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 محمد اسماعیل حقانی

 

 

 جنگ و صلح از ديدگاه قرآن

 

 

ى با خبرگزاري فارس: پرسش اصلى مقاله حاضر اين است كه آيا قرآن كريم، در روابط خارجى دولت اسالم

آميز )اصالة الصلح(؟ اين مقاله زيستى مسالمتگذارد يا بر همغيرمسلمانان، اصل را بر جنگ )اصالة الجهاد( مى

  .پردازان به طرح دو نظريه و نقد داليل آنها پرداخته استضمن اشاره به نظريه

با غيرمسلمانان، اصل را پرسش اصلى مقاله حاضر اين است كه آيا قرآن كريم، در روابط خارجى دولت اسالمى 

آميز )اصالة الصلح(؟ اين مقاله ضمن اشاره به زيستى مسالمتگذارد يا بر همبر جنگ )اصالة الجهاد( مى

جهاد اسالمى فقط جهاد »باره سه گزاره پردازان به طرح دو نظريه و نقد داليل آنها پرداخته است. در ايننظريه

جهاد ابتدايى اختصاص به زمان »و « شودع تحقق گسترده آن مىقيود جهاد ابتدايى مان»، «دفاعى است

مورد بررسى و تحليل مستقل قرار گرفته است. نويسنده در نهايت « تأسيس دولت اسالمى داشته است

موضعى ميانه اتخاذ كرده و اصالت را متعلق به دعوت مؤثّر در جهت گسترش توحيد دانسته است )اصالة 

  .(الدعوة

  .دى: قرآن، جنگ، جهاد، صلح، دولت اسالمى، دارالحرب، دارالعهد، داراالسالمهاى كليواژه

اى از آيات به ظاهر هاى اجتماعى و سياسى در مجموعههاى خود را به سئواالت فراروى نظريهقرآن كريم پاسخ

هاى ن نظريهها و تبييمتفرق ارائه كرده است. تفسير موضوعى قرآن كريم در دوران معاصر به كشف اين پاسخ

پردازد. يكى از اين سئواالت كه در عرصه علوم و مكاتب هاى مختلف اعتقادى و اجتماعى مىقرآنى در عرصه

  .هاى غير اسالمى استسياسى مطرح شده است درباره روابط دولت اسالمى با دولت

هاى غير اسالمى دولتسؤالى كه در اين زمينه مطرح است آن است كه اصل اوليه در روابط دولت اسالمى با 

  .بر جنگ است يا صلح. در اين جا دو نظريه عمده وجود دارد

  نظريه اول: اصل رابطه بر جنگ است

اند و با استفاده از آيات قرآنى زمينه صلح بين دولت اسالمى و كفار را غالب فقهاى متقدم بر اين عقيده بوده

  .تافتندبرنمى
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  :نويسدشيخ طوسى مى

مخالف اسالم است، از ساير كفار، واجب است كه با آنان جهاد و كارزار شود ولى آنان دو قسمت هر كس كه 

شوند و زنان و شود وگرنه خود كشته مىهستند، قسمتى كه تنها از آنان داخل شدن در اسالم پذيرفته مى

د و نصارا و مجوس، گروه شود، اينان همه كفار هستند مگر يهوفرزندانشان اسير و اموال آنان نيز مصادره مى

شود، كه اين سه گروه ياد شده ديگر آنان كه درباره آنان ]بقاء بر دين و.. [پرداخت جزيه نيز پذيرفته مى

  (2هستند.)

 

  :نويسدابن تيميه نيز مى

هنگامى كه اصل قتال مشروع، جهاد است و مقصود آن است كه دين تماماً از آن خدا باشد و كلمه خداوند برتر 

شود، پس اگر كسى نه اهل جنگ است و نه اهل گردد، پس هر كه منع كند به اتفاق مسلمين كشته مى

مخالفت از گسترش دعوت اسالم، مثل زنان و كودكان، راهب و پيرمرد، كور و... چنين افرادى به نظر عموم علما 

به جز زنان و  -ما ُكشتن همه آنان را شوند مگر آن كه با قول و فعل خود كارزار كند، البته بعضى از علكشته نمى

تر است؛ چرا كه قتال با كسى است كه در هنگام دانند، ولى نظر اول صحيحبه مجرد كفر مباح مى -فرزندانشان 

  (3اظهار دين خدا با ما به مقاتله برخيزد.)

نه اهل مخالفت از  كند و آن اين كه افرادى نه اهل جنگ هستند والبته ابن تيميه به فرض خاصى اشاره مى

رسيدن صداى اسالم به مردم. اين فرض در نظر ايشان افراد محدودى دارد و حكم قتال و جزيه و... نيز ندارد. 

فرضى كه در دنياى كنونى شايد فرض غالب باشد. دكتر عبدالكريم زيدان نيز از كسانى است كه به صراحت 

  :نويسداصل اولى جنگ را تبيين كرده است. وى مى

اند و استحقاق اند، از ديدگاه دولت اسالمى باطلهاى غير اسالمى، كه احكام و عقايد اسالم را نپذيرفتهدولت

باقى ماندن ندارند چرا كه باطل منكر و فساد است و منكر بايد زايل شود و بناء جديد اسالمى و با حاكمان 

ست، اگر اسالم و جزيه را نپذيرفت دولت مسلمان پيدا كند، عالمت خضوع به قانون اسالم پرداخت جزيه ا

پردازد تا داخل دار االسالم شود. معناى اين مطلب آن است كه اصل عالقه دولت اسالمى با آن به جنگ مى

  (4اسالمى با ديگران رابطه جنگ است نه صلح.)

ن را نظريه مشهور فقها ( و بعضى از معاصرين آ5اين ديدگاه در ميان نويسندگان معاصر نيز طرفداران زيادى دارد)

توان اطالق آيات كريمه در مقاتله با كفار و مشركين دانست. به بعضى از ( داليل اين ديدگاه را مى6اند.)دانسته

  :شوداين آيات اشاره مى

َو َرُسولُُه َو ال يَِديُنوَن ِديَن اْلَحّقِ ِمَن الَِّذيَن  قاتِلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن بِاّلّلِ َو ال بِاْليَْوِم اآلِخِر َو ال ُيَحرُِّموَن ما َحرََّم اّلّلُ »

وتُوا اْلكِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلجِْزيََة َعْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ 
ُ
  (؛7«)أ

اند اش حرام گردانيدهآورند و آنچه را خدا و فرستادهبا كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى

  .گردند، كارزار كنيد، تا به دست خود جزيه دهنددارند و متدين به دين حق نمىحرام نمى
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رساند تا اين كه مسلمان شوند يا جزيه دهند. البته درباره مفهوم اين آيه به صراحت قتال با اهل كتاب را مى

قيرون و مهانون داند، در حالى كه آنان ذليلون، حاختالف است. ابن كثير آن را جزيه دادن مى« صاغرون»

( ولى با توجه به ريشه اصلى جزيه كه يا از جزاء و يا از جزء است نشانگر آن است كه در برابر حمايت 8باشند،)

دولت اسالمى بايد جزئى از درآمد و يا جزائى نسبت به آن بپردازند. صاغرون هم در اصل از صغر به معناى كوچك 

بايد به عنوان خضوع و احترام به دولت اسالمى باشد و به تعبير شدن و خضوع كردن است و اين پرداخت جزيه 

آميز و قبول موقعيت يك اقليت سالم و محترم در برابر اكثريت است، مفهوم ديگر نشانى از همزيستى مسالمت

( درباره 9تحقير و توهين و مسخره كردن اهل كتاب نه با مفهوم لغوى سازگارى دارد و نه با تعاليم اسالم.)

  :ركان نيز آمده استمش

ِ َفإِِن اْنَتَهْوا َفال ُعْدواَن إاِّل َعلَى الظّالِِمينَ » يُن ّلِلّ   (01؛)«َو قاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنٌة َو يَُكوَن الّدِ

اى نباشد، و دين، مخصوص خدا شود، پس اگر دست برداشتند، پس تجاوز جز بر با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه

  .روا نيست ستمكار

از اين آيه استفاده شده است كه غرض از جنگ با مشركان رفع فتنه و بسط توحيد است، به احتمالى اولى 

  :( در آيه ديگر آمده است00جنگ دفاعى مصطلح و دومى جنگ و جهاد ابتدايى است.)

َجْدتُُموُهْم َو ُخُذوُهْم َو اْحُصُروُهْم َو اْقُعُدوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفإِْن َفإَِذا اْنَسلََخ اْْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتلُوا اْلُمْشِركِيَن َحْيُث وَ »

وا َسبِيلَُهْم إِنَّ اّلّلَ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
ُّ
  (02؛)«تاُبوا َو أَقاُموا الصَّالَة َو آتَُوا الزَّكاَة َفَخل

ن را دستگير كنيد و به محاصره هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد و آناپس چون ماه

گاهى به كمين آنان بنشينيد؛ پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه درآوريد و در هر كمين

  .برايشان گشاده گردانيد، زيرا خدا آمرزنده مهربان است

  .م آوردن مشركاناين آيه نيز تنها دو فرض را مورد توجه قرار داده است يا كشته شدن و يا اسال

  :درباره قتال با مطلق كفار نيز آيات متعددى وجود دارد

  (؛03«) اّلّلَ َمَع اْلُمتَِّقينَ يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكْم ِمَن اْلُكّفاِر َو ْليَجُِدوا فِيُكْم ِغْلظًَة َو اْعلَُموا أَنَّ »

ايد، با كافرانى كه مجاور شما هستند كارزار كنيد، و آنان بايد در شما خشونت بيابند و اى كسانى كه ايمان آورده

  .بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است

واُهْم َجَهنَُّم َو بِْئَس اْلَمِصيرُ »
ْ
  (؛04«)يا أَيَُّها النَّبِيُّ جاِهِد اْلُكّفاَر َو اْلُمنافِِقيَن َو اْغلُْظ َعلَْيِهْم َو َمأ

  .مبر با كفار و منافقين جهاد كن و بر آنان سخت بگير، و جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى استاى پيا

ْنيا بِاآلِخَرِة َو َمْن ُيقاتِْل فِي َسبِيِل اّلّلِ َفُيقْ » ِه َتْل أَْو يَْغلِْب َفَسْوَف نُْؤتِيَفْلُيقاتِْل فِي َسِبيِل اّلّلِ الَِّذيَن يَْشُروَن اْلَحياَة الدُّ

  (؛05«)أَْجراً َعِظيماً 

كنند در راه خدا بجنگند و هر كس در راه خدا بجنگد و پس بايد كسانى كه زندگى دنيا را به آخرت سودا مى

  .كشته يا پيروز شود، به زودى پاداشى بزرگ به او خواهيم داد

  :بلقيس كفر آنان بوده است شود دليل درخواست و فرمان سليمان براى آوردن تختاز آيات قرآن نيز استفاده مى



ور افغانستان  گردآورنده محمداسماعیل  ))حقانی(( مرکز چغچران والیت غ 4  

 

وتِيَْت ِمْن ُكّلِ َشيْ »
ُ
ْمسِ ِمْن إِنِّي َوَجْدُت اْمَرأًَة تَْملُِكُهْم َو أ ٍء َو لَها َعْرٌش َعِظيٌم * َوَجْدتُها َو َقْوَمها يَْسُجُدوَن لِلشَّ

بِي ُهْم َعِن السَّ ْيطاُن أَْعمالَُهْم َفَصدَّ ِل َفُهْم ال يَْهَتُدوَن * إِنَُّه ِمْن ُسلَْيماَن َو إِنَُّه بِْسِم اّلّلِ ُدوِن اّلّلِ َو َزيََّن لَُهُم الشَّ

تُونِي ُمْسلِِميَن.... * َو َصدَّها ما كانَْت تَْعُبُد ِمْن ُدوِن اّلّلِ 
ْ
إِنَّها كانَْت ِمْن َقْوٍم الرَّْحمِن الرَِّحيِم * أاَّل تَْعلُوا َعلَيَّ َو أ

ِ َرّبِ اْلعالَِمينَ كافِِريَن *... قالَْت َرّبِ    (؛06«)إِنِّي ظَلَْمُت نَْفِسي َو أَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيماَن ّلِلّ

كرد و از هر چيز به او داده شده بود و تختى بزرگ داشت، او و ها سلطنت مىمن آنجا زنى را يافتم كه بر آن

عمالشان را برايشان آراسته و كنند، و شيطان اقومش را چنين يافتيم كه به جاى خدا براى خورشيد سجده مى

[ راه نيافته بودند... به حقيقت كه از طرف سليمان است [ باز داشته بود و در نتيجه ]به حقآنان را از راه ]راست

و ]مضمون آن [اين است: به نام خداوند رحمتگر مهربان، بر من بزرگى نكنيد و مرا از در اطاعت درآييد... و آنچه 

پروردگارا من به خود »[ گفت: [ او شده بود و او از جمله كافران بود... ]ملكهتيد مانع ]ايمانپرسغير از خدا مى

  .«[ با سليمان در برابر خدا، پروردگار جهانيان، تسليم شدمستم كردم و ]اينك

گيرد. اول: مىالبته جداى از اين آيات آيات ديگرى نيز در باب جهاد وجود دارد. اين آيات در دو دسته اساسى قرار 

پردازد. دوم: آياتى كه به جهاد دفاعى و با كسانى كه آنان به آياتى كه به جهاد در راه خدا و آثار اخروى آن مى

  :كنيماند اشاره دارد. از دسته اول چند آيه را ذكر مىاند و يا قبالً به مسلمين ضربه زدهكارزار آغاز كرده

  (07؛)«جاِهُدوا بِأَْموالُِكْم َو أَْنُفِسُكْم فِي َسبِيِل اّلّلِ ذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم تَْعلَُمونَ اْنِفُروا ِخفافاً َو ثِقاالً َو »

  .سبكبار و گرانبار، بسيج شويد و با مال و جانتان در راه خدا جهاد كنيد. اگر بدانيد، اين براى شما بهتر است

كند كه جالب است: يكى در جوانى و پيرى، به اى را ماوردى نقل مىنهدرباره خفافاً و ثقاالً تفسيرهاى چهارگا

نقل از حسن و عكرمه، دوم: در غنا و فقر، به نقل از ابو صالح، سوم: سواره و پياده، به نقل از ابو عمر و چهارم 

ست، و در آيه ديگر ( اين نشانگر مطلوبيت جهاد در همه حاالت ا08داراى عيال و خانواده و مجرد، به نقل از فراء.)

  :خوانيممى

ا َكأَنَُّهْم ُبْنياٌن َمْرُصوصٌ »   (؛09«)إِنَّ اّلّلَ ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصفًّ

اند، در حقيقت خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف در صف چنانكه گويى بنايى ريخته شده از سرب

  .كنندجهاد مى

  :نمايداز سستى نسبت به جنگ مذمت مىو در آيه ديگر 

ْنيا ِمَن اآلِخَرِة يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ما لَُكْم إِذا قِيَل لَُكُم اْنِفُروا فِي َسبِيِل اّلّلِ اثّاَقْلُتْم إِلَى اْْلَْرضِ أََرِضيتُ » ْم بِاْلَحياِة الدُّ

ْنيا فِي اآلِخَرِة إاِّل قَ  ْبُكْم َعذاباً أَلِيماً َو َيْسَتْبِدْل َقْوماً َغْيَرُكْم َو ال تَُضرُّوُه َشْيئاً َو َفما َمتاُع اْلَحياِة الدُّ لِيٌل * إاِّل تَْنِفُروا ُيَعّذِ

  (؛21«)ٍء َقِديرٌ ُكّلِ َشيْ  اّلّلُ َعلى

در راه خدا بسيج »شود: ايد، شما را چه شده است كه چون به شما گفته مىاى كسانى كه ايمان آورده

ايد؟ متاع زندگى دنيا در برابر دهيد؟ آيا به جاى آخرت به زندگى دنيا دل خوش كردهكندى به خرج مى« شويد

كند و گروه ديگرى را به آخرت جز اندكى نيست. اگر بسيج نشويد، ]خدا[ شما را به عذاب دردناكى عذاب مى

  .نا استآورد و به او زيانى نخواهيد رسانيد و خدا بر هر چيزى تواجاى شما مى
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اند و در مواردى ضمن ذكر برترى مجاهدين بر قاعدين به برترين مجاهدين سابق كه در دوران سختى جهاد كرده

  :نمايداشاره مى

مجاِهِديَن بِأَْموالِِهْم َو أَْنُفِسِهْم َعلَى اْلقاِعِديَن َدَرَجًة َو ُكالًّ َوَعَد اّلّلُ اْلُحْسنى» ُُ َل اّلّلُ َو َفضَّ  َفضََّل اّلّلُ اْل

مجاِهِديَن َعلَى اْلقاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً  ُُ   (؛20«)اْل

نشينان مزيت بخشيده است و همه را اى بر خانهكنند به درجهخداوند كسانى كه با مال و جان خود جهاد مى

  .نشينان به پاداشى بزرگ برترى بخشيده استخداوند وعده نيكو داده، و مجاهدان را بر خانه

