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Abstract  
The purpose of the present study is to review the pathology of friendship with Kuffār (disbelievers) in the 

Islamic Society and finding resolutions for that based on Sūrah Mumtahinah using thematic analysis. The 

basic, organizing, general, and final themes in Sūrah Mumtahinah were extracted from the Qur’anic verses 

and vocabularies in order to discover the themes using thematic analysis. It was determined that the dominant 

general themes in this Sūrah discourage friendship with disbelievers and encourage obedience to the divine 

rules in terms of relationship between Muslims and Kuffār. Accordingly, the final theme that is self-esteem 

and distrust to the enemy was introduced. Moreover, in this regard and with respect to Birā’at jūyī (loathing), 

the Islamic society faces various moral damages such as the domination of sentiments and extremism in 

political-social domains so for releasing the Islamic society from such challenges, God Almighty has stated 

some guidelines like the model of Majesty Ibrāhīm (s) and justice to resolve this problem.  
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 چکیده

رفت آن براساس سوره ممتحنه و با روش تحلیل   های برون جامعۀ اسالمی و راهشناسی دوستی با کفار در   هدف پژوهش حاضر آسیب
مضامین پایه، مضامین   برای کشف مضامین سوره با روش تحلیل محتوا، با مراجعه به آیات و واژگان آن،باشد.  مضمون می

عدم دوستی با کفار و م و حاکم بر سوره، دهنده، مضامین عام و مضمون نهایی، استخراج گردیده و مشخص شد که مضامین عا  سازمان
مضمون نهایی آن، خودباوری و عدم اعتماد به دشمن   پیروی از احکام الهی در روابط با آنان و مسلمانان بوده و برگرفته از همین مهم،

های   گیری دارای آسیب  شکل جویی، در فرایند  ای چون برائت  معرفی شده است. لذا جامعۀ اسالمی در همین راستا و با توجه به زمینه
اجتماعی بوده است که خدای متعال برای  -جویی در عرصۀ سیاسی  اخالقی متفاوتی مانند غلبه روابط عاطفی در برائت و افراط در برائت

  را بیان کرده است. رفت از آنها  ورزی برای برون الگوگیری از حضرت ابراهیم)ع( و عدالت رهایی جامعۀ اسالمی از آنها، راهکارهایی مانند
 

  ورزی، روش تحلیل مضمون، حضرت ابراهیم)ع(.  دوستی با کفار، سوره ممتحنه، عدالت های کلیدی:  واژه

                                                           

 90/59/9055 تاریخ پذیرش:؛  95/53/9311 دریافت:تاریخ  .5
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 . مقدمه0

اسالمی و تبدیل اجتماع مؤمنان به گروهی حاکم بود. در این  ۀگیری جامع  دوران مدینه، مرحله شکل
قیان، محور   های مشرک، اهل کتاب، منافق و انسان دوره گروه قیان قرار گرفته و متِّ های ضعیف در کنار متِّ

ای که در مدینه نازل شد، مسیر راه را  سوره 29گیری جامعه دینی هستند. رهنمودهای الهی در ضمن   شکل
اجتماعی پسندیده هموار کرد، اما واقعیت آن است که هر  -مطلوب و اخالق سیاسی ۀبرای رسیدن به جامع

الت ساخت و استقرار و چه در حالت تکمیل و تدبیر، برای استمرار حرکت، با اجتماعی، چه در ح
تواند مانع روند پیشرفت و یا تداوم حرکت تکاملی آن گردد. لذا،  شود که می  هایی اخالقی مواجه می  چالش

  ها را معرفی و راهکارهای خروج از آنها را بیان کرده است. های متعدد، آن آسیب  خداوند در سوره
ار در   گیری از روش تحلیل مضمون، به بررسی آسیب  رو، با بهره   پژوهش پیش اخالقی دوستی با کفِّ
پردازد و در پاسخ، بر این فرضیه تاکید شده   ممتحنه می ۀرفت از آن براساس سور  های برون جامعه مدینه و راه

سیاسی دوستی با کفار  -زای اخالقی  یابیم، زمینۀ اصلی آسیب است که با رجوع به آیات سورۀ ممتحنه درمی
های اخالقی متفاوتی مانند غلبه روابط عاطفی در   جستجو کرد که به آسیب جویی از آنان  را باید در برائت

ای مستقل، باتقوا،   جویی، منجر شده و جامعۀ مطلوب در این سوره، جامعه  برائت و افراط در برائت
محور است که همه این موارد   ای عدالت  حضرت ابراهیم)ع( و جامعه ارزشمدار و دارای الگوی برتر مانند

گیری جامعۀ مطلوب اسالمی   سیاسی و شکل -های اخالقی تواند بهترین راهکار برای رهایی از آسیب می
های تحلیل محتوا انجام شده  فراهم آید. این امر با تکیه بر روش تحلیل مضمون به عنوان یکی از روش

 گردد. دامه بررسی میاست که در ا
رود و با  اخالق، از ُخلق، به معنای سرشت و خوی است که در صورت درونی و باطنی آدمی به کار می

ترین کاربرد اصطالحی  ترین و شایع (. رایج90، ص95ق: ج9090شود )ابن منظور،  بصیرت درک می
که موجب  های پایدار در نفس اخالق در بین اندیشمندان و فیلسوفان اسالم عبارت است از صفات و هیئت

شوند )مصباح  طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان می صدور افعالی متناسب با آنها به
 (.231، ص9: ج9333، یزدی

 های اجتماعی و اعمال و رفتارهای  ها و نابسامانی  نظمی  یابی بی  ریشه شناسی،  در آسیبکارشناس 
شناسی   آسیب(. 3: ص9399کند )مساواتی آذر،  می لیلغیرطبیعی در جامعه را ارزیابی، تجزیه و تح

خود دور  یاست که جامعه اسالمی را از اصول و اهداف اصل ییرهایاخالقی، شناخت عوامل و متغ
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برای شناخت موانع حرکت از وضع موجود به سمت وضع  یشناسی، تکاپویی نظر کند، این آسیب می
 مطلوب اخالق اجتماعی است.

بیان قرآن، تفسیر »و مقاالتی به عنوان پیشینه پژوهش، وجود دارد، از جمله کتاب  در این زمینه کتب
اجتماعی رهبری، برخی از زوایای -( که با توجه به رویکرد سیاسی9311ای،   )خامنه« سوره ممتحنه

ار را بررسی کرده است. کتاب دیگر   «فتنه و نفوذ دشمن با محوریت سوره ممتحنه»دوستی با کفِّ

(، به بررسی و تفسیر آیات، با رویکرد رابطه با دشمن پرداخته است. اما اثری که به طور 9310فرد،  )عالیی
شناسی اخالق دوستی با کفار براساس روش تحلیل مضمون پرداخته باشد، یافت نشد و از   خاص به آسیب

 این جهت پژوهش حاضر، دارای نوآوری است.

