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اصول انسانی و اخالقی جنگ و جهاد در قرآن 

حممدى  ١ابراهيم
 

 چکیده 

ـالم دیـن صـلح و رحمـت بـرای بشریّت است، پیامبر اسالم               است، رمحةٌ للعاملين «) ص(ا
کنند، یا ا اسالم اطالعی ندارند یا قصد ضربه زدن، به            اسالم را متهم به خشونت می     کسـانی که    

ری دارد جنگ است، زیرا     یکـی از مظاهـری که قهراً خشونت در آن نمود بیشت           آن را دارنـد؛     
ا تأمّل در   خانمان شدن نیست   حاصـل جـنگ و درگـیری چـیزی جـز نابودی، کشتار و بی              

اسالم در . شود آیـات قـرآن و روایـات اسالمی، چهره دیگری از جنگ به نمایش گذاشته می         
 .جایز نیست  ـنگ جز برای آگاهی انسانها از حقیقت و رهایی آنها از طواغیت و اقامه عدالت               

همیـن امـر نـیز تـابع اصول انسانی و اخالقی است که جهادگران و جنگجویان مسلمان باید        
رسند بلکه  و در صـورت عـدم رعایـت، نـه تنها به اجر و مزدی نمی            آنهـا را رعایـت کنـند      

 بر آن است که اصول انسانی و اخالقی از قرآن کریم            در این مقاله سعی   شوند عقوبـت نـیز مـی     
هـره صـل       عدم تجاوز از حدود،     اسالم به نمایش گذاشته شود     ح طلـب و زیبای    اسـتخراج و 

ه اسالم قبل از جنگ، مقابله به مثل، پناه دادن به دشمن برای شنیدن کالم حق، صلح        دعوت 
از جمله اُصولی است که در سایر       ... پذیـری، رعایـت عهـد و پـیمان، بـرخورد بـا اسیران و              

 . استمکاتب مانند اسالم؛ به آن تأکید نشده

اصول انسانی و اخالقی، جنگ  جهاد، اعتداء، مقابله به مثل،                :های کلیدی  واژه
 .پذیری، عهد و پیمان،  فدیه صلح

 
 )ع(ـ عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین 1
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 مقدمه

جـنگ و درگیری از جمله مقوالتی است که همواره فکر بشر را به خود مشغول کرده                 
معنوی به  این درگیریها با انگیزه های مختلفی مثل مسائل مادّی و گاهی مسائل             . اسـت 

البـته جـنگهای بشری همواره بیشتر به دلیل مسائل مادّی بوده و             . وجـود آمـده اسـت     
فقط انبیاء و اولیای الهی بوده اند       . شده است  انگـیزه های خیرخواهانه کمتر در آن دیده         

 که نگاهی مختصر بر جنگهای بزرگی. اند کـه انگـیزه ای جز هدایت و نجات بشر نداشته    
خانمان بر جای گذاشته     ا از هستی ساقط کرده و میلیونها آواره و بی         میلـیونها انسـان ر    

های شخصی، مادّی و برتری      دهد که ریشه بسیاری از آنها خودخواهی       اسـت نشان می   
 .طلبی بوده است

 و هدفی جز خیرخواهی و هدایت برای         ادیـان الهی همگی برای هدایت بشر آمده       
ی که در ادیان قبل از اسالم صورت گرفته،         بشـریت نداشـته انـد، امـا بـه دلیل تحریفات           

انگـیزه هـای آنـان در جنگها و درگیریها نیز تغییر و سمت و سوی مادّی و دنیایی پیدا                    
اسالم برای جنگ و جهاد، قوانین و مقرّراتی را وضع کرده، که نظیر آن در               . کرده است 

قرّرات و قوانین   است بر م  هدف این مقاله، نگاهی اجمالی      . شود سـایر ادیـان دیده نمی     
 نمودن اتهاماتی که دشمنان     اخالقـی و انسـانی جـنگ در قـرآن کریم به منظور برطرف             

 . کنند اسالم، مبنی بر جنگ طلب بودن و خشونت طلبی به اسالم وارد می

 اصول انسانی و اخالقی جنگ در قرآن کریم
اسالم دهد   قـرآن کـریم در آیـات مـتعدد به مواردی اشاره کرده است که نشان می                

داند و مسلمین را     ای و به هر طریقی جایز نمی       رسـیدن به اهداف خود را با هر وسیله        
ملـزم مـی کـند بـه ایـنکه باید اصول انسانی و اخالقی در جنگ با دشمنان را مراعات                     

 :توان به موارد زیر اشاره کرد نمایند؛ از جمله این اصول می
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 عدم تعدّی و تجاوز از حدود

 

 .بيِل اهللا الَّذيَن ُيقاِتلوَنکم َو ال َتعَتُدوا ِانَّ اَهللا ال ُيِحبُّ املُعَتدينو قاِتلوا فى َس

 )190/بقره (

 جنگند، نبرد کنید و تجاوز نکنید که خداوند        کـه بـا شـما می       در راه خـدا بـا کسـانی       
 . تجاوزکاران را دوست ندارد

 :مده است البیان مرحوم طبرسی در مورد شأن نزول این آیه آ در تفسیر مجمع

عـباس نقل شده که این آیه در مورد صلح حدیبیه نازل شد و جریان چنین                 از ابـن  
وقتی به سرزمین   .  نفر از یاران خود آماده عمره شدند       1400اسـت کـه رسـول خدا با         

