمْ یدِ یْ أَْو ُتَقطَّ

نْ  یفِ  یٌ ِخزْ  ُهمْ ِمَن اأْلَْرِض َذلَِک لَ  ْنَفْوایُ ِخاَلٍف أَْو    «مٌ یاْْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِ  یَولَُهْم فِ  ایَ الدُّ
6
 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) 



مؤمنان نباید کف ار را به جای مؤمنان دوست و یاور و سرپرست بگیرند، و هر کس چنین کند در »

ر آنکه بخواهید از آنان به نحوی تقیه نمایید. و خدا شما را از )عذاب( هیچ رابطه ای با خدا نیست، مگ

 . )ترجمه آیت هللا مشکینی(7«خود بر حذر می دارد، و بازگشت ) همه زنده ها ( به سوی خداست

سورۀ ممتحنً است، نه تنها دوستی آشکار، بلکه دوستی پنهانی با کافران را نیز  ۱در آیه دیگر که آیۀ 

 سورۀ ممتحنه می گوید:  ۱است. هللا در آیۀ  ممنوع کرده

شما دوستی خود را پنهانی به آنها می رسانید در حالی که من به آنچه پنهان دارید و آنچه آشکار »...

 8«کنید داناترم. و هر کس از شما چنین کند پس حق ا که راه راست را گم کرده است.

با کافران شتاب می ورزند، در دلهایشان بیماری  کسانی که در دوستی»مائده می گوید که  ٥۲در آیه 

امید است خدا از جانب خود فتح یا امر دیگری را  «.می ترسند به ما حادثه ناگواری برسند»و « است

 .9پیش آورد ، تا ] در نتیجه آنان [ از آنچه در دل خود نهفته داشته اند پشیمان گردند

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

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

 از قوانین که اسالم به ما به ارث گذاشته است. 

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

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

 صلح آمیز و برادرانه با دیگران الزم و ضروری است. 

 برای زیستن در جامعه مهم است که انسانها با هم نرمی و گذشت داشته باشند. 

ندیدۀ انسانها و خصلت های نیکوی آدم ها است. انسان های نیک مدارا و بردباری از سجایای پس

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

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

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

می کنند همدیگرپذیر باشند، بردباری، مدارا و تحمل داشته باشند، خودگذری داشته باشند و باهم نرمی 

 کنند. 
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ِ فيال َیتَّ    ِ  َشيْ   ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلکاِفریَن أَْولِیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنیَن َو َمْن َیْفَعْل ذِلکَ َفَلْیَس ِمَن هللاَّ ُ َنْفَسُه َو إِلَي هللاَّ ُرُکُم هللاَّ قُوا ِمْنُهْم ُتقاًة َو ُیَحذِّ ٍء إاِلَّ أَْن َتتَّ

 .اْلَمصیرُ 
8
َها الَّذیَن آَمنُ    ِة َو َقْد َکَفُروا ِبما جاَءُکْم ِمَن یا أَیُّ ُکْم أَْولِیاَء ُتْلقُوَن إِلَْیِهْم ِباْلَمَودَّ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ ِ وا ال َتتَّ اُکْم أَْن ُتْؤِمُنوا ِباَّللَّ ُسوَل َو إِیَّ اْلَحقِّ ُیْخِرُجوَن الرَّ

ِة َو أََنا أَْعلَُم ِبما أَْخَفْیُتْم َو ما أَْعَلْنُتْم َو َمْن َیْفَعْلُه ِمْنکُْم َفَقدْ   ْبِتغاَء َمْرضاتيَو ا  َسبیلي  َربِّکُْم إِْن ُکْنُتْم َخَرْجُتْم ِجهاداً في وَن إَِلْیِهْم ِباْلَمَودَّ  َضلَّ َسواَء ُتِسرُّ
بیلِ   .السَّ
، و حال  دیکن ی[ که با آنها اظهار دوست ی] به طور دیریبرمگ ی، دشمن من و دشمن خودتان را به دوست دیآورده 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 یکه برا قتیآنکه قطعاً به آن حق
 یدر حال دیکن 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
9
ُ أَْن َیأِْتَي ِباْلَفْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُیْصِبُحوا َعلي  ُیساِرُعوَن فیِهْم َیقُولُوَن َنْخشيُقلُوِبِهْم َمَرٌض   َفَتَري الَّذیَن في  وا   أَْن ُتصیَبنا داِئَرةٌ َفَعَسي هللاَّ ما أََسرُّ

 .أَْنفُِسِهْم ناِدمینَ   في



آنان )کافران( »سورۀ قلم مسلمانان را ازین امر برحذر داشته است و می گوید که  ۱اما قرآن در آیۀ 

پس با آنان نرمی مکن. و از کافران اطاعت  10«رند که نرمی کنی تا آنان نیز نرمی کنند.دوست دا

 . 11مکن، و با الهام گرفتن از قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز

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

 ما تو هیچ وقت نرمی مکن زیرا اگر نرمی آنان نیز نرمی میکنند. دوست دارند که نرمی کنی ا

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

مسلمانان باید باهمدیگر مهربان و با کافران سختگیر باشند. درینجا قرآن مسلمانان را به تبعیض 