 . شناسه و محتوای سوره ممتحنه3

رین، مدنی است و از حیث ترتیب نزول یکمین سوره پس از سوره سوره مم تحنه به اتفاق تمام مفسِّ
ن سوره عبارتند از: یهای ا (. نام095: ص9310 پور، احزاب و پیش از سوره نساء نازل شده است. )بهجت

ت»و  «امتحان»، «ُممَتحنه» باشد و  دهم می  هیبه سبب آ« امتحان»و « ممتحنه»ن سوره به یگذاری ا . نام«َمودَّ
امبر)ص( دستور داد تا آن زنان را امتحان کنند یشدند و پ نه پناهنده مییزنانی است که از مکه به مد  درباره

ه ین آی( و وجه تسمیه آن به مودت به خاطر نهی از مودت مشرکان در نخست001، ص1ج :9399 )قرائتی،
حاطب ». شأن نزول آن نیز برای آن است که (0، ص20 : ج9339 سوره است )مکارم شیرازی و همکاران،

اش در مکه   از مسلمانانی بود که به مدینه مهاجرت کرده بود، اما برخی از اعضای خانواده« بلتعه یبن أب
فتح مکه است،  ۀنگاری قصد داشت تا به مشرکین مکه خبر دهد که پیامبر اسالم)ص( آماد  بودند، او با نامه

رسان گرفت و برگرداند   اما جبرئیل نازل شد، پیامبر)ص( را خبردار کرد و علی)ع(، نامه را از پیک نامه
اول سوره مسلمانان را از دوستی با مشرکین بازداشت، هرچند که از  ۀ(. آی302، ص0ق: ج9090)بحرانی، 

 خویشان باشد. 
رین نیز محتوای این سوره را ب حب فی »اند، بخش اول از مسأله  ه دو بخش تقسیم کردهبعضی از مفسِّ

ه ه»و  «اللَّ رامون زنان مهاجر و ید، بخش دوم، پیگو و نهی از طرح دوستی با مشرکان سخن می «بغض فی اللَّ
(. از نظر 099: ص9310 پور، ؛ بهجت0، ص20: ج9339 ش امتحان آنها است )مکارم شیرازی،یآزما

رین، مهم است خارجی ین محورها و مقررات سیین سوره عبارتند از: تعیا  اهدافن یتر بعضی از مفسِّ
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(. سوره 393، ص25 : ج9339 ز )رضایی اصفهانی،یادآوری رستاخیمسلمانان در رابطه با دشمنان اسالم و 
ت مسلمان می ه مییمایآموزاند که راه خود را بپ ممتحنه به امِّ از کند که  ند، لذا در آغاز سوره، مؤمنان را متوجِّ

م است و دشمنان یرو که آن دوستی، گمراهی از راه درست و صراط مستق دوستی با کافران دوری کنند. از آن
آمده که این « فی ظالل القرآن»(. در تفسیر 212، ص90 ق: ج9091 کنند )مدرسی، به دوستی تظاهر می

ای از آن  مدینه است، حلقهتنظیم اجتماعی و دولت در جامعه  ،ای در سلسله تربیتی، ایمانی  سوره حلقه
زنجیرۀ طوالنی و از آن روش الهی برگزیده برای جامعۀ اسالمی که برای زندگی انسانی، صورتی واقعی و 

 (. 3030، ص0 ق: ج9020کاربردی دارد )سید قطب، 

 . روش تحلیل مضمون2
استخراج  تحلیل مضمون، به تجزیه و تحلیل سورۀ ممتحنه و گیری از روش  پژوهش حاضر با بهره

شکال برای تحلیل در ترین اَ   یکی از معروف 5غرض اصلی و محوری آن، انجام شده است. تحلیل مضمون
(. در تحلیل مضمون به عنوان نوعی از روش Braun & Clarke, 2006: P.78های کیفی است )  پژوهش

است. در این روش، تحلیل محتوا، تکیه محقق بیش از هر چیز، روی مضامین و محتوای پیام و متن 
شده، مضامین متن را  های از پیش طراحی نامه ها و پرسش کند به جای استفاده از مقیاس پژوهشگر تالش می

های   ( و کاربرد اصلی آن برای تحلیل داده913-912: ص9310مورد سنجش قرار دهد )نئوندورف، 
های   ها و الگوهای معنایی در دادهمتفاوت یک متن است. به بیان دیگر، تحلیل مضمون، بر بررسی محتوا

(. در این روش، مضمون در Daly, Kellehear & Gliksman, 1997: P.614باشد ) یک متن متمرکز می
محتواها و واژگان دیگر به نحوی بر گرد آن  ۀواقع، یک معنای کالن و کلی در یک متن است که هم

تجزیه و تحلیل، الگوهای تفسیر  شناسایی، این روش بر »باشد.  چرخند و مهم کشف آن محتوا می  می
. (Braun & Clarke, 2006: P.79)« های کیفی مبتنی است  با تاکید و تکیه بر داده  معانی یا مضامین،

آید. در کنار آنها و مفاهیم صریح،   ها، محتوا و مفاهیم به دست می  مایه  مضمون هم غالبًا از تکرار درون
گیرند، هرچند که ممکن است آن معانی،   ش باالیی هستند که مورد توجه قرار میمعانی ضمنی نیز دارای ارز

پوشانی نیز داشته باشند. بسیاری از کتب و مقاالت مرتبط، این روش را در   ها، با یکدیگر، هم  محتواها و داده
                                                           

1. Thematic analysis 
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توان آنها   د که میرس اند که مشهورترین آنها، شش مرحله است، اما به نظر می  معرفی کرده چند گام و مرحله
متن، خوانش و آشنایی با  ۀاول، مشاهد ۀمرحل (Braun & Clarke, 2006: P.79).را در یکدیگر ادغام کرد 

ها بوده که بیشتر برای مدیریت و   کدسازی داده  دوم، ۀواژگان و مفاهیمی است که در متن وجود دارد. مرحل
ای مفید است و     باشد، اینکه چه داده مفاهیم پایه و بنیادین میایجاد   سوم، ۀرود. مرحل  تنظیم آنها به کار می

کدام، کارآ نیست و مقایسه و تحلیل آنها، تا بتوان به آن مضمون فراگیر دست یافت. کشف ارتباط میان 
ها و   و تحلیل اطالعات و داده چهارم، مرور ۀمرحلشود.   ها و مضامین، در این مرحله انجام می  داده
رساند تا به مضمون   مند از متن می  این مراحل، ما را به فهم و درکی نظام ۀگذاری مضامین است. مجموع  نام

 نهایی آن دست یابیم. 