پس . حدیبـیه رسـیدند، مشرکان مانع ورود آنها به مکّه و انجام مناسک عمره گردیدند              
صالحه کردند که سال بعد برای انجام عمره به مکّه بیایند و            از گفتگوی زیاد با پیامبر م     

سال . آنـان مکّـه را سـه روز برای ایشان خالی کنند تا طواف خانه خدا را انجام دهند                  
بعـد هنگامـی کـه آماده رفتن به مکّه شدند، از این مسئله خائف بودند که مشرکان به                   

بر از جنگ در ماه حرام ناراحت       پیام. وعـدۀ خـود وفا نکنند و جنگی به وقوع بپیوندد          
دهد که اگر دشمن نبرد را شروع کند شما          شود و دستور می    بودنـد که این آیه نازل می      

 .هم در برابر او به مبارزه برخیزید

در این آیه شریفه خداوند مسلمین را از تجاوزکردن و از حد گذشتن، نهی فرموده               
 .من، فرا می خوانداست و آنان را به رعایت اعتدال در نبرد با دش

 :فرمایند  مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می

، 2، ج 1363طباطبایی،(» نظـم و محدودیت آن را معترض شده است        ... و التعـتدوا  «
 ).79ص

 :اند همچنین ایشان در توضیح این آیه فرموده
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آیه در تجاوز کردن و از حدّ گذشتن است و      ) مصدر التعتدوا (اعتداء  ...والتعـتدوا   «

 برآن این مفهوم شود که  بـه طـور کلـی از آن نهی شده است، بنابراین شامل هر عملی می       
منطـبق گـردد؛ مانند آغاز کردن جنگ، بدون دعوت به حق جنگیدن، زنها و بچه ها را                  
کشـتن، دست از جنگ نکشیدن در صورت دست کشیدن دشمن و سایر چیزهایی که               

 .)80همان، ص(» ن شده استبیا) ص(های پیامبر اکرم در فرموده

 :در تفسیر نمونه نیز در توضیح این آیه شریفه آمده است

چه مشخص شده است؛    ) از حد تجاوز نکنید   (» والتعتدوا«ابعاد جنگ نیز با جمله      «
و تجاوز   گونه تعدّی  اینکه جنگ در اسالم برای خدا و در راه خداست و در راه خدا هیچ              

فراوانی را در    ف جنگهای عصر ما، رعایت اصول اخالقی      نـباید باشد و لذا اسالم بر خال       
توانایی جنگ را    که  و کسانی   جـنگ توصیه می کند؛ مثالً افرادی که اسلحه به زمین گذارده           

 و زنان و کودکان     انـد و یـا اصوالً قدرت بر جنگ ندارند، همچون پیرمردان            از دسـت داده   
ان را نباید از بین ببرند و از مواد         نـباید مـورد تعـدّی قـرار بگـیرند، باغستانها و درخت            

نباید ) شیمییایی میکروبی جنگ  (بـرای زهـرآلود کـردن آبهـای آشامیدنی دشمن            سـمّی 
 .)11،ص2، ج1362جمعی از نویسندگان، (» استفاده کنند

 دعوت به اسالم قبل از جنگ

ک اُدع الـى سبيل رّبک باحلکمة و املوعظة احلسنة و جادهلم بالّتى هى احسن انّ ربّ               
 . هو اعلم مبن ضلّ عن سبيله و هو اعلم باملهتدين 

 )125/نحل(

با حکمت و اندرز نیکو به سوی راه پروردگارت دعوت نما، و با آنها به طریقی که             
داند چه کسانی  نـیکوتر اسـت استدالل و مناظره کن، پروردگار تو از هر کسی بهتر می   

 .اند از راه او گمراه و چه کسانی هدایت شده
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 آیه دقیقاً قبل از آیه مقابله به مثل قرار دارد و نشانگر این مطلب است که قبل                  این«

. از مقابلـه بـا دشمنان، باید آنها را به بهترین و نیکوترین روشها به اسالم دعوت نمود                 
در ایـن آیه خداوند برای دعوت به حق سه راه را به ترتیب یکی پس از دیگری ارائه                   

ه وظیفه شما از طرق سه گانه حساب شده فوق دعوت به راه   مـی فرماید، اشاره به اینک     
شوند و چه کسانی در طریق       حـق اسـت، امّـا ایـنکه چـه کسـانی سرانجام هدایت می              

 .داند ضاللت پا فشاری خواهند کرد، آن را تنها خداوند می

 .فرماید به وسیله حکمت آنها را به راه پروردگارت دعوت نما ابتدا خداوند می

عـنای علـم و دانش و منطق و استدالل است یعنی ابتدا باید عقلهای     حکمـت بـه م    
 .شود خفته آنها را بیدار کرد، این نخستین گام محسوب می

گـام دوم، دعـوت آنـان بـه وسـیله اندرزهای نیکو، یعنی استفاده کردن از عواطف          
ن توا  میانسانهاسـت، زیـرا موعظـه و انـدرز بیشـتر جنـبه عاطفی دارد که با تحریک آن           