 ر مسلمانان فرامی خواند.ند با غیقانونم
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 و..اسالم ستیزان این را دوست ندارند

 

 پاسخ به آن:

 

آقای عبد االحد تارشی درین جا شمشیر را از غالف کشیده و متوجه حزب دموکراتیک افغانستان و 
مصیبت های خونباروبدبختی های پایان ناپذیر ملت مظلوم  سرآغازهمهاعضای آن آن می کند که گویا 

 تای ننگین وخونین هفت ثور بوده است. دوکشور همین کو

او درینجا بیشتر کینه و نفرت خویش در برابر این حزب بیان می کند و میگوید که مردم افغانستان 
حق داشته اند که به پا خیزند و مقاومت کنند. در حالیکه من در هیچ یک از مقاله های خویش درین 

 من تنها از نابرابری انسانها در قرآن سخن گفته ام.باره سخنی نگفته ام. 

امروز به همگان معلوم است که اسالمگرایان افراطی نه در زمان به قدرت رسیدن گفت که  بایداما، 
طبل که او از آن در زمانی که داُود خان  تر بلکه سال ها پیش ،حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 ب شده بودند. د، به النه های جاسوسی پاکستان جذپشتونستان خواهی را میز

وی آی ایس آی برای دهشت افگنی و ویرانی کشور ما به زیر نام مجاهد آنان در همان زمان از س
نه تنها را البته قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان این پروسه تربیه و آموزش میدیدند. 

 تسریع کرد بلکه کشور ما صحنۀ جنگ گرم در دوران جنگ سرد شد. 
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بینَ   وا لَْو ُتْدِهُن َفُیْدِهُنونَ  ٨َفال ُتِطِع اْلُمکَذِّ  ٩َودُّ
11

 َفال ُتِطِع اْلکاِفریَن َو جاِهْدُهْم ِبِه ِجهاداً َکبیراً  
 (.یرازیهللا مکارم ش تیآ)ترجمه !بنما یآن ] قرآن [ با آنان جهاد بزرگ لهیاز کافران اطاعت مکن ، و بوس نیبر ا بنا: ترجمه



توانستند به تا زدی، غارت، راهزنی و کشتار را آنان در تمام دورۀ که جهاد می نامند، آدم کشی، د
انجام دادند. آنان وسبلۀ بودند به دست قوت های خارجی تا اهداف سیاسی، استراتیِژک و نظامی آنان 
را در افغانستان پیاده کنند. بعد از قدرت رسیدن خویش به جان هم افتادند و تا توانستند از همدیگر و 

 . کردندکشتند، ظلم مردم افغانستان 

آنان وحشت و دهشت را در افغانستان نهادینه کردند و هنوز که هنوز است، دست از کشتار و قتل 
 برنداشته اند. 

در مقابل طالب سپس، ، می شد بر ضد دولت جنگ و جهاد کردمجاهد که در آن وقت اشرار نامیده 
اعش می گوید که انداخت، امروز دجهادی جهاد کرد و بیرق اسالم را برافرشت تا آنان را از قدرت 

نیست و داعش در مقابل طالب جهاد می کند. کشور ما النۀ تروریستی طالب مسلمانان خوب 
 جهادگران سراسر جهان و مرکز برای ناامن سازی کشورهای منطقه تبدیل شده است.

مجاهد ها درت، درست هم باشد، چه الزم بود که بعد از گرفتن قآقای عبد االحد تارشی حتا اگر گپ 
نفر کشتند. هرکس می داند که این گروهای جهادی را صد ها هزار کابل را به حمام خون مبدل کنند. 

حتا گاهی برای صلح با همدیگر می نشستند، عهد و پیمان می بستند، به هللا و رسول و قرآن سوگند 
رفتن به حتا وقت جلسه و بعد از ختم  یعنیند، دیگر با همدیگر جنگ می کرد و روز یاد می کردند

 خانه، به کمین همدیگر می نشستند و یکدیگر را به رگبار گلوله می بستند. 

تمام این همه قتل و کشتار را اعضای حزب دموکراتیک ، اگر آقای عبد االحد تارشی راست می گوید
ه اطراف خانه نه یک تحقیق بلکه یک نظر کوتاه ب میگویم الزم استخلق افغانستان انجام داده است، 

سال چهل د که آنانی که به مدت بیش از ید، و بپرسیش بیاندازخوی یش و شهری خو، روستاخویش
حزب دموکراتیک خلق افغانستان و چند در  راچند در صد شان کی ها آنها را کشت؟ کشته شده اند، 

  ؟ ه اندگروههای جهادی و طالبی کشترا صد شان 

در زمان حزب دموکراتیک انجام میداد.  ها تمام مناطق کشور جهادی همان زمان تمام کشتار ها را در
حزب افغانستان، تمام ترور ها، حمله ها به راکتهای کور به سوی مناطق مسکونی از سوی جهادگران 

 صورت می گرفت. می اسال

ن گفت کسانی که آقای عبد االحد تارشی از آنان دفاع می کند می توا به جز از حمالت کورکورانۀاما 
قدرت را به دست گرفتند، شهر کابل را میان خود  جهادی هازمانی که آرام بود. تقریبن کابل شهر که 

 تبدیل کردند.  ی واقعیسرا ماتمیک تقسیم کردند و با جنگ های خونین شهر را به ویرانه و 

و سپس  ،تجربۀ جهاد مجاهد برضد حکومت حزب دموکراتیک، جهاد طالب بر ضد حکومت مجاهد ها
داعشی ها بر علیه طالب نشانگر این است که جهاد ها همه برای حکومت کرزی و غنی، جهاد 

 تصرف قدرت و نعمت های دنیایی است نه اخروی.