ولئَِك أَْعظَُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَْنَفُقوا ِمْن بَعْ ال يَ »
ُ
ُد َو قاتَُلوا َو ُكالًّ َوَعَد اّلّلُ ْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتحِ َو قاتََل أ

  (؛22«)َو اّلّلُ بِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ  اْلُحْسنى

[ درجه [ يكسان نيستند. آنان از ]حيثاند، ]با ديگرانق و جهاد كرده[ انفاكسانى از شما كه پيش از فتح ]مكه

اند و خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است، و خدا به اند كه بعداً به انفاق و جهاد پرداختهتر از كسانىبزرگ

  .كنيد آگاه استآنچه مى

  :كريم آمده است پردازد؛ آيات ذيل در قرآندر مواردى به جهاد دفاعى و مشروط مى

وا أَْيِديَُهْم َفُخُذوُهْم َو اْقُتلُوُهْم َحْيُث ثَقِ  ...» لََم َو يَُكفُّ ولئُِكْم َجَعْلنا لَُكْم َفإِْن لَْم يَْعَتِزلُوُكْم َو ُيْلُقوا إِلَْيُكُم السَّ
ُ
ْفُتُموُهْم َو أ

  (؛23«)َعلَْيِهْم ُسْلطاناً ُمبِيناً 

ند و به شما پيشنهاد صلح نكردند و از شما دست برنداشتند هر كجا آنان را گيرى نكردپس اگر از شما كناره

  .ايميافتند به اسارت بگيريد و بكشيدشان. آنانند كه ما براى شما عليه ايشان تسلطى آشكار قرار داده

ِذَن لِلَِّذيَن ُيقاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ظُلُِموا َو إِنَّ اّلّلَ َعلى»
ُ
ْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم بَِغْيِر َحّقٍ إاِّل أَْن يَُقولُوا َربَُّنا نَْصِرِهْم لََقدِ  أ

ُ
يٌر * الَِّذيَن أ

  (؛24«)اّلّلُ 

اند و البته به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده رخصت ]جهاد[ داده شده است، چرا كه مورد ظلم قرار گرفته

  .خدا بر پيروزى آنان سخت توانا است

  (؛25«)يَن َكافًَّة َكما ُيقاتِلُونَُكْم َكافًَّة َو اْعلَُموا أَنَّ اّلّلَ َمَع اْلُمتَِّقينَ قاتِلُوا اْلُمْشِركِ »

  .جنگند و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران استهمگى با مشركان بجنگيد، چنانكه آنان همگى با شما مى

  :فرمايدو در جاى ديگر به صورت تطبيق بر وصف مى

  (؛26«)يِل اّلّلِ الَِّذيَن ُيقاتِلُونَُكْم َو ال تَْعَتُدوا إِنَّ اّلّلَ ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ َو قاتِلُوا فِي َسبِ »

  .جنگند در راه خدا كارزار كنيد ولى تجاوز نكنيد كه خداوند تجاوزكاران را دوست نداردبا كسانى كه با شما مى

  :فرمايدداند و مىر مىو در مورد ديگر قتال را مبتنى بر نقض پيمان از سوى كفا

َة اْلُكْفِر إِنَُّهْم ال أَ » ْيماَن لَُهْم لََعلَُّهْم َيْنَتُهوَن * أَ ال َو إِْن نََكُثوا أَْيمانَُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َو طََعُنوا فِي ِدينُِكْم َفقاتِلُوا أَئِمَّ

وا بِإِْخر
اجِ الرَُّسوِل َو ُهْم بََدُؤُكْم أَوََّل َمرٍَّة أَتَْخَشْونَُهْم َفاّلّلُ أََحقُّ أَْن تَْخَشْوُه إِْن ُكْنُتْم تُقاتِلُوَن َقْوماً نََكُثوا أَْيمانَُهْم َو َهمُّ

  (؛27«)ُمْؤِمنِينَ 

و اگر سوگندهاى خود را پس از پيمان خويش شكستند و شما را در دينتان طعن زدند، پس با پيشوايان كفر 

شكنى باز ايستند. چرا با گروهى كه سوگندهاى مانى نيست، باشد كه از پيمانبجنگيد، چرا كه آنان را هيچ پي
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خود را شكستند و بر آن شدند فرستاده خدا را بيرون كنند و آنان بودند كه نخستين بار ]جنگ را[ با شما آغاز 

  .ترسيد؟ اگر مؤمنيد خدا سزاوارتر است كه از او بترسيدجنگيد، آيا از آنان مىكردند نمى

  .در جاى ديگر شقاق و دشمنى با خدا و رسول را موضوع قتل كفار قرار داده است

ْلِقي فِي ُقُلوبِ الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اْْلَْعناِق َو اْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَناٍن * ذلَِك »
ُ
وا اّلّلَ َو َسأ

ُّ
بِأَنَُّهْم َشاق

  (؛28«)اّلّلَ َو َرُسولَُه َفإِنَّ اّلّلَ َشِديُد اْلِعقابِ  َرُسولَُه َو َمْن ُيشاقِقِ 

ها را بزنيد و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد اين به زودى در دل كافران وحشت خواهم انداخت، پس فراز گردن

مخالفت كيفر بدان سبب است كه آنان با خدا و پيامبر او به مخالفت برخواستند و هر كس با خدا و پيامبر او به 

  .برخيزد قطعاً خدا سخت كيفر است

  :حتى در مورد جنگ داخلى دو گروه مسلمانان نيز كارزار با متجاوز فرمان داده شده است

َء تَْبِغي َحتَّى تَِفي َفقاتِلُوا الَّتِي َو إِْن طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفأَْصلُِحوا بَْيَنُهما َفإِْن بََغْت إِْحداُهما َعلَى اْْلُْخرى»

  (؛29«)أَْمِر اّلّلِ  إِلى

و اگر دو گروه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصالح دهيد و اگر ]باز[ يكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد، با 

  .كند بجنگيد تا به فرمان خدا باز گردد[ كه تعدى مىاىآن ]طايفه

  :داردو تبعات احتراز از برخورد با متجاوزين را در دو آيه بيان مىدر نهايت نيز آثار مثبت رفع ظلم 

  (؛31«)َو لَْو ال َدْفُع اّلّلِ النّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعضٍ لََفَسَدتِ اْْلَْرُض َو لكِنَّ اّلّلَ ُذو َفْضٍل َعلَى اْلعالَِمينَ »

گرديد. ولى خداوند نسبت به زمين تباه مى كرد، قطعاً و اگر خدا برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمى

  .جهانيان تفضل دارد

َمْت َصواِمُع َو بِيٌَع َو َصلَواٌت َو َمساِجُد ُيْذَكُر فِيَها ا» ْسُم اّلّلِ َكثِيراً َو لَيَْنُصَرنَّ َو لَْو ال َدْفُع اّلّلِ النّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعضٍ لَُهّدِ

  (؛30«) لََقِويز َعِزيزٌ اّلّلُ َمْن يَْنُصُرُه إِنَّ اّلّلَ 

ها و كليساها و كنيساها و مساجدى كه نام كرد، صومعهو اگر خداوند بعضى از مردم را به بعضى ديگر دفع نمى

كند، [ او را يارى مىشد و قطعاً خداوند بر كسى كه ]دينشود، سخت ويران مىها بسيار برده مىخدا در آن

  .ناپذير استنيرومند شكست دهد، چرا كه خدا سختيارى مى

  :آيات ذكر شده نشانگر آن است كه

خواهى او اگر اوالً: جهاد و جنگ فى نفسه امرى مذموم نيست، بلكه با توجه به طبيعت انسان و خوى زياده

كشيدند و مراكز عبادت ترسا و يهود و طلبان زمين را به فساد مىخواهان و نفعجهاد تشريع نشده بود زياده

  .ساختندارى و مسلمين را منهدم مىنص

ها است، مجاهدين داراى درجات باالتر و سابقين در جهاد ثانياً: در اسالم جهاد در راه خدا يكى از باالترين ارزش

افضل از ديگران هستند، مجاهدين محبوب خدايند و به زمين نشستگان از رحمت الهى به دور هستند و معذَّب 

  .خواهند شد

اند و يا پيمان خويش را با مسلمانان اند و يا شروع به كارزار نمودهجهاد با كسانى كه قبالً ظلم كردهثالثاً: 

توان آن را جهاد دفاعى ناميد، چرا كه اند و سابقه دشمنى با خدا و پيامبر دارند مشروع است و مىشكسته
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ر اين زمينه بغى و تجاوز گروهى از مسبوق به ظلم، جنگ، نقض پيمان و دشمنى كفار و مشركين و... است، د

  .مسلمين نيز مجوز دفاع و كارزار با آنان است، تا زمانى كه به حكم خدا باز گردند

نيز مطلوب است  -گرچه مسبوق به ظلم و كارزار و... نباشند  -اند رابعاً: جهاد با كسانى كه دين خدا را نپذيرفته

آن كه اهل كتاب به دين حق بيايند يا جزيه دهند و مشركان نيز به دين  و مؤمنان مأمور به جهاد با كفار هستند تا

  .شوند و زنان و فرزندانشان نيز اسير خواهند شدحق بيايند وگرنه كشته مى

يِن َقْد تَبَيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغّيِ »در اين ديدگاه آياتى كه دال بر آزادى عقيده دينى است، مثل  (؛ 32«)ال إِْكراَه فِي الّدِ

شود كه ها را نسخ كرده است و يا به مفهومى تأويل برده مىشود كه آيات جهاد آنيا منسوخ تلقى مى

  .بخش نداردمنافاتى با جهاد آزادى

  .نهيمنقد و بررسى اين ديدگاه را به پس از طرح ديدگاه ديگر وا مى

  نظريه دوم: اصل رابطه بر تسالم و صلح است

هاى موافقى متأخران از اهل سنت طرفداران زيادى دارد، البته در ميان شيعيان نيز ديدگاه اين نظريه در ميان

( و شيخ محمود شلتوت هستند. 33اند، شيخ محمد عبده)وجود دارد. از كسانى كه اين ديدگاه را پذيرفته

  :نويسدشلتوت مى

مخالفت نسبت به دين حق را از اسباب خواند تا جايى كه هدايت اسالمى ما را به سوى صلح و دوستى فرا مى

  (34داند.)دشمنى و تجاوز نمى

  :كنددكتر وهبه زحيلى نيز همين نظريه را تقويت مى

ها بر مسالمت است تا جايى كه بر شهرها يا بر مبلغان دينى و اصل در روابط دولت اسالمى با ديگر دولت

نگ ضرورتى براى دفاع از جان، مال و عقيده نواميس اسالم و مسلمين دشمنى صورت گيرد، در اينجا ج

  (35است.)

  :رشيد رضا نيز در يكى از آثار خود به اين نظريه اعتقاد دارد

بند باشند و به همين جهت خداوند به ما فرمان صلح و دوستى بين المللى اصلى است كه بايد مردم به آن پاى

  (36داده است كه آن را بر جنگ برگزينيم.)

  :ديدگاه نيز تمسك به آيات و رواياتى است؛ از جملهدليل اين 

ِميُع اْلَعلِيمُ » ْلِم َفاْجَنْح لَها َو تََوكَّْل َعلَى اّلّلِ إِنَُّه ُهَو السَّ   (؛37«)َو إِْن َجَنُحوا لِلسَّ

  .و اگر به صلح گراييدند، تو ]نيز[ بدان گراى و بر خدا توكل نما كه او شنواى داناست

اند و يا كسانى كه ترس شكنى كردهقريظه است كه پيمانه به آيات قبل و بعد كه درباره يهود بنىاين آيه با توج

رود نازل گرديده است. در اين آيه صلح را در صورت تسليم دشمن به قبول آن، مجاز بلكه شكنى آنان مىاز پيمان

  .نمايدواجب اعالم مى

تواند مفسر بعضى از اطالقات آيات ه است، ولى با مضمون خود مىآيه ديگرى كه در كنار آيات جهاد با كفار آمد

  :جهاد باشد در سوره ممتحنه است
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يِن َو لَْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم أَْن تَبَرُّوُهْم وَ »  تُْقِسطُوا إِلَْيِهْم إِنَّ اّلّلَ ال يَْنهاُكُم اّلّلُ َعِن الَِّذيَن لَْم ُيقاتِلُوُكْم فِي الّدِ

يِن َو أَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم َو ظاُيحِ  إِْخراِجُكْم  َهُروا َعلىبُّ اْلُمْقِسِطيَن * إِنَّما َيْنهاُكُم اّلّلُ َعِن الَِّذيَن قاتَُلوُكْم فِي الّدِ

ولئَِك ُهُم الظّالُِمونَ 
ُ
  (؛38«)أَْن تََولَّْوُهْم َو َمْن يََتَولَُّهْم َفأ

دارد كه به اند، باز نمىكار[ دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكردهخدا شما را از كسانى كه در ]

آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد، زيرا خدا دادگران را دوست دارد. فقط خدا شما را از دوستى با كسانى 

رانده و در بيرون راندنتان با يكديگر  هايتان بيروندارد كه در ]كار[ دين با شما جنگ كرده و شما را از خانهباز مى

  .همپشتى كردند و هر كس آنان را به دوستى گيرد آنان همان ستمگرانند

اند را نيز اين آيه مباركه نه تنها صلح عادالنه را كه نيكى كردن به كسانى كه سابقه اذيت و تعرض نداشته

. 0داند: به آنان را مخصوص سه گروه مىداند و به صراحت نهى از دوستى آنان و نيكى كردن مطلوب مى

. 3. كسانى كه مسلمانان را از شهرشان )مكه( بيرون كردند. 2كسانى كه به خاطر دين با مسلمين جنگيدند. 

كسانى كه براى تحقق اخراج مسلمانان اعالم حمايت و پشتيبانى نمودند. اين سه گروه با عملكرد خود زمينه 

اند و پرواضح است كه نفى صلح با اينان استثنايى بر اصل كلى رابطه با غير ادهدوستى مسلمانان را از دست د

  .گرددمسلمانان محسوب مى

  :در آيه ديگر خطاب به مسلمانان آمده است

ْيطاِن إِنَُّه لَُكمْ » ْلِم َكافًَّة َو ال تَتَِّبُعوا ُخطُواتِ الشَّ   (؛39«)َعُدوز ُمبِينٌ  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا فِي الّسِ

هاى شيطان را دنبال مكنيد كه او براى شما ايد، همگى به اطاعت ]خدا[ درآييد و گاماى كسانى كه ايمان آورده

  .دشمنى آشكار است

البته با توجه به خطاب صدر آيه تسرى اين دستور به غير مسلمانان صحيح نيست، گرچه عدم دخول در سلم در 

  .هاى شيطان قرين آمده است. و اين نكته به نوعى به ماهيت نفى صلح و دوستى اشاره داردآيه با تبعيت گام

آورد: و الصلح در سوره نساء و در پى طرح دعاوى خانوادگى و توصيه به صلح به طور كلى اين گونه تعليل مى

  .گردد( و از اين آيه مطلوبيت صلح در قرآن كريم معلوم مى4: 028خير )

 

  و نظريهبررسى د

رسد گروه اول مشكل چندانى با داليل گروه دوم ندارند؛ چرا كه گروه اول با اثبات موجبه جزئيه به به نظر مى

دهند بايد مطلوب خود خواهد رسيد، در حالى كه كسانى كه صلح و دوستى با غير مسلمانان را اصل قرار مى

  .اند پاسخ گويندمسك كردهبه مواردى كه گروه اول به عنوان دليل جهاد ابتدايى ت

طرفداران نظريه اصالة الصلح در روابط خارجى مسلمانان )نظريه دوم( يكى از سه پاسخ را درباره آيات جهاد 

  :اندداده

  .ادله جهاد به جهاد دفاعى اختصاص دارد .1

  .استبا توجه به قيود فراوان جهاد ابتدايى اين موضوع بسيار محدود و داراى مصاديق كمى  .2
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جهاد ابتدايى اختصاص به عصر حضور و يا اختصاص به دوران تأسيس دولت اسالمى دارد و در اين زمان اصل  .3

  .بر صلح است نه جهاد

  .كنيمهاى تفصيلى را ذكر و تحليل مىدر سه عنوان مستقل پاسخ

  جهاد در قرآن تنها جهاد دفاعى است .1

اند، براى اين كار در آغاز به نحوى به دفاع از حقوق مسلمانان بازگرداندهبرخى از انديشوران همه آيات جهاد را 

  :اند به اين معنا كهمفهوم دفاع را توسعه داده

كند كه دشمن حمله را آغاز كرده و هم مواردى كه انجام حمله دشمن در اوالً: دفاع هم به مواردى صدق مى

  :گويدباره مىه جنگ كنند، شلتوت در اينآينده قطعى است و مسلمانان جهت پيشگيرى آغاز ب

( هرگاه روح دشمنى و 41اند.)مسلمانان با تكيه بر قاعده فطرى اجتماعى كه اميرمؤمنان على)ع( بيان كرده

  (40ماندند.)خاست و منتظر تجاوز ايشان نمىشد به جنگ با آنان بر مىتجاوز در كفار زنده مى

و مال مردم است و هم دفاع از دين مردم؛ و در مواردى كه دشمنان از تبليغ  ثانياً: دفاع هم از سرزمين و جان

