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 چكيده

شده  است موجبحكم جهاد كه در آيات متعددی از قرآن كريم به آن اشاره شده 

ورزی در طلبـى و خشـونتمصداق روشن جنـگای از مخالفان اسالم، آن را عّده

در اين . قرآن تلقى كنند كه با هدف تحميل عقيده بر افراد بشر تشريع شده است

نوشتار، عالوه بر تبيين نظر قرآن در خصوص آزادی عقيده، آيات جهاد در قـرآن 

با توجه به بستر تاريخى و فضای نزول بررسى شده و از رهگـذر آن ثابـت شـده 

اد در قرآن كامًال جنبه دفاعى دارد و آيات جهات به هيچ رو دال بـر است كه جه

تـوان  طلبى قرآن و تحميل اسالم بر افراد بشر نيست و از اين جهت نمى خشونت

  .قرآن را متّهم به تأييد و تشريع احكام غيراخالقى كرد

 .خشونت، جهاد، غيراخالقى، تحميل عقيده، جهاد دفاعى :هاكليدواژه

                                                            
 .دانشگاه قم دانشيار *

 .و عضو هيئت علمى دانشگاه علوم و معارف قرآندانشجوی دكتری رشته علوم قرآن و حديث  **
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  مقدمه

طلبـى و ورزی، جنـگهر انسانى به حكم عقل و فطرت پاك خـويش از اعمـالى چـون خشـونت

شـمارد و همـاره های مسلّم اخالقى مـى خونريزی بيزار است و آنها را در تنافى با اصول و ارزش

يكى از احكام مهم اسالمى كه . داندمرّوجان و طرفداران خشونت را مستحّق انتقاد و سرزنش مى

در آيات متعّددی از قرآن كريم به آن تصريح شده و مسلمانان به انجـام آن تشـويق و تحـريض 

تأكيد قرآن كـريم . اند، حكم جهاد استاند و حتى متخلّفان مورد سرزنش و توبيخ قرار گرفتهشده

ای مخالفان، اسالم را به گونـهای از مستشرقان، دگرانديشان و بر مسئله جهاد موجب شده تا عده

معرفى كنند كه با توسل به انواع خشونت، قهر و خونريزی در راستای تحميل عقيـده، پـذيرش و 

  :اند از ت برخى آيات مورد استناد آنها عبار. كندتثبيت خود استفاده مى

ــِر َو ال« - ــالْيْوِم اْآلِخ ِ َو ال بِ ــاّهللاٰ ــوَن بِ ــِذيَن ال يْؤِمُن  ــاتُِلوا ال ُ َو ق َم اّهللاٰ ــر ــا َح ــوَن م ُم يَحر 

 29: توبه(» َرُسولُُه َو ال يِديُنوَن ِديَن الَْحق.(  

  ).73: توبه(» يا َأيَها النبِى جاِهِد الُْكفاَر َو الُْمناِفِقيَن َو اْغُلْظ َعَليِهم« -

َ َو ابَْتُغـوا ِإلَيـِه الْوَ « - ِذيَن آَمُنـوا اتُقـوا اّهللاٰ ـ ِسـيَلَة َو جاِهـُدوا ِفـى َسـبِيلِِه لََعلُكـْم يا َأيَهـا ال

  ).35: مائده(» ُتْفلُِحونَ 

  ).5: توبه(» َفاْقُتُلوا الُْمْشِركِيَن َحيُث َوَجْدُتُموُهم« -

هـای  ورزی، زور و تحميل عقيده، غيراخالقى اسـت و آموزهحال مسئله اينجاست كه اگر خشونت

ت، در قرآن وجود ندارد، پس آيـات جهـاد بيـانگر غيراخالقى كه از نظر عقل و فطرت محكوم اس

  چيست؟

  قرآن و آزادی عقيده

  :توان در چند اصل مورد توجه قرار داد موضع قرآن نسبت به آزادی انتخاب عقيده را مى

آياتى چند از قرآن كريم ناظر بر آن است كه انتخاب دين و عقيده : نفى اكراه در دين اصل اول؛

ولو شاء ربك ال من من في االرض كلهـم جميعـًا   ، )256: بقره(راه في الدين ال اك(اجباربردار نيست 

توانـد از مقـّدمات  و اساسًا خشونت و اكـراه نمى) )22: غاشيه(؛ لست عليهم بمصيطر )99: يونس(

اعتقـاد بـه . ايمان قرار گيرد، چراكه ذات اكراه و خشونت با ذات ايمان و اسالم سنخيت نـدارد

اسالم و ايمان، امری قلبى و درونى است و امور قلبى اصوًال از نظر عقلـى اجبارپـذير نيسـت، 

: 1366؛ صــدرالمتألهين، 2/342: 1417، طباطبــايى(بلكــه در گــرو رشــد و درك افــراد اســت 

خداوند درباره آن عده از اعراب بدوی كـه تـازه بـه اسـالم ). 2/205: 1362؛ طالقانى، 2/181
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كردند، در حالى كه هنوز ماهيت اسالم را درك نكرده بودند و گرويده بودند و ادعای ايمان مى