 .توده های عظیم مردم را به حق متوّجه ساخت

شاید اشاره به آن است که اندرز در صورتی مؤثّر         » حسنه«به  » موعظه«مقیّد ساختن   
اُفتد که خالی از هرگونه خشونت، برتری جویی، تحقیر طرف مقابل، تحریک حس              می

 ).455،ص11،ج1384مکارم شیرازی،(» لجاجت او و مانند آن بوده باشد

وم، مـناظره نیکو با آنان است، این مرحله مخصوص کسانی است که ذهن              گـام سـ   
آنهـا قـبالً از مسائل نادرستی انباشته شده و باید از طریق مناظره ذهنشان را خالی کرد                  

 .تا آمادگی برای پذیرش حق پیدا کنند

شود، سیره   در مـواردی کـه سـپاه اسـالم برای سرکوبی دشمن با آنان رودررو می               «
و جانشـینان صالحش بر این بود که شروع کننده درگیری نباشند            ) ص(سـالم   پیامـبر ا  

ابـتدا آنـان را بـه پذیرش اسالم یا دادن جِزیه و مصالحه دعوت کنند تا حجّت بر آنان          
ترین احکام اسالم    وجوب دعوت دشمن قبل از درگیری یکی از درخشان        . تمـام شـود   
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، 1384فرامرزی، حیدری، (» ر است و باطل کننده این تهمت است که اسالم دین شمشی         

 ).112ص

 خداوند پیامبرش را به دعوت به سوی      «: نویسند مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می      
 یعنی دین پیامبر، زیرا راهی است که رضایت خداوند در آن          » سبیل ربّک «: حق امر فرمود  

 ها  خوبی است، و قرآن حکمت است زیرا در قرآن به        » قرآن«باشد و منظور از حکمت       می
ها نهی شده است و اصل حکمت به معنای منع است و از              فـرمان داده شـده و از بدی       

عباس نقل شده است    و از ابن    . این رو قرآن حکمت نامیده شده که مانع از فساد است          
 ).605، ص 6 و5ق، ج .ا ه1408طبرسی،(مواعظ قرآن است » املَوِعظة احلََسنة«که 

 اشکال و پاسخ آن
اسالم  طباطبایـی در تفسیرالمیزان، اشکالی را که بر قانون جهاد در             مـرحوم عالمـه   

این قانون بر خالف روش     : اشکال این است که     . اند ایـراد شـده با پاسخ آن مطرح نموده        
 پیامـبران و نهضـتهای دینـی ایشان است، زیرا پیشرفت ادیان سابق، تنها مرهون                سـایر 

پیشرفت گاه برای    ران بوده و ایشان هیچ    ناپذیر پیامب  راهنمایـیها و دعـوت هـای خستگی       
 خونین و   کارشـان متوسّـل بـه زور و تحمـیل بر دیگران نمی شدند چه رسد به جنگهای                 

کشـتارهای وحشـتناک و امثال آنها و از این رو بعضی از مبلّغین نصاری اسالم را دین     
 .شمشیر و خون و برخی دین زور و اجبار نامیده اند

 پاسخ اشکال
ناپذیر فطرت که به طور قطع،        اسالم را مبتنی بر حکم صریح و تخلّف        قرآن، احکام 

کمـال انسـان در تبعیـت و پـیروی آن است می داند و فطرت، قضاوت می کند که تنها                    
پایـه محکـم و استوار قوانین فردی و اجتماعی توحید و یگانه پرستی است و دفاع و                  

نسانیّت است که باید به هر طـرفداری از ایـن اصل و حفظ و ترویج آن، حق مشروع ا        
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در عین حال اسالم، برای استیفای این حق، حد         . ای ممکـن شـود، استیفا گردد       وسـیله 

اعـتدال را از دسـت نـداده و ابـتدا به صرف دعوت قناعت کرده و پیروان خود را در                     
داری و شکیبایی امر فرموده و بعد برای بقا دین           قبال آزار و اذیّت مشرکان به خویشتن      

ساس آیین و حفظ جان و مال مسلمین اجازه دفاع داده است و سپس برای دفاع از                 و ا 
به جهاد فرموده است و تا دعوت صحیح به         حق انسانیّت و پیروی از قانون فطرت، امر         
 نشده جنگ را جایز نشمرده و روش پیامبر         عمـل نـیامده و حجّـت بـرای طـرف تمام           

 .محترم بهترین گواه این مدّعاست

 گاه اینکه روش کار پیامبران پیشین منحصر در دعوت و راهنمایی بوده و هیچ            و درباره   
کردند نیز به بعضی از پیامبران مانند حضرت موسی و درگیری او       اقـدام بـه جنگ نمی     

جنگ و کنـند که بعضی از آنها   بـا فـرعون، و داسـتان طـالوت و جـالوت، اشـاره مـی             
 ).91ص2،ج1363طباطبایی،(ند ا درگیری با دشمنان و جهاد با آنان را داشته

 مقابله به مثل 
اسـالم اجـازه مقابلـه بـه مـثل را به همان اندازه که دشمن تعدّی و تجاوزکرده به                    
مسلمانان داده است و حتی مسلمانان را به چشم پوشی و گذشت از این مقابله به مثل                 

 .نیز تشویق می کند

  »ِه َو لَِئن َصَبرُتم لَُهَو َخيٌر ِللّصابرينو ِان عاقَبُتم فَعاقَبُوا ِبمثِل ما ُعوِقبُتم ِب«
 )126/نحل(