  .كنددين، ايمان آوردن مردم و انجام فرايض و اعمال دينى ممانعت كنند، برخورد با آنان ماهيت دفاعى پيدا مى

كند و جامعه دا مىهايى كه اكثر آنان مسلمان هستند معنا پيثالثاً: دفاع براى حفظ حاكميت اسالم در سرزمين

  .تواند با شيوه برخورد خود زمينه حاكميت اسالم را در اين جوامع فراهم سازداسالمى مى

توان گفت اگر مواردى كه در قرآن كريم به جهاد با كفار، مشركين و هاى پيش گفته در دفاع مىبا توجه به جنبه

گفته است پس امكان طرح نظريه اصالة الصلح منافقين امر شده است از مصاديق دفاع به مفهوم وسيع پيش 

  .وجود دارد

سازد. تنها در ها را با جهاد دفاعى سازگار مىآيات جهاد كه قبالً گذشت غالباً به قراينى محفوف است كه آن

تواند توضيح مناسبى بعضى از آيات به طور مطلق امر به مبارزه با كفار و مشركين شده است كه مطالب زير مى

ين باره باشد كه حتى اين آيات دال بر جهاد ابتدايى نيست. در اين ميان، آيات سوره بقره كه نهايت قتال را در ا

هاى مطرح شده ترى است. ذكر آيات و ديدگاهداند نيازمند تحليل بيشنفى فتنه و برقرارى دين براى خدا مى

  :شوددرباره اين آيات و پاسخ به آن در ادامه ذكر مى

َ اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن * َواْقُتلُوُهمْ َوَقاتِ » ِ الَِّذيَن ُيَقاتِلُونَُكْم َواَل تَْعَتُدوا إِنَّ اّللَّ  َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوأَْخِرُجوُهْم لُوا فِي َسبِيِل اّللَّ

اْلَمْسجِِد اْلَحَراِم َحتَّى ُيَقاتِلُوُكْم فِيِه َفإِْن َقاتَلُوُكْم  ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة أََشدُّ ِمْن اْلَقْتِل َواَل تَُقاتِلُوُهْم ِعْندَ 

َ َغُفوٌر َرِحيٌم * َوَقاتِلُوُهْم َحتَّى اَل  ِ َفاْقُتلُوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِريَن * َفإِْن انَتَهْوا َفإِنَّ اّللَّ يُن ّللَّ َفإِْن  تَُكوَن فِْتَنٌة َويَُكوَن الّدِ

ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص َفَمْن اعْ انَتهَ  ْهُر اْلَحَراُم بِالشَّ َتَدى َعلَْيُكْم َفاْعَتُدوا ْوا َفاَل ُعْدَواَن إاِلَّ َعلَى الظَّالِِميَن * الشَّ

َ َمَع اْلُمتَّقِ  َ َواْعلَُموا أَنَّ اّللَّ   (؛42«)ينَ َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعلَْيُكْم َواتَُّقوا اّللَّ

در راه خدا با كسانى كه با شما كارزار كنند كارزار كنيد و از حد مگذريد كه خدا از حد گذرندگان را دوست ندارد. 

بيرونشان  -مكه  -را هر جا كه يافتيد بكشيد و از همان جا كه بيرونتان كردند  -مشركان و كافران حربى  -آنان 

از كشتار ]كه شما كنيد[  -فر و شرك و شكنجه كردن و برون راندن مؤمنان ك -ها كردند[ كنيد و فتنه ]اى كه آن

ها كارزار نكنيد مگر آن كه آنها در آنجا با شما كارزار كنند، پس اگر با شما بدتر است. و نزد مسجد الحرام با آن
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بان است. با آنان كارزار كردند، بكشيدشان كه سزاى كافران چنين است. و اگر باز ايستند خدا آمرزنده و مهر

[ كارزار كنيد تا آشوبى نماند و دين از آن خداى باشد، پس اگر باز ايستند تجاوز روا نيست مگر بر ستمكاران ]اين

ها و قصاص است. پس هر كه بر شما تجاوز كرد به ها[ و حرمت[ ماه حرام و ]شكستن حرامماه حرام به ]آن

  .و از خدا پروا داشته باشيد و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است -زه مگذريد و از اندا -مانند آن بر او تجاوز كنيد 

  :هاى متفاوتى در جزئيات اين آيات آمده است از جمله ربيع گويدهاى مفسران ديدگاهدر نوشته

بر با آنان كه اى است كه در كارزار نازل شد )هنگامى كه پيامبر در مدينه بودند( پس از نزول آيه پياماين اولين آيه

كردند جنگيد و از هر كه به او كارى نداشت باز ايستاد، تا زمانى كه سوره برائت نازل شد ]منظور با او كارزار مى

  [(44باشد.)( مى43«)َو قاتِلُوا اْلُمْشِركِيَن َكافًَّة َكما ُيقاتِلُونَُكْم َكافَّةً »آيه 

  :ابن عباس گويد

ان و پيرمردان مسن و كسى كه تسليم شده و دست از جنگ برداشته است را درباره ال تعتدوا[ زنان، كودك]

  (45ايد.)نكشيد. اگر چنين كنيد بر آنان ظلم كرده

  :و ابو جعفر گويد

يعنى شرك به خدا از قتل شديدتر است و با توجه به آنچه گفتيم كه اصل معناى فتنه « الفتنه اشد من القتل»

الم آن است كه ابتالء مؤمن در دينش كه از دين برگردد و مشرك به خدا شود ابتالء و آزمايش است تأويل ك

شديدتر و پرضررتر است از اينكه در حالى كه بر دين خود استوار است و در حالى كه حق با اوست شهيد شود، 

« ِ يُن ّلِلّ ا كفر نباشد و جز خدا پرستيده نشود، از ؛ يعنى بجنگيد با آنان ت«قاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنٌة َو يَُكوَن الّدِ

پيامبر اكرم)ص( روايت است كه من مأمور به جنگ با مردم شدم تا ال اله ااّل اّللَّ بگويند، نماز بخوانند و زكوة 

  (46بدهند پس اگر چنين كنند جان و مالشان در امان است و محاسبه اعمال آنان با خداست.)

  :نويسدقرطبى مى

َفاْعُف َعْنُهْم َو ( »47«)اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسن»ص( در مكه از كارزار ممنوع بود با آياتى مثل پيامبر اكرم)

( چون به مدينه آمد با نزول اين آيه مأمور 51«)لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطرٍ ( »49«)َو اْهُجْرُهْم َهْجراً َجِميالً ( »48«)اْصَفحْ 

ِذَن لِلَِّذيَن ُيقاتَلُوَن »ع بن انس و ديگران است ولى از ابوبكر نقل شده كه اولين آيه را به كارزار شد. اين ديدگاه ربي
ُ
أ

  (52دانست ولى اكثر بر نظر اول هستند.)(؛ مى50«)بِأَنَُّهْم ظُلُِموا

  :نويسدو همو مى

ضع است و اين امر مطلق است و مشروط َو قاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنٌة... امر به كارزار با هر مشرك و در هر مو

  (53به ابتدا به كارزار از سوى مشركان نيست؛ چرا كه در ادامه دارد و يكون الدين ّلّل.)

  :اما مفهوم فتنه در الفتنه اشد من القتل از ديدگاه فخر رازى پنج وجه است

شود و آن را از قتل باالتر نه مىاول: كه از ابن عباس منقول است: فتنه كفر به خداست، چرا كه كفر سبب فت

دانسته است چرا كه كفر مستحق عذاب دائم است و قتل هميشه اين گونه نيست و كفر فرد را از امت خارج 

  .كند ولى قتل اين گونه نيستمى
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دوم: اصل فتنه به معناى عرضه كردن طال بر آتش جهت خالص از غش است و بعد اسم براى هر چيزى شده كه 

تحان است. و مراد از آيه آن است كه اهتمام كفار به ترساندن مؤمنان و سختگيرى بر آنان تا حدى كه موجب ام

هاى دنياست بهتر آنان مجبور به پناه آوردن به غير شهر و كاشانه شوند، از كشتن كه موجب خالص از ناراحتى

  .است

گويد: بدانيد در پشت سر يا قرآن مىسوم: فتنه عذاب دائمى است كه به سبب كفر با آنها قرين است. گو

كشتن آنان عذابى دارند كه از كشتن شديدتر است، اطالق اسم فتنه بر عذاب جايز است از باب اطالق اسم 

  .سبب بر مسبب

اند شديدتر است از اين چهارم: مراد آن است كه فتنه آنان بر شما به اين كه شما را از مسجد الحرام باز داشته

كنند كه جن و انس براى آن خلق را در حرم بكشيد، چرا كه آنان از عبوديت و اطاعت خدا منع مى كه شما آنان

  .اندشده

  (54پنجم: ارتداد مؤمن از دين بر او شديدتر است از آن كه مِحقاً كشته شود.)

  :در تفسير قاسمى آمده است

ينُ » ِ  قاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنٌة َو يَُكوَن الّدِ ؛ يعنى با آنان كارزار كنيد تا كفر زايل شود و اسالم ثابت گردد. «ّلِلّ

يعنى آنان را « قاتِلُُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنةٌ »انجامد ثابت گردد شود زايل و آنچه به ثواب مىآنچه به عقاب منجر مى

اى نباشد يعنى ان بجنگيد تا در حرم فتنهكه شما را اخراج كردند و به فتنه انداختند و كارزار كردند با شما با آن

چيزى كه مردم را از دين منع كند و آنان را از اظهار دين و دعوت به خدا باز دارد و تا آن كه دين براى خدا باشد، 

يعنى دين به طور خالص براى خدا باشد و در حرم غير از او عبادت و بندگى نشود. از غير خدا كسى نترسد و 

  (55ه فتنه دچار نشود و به خاطر ديندارى اذيت نگردد.)كسى در دينش ب

  :در تفسير الفرقان نيز آمده است

هاى مسلمين است. در دوران مكه دفاع مسلحانه و خونين ممكن نبود به در اين آيه دفاع از جان« وقاتلوا»امر 

ود. در اين جا بعد از آن كه در هاى كفار بجهت شرايط خاص و حالت مبارزه منفى كه در آن دوران در مقابل هجمه

ِذَن لِلَِّذيَن ُيقاتَُلوَن بِأَنَُّهْم ظُلُِموا َو إِنَّ اّلّلَ َعلى»آيه 
ُ
داده شد، مسلمانان مأمور به كارزار با كسانى « نَْصِرِهْم لََقِديرٌ  أ

خردسال و زن را  جنگند البته به شرط عدم تجاوز به اين صورت كه غير مقاتل و پيرمرد وشدند كه با آنان مى

نكشند... اين آيه اولين آيه درباره امر به قتال است و آيه حج اولين آيه اذن به قتال است. در مرحله بعد آيه: 

آمد پس از آن دفاع هجومى به جهت حفاظت از مستضعفين مظلوم تشريع شد و پس از آن « قتلوا المشركين»

ِ قاتِلُوهُ »كارزار با هر كافرى و هر ديار مشركى  يُن ّلِلّ   (56«.)ْم َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنٌة َو يَُكوَن الّدِ

  :نويسدو همو در ادامه مى

بينى كه واجب هاى اسالمى مىآيا اين ضابطه را معيار ثابتى براى همه زمان« قاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنٌة...»

هاى راى خداوند كه آن طاعت مطلقه خداوند در همه آبادىاست مبارزه و جنگ با كافرين تا رفع فتنه و بقاء دين ب

زمين است گرچه اديان ديگر در تقيه باشد؟ يا اين كه امر خاص به مجاهدين زمان پيامبر)ص( است و ايشان تا 
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ِ »نبودند تا برسد به غايت ايجابى « َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنةٌ »رسيدن به غايت سلبى  يُن ّلِلّ ا اين كه امر ي«. يَُكوَن الّدِ

  (57عامى است ولى مراد از فتنه در اينجا قتال است گرچه معناى فتنه اعم از قتال است.)

  :نويسدو باالخره عالمه طباطبايى مى

بيان اصل « َو قاتِلُوا فِي َسبِيِل اّلّلِ »كند. كالم خدا گانه حكم واحدى را با حدود و اطرافش بيان مىاين آيات پنج

و قاتلوهم »دهى و انتظام است، كالم خداوند حد حكم از جهت سازمان« وال تعتدوا»خداوند  حكم است، كالم

  (58حد زمانى حكم است و... .)« حتى ال تكون فتنه

  :نويسددر ادامه مى

شود، پس مراد نهايت قتال كه دين براى اين آيات مخصوص قتال با مشركين است و شامل اهل كتاب نمى

ها را عبادت نكنند و به توحيد اقرار نمايند. اهل كتاب به توحيد اقرار دارند گرچه به ست كه بتخداوند باشد آن ا

داند و اقامه و تحفظ بر ( قرآن اسالم و دين توحيد را مبتنى بر فطرت مى59حسب حقيقت آنان نيز كافرند.)

داند... و ز حق فطرى ديگرى مىشمارد و دفاع از اين حق را نيانسانيت را از اهم حقوق مشروعه انسان برمى

قتال چه به عنوان دفاع از مسلمين يا از حوزه اسالمى يا جهاد ابتدايى باشد همه آنها در حقيقت دفاع از حق 

ميرد و در دفاع از شود و فطرت مىانسانيت است در حيات او چرا كه در شرك به خداوند پاك انسانيت هالك مى

يابد ت و زندگانى آن بعد از مرگ او است. پس شخص زيرك و عاقل اين گونه مىحق انسانيت اعاده حيات انساني

كه اسالم شايسته است حكم دفاعى در پاك كردن زمين از لوث مطلق شرك داشته باشد و در خلوص ايمان 

  (61براى خداوند تالش كند.)

وه برخورد با حاكميت مشركين در هاى ذكر شده بايد گفت: آيات پنج گانه از آن جهت كه نحبا توجه به ديدگاه

هاى كفر پيشه مطرح گردد. بعضى تواند به عنوان استراتژى برخورد با ملل يا حاكميتدهد مىمكه را نشان مى

ِ، تشريع جهاد ابتدايى به منظور د يُن ّلِلّ ت به عواز اين آيات بويژه از جمله َو قاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنٌة َو يَُكوَن الّدِ

اند. مرحوم عالمه طباطبايى هچنان كه آورديم به نحوى در جهت توجيه اين نوع جهاد به اسالم را برداشت كرده

اى از معاصرين اين جهاد ابتدايى را به صورتى كه تبديل به دفاع از انسانيت و فطرت شود پاسخ گفته است. عده

  .بينندى انسان مىتبعيت از مفسر پيش گفته دفاع از انسانيت و فطرت االه

ذكر كرده است. در آيات « الذين يقاتلونكم» 091نكته مورد توجه در مجموعه آيات آن است كه طرف قتال را درآيه 

اشاره كرده است. البته با توجه « الذين يقاتلونكم»ديگر نيز با ضمير جمع مذكر غايب )هم( به دسته ذكر شده 

رجوكم و ياد كرد از مسجدالحرام روشن است كه مراد از الذين به شأن نزول و ذكر اخرجوهم من حيث اخ

يقاتلونكم مشركين مكه هستند. اگر مراد از مقاتلين مشركين مكه هستند آيات نه عموميتى دارد كه قتال با هر 

مشرك و كافرى را در بر گيرد كه شامل اهل كتاب هم بشود )آنچنان كه مرحوم عالمه طباطبايى به اين نكته 

  .اند( و نه عموميتى كه جهاد با هر مشركى را شامل شودح كردهتصري

گرچه غايت قتال با مشركان مكه آن است كه حتى ال تكون فتنه و يكون الدين ّللَّ و روشن است كه با قتال 

رود و نه دين ها نه تمام فتنه در پهنه زمين و طول زمان از بين مىمشركان مكه و حتى كشته شدن همه آن

  .يابدند استقرارى وسيع و همه جانبه مىخداو
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شود كه نفى فتنه و استقرار دين در پس با قرينه مقاتلين و تناسب احكام مذكور در آيه اين گونه استفاده مى

بلدالحرام مراد است. پايگاه توحيد نبايد محل فتنه شرك و فتنه بر عليه مسلمين باشد و بايد در آنجا دين خالص 

شد. به ويژه آن كه مشركان مكه ابتداى به كارزار كرده و در موارد متعددى به مسلمين يورش برده براى خداوند با

  .اندو در آغاز نيز آنان را مجبور به ترك ديار كرده

بنابراين آنچه در تفسير قاسمى آمده است و احتماالت غير منتخب نويسنده تفسير الفرقان در نظر ما به صواب 

  .تر استنزديك

  :قرآن كريم نظير اين آيه در سوره انفال آمده است در

ِ َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنَّ اّلّلَ بِما يَْعَملُونَ » ُه ّلِلّ
ُّ
يُن ُكل   (؛60«) بَِصيرٌ َو قاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِْتَنٌة َو يَُكوَن الّدِ

شد، پس اگر دست كشيدند همانا خداوند به اى نباشد و دين، همه آن براى خدا باو با آنان كارزار كنيد تا فتنه

  .كارهاى آنان بينا است

وَن َعِن اْلَمْسجِِد اْلَحرامِ »ولى با توجه به آيات قبل كه  (؛ اشاره دارد ظهور مرجع ضمير در آن آيه نيز به 62«)يَُصدُّ