 های روش تحلیل مضمون  گیری از گام . مضامین سورۀ ممتحنه با بهره0

ی هستند تا سوره ممتحنه، در جستجوی یک غرض کل ۀگان  کند که آیات سیزده  تحلیل مضمون بیان می
چند گام و مرحله را پیشنهاد   آن را برای مسلمانان بیان کند. برای کشف این غرض، روش تحلیل مضمون،

 کند.  می
واژگان آنها و با  ممتحنه با بررسی آیات،  ۀبررسی متن و شناخت اولیه از آن: این امر در سوراول، 

 شود.  استفاده از برخی تفاسیر انجام می
شود و با تکیه بر مفاهیم و برخی از   های به دست آمده، انجام می  کدگذاری داده  ،  رحلهدر این م دوم،

  گردند.  مضامین به دست آمده، دارای شناسه می  قطعات آیات،
اول، مضامین  ۀدست  آید،  بندی مضامین است، در این مرحله، چند دسته مضمون به دست می  دسته سوم،

آیند؛ پس از آن، مضامین   آن مضامین کلیدی که از آیه یا آیات به دست میای است،   بنیادین و پایه
مضامین عام   بعد، ۀآیند، در مرحل  دهنده قرار دارند که از ترکیب و ادغام مضامین بنیادین به دست می سازمان

یت چند آیه به دست می  و فراگیر استخراج می آنها است.  آید و روح حاکم بر  شوند، آن مضامینی که از کلِّ
مقایسه و ترکیب مضامین چندگانه است که از درون هر کدام، مضامین کالن و در آخر، مضمون   چهارم،

آید که در متن و سوره، دارای بسامد باالیی است و بقیه مفاهیم به نحوی به آن مفهوم   نهایی به دست می
شوند. در واقع با مقایسه چند الیه و گام به   یابند و تحلیل می محوری ارتباط دارند و بر گرد آن، سامان می

ر متن،   کند.  مرکزی متن دسترسی پیدا کرده و آن را کشف می ۀبه هست  گام، مفسِّ
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دهد که اگر کفار بر   کند و هشدار می  کفار نهی می ، مضامین بنیادین از دوستی با0-9در آیات 
جویی از کفار و خویشان  که از ابراهیم)ع( در برائتآورند و این  مسلمانان چیره شوند، به آزار آنان روی می

بحث از مضامینی پایه مانند ایمان و عدالت به عنوان دو مالک پایه برای  1-0 کافر الگوگیری کنند. در آیات
و تقوا و دوستی  ، مضامینی چون حاکمیت احکام الهی93-95دوستی و دشمنی است و در آیات پایانی 

اند، سپس این مضامین، آنگاه که در   این مضامین، مستقیم از آیات به دست آمدهنکردن با مغضوبین است. 
دهنده، مانند عدم اتکاء به دشمن، معیار بودن عدالت،  شوند، چند مضمون سازمان  کنار هم تحلیل می

شود و برآیند کلی مضامین بنیادین و   ایمان و حاکمیت احکام الهی در همه روابط، برداشت می
بندی آیات   دسته 9رساند. در جدول شماره   ، ما را به مضمون فراگیری عدم دوستی با کفار میهدهند  سازمان

  سورۀ ممتحنه و سپس تحلیل مضمون آن بیان شده است.

 مضامین سوره ممتحنه -0جدول

شماره 

 آیه
 مضامین بنیادین آیات

مضامین 

 دهنده سازمان

مضامین عام 

 فراگیر و

1 

َها  ِخُذوا َعُدِوِّ َیا َأُیِّ ِذیَن آَمُنوا اَل َتَتِّ ِة َوَقْد  یاَلِّ ُکْم َأْوِلَیاَء ُتْلُقوَن ِإَلْیِهْم ِباْلَمَوَدِّ َوَعُدَوِّ
اُکْم  ِإَیِّ ُسوَل َو ُکْم  َکَفُروا ِبَما َجاَءُکْم ِمَن اْلَحِقِّ ُیْخِرُجوَن الَرِّ ِه َرِبِّ َأْن ُتْؤِمُنوا ِبالَلِّ

ِة َوَأَنا  یَواْبِتَغاَء َمْرَضاتِ  یَسِبیلِ  یفِ  ِإْن ُکْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا وَن ِإَلْیِهْم ِباْلَمَوَدِّ ُتِسُرِّ
ِبیِل   َأْعَلُم ِبَما َأْخَفْیُتْم َوَما َأْعَلْنُتْم َوَمْن َیْفَعْلُه ِمْنُکْم َفَقْد َضَلِّ َسَواَء الَسِّ

کفار و عدم  عدم دوستی با
 ورزی نفاق

. مضمون 1
دهنده  سازمان

، 3، 2، 1آیات 
و  9، 6 ،5 ،4

13 
عدم اتکاء به 

دشمن و 
الگوگیری از 
ابراهیم)ع( و 

 پیروانش

عدم دوستی 
 با کفار

2 
وا   وِء َوَوُدِّ َیْبُسُطوا ِإَلْیُکْم َأْیِدَیُهْم َوَأْلِسَنَتُهْم ِبالُسِّ ِإْن َیْثَقُفوُکْم َیُکوُنوا َلُکْم َأْعَداًء َو

 َلْو َتْکُفُرونَ 
در آزار زبانی و عملی کفار 

 صورت چیرگی

3 
ُه ِبَما َتْعَمُلوَن  َلْن َتْنَفَعُکْم َأْرَحاُمُکْم َواَل َأْواَلُدُکْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیْفِصُل َبْیَنُکْم  َوالَلِّ

 َبِصیٌر 
نفع نداشتن فرزند و 
 خویشان در روز قیامت

4 

ا ُبَرآُء  یَقْد َکاَنْت َلُکْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة فِ  ِذیَن َمَعُه ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإَنِّ ِإْبَراِهیَم َواَلِّ
َبْیَنُکُم اْلَعَداَوُة  َبَدا َبْیَنَنا َو ِه َکَفْرَنا ِبُکْم َو ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الَلِّ ِمْنُکْم َوِمَمِّ

ِه َوْحَدُه ِإاَلِّ َقْوَل  ی ُتْؤِمُنوا ِبالَلِّ ْسَتْغِفَرَنِّ َلَك  َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحَتِّ
َ
ِبیِه َْل