کنید، به همان اندازه باشد که عقوبت شده اید، گرچه           و اگـر دشـمن را عقوبـت می        
 .برای صابران بهتر است) و چشم بپوشید(اگر تحمل بورزید 

 :فرماید و در آیه دیگر می
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 َما اعَتدى َعلَيکُم َو اّتقُو اهللا َواعلَُموا ِانَّ         فََمِن اعَتدى َعلَيکُم فَاعَتُدوا َعلَيه ِبِمثلِ     «

 »اَهللا َمَع املُتَّقين
 )194/بقره (

 خدا  هـرکس به شما ستم و تعدّی کرد، شما نیز به همان اندازه به او تعدّی کنید و از                  
 .و بدانید خدا با پرهیز کاران است) روی ننمایید و زیاده(بترسید 

مثل جایز شمرده شده ولی در آخر آیه نیز مسلمانان به           در آیه اول، گرچه مقابله به       
 .اند پوشی فراخوانده شده تحمّل و چشم

 در مورد شهادت حضرت حمزه    ) 126/نحل(در کتب تفسیری، شأن نزول آیه اول را         
اند که پیامبر تصمیم به مقابله به مثل       در جنگ اُحد نقل کرده    ) ص(عمـوی پیامبر اسالم   

 . و این آیه نازل شد و پیامبر را دعوت به صبر نموددر برابر دشمنان گرفتند

که  خوانـیم که این آیه در جنگ اُحد نازل شده، هنگامی           در بعضـی از روایـات مـی       
که دشمن به   (  بن عبدالمطلب را دید       هوضع دردناک شهادت عمویش حمز    ) ص(پیامبر  

ه و قلب او    کشـتن او قناعـت نکرده، بلکه سینه و پهلوی او را با قساوت عجیبی درید               
و ) منقلب و ناراحت شد   را بیرون کشیده است و گوش و بینی او را قطع نموده، بسیار              

 و تو در برابر آنچه می بینیم      خدایـا حمـد از آن توست و شکایت به تو می آورم            : فـرمود 
 .یار و مددکار مایی

کنم، آنها   کنم، آنها را مثله می     اگر من بر آنها چیره شوم آنها را مثله می         : سپس فرمود 
در ). و طبق روایت دیگری فرمود هفتاد نفر آنها را مثله خواهم کرد           (کـنم    را مـثله مـی    

و ان عاقبتم فعاقَبوا بِمِثل ما عُوقِبتُم بِهِ وَ لَئِن صَبَرتُم لَهُو خَیرٌ             (ایـن هنگام آیه نازل شد       
 .کنم کنم، خدایا صبر می خدایا صبر می: بالفاصله پیامبر عرض کرد). لِلصّابِرین
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 ای بود که در تمام عمر بر پیامبر گذشت،         بـا ایـنکه این لحظه شاید دردناکترین لحظه        

انتخاب کرد و چنانکه در تاریخ در       ولـی بـاز پیامبر راه دوم را که راه عفو و گذشت بود               
 بر این سنگدالن پیروز و مسلّط       )ص(سرگذشـت فـتح مکّـه می خوانیم، آن روز که پیامبر           

در جنگ اُحد وفا نمود و به مـی صـادر کرد و به وعده خویش       شـد، فـرمان عفـو عمو      
 انسانی را ببیند، باید داستان      راسـتی اگر انسان بخواهد نمونه عالی بزرگواری و عواطف         

 .اُحد را در کنار داستان فتح مکّه بگذارد و آن دو را با هم مقایسه کند

که ین معامله ای را      ا  شـاید تاکـنون هیچ ملّت پیروز مسلّطی با قوم شکست خورده،           
 آن هم در    و مسـلمانان پـس از پیروزی با مشرکان مکّه کردند، نکرده باشد            ) ص(پیامـبر 

توزی در بافت جامعه آنها نفوذ کرده بود و کینه ها را نسل به               محیطـی کـه انتقام و کینه      
جویی در آن محیط عیب بزرگی بود        نسـل بـه مـیراث می گذاشت و اصوالً ترک انتقام           

 ). 457، ص11، ج1384یرازی ،مکارم ش(

 پناه دادن به دشمن برای شنیدن کالم حق

وان احـد ِمَن املُشِرکين استجارک فاجره حتى يسمع کالم اهللا مث ابلغه مأمنه ذلک               «
  »باّنهم قوم اليفقهون

 )6/توبه(
اگـر یکـی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا کالم خدا را بشنود،             «

 ».را به محل امنش برسان، زیرا آنان گروهی ناآگاهندسپس او 

اسالم حتی در   . ایـن آیه نیز از آیاتی است که ادعای ناحق دشمنان را باطل می کند              
جـبهه جـنگ نـیز آمـاده است اصول دعوتش را برای طالبان هدایت تبیین کند، سپس                  

تا با آگاهی در مقابل     که از شمشیر مسلمانان در امان باشد، برساند          آنان را به محل امنی    
 ).117، ص1384فرامرزی، حیدری، (حق خاضع شوند 

86بهار و 85 ـ زمستان 27 و28 شماره ـ و نهم  هشتم سال         
 

85



 
 
 