  .مشركان مكه است

  :پس ديدگاه صاحب دراسات كه در ذيل آيه آورده است

براى رفع فتنه و بسط توحيد است و چه بسا اولى همان جهاد دفاعى مصطلح و دومى جهاد  كارزار واجب جنگ

  (63گيرى و استثمار روا نيست.)ابتدايى است. و هنگامى كه واجب به انجام رسيد پس از آن ظلم به برده

بگويد كه مورد در مورد اختيار ما نيست و با توجه به قرائن مجموعه آيات خالف ظاهر است، اگر كسى در پاسخ 

آيه شريفه مخصص نيست و هر كافرى اين حكم را دارد. پاسخ آن است كه آيه آن گونه نيست كه مفهومى عام 

را برساند و شأن نزول آن به مورد خاصى تطبيق شده باشد، بلكه حكم بر قتال تا رفع فتنه و بسط توحيد متعلق 

  .قتال با الذين يقاتلونكم مورد توجه و حكم است به موضوعى مقيد و مضيق است؛ چرا كه در اين آيات

و شايد كسى بگويد كه اين حكم « َكذلَِك َجزاُء اْلكافِِرينَ »است كه دارد  090تنها نكته مورد اشكال نهايت آيه 

ز براى همه كافران است. اما در پاسخ بايد گفت اصوالً آيه قاتلوهم حتى ال تكون فتنه پس از اين آيه واقع شده و ا

َو ال تُقاتِلُوُهْم ِعْنَد اْلَمْسجِِد اْلَحراِم َحتَّى ُيقاتِلُوُكْم فِيِه َفإِْن قاتَلُوُكْم َفاْقُتلُوُهْم »خوانيم: قضا در اين آيه اين گونه مى

كان ؛ يعنى در اين آيه مقاتله در نزد مسجد الحرام مشروط به ابتداى به كارزار از سوى مشر«َكذلَِك َجزاُء اْلكافِِرينَ 

كنند مرگ باشد امرى است كه با كبراى كلى مورد است و اين كه جزاء كافرانى كه در مسجد الحرام قتال مى

  .بحث تفاوت دارد

نتيجه آن كه اين آيات گرچه شيوه برخورد شديد دولت و حكومت اسالمى را با كافرانى كه به مسلمانان حمله 

ه به عنوان جهاد آزاديبخش يا رفع فتنه در عالم و بسط توحيد مطرح دهد اما آنچاند نشان مىبرده و كارزار كرده

  .گردداست از آن مستفاد نمى

  .توان به نوعى مفهوم دفاع را استنباط نمودرساند نيز مىدر آيات ديگر كه به ظاهر جهاد ابتدايى را مى
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( همگى با مشركان بجنگيد، چنانكه آنان همگى با شما 64افًَّة)در آيه: َوَقاتِلُوا اْلُمْشِركِيَن َكافًَّة َكَما ُيَقاتِلُونَُكْم كَ 

جنگند و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است. گرچه امر قتال كرده و قيدى را نياورده ولى واضح است كه اين مى

  .شودكارزار مسبوق به قتال و جنگ مشركان است، آن چنان كه از جمله كما يقاتلونكم كافة استفاده مى

( مشركان را هر جا يافتيد بكشيد... و در 65آيه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم... واقعدوا لهم كل مرصد.) در

گاه ]در انتظار آنان بنشينيد. نيز به كمين دشمن نشستن حكايت از تجاوز دشمن به خاك و وطن دارد هر كمين

باً در مواردى است كه دشمن حالت تهاجمى دارد و گاه كاربردى ندارد، كمين غالزيرا كه در تهاجم ابتدايى كمين

  .نه حالت تدافعى

اِر َوْليَجُِدوا فِيُكْم ِغْلظًَة.) ( با كافران كه نزديك شما هستند كارزار كنيد و بايد 66در آيه: َقاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكْم ِمْن اْلُكفَّ

  .كه در شما شدت را بيابند

م تهاجم براى تحميل عقيده بود آن هم در زمان اقتدار مسلمين، ديگر جمله وليجدوا در اين آيه نيز اگر مقصود لزو

فيكم غلظة چندان تناسبى نداشت، ولى اگر مقصود آن باشد كه با ديدن اقتدار و شدت شما آنان فكر تجاوز را از 

  .آوردترى را فراهم مىسر بيرون كنند تناسب بيش

رسد، آيات محفوف به آيات ديگرى است كه همه به اد ابتدايى به ذهن مىاصوالً هر جا در قرآن كريم بحث جه

كند. به عنوان نمونه به شكنى، تجاوز و ممانعت آنان از رسيدن پيام اسالم به مردم حكايت مىنوعى به پيمان

  .سوره توبه مراجعه شود 01و  9آيات 

واقعه برخورد سليمان با ملكه بلقيس نقل شده البته در بعضى موارد استنباط اين مطلب دشوار است. آنچه در 

است دليل برخورد سليمان كفر بلقيس دانسته شده است ولى با اين همه با توجه به اين كه در اين واقعه 

توان چندان اطمينانى در تسليم بلقيس و هدايت وى نقل شده است و زمينه جهاد فراهم نيامده است، نمى

  .آن به دست آورد جهت استفاده جهاد ابتدايى از

سوره توبه با توجه به اين كه نه قبالً به تهاجم اهل كتاب اشاره كرده است و نه در اين آيات  29درباره آيه 

اى به تهاجمى بودن دفاع وجود دارد، به اين جهت استفاده جهاد ابتدايى از آن دور نيست، گرچه مضمون اشاره

تبعيضه در آيه شريفه بر بعضى از اهل « ِمنْ »د و ظاهر آيه با توجه به آيه به عدم ايمان آنان به خدا اشاره دار

كند، در هر صورت اين آيه نيازمند تأمل جدى است و از آيات ديگر در مدلول مورد نظر گروه اول كتاب صدق مى

  .ترى داردداللت بيش

 

  تحقق موضوع جهاد ابتدايى به قيودى نيازمند است .2

هاى فراوان شود كه جهاد ابتدايى به سادگى امكان ندارد و قيود و مخصصريم روشن مىبا مراجعه به قرآن ك

سازد. اين نكته گرچه مثبت اصل بر صلح )نظريه دوم( اصالت الجهاد را بسيار ضعيف و داراى مصاديق نادر مى

ها و عقدهاى مختلف در نسازد. اين قيود در غالب پيمادار مىنيست، اما اصل بر جهاد )نظريه اول( را نيز خدشه

  :خوانيمقرآن كريم ذكر شده است. در سوره توبه مى
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َمَنُه)
ْ
ِ ثُمَّ أَْبلِْغُه َمأ ( و اگر يكى از مشركان از تو 67َوإِْن أََحٌد ِمْن اْلُمْشِركِيَن اْسَتَجاَرَك َفأَِجْرُه َحتَّى يَْسَمَع َكاَلَم اّللَّ

  .شنود، سپس او را به مكان امنش برسانپناه خواست، پناهش ده تا كالم خدا را ب

  .كنددر ادامه لزوم حفظ معاهدات را گوشزد مى

َ ُيحِ    (68بُّ اْلُمتَِّقيَن.)إاِلَّ الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِعْنَد اْلَمْسجِِد اْلَحَراِم َفَما اْسَتَقاُموا لَُكْم َفاْسَتِقيُموا لَُهْم إِنَّ اّللَّ

ايد. پس تا با شما ]بر سر عهد [پايدارند، با آنان پايدار باشيد لحرام پيمان بستهمگر با كسانى كه كنار مسجدا

  .زيرا خدا پرهيزكاران را دوست دارد

شود، از سوى ديگر اين آيات صلح و امان را نسبت به همه مخالفان دينى اعم از اهل كتاب و غير آنان شامل مى

( و اين نكته به احترام اسالم به افراد 69پذيرد)المى را مىامكان عقد امان نسبت به افراد و جوامع غير اس

تواند به طور دائمى باشد و هاى غير اسالمى اشاره دارد. البته درباره اين كه عقد امان مىغيرمسلمان و دولت

ارد. بعضى از دار باشد و تا مدت معينى بايد بر اين پيمان استوار بود، اختالف نظر وجود ديا اين كه حتماً بايد زمان

( از سوى ديگر جهاد مبتنى بر 71اند.)فقيهان با توجه به اطالق آيه نامحدود بودن زمان اين پيمان را مجاز شمرده

تحقق دعوت است و دعوت به معناى رساندن پيام اسالم به مردمان است و اصوالً هيج قتالى قبل از دعوت به 

رسد آن چه در اين عنوان ذكر ال و...( مشروع نيست. بنظر مىهاى مذكور آن در قرآن )حكمت، موعظه، جدشيوه

  .انجامد ولى رافع اصل جهاد نخواهد بودشد گرچه به محدوديت جهاد مى

 

  شودآيات جهاد زمان حاضر را شامل نمى .3

جه به هاى اجتماعى بوده است و يا با توبعضى با توجه به اين نكته كه شرك عصر جاهلى مالزم با شرور و فتنه

اين كه آيات جهاد با اختصاص به عصر تأسيس حكومت اسالمى و حداكثر مختص زمان حضور معصوم)ع( است 

بدنبال محدود كردن اصالة الجهاد به دوران صدر اسالم يا عصر حضور هستند. درباره شرك عصر جاهلى و 

گاهى به نحوه مقابله كفار با همراهى آن با فتنه و شر مطالعه تاريخ اجمالى صدر اسالم كافى است. نيم ن

بردارى از مواهب مادى بوده است. فرهنگ رساند كه بحث اساسى آنان حفظ و بهرهپيامبر ما را به اين نكته مى

ِء نيست، ولى با توجه به مجموعه شرايط حاكم بر جهان اسالم آوردن خواهى برىو تمدن امروز گرچه از زياده

توان شر امروز را داراى ماهيتى دست دادن قدرت نيست، از اين روى مى رهبران يك كشور، هرگز مساوى از

متفاوت با آن دوران دانست. از اين روى با قبول تالزم شرك و فتنه در دوران صدر اسالم و مهم بودن عنوان فتنه 

  (70يابد.)تر مصداق مىدر تشريع جهاد ابتدايى آن عنوان در عصر حاضر كم

دانند و بعضى جهاد ابتدايى را مختص به اد را معموالً فقيهان ما مختص به زمان حضور مىاز سوى ديگر آيات جه

( اين اختصاصات نشانگر آن است كه ويژگى عرضه رشد و نمو اسالم و يا سرزمين 72دانند.)جزيرة العرب مى

هت جهاد و مبارزه در اى جمكه و اطراف آن اقتضاى جهاد ابتدايى داشته است ولى در عصر ما ديگر چنين زمينه

  .راه خدا و براى تسليم كفار به قبول اسالم وجود ندارد

 

  قضاوت نهايى بين دو نظريه
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توان به طور قاطع يك نظريه را ترجيح داد. به ها نمىها و مكانهاى فراوان زمانبا توجه به داليل دو گروه و تفاوت

قدرت و شوكت و امكاناتى بوده است كه زمينه لحاظ تاريخى نيز در زمانى كه دولت اسالمى داراى 

تر مطرح گرديده است، ولى در دوران بيش« اصالة الجهاد»هاى كشورگشايى براى آن فراهم بوده است ديدگاه

هاى اسالمى به ضعف و سستى هاى غير اسالمى همراه گرديده و دولتمعاصر كه متأسفانه با غلبه دولت

  .اندترى پيدا كردهيسندگان به اصالت الصلح عنايت بيشاند فقيهان و نومبتال گرديده

كند، هدف كلى رسد آن چه ميزان روابط و كيفيت آن را در مستواى مباحث نظرى قرآنى تعيين مىبه نظر مى

تشكيل دولت مكتبى اسالم است، اسالم يك دولت فكرى است كه به دنبال توسعه و نشر مكتب در تمام عالم 

دهد، ولى از طرف ديگر به دنبال توسعه دين بر اساس برهان ژاد خاص را مورد توجه قرار نمىاست و منطقه و ن

و منطق است، از اين روى اصالت در اسالم بر دعوت است نه بر جنگ و نه بر صلح، ولى اين دعوت در چه 

ى و مكانى و رعايت مصالح هايى و با چه ابزارهايى بايد صورت پذيرد، بدون ترديد نيازمند توجه به ظرف زمانعرصه

مسلمين است. بدون ترديد در عصر حاضر و با توجه به تسلط فرهنگ قبول حقوق بشر بر كشورها و تلقى به 

قبول تمام ملل جهان نسبت به مرزهاى جغرافيايى، مصلحت مسلمين چيزى جز دعوت از طريق بيان و قلم و... 

تواند موجب گسترش اسالم باشد، ولى در عصر حاضر ا مىهنيست و جهاد ابتدايى اگر چه در بعضى از زمان

رعايت صلح جهانى و به رسميت شناختن مرزهاى بين المللى امرى ضرورى است. در زمانى فقيهان به دو 

رسد بايد اى دارالعهد را به آن افزودند ولى امروزه به نظر مىانديشيدند و عدهعنوان داراالسالم و دارالحرب مى

ارجى كشورهاى اسالمى به دو عنوان داراالسالم و دارالعهد انديشيد و دارالحرب چندان مفهومى در سياست خ

  .را در روابط بين المللى حاضر ندارد
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 يك. اسالم و مباني صلح بشري

دار است و پيوندي ناگسستني با طبيعت اسالم و نظريه عمومي و اي اصيل و ريشه صلح در اسالم مسأله 

كلي آن درباره جهان و زندگي انسان دارد. اسالم دين همبستگي و وحدت و يگانگي بزرگ در سراسر جهان 

پهناور است. آموزه توحيد، قرار داشتن همه هستي در تحت تدبير واحد و حكيمانه الهي، پيوند نسلي عظيم و 

همه آدميان به يك پدر و مادر و اشتراك خانوادگي همه انسانها، حركت جهان و انسان به سوي غايت واحد 

دهاي نظري صلح و همبستگي ها، استوارترين بنياخواه در همه انسانالهي، وجود فطرت يگانة خداجو و كمال

 جهاني است 

  

 دو. قرآن منشور صلح جهاني 

 توان در آيات زير جستجو نمود:انداز كلي و راهبرد اساسي قرآن درباره صلح و همزيستي را ميچشم 

فِي  َو اَِذا تََولَّي َسَعي»داند. افروزي را مذمت و منشأ آن را فساد و تباهي مي( قرآن مجيد به صراحت جنگ0)

ُ اَلُيِحبُّ اْلَفَساْد؛ و چون حاكميت يابد ]با جنگ و خونريزي[ در  [0]االَْرضِ لُِيْفِسَد فِيَها َو ُيْهِلُك اْلَحْرَث َو اْلنَّْسَل َو اّللَّ

 «سازد.ها و چهارپايان را نابود مي و زراعت كوشدراه فساد در زمين مي

ُكلََّما اَْوَقُدوْا نَاراً لِّْلَحْربِ اَْطَفأَها هللُا َو يَْسَعْوَن فِي »( قرآن بر آن است كه خداوند فرونشاننده آتش جنگ است، 2)

نشاند. آنان در زمين هرگاه آتش جنگ برافروزند خداوند آن را فرومي [2]ااْلَْرضِ َفَساداً َو هللُا اَلُيِحبُّ اْلُمْفِسِديْن؛

 «دارد. گسترند، اما خدا فسادگران را دوست نمي فساد مي

ْلِم َكافًَّة َواَل تَتَّبُِعوْا يَا اَيَُّها الَِّذيَن اَمَ »كند: آميز دعوت مي( قرآن به صلح و زندگي مسالمت3) نُوْا اْدُخُلوْا فِي اْلّسِ

ْيطَاِن اِنَُّه لَُكْم َعُدوز ُمبِيْن؛ گامهاي  اي ايمان آورندگان! همگي در صلح و آشتي درآييد؛ و از [3]ُخطَُواتِ اْلشَّ

 «شيطاني پيروي نكنيد؛ كه او دشمن آشكار شماست.