َ
ِإْبَراِهیَم ِْل

ِه ِمْن َشْيءٍ  ِإَلْیَك اْلَمِصیُر  َوَما َأْمِلُك َلَك ِمَن الَلِّ ِإَلْیَك َأَنْبَنا َو ْلَنا َو َنا َعَلْیَك َتَوَکِّ  َرَبِّ

الگو بودن ابراهیم)ع( و 
 پیروان او برای اهل ایمان

جویی از کفار و  در برائت
 خویشان کافر

َنا 5 ِذیَن َکَفُروا َواْغِفْر َلَنا َرَبِّ َنا اَل َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِلَلِّ َك َأْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِکیُم  َرَبِّ  ِإَنِّ
نشدن و  دعا برای فتنه

هدف قرار نگرفتن مومنین 
 در جبهه کفار

. مضمون 2
دهنده  سازمان
: 8، 7آیات، 

عدالت و ایمان، 
مالک هرگونه 

6 
َه َواْلَیْوَم اآلِْخَر  َوَمْن َیَتَوَلِّ  َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفیِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َکاَن َیْرُجو الَلِّ

َه ُهَو اْلَغنِ   اْلَحِمیُد  یَفِإَنِّ الَلِّ
قراردادن سرمشقی نیکو 

 برای اهل ایمان
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شماره 

 آیه
 مضامین بنیادین آیات

مضامین 

 دهنده سازمان

مضامین عام 

 فراگیر و

7 
ُه َأْن َیْجَعَل َبْیَنُکْم  ُه َقِدیٌر  َعَسی الَلِّ ًة َوالَلِّ ِذیَن َعاَدْیُتْم ِمْنُهْم َمَوَدِّ َبْیَن اَلِّ ُه  َو َوالَلِّ

 َغُفوٌر َرِحیٌم 
ایمان، مالک دوستی و 

 دشمنی

دوستی و 
دشمنی و روابط 

با کفار و 
 8 مسلمانان

ِذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُکْم فِ  ُه َعِن اَلِّ یِن َوَلْم ُیْخِرُجوُکْم ِمْن ِدَیارُِکْم َأْن  یاَل َیْنَهاُکُم الَلِّ الِدِّ
وُهْم َو  َه ُیِحُبِّ اْلُمْقِسِطیَن  ُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم َتَبُرِّ  ِإَنِّ الَلِّ

ورزی و نیکی حتی  عدالت
 نسبت به کفار

9 
ِذیَن َقاَتُلوُکْم فِ  ُه َعِن اَلِّ َما َیْنَهاُکُم الَلِّ یِن َوَأْخَرُجوُکْم ِمْن ِدَیارُِکْم َوَظاَهُروا  یِإَنِّ الِدِّ

ْوُهْم  اِلُمونَ  َعَلی ِإْخَراِجُکْم َأْن َتَوَلِّ ُهْم َفُأوَلِئَك ُهُم الَظِّ  َوَمْن َیَتَوَلِّ

نهی از دوستی با 
در کار دین و  جویان جنگ

 کنندگان مسلمانان اخراج

11 

ِذیَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُکُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهَنِّ  َها اَلِّ ُه َأْعَلُم  َیا َأُیِّ الَلِّ
ارِ َفِإْن  ِبِإیَماِنِهَنِّ  اَل ُهَنِّ ِحٌلِّ َلُهْم  َعِلْمُتُموُهَنِّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُهَنِّ ِإَلی اْلُکَفِّ

وَن َلُهَنِّ َوآُتوُهْم َما َأْنَفُقوا َواَل ُجَناَح َعَلْیُکْم َأْن َتْنِکُحوُهَنِّ ِإَذا  َواَل ُهْم َیِحُلِّ
َکَواِفِر َواْسَأُلوا َما َأْنَفْقُتْم َوْلَیْسَأُلوا َما آَتْیُتُموُهَنِّ ُأُجوَرُهَنِّ َواَل ُتْمِسُکوا ِبِعَصِم الْ 

ُه َعِلیٌم َحِکیٌم  َأْنَفُقوا ِه َیْحُکُم َبْیَنُکْم َوالَلِّ  َذِلُکْم ُحْکُم الَلِّ

حاکمیت احکام الهی در 
روابط با زنان مومن و 

 کافر
مضمون  .3

دهنده  سازمان
و  11، 11 آیات
حاکمیت   :12

احکام الهی در 
نوادگی روابط خا

با مومنان و 
 کفار

پیروی از 
احکام الهی 

روابط با  در
کفار و 
 مسلمانان

11 
ِذیَن َذَهَبْت  اِر َفَعاَقْبُتْم َفآُتوا اَلِّ ِإْن َفاَتُکْم َشْيٌء ِمْن َأْزَواِجُکْم ِإَلی اْلُکَفِّ َو

ذِ  َه اَلِّ ُقوا الَلِّ  َأْنُتْم ِبِه ُمْؤِمُنونَ  یَأْزَواُجُهْم ِمْثَل َما َأْنَفُقوا َواَتِّ

حاکمیت تقوا و احکام 
الهی در پرداخت و جبران 

 ها خسارت

12 

بِ  َها الَنِّ ِه َشْیًئا َواَل  یَیا َأُیِّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت ُیَباِیْعَنَك َعَلی َأْن اَل ُیْشرِْکَن ِبالَلِّ
َیْسِرْقَن َواَل َیْزِنیَن َواَل َیْقُتْلَن َأْواَلَدُهَنِّ َواَل َیْأِتیَن ِبُبْهَتاٍن َیْفَتِریَنُه َبْیَن َأْیِدیِهَنِّ 

َه َغُفوٌر َمعْ  یَوَأْرُجِلِهَنِّ َواَل َیْعِصیَنَك فِ  َه ِإَنِّ الَلِّ ُروٍف َفَباِیْعُهَنِّ َواْسَتْغِفْر َلُهَنِّ الَلِّ
 َرِحیٌم 

بیعت پیامبر)ص( با زنان 
مومن به شرط ایمان و 

 عمل راستین

13 
ُه َعَلْیِهْم َقْد َیِئُسوا ِمَن اآلِْخَرِة  ْوا َقْوًما َغِضَب الَلِّ ِذیَن آَمُنوا اَل َتَتَوَلِّ َها اَلِّ َکَما َیا َأُیِّ

اُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ   َیِئَس اْلُکَفِّ

دوستی نکردن با قومی 
که خداوند بر آنها خشم 

 گرفته

 اعتماد به دشمن خودباوری و عدم مضمون نهایی:

عدم دوستی   مرکزی و مضمون نهایی این سوره، ۀهستکند که   سورۀ ممتحنه، به ما بیان می آیات و سیاق
در  کند. هم در ابتدای سوره متعرض آن است و هم در آخر و شدت از آن نهی می  مؤمنان با ُکفار است و به