از سوی دیگر، این جهاد ها از سوی نیروهای جارجی حمایت می شوند و مردم ما تنها قربانی میدهد  
 د، باشد که نداند.حاال که آقای تارشی این را نمیدان و بس.
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 این را خوش نادرند: تندروان اسالمی

 

وقتی اسالم ستیزان معانی آیات رادرست نمی فهمندویانمی خواهند آقای عبد االحد تارشی  زیر عنوان 
یک آیت ازهمهء قرآن بیاورند که درآن به قتل وکشتارنامسلمانان بی به من چلنج می دهد که  بفهمند
 صلح خواه، امرشده ویادستورداده شده باشد؛ و غیرمتجاوز و ضرر

که  موانم بیاوربلکه دهها آیه را می تآیه، ه تنها یک من به جناب آقای عبد االحد تارشی می گویم که ن
 است.نامسلمانان امرشده  درآن به قتل وکشتار

بلکه حضرت رسول هللا )ص( در مدینه از سال اول تا زمان وفاتش مصروف کشتار و  ،نه تنها آیات
ور می شدند، ان ها چپاول می شدند، انسان ها تر. درین زمینه کاروبود مسلمان سازی غیر مسلمانانان

به کنیزی تبدیل اسیر شان یهودیان قتل عام شدند، وقتی مردان شان کشته می شدند، زنان و دختران 
بشمول نیمت گرفته شده امول غد، یک پنجم از به غنیمت گرفته می شد، دارای های آنان شدنمی 

 انسانهای که اسیر بودند به رسوی خدا تعلق داشت.

پیش تر حدیثی از بخاری یاد کردم  که رسول خدا گفته است: من مامور شده ام با مردم بجنگم تا ال اله 
 ال هللا بگوید جان و مالش از دست من در امان است. اال هللا بگویند، پس کسی که ال اله ا

د واقعیت گفته شود، تاریخ به گونۀ واقعی و بدون دستکاری به اسالم گرامیان افراطی خوش ندارنالبته 
د از اسالم و مسلمانان به سبب اعمل که کرده اند، انتقاد شود. آنان خوش ندارنمردم نشان داده شود، 

  .کرده استتوهین به مقدسات به م ستیزی، هرکس چنین کند به اسال

جهان را گرفته باز هم می گوید که اسالم عیبی ندارد و عیبی که هست از  محتا امروز که گند آنان تما
 مسلمانی ماست.

 نباید فراموش کردکه منبع های قانون و رفتار مسلمانان همان آیات قرآن و حدیث پیامبر است 

او دیگر تنها پیامبر نبود، بلکه یک رهبر سیاسی و وقتی که حضرت محمد از مکه به مدینه رفتند، 
آیات خشونت و کشتار  منظامی بود که از مردم فرمانبرداری بدون قید و شرط را طلب می کرد. تما

اشت که مخالفانش را دمسلمانان در مدینه نازل شده است. چون حضرت محمد تصمیم قطعی  غیر
 نابود کند و همه مردم را به زور مسلمان بسازد. 

خصلت دفاعی نداشته  (خندق)جنگ احد و جنگ احزاب غیر نگ های حضرت محمد هیچ یک از ج
احد و جنگ احزاب )خندق( را نیز نمی  غزوۀ  اند. تمام آنان تجاوزگرانه و تهاجمی بوده است. حتا
برابر کاروان دزدی و نا امن کردن راه ها توسط  توان دفاعی دانست زیرا این دو جنگ هم واکنش در

 مسلمانان بود.

عالوه بر نین نیست. ها دفاعی اعالن کنند، در حالیکه چاسالم گرامیان افراطی خوش دارند که جنگ 
آن وقتی از کشتار و قتل گروههای افراطی نام برده می شود، آنان می گویند اسالم دینی صلح و 

آرامش است، وقتی که از کشتار و قتل غیر مسلمانان توسط خود پیامبر گفته می شود، می گوینند، این 
 دین ستیزی و توهین به مقدسات است. 



ه دفاعی بودن جنگ ها  دروغی بیش نیست و اکثر این جنگها ولی با نگاهی به تاریخ متوجه میشویم ک
 براي بدست اوردن غنیمت و غارت کاروانها و یا ترور مخالفین بوده است.

برای غارت و چپاول غیر مسلمانان نام می برم و بعد آیات را  نمن درینجا اول از جنگ های مسلمانا
 بیان می کند.تا جای الزم بدانم 

 توضیح کوتاه:پیش از ین یک 

 سریه نام دارند. یا غزوه  و یا در ادبیات اسالمی جنگ های که حضرت محمد دستور داده است 

باید بگویم که پیش از هجرت در زمانی که در مکه بود، یک غزوه یا سریه هم رخ نداده است، پون 
در مکه قدرت نظامی نداشت. به همین سبب است که در آیه های مکی هیچ اشارۀ به قتل و کشتار 

 البته آن وقت حضرت محمد قدرت نظامی هم نداشت.غیر مسلمانان نیست. 