آميز است قرآن همچنين اهل كتاب را به اصول مشترك كه بزرگترين بنياد و زير ساخت همزيستي مسالمت

َ َوالَ نُْشِرَك بِِه َشْيئاً َوالَ يَتَِّخَذ ُقْل يَا اَْهَل اْلكَِتابِ تََعالَوْا اِلَي َكلَِمٍة َسَواِء بَْيَنَنا َو بَْيَنُكْم ااَلَّ نَْعبُ »خواند: فرامي َد ااِلَّ اّللَّ

يكسان است؛  بگو اي اهل كتاب! بياييد به سوي سخني كه بين ما و شما [4]بَْعُضَنا بَْعضاً اَْربَاباً َمْن ُدوِن اّللَّ ... ؛

كه جز خداوند يكتا را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم؛ و كسي از ما، ديگري را جز خداي يگانه به 

 پروردگاري نپذيرد.
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َ اَلُيِحبُّ »نمايد: ( قرآن هر گونه تعدي، تجاوز و ستمگري را محكوم و از آن نهي مي4) َواَل تَْعَتُدوا اِنَّ اّللَّ

 «پيشگان و تجاوزگران را دوست ندارد.؛ تعدي و تجاوز نكنيد، زيرا خداوند ستم[5]اْلُمْعَتِدينْ 

نفي نموده خواهي و تجاوزگري است، ( قرآن هر گونه نابرابري نژادي، قومي و ذاتي انسانها را، كه زمينه زياده5)

يَا اَيَُّها اْلَناُس اِنَا َخلَْقَناُكم »داند: هاي اخالقي و انساني مي و تنها مالك برتري را درستكاري و پاسداشت فضيلت

َ اَْتَقيُكْم اِنَّ  اي آدميان! ما  [6]هللَا َعلِيٌم َخبِيْر؛ ِمن ذَّكٍر َو اُْنَثي َو َجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َو َقبَائَِل لَِتَعاَرُفوْا اِّنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَداّللَّ

ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ )اين امور مالك امتياز  ها و قبيلهشما را از يك مرد و زن آفريده و تيره

 «شما نزد پروردگار پارساترين شماست، به درستي كه خداوند دانا و آگاه است. تريننيست(، همانا گرامي

ر پي مسالمت باشند، مسلمانان بر طرفي برگزيده و دكند كه هرگاه گروهي از كفار واقعاً بي( قرآن تأكيد مي6)

لََم َفَما َجَعَل »اي نداشته و حق جنگيدن با آنها را ندارند. آنان سلطه َفاِِن اْعَتَزلُوُكْم َفلَْم ُيَقاتِلُوُكْم َو اْلَقْوا اِلَْيُكُم السَّ

ُ لَُكْم َعلَْيِهْم َسبِيالْ  گيري كردند و با شما پيكار ننمودند، بلكه پيشنهاد صلح كردند، ؛ پس اگر از شما كناره [7]اّللَّ

 «دهد كه متعرض آنان شويد.خداوند به شما اجازه نمي

به صلح گرايند  دهد كه اگر دشمنانقرآن در جاي ديگر، ضمن تأكيد بر آمادگي دفاعي، به پيامبر)ص( دستور مي

ِميُع اْلَعلِيمْ »از صلح و آشتي استقبال كند.  ْلِم َفاْجَنْح لَهاَ َو تََوكَّْل َعلَي هللِا اِنَُّه ُهَو السَّ ؛ و اگر [8]َو اِن َجَنُحوا لِلسَّ

 «نشان دهند، تو نيز از در صلح درآي؛ و بر خداوند توكل كن، كه او شنوا و داناست.تمايل به صلح 

؛ صلح و آشتي [9]َواْلصُّْلُح َخْيٌر ... »داند: ( قرآن صلح و صفا و صميميت را براي بشر مايه خير و نيكبختي مي7)

رو قرآن مجيد در موارد متعددي به ايجاد صلح و امنيت، وفاق و دوستي و همزيستي بهتر است. از همين

 [01]دهد. آميز فرمان ميمسالمت

كه آنان نيز به اصول نوعان است هر چند از كفار باشند، مشروط بر آنفتاري با همر( رويكرد اساسي قرآن نيك8)

ين َو لَْم ُيْخِرُجوُكْم »بند و متعهد باشند: آميز پايهمزيستي مسالمت اَل يَْنَهاُكُم هللُا َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم فِي الّدِ

كردن و رعايت عدالت ؛ خدا شما را از نيكي[00]وْا اِلَْيِهْم اِنَّ هللَا ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينْ ِمْن ِديَاِرُكم اَْن تَبَرُّوُهْم َو ُتْقِسطُ 

كند؛ چرا كه نراندند نهي نميكه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نسبت به كساني

 « پيشگان را دوست دارد.خداوند عدالت

الَ »كند ( قرآن هرگونه فشار و اجبار در پذيرش دين و دعوت اسالمي را مردود انگاشته و به صراحت اعالم مي9)

؛ هيچ اجباري در دين نيست؛ زيرا هدايت و رشد، از گمراهي روشن [02]اِْكَراَه فِي اْلّديْن َقْد تَبَّيَن اْلرُّْشُد ِمَن اْلَغيْ 

 شده است. 

؛ بر [03]َو َما َعلَي الرَُّسوِل إاِلَّ اْلبَاَلُغ اْلُمبِينْ »از ديدگاه قرآن وظيفه پيامبر)ص( ابالغ پيام روشن الهي است. 

َفَذكِْر اِنَّما اَنَت »در اين راستا پيامبر هيچ سلطه و قدرت اجبار و اكراهي ندارد. «. پيامبر نيست مگر رساندن آشكار

گر بر آنان نيستي كه )بر اي، تو سلطه؛ پس تذكر ده كه تو فقط تذكردهنده[04]ُمَذكٌِّر، لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطرْ 

 «.ايمان( مجبورشان كني
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است، و جنگ « قاعده»انداز قرآن صلح يك شود كه اوالً در چشم از آنچه گذشت به خوبي روشن مي  

اساس ؛ ثانياً لشكركشي و نبرد در راه تحميل عقيده و اجبار در پذيرش دين در منطق قرآن مردود و بي«استثنا»

 است.

  

 سه. صلح در سنت پيامبر 

 صلح و سنت پيامبر 

باشد آشنايي انداز اسالمي پيرامون مساله جنگ و صلح مفيد و مؤثر مياز ديگر اموري كه در آشنايي با چشم 

توان ديد اين است كه خوي پيامبر)ص( و سيره رفتاري آن حضرت است. آنچه آشكارا در آينه تاريخ ميبا خلق و 

 سماحت و گذشت، حسن خلق و معاشرت نيكو از بارزترين ويژگيهاي پيامبر بزرگوار اسالم بوده است.

؛ به راستي تو داراي [05]قٍ َعِظيمْ َو إِنََّك لََعلّي ُخلُ »كند: قرآن مجيد شيوه رفتاري آن حضرت را چنين توصيف مي  

لََقْد »فرمايد: برانگيز هستي؛ در رابطه با دلسوزي و مهرباني انتهاناپذير حضرتش مي اخالقي عظيم و تحسين

؛ به يقين براي شما [06]ْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحريٌص َعلَْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرئُوٌف َرِحيمْ َجائَُكْم َرُسوٌل ِمْن اَْنُفَسكُ 

ت. به ِجّد خواستار هدايت شماست و نسبت به پيامبري از خودتان آمد كه در رنج افتادن شما براي او دشوار اس

 «.باشدمومنان دلسوز و مهربان مي

از ديدگاه قرآن يكي از رموز اساسي گسترش اسالم وگرايش سريع و شديد همگاني به سوي آيين خاتم همان  

لَْو ُكْنَت َفظّاً َغليظَ اْلَقْلِب لَْن اَْنَفضُّوْا َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن هللِا لِنَت لَُهْم َو »اخالق نيكو و رفتار كريمانه پيامبر بوده است: 

دل بودي خو و مهربان شدي و چنانچه تندخو و سخت؛ پس به بركت رحمت خداوند با آنان نرم[07]ِمْن َحْولَِك ... 

حضرتش در تمام عمر شريف خود هرگز به كسي دشنام نگفت، سخن «. شدند ز گرد تو پراكنده ميهر آينه ا

داد، و هر اعتراضي را به  گران گوش فرا ميشنيد. به فرياد اعتراض  بيهوده بر زبان نياورد آه دردمندان را مي

كرد، اما خطاي در انديشه و  كرد. فكر آزاد را سركوب نميفرمود. سخن كسي را قطع نمينيكي پاسخ مي 

شكستگان مرهم ساخت. بر روي زخمهاي دلكردار را با منطق استوار و بياني شيرين و دلنشين روشن مي

 گشت.خاطر مي  القلب بود و از رنج ديگران آزردهنهاد. رقيقمي

الشان اسالم گواه بر منمود. سنت رفتاري پيامبر عظيصدر و عطوفت برخورد مياو با دشمنان خويش نيز با سعه

اند، بلكه همه حضرت رسول اكرم)ص( و پيروان آن حضرت، حتي يك جنگ تجاوزگرانه نداشته»اين است كه، 

سيد  [08]«.هاي دشمنان دين بوده استشكنيجنگهاي پيامبر دفاعي محض و در پاسخ به تجاوزات و پيمان

اش از مردم  پيمود، تنها خواسته حضرت محمد)ص( هيچگاه نسبت به مردم راه ظلم را نمي»نويسد: قطب مي

اين بود كه گفتارش را بشنوند، كه اگر دلهايشان نرم و متمايل به خدا گرديد، ايمان بياوردند. و چنانچه دلهايشان 

كه محمد)ص(  ت و گمراهي بر آن چيره گرديد، كارشان موكول به خدا باشد. اما مردم آن طوريرا قساوت فرا گرف

گذاشتند، و آزادي اش را باز و آزاد نميجويانهكرد، با وي سازش نداشتند و راه دعوت صلحبا آنها سازش مي

نمودند و هر كسي شان بيرون ميوطنكردند و آنها را از خانه و شمرند؛ به آنها اذيتها ميپيروانش را محترم نمي

اي مانع دعوت و تبليغ آنها كننده گونه منطق قانع رساندند. بدون داشتن هيچيافت، به قتل ميكه آنها را مي
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گذاشتند منطق آنها به گوش همگان برسد. در اين وقت بود كه اسالم توسل به قوه قهريه را شدند و نميمي

 [09]«.پيشرفتش، كه عبارت از آزادي دعوت و عقيده است، جايز شمردبراي دفاع از مبدأ اساسي 

بست با او كرد و هر كس با او پيماني مي داد، پيمان صلح برقرار ميپيامبر با هر كس كه به او پيشنهاد صلح مي

شكستند، و عليه مسلمين به نبرد پرداخته و يا با دشمنان حربي كه آنان عهدشان را ميجنگيد، مگر آنينم

قريظه كه با حضرت پيمان بستند ولي ديري كردند. از اين قبيل است جنگ با يهود بني مسلمين همكاري مي

 ه مسلمين وارد كارزار شدند.نپاييد كه عهد خود را نقص نموده و با احزاب مختلف، در جنگ "خندق "علي

قاعده اوليه نزد رسول خدا)ص( صلح بوده است، هرگاه كه كفار متمايل به صلح »نويسد: شيخ جواد بالغي مي 

بر خالف  [21]«.و مسالمت و زندگي طبيعي بودند؛ با وجود آگاهي آن حضرت به اينكه پيروز و غالب است

تبليغات سوء دشمنان رشد و بالندگي اسالم بيش از هر چيز در گرو اخالق فاضله و روش بشر دوستانه پيامبر 

اند، بيش از همه شمار كساني كه پس از صلح حديبيه به اسالم گرويده»اند: بوده است، تا آنجا كه گفته

در سيره پيامبر هيچگاه اجبار در  [20]«.ف بيست سال پيش از آن مسلمان شده بودندكساني است كه ظر

شان پذيرش دين مشاهده نگرديده است؛ حتي آن حضرت پيشنهاد برخي از انصار مسلمان در مورد الزام فرزندان

استناد  [22]«الَ اِْكَراَه فِي اْلّديْن َقْد تَبَّيَن اْلرُّْشُد ِمَن اْلَغيْ »براي پذيرش اسالم را رد كرده و در اين باره به آيه 

عنف و اجبار در دين اسالم وجود ندارد. حيات شخصي »نويسد: گاندي رهبر استقالل هند مي [23]كردند.مي

 پيامبر اسالم، به نوبه خود، نشانه و سرمشق بارزي براي رد فلسفه عنف و اجبار، در امر مذهب مي

 [24]«.باشد

شدگان همه جنگ هاي صدر اسالم  طبق مدارك معتبر تاريخي مجموع كشته»جالب است دانسته شود كه 

نويسد:  پروفسور حميدهللا مي [25]«.حدود يك هزار و چند نفر از مجموع مسلمانان و كفار بوده است

كرد. اين مساحت، معادل تمام خاك اروپا منهاي روسيه محمد)ص( بر بيش از يك ميليون متر مربع حكومت مي»

ضمن تسخير اين منطقه وسيع، يكصد بود و به طور قطع در آن روزها اين محوطه مسكن ميليونها جمعيت بود. در 

رفته براي مدت ده  هم هاي جنگ از بين رفته بودند و تلفات مسلمين، رويو پنجاه نفر از افراد مخالف در ميدان

نظير ... سال در هر ماه يك نفر شهيد بود. اين اندازه احترام به خون بشر در داستانهاي بشري، امري است بي

.» 

 

 

 مقدمه 

 

 اتيکل – بخش اول

 صلح از نظر اسالم –اول  گفتار

 تفاوت جنگ و جهاد در اسالم –دوم  گفتار
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 اتیو روا اتیصلح و جهاد از نظر آ –دوم  بخش

 صلح –اول  گفتار

 قرآن  دگاهیصلح از د – الف

 نهج البالغه  دگاهیصلح از د – ب

 جهاد –دوم  گفتار

 قرآن  دگاهیجهاد از د – الف

 هج البالغه ن دگاهیجهاد از د – ب

 

  یريگ جهينت

 

 منابع و مآخذ فهرست

 

 

  مقدمه

زندگي بشر از بدو خلقت گرفته تا امروز كه بشريت به دوران باصطالح پست مدرنيسم گام نهاده همواره با  تاريخ

مسأله و مشكل جنگ دست به گريبان بوده و هست. بشر از روزي كه پا روي اين كره خاكي گذاشته، يعني از 

وقت از جنگ كند هيچبيل و قابيل گرفته تا امروز كه شريعت خود را در باالترين مرحله مدنيت احساس ميزمان ها

 و خونريزي، قتل و كشتار فارغ نبوده است. 

حكيم نامدار يونان باستان گفته است: جنگ در عالم ضروري است و همواره كشمكش اجزاء  «هراكليتوس»

و اضداد براي يكديگر الزمند. او گفته است: جنگ پدر همه چيز است و بذر  دهدعالم را با هم سازش و وفق مي

داشت كه جنگ سرنوشت  تقاداع« هگل»دانست و جنگ را عصاره تمدن مي« يانيچه»كند و ترقي را خلق مي

 كند .عالم را تعيين مي

سوز مسيحيان در برابر هاي مذهبي و خانمانقرن به درازا كشيد ، جنگ 2صليبي در قرون وسطي كه  هايجنگ

هاي هاي امپراطوري عثماني، جنگها جريان داشت ، جنگها و كاتوليكيكديگر كه سي سال بين پروتستان

، عراق و كويت،  رانیعراق و ا ستان،هاي ويتنام، كره، اعراب و اسراييل، هند و پاكالملل اول و دوم، جنگبين

ا جنگ كوچك و بزرگ ديگر در جاي جاي اين كره خاكي، حاكي از هآمريكا و افغانستان، آمريكا و عراق و ده

 ناپذير بودن جنگ در جامعه بشري است.اجتناب

گيرد. ها از يك سلسله احساسات سركش دروني سرچشمه ميگري و جنگ در ميان انسانحالت ستيزه گرچه

كنند اما نبايد از ساسي ايفا ميگري نقش اسازي جنگ و به وجود آمدن حالت ستيزهو غريزه حب ذات در زمينه

برداري از غرايز قابل قبول در بهره فراطاين نكته غافل شد كه ارتباط عارضه جنگ با غرايز انساني تنها در صورت ا
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است از اين رو اگر ما عوامل دروني و علل رواني بديل جنگ را در انسان جستجو نماييم بايد انگشت روي حالت 

 برداري از غرايز اوليه است بگذاريم .الح غرايز ثانوي كه حالت افراط و تفريط در بهرهرواني عارضي و به اصط

انكار نيست كه مقتضاي فطرت و طبيعت انسان در مناسبات و روابطي كه در ميادين مختلف اجتماعي و  قابل

باشد و صلح مي كند با قطع نظر از علل و عوامل خارجي، حالت همزيستي وسياسي با همنوعان خود پيدا مي

انساني نيز پيوندي بس  دهاين حالت فطري و طبيعي با سجاياي نيك و خصايص و ملكات اكتسابي و پسندي

هاي عميق و غيرقابل تفكيك دارد. پيوند فطري، طبيعي و اخالقي همزيستي و صلح با انسان از نظر واقعيت

 كند .عقلي نيز اين پيوند معنوي را تأييد و تحكيم ميعيني و حقايق تاريخي نيز مورد تاييد بوده و اصول و قواعد 

 اتيکل –اول  بخش

 صلح از نظر اسالم –اول  گفتار

صلح در لغت به معني مسالمت، سازش و از بين بردن نفرت ميان مردم است و كلمات صالح و صالح از  واژه

شايسته و به دور از هرگونه فساد  به معني مطابق با عدل و انصاف ، بيهمين واژه ريشه گرفته اند که به ترت

 باشند . یم

هاي بشري است و به دليل اينكه از هر ارزش ديگري در معرض تهديد و مخاطره بوده ترين آرماناز قديمي صلح

جويي براي هاي عملي مقطعي در تالش چارهحلها چه از نظر تئوريكي و چه به لحاظ راهاست، همواره انسان

از حقوقدانان نوشته است ؛ از  یکیدر کتاب حقوق جنگ خود به نقل از  یگدليند. دکتر بارسيدن به آن بوده

بسر برده است . تاريخ  یدر صلح عموم تیسال بشر 251بشر ، تنها  یشناخته شده برا خیسال تار 3411

ي از اهاست كه نمايانگر گوشهها و قراردادهاي دو يا چندجانبه بين دولتسياسي جهان شاهد عهدنامه

است. در حقيقت تالش براي صلح همواره به موازات اقدام  مزيستيهاي بشري در راه برقراري صلح و هفعاليت

 ها ادامه داشته است .براي تجاوز و جنگ افروزي در روابط بين ملت

 آل مفهوم واحدي ندارند. در حقيقت صلح مورد نظرزنند از اين شعار ايدهآنهايي كه دم از صلح مي همه

داري غرب به رهبري آمريكا با صلح مورد نظر كشورهاي مسلمان ، از زمين تا آسمان تفاوت دارد، صلح سرمايه

مورد عالقه يك قدرت بزرگ با صلحي كه يك كشور ضعيف براي حفظ موجوديت و استقالل خودخواهان آن است 

 كند . فرق مي

ي آن در اقصي نقاط عالم مورد تهديد قرار نگيرد، به براي يك كشور قدرتمند به معني آن است كه منافع مل صلح

آن كشور امكان استفاده از تمام منابع بالفعل و بالقوه را بدهد و در مجموع مفهومي وسيع و جهاني از صلح را 

کند. اما براي يك كشور ضعيف مانند كويت منظور از صلح  یكه آمريكا از صلح ارائه م یفیمد نظر دارد. مانند تعر

 باشد.ي جز حفظ موجوديت و به مخاطره نيافتادن استقالل و حكومتش نميچيز

هاي سياسي هم صلح به معناي حالت آرامش در روابط عادي با كشورهاي ديگر و فقدان جنگ و نيز فرهنگ در

هاي مختلف به معناي باشد. همزيستي مسالمت آميز در روابط ميان كشورها با نظامفقدان نظام تهديد مي

بزرگ، عدم مداخله در  يايت اصول حق حاكميت، برابري حقوق، مصونيت، تماميت ارضي هر كشور كوچك رعا

 المللي است . امور داخلي ساير كشورها و فيصله دادن به مسائل بين
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مشتق است و بدين جهت متضمن « سلم»دين صلح و سلم و صفاست و خود نام اسالم از ريشه  اسالم

ترجمه شده است  زين« شدن به امر خدا ميتسل» یاسالم به معن نياست. همچن« سالمتى و آرامش»معناى 

. 