  :9315 عت زنان شده است )طباطبایی،یاتش متعرض احکامی درباره زنان مهاجر و بیخالل آ
برای آن است تا صداقت آنان در عدم دوستی با کفار، احراز  (. گویی امتحان زنان مهاجر نیز220، ص91ج

گردد و با اطمینان از این امر، آنان از کمند دشمنی مسلمانان رها شوند. با این وصف، محتوای مرکزی این 
باشد و بقیه مفاهیم و مضامین به نحوی با این مفهوم مرکزی در   سوره، عدم دوستی و عدم اعتماد به کفار می
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  .باشد ط میارتبا
هم تعهد اعتقادی باور به خدای متعال   توان گفت که مضمون نهایی و غایی نهی از دوستی با کفار،  می

اجتماعی خودباوری که موجب تنظیم -تعهد سیاسی عدم ارتباط با کفار و هم تعهد اخالقی  وجود دارد، هم
 شود.  روابط مسلمانان با کفار می

 ره ممتحنهستی با کفار در سو. عدم دو5

ها و راهکارهای مرتبط با آن  آسیب  های اخالقی،  آسیب ۀبا توجه به مضمون نهایی سوره، در ادامه زمین
 شود.   ارائه می

 جویی از کفار  برائت  . زمینه آسیب اخالقی:5-0

کند که مسلمانان نباید کفار و مشرکین را دوست خود   خداوند در آیۀ اول سوره ممتحنه، تاکید می
ساز   تواند زمینه  میشوند، جویی اگر به درستی انجام نشود و گرفتار افراط و تفریط   بگیرند. این برائت

َها »خداوند خطاب به آنان فرمود: های اخالقی در عرصۀ اجتماعی و در ارتباط با کفار گردد.   آسیب یا َأیُّ
ِخُذوا َعُدوِّ  ِذیَن آَمُنوا ال َتتَّ ُکْم أَ  یالَّ د، دشمن من و خود یا مان آوردهیای کسانی که ا»، (9 )ممتحنه، «ْوِلیاءَ َو َعُدوَّ

 «. دیش قرار ندهیرا دوست خو
ه، جمع آن یشود و مراد از عدو در این آ ك نفر و هم بر جمع دشمنان اطالق مییهم بر « عدو»کلمه 

ر جمع در یضم ۀنیز به قریو ن« دیریاء خود نگیاول»فرموده است،   که خدای متعال  نینه ایباشد، به قر می
هستند و دشمنی با خدا به خاطر مشرك بودنشان است و   ن مکهین دشمنان، مشرکیمنظور از ا«. همیال»

د یمان آورده بودند. ذکر مومنین در کنار خداوند برای تاکین به خدا این برای آن بود که مؤمنیدشمنی با مؤمن
با   ایمان، (. برخی از مسلمانان سست223، ص91: ج9315بر منع و دوری از دوستی است )طباطبایی، 

ة»کردند:   کفار دوستی می دوستی میان برخی از  ۀعنی به واسطه رابطی(، 9 )ممتحنه، «ُتْلُقوَن ِإَلْیِهْم ِباْلَمَودَّ
(. مراد از 309، ص20ج :9332 رساندند )طبرسی، آنان می یغمبر)ص( را برایاخبار پ  مسلمانان و کفار،

هِ تُ » کنید   یعنی در حالی شما با آنان دوستی می  ، اظهار دوستی بوده و جمله حالیه است،«ْلُقوَن ِإَلْیِهْم ِباْلَمَودَّ
( و در 223، ص91: ج9315)طباطبایی،  «َو َقْد َکَفُروا ِبما جاَءُکْم ِمَن اْلَحقِّ »که آنان به دین شما باور ندارند: 

رون یاگر غرض شما در ب»، «یَو اْبِتغاَء َمْرضاتِ  یَسِبیلِ  یُکْنُتْم َخَرْجُتْم ِجهادًا فِ ِإْن »شود که   ادامه چنین بیان می
، 20ج :9332 )طبرسی،« دیفکنیشان نیرفتن و هجرت کردن طلب رضای من است، پس طرح دوستی با ا
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د، در یساز می انه با آنها رابطه دوستی برقراریشما مخف»د: یافزا شتر مییح بیآیه برای توض ۀ(. ادام305ص
ِة َو َأَنا َأْعَلُم ِبما َأْخَفْیُتْم »، «دانم د از همه بهتر مییکن ا آشکار مییحالی که من آنچه را پنهان  وَن ِإَلْیِهْم ِباْلَمَودَّ ُتِسرُّ

ْسَراُر »، در لغت آمده است « َو ما َأْعَلْنُتْم  نهانی به او : سخن را پإلی فالن حدیثا  ، خالف اْلعالن، َأْسَرْرُت «اْْلِ
وَن »« رساندم. اینکه خدا فرمود ةِ   ُتِسرُّ گاه  ، یعنی به مهر و محبتی که از آنان در سینه«ِإَلْیِهْم ِباْلَمَودَّ شان   دارند، آ

دهد که هر   (. پس از آن، خداوند به برخی از مسلمانان هشدار می050ق: ص9092 کنند )راغب اصفهانی،
زی بر یهم از راه معرفت خدا منحرف گشته که گمان کرده چ»شده است. گمراه   کس با آنان دوستی ورزد،

شه زندگانی یشه به ریخته و هم تیمان که طرح دوستی با دشمنان خدا ریماند و هم از راه ا خدا مخفی می
 (.93، ص20 : ج9339 خود زده و دشمن را از اسرارش با خبر ساخته است )مکارم شیرازی،

شود، زیرا همین کسانی که مسلمانان با آنها   دوستی با کفار توضیح داده میدر آیه دوم، چرایی عدم 
هایشان را به  هایشان را به اسارت، آزار و کشتن و زبان اند، اگر بر آنان چیره شوند، دست  کرده اظهار دوستی

 (..ای کاش آنان نیز کافر شوند )ممتحنه، گشایند و آرزو دارند که  بدگویی، ناسزا می
 یعنی اگر پیروز شوند )آلوسی، «إن یظفروا بکم» ای « ِإْن َیْثَقُفوُکْم »المعانی آمده است که  سیر روحدر تف

یعنی دوستی با آنان برای شما نفعی ندارد و آرزوی کفر »، «َیُکوُنوا َلُکْم َأْعداءً »(. 202، ص90ج ق:9090
زیرا که با نهایت دشمنی با شما هستند  شما را دارند، هرچند به آرزو باشد، یعنی با آنان دوستی نکنید،