 غزوه: 

 پیامبر اسالم در آنها حضور داشت.  جنگ هایی که خود

 سریه: 

در آنها شرکت نداشته و یکی از اصحاب را به سرکردگی سپاهیان  به جنگ هایی که محمد خودش
 تعیین می کرده.

 اول غزوات:

 در مدینه بود، این غزوه ها را به راه انداخت.که سالهای پیامبر اسالم در حضرت 

 «أبواء »  . غزوه1

 « بواط :» . غزوه2

 «عَشیره » . غزوه3

 «بدر أولى »  . غزوه4

 «بدر کبرى : » . غزوه2

 « بنى سلیم :» . غزوه6

 «بنى قینقاع :»  . غزوه7

 «سویق :» . غزوه8

 )غطفان( در سرزمین نجد: (« ذي امر : » . غزوه9

 «أحد :» . غزوه 11



 «حمراء األسد : » . غزوه 11

 «بحران » غزو:.  12

 «خندق » یا « احزاب  : ». غزوه 13

 «بنى نضیر :» . غزوه 14

 «ذات الرقاع :» در سرزمین « نخل » : ،. غزوه 12

 «بدر الموعد :» . غزوه 16

 «دومۀ الجندل :» . غزوه 17

 «بنى قریظه :» . غزوه 18

 «بنى لحیان :» . غزوه 19

 «ذى قرد : » . غزوه 21

 «بنى المصطلق : ». غزوه 21

 « حدیبیه: » . غزوه 22

 « خیبر : :» . غزوه 23

 «فتح مک ه :» . غزوه 24

 «حنین :»  . غزوه 22

 «طائف :» . غزوه 26

 موت :. غزوه 28

 «تبوك .:» 28

 

 سریه ها:
 
 فرستاد.« ثنیه ذى المروه » سریه عبیده بن حارث که رسول خدا او را به قسمت جنوبى .  1
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. جنگی که برای کشتار، قتل نه در زمین دیگر و برای اشغال، تهدید و مسلمان سازی خویش است
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 دارای های آن صورت بگیرد، دفاعی نیست. 

ارت صورت گرفته است، جنگ ها همه که برای مسلمان سازی و غاما از نظر جناب تارچی این 

 این را ستر حقایق می گویند.دفاعی بوده است. 

 دبودن ا می کردند، آنهخویش دفاع کسانی که از سرزمین خویش و از خانواده و قبیلۀ طبیعی است که 
، به آنان حمله می کردند و آنان را که جنگ دفاعی می کردند نه کسانی که به بهانۀ کافر بودن آنان

اعراب، جنگ های  در مقابلجنگهای دفاعی مردمان پارس، از جمله نیاکان ما نابود می کردند. 
 به مردم ما تحویل داده شد.دین را ی بر ضد اعراب متجاوز بود. اسالم سرانجام به زور شمشیر دفاع

عد را مطابق هنجار ها و قواها  دزدیحتا در همان زمان کسانی بودند که فکر می کردند این کاروان 
سوال پیامبر وقتی که یکی از مسلمانان از « أبواء»، مثلن در غزوۀ باشدبشری نمی پسندید و نیک 

کرد آیا مجاز است که به مشرکین در شب حمله کنیم در حالی که احتمال این میرود که زنان و 



کودکان شان در خطر بیافتد: پیامبر پاسخ داد: آنها از آنها هستند؛ یعنی زنان و کودکان مشرکان نیز 
 مشرکند. 

 ر غیر مسلمانان را اجازه میدهد. کنم که این جنگ های تجاوزکارانه و کشتا حاال آیاتی را ذکر می

لمانان بی آقای تارشی چلنج می دهد که یک آیت ازهمهء قرآن بیاورم که درآن به قتل وکشتارنامس
هیچ امرشده باشد. اگر خودش ماله کشی نمی کند و در گفتار خود صادق است خوب میداند که  ضرر

ا جنک احد و احزاب را نمی توان تجاوز غیر مسلمانی در جنگ ها به مسلمانان حمله نکرده اند. حت
ها که در باال نام گرفتم، بر علیه مسلمانان دانست برای اینکه مسلمانان با این همه سریه و غزوه 

 باعث آن شدند که قریش به آنان درین دو جنگ حمله کند. 

 بوده است. آنان کشتار ورسانیدن کافران تمام این سریه ها و غزوه ها برای به قتل پیداست که 
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 :طور خالصهزنی مسلمانان اولین كاروان 

 

پیامبر کسی را به نام عبدهللا بن جحش همراه با هشت نفر در یك سفر روانه كرد. وي به عبدهللا نامه 

او مطابق همان دستور  كه دو روز از مسافرتش گذشته باشد. یو گفت كه آنرا باز نكند تا زمان اي داد

 که چنین نوشته شده بود:  خواند یمنامه را روز از مسافرتش بعد از دو 

آنجا منتظر قریش بماند  . دریبین مكه و طائف رسیده ا نزمان به نخلهآتا  یتو این نامه خواند ی"وقت

 و تجسس كند كه چه مي كنند."  