 تفاوت جنگ و جهاد در اسالم –دوم  گفتار

 ادیسبيل هللا است. آنچه در اسالم از آن بعنوان جهاد از اصول اساسي سياست جهاني اسالم، جهاد في يكي

شناخته  متياصل مسلم به رس کیم ملل بعنوان امروز و در حقوق تما یاياست که در دن یکند ؛ مفهوم یم

آن  زيملل متحد ن منشور یاست که حت یهیبد یمسأله تا حد نیاست. ا« حق دفاع مشروع»شده است و آن 

آنها به  ینياز کشورها به قلمرو سرزم یکیدهد تا در صورت تجاوز  یرا م ارياخت نیرا محترم شناخته و به ملتها ا

 به مفهوم دفاع دارد تا جنگ . یشتريمفهوم جهاد در اسالم قرابت ب گری. بعبارت د زنديمقابله با آن برخ

اند و در دهد كه حضرت هرگز براي دعوت به اسالم دست به جنگ نزدهرسول گرامي به وضوح نشان مي سيره

 ستند.جكردند از همه امكانات براي پرهيز ازخونريزي سود ميهايي هم كه كفار بر ايشان تحميل ميجنگ

جهاد از نظر لغوي يا از ريشه ُجهد به معاني وسعت، قدرت، توان و طاقت و يا از َجهد است. هرگاه جهاد از  واژه

گويند كه هر ريشه ُجهد به معني سختي و مشقت گرفته شده باشد، بدانيم در آن صورت مجاهد به كسي مي

وسعت و امكاناتش در راه هدف خود بكار گيرد.  دخرين حآنچه را كه از قدرت و توان و طاقت و نيرو به كف دارد تا آ

و اگر جهاد را از ريشه َجهد در نظر بگيريم در رابطه با آن مجاهد كسي را گويند كه با طيب خاطر در فراخناي 

ها و مشكالت گام بگذارد و براي رسيدن به اهداف خود، در سنگالخ هستي پيش تازد و سرافرازي خود دشواري

 جستجو كند . رهاه پيكارا در عرص

ها و مستشرقين در خصوص سياست جهاني اسالم و رفتار حكومت اسالمي در عرصه از مواردي كه غربي يكي

اند، اين ادعا و اتهام است كه اسالم دين جنگ و زور و قهر و غلبه است و اسالم جز با زبان جهاني به آن پرداخته

 كند.بت نميشمشير گسترش نيافته و جز به زبان زور صح

اي را فتح كنند كه مسلمانان هنگامي كه منطقهگويد: اكثر افراد چنين استدالل ميمحمد عبده مي شيخ

شدند و ابتدا قرآن را به آنها عرضه كردند با يك دست قرآن و با دست ديگر با شمشير با مغلوبين مواجه ميمي

اند. اسالم فقط در نسبت داده لمانانه اسالم و مسكردند. حال اينكه اين مطالب بهتان عظيمي است كه بمي

داند كه در مقابل يك دشمن آشكار قرار گيرد و اين وضع او را مجبور سازد كه موردي كاربرد شمشير را مجاز مي

 با مفهوم دفاع مشروع مطابقت دارد . قايدق فیتعر نیاز خود دفاع كند که ا

توان يافت كه داللت يا اشارت به اين داشته يك آيه هم نمي گويد: در قرآن كريم حتيمحمدشلتوت مي شيخ

باشد كه بايد به جنگ برخاست و با كشتار مردم را مجبور كرد به اسالم بگروند و به اكراه ايمان آورند . در قرآن به 

يز ديگري رسول گرامي اسالم را جز ابالغ پيام چ التصراحت آمده است : در دين اكراه و اجبار وجود ندارد و رس

 كند .تعيين نمي

بلکه نشانگر آنست که اسالم پا را  ستين یزیاسالم به جنگ و خونر هيتوص یجهاد نه تنها به معن طیشرا نييتع

صدمات وارده و  زانيرخ داد م یکه به ناچار و در مقام دفاع جنگ یطیدر شرا یستیفراتر نهاده و معتقد است با
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ساز سوء برداشت از مفهوم  نهيزم ینيقوان نين را به حداقل رساند. وجود چناز آ یناش یهايقتل و کشتار و خراب

 اسالم شده است. 

و ...  ی، خراب نکردن اماکن مقدسه و عدم غارت اموال عموم نيدر مورد رفتار با اسراء ، مجروح ینيوجود قوان ایآ

در  یاريبس یتالشها ییروپااست چرا جوامع ا نياست؟! اگر چن یزیاسالم به جنگ و خونر هيتوص یبه معن

منظور  نيبه هم یمتعدد یالملل نيب یونهاينموده و کنوانس یالملل نيدر عرصه ب نيقوان نيهم نیتدو نهيزم

، اصوالً شروع به جنگ تا سال  یعلماء مدع نياز نظر هم ديشما جالب باشد که بدان یبرا دیبرگزار کرده اند. شا

جنگ منع  یالملل نيبار در عرصه ب نياول یبرا لوکيک انیبر مانيل با انعقاد پسا نیممنوع نبود. در ا یالديم 0928

 منشور ملل متحدگنجانده شد . 2ماده  4مسأله در بند  نیا0945در سال  یعنیشد و بعدها 

اند. شهيد استاد مطهري در نامند ، اسالم را با مسيحيت مقايسه كرده یجنگ و زور م نیكه اسالم را د آنان

گويند در مسيحيت كند اين است كه مييكي از مواردي كه مسيحيت به آن افتخار مي»گويد: ينه مياين زم

دارد كه قانون جهاد دارد. مسيحيت كه  راگوييم اسالم اين افتخار هيچ نامي از جنگ برده نشده است. اما ما مي

تا قانون جهاد داشته باشد. مسيحيت  جهاد ندارد براي اين است كه جامعه و قانون و تشكيالت اجتماعي ندارد،

يك سلسله نصايح و دستورات اخالقي دارد نظير اينكه راست بگوييد، دروغ نگوييد، مال مردم را نخوريد و... كه 

داند كه يك جامعه، دولت و اما اسالم ديني است كه وظيفه و تعهد خود را اين مي خواهد،اين ديگر جهاد نمي

تواند قانون تفاوت باشد و نميتواند بيسالتش اصالح جهان است. چنين ديني نميدهد و رحكومت تشكيل مي

زيرنظر داشته و  رااش وسيع بوده و تمام شئون زندگي بشر جهاد و دولتش ارزش نداشته باشد. اسالم دايره

 « . تواند قانون جهاد نداشته باشد.نمي

 نیاز سوره حج است. خداوند در ا یهاد آمده است آياتاجماع مفسرين آياتي كه در قرآن راجع به تشريع ج به

 فرمايد:مي اتیآ

(. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان هللا علي 38هللا يدافع عن الذين امنوا ان هللا اليحب كل خوان كفور) ان»

 الناس بعضهم ببعض (. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق اال ان يقولوا ربنا هللا ولو ال دفع هللا39نصرهم لقدير)

(. 41هللا كثيراً و لينصرن هللا من ينصره ان هللا لقوي عزيز) سملهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها ا

 (.« .40الذين ان مكناهم في االرض اقاموا الصلوه و اتوالزكوه و امرو بالمعروف و نهو عن المنكر و هلل عاقبه االمور)

دارد كه خدا هرگز خيانتكار ناسپاس را دوست هر مكر و شر و دشمن نگاه مي مومنان را از خداوند»

كنند داده شد زيرا آنها از دشمن ستم (. رخصت جنگ به مومنان كه ديگران با آنها كارزار مي38دارد)نمي

شده و جز  اشان آوارهاز خانه ق(.آن مؤمناني كه به ظلم كفار به ناح39كشيدند و خدا بر ياري آنها قادر است)

گفتند: پروردگار ما، خداي يكتاست جرمي نداشتند و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضي از آنكه مي

شود همه ها و دير و مساجدي كه در آنها نماز و ذكر خدا بسيار ميمردم را به بعض ديگر نكند همانا صومعه

را ياري خواهد كرد كه خدا را منتهاي اقتدار و  كند البته خدا او اريشد و هركه خدا را يخراب و ويران مي

كنند، آنهايي هستند كه اگر در روي زمين به آنان اقتدار و تمكين دهيم ( . آنان كه خدا را ياري مي41توانائيست)
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كه عاقبت  داننددهند و امر به معروف و نهي از منكر ميكنند ، ميدارند و زكات به مستحقان مينماز به پا مي

 (.«40ا بدست خداست)كاره

 یدهد حاال که جنگ یاجازه نم چگاهيخراب کردن مساجد و اماکن مقدسه مذموم شمرده شده و ه اتیآ نیا در

 میدر قرآن کر نيو مجروح رانيرفتار با اس نهيدر زم یگرید اريبس یانجام داد. نمونه ها یرخ داده بتوان هر اقدام

 . تخارج اس قيتحق نیه اآنها از حوصل یکه ذکر تمام افتیتوان  یم

 اتیو روا اتیجهاد و صلح از نظر آ–دوم  بخش

 صلح  –اول  گفتار

 قرآن  دگاهیصلح از د – الف

به كرات در قرآن كريم مورد استفاده قرار گرفته معاني عميق داشته و از اهميت « سلم»و « صلح»واژه  دو

هاي ظاهري و باطني است. در قرآن ز آفات و بيماريدر لغت به معني بركنار بودن ا« سلم»اي برخوردارند. ويژه

با قلبي پاك و سالم از شرك به دعوت  خدايعني ابراهيم از جانب « اذجاء ربه بقلب سليم» مجيد آمده است : 

 خلق آمد . 

ا يا ايها الذين آمنوا ادخلو»فرمايد: واژه سلم با صلح و مسالمت مترادف آمده است. آنجا كه مي گرید ییجا در

 « .ايد همگي در سلم و صفا داخل شويديعني اي كساني كه ايمان آورده«.»في السلم كافه

است، به معناى سالمتى و امنيت است و صورت يك « صلح»تر از خيلى عاليتر و با دوام« سلم»نظر قرآن  از

 « . الصلح خير» دیفرما یصلح موقت ظاهرى را ندارد آنجا که طى يك جمله كوتاه و رسا م

اگر به »يعني « و ان جنحوا للسلم فاجنح لها»به معني سازش عادالنه و همزيستي نيز آمده است:  «سلم»

فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و القوا اليكم السلم »فرمايد : و در جاي ديگري مي« صلح گرائيدند پس بدان بگراي

كردند و از در صلح و سلم و صفا با  گيرينارهكپس اگر آن كفار از شما »يعني: « فما جعل هللا لكم عليهم سبيالً 

 « . اي قرار نداده استشما درآمدند خداوند براي شما درباره آنان سلطه

داند، بلكه در مورد غير مؤمنان كه ظلم و تعدى به مجيد صلح و سازش را تنها مخصوص مسلمانان نمى قرآن

داند كه مسلمانان با آنان دوستى و همزيستى ايز مىاند، جمسلمين نكرده و عهد و پيمانها را محترم شمرده

من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان  وكمال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرج»نمايند: 

هللا يحب المقسطين. انما ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم فى الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على 

 « . ان تولوهماخراجكم 

اند، كند كه با كسانى كه با شما در كار دين نجگنيده و از خانه و شهرتان بيرون نكردهشما را منع نمى خداوند»

دارد، فقط خداوند دوستى نمائيد و با عدالت و انصاف با آنان رفتار كنيد، به يقين خداوند مردم عادل را دوست مى

اند و با يكديگر اند، و از شهرتان بيرون نمودهكه در كار دين با شما جنگ كرده شما را از دوستى و اتحاد با آنهائى

 « . كند و كسانى كه آنها را براى خود دوست انتخاب كنند همانا ظالمنداند، نهى مىبر ضد شما همكارى كرده
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و اخوت استوار ساخته  در موارد متعددى مسلمانان را به ايجاد صلح موظف نموده، اساس ظلم را بر ايمان بعالوه

مؤمنان برادر يكديگرند، پس ميان » یعنی« انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم»است آنجا كه فرموده: 

 « .برادران خود صلح دهيد

 : دیفرما یم گرید یدر جا و

فان حسبك هللا ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على هللا انه هو السميع العليم. و ان يريدوا ان يخدعوك  و»

 « . هو الذى ايدك بنصره و بالمؤمنين

اگر تمايل به صلح نشان دهند تو نيز از در صلح درآى و بر خداوند توكل كن، كه او شنوا و داناست و اگر از  و»

كند، او همان كسى است كه تو را، با يارى خود و مؤمنان فريب آنها بيم دارى پس )بدان( خدا تو را كفايت مى

 « . ت كرد و ميان دلهاى آنان الفت انداخته است...تقوي

« به خدا تقوا بورزيد و ميان خود صلح برقرار نماييد»يعني « فاتقوا هللا واصلحوا ذات بينكم.»فرمايد : مي نيهمچن

. 

مر هرگز در زمين پس از آنكه كار آن به ا»يعني: « التفسدوا في االرض بعد اصالحها»خوانيم : آيه ديگري مي در

 «.حق نظم و صلح يافت به فساد و تبهكاري برنخيزند

كنند و مسرفين كساني هستندكه در روي زمين فساد مي»يعني « يفسدون في االرض واليصلحون الذين»

 « .كننداصالح نمي

 نهج البالغه  دگاهیصلح از د - ب

و ال تدفعن »سازد كه : نشان مىمؤمنان على عليه السالم در نامه خود به مالك اشتر اين جمله را خاطر امير

 « . صلحا دعاك اليه عدوك هلل فيه رضى، فان فى الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك و امنا لبالدك...

از صلح و آشتى كه رضا و خوشنودى خدا در آن است و دشمنت تو را به آن بخواند سرپيچى مكن، زيرا در  و»

 « .سودگى براى اهل شهرهاستآشتى راحت لشگريان و آسايش اندوهها و آ

 

؛ اصل و اساس از نظر اسالم صلح بوده و جهاد نيز ماهيت دفاعي دارد و هدف هر دو نشر عقايد  بنابراين

آميز از مسائل عميق و و زندگى مسالمت« صلح»توحيدي و حاكميت قوانين الهي بر جهان است. موضوع 

 ريزى شده است.آن پى ساسدستورات و مقررات اسالمى بر ادار اسالم است و تمام نظامها و قوانين و ريشه

 جهاد  –دوم  گفتار

 قرآن  دگاهیجهاد از د – الف

جهاد از نظر قرآن و احاديث نيز به هر دو صورت قابل بررسي است : هرگاه اين واژه را از ريشه اول )ُجهد(  واژه

وت و جان و بكار گرفتن تمام امكانات و اگر از بگيريم معني آن چنين خواهد بود سعي و كوشش با صرف مال و ثر

ها در دهد: گذشتن از مال و جان و صرف تمام نيروها و تحمل سختيريشه دوم )َجهد( بگيريم چنين معني مي

 راه رسيدن به هدف و مقصود .
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است كه هر دو صورت و با در نظر داشتن هر كدام از اين دو ريشه لغوي ، معني جهاد از لحاظ شرعي اين  در

انسان با گذشتن از جان و مال خويش در راه پايداري رسالت اسالمي و اقامه شعائر ايمان و برافراشتن پرچم 

 دين الهي با تمامي امكانات خود تالش و مبارزه كند .