دوستی پنهان با کفار به منظور جلب محبت آنان، در رفع عداوتشان نسبت به . (211ق: ص9092 )ایجی،
ابند، دشمنی خود را یشان دست یها، اگر به ا ن مودتیرغم ا  ن علییچ سودی ندارد و مشرکیه  مومنین،

 (. 229ص  ،91: ج9330کنند )طباطبایی،  اعمال می
جالب آنکه انسجام محتوایی بین آیه اول و آخر سوره وجود دارد، خداوند در آخرین آیه بار دیگر به 

دهد کسانی را که خداوند بر آنان غضب کرده است و از آخرت ناامیدند، به دوستی   مومنین هشدار می
کند، قومی که مورد خشم قرار   کید میگوید، این آیه، مفاد آیه اول را تا  (. ابن عاشور می93نگیرید )ممتحنه، 

، 29ق: ج9025 اند، مشرکین هستند که در آیه اول، به دشمن خدا وصف شده بودند )ابن عاشور، گرفته
 (. 909ص

ها   ای گردید تا برخی  زمینه  جویی مسلمانان از دشمنان و حتی خویشان کافر،  به هر حال، لزوم برائت
ع دنیوی نزد کفار دل بکنند و لذا همین امر بستری برای فساد اخالقی در نتوانند از روابط عاطفی و مناف

 اجتماعی شد.  -سیاسی ۀصعر
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 اجتماعی در سوره ممتحنه -های اخالق سیاسی . آسیب3 -5

 . غلبۀ روابط عاطفی در برائت5-3-0

مسلمانان با کفار تواند جامعه اسالمی را به تباهی بکشاند، دوستی   های اخالقی که می  یکی از آسیب
رو کرد، عدم  اسالمی را با مشکل روبه ۀهای اخالقی که جامع  به بهانۀ خویشاوندی است. یکی از چالش

برائت شایسته از خویشان و اطرافیان بود، خداوند در سورۀ ممتحنه، ضمن بیان مسأله برائت، این نکته را 
و خویشاوندی شده بودند و از اقوام کافر خویش کند که برخی از مسلمانان گرفتار روابط عاطفی   طرح می

جستند. خدا با ذکر این نکته که هرگز بستگان و فرزندانشان، روز قیامت سودی به حال آنان   دوری نمی
 (.3 شود که مسلمانان نباید گرفتار این آسیب شوند )ممتحنه،  نخواهد داشت، یادآور می

مسلمانان، تمام شود، قطعًا  یمت عذاب دوزخ برایارحام به ق کند که اگر حفظ  آیه، این نکته را بیان می
 (.312، ص91ج :9330 ند و با دشمنان خدا دوستی کنند )طباطبایی،ید درصدد حفظ آنان برآیو عقاًل نبا

شود. در آیۀ نهم ممتحنه آمده است که   سوره نیز خدای متعال این عدم دوستی را یادآور می ۀدر ادام
َو َمْن »اند،   که با آنان پیکار کنند، هرگز دوستی نورزند، آنان در حق مسلمانان ظلم کردهمسلمانان با کسی 

اِلُموَن  ُهْم َفُأولِئَك ُهُم الظَّ  (.1 )ممتحنه،   «َیَتَولَّ
د و اسرار ینید آنها را به دوستی برگزیکند که شما نبا آیه پایانی سوره، دوباره این امر مهم را یادآوری می

اند قوم یهود  ، چه کسانی هستند، بعضی گفته«مغضوب علیهم»د. در اینکه یار آنها بگذاریاخت خود را در
چه   (، هرچند این تفسیر با شأن نزول آن هماهنگ است، چنان00، ص29 ق: ج9092 باشند )طبری، می

دادند تا   یگزارش مدند و یرسان  ین را میها اخبار مسلم یهودین به یان و مستمندان مسلمینوایجماعتی از ب
(. اما 090، ص1: ج9332 مند شوند، پس خداوند از آن نهی فرمود )طبرسی، جات آنها بهره وهید از میشا
شود، از خویشان باشد یا  ن را شامل مییای دارد که همه کفار و مشرک ه، مفهوم گستردهیتوان گفت که آ  می

ه را محدود یز مفهوم آیست، و شأن نزول نین« هودی»ر به غضب در اینجا فقط منحصر به ینباشد و تعب
ن تمردوا یکل الذ»داند:   نیز، غضب را شامل همه کفار و مشرکین می« من وحی القرآن»کند. تفسیر  نمی

ه ف  (.932، ص22ج ق:9091 )فضل الله، « عیشمل الجمیرساالته، ْلن عنوان الغضب  یعلی اللِّ
جویی از آنان، آسیبی است که ممکن است جامعۀ  رائتپس روابط عاطفی مسلمانان با کفار و عدم ب

سوره، بحث از حضرت ابراهیم)ع( و پیروانش را طرح  ۀلذا، خداوند در ادام  رو شود، اسالمی با آن روبه
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( و 0  الگویی که روابط عاطفی موجب نگردید تا از دشمنان خدا و خود، برائت نجوید )ممتحنه،  کند،  می
   الگو بگیرند.مسلمانان باید از او 

 جویی  . افراط در برائت5-3-3

جویی بود، به این معنی   گری در برائت  های اخالق اجتماعی در جامعۀ صدر اسالم، افراط یکی از آسیب
پنداشتند که از کفار و مشرکان هر کس که باشد، حتی کسانی که به آنان ستم   که برخی از مسلمانان می

 ۀرساندند، خدا در آی  جویند، در حالی که آنان مشرک بودند، اما به مسلمین هم آزاری نمیاند، نیز بیزاری  نکرده
 (.9 راه عدالت در پیش گیرید )ممتحنه،  اند،  کند که نسبت به کسانی که به شما ستم نکرده  هشتم، بیان می

ی یایترش اسماء، هدااند که همسر مطلقه ابوبکر برای دخ ت کردهیه رواین آیبعضی از مفسران در مورد ا
ه فوق نازل شد و یرش آنها، امتناع کرد و حتی اجازه ورود به مادرش نداد، آیاز مکه آورد، اما او از پذ

 (.099، ص1ج تا: اش را قبول کند )حقی برسوی، بی هیرد و هدیامبر)ص( به او دستور داد، مادرش را بپذیپ
ك اصل کلی در چگونگی رابطه یبودند. آیه دهد که تمام کفار شامل حکم برائت ن  آیه نشان می

ا کسی که دشمنان ینکه مسلمانان موظفند در برابر دشمنان یکند و آن ا  ن ارائه مییر مسلمیمسلمانان با غ
ن یوند محبت را با آنها قطع کنند، اما اگر آنها نسبت به اسالم و مسلمیستند و پیاری دهد، بایاسالم را 