ْعراُب آَمنا ُقْل لَـْم ُتْؤِمُنـوا َو لِكـْن ُقولُـوا قالَِت اْألَ «: فرمايدايمان در دلشان نفوذ نكرده بود، مى

يماُن ِفى ُقُلوبُِكم ا يْدُخِل اْإلِ 14: حجرات(» َأْسَلْمنا َو لَم.(  

مردم  تكوينى خود همه اگر خشونت و اجبار در انتخاب دين صحيح و منطقى بود، خداوند به اراده

ِإْن َنَشـْأ «و نيـز ) 99: يونس(» َمْن ِفى اْألَْرِض ُكلُهْم َجِميعاً  َو لَْو شاَء َربَك َآلَمنَ «كرد را مؤمن مى

ماِء آيًة َفَظلْت َأْعناُقُهْم لَها خاِضِعينَ  ْل َعَليِهْم ِمَن الس لكن خداوند خواسـته اسـت )4: شعراء(» ُنَنز ،

با لحن اسـتنكار و ) ص(كه مردم با اختيار خودشان ايمان بياورند و به همين دليل به پيامبر اكرم 

و خطاب بـه كـافران و ) 99: يونس(» َأَفَأنَْت ُتكِْرُه الناَس َحتى يُكوُنوا ُمْؤِمنِينَ «: فرمايد استبعاد مى

ْشُد ِمـَن الَْغـى«: مشركان با لحنى مستدل و مبرهن فرموده است يِن َقْد َتَبيَن الر ال ِإكْراَه ِفى الد «

؛ توّجـه بـه ايـن )22: غاشيه(» لَْسَت َعَليِهْم بُِمَصيِطرٍ «: فرمايدر مىو نيز در جای ديگ) 256: بقره(

گونه كه اصل ايمان و گرايش به دين بر اجبار بنـا نشـده اسـت، نكته نيز ضروری است كه همان

بقای آن نيز به همين منوال است و اساسًا مسائل اعتقادی و فكری در حدوث و بقا، جبر و اكـراه 

  .تابندرا برنمى

  بحث و مناظره بر اساس منطق و استدالل :اصل دوم

تعقـل و  اّول آياتى است كه در زمينه دسته. شوداصل مذكور از دو دسته از آيات قرآن استفاده مى

دوم آياتى است كه به صراحت بر آداب دعوت  و دسته) 170و  164: بقره(تدبر وارد شده است 

: سوره نحل آمده اسـت 125در آيه . كندل تأكيد مىو مناظره با كفار بر اساس منطق و استدال

تِى ِهـى َأْحَسـنُ   اْدُع ِإلى«  ، دو شـيوه»َسبِيِل َربَك بِالِْحكَْمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسـَنِة َو جـاِدلُْهْم بِـال

  .حسنه و جدال احسن نيز الزامًا از چارچوب عقل و منطق خارج نيست موعظه

  ن و تحقيق و نه تقليدتوّجه به يقي :اصل سوم

راه يافتن به حقيقت و انتخاب عقيده صـحيح و راه درسـت اسـت  يكى ديگر از اصولى كه الزمه

های در قرآن بر پيروی نكردن از هوای نفس، ظنون و گمان. توجه كردن به يقين و تحقيق است

َو «). 149و  148: نعام؛ ا120: بقره(است  غيرمعتبر، عقايد و آرای باطل گذشتگان بارها تأكيد شده

يطانُ  بُِع ما َوَجْدنا َعَليِه آباَءنا َأ َو لَْو كاَن الشقالُوا َبْل َنت ُ   يْدُعوُهْم ِإلـى ِإذا ِقيَل لَُهُم اتبُِعوا ما َأنَْزَل اّهللاٰ

ِعير روشن است كه در اين آيه پيروی كوركورانه از گذشتگان مذّمت شده )21: لقمان(» َعذاِب الس ،

خواهد كه با كشد و از پيروان خود مى ترتيب دينى كه بر روش تقليدی قلم بطالن مى است، بدين

  تواند منكر آزادی عقيده و مذهب باشد؟ استدالل و برهان اعتقادات دينى را بپذيرند چگونه مى
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هـای آزادی عقيـده از ای از جنبـهكـه روشـن اسـت هـر يـك از اصـول مـذكور جنبـهچنان

را تــأمين كــرده و در نهايــت رويكــرد كلــى اســالم را نســبت بــه آزادی عقيــده  ديــدگاه اســالم

بنـابراين، اسـالم نـه تنهـا بـه هـيچ وجـه درصـدد تحميـل عقيـده بـر ديگـران . كنـدتبيين مى

  .نيست، بلكه طرفدار فضای باز آزادی انتخاب عقيده است

نيــاز بــه اســت  حــال كــه روشــن شــد قــرآن بــه هــيچ رو تحميــل عقيــده را تأييــد نكــرده

رو كـه اگــر قــرآن نخواسـته اســت مــردم را  از آن. نمايــد بـازنگری و تبيــين آيـات جهــاد رخ مى

به ضرب زور و شمشير وادار به ايمـان آوردن كنـد، پـس حكـم جهـاد در قـرآن بـا چـه هـدفى 