منتظر قریش او به دیگران مي گوید : "پیامبر به من دستور داده است كه به نخله بروم و در آنجا 

. او ممنوع كرده است كه شما را تحت فشار قرار دهم، او اخبار جدیدي از آنان بیاورمبمانم تا براي 

هركدام از شما كه مایل به شهادت هستید یك گام به جلو گذارد و اگرنه یك گام به عقب. من همانطور 

 كه رسول خدا دستور داده عمل خواهم كرد." 

. آنها موقعیت تجارت می کردندرواني از قریش مي رسند كه چرم و کشمش عبدهللا و گروهش به كا 

را بررسي مي كنند و می گویند:"اگر به آنها امشب حمله نکنند آنها به منطقه ي حریم مکه مي رسند و 

امن خواهند بود و اگر آنها را بكشند در ماه حرام كشتن ممنوع است، البته در عرف اعراب جاهلیت 

ماهي  ،. آخرین روز ماه رجب بود، کشتن در ماه حرام ممنوع استرا نیز پذیرفته است که اسالم آن

 كه در آن جنگ ممنوع بود. 

بن عبدهللا بن مغیره و برادرش نوفل بن  در آنجا، بنابر نوشتۀ طبری، عمرو بن خضرمی، عثمان

 عبدل هللا بن مغیره، هردو مخزومی، حکیم بن کنسان با کاروان بودند.



به گفته ي ابن اسحاق آنها تصمیم گرفتند كه "تا آنجا كه مي توانند از ایشان بكشند و هر آنچه دارند بنا 

 را از آنها بگیرند."

راه رفتن به مدینه ، عبدهللا یك پنجم غنائم را براي حضرت محمد جدا مي گذارد. وقتي آنها به  رد 

سرباز مي زند و فقط مي گوید : "من به شما  اردوگاه مسلمانان بازمي گردند، پیامبر از گرفتن غنائم

 دستور جنگیدن در ماه مقدس را نداده بودم." 

محمد و پیروانش به كه گفتند قریش  عرب های موقعیت ناگواري قرار مي گیرد چرا كه پیامبر در اما 

كرده ریخته است ، غنائم را گرفته و مردمان را اسیر  ماه مقدس بي حرمتي كرده و در آن ماه خون

  .است

چنانگه گفتم در ماه های حرام قتل و کشتار، در رسم عرب حرام بود. سرزنش و محکومیت این عمل 

و مسلمانان مکه به پاسخ گفتند آنچه کرده اند در »به شدت جریان داشت تا جای که طبری می نویسد: 

 «. شعبان بوده است

موضوع را بنفع مسلمانان حل کرد و آن آیه این سورۀ بقره،  217سرانجام  هللا با فرستادن این آیه 

 است: 

ِ َو ُکْفٌر بِِه َو الْ  ْهِر اْلَحراِم ِقتاٍل فیِه قُْل ِقتاٌل فیِه َکبیٌر َو َصدٌّ َعْن َسبیِل هللاَّ َمْسِجِد اْلَحراِم َو َیْسَئلُوَنکَ َعِن الشَّ

ِ َو اْلفِْتنَ  وُکْم َعْن دیِنکُْم إِِن إِْخراُج أَْهلِِه ِمْنُه أَْکَبُر ِعْنَد هللاَّ ًُ أَْکَبُر ِمَن اْلَقْتِل َو ال َیزالُوَن ُیقاتِلُوَنکُْم َحتَّي َیُردُّ

ْنیا وَ  اْْلِخَرِة َو  اْسَتطاُعوا َو َمْن َیْرَتِدْد ِمْنکُْم َعْن دیِنِه َفَیُمْت َو ُهَو کاِفٌر َفأُولئِکَ َحبَِطْت أَْعمالُُهْم ِفي الدُّ

اِر ُهْم فیها خالُِدونَ  أُولئِکَ أَْصحابُ   .النَّ

 ترجمه استاد مهدی فوالدوند: 

کارزار در آن، گناهی بزرگ و باز داشتن از »از تو در باره کارزار در ماه حرام می پرسند. بگو: 

راه خدا و کفر ورزیدن به او و ] باز داشتن از [ مسجد الحرام ] حج [ ، و بیرون راندِن اهل آن از 

و آنان پیوسته با شما « گناهی [ بزرگتر ، و فتنه ] شرک [ از کشتار بزرگتر است. آنجا ، نزد خدا ]

شما را از دینتان برگردانند. و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در  -اگر بتوانند -می جنگند تا

آن  حال کفر بمیرند، آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می شود ، و ایشان اهل آتشند و در

 ماندگار خواهند بود.

یعنی  کارزار و کشتار، ماه حرام گناهی بزرگ است اما گناه بزرگتر از آن  باز داشتن از راه خدا و 

 کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجد الحرام ، و بیرون راندِن اهل آن از آنجا است. 

آقای تارشی باید معنای این آیه را  کافر بودن به ذات خویش بزرگتر از کشتار است.نظر به این آیه 

 بداند.

شما را از دینتان  -پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند درین آیه هللا همچنان می گوید که کافران

برگردانند. و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند، آنان کردارهایشان در دنیا 

 و آخرت تباه می شود ، و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.