ي آن هاي گوناگون و در موارد متعدد از واژه جهاد و كلمات همخانواده آن نام برده شده و روقرآن كريم به صورت در

 : ميکن یم سهیسخت تاكيد گرديده است. براي پي بردن به اهميت مسأله جهاد آن را با موضوعات ديگر مقا

بار از تطهير و تطهر 02بار از حج و 00بار از صوم )روزه( ، 02بار از زكات ، 33بار از صلوه )نماز( و  70قرآن مجموعاً  در

اد نامبرده و از مجاهدان تمجيد كرده و متخلفان از جهاد را مورد مورد از جه 33ياد شده است و در قرآن كريم در 

پيكار و قتال در راه خدا ياد كرده و پيروان اين راه را استوار و مخالفان و  ازمورد  38نكوهش و انتقاد قرار داده و در 

و برتري و  متخلفان آن را نكوهش كرده است و نيز آيات بسيار ديگري هست كه معني و مفهوم آن بر عظمت

 دهد.فضيلت جهاد و پيكار در راه خدا گواهي مي

 نهج البالغه دگاهیجهاد از د -ب

جهاد در راه  شانیآن منطبق است ا یقرآن ميبا مفاه قاً يدر مورد جهاد دق« عليه السالم»  یحضرت عل دگاهید

 کند ؛ یم یاي از جنت معرفخدا مقدس دانسته و آن را دروازه یرضا

 «باب من ابواب الجنه فتحه هللا لخامسه اوليائه.الجهاد  فان»

 « .آينه جهاد دريست از درهاي بهشت كه خداوند آن را به روي خواص دوستان خود گشوده است هر»

که جهاد ؛ عبارت است از كوشش و بذل مساعي در  نستیگرفت ا جهيتوان نت یم نيالمؤمن رياز کالم ام آنچه

با  یاز جهاد تفاوت اساس فیتعر نیاست ا یهیاكميت الهي بر روي زمين . بدجهت اعتالي كلمه هللا و تحقق ح

 با صلح ندارد . یجنگ داشته و منافات

 

 

  یريگ جهينت

ها متعارف خواهد با آن معنايي كه امروز از صلح در ميان دولتکه مالحظه شد ؛ صلحي كه اسالم مي همانگونه

همزيستي و سازش »تري بوده و آن عبارت است از و وسيع است فرق دارد. صلح اسالمي داراي معني عميق

همه مردم بر روي كره زمين  ايخواهد عدالت و امنيت اجتماعي و عمومي را بر ی، اسالم م« تحت نام خدا 

 برقرار سازد.

بال و پرش را بر مردم جهان « جهل و فساد»و « ظلم و زور»خودداري از جنگ حتي در حالتي كه اهريمن  صرف

شود. صلح مورد نظر اسالم صلحي است ، كه در آن همه ابناء بشر در رانده از نظر اسالم صلح تلقي نميگست

واالي خدا و تحكيم حاكميت الهي  مهيك جو و فضاي آزاد و آرام فكري براي تبليغ و نشر خداپرستي و تحقق كل

اي كه خداوند لت اجتماعي همه جانبهبدون دغدغه خاطر با هم زندگي كنند و در كمال آزادي و استقالل از عدا

شود كه جهاد و صلح در اسالم داراي اهداف يكسان مند گردند. بنابراين مالحظه ميبراي آنها مقرر فرموده بهره

 است.
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 یباشد که در حقوق داخل یم« حق دفاع مشروع»مفهوم جهاد در اسالم مترادف مفهوم  گرید یسو از

 شده است.  رفتهیاصل و حق مسلم پذ کین الملل بعنوا نيکشورها و حقوق ب

اصل همزيستى » ایو  «یالملل نيب تيصلح و امن»ممكن است ، به نظر بعضيها آنچه امروزه بعنوان  گرچه

 ليکه اساس تشک یشود يك موضوع ابتكارى و يك كشف جديد محسوب شود به نحو یم ريتعب« آميزمسالمت

نيست. بلكه يكى  جديدىست ، ولى اتفاقاً هيچ مطلب تازه و كشف شده ا یگذار هیسازمان ملل متحد بر آن پا

شود از مسايلى است كه با تاريخ بشر برابرى دارد، عيناً همان چيزى است كه از مفهوم انسانيت استفاده مى

گوئيم افراد است. اين كه مى یآميز اساس انسانيت و جوهر فطرت انسانو به اين معنى همزيستى مسالمت

تواند انسان آميز داشته باشند، درست مثل اين است كه بگوئيم انسان مىتوانند زندگى مسالمتبشر مى

اسالم آن را  نید شيسال پ 0411داشته اند و  ديبه آن تأک یاله امبرانياست که تمام پ یزيهمان چ نیباشد و ا

 کرد. هیهد تیبه بشر

جهان  یملتها یخداداد ریر در تالشند تا بر منابع و ذخاسلطه گ یکشورها یامروز برخ هيپر از مکر و حل یايدن در

هندوستان  یتوان در غارت منابع طال یآنها را م یکرده و آنها را مورد چپاول قرار دهند. نمونه ها دايتسلط پ

 .افتی 07و  06در قرن  سيتوسط انگل

 اريمعادن فلزات گرانبهادر اختجهان همچون نفت و گاز و  یانرژ ریکه عمده منابع و ذخا ستين دهيپوش یکس بر

 نکرده اند.  یاز آن چشم پوش چگاهيسلطه جو ه یمسلمان قرار داشته و کشورها یملتها

 یبرا یرا مذموم دانسته بعنوان سد راه ییاسالم که هر گونه تسلط و زورگو نيمب نید یآموزه ها انيم نیا در

و خراب کردن چهره  حيکشورها چاره را در تقب نیاکند و  یم ییکشورها خودنما نیا ديبه اهداف پل یابيدست

 خصوص فروگزار نکرده اند.  نیدر ا یکوشش چياسالم دانسته و از ه

جهان متداول  اتيو ... در ادب یانتحار اتي، طالبان ، القاعده ، عمل سمیترور یو امروز دیجد ريکه تعاب نجاستیا

گستاخ  یتا حد شانیشد. ا یريمسلمان نشانه گ یملتهااسالم و  یاتهامات به سو نیتمام ا کانيشد و نوک پ

بر شمرده اند  ینیرا مظهر خشونت و جنگ آفر« ص»اسالم  امبريخود پ یشدند که رسماً و در کتب و روزنامه ها

« ص»اکرم  امبريکه در زمان پ ییمسلمانان در جنگها یبه اقرار تمام مورخان تعداد شهدا ستکهيدر حال نیو ا

آغازگر جنگ نبوده « ص» امبرياز آنها پ کيچيجنگ بوده است و در ه گریاز کشته شدگان طرف د شتريهمواره ب

 است. 

مخالفت کرده و  یگر زهيدر سراسر جهان وجود دارد که با جنگ و ست یاريپاک و هش یوجود فطرتها نیا با

 کنند. یرا به صلح دعوت م تیبشر

تواند با كمال مى تیدهند كه بشر یخود آمده و ندا سر مبه  یغرب شمندانیو اند سندگانینو یكه برخ اين

باهم زندگى كند، هيچ جاى تعجب نيست زيرا تازه معنى انسانيت را فهميده اند صلح و صفا و برادرى و صميميت

خدادادى خود پى برده است ، انسان در درك اين مطلب بسيار دير كرده است و و تازه به فطرت و طبيعت 

 كرد.ران سال پيش ، اين مطلب را درك مىبايست هزامى
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به كار اگر ما يك دهم تالش خود را كه براى درك طبيعت »شواليه يكى از روانشناسان غرب معتقد است :  ژاك

كرديم، به چه ترقيات شگرفى در زمينه وظيفه و رفتار كه تابع آن ايم، در راه درك و شناختن خويش صرف مىبرده

 «.گشتيماست، نايل مى

كننده تمدن جديد به وضع بناى منظم و خيره»نويسد: شناس معروف مىزيست« الكسيس كارل» دكتر

اسفناكى درآمده چون بدون توجه به سرنوشت طبيعت و احتياجات حقيقى انسان باال رفته است و چون مولود 

دست ما ساخته شده معهذا در  با آن كه به اكتشافات، اتفاق علمى و تصورات و تئوريها و تمايالت آدمى است

خور ما نيست ... اگر گاليله و نيوتن و الوازيه نيروى فكرى خود را صرف مطالعه روى بدن و روان آدمى كرده بودند، 

دانند به كجا شايد نماى دنياى ما با امروز فرقهاى زيادى داشت، مردان علم و رهروان طريق دانش، از پيش نمى

 « . آورنددست مى بهيجه شوند و چه نتكشانده مى

صلح عمومى در زمين است و در  یکرده و خواستار برقرار ديهمان روحى است كه اسالم همواره بر آن تأک اين

 تالش است تمام ملتها و اديان را باهم بپيوندد . 

 

 یرازيمکارم ش یالعظمهللاتیآ

 سازد یرا به صلح رهنمون م تیبشر قرآن

از قرآن،  انيعيش ییجدا رامونيبا اشاره به اتهام دشمنان پ دياز مراجع عظام تقل یرازيمکارم ش یالعظمهللاتیآ

 محکم به آنان دانستند.   یقرآن را پاسخ یالملل نيمسابقات ب یبرگزار

  

 یالملل نيدوره مسابقات ب نيو پنجم ستيب ییستاد اجرا یاعضا داریگزارش مرکز خبر حوزه، معظم له در د به

 نیا یبرگزار یول کردند،یاز قرآن م ییرا متهم به جدا انيعير مشهد مقدس، گفتند: در گذشته شد میقرآن کر

 و محکم به دشمنان است. یعمل یپاسخ ،یالملل نيمسابقات به صورت ب

 

 

مسابقات در کنار  نیو موثر است و چه بهتر که ا ديمف ،یمسابقات قرآن یاظهار داشتند: برگزار ديمرجع تقل نیا

 الرضا)ع( برگزار شود.  یابن موس یثامن الحجج عل فیرحرم ش

 

کنند به جاده  یم یرويکه از آن پ یبه ارمغان آورده است و کسان ییکردند: قرآن، نور و روشنا حیتصر شانیا

 شوند. یصلح و صفا رهنمون م

 

بعد از هر بار قرائت آن،  باشد که یبه گونه ا دیخاطر نشان کردند: قرائت قرآن با یرازيمکارم ش یالعظمهللاتیآ

 فرد افزوده شود. تيو ظلمات انسان کاسته و به نوران یکیاز تار
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و  انیمسابقات، حضور قار نیقرآن، گفتند: از برکات ا یالملل نيمسابقات ب یله با اشاره به برکات برگزار معظم

 جهان است. میدر سطح اول قرائت و حفظ قرآن کر رانیا یالملل نيحافظان ب

 

با اشاره به حضور  هیريسازمان اوقاف و امور خ یمعاون فرهنگ ان،یحجت االسالم احمد دارید نیا یابتدا رد

مسابقات در کنار  نیبار ا نينخست یدوره از مسابقات، گفت: برا نیدر ا یکشور اسالم 61از  شيب ندگانینما

 یحضرت عل فیکنندگان با وجود شرشرکت  ییبه خاطر آشنا نیشود و ا یمرقد مطهر امام رضا )ع( برگزار م

 الرضا )ع( است. یابن موس

 

و  یو خراسان جنوب یخراسان شمال ،یمحافل انس با قرآن در سه استان خراسان رضو یافزود: برگزار یو

دوره از  نیا یجنب یو مسئوالن در جمع شرکت کنندگان از جمله برنامه ها یعلم یها تيحضور شخص

 مسابقات است.

 

 61 ندگانیقرآن، هشتم تا پانزدهم مرداد با حضور نما یالملل نيدوره مسابقات ب نيو پنجم ستيب است، یگفتن

 .شودیالرضا)ع( برگزار م یبن موس یثامن الحجج عل یکشور جهان در جوار بارگاه ملکوت

 

 جنگ و صلح

يسم گام نهاده همواره با تاريخ زندگي بشر از بدو خلقت گرفته تا امروز كه بشريت به دوران باصطالح پست مدرن

مسأله و مشكل جنگ دست به گريبان بوده و هست. بشر از روزي كه پا روي اين كره خاكي گذاشته، يعني از 

وقت از جنگ كند هيچزمان هابيل و قابيل گرفته تا امروز كه شريعت خود را در باالترين مرحله مدنيت احساس مي

 ت. و خونريزي، قتل و كشتار فارغ نبوده اس

 

هراكليتوس حكيم نامدار يونان باستان گفته است: جنگ در عالم ضروري است و همواره كشمكش اجزاء عالم را 

دهد و اضداد براي يكديگر الزمند. او گفته است: جنگ پدر همه چيز است و بذر ترقي را با هم سازش و وفق مي

تقاد داشت كه جنگ سرنوشت عالم را تعيين دانست و هگل اعكند و يا نيچه جنگ را عصاره تمدن ميخلق مي

 كند.مي

 

هاي مذهبي و خانمانسوز مسيحيان در برابر قرن به درازا كشيد جنگ 2هاي صليبي در قرون وسطي كه جنگ

هاي هاي امپراطوري عثماني، جنگها جريان داشت، جنگها و كاتوليكيكديگر كه سي سال بين پروتستان

هاي ويتنام، كره، اعراب و اسراييل، هند و پاكستان، ايران و عراق، عراق و كويت، الملل اول و دوم، جنگبين

ها جنگ كوچك و بزرگ ديگر در جاي جاي اين كره خاكي، حاكي از آمريكا و افغانستان، آمريكا و عراق و ده

 ناپذير بودن جنگ در جامعه بشري است.اجتناب
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هاي اصلي اوست، به تهيه ابزار و لوازم جنگي يكي از مشغله هاي بشري ومشغوليامروز هم جنگ يكي از دل

ها و گري و به اصطالح ميليتاريسم از خصوصيات بارز و جزو برنامهاي كه در برخي جوامع نظاميگونه

هاي اصلي زمامداران و دولتمردان است. در مجموع ما چه بخواهيم و چه نخواهيم مسئله و گذاريسياست

 عمل و چه در انديشه همواره بخشي از حيات بشر را به خود اختصاص داده است.موضوع جنگ چه در 

 

 ديدگاه اسالم درمورد جنگ

 

ها و يكي از مواردي كه در خصوص سياست جهاني اسالم و رفتار حكومت اسالمي در عرصه جهاني، غربي

و زور و قهر و غلبه است و اند اين ادعا و اتهام است كه اسالم دين جنگ مستشرقين بسيار به آن پرداخته

 گويد:كند. شيخ محمدعبده مياسالم جز با زبان شمشير گسترش نيافته و جز به زبان زور صحبت نمي

 

كردند با يك دست قرآن و با اي را فتح ميكنند كه مسلمانان هنگامي كه منطقهاكثر افراد چنين استدالل مي

كردند. حال اينكه اين مطالب و ابتدا قرآن را به آنها عرضه مي شدنددست ديگر با شمشير با مغلوبين مواجه مي

اند. اسالم فقط در موردي كاربرد شمشير را مجاز بهتان عظيمي است كه به اسالم و مسلمانان نسبت داده

 داند كه در مقابل يك دشمن آشكار قرار گيرد و اين وضع او را مجبور سازد كه از خود دفاع كند.مي

 

توان يافت كه داللت يا اشارت به اين داشته گويد: در قرآن كريم حتي يك آيه هم نميتوت ميشيخ محمدشل

باشد كه بايد به جنگ برخاست و با كشتار مردم را مجبور كرد به اسالم بگرويد و به اكراه ايمان آورند. در قرآن به 

مي اسالم را جز ابالغ پيام چيز ديگري صراحت آمده است: در دين اكراه و اجبار وجود ندارد و رسالت رسول گرا

دهد كه حضرت هرگز براي دعوت به اسالم دست به كند. سيره رسول گرامي به وضوح نشان ميتعيين نمي

كردند از همه امكاناتي براي پرهيز ازخونريزي هايي هم كه كفار بر ايشان تحميل مياند و در جنگجنگ نزده

 جستند.سود مي

 

اند اسالم را با مسيحيت مقايسه زدند اين است كه آمدهها را به اسالم ميها و بهتانهمتعلت اين كه اين ت

گويد: يكي از مواردي كه اند. شهيد استاد مطهري در كتاب جهاد در اين زمينه بحث مستدلي دارد. او ميكرده

برده نشده است. اما ما گويند در مسيحيت هيچ نامي از جنگ كند اين است كه ميمسيحيت به آن افتخار مي

گوييم اسالم اين افتخار را دارد كه قانون جهاد دارد. مسيحيت كه جهاد ندارد براي اين است كه جامعه و مي

تا قانون جهاد داشته باشد. مسيحيت يك سلسله نصايح و دستورات اخالقي  قانون و تشكيالت اجتماعي ندارد،

خواهد، اما اسالم يد، مال مردم را نخوريد و... كه اين ديگر جهاد نميدارد نظير اينكه راست بگوييد، دروغ نگوي

دهد و رسالتش داند كه يك جامعه، دولت و حكومت تشكيل ميديني است كه وظيفه و تعهد خود را اين مي
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 تواند قانون جهاد و دولتش ارزش نداشته باشد.تفاوت باشد و نميتواند بياصالح جهان است. چنين ديني نمي

 تواند قانون جهاد نداشته باشد.اش وسيع بوده و تمام شئون زندگي بشر را زيرنظر داشته و نمياسالم دايره

 

مسأله دوم اينكه اسالم شرايط جنگ را معين كرده است. به اجماع مفسرين آياتي كه در قرآن راجع به تشريع 

 بار در سال دوم هجرت نازل شدند.سوره حج است، اين آيات براي اولين  40-38جهاد آمده است آيات 

 

 فرمايد:مي

 

ان هللا يدافع عن الذين امنوا ان هللا اليحب كل خوان كفور. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان هللا علي نصرهم 

ع و لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق اال ان يقولوا ربنا هللا ولو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوام

بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم هللا كثيراً و لينصرن هللا من ينصره ان هللا لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في 

 االرض اقاموا الصلوه و اتوالزكوه و امرو بالمعروف و نهو عن المنكر و هلل عاقبه االمور.