اخالقی جنگ و جهاد در قرآن اصول انسانی و

 
 :نویسد می» ثم ابلغه مأمنه«مرحوم طبرسی در توضیح 

معـنای این جمله آن است که اگر اسالم آورد به خیر دنیا و آخرت نائل گردیده و                  
و مالش  که جانش    اگر اسالم را نپذیرفت او را نکُش، بلکه او را به دیار خودش، جایی             

 ).13، ص6و5هـ ج 1408طبرسی،(» در امان باشد برسان

برای این آورده شده که با کمال عنایت بر بازشدن راه هدایت            » ثم ابلغه مأمنه  «جمله  
 است حرمت مردم را     به روی مردم داللت کند و بفهماند که اسالم تا چه اندازه خواسته            

م از به کار بردن کلماتی نظیر       آری اسال . در زندگـی و کارهـای حیاتـی آنان حفظ کند          
اغماض کرده تا مردم اگر هالک می شوند و         » خدا چنین خواسته  «و  » بـاید چنین شود   «

 اگـر به راه زندگی می اُفتند در هر دو حال اختیارشان بعد از فهمیدن و تمام شدن حجّت                
، ج 1363طباطبائی،  (» باشد و دیگر بعد از آمدن انبیا، بشر به خدا حجّتی نداشته باشد            

 ).239، ص9

 در کجای عالم شما چنین مکتبی سراغ دارید که برای هدایت دشمنانش اینقدر اهمیّت 
مسلّماً چنین  . بدهـد و از هـر شرایطی که پیش می آید برای هدایت آنان استفاده نماید               

 مکتبـی، نمـی تواند فقط کشتن و از بین بردن دشمن جزء اهدافش باشد، بلکه می خواهد         
 .ممکن است، آنها را هدایت کند و اهل نجات قرار دهدتا آنجا که 

 صلح پذیری در اسالم

 »َو ِان َجَنُحوا ِللسَّلم فَاجَنح لَها َو َتوکَّل َعلَى اهللا ِانُّه ُهَوالسَّميُع الَعليم«
 ) 61/انفال (

و اگـر تمـایل بـه صلح نشان دهند، تو نیز تمایل نشان داده و بر خداوند توکل کن       
 .و داناستکه او شنوا 
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قرار دارد، یعنی با    » ...وَ اَعِدّولَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوه       «ایـن آیـه دقـیقاً بعـد از آیـه            

دستور وجودی که اسالم مسلمانان را بر کسب آمادگی دفاعی درحدّ توان فرامی خواند              
 بر مـی دهـد کـه اگـر دشـمنان شـما مایل به صلح و عدم درگیری هستند، شما اصراری            

 .درگیری با آنان نداشته باشید و اگر پیشنهاد صلح دادند، از آنان بپذیریدجنگ و 

 » فَِاِن اعَتَزلُوکَم فَلَم ُيقاَتلُوکُم َو اَلقُوا ِالَيکُم السِّلم فَما َجَعلَ اُهللا لَکُم َعلَيِهم َسبيالً«
 )90/نساء(
 خداوند  پـس اگـر از شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و پیشنهاد صلح کردند،               

 ».به شما اجازه نمی دهد که متعرّض آنان شوید

 که  ایـن آیـه نیز مسلمانان را ترغیب به صلح می کند و به آنان اجازه جنگ، با کسانی                  
خواهـان صـلح هسـتند نمـی دهد، حال آیا باز هم جای این مطلب باقی می ماند که به                     

 .اسالم تهمت جنگ طلبی و خشونت طلبی زده شود

 یمان از طرف مسلمانان رعایت عهد و پ
لَم َينقُضوکُم َشيئاً َو لَم َيظَهُروا َعلَيکُم اََحداً        ثُمَّ  ِاالّ الَّذين عاَهدُتم ِمَن املُشِرکين      «

 » فَاَمتَُّوا ِالَيِهم َعهَدُهم ِالى ُمدَِّتِهم ِانَّ اَهللا ُيحبُّ املُتَّقين
 )4/توبه(

هیچ عهد شما نشکستند و هیچ مگـر آن گـروه از مشـرکان که با آنها عهد بستید و            
یـک از دشـمنان شـما را یـاری نکـردند، پـس بـا آنها عهد را تا پایان مدتشان محترم                       

 ».شمرید که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد

که مسلمانان با گروه، قبیله یا کشوری عهد و پیمان صلح بستند به هیچ               درصـورتی 
 ضعیف د و با این توجیه که در آن زمان ما  بهانـه ای نمـی توانند پیمان خود را نقض نماین          

 بودیم و این عهد را پذیرفتیم، ولی حاال چون قوی هستیم پس باید حق و حقوق خودمان
 .را بگیریم، پیمان خود را فراموش کنند
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در سـال نهـم هجـرت با نازل شدن سوره برائت، پیامبر اسالم موظف شد به همه                  

شرک راهی جز اسالم آوردن یا پذیرفتن       مشـرکان اعـالم کند که شرک جرم است و م          
جـنگ نـدارد ولـی در همیـن سـوره اعـالم شد که رعایت عهد و پیمان الزم است و                      
مشـرکانی کـه بـا مسـلمانان عهـد و پـیمان صلح بسته اند تا زمان پایان پیمان در امان                      