سه سریه  ،ها را مسلمانان انجام داده اند و پیش از سریۀ نخلهولی ما در تاریخ می خوانیم تمام این جنگ

 . شتاو کدام فایدۀ مادی برای مسلمانان ند که بی نتیجه ماند ه بوددیگر نیز صورت گرفت

می جنگده اند.  مسلمانانپیوسته با پیش از سریۀ نخله، تاریخ نویسان مسلمان ننوشته اند کافران هیچ 

غزوات و سرایا را مسلمانان برای کشتار، غارت و مسلمان سازی غیر چنانکه میدانید تمام این 

 مسلمانان انجام میداده اند.

براي خود برداشت و بقیه  پیامبررا  غارتاین آیه، مسلمانان شاد شدند و یک پنجم اموال  البته پس از

ا کاال که براي آزاد زنان تقسیم کرد. اسیران را نیز نگه داشت و با گرفتن فدیه )پول ی را بین کاروان

 .آنان را آزاد کرد( کردن اسیر می پردازند

آین آیه کاروان زنی را تایید کرد و مسلمانان نیز دانستند که با کاروان زنی و کشتار غیر مسلمان می 

  بعد ازین جنگ با مخالفان جهاد اعالن شد. توان صاحب ثروتهای بی کران شد.
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 قرآن برای کافرکشی و غارت غیر مسلمانان: ی ازآیاتحاال بیان 

 

 فقط شماری از آیات را که برای کشتار کافران برادرو درینجا برای به درازا نکشیدن نوشته تنها 

 یاد می کنم. به عنوان مشت نمونه خروار بفروفرستاده شده است  آقای تارشی

 

 هللا مردم را به جنگ تشویق می کند: درین آیه

 56آیۀ  -سورة انفال 

ِض اْلُمْؤِمنیَن َعلَي اْلِقتاِل إِْن َیکُْن ِمْنکُْم ِعْشُروَن صاِبُروَن َیْغلُِبوا ِماَئَتْیِن  بِيُّ َحرِّ َها النَّ َو إِْن َیکُْن ِمْنکُْم یا أَیُّ

ُهْم َقْوٌم ال َیْفَقُهونَ  ًٌ َیْغلُِبوا أَْلفاً ِمَن الَّذیَن َکَفُروا بِأَنَّ  .ِماَئ

 ترجمه:

پیامبر، مؤمنان را به جنگ تحریک کن ، اگر از شما بیست نفر شکیبا باشند بر دویست نفر چیره اي 

و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران چیره می شوند؛ زیرا آنان گروهی  خواهند شد

 کوته فکرند.

 :طا فرمایداعتا بهشت را  که جنگ و کشتار کنند را می خرد مسلمانانهللا جان درین آیه 

 444آیۀ  -سورة توبه 



َ اْشَتري ًَ ُیقاتِلُوَن في  إِنَّ هللاَّ ِ َفَیْقُتلُوَن َو ُیْقَتلُوَن َوْعداً   ِمَن اْلُمْؤِمنیَن أَْنفَُسُهْم َو أَْموالَُهْم ِبأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّ َسبیِل هللاَّ

ا ِفي التَّْوراِة َو اْۡلِْنجیِل َو اْلقُْرآنِ 
ِ َفاْسَتْبِشُروا بَِبْیِعکُُم الَّذي باَیْعُتْم بِِه َو   َو َمْن أَْوفي َعلَْیِه َحق ً ِبَعْهِدِه ِمَن هللاَّ

 .ذلِکَ ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظیمُ 

 ترجمه:

هللا از مؤمنان جانها و مالهایشان را خرید، تا بهشت براي ایشان باشد؛ در راه هللا می جنگند، پس )چه( 

اي حقی که هللا در تورات وانجیل و قرآن داده است و چه کسی بهتر ازهللا کشته شوند وعده  بکشند یا

 خواهد کرد؟ به این خرید و فروشی که کرده اید شاد باشید که شادکامی بزرگی است. به پیمان خود وفا

 هللا کسانی که در صفوفی محکم در راهش بجنگند را دوست دارد:

 1آیۀ  -سورة صف 

َ ُیِحبُّ ا ُهْم ُبْنیاٌن َمْرُصوصٌ   لَّذیَن ُیقاِتلُوَن فيإِنَّ هللاَّ  4َسبیلِِه َصف ًا َکأَنَّ

 ترجمه:

 هللا کسانی که در راهش در صفی سرب مانند، می جنگند را دوست دارد.

 

ن است؛ وظیفه اي که کسی نمی تواند هللا را فریب دهد، زیرا مسلماناوظیفه ي همه  جنگ و کشتار

 .او شنواي داناست

 411آیۀ  - سورة بقره

َ َسمیٌع َعلیمٌ   َو قاِتلُوا في ِ َو اْعلَُموا أَنَّ هللاَّ  .َسبیِل هللاَّ

 ترجمه:

 در راه هللا بجنگید و بدانید که هللا شنوا و داناست.