توانند با آنها رابطه دوستانه برقرار سازند  ن مییبه دوستی داشته باشند، مسلم لیا تمایطرف بمانند و  بی
جویی افراطی و   (. با توجه به همین نکته است که خداوند به برائت33، ص20ج :9339 )مکارم شیرازی،

کفار و »دهد که در نوع روابط خود با کفار، به شکلی سنجیده عمل کنند تا   منطق مسلمانان، هشدار می  بی
 ی نباشند )حسینی همدانی،مشرکانی که در قتال و اخراج مسلمانان از مکه، گام برنداشته بودند، مورد تبرِّ 

(. پس نهی از دوستی تنها با کفار حربی، به ویژه سران قریش و مشرکان مکه بود، 211، ص90 ق: ج9050
کی کردن جایز یند، اظهار محبت و نکرد  گروهی از کفار که برای مسلمانان مشکلی درست نمی ۀاما دربار

 موجب گردید تا مسلمانان از آسیب افراط  دهد. این حکم،  است و خداوند به رفتار عادالنه با آنان دستور می
 جویی، دور بمانند.   در برائت

 . درمان و راهکارها6

چنین   کند،  راهکارها و درمان را نیز بیان می  شناسی، قرآن کریم آن است که در کنار آسیب ۀروش و شیو
ها و آیات قرآن  نیست که درد بیان شود و درمان بعدها ذکر گردد، درد و درمان در کنار هم است، در آموزه
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جزیی بیان شده است. ها نیز به طور کلی یا  کریم و در همان سوره، راهکارهای پیشگیری و درمان آسیب
بیان شده   های مذکور،  ممتحنه برای رفع آسیب ۀشود، راهکارهایی است که در سور  آنچه در ادامه ذکر می

 است.

  . الگوگیری از ابراهیم)ع(6-0

اسوه و الگوگیری از او است تا راه و روش او را در پیش  ۀیکی از راهکارهای مهم در این سوره، ارائ
کند تا حضرت ابراهیم)ع( را به عنوان الگو قرار دهند تا در برابر کفار،   سلمانان سفارش میگیرند. خدا به م

برای شما »د: یفرما جویی از مشرکین، الگو سازند. خداوند می همچون ابراهیم عمل کنند و او را در برائت
کو یآیه اقتدای ن یمعنا (.0 )ممتحنه،« م و کسانی که با او بودند، اسوه خوبی وجود داشتیدر زندگی ابراه

(. در تفسیر الفرقان آمده است که خدای متعال در آیه 310، ص91 : ج9330 م است )طباطبایی،یبه ابراه
ِه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  یَلَقْد کاَن َلُکْم فِ »سوره احزاب:  29 مسلمانان  ۀحسن ۀالله را أسو  ( رسول29 )احزاب، «َرُسوِل اللَّ

تر از حضرت ابراهیم)ع(   احوال، رفتار و گفتار آن حضرت بوده و آن حضرت، کاملکند که شامل   معرفی می
جویی از عمویش، امر   است که در سورۀ ممتحنه ذکر شده و مسلمانان را به الگوگیری از ابراهیم در برائت

 (.230، ص29ق: ج9050 کند )صادقی تهرانی،  می

آزمایش و هدف آزار کفار قرار مده تا  ۀا ما را وسیلدر آیه بعد، دعای حضرت ابراهیم)ع( است که، خدای
  ها، ، ما را ببخش اگر گاه بر خالف ارزش«َو اْغِفْر َلنا»فرماید:   ( و در ادامه می0 بر ما چیره شوند )ممتحنه،

ْد َلَق »کند که:  ه مییگر تکیخدای متعال بار د  ه درباره الگوگیری،ین آیایم. در آخر  دوستی کرده  با دشمنان،
، 91ج :9330 د است )طباطبایی،ی( و تکرار مطلب برای تاک0 )ممتحنه، «کاَن َلُکْم ِفیِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

 (.311ص
گویند که ما از شما و   کند که او و پیروانش به کفار می  خداوند سپس وجه الگویی ابراهیم)ع( را بیان می

م و یورز و سپس آمده است که ما به شما کفر می (0 )ممتحنه،پرستید، بیزار هستیم   آنچه غیر از الله می
(. در ادامه، 0 )ممتحنه،د یمان آوریدار شده تا وقتی که به خدا ایشگی پدینه همیان ما و شما دشمنی و کیم

شود که حضرت ابراهیم)ع( برای عموی خود، طلب استغفار   نقل می وجهی دیگر از الگو بودن ابراهیم)ع(، 
ْسَتْغِفَرنَّ ِإاَلِّ »کرد: 

َ
ِبیِه َْل

َ
سبب برای عمویش  نیم)ع( بدی. در تفاسیر آمده است که ابراه«َلَك   َقْوَل ِإْبَراِهیَم ِْل

ا زمانی 990 آورد )توبه، مان مییدرخواست آمرزش کرد که به او وعده داده بود که به رسالتش ا که  (، امِّ
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(. اما 019، ص3 : ج9339 زاری جست )مغنیه،یبکند، از او  چنان بر شرك پافشاری می روشن شد او هم
مهربانی ابراهیم)ع( دارد که در کنار اظهار برائت از کفر   ( و990نشان از دلسوزی و حلم )توبه،   این دعا،

ا ُبَرآُؤا»  های اند که عبارت کند. بعضی از مفسرین گفته  برای او استغفار نیز می  عمویش، و  «َکَفْرنا ِبُکْم »، «ِإنَّ
انگر سه مرحله متوالی است: برائت از یب -ب مقتضی آن استیچنان که ظاهر ترت -«َبدا َبْیَننا َو َبْیَنُکُم »

، 99: ج9390 )هاشمی رفسنجانی،  شانیت و کفر به آنان و دشمنی علنی با ایمشرکان، انکار شخص
شود، تا آنگاه که به خدای یگانه ایمان آورند و این گسست،   . دشمنی و بغض با کفار گسسته نمی(013ص

 (. 3003، ص0 ق: ج9020 )سید قطب،قطعی و حتمی است 
کند که در عهد او  ق مییم)ع( تشویض بر ضد کافران، مؤمنان را به تأسی از ابراهیپروردگار برای تحر

ل کیمؤمنانی بودند که از قوم کافر خود ب گیری   بر اینکه دوست اعالمردند و زاری جستند و به خدا توکِّ
به هر حال، مسلمانان در آن زمان، گرفتار (. 993، ص29 ق: ج9025 )ابن عاشور،مشرکین، گمراهی است 