 

دارد. هرگز خيانتكار ناسپاس را دوست نميدارد كه خدا خداوند مومنان را از هر مكر و شر و دشمن نگاه مي»

كنند داده شد. زيرا آنها از دشمن ستم كشيدند و خدا بر رخصت جنگ به مومنان كه ديگران با آنها كارزار مي

 ياري آنها قادر است.

 

تاست گفتند: پروردگار ما، خداي يكاشان آواره شده و جز آنكه ميآن مومناني كه به ظلم كفار به ناحق از خانه

ها و و جرمي نداشتند و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضي از مردم را به بعض ديگر نكند همانا صومعه

شد و هركه خدا را ياري كند شود همه خراب و ويران ميدير و مساجدي كه در آنها نماز و ذكر خدا بسيار مي

كنند، آنهايي و توانائيست. آنان كه خدا را ياري مي البته خدا او را ياري خواهد كرد. كه خدا را منتهاي اقتدار

دهند و امر دارند و زكات به مستحقان ميهستند كه اگر در روي زمين به آنان اقتدار و تمكين دهيم نماز به پا مي

 «دانند كه عاقبت كارها بدست خداست.به معروف و نهي از منكر ميكنند. مي

 

سياسي اسالم بيني و انديشهحكومت واحد جهاني مبتني بر جهان هدف و رسالت نهايي اسالم ايجاد يك

ها و احكامي را است. اسالم همان گونه كه هدف را مشخص و تعيين كرده يك سلسله اصول، قواعد و شيوه

شود. يكي از اين اصول هم براي رسيدن به اين هدف مقرر كرده است كه بدون رعايت آنها اين هدف محقق نمي

گويد: در حالي كه اساس و مبناي سبيل هللا است. اسالم ميست جهاني اسالم، جهاد فياساسي، سيا

سياست جهاني اسالم بر دعوت و تبليغ باشد خصوصيات اسالميش استوار است گاهي هم الزم مي شد كه 

 يك مسلمان براي رسيدن به هدف جهاني خودش به جنگ بدهد و وارد كارزار شود.
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گيريم كه واژه جهاد گويند نتيجه ميشناسي و عالمان لغت شناس درباره جهاد ميم واژهاز مجموع آنچه كه عل

 از نظر لغوي يا از ريشه ُجهد به معاني وسعت، قدرت، توان و طاقت و يا از َجهد است.

 

هرگاه جهاد از ريشه ُجهد به معني سختي و مشقت گرفته شده باشد، بدانيم در آن صورت مجاهد به كسي 

يند كه هر آنچه را كه از قدرت و توان و طاقت و نيرو به كف دارد تا آخرين حد وسعت و امكاناتش در راه گومي

هدف خود بكار گيرد. و اگر جهاد را از ريشه َجهد در نظر بگيريم در رابطه با آن مجاهد كسي را گويند كه با طيب 

دن به اهداف خود، در سنگالخ هستي پيش تازد ها و مشكالت گام بگذارد و براي رسيخاطر در فراخناي دشواري

 و سرافرازي خود را در عرصه پيكارها جستجو كند.

 

واژه جهاد از نظر شرعي يعني از اين نظر كه در قرآن و احاديث آمده است نيز به دو صورت قابل بررسي است: 

كوشش با صرف مال و ثروت و  هرگاه اين واژه را از ريشه اول)ُجهد( بگيريم معني آن چنين خواهد بود سعي و

دهد: گذشتن از مال و جان و جان و بكار گرفتن تمام امكانات و اگر از ريشه دوم )َجهد( بگيريم چنين معني مي

 ها در راه رسيدن به هدف و مقصود.صرف تمام نيروها و تحمل سختي

 

د از لحاظ شرعي اين است كه در هر دو صورت و با در نظر داشتن هر كدام از اين دو ريشه لغوي معني جها

انسان با گذشتن از جان و مال خويش در راه بهتري توحيد و كلمه اسالم و پايداري رسالت اسالمي و اقامه 

 شعائر ايمان و برافراشتن پرچم دين الهي با تمامي امكانات خود تالش و مبارزه كند.

 

ژه جهاد و كلمات همخانواده آن نام برده شده و روي آن هاي گوناگون و در موارد متعدد از وااز قرآن كريم به صورت

سخت تاكيد گرديده است براي پي بردن به اهميت مسأله جهاد از راه مقايسه ميان آن و موضوعات ديگر الزم 

بار از 00بار از صوم)روزه(، 02بار از زكات، 33بار از صلوه)نماز( 70است در اين نكته دقت كنيم كه در قرآن مجموعاً 

مورد از جهاد نامبرده و از مجاهدان تمجيد كرده 33بار از تطهير و تطهر ياد شده است و در قرآن كريم در 02ج و ح

مورد از پيكار و قتال در راه خدا ياد كرده و پيروان اين 38و متخلفان از جهاد را مورد نكوهش و انتقاد قرار داده و در 

كوهش كرده است و نيز آيات بسيار ديگري هست كه معني و مفهوم راه را استوار و مخالفان و متخلفان آن را ن

 دهد.آن بر عظمت و برتري و فضيلت جهاد و پيكار در راه خدا گواهي مي

 

اي است از معارف اسالمي و راه و رسم زندگي و شناخت خدا و انسان نهج البالغه فرزند قرآن است و مجموعه

ي الموحدين حضرت علي عليه السالم جاري شده است كه از آغاز و جهان و حقايق آفرينش كه از زبان مول

ها حضور داشته به غير از چند سالي، طلوع اسالم تا روز شهادتش مرد جهاد بوده و هميشه در ميدان

 نشين بوده است، علي مرد جنگ است و نهج البالغه كتاب جنگ.خانه
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ترين و مهمترين مسائلي كه در كلمات و ز اساسيشود كه يكي ادر بررسي مطالب نهج البالغه مالحظه مي

السالم از آن بسيار سخن رفته مسأله جهاد است. اين بررسي سخنان عميق و گهربار علي بن ابيطالب عليه

مورد در نهج البالغه نام جهاد و مشتقات اين واژه برده شده و از مجاهدين راه خدا و 32دهد كه در نشان مي

فراوان به عمل آمده است. البته در همين مواردي كه مجاهدين مورد تمجيد واقع  اسالم تمجيد و ستايش

اند در مقابل سيل نكوهش و رگبار تند انتقاد از زبان گويا و كالم اميرالمومنين نسبت به كاهنان و شده

ان نشيند و رفتن به ميدان جنگ و جهاد بر ايشكنندگان و كساني كه بر جاي خود به سنگيني ميسستي

هستند و نيز نسبت به كساني كه با قاعدين و بر جاي نشستگان « قاعدين از جهاد»سنگين و دشوار است و 

 شود.كنند ديده مياند و با آنها همدلي و همصدايي ميهمگام شده

 

 داند از جنت.اي ميجهاد را علي عليه السالم دروازه

 

 اوليائه.فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه هللا لخامسه 

 

هر آينه جهاد دريست از درهاي بهشت كه خداوند آن را به روي خواص دوستان خود گشوده است.)خطبه 

 نهج البالغه(27

 

گويد در حالي كه سبيل هللا است. اسالم ميبنابراين يكي از اصول اساسي سياست جهاني اسالم جهاد في

همه خصوصيات اسالميش استوار است گاهي هم  اساس و مبناي سياست جهاني اسالم بر دعوت و تبليغ با

 شود كه يك مسلمان براي رسيدن به هدف جهاني خودش به جنگ برود و وارد كارزار شود.الزم مي

 

 صلح و فطرت بشري

 

گيرد. ها از يك سلسله احساسات سركش دروني سرچشمه ميگري و جنگ در ميان انسانگرچه حالت ستيزه

كنند اما نبايد از گري نقش اساسي ايفا ميسازي جنگ و به وجود آمدن حالت ستيزهو غريزه حب ذات در زمينه

برداري از غرايز قابل قبول اين نكته غافل شد كه ارتباط عارضه جنگ با غرايز انساني تنها در صورت افراط در بهره

اييم بايد انگشت روي حالت است از اين رو اگر ما عوامل دروني و علل رواني بديل جنگ را در انسان جستجو نم

برداري از غرايز اوليه است بگذاريم قابل انكار رواني عارضي و اصطالح غرايز ثانوي كه حالت افراط و تفريط در بهره

نيست كه مقتضاي فطرت و طبيعت انسان در مناسبات و روابطي كه در ميادين مختلف اجتماعي و سياسي با 

باشد و اين حالت نظر از علل و عوامل خارجي، حالت همزيستي و صلح ميكند با قطع همنوعان خود پيدا مي

فطري و طبيعي با سجاياي نيك و خصايص و ملكات اكتسابي و پسنديده انساني نيز پيوندي بس عميق و 
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هاي عيني و غيرقابل تفكيك دارد. پيوند فطري، طبيعي و اخالقي همزيستي و صلح با انسان از نظر واقعيت

 كند. ريخي نيز مورد تاييد بوده و اصول و قواعد عقلي نيز اين پيوند معنوي را تاييد و تحكيم ميحقايق تا

 

هاي بشري است و به دليل اينكه از هر ارزش ديگري در معرض تهديد و مخاطره بوده ترين آرمانصلح از قديمي

جويي براي ي مقطعي در تالش چارههاي عملحلها چه از نظر تئوريكي و چه به لحاظ راهاست، همواره انسان

هاست كه ها و قراردادهاي دو يا چندجانبه بين دولتاند. تاريخ سياسي جهان شاهد عهدنامهرسيدن به آن بوده

هاي بشري در راه برقراري صلح و همزيستي است. در حقيقت تالش براي صلح اي از فعاليتنمايانگر گوشه

 ها ادامه داشته است.ز و جنگ افروزي در روابط بين ملتهمواره به موازات اقدام براي تجاو

 

ها و گمان ايدئولوژيآل مفهوم واحدي ندارند. زيرا بيزنند از اين شعار ايدههمه آنهايي كه دم از صلح مي

ها به ويژه در علوم سياسي هستند. در حقيقت صلح مورد نظر هاي فلسفي همواره زيربناي واژهديدگاه

ها با صلح غرب به رهبري آمريكا با صلح مورد نظر كشورهاي مسلمان و صلح مورد نظر بوسيناييداري سرمايه

ها از زمين تا آسمان تفاوت دارد، صلح مورد عالقه يك قدرت بزرگ با صلحي كه يك كشور ضعيف مورد نظر صرب

درتمند به معني آن كند. صلح براي يك كشور قبراي حفظ موجوديت و استقالل خودخواهان آن است فرق مي

است كه منافع ملي آن در اقصي نقاط عالم مورد تهديد قرار نگيرد، به آن كشور امكان استفاده از تمام منابع 

بالفعل و بالقوه را بدهد و در مجموع مفهومي وسيع جهاني از صلح را مد نظر دارد. مانند دركي كه آمريكا از صلح 

كويت منظور از صلح چيزي جز حفظ موجوديت و به مخاطره نيافتادن دارد. اما براي يك كشور ضعيف مانند 

 باشد.استقالل و حكومتش نمي

هاي سياسي هم صلح به معناي حالت آرامش در روابط عادي با كشورهاي ديگر و فقدان جنگ و نيز در فرهنگ

اي مختلف به معناي هباشد. همزيستي مسالمت آميز در روابط ميان كشورها با نظامفقدان نظام تهديد مي

رعايت اصول حق حاكميت، برابري حقوق، مصونيت، تماميت ارضي هر كشور كوچك يا بزرگ، عدم مداخله در 

 المللي است.امور داخلي ساير كشورها و فيصله دادن به مسائل بين

 

 مفهوم صلح در اسالم

ي در جهت اعتالي كلمه هللا و در تعريف جهاد بايد گفت كه منظور از آن عبارت است از كوشش و بذل مساع

 تحقق حاكميت الهي بر روي زمين. 

ها متعارف است فرق دارد. خواهد با آن معنايي كه امروز از صلح در ميان دولتبنابر اين، صلحي كه اسالم مي

تري بوده و آن عبارت است از همزيستي و سازشي كه تحت نام خدا، صلح اسالمي داراي معني عميق و وسيع

 بارت از عدالت و امنيت اجتماعي و عمومي براي همه مردم است، روي كره زمين برقرار سازد.كه ع

صرف خودداري از جنگ حتي در حالتي كه اهريمن ظلم و زور و جهل و فساد بال و پرش را بر روي مردم جهان 

آن همه ابناء  شود. صلح مورد نظر اسالم صلحي است، كه درگسترانده شده از نظر اسالم صلح تلقي نمي
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بشر در يك جو و فضاي آزاد و آرام فكري براي تبليغ و نشر خداپرستي و تحقق كلمه واالي خدا و تحكيم حاكميت 

اي كه الهي بدون دغدغه خاطربا هم زندگي كنند و در كمال آزادي و استقالل از عدالت اجتماعي همه جانبه

شود كه جهاد و صلح در اسالم داراي اهداف نابراين مالحظه ميمند گردند. بخداوند براي آنها مقرر فرموده بهره

 يكسان است.

اسالم دين صلح و سلم و صفاست و خود نام اسالم از ريشه سلم مشتق است. دو واژه صلح و سلم به كرات 

به اي برخوردارند. سلم در لغت در قرآن كريم مورد استفاده قرار گرفته معاني عميق داشته و از اهميت ويژه

اذجاء ربه بقلب » هاي ظاهري و باطني است. در قرآن مجيد آمده است:معني بركنار بودن از آفات و بيماري

 (84يعني ابراهيم از جانب خدا با قلبي پاك و سالم از شرك به دعوت خلق آمد. )صافات « سليم

الذين آمنوا ادخلوا في اللسلم يا ايها »فرمايد:در قرآن واژه سلم با صلح و مسالمت مترادف است. آنجا كه مي

 «كافه.

ايد همگي در سلم و صفا داخل شويد سلم به معني سازش (، يعني اي كساني كه ايمان آورده218)بقره 

عادالنه و همزيستي نيز آمده است: و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني اگر به صلح گرائيدند پس بدان بگراي و 

« اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و القوا اليكم السلم فما جعل هللا لكم عليهم سبيالً.فان »فرمايد: در جاي ديگري مي

گيري كردند و از در صلح و سلم و صفا با شما درآمدند خداوند براي شما يعني: پس اگر آن كفار از شما كناره

م امرحق بودن و ( و باالخره اسالم به معني انقياد و تسلي91اي قرار نداده است.)نسا، درباره آنان سلطه

 سرفرود آوردن فقط در برابر خدا و مشيت اوست و اين مبناي انديشه و رفتار يك مسلمان است. 

 

واژه صلح در لغت به معني مسالمت، سازش و از بين بردن نفرت ميان مردم است و كلمات صالح و صالح به 

صالح به معني صلح و الفت از همين واژه معني مطابق با عدل و انصاف و شايسته و به دور از هرگونه فساد و ا

 اند.ريشه گرفته

يعني به خدا تقوا بورزيد و ميان خود صلح برقرار « فاتقوا هللا واصلحوا ذات بينكم.»فرمايد: خداوند در قرآن مي

 (0نماييد.)انفاق، 

آنكه كار آن به امر حق خوانيم: التفسدوا في االرض بعد اصالحها. يعني: هرگز در زمين پس از در آيه ديگري مي

 نظم و صلح يافت به فساد و تبهكاري برنخيزند.

كنند و اصالح الذين يفسدون في االرض واليصلحون. يعني مسرفين كساني هستندكه در روي زمين فساد مي

 (052كنند.)شعرا، نمي

 از احاديث مقدسه معصومين نيز سلم و صلح به معاني فراوان بكار رفته است.

اصل و اساس از نظر اسالم صلح بوده و جهاد نيز ماهيت دفاعي دارد و هدف هر دو نشر عقايد توحيدي بنابراين 

 و حاكميت قوانين الهي بر جهان است.

 

 برادر شما محمداسماعيل ))حقانی(( غوری
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