  تشريع شده است؟

  ) جهاد دفاعى(افروزان  جهاد در مقابل جنگ

. دانـد ای، اعّم از انسان و غيرانسان، دفاع در مقابل دشمن را حّق طبيعى خـود مىهر موجود زنده

. اسـتخالق جهان نيز وسايل دفاع و برخورداری از اين حق را در همه موجودات به وديعه نهـاده 

دهند كه  اند، حق مىتمام قوانين آسمانى و بشری نيز به فرد يا گروهى كه مورد تهاجم واقع شده

اگـر يـك ديـن يـا . اع از خود به پا خاسته و دست ظالمان را از حقوق خود كوتـاه كننـدبرای دف

مكتب، قانونى درباره دفاع نداشته باشد به حكم عقل و فطرت انسانى دين و مكتب قابـل قبـولى 

شمول اسـت كـه در الملل نيز دفاع مشروع يك امر حقوقى جهان در حوزه حقوق بين. نخواهد بود

ی قضايى جهان پذيرفته شده و در فصل هفـتم منشـور سـازمان ملـل متحـد بـه هاتمام سيستم

  ).1/339: 1991الفاروقى، (رسميت شناخته شده است 

وجـه حكمـى خشـن، دفـاعى داشـته و بـه هـيچ  مّدعا اين است كـه جهـاد در قـرآن جنبـه

نظـر  ضّدانسانى و ضـّداخالقى نيسـت؛ بـرای اثبـات ايـن مـّدعا، الزم اسـت آيـات جهـاد بـا در

لــيكن از آنجــا كــه . قــرائن اعــّم از ســياق، زمــان و مكــان نــزول بررســى شــود گــرفتن همــه

گنجـد تنهـا آن آيـاتى را كـه صـراحت بيشـتری در ايـن  آيات در ايـن مجـال نمى بررسى همه

  : كنيم موضوع دارند، مطرح مى

ِذيَن يقاتُِلوَنُكْم َو ال َتْعتَ « - ِ ال َ ال يِحب الُْمْعَتِديَن َو اْقُتُلـوُهْم َحيـُث َو قاتُِلوا ِفى َسبِيِل اّهللاٰ ُدوا ِإن اّهللاٰ

 ْ َمْسـِجِد َثِقْفُتُموُهْم َو َأْخِرُجوُهْم ِمْن َحيُث َأْخَرُجوُكْم َو الِْفتَْنُة َأَشد ِمَن الَْقتِْل َو ال ُتقاتُِلوُهْم ِعنْـَد ال

َ َغُفـوٌر  الَْحراِم َحتى يقاتُِلوُكْم ِفيِه َفِإْن قاَتُلوُكمْ  َفاْقُتُلوُهْم َكذلَِك َجزاُء الْكاِفِريَن َفِإِن انَْتَهْوا َفِإن اّهللاٰ

ِ َفـِإِن انَْتَهـْوا َفـال ُعـْدواَن ِإال َعَلـى  يُن ِهللاّٰ ى ال َتُكـوَن ِفتَْنـٌة َو يُكـوَن الـدَرِحيٌم َو قاتُِلوُهْم َحت

الِِمينَ  سلمانان برای اولين بار دستور جهاد با مشركان در اين آيات به م). 195-190: بقره(» الظ

اين دستور بدان جهت است كـه مشـركان مكّـه مسـلمانان را از شـهر و . استمكّه داده شده 
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لـذا بـه . گونه دشمنى نسـبت بـه آنهـا فروگـذار نكـرده بودنـدديارشان بيرون كرده و از هيچ

پس در واقع ايـن مشـركان بودنـد كـه . دشد تا با آنها مقابله به مثل كننداده  مسلمانان اجازه

. زمينه جنگ و قتال را فراهم كردند و مسلمانان ناگزير برای دفاع از خود اقدام به جهاد كردند

َو ال «بنابراين، در اين آيات جهاد ابتدايى و تهاجمى مطرح نيسـت بـه خصـوص اينكـه فـراز 

َ ال يِحب الُْمْعَتِدينَ  ، طباطبـايى(از هر نوع تعّدی و تجاوزی نهى كرده است  نيز» َتْعَتُدوا ِإن اّهللاٰ

  ).76-4/75: 1419، اّهللاٰ  فضل؛ 2/60: 1417

ِذيَن يقُ « - جاِل َو النساِء َو الِْولْداِن ال َو الُْمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الر ِ ولُوَن َو ما لَُكْم ال ُتقاتُِلوَن ِفى َسبِيِل اّهللاٰ

 ْ الِِم َأْهُلهاَربنا َأْخِرْجنا ِمْن هِذِه ال مسـلمانانى اسـت كـه در  اين آيه دربـاره): 75: نساء(» َقْريِة الظ

شـدند و اموالشـان بـه مكّه در چنگال مشركان گرفتار بودند و به دست آنها آزار و شكنجه مى

چرا برای نجات افرادی كه به دست ظالمان : فرمايدلذا خطاب به مسلمانان مى. رفتغارت مى

  خيزيد؟ اند به پا نمىشيده شدهبه استضعاف ك

بنابراين، روشن است كه مقصود از قتال در آيه دفاع از مستضعفان و مظلومـان اسـت و هـيچ 