 )5-3/توبه. (می باشند

 ت خود و رسولش مستثنا    صخره را از برائ    کنانه و بنی   خداوند قوم بنی  : گوید فـراء می  
کرد زیرا آنها نه ماه دیگر تا پایان پیمانشان باقیمانده بود و لذا خداوند امر فرمود که تا                  

از طرف این دو گروه نیز این پیمان نقض . پایـان این مدت، مسلمانان پیمان را نشکنند  
 .نشده بود

یمان بسته آیه مربوط به هر کسی است که با خدا و رسول پ       : گویـد  عـباس مـی    ابـن 
 .باشد و پیمانش را نقض نکرده باشد

و لم یظاهروا   «. یعنـی از شـروط پیمان چیزی کم نکنند        » ثـم لـم ینقضـوکم شـیئاً       «
طبرسی،(» یعنـی ای مؤمـنان هیچ کس از دشمنان، شما را یاری نکنند            » علـیکم احـداً   

 ).10 ، ص6 و5ج . اه1408

د با دشمنان نیز عهد و پیمان       کـدام مکتب افراد خود را سفارش می کند به اینکه بای           
 داشته  را رعایـت نمایند، وفای به عهد ممکن است برای مسلمانان ضررهای مقطعی نیز             

 .باشد ولی رعایت عهد و پیمان در اسالم با اهمیّت تر از سود و زیانهای مقطعی است

 برخورد با اسیران در اسالم 
سرى ِانَّ َيعلَُم اهللاَ فِى قُلُوِبکُم َخيراً ي ُ ؤِتکُم         يـا ايُّهـا النَّبى قُل ِلَمن فى اَيِدَيکُم ِمن االَ          «

 » َخيراً ِمّما اََخذَ ِمنکم و َيغِفرلَکُم َو اُهللا غَفُوٌر َرحيم
 )70/انفال(
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ای پیامبر به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند در دلهای شما خیر                «

 شما می بخشد و گناهانتان را       و نیکـی بدانـد، بهـتر از آنچـه از شـما گرفـته شـده، به                 
 ».می آمرزد و خداوند آمرزنده و مهربان است

 ایـن آیـه بـه بهتریـن وجـه، اسیران را به اسالم دعوت کرده است و به آنان اطمینان                    
خاطـر داده کـه گـرچه شـما اسـیر شده اید و برای آزادی فدیه پرداخته اید، بدانید اگر                     

خدا رو آورید، بهتر از آنچه از دست داده اید به           دلهای شما به حق تمایل پیدا کند و به          
شـما مـی دهد و گناهانتان را می آمرزد و گذشته شما را پاک می کند، این لطیف ترین و                     

مسلمانان . مهـربانانه ترین کالم با اسیر است که خدای متعال به آنان خطاب کرده است              
تار کنند و از آزار و اذیّت آنها        موظّفند تا قبل از تعیین تکلیف با آنان به طور انسانی رف           

 .خودداری ورزند و به آنان آب و غذا بدهند

 :می فرمایند) ع(امام صادق 

 هرکسی که اسیر می گیرد حتی اگر بناست آن اسیر فردا کشته شود، الزم است به او                
 ی،حرّ عامل (غذا بدهد، او را سیراب گرداند و با او مدارا کند، خواه کافر باشد یا غیر کافر                  

 ).68،ص 11، ج1403

 »...فاّما مناً بعد و اّما فداًء ... «:  خداوند می فرماید4در سوره محمد آیه 
 . آزاد کنید و یا در برابر فدیه آنان را آزاد نمایید) بدون قید و شرط(پس یا آنان را 

 در این آیه شریفه،   . فدیـه می تواند، پول، کاال، خدمت و مبادله با اسیران خودی باشد            
ابـتدا بـه آزادی بی قید و شرط، اشاره شده و بعد آزادی از راه فدیه گرفتن و این تقدّم                  

قید و شرط تشویق و این پیام را القا          و تأخّـر نشـانگر آن اسـت که اسالم به آزادی بی            
این . مـی کـند کـه در صـورت امکـان اسـیران جنگی را بدون فدیه گرفتن آزاد سازید                   

ی است که با وجود اینکه آنها اسیر هستند ولی اسالم           بـرخورد اسـالم بـا اسیران جنگ       
 .خود را موظّف به رعایت حقوق آنان می داند
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 .جهاد اسالمی نباید هدف مادّی داشته باشد

 يا اَيُّها الَّذين ءاَمُنوا ِاذا َضَربُتم فى َسبيِل اهللا فََتبيَُّنوا َو ال َتقُولُوا ِلَمن ألقَى إِِلَيکُم السَّلم                «
ِمناً َتبَتُغون َعرَض احلَيوِة الدُّنيا فَِعنَداهللا َمغاِنُم کَثيرةٌ کَذِلَک کُنُتم ِمن قَبل فََمنَّ اهللا              لَسَت َمؤ 

  »َعلَيکُم فََتبيَّنُوا ِانَّ اَهللا کانَ ِبما َتعَملُون َخبيراً
 )94/نساء(

و به سفری   (که در راه خدا گام می زنید          ایمـان آورده ایـد، هنگامی       ای کسـانی کـه    «
ـ  به ) و غنایمی (تحقیق کنید و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا          ) رای جهاد می روید   ب