کردند، از این جهت، خداوند برای آنان، یک   افراط و تفریط شده بودند و گاه با یهودیان مدینه، دوستی می
 جویی از کفار، به انحراف نیفتند. کند تا در منطق دوستی یا برائت  الگو مانند حضرت ابراهیم)ع( معرفی می

 ورزی  عدالت. 6-3

ورزی است، ارزشی که با فراگیر شدن   یکی از راهکارهای دیگری که در این سوره، طرح شده، عدالت
امعه، به رسد و امور ج  گردد که هر صاحب حقی، به حق خود می  هایی می  آن، جامعه دارای شرایط و زمینه

(. یکی از مفاهیم قرآنی 30: ص9310گیرد )سیدباقری،   تناسب و تعادل در جای شایسته و بایسته قرار می
شود   باشد که در لغت به معنای، میزان، سهم و نصیب است. وقتی گفته می  می« قسط»در باب عدل، 

طوا الشیء بینهم» ( نیز 30 )اسراء،« المستقیمسطاس ق»باشد.  ، به معنای تقسیم به عدل و برابری می«تقسِّ
(. قسط به معنای آن 90، ص0ج ق:9090 باشد )ابن منظور،  که در قرآن به کار رفته، برگرفته از این واژه می

 .(925، ص3ج :9330 است که حق کسی را به دیگری ندهند و تبعیض روا ندارند )شریعتمداری،
کند، اما از آنجا که ممکن   ممتحنه، در عین آنکه مسلمانان را از دوستی با کفار نهی می ۀخدا در سور

کند با افرادی که با آنان    به آنان بیان می  است آنان گرفتار افراط و تفریط شوند و از مسیر عدالت دور گردند،
وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم َأْن تَ »عدالت ورزند:   اند،  و از دیارشان بیرون نرانده  اند  نجنگیده  (.9 )ممتحنه، «َبُرِّ

َه ُیِحبُّ  ِإنَّ : »شود که خداوند دادگران را دوست دارد  در ادامه چنین اضافه می  (.9 )ممتحنه، «اْلُمْقِسِطیَن  الَلِّ
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 جنگ نکرده بودند و با مسلمانان، پیمان داشتند.  مراد، غیر اهل مکه است که با مسلمانان در امر دین،
وهم»مصدر   ،«برِّ » باشد   معامله به عدل می  ،«تقسطوا»، مصدر «اقساط»به معنی احسان است و   ،«تبرِّ

تی که رویکرد 230، ص91: ج9315)طباطبایی،  (. به بیان سید قطب، آیه از عدل و نیکی نسبت به هر امِّ
شرکینی است که نقض عهد کند، سیاق و محتوای آیه تنها درباره م  آمیز و نیکی دارد، نهی نمی  مسالمت

د بر ی(، بلکه با9015، ص3ق: ج9020کردند و سیاست خصمانه در برابر مسلمانان داشتند )سید قطب
َه ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن »مان با آنان با عدالت رفتار نمود، یطبق پ د ین گروه نبایح نموده که از ایه تصری، این آ«ِإنَّ اللَّ

، 90 ق: ج9050 د به قسط رفتار نمود )حسینی همدانی،یآنان با مسلمانان بای کرد، بلکه در اثر عهد تبرِّ 
توانید به آنان که با شما   یعنی حتی می  شده است، «وُهْم َأْن َتَبرُّ »(. جالب آنکه در آیه، تعبیر به 211ص

ه یکی از توان نتیجه گرفت ک  دشمنی نکردند، نیکی کنید. بنابراین، با توجه به مواردی که گفته شد، می
های اخالقی در جامعه   جویی در بیزاری از دشمن به عنوان یکی از آسیب  برای رهایی از افراط  راهکارها،

ورزی، حتی با کافران است، آن سان که نباید تفریط کرد و با کسانی که با مسلمانان سر   اسالمی، عدالت
آورد.  تدال در روابط دوستانه با دیگران میجنگ دارند، دوستی کرد، عدالت به همراه خود نوعی تعقل و اع

های قرآن کریم نیز مورد تاکید است، اما در   ( در دیگر سوره9، 2  هرچند امر به عدالت با دشمنان )مائده،
 باشد. این سوره بحث از عدالت در روابط با دشمنان می

 گیری . نتیجه7

یک متن را بفهمد و  ۀامین چندگانه و چندالیدهد تا بتواند مض  روش تحلیل محتوا به پژوهشگر یاری می
بندی کند و او را به مضمون نهایی و تحلیل متن، راهبری نماید. با وجود موضوعات و   بشناسد، دسته

گیری از این روش، دستیابی به مضمون نهایی  اما با بهره  مفاهیمی که در سوره ممتحنه طرح گردیده است،
ها و  توان به فهمی تحلیلی از آسیب  فراهم گردید که می  فار باشد،سوره ممتحنه که عدم دوستی با ک

توان گفت که از   اجتماعی ارائه شده در متن دست یافت. با این فرایند می -  راهکارهای اخالق سیاسی
اسالمی در  ۀزیرا که در مدینه، جامع  های اجرایی و عملیاتی است،  حل  راه ۀهای این سوره، ارائ  برجستگی

ها، مسلمانان مسیری شفاف و   ها و آسیب  ها، دوراهی  گیری بود و باید در مسیرها، چالش  ال شکلح
شوند   در این راستا است که هم از دوستی با کفار نهی می  عملیاتی در پیش گیرند و رو به جلو حرکت کنند،

گاه در روابط   شود و اینکه هیچ  و هم از دیگر سو، برای آنان الگویی مانند حضرت ابراهیم)ع( معرفی می
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اجتماعی خویش، حتی در ارتباط با دشمنان، عدالت را فراموش نکنند و حقوق دیگران را زیر پا نگذارند. 
لذا به   شود،  ها ارائه می  راهکارهای متناسب با آسیب  اسالمی، ۀدر آیات متعدد، برای راهبری جامع

ابراهیم)ع( را سرمشق خود قرار دهند که با   ی و عدم دوستی،جوی  شود که در برائت  مسلمانان خطاب می
ار بیزاری جوید و هم از عدالت   رویکردی اعتدالی، هم در دام تندروی و کندروی نیفتاد و هم توانست از کفِّ

 دور نگردد.
 نکته مهم آن است که خدا از رابطه والیی و اینکه مسلمانان، کفار را سرپرست خویش گیرند، نهی کرده

ی و سرپرست جامعه اسالمی گردد که مظهر طاغوت است، پس پیروی   است، کافر در هر حال نمی تواند ولِّ
باشد، هرچند این امر، به معنی نفی رابطه با  از آنان در امور شرعی، و همراز شدن با آنان مورد نکوهش می

 کفاری که خواهان رابطه دوستانه هستند، نیست. 
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