غـازی،  ؛ آل4/419: 1417طباطبـايى، (داللتى بر كشتار و خـونريزی بـدون دليـل در آن نيسـت 

1382 :5/575.(  

؛ )5: توبه(» َفاْقُتُلوا الُْمْشِركِيَن َحيُث َوَجْدُتُموُهْم َو ُخُذوُهْم َو اْحُصُروُهْم َو اْقُعُدوا لَُهْم ُكل َمْرَصدٍ « -

و لـيكن بـه . فرمايد مشركان را هر كجا كه يافتيد، بكشـيد در اين آيه خطاب به مسلمانان مى

دسته از مشركانى است كه پس از آنكـه شود كه مقصود، كشتن آن  قرينه آيات بعد روشن مى

با مسلمانان پيمان معاهده بسته بودند، درصدد نقض پيمان و فريب مسلمانان برآمده و مترّصد 

َفَما اْسَتقاُموا «: استبودند به جنگ با آنها اقدام كنند، چراكه بالفاصله بعد از اين حكم فرموده 

ى كه آنها بر عهد خود استقامت ورزيدند شما هـم اسـتقامت يعنى تا زمان» لَُكْم َفاْسَتِقيُموا لَُهمْ 

عالوه بـر اينكـه در آيـه مـورد ). 354-9/353: 1383، دروزه؛ 9/157: 1417طباطبايى، (كنيد 

ای داّل بر اينكه تجديد عهد با معاهدان را ممنوع كرده باشد يا عهدشـكنى از بحث هيچ قرينه

بنابراين، اين آيه ناظر بـه جنـگ بـا ). همان(ندارد طرف مسلمانان را تجويز كرده باشد، وجود 

شده و بـه آنهـا العهدی است كه درصدد بودند هر طور شده بر مسلمانان غالب  مشركان ناقض

كند كـه بـا آن دسـته از مشـركان مورد بحث به مسلمانان امر مى ضربه بزنند؛ در واقع در آيه

: 1373؛ كاشـانى، 9/368: 1383دروزه، (ننـد مقابله به مثل كرده و به جنگ با آنها مبـادرت ك

ِذيَن عاَهـْدُتْم ِعنْـَد «آيات ). 2/213 ـ ِ َو ِعنْـَد َرُسـولِِه ِإال ال َكيَف يُكوُن لِلُْمْشِركِيَن َعْهٌد ِعنَْد اّهللاٰ
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 الُْمت يِحـب َ ِقـيَن، َكيـَف َو ِإْن يْظَهـُروا الَْمْسِجِد الَْحراِم َفَما اْسَتقاُموا لَُكْم َفاْسَتِقيُموا لَُهـْم ِإن اّهللاٰ

ًة يْرُضوَنُكْم بَِأْفواِهِهْم َو َتـْأبى َو ال ِذم ُقُلـوُبُهْم َو َأكَْثـُرُهْم فاِسـُقونَ   َعَليُكْم ال يْرُقُبوا ِفيُكْم ِإال «

  .داّل بر اين مطلب است) 8-7: توبه(

َة الُْكْفرِ َو ِإْن َنَكُثوا َأيماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َو طَ « - موضوع ): 12: توبه(» َعُنوا ِفى ِدينُِكْم َفقاتُِلوا َأئِم

شكنى خود ادامه داده، آيين اسالم را اين آيه نيز كفار و مشركانى هستند كه همچنان به پيمان

مكـارم شـيرازی، (پرداختنـد  كردند و با تبليغات سوء خود به دشمنى با مسلمانان مى مذّمت مى

  ).9/369: 1383روزه، ؛ د7/304: 1374

ِذيَن ال يْؤِمُنوَن « - ِ قاتُِلوا ال ُ َو َرُسـولُُه َو ال يـِديُنوَن  بِاّهللاٰ َم اّهللاٰ ُموَن ما َحـر َو ال بِالْيْوِم اْآلِخِر َو ال يَحر

ِذيَن ُأوُتوا الِْكتابَ  اِت ؛ به گواهى سياق آيات و نيز بر اسـاس روايـ)29: توبه(» ِديَن الَْحق ِمَن ال

طبرسـى، (توبه بعد از فتح مكّه و در سال نهم هجـری نـازل شـده اسـت  ترتيب نزول، سوره

همان؛ مكارم (و برخى آيات آن ناظر به جنگ تبوك است ) 9/399: 1383؛ دروزه، 5/3: 1372

دسـتور ) ص(فوق زمانى نازل شد كه رسول خدا  از مجاهد نقل شده كه آيه). 7/271: شيرازی

: 1372طبرسـى، (را صادر فرمود و به دنبال آن سپاه اسالم عازم تبـوك شـد  جنگ با روميان

هـايى را بـه حاكمـان و بعد از فتح مكّه نامه) ص(بنا به نقل روايات سيره، رسول خدا ). 5/34

زمامداران مناطق مختلف از جمله مناطق تبوك و شام كه تحت حاكميت روم بودند، فرسـتاد، 

و نيز يهوديانى را كه بعد از جريان برخورد مسلمانان با آنها در مدينـه تا قبايل نصرانى آن ديار 