زیرا . »مسلمان نیستی «دسـت آوریـد، بـه کسی که اظهار صلح و اسالم می کند نگویید                
شما قبالً چنین بودید و خداوند بر شما        . نزد خداست ) برای شما (غنیمـتهای فراوانـی     

تحقیق کنید، خداوند ) به شکرانه این نعمت بزرگ   (س  پ) و هدایت شدید  (منّـت نهـاد     
 ».به آنچه انجام می دهید آگاه است

آیـه فـوق بـه خوبـی ایـن حقیقت را روشن می سازد که هیچ مسلمانی نباید برای                    
هـدف مادّی گام در میدان جهاد بگذارد و به همین دلیل، باید نخستین اظهار ایمان را                 

غنایم مادّی  لح و اسالم او پاسخ گوید، اگر چه از          از طـرف دشمن بپذیرد و به ندای ص        
 غنایم نیست،   آوری توسعه طلبی و جمع    فـراوان محـروم گردد، زیرا هدف از جهاد اسالمی         

بلکـه هدف آزاد شدن انسانها از قید بندگی بندگان و خداوندان زر و زور است و هر                  
 .ی آن شتافتزمان که روزنه امیدی به سوی این حقیقت گشوده شد، باید به سو

شـأن نزولهایـی درباره آیه فوق آمده است که کم و بیش با هم    در تفاسـیر اسـالمی   
خیبر، اسامه  بن  زید      بعد از بازگشت از جنگ      ) ص(پیامبر: اینکه شـباهت دارنـد از جمله       

 فدک زندگی   کی از روستاهای  کـه در ی    را بـا جمعـی از مسـلمانان بـه سـوی یهودیانـی             
 .نها را به سوی اسالم و یا قبول شرایط ذمّه دعوت نمایندمی کردند، فرستاد تا آ
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یکـی از یهودیـان بـه نام مرداس، که از آمدن سپاه اسالم با خبر شده بود، اموال و                    

که به   فـرزندان خـود را در پناه کوهی قرار داد و به استقبال مسلمانان شتافت، درحالی               
 از  اینکه مرد یهودی زید به گمان   بن   هاُسام. می داد گواهی  ) ص(یگانگی خدا و نبوّت پیامبر    

حمله  او   تـرس جان و برای حفظ مال اظهار اسالم می کند و در باطن مسلمان نیست، به                
 رسید  )ص(که خبر به پیامبر    هنگامی. کـرد و وی را کشت و گوسفندان را به غنیمت گرفت           

  اُسامه .را کشتی  تو مسلمانی : حضـرت از ایـن جـریان سخت ناراحت شدند و فرمودند           
. این مرد از ترس جان و برای حفظ مالش اظهار اسالم کرد           : ناراحت شد و عرض کرد    

تو که از درون او آگاه نبودی، چه می دانی، شاید به راستی مسلمان شده               : پیامـبر فرمود  
در ایـن موقـع آیـه فـوق نـازل شد و به مسلمانان هشدار داد که به خاطر غنایم                     . بـود 

مکارم (انکار سخن کسانی را که اظهار اسالم می کنند ننمایند  اه  گ جنگـی و مانند آن هیچ     
 ).72، ص4، ج1384 شیرازی و همکاران،

 یابی به غنیمت و غارت اموال مردم و کشورها به جنگ نمی پردازد             اسالم برای دست  
از نظر اسالم جنگی که به قصد طمع        . و سـربازان را بـه شـدت از این کار باز می دارد             

 .غنایم و منافع دنیوی صورت پذیرد، مردود استمادّی و کسب 

 تحریم جنگ در ماههای حرام
در سـوره توبه خداوند مسلمانان را در چهار ماه از جنگ و قتال بر حذر می دارد و               

الحجّه، محرّم   القعده، ذی  آن را حـرام مـی شمارد و جنگ در این چهار ماه یعنی ماه ذی               
 .و رجب را ممنوع اعالم می کند

 ِعدَّةُ الشُُّهوِر ِعنَداهللا اَثنا َعَشَر َشهراً فِى ِکتاِب اِهللا َيوم َخلُق السَّمواِت َو االَرض               ِانَّ«
 ».ِمنها اَرَبَعةً حرم ذِلَک الّدين القَيِّم

 )36/توبه(
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الهی از آن روز که آسمانها و زمین را         ) آفرینش(تعداد ماهها نزد خداوند در کتاب       «

 » . از آن چهارماه، ماه حرام است، این است دین استوارآفریده، دوازده ماه است که

 :در سوره بقره خداوند جنگ در این چهار ماه را گناهی بزرگ می داند و می فرماید

 » َيسئَلُوَنَک َعِن الشَّهِر احلَرام ِقتالٌ فيه قُل ِقتال فيه کَبير«
 )217/ بقره (

 )گناهی(د، بگو جنگ در آن      کـردن در مـاه حرام سئوال می کنن         از تـو دربـاره جـنگ      «
 ».بزرگ است

و آن   اشاره شده است      در این آیات به یکی دیگر از مقرّرات جنگ و جهاد اسالمی           
 .احترام به ماههای حرام و پرهیز از جنگ و خونریزی در این چهار ماه می باشد

 فلسفه تحریم جنگ در ماههای حرام 

دادن به جنگهای طوالنی مدت و      تحریم جنگ در این چهار ماه یکی از طرق پایان           
که جنگجویان، چهار ماه از      وسـیله ای بـرای دعوت به صلح وآرامش بود، زیرا هنگامی           

