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 نزسا دانشگاه اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع(

 77- 661(: صص 6931 بهار و تابستان، )84 ، شمارهپانزدهمسال 

 

 اسالم و جنگسیاست 

 سید مهدی موسوی

 السالمهيعل نيامام حس یپاسدار تيو ترب یدانشگاه افسر یعلم أتيعضو ه

 60/11/33 تاریخ پذیرش:          66/10/33تاریخ دریافت:  
 

  چکیده

شناسی جنگ محسوب می گردد. پژوهش حاضر به سياست از اثرگذارترین مؤلفه ها در جامعه

سياسی اسالم نسبت به جنگ پرداخته است. یکی از مهمترین مباحث  بررسی و تبيين نگرش

مطرح در فقه سياسی اسالم، جنگ و روابط بين داراالسالم و دارالحرب می باشد و فقه سياسی 

اسالم در طول عصرهای گذشته همواره با تحول و توسعه همراه بوده است. از این رو مقاله 

تحليلی و جمع آوری داده ها با  -حليل محتوا و تاریخیحاضر با استفاده از دو روش تحقيق ت

 ای، به دنبال تبيين نگرش سياسی اسالم نسبت به جنگ بوده است. بدیناستفاده از روش کتابخانه

منظور ابتدا به آیات قرآن و روایات معتبر اسالمی استناد شده و در ادامه حوادث تاریخی دوران 

  ت.حيات ائمه معصومين نقل گردیده اس

 جنگ، فقه سياسی، جهاد، صلح، دارالحرب، داراالسالم.شناسیجامعه های کلیدی :واژه 
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 مقدمه  

جنگ و نزاع از مقوالت جدا نشدنی زندگی اجتماعی است و در تمامی جوامع به دليل 

های متفاوت، خطر وقوع جنگ تعامالت اجتماعی گسترده و وجود تضاد منافع و خاستگاه

داشته است. در جنگ مانند هر مقولة اجتماعی دیگر موضوعات متعدد هميشه وجود 

ر د سياسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و... مطرح بوده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ترین های اساسی یا بهتر است بگویيم اصلیشناسانة جنگ، یکی از مؤلفهبررسی جامعه 

ب ای بسيار تنگاتنگ بوده و این مطلبطهمؤلفه، سياست است. رابطة جنگ و سياست، را

در نظریات بسياری از علمای سياسی مورد تأکيد و تأیيد قرار گرفته است که باید ریشة 

 های سياسی جستجو کرد.ها را در مسائل و انگيزهجنگ

خوریم؛ اصلی که در بررسی موضوعات سياسی اسالم، به اصل مهم جهاد برمی

قالل مسلمانان، وابسته به آن بوده و در دفاع از ممالک موجودیت اسالم و عزت و است

اسالمی و دفاع از حقوق فطری شرعی و گسترش فرهنگ توحيدی در جهان، نقش 

ترین ها، دربين دانشمندان و علمای اسالم از مهماساسی داشته است. این موضوع

جا که نآاز موضوعات فقه سياسی بوده که از عصرهای گذشته به آن پرداخته شده است. 

اسالم آخرین خطاب الهی بر بشریت برای تحقق عدالت و صلح جهانی و خواهان 

حاکميت و سيادت در جهان است، این حاکميت و سيادت همواره با مقابله دشمنان و 

ياست اسالم س بررسی و تبيين دنبالبه تحقيق این اساس، این بر است. بوده روروبه معاندان

 تر حدود تحقيق، باید گفت محققبه جهت تعيين دقيق ت.نسبت به جنگ و صلح اس

، از قلم تحقيق از جنبه این است شده سعی هرچند کند؛نمی اختيار حقوقی یا فقهی رویکردی

پرسش  به پاسخ راستای در است. شيعه مذهب هایدیدگاه اسالمی، رویکرد از منظور نيفتد.
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 شود:سؤاالت فرعی زیر مطرح می)نگرش فقه سياسی اسالم به جنگ(،  اصلی تحقيق

 های جنگ در اسالم چيست؟ گونه -

 اهداف و ماهيت جنگ و جهاد از منظر اسالم چه هستند؟ -

 اسالمی بر جنگ است یا صلح؟های غيراسالمی با دولتاصل اوليه، در روابط بين دولت -

 آیا جنگ، برای آزادی دعوت و رفع مانع از تبليغ دین، در اسالم، مجاز است؟ -

 های پایان دادن به جنگ و برقراری صلح در اسالم چه هستند؟راه -

 