را ) ص(به آن سامان مهاجرت كرده بودند، به اسالم دعوت كنند، ولى آنها فرستادگان پيـامبر 

؛ بـا نـزول آيـات )170-2/165: تا سعد، بى ابن(كشتند و در تدارك جنگ با مسلمانان برآمدند 

فرمان تجهيز و اعزام سپاه برای جنگ با روميـان را صـادر كـرد، ) ص(سوره توبه، رسول خدا 

پس حكم جهاد در آيه مورد بحث ناظر به يهود و نصارای سرزمين روم و به جهـت دفـاع و از 

  ).402-9/400: 1383دروزه، (باب مقابله به مثل است 

آيـد، طور كه از سياق آيه برمـى ؛ همان)36: بهتو(» قاتُِلوا الُْمْشِركِيَن َكافًة َكما يقاتُِلوَنُكْم َكافه « -

گونه كه مشركان و دشمنان اسـالم در دشـمنى و  اين آيه درصدد بيان اين معناست كه، همان

پارچه و در  محاربه با مسلمانان متّحد و منسجم هستند، مسلمانان هم بايد در مقابله با آنها يك

؛ 9/432: 1383؛ دروزه، 5/43: 1372طبرسى، (صف واحد باشند و از اختالف و تفرقه بپرهيزند 

لذا اين آيه، كه به آيه سيف نيز معروف اسـت، بـه هـيچ عنـوان در ). 6/433: 1382غازی،  آل

  .مقام اعالن جنگ با كفار و كشتار آنها نيست
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: توبـه(» َجَهنُم َو بِـئَْس الَْمِصـيرُ يا َأيَها النبِى جاِهِد الُْكفاَر َو الُْمناِفِقيَن َو اْغُلْظ َعَليِهْم َو َمْأواُهْم « -

جهاد در لسان قرآن لزومًا به معنای قتال به كـار نرفتـه اسـت و چـه بسـا در ): 9: ؛ تحريم73

به همين جهـت بايـد بـه كمـك . است» نهايت سعى و تالش در مقاومت«مواردی به معنای 

شود كه مقصـود استفاده مى» يِهمْ َو اْغُلْظ َعلَ « در اين آيه از جمله. قرائن معنای آن روشن شود

از جهاد با كفار و منافقان مبارزه مسلّحانه نيست، بلكه نهايت غلظت و شّدِت مـذّمت و تـوبيخ 

دهد كه با كفار و منافقان كه دشـمنى خـود را آشـكار است و خداوند به رسول خود فرمان مى

آميز در  اند روشى سـخت و تـوبيخهای خود به كيد و مكر بسنده كردهاند و در كارشكنىنكرده

مسلّحانه  مثًال به تهديد يا رسواسازی آنها مبادرت ورزد، نه اينكه با آنها وارد مبارزه. پيش گيرد

طباطبـايى، (مسلّحانه نكردنـد  گاه با منافقان مبارزههيچ) ص(خدا كه رسول بينيم لذا مى. شود

  ).6/459: 1382، غازی آل؛ 5/259: تا ؛ طوسى، بى19/337و  9/339: 1417

ِذيَن يُلوَنُكْم ِمَن الُْكفاِر َو لْيِجُدوا ِفيُكْم ِغلَْظةً « - ِذيَن آَمُنوا قاتُِلوا ال ؛ در ايـن )123: توبـه(» يا َأيَها ال

آيه سخن از قتال با دشمناِن نزديك است، و مقصود از كفار، دشمنان كافر هسـتند نـه مطلـق 

؛ چراكه اين آيه در زمـانى )9/564: 1383دروزه، (ف نزول آيه است شاهد بر اين معنا ظر. كفار

ترين دشـمن در آن روز،  العرب را فرا گرفته بود و نزديك نازل شد كه اسالم تقريبًا همه جزيره

امپراتوری روم شرقى بود كه به دليل آنكه در تدارك حمله به مسـلمانان بـود مسـلمانان نيـز 

؛ مكـارم شـيرازی، 11/59: 1412طبری، (از خود به تبوك شتافتند برای مبارزه با آنان و دفاع 

در ايـن آيـه قتـال بـا «: به همين جهت طبری در تفسير اين آيه گفته اسـت). 8/197: 1374

و نگفته است قتال با كفار، بلكه بر لفـظ ) 11/59: 1412طبری، (» دشمنان نزديك فرض شد

  .دشمنان تأكيد كرده است

ـا  َفِإذا لَِقيُتمُ «  - ا َبْعـُد َو ِإم ـا َمنـ وا الَْوثاَق َفِإم ى ِإذا َأثَْخنُْتُموُهْم َفُشدقاِب َحت ِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الر ال

ُ النَْتَصَر ِمنُْهم ؛ عالوه بر آنكه در )4: محمد(» ِفداًء َحتى َتَضَع الَْحْرُب َأْوزاَرها ذلَِك َو لَْو يشاُء اّهللاٰ

جنگ با كافرانى است كه با مسلمانان در حال جنگ هستند و در واقع نحـوه اين آيه سخن از 