 

ورچه ممکن است برخی از انسانها از این واجب اسالمی نفرت داشته باشند؛ ولی باید  می ووید هللا

 است.فرخیري تنبدانند که درین 

 445آیۀ  -سورة بقره 

أَْن ُتِحبُّوا َشْیئاً َو ُهَو   أَْن َتکَْرُهوا َشْیئاً َو ُهَو َخْیٌر لَکُْم َو َعسي  ُکِتَب َعلَْیکُُم اْلقِتاُل َو ُهَو ُکْرهٌ لَکُْم َو َعسي

ُ َیْعلَُم َو أَْنُتْم ال َتْعلَُمونَ   .َشرٌّ لَکُْم َو هللاَّ

 ترجمه:



در حالی که از آن متنفرید، چه بسا چیزي که از آن متنفر باشید در آن خیر  جنگ بر شما واجب شد

 چه بسا چیزي را دوست بدارید آن برایتان شر باشد، هللا می داند و شما نمی دانید. شما باشد و

 

ی بسیار باالتر از کسی است که نمی جنگد و کسی که مسلمانی که در راه هللا بجنگد، داراي درجات

 نگیدن را ندارد، باید با مال خویش به مجاهدان یاري رساند.ج ییتوانا

 92آیۀ  -سورة نساء 

َرِر َو اْلُمجاِهُدوَن في َل   ال َیْسَتِوي اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنیَن َغْیُر أُولِي الضَّ ِ ِبأَْموالِِهْم َو أَْنفُِسِهْم َفضَّ َسبیِل هللاَّ

ُ اْلُمجاِهدیَن ِبأَْموالِِهمْ  ُ اْلُحْسني هللاَّ ًً َو ُکال ً َوَعَد هللاَّ ُ اْلُمجاِهدیَن َعلَي   َو أَْنفُِسِهْم َعلَي اْلقاِعدیَن َدَرَج َل هللاَّ َو َفضَّ

 .اْلقاِعدیَن أَْجراً َعظیماً 

 ترجمه:

مؤمنانی که بدون هیچ رنجی از جنگیدن خوداري می کنند با کسانی که با مال و جان خویش در راه 

کنند برابر نیستند؛ هللا کسانی را که با مال و جان خویش جهاد می کنند بر آنان که از  هللا جهاد می

با درجتی برتري داده است و هللا همه را وعده هاي خوبی داده است و  جنگیدن خودداري می کنند

 گردانند با مزد زیادي برتري داده است. مجاهدان را بر آنها که از جهاد روي

 

که تسلیم را آنانی  د مگر اینکه در زمین قتل عام بس یار کنند.نووید که اسیر نگیردرین آیه هللا می 

 شده اند نیز بکشید.

 56) )انفال/ 

ُ   ما کاَن لَِنبِيٍّ أَْن َیکُوَن لَُه أَْسري ُ ُیریُد اْْلِخَرَة َو هللاَّ ْنیا َو هللاَّ َحتَّي ُیْثِخَن ِفي اأْلَْرِض ُتریُدوَن َعَرَض الدُّ

 َحکیٌم. َعزیزٌ 

 ترجمه:

هیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی بگیرد ، تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند. شما 

 متاع دنیا را می خواهید و خدا آخرت را می خواهد ، و خدا شکست ناپذیر حکیم است.

 

ذلت و خوار به دست  بجنگید تا به یعنی یهودیان و مسیحیان می ووید با اهل کتابهللا در این آیه 

 خویش به شما جزیه بدهند. یعنی وناه آنان این است که یهود و یا نصارا هستند.

ُ َو َرُسولُُه َو ال َم هللاَّ ُموَن ما َحرَّ ِ َو ال ِباْلَیْوِم اْْلِخِر َو ال ُیَحرِّ  َیدیُنوَن دیَن اْلَحقِّ قاِتلُوا الَّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِباَّللَّ

ًَ َعْن َیٍد َو ُهْم صاِغُروَن. ِمَن الَّذینَ   أُوُتوا اْلکِتاَب َحتَّي ُیْعُطوا اْلِجْزَی

 ترجمه: 



با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند ، و آنچه را خدا و فرستاده اش 

[  با ] کمالِ حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متدی ن به دین حق نمی گردند ، کارزار کنید ، تا 

 خواری به دست خود جزیه دهند.

 ٣٢١سوره توبه آیه 

ًً َواْعلَُمواْ  َن اْلُكفَّاِر َولَِیِجُدوْا ِفیُكْم ِغْلَظ َها الَِّذیَن آَمُنوْا َقاتِلُوْا الَِّذیَن َیلُوَنُكم مِّ ِقیَن. َیا أَیُّ َ َمَع اْلُمتَّ  أَنَّ هللا 
 

 ترجمه:

ا( کافرانى که مجاور شما هستند بجنگید و آنان باید در شما خشونت اى کسانى که ایمان آورده اید )ب

 بیابند و بدانید که هللا با متقیان است.

تا هللا آنان را به دست شما شکنجه دهد و  بجنگید سورۀ توبه می فرماید که با کافران 41هللا در آیۀ 

 .رسوا کند و شما را بر آنها پیروزى وراند و تا دلهاى وروه مؤمنان را یخ شود

. 