سال، اسلحه خود را به زمین بگذارند، فرصتی برای تفکر و اندیشه در یک فضای آرام             
پایان یافتن بسیاری از    و بـه دور از جـنگ بـه وجـود مـی آید که زمینه ای مناسب برای                    

آن پس از خاموشی     همیشـه ادامـه یک کار با شروع مجدد        . نگها را فـراهم مـی سـازد       جـ 
 .تفاوت دارد و شروع مجدد به مراتب مشکلتر از ادامه آن است

اسـالم برای پیروان خود در هر سال یک آتش بس چهار ماهه اعالم می دارد و این                  
ز این قانون اسالمی    البته اگر دشمن بخواهد ا    . خود نشانه روح صلح طلبی اسالم است      

سـوء اسـتفاده نماید و حریم ماههای حرام را بشکند، اجازه مقابله به مثل به مسلمانان                 
 .داده شده است
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 مسجد الحرام حرم امن الهی

 َو الُتقاِتلوُهم ِعند املَسِجِد احلَرام َحّتى ُيقاِتلُوکُم فيه، فَِان قاَتلُوکُم فَاقُتلُوُهم کَذِلک           «
  »َجزاء الکاِفرين

 )191/بقره(

و با آنها در نزد مسجد الحرام جنگ نکنید، مگراینکه در آنجا با شما بجنگند پس                 «
 ».با شما پیکار کردند، آنها را به قتل برسانید، چنین است جزای کافران) در آنجا(اگر 

حرمـت مسـجد الحرام و دوری از جنگ و خونریزی در آن مکان مقدّس می تواند                 
نماید اما اگر دشمن بخواهد از این مکان مقدّس سوء استفاده           هـا را محـدود       درگـیری 

 در این صورت شما هم با آنان بجنگید       : کـند و حرمـت آن را نگه ندارد، قرآن می فرماید           
 .تا آنها را از میان بردارید

 گیری  نتیجه
 :توان به سه مرحله تقسیم نمود اصول انسانی و اخالقی جنگ در اسالم را می

  ـ قبل از جنگ1

 ـ در حین جنگ 2

 ـ بعد از جنگ 3

 :  در مرحله اول، رعایت این اصول از طرف مسلمانان الزامی است
 اسالم نابود   هدف: آگاهی و بصیرت دادن به دشمنان برای فهم حقیقت و راه هدایت            -

ها به سوی هدایت و رستگاری     خواهـد همـه انسـان       کـردن دشـمن نیسـت بلکـه مـی         
 ).125/نحل(رهنمون گردند 

برای اسالم در عین حال که مسلمانان را به تهیه عِدّه و عُدّه و آمادگی                : صلح پذیری ـ  
نماید چنانچه دشمن تمایل به صلح داشته        خوانـد، توصیه می    مقابلـه بـا دشـمنان فرامـی       

 ).61/انفال(پذیر باشید  باشد، شما هم صلح
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 د اگر دشمنان شماکن اسالم به مسلمانان سفارش می : رعایـت عهد و پیمان با دشمن      ـ  

 بـا شما پیمانی بستند، تا زمانی که آن را نشکنند، شما پیمان را محترم دارید و نقض کننده                  
 ).4/توبه(آن نباشید 

اسالم، جنگ برای به دست آوردن غنایم       : نداشـتن هدف مادی در جنگ با دشمن       ـ  
  حق جنگیدن  کند، اگر دشمن تسلیم شد،       شمارد و توصیه می    و اهداف مادی را مردود می     

 ).94/نساء(با او را ندارید،  اگر چه از غنایم زیادی محروم شوید 

 : در مرحله دوم یعنی هنگام درگیری با دشمن؛ مسلمانان باید این نکات را رعایت کنند

اسالم مسلمانان را به رعایت حدود و قوانین جنگ   : عدم تعدّی و تجاوز از حدود     ـ  
خواهد از حدود خویش تجاوز      کند و از آنان می     در حـال درگیری با دشمن توصیه می       

 ).190/بقره(ننمایند 

تأکید اسالم بر این است که اگر تصمیم به مجازات دشمن گرفتید،            : مقابله به مثل  ـ  
. بـه همـان اندازه که او به شما خسارت وارد کرده است، به او خسارت بزنید نه بیشتر     

 که آنها را در صورت امکان مورد عفو البـته بـاز هـم در عین حال توصیه بر این است       
 ).126/نحل( قرار دهید

توصیه اسالم بر این است که در حال    : پـناه دادن به دشمن برای شنیدن پیام اسالم        ـ  
درگیری اگر یکی از دشمنان، برای شنیدن پیام اسالم پناهندگی بخواهد، و شما بتوانید              

 ) .6/توبه(و برایتان مقدور باشد،  به او پناه دهید 

 در مـرحله سـوم کـه بعـد از درگیری و جنگ با دشمن است، اسالم در مورد اسیران                   
باشند، آنان  خواهد با آنان برخورد نیکو داشته کند و از مسلمانان می  دشـمن سـفارش می    

سازند و آنان را را بـه اسـالم دعـوت نمایـند، زمیـنه پذیرش هدایت را برای آنان فراهم         
 ).70/انفال(یه آزاد کنند بدون فدیه یا با گرفتن فد
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