به قرينه عبارت ) 9/147: 1372طبرسى، (كند  برخورد با محاربان در ميدان جنگ را گوشزد مى

ِ َأَضل َأْعمالَُهم« وا َعْن َسبِيِل اّهللاٰ ِذيَن َكَفُروا َو َصد و امر قتـال متوجـه متعـّديان ) 1: محمد(» ال

كننـد گری مـىكافرانى است كه ديگران را مورد تجاوز و اذيت قرار داده با آنها دشمنى و حيله

لذا آيه به هيچ وجه درصـدد بيـان جنـگ ). 8/302: 1383دروزه، (تا آنها را از راه خدا بازدارند 

  .ابتدايى و كشتار و خشونت نيست
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رفته، جهاد دفاعى است كه در  آن سخن جهادی كه در قرآن از: آنچه تا اينجا به دست آمد اينكه

اسـت، و در  شـده جهت مقابله با توطئه و هجوم مشركان مكه و يهوديان مدينه و روميـان نـازل

واقع پيام كلى آيات جهاد اين است كه در هر زمان و مكانى اگر فرد يـا گروهـى بـه دشـمنى بـا 

ار دهنـد، ايسـتادگى در مقابـل آنهـا و اسالم و مسلمانان مبادرت ورزيده و آنها را مورد هجوم قـر

جهاد با آنها امر الزم، طبيعى و عقاليى است و نه منافاتى با آزادی انتخاب عقيده دارد و نه مجّوز 

بررسى ساير آيات جهاد نيز در اين نتيجه تغييری ايجـاد نخواهـد . و مرّوج خشونت و كشتار است

كـه در ايـن زمينـه ) 1/46: 1419رمى، حض(» بهشت زير ساير شمشيرهاست«حديث نبوی . كرد

در جنگ دفـاعى . شود نيز هرگز داللت بر حمله و هجوم ابتدايى ندارد بسيار به آن استناد داده مى

كه صراحت آيات قـرآن هـم همـين معنـا را  روند؛ چناننيز اگر كسانى كشته شوند، به بهشت مى

ِ َأْمواتًا  َو ال«: خورندشدگان نزد خدا روزی مى ساند كه كشتهر مى ِذيَن ُقتُِلوا ِفى َسبِيِل اّهللاٰ َتْحَسَبن ال

  ).169: آل عمران( »َبْل َأْحياٌء ِعنَْد َربِهْم يْرَزُقونَ 

 توطئــه بنــابراين، جهــاد در آيــات قــرآن بــدان معنــا نيســت كــه مســلمانان بــدون مقدمــه

هــا را بــه اســالم كــرده و آنهــای ديگــر حملــهدشــمنان، شمشــير در دســت گرفتــه و بــه ملّــت

ــا شمشــير  ــذيرش اســالم، ب ــان از پ ــد و در صــورت اســتنكاِف آن ــر كنن ــا جنــگ مخي آوردن ي

ــه تشــريع قــرآن هــيچ. هايشــان را بزننــد گردن ــا ب گــاه چنــين جنگــى را روا ندانســته اســت ت

-كـرده، نيكـىآميز مـتّهم شـود، بلكـه آنچـه قـرآن بـه آن توصـيه احكام غيراخالقى و خشونت

رزيــدن نســبت بــه غيرمســلمانان و كــافرانى اســت كــه بــا مســلمانان ســر كــردن و عــدالت و

ــد ــْن «: جنــگ ندارن ــوُكْم ِم ــْم يْخِرُج يِن َو لَ ــد ــْم يقــاتُِلوُكْم ِفــى ال ــِذيَن لَ ــِن ال ُ َع ال ينْهــاُكُم اّهللاٰ

ــِطينَ  ــب الُْمْقِس َ يِح ــيِهْم ِإن اّهللاٰ ــُطوا ِإلَ وُهْم َو ُتْقِس ــر ــاِرُكْم َأْن َتَب ــهم(» ِدي مگــر اينكــه ) 8: متحن

آنها از سر دشـمنى بـا مسـلمانان وارد پيكـار شـوند كـه در آن صـورت مسـلمانان را از دوسـتى 

يِن َو َأْخَرُجـوُكْم ِمـْن «: با آنها نهى كـرده اسـت ِذيَن قـاَتُلوُكْم ِفـى الـد ـ ُ َعـِن ال ِإنمـا ينْهـاُكُم اّهللاٰ

ــى ــاَهُروا َعل ــاِرُكْم َو ظ ــراِجُكْم َأنْ   ِدي ــالُِمونَ  ِإْخ ــُم الظ ــَك ُه ُهْم َفُأولئِ ــَول ــْن يَت ــْوُهْم َو َم  » َتَول

  ).9: ممتحنه(

در پايان بحث الزم اسـت بـه ايـن مطلـب اشـاره شـود كـه برخـى از عالمـان اسـالمى بـا 

. انـدروايـى، وجـود جهـاد ابتـدايى در اسـالم را ثابـت كـرده استناد به بعضى آيات قـرآن و ادلّـه

ثابت كرديم جهـادی كـه آيـات قـرآن نـاظر بـه آن اسـت منحصـر در جهـاد  اگرچه ما در اينجا