ُ ِبأَْیدیکُْم َو ُیْخِزِهْم َو َیْنُصْرُکْم َعلَْیِهْم َو َیْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمنیَن. ْبُهُم هللاَّ  قاِتلُوُهْم ُیَعذِّ

 ترجمه:

جنگید، تا هللا آنان را به دست شما شکنجه دهد و رسوا کند و شما را بر آنها پیروزى گراند و با آنان ب

 دلهاى گروه مؤمنان را خنک گرداند.

 

چیزی بنویسم چون ارزش نیاز نمی بینم  اکنون رابطه با ادامۀ حمالت آقای تارشی باید گفت کهدر 

اما این حق را برایم محفوظ میدارم که هروقتی که الزم بدانم و هر آنچه که الزم  پاسخ گفتن را ندارد.

 بدانم بنویسم.

فکر نکنید که کفار تنها و فقط همان کفار عربستان بوده است. چه در آن زمان چه هم اکنون مراد از 

سال پیش  1411. چون آیه ها در خدود است ۀ زمینمسلمانان است؛ یعنی تمام مردم کرکافران غیر 

نازل شده اند، مسلمانان حق داشتند تمام مردم روی زمین را یا مسلمان کنند یا قتل عام. جان و مال، 

 زنان و دختران غیر مسلمانان هم در آن وقت و هم اکنون به مسلمانان حالل است. 

حاال که از تمام این آیات کشتار به همین خاطر نارل شده اند. کسی از خود نمی پرسد که ای هللا 

 مخلوق خویش که خودت آفریده یی این قدر نفرت داری، چرا آنان را خلق کردی؟ 

غیر از دشمنی و بی بسیار بد عمل می کنند. این آیات  ،در روزگار ما، آیات کشتار غیر مسلمانان

مله کنند، به کافران نمی توانند حمسلمانان اییکه از آنجنتیجۀ دیگری ندارند.  اعتمادی میان مردم جهان

 مسلمانان با استفاده از این آیه ها، به جان همدیگر افتاده اند.بکشند و غارت کنند، 



درین کشتار ها و ویرانی ها از همه بیشتر مسلمانان خود شان زیان می بینند. جهاد و قتل کشتار برای 

 مردم افغانستان هیچ نتیجه نداده است. 

در افغانستان توصیف و ستایش  را ظفر و توفیق های جهاد آقای تارشی و همگنان او هرقدر از فتح،

 کند، بازهم در عمل بازندۀ اصلی درین جهاد مردم افغانستان بوده و هست. 

ها استفاده تاریک اندیش ترین و عقب افتاده ترین گروه رسیدن آیات کشتار و جهاد تنها برای به قدرت 

ازین آیات بر ضد کافران استفاده نمی کنند، وقتی که قدرت را گرفتند، هم، ، اما همان ها می شود

 .رو آورندبه گدایی از کشور های غیر اسالمی  اند حتا حاضر قدرت خویشبرای بقأ و حفظ 

م جهان همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، با مردباید جهان تغییر کرده است، ما امروز باید گفت: 

و در داخل  احترام به عقاید و ادیان دیگران،  ؛همجواری، احترام به دیگرانمتکی به حسن همزیستی 

 1411کتابی که  . ن را قبول کرده استآهای کشور احترام به حقوق بشر که افغاستان تمام پیماننامه 

سال حاکمیت خویش  23حتا در همان مدت . نمی تواند به کار امروز بیاید سال پیش نوشته شده است

 د بارها آیه های آورده است که آیه های قبلی را منسوخ کرده است. حضرت محم

هر قدر که جهاد و قتل و کشتار کنید، این کتاب هر قدر که آقای تارشی و همگنانش ماله کشی کند، 

   .کندتامین تواند نیاز های امروزین جامعۀ انسانی را نمی 

در زندگی خصوصی خویش رو آوریم. دین یک امر خصوصی است. هر کتاب این  اما می توانیم با

انسان حق دارد هردین و آیین، هر اندیشه و فکر، هردیدگاه که میخواهد داشته باشد و به شکل 

که پیروی می  دین و آیینهر از و هم آزاد است، خصوصی یا عمومی بیان کند. هر انسان حق دارد 

 تغییر دهد. دارد، که هر اندیشه و فکر را یا ، کند

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این اعالمیه حقوق بشر،  18مطابق مادۀ 

ین و ابراز عقیده، چه به یو آشکار کردن آ دین، و آزادی علنیو  حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب

آموزش، اجرای مناسک، عبادت و صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب 

برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به 

 لحاظ تمایز و اختالف اندیشه ندارد.

 اما انتقاد از اصولی دینی هرگز به معنای توهین نیست.

ای بدون  ن باور و عقیدههر انسانی حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ و این حق شامل آزادی داشت

]نگرانی[ از مداخله ]و مزاحمت[، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطالعات و افکار از طریق هر 

 .اعالمیه جهانی حقوق بشر( 19ای بدون مالحظات مرزی است. )مادۀ  رسانه

آقای تارشی و  اما آقای تارشی به این موضوعات سخت تندگ نظرانه و متعصبانه برخورد می کند.

با این نوشته ها آنرا که خردپذیر هم تندروان اسالمی تاریخ اسالم را یا نخوانده اند و یا هم می کوشند 

 خردپذیر و انسانی جلوه دهند. نیست، 
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