دفاعى است و بررسى داللـت روايـات نيـز خـارج از موضـوع بحـث ماسـت و لـيكن بـه جهـت 

ــدايى را  ــاد ابت ــل بحــث، هــدف از تشــريع جه ــن نظــر -تكمي ــول اي ــرض قب ــر ف مطــرح  -ب
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ن جهـاد دفـاعى اسـت كـه كنيم تا روشن شود كـه روح جهـاد ابتـدايى نيـز در اسـالم همـا مى

  .شودآميز تلقى  تواند خشونتبا هنجارهای اخالقى منافات ندارد و نمى

شـده و قـدرت دفـاع  هـا مظلـوم واقـعای از انسـانجهاد ابتدايى در مواردی است كـه عـّده

دارنـد بـه دفـاع از ايـن گـروه در چنـين مـواردی مسـلمانان وظيفـه . از خويش را نداشته باشند

اگر بـا داشـتن توانـايى سـاكت بنشـينند در واقـع بـه ظـالم كمـك كـرده و مرتكـب  بپردازند و

قــرآن كــريم بــا صــراحت و جــديت از ايــن جهــاد كــه در حقيقــت . انــدكــار غيراخالقــى شــده

-كننــدگان در ايــن امــر را ســرزنش كــرده همــان دفــاع از مظلــوم اســت، طرفــداری، و سســتى

جـاِل َو النسـاِء َو الِْولْـداِن َو مـا لَُكـْم ال ُتقـاتُِلوَن ِفـى َسـبِ «: است َو الُْمْسَتْضـَعِفيَن ِمـَن الر ِ يِل اّهللاٰ

ـالِِم َأْهُلهـا َو اْجَعـْل لَنـا ِمـْن لَـُدنَْك َولِيـا َو اْجَعـ نا َأْخِرْجنا ِمْن هـِذِه الَْقْريـِة الظِذيَن يُقولُوَن َرب ْل ال

در   )ع(و ســخنان ائمــه ) ص(لــى پيــامبر اكــرم عم ســيره). 75: نســاء(» لَنــا ِمــْن لَــُدنَْك َنِصــيراً 

بــرای نمونــه، از رســول اكــرم . خصــوص حمايــت از مظلومــان نيــز بســيار فــراوان و گوياســت

ــْم يجبــه فلــيس «: نقــل شــده كــه فرمودنــد) ص( مــن َســِمَع ُرجــًال ينــادی يــا للمســلميَن َفَل

  ).2/164: 1365الكلينى، (» بمسلم

  :گويدباره مى مطهری در اين

است طـرف بـا مـا نخواهـد بجنگـد ولـى مرتكـب ظلـم فـاحش نسـبت ممكن 

هـای اسـت و مـا قـدرت داريـم آن انسـانها شـده  به يـك عـّده افـراد انسـان

اگـر نجـات نـدهيم در  دهـيم؛  انـد، نجـاتديگر را كه تحت تجاوز قـرار گرفتـه

يـا در جـايى  ايـم؛ واقع به ظلم ايـن ظـالم نسـبت بـه آن مظلـوم كمـك كـرده

كسى بـه مـا تجـاوز نكـرده ولـى از مـردم ديگـر كـه ممكـن اسـت كه هستيم 

هـا نسـبت بـه  ، انـواع ظلم... مسلمان باشـند و ممكـن اسـت مسـلمان نباشـند 

آيـا بـرای مـا جـايز اسـت  اند ولى فعـًال بـه مـا كـاری ندارنـد؛ آنها مرتكب شده

كه به كمـك ايـن مظلومـان مسـلمان بشـتابيم بـرای نجـات دادن آنهـا؟ بلـه، 

  ). 47: 1379مطهری، (جايز است بلكه واجب است اين هم 

  .اند هاست كه ظالمان تضييع كرده در واقع هدف اين جهاد احقاق حق فردی يا ملّى انسان

نيـز در چـارچوب همـين هـدف قابـل بررسـى اسـت؛ چراكـه هـدف ) عج(قيام امام مهدی 

فـر و نفــاق و قســط و عـدل و علـم و امـن در جهــان و رفـع ظلـم و ك از قيـام حضـرت، اقامـه

ــاك ــتمگران و پ ــارت س ــعفان از اس ــات مستض ــدان و نج ــود مفس ــوث وج ــين از ل ــازی زم س

نيل به ايـن هـدف مبـارزه بـا همـه عناصـر فسـاد و تبـاهى و سـوءنيت و  الزمه. گمراهان است

اسـت كـه چـرا امـام زمـان اشكالى كه ممكن اسـت در اينجـا مطـرح شـود ايـن . انحراف است
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ران و مشـركانى كـه بـه ظـاهر مـزاحم سـاير افـراد بشـر نيسـتند و بـه با آن دسته از كاف) عج(

نيز خواهـد جنگيـد و ايـن جنـگ را تـا از بـين رفـتن كامـل كفـر  اند،  زندگى فردی خود سرگرم

و شرك ادامه خواهـد داد؟ پاسـخ اينكـه در همـه احكـام و تكـاليف ديـن اسـالم، مصـالح فـرد 

ى مقيـد بـه آن احكـام و تكـاليف نباشـند لحـاظ شـده اسـت و اگـر كسـان -توأمـان –و جامعه 

انـد و آن مصـداق بـارز ظلـم برخالف مصالح فردی خود و نيز سـاير افـراد اجتمـاع اقـدام كـرده

فسـاد را در  كنـد زمينـهمـثًال زن كـافری كـه حجـاب را رعايـت نمـى. به خود و ديگران اسـت

نهـد در حقيقـت نمـى دينـى كـه بـه حرمـت ربـا وقعـىآورد و يا مرد بـىجامعه فراهم مى همه

: 1379خراســانى، (انــد  رســاند، پــس كفــار و مشــركان ظالمبــه ســاير افــراد جامعــه ضــرر مــى

ــام   و اصــوالً ) 380 ــه همــين جهــت جهــاد ام ــم الزمــه الينفــك كفــر و شــرك اســت و ب ظل

تا محو كامل همـه مظـاهر ظلـم در جهـان ادامـه خواهـد يافـت و در واقـع جهـاد ) عج(مهدی 

ها در ســطح جهــان  ز بــه جهــت رفــع ظلــم و احيــای حقــوق همــه انســاننيــ) ع(بــزرگ امــام 

  .است

ــگ ــا جن ــاد اســالمى ب ــان جه ــاهوی مي ــاوت م ــه تف ــران اســالمى ب ــای يكــى از متفك ه

طلبـــى  در اســـالم مقصـــود از جنـــگ توســـعه«: نويســـدغيراســالمى اشـــاره كـــرده و مـــى

ــه  ــا و ب ــعاف آنه ــتثمار و استض ــر و اس ــع ديگ ــر جوام ــلّط ب ــتى و تس ــت آوردن امپرياليس دس

بازارهــای تجــاری نيســت، بلكــه جهــاد در اســالم فقــط بــه ســبب حمايــت از آزادی و حقــوق 

  ).120: 1346عزام، (» هاستانسان

اگر اشكال شود كه با توجـه بـه اينكـه جهـاد در اسـالم بـه جهـت رفـع ظلـم اسـت، چـرا 

جهـاد يـا كننـد، در پاسـخ بايـد گفـت مسـئله های اسـالمى اقـدام بـه جهـاد نمـى امروزه دولت

صلح تابع شرايط زمان و به تشـخيص ولـى امـر مسـلمانان اسـت تـا او بـر اسـاس مصـلحت و 

روابـط كنـونى مسـلمانان بـا كشـورهای . المللـى بـه جنـگ يـا صـلح حكـم كنـد اقتضائات بين

ــدات و پيمان ــر اســاس معاه ــای بين غيراســالمى ب ــى ه ــى اســت و م ــوعى الملل ــوان آن را ن ت

بـس و نـه بـه معنـای اعتـراف بـه سـيادت صلح بـه معنـای آتـش آميز دانست؛ لكنروابط صلح

َو ِإْن َجَنُحــوا «يكــى از عالمــان اســالمى ذيــل آيــه ). 117: 1382آل نجــف، (و حاكميــت كفــار 

ــاْجَنْح لَهــا ــلِْم َف امــا اطــالق اســت طريــق بــر اگرچــه فــاجنح«: نويســدمــى) 61: انفــال(» لِلس 

 باشـد صـلح خـالف در مصـلحت اگـر چـه امـام؛ يـا) ص( پيغمبـر به مصـلحت است مخّصص

ــد صــلح ــانى، (» نكن ــه ). 4/215: 1336كاش ــوط ب ــافران را من ــا ك ــز صــلح ب شــيخ طوســى ني

  ).5/150: تا طوسى، بى(مصلحت دانسته است 
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) عـج(به گـزارش روايـات، در زمـان ظهـور، ايـن مصـلحت برداشـته شـده و امـام مهـدی 

  .پا خواهد خواست عيار تا رفع همه مظاهر كفر و ظلم به به جنگ تمام

  گيری نتيجه

صحيح، تعّقل،  يابى به حقيقت و عقيده آيد كه از نظر قرآن راه دستاز آنچه گفته شد به دست مى

های غيرمعتبر در انتخاب ديـن و عقيـده از  تقليد كوركورانه و پيروی از گمان. تدبّر و تحقيق است

جبار در دين را مطلوب و موّجه ندانسـته نظر قرآن محكوم است و قرآن كريم به هيچ رو اكراه و ا

به همين جهت حكم جهاد و قتـال در قـرآن بـه سـبب وادار كـردن . و به آن توصيه نكرده است

ها به پذيرفتن اسالم نيست؛ بلكه جهاد در قرآن به طور مطلق جنبـه دفـاعى دارد، و جهـاد  انسان

جهاد دفاعى اسـت، و مسـلّم اسـت كـه اند، در واقع همان  ابتدايى هم، كه برخى علما به آن قائل

تـوان بـه خـاطر  دفاع امری كامًال فطری و عقاليى است و هيچ فرد، گروه، مكتب و دينى را نمى

  .طلبى محكوم كرد دفاع به خشونت
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