 شناسی جنگجامعه

. آنها ها در روابط گروهی و اجتماعیشناسی عبارت است از مطالعة انسانجامعه

شناسی  های اصلی علم جامعهشناسی جنگ، از جملة شاخهشناسی نظامی یا جامعهجامعه

امی، عبارت از این است که سازمان ارتش را به شناسی نظموضوع اصلی جامعه است؛

 گفتار(.: پيش6971یر، )می کندمثابة یک نهاد و یا سازمان اجتماعی خاص، بررسی می

های اجتماعی در جنگ و متقابالً تأثير جنگ بر جنگ، تأثير جامعه و مؤلفهشناسی جامعه

ناسی جنگ، به مفهوم شناخت شکند. جامعههای اجتماعی را بيان میعوامل و زیر مجموعه

ا، هتأثير و تأثر جامعه در جنگ و متقابالً جنگ در جامعه به قصد مطالعة َاشکال، علت

 (.4: 6973)ادیبی سده،  نتایج و عملکردهای جنگ به مثابة یک پدیدة اجتماعی است

شناسی است که به بررسی ای از جامعهشناسی جنگ، شاخهجامعهبه بيانی دیگر 

های ایجاد و شروع ها، نحوة درگيری، چگونگی حمالت، علل و انگيزهحکومتبرخورد 

های های تحت فشار و حکومتها، شناخت روحية ملتها و حکومتجنگ، دفاع ملت

 (.1: 6914انی، گ)ربانی خوراس پردازدمتجاوز و نهایتاً کيفيت دفاع ملت مورد هجوم، می

های جامعه، یعنی: تاریخ، سياست، با مؤلفه شناسانة جنگ، رابطة جنگدر بررسی جامعه

)شامل مردم و نيروهای نظامی(، مورد مطالعه و ارزیابی  فرهنگ، حقوق، اقتصاد و جمعيت
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ای اجتماعی است و جوامع را دستخوش تأثير گيرد. جنگ از این نظر که پدیدهقرار می

ه عناصر انسانی هستند، دهد و هم از این نظر که بازیگران اصلی در این صحنخود قرار می

است. بنابراین جنگ عامل مهم دگرگونی اجتماعی شناسان قرار گرفته مورد بررسی جامعه

هاست و ما را به جهان ارزش  شود. همچنين متحول کنندةو فرهنگی جوامع محسوب می

 کند.اخالقی جدیدی وارد می

 سیاست و فقه سیاسی

شتن به اصالح مردم با ارشاد و هدایت آنها سياست در اسالم عبارت است از: همت گما

شود. سياست کشوری نيز تنظيم و تدبير به راهی که در دنيا و آخرت موجب نجاتشان می

: 6977 )شکوری،تصاد مردم بر اساس قسط و عدل است برنامة زندگی و معيشت و اق

ارترین ی سياستمدبه معنا« ساسه العباد»، عليهم السالم(. با این تعریف از سياست، ائمه 77

دروغ  در رد سياست بر مبنای عليه السالم شوند. اميرالمؤمنينبرای امت وبندگان شناخته می

 ند: ه او نيرنگ فرمود

 «نَّاسِالی وَاهللِ مَا مُعَاوِیَةُ بِأَدْهَی مِنِّی، وَلکِنَّهُ یَغْدِرُ وَیَفْجُرُ، وَلَواْلَ کَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ أَدْهَ»

 گر و جنایتکار است. اگرخدا! معاویه از من سياستمدارتر نيست، لکن او حيلهبه

 (.636البالغه، خطبه )نهج نيرنگ ناپسند نبود من سياستمدارترین افراد بودم

گرا کاماًل در تضاد است. سياست حاکم این تعریف از سياست، با تعاریف مکاتب مادی

ای است برای کسب قدرت. باالترین نوع قدرت هم، از زهبر جهان کنونی، سراسر مبار

قدرت از لوله تفنگ بيرون » شود و به قول مائوافروزی حاصل میونت و جنگـراه خش

 (.663: 6973) ادیبی سده،  «آیدمی

رای مفقه سياسی، بخشی از علم فقه است که به بحث دربارة ادارة اجتماع، نصب اُ
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 تنظيم روابط منکرات، و هازشتی از جلوگيری ماليات، و یشرع وجوهات آوریجمع ش،ارت

 (. به86: 6977 )شکوری،پردازد رها و جوامع غير مسلمان و ... میجامعه اسالمی با کشو

دار عبارت دیگر فقه سياسی، مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده

 (.71)همان:  قسط و عدل استروابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم بر اساس 

يراث توان در منخستين تدوین در فقه سياسی شيعه را همزمان با تأسيس آن، می

دست آورد. اهتمامی که باقی مانده است به السالمليهعای که از اميرالمؤمنين گرانمایه

خصوص اند، بهها و کلمات آن حضرت داشتهآوری خطبهمورخين و محدثين در جمع

:  6979، 0حسن سليقة سيد رضی، بر این سرمایه علمی افزوده است )عميد زنجانی، ج

(. از طرف دیگر فقه سياسی اسالم در طول تاریخ، تکوین و تکامل یافته و در تاریخ 97

معاصر نيز با توجه به اوضاع جوامع اسالمی و روابط و مناسبات سایر کشورهای جهان، 

 ای شده است. لة تازهسير تکاملی آن وارد مرح

سد: نویترین موضوعات فقه سياسی، جهاد است. مرحوم عالمه طباطبایی میاز مهم

چه به جهاد و مجاهدت به معنای سعی و بذل نهایت درجه کوشش در مقاومت است، »

: 6948، 3)طباطبایی، ج «جا که منتهی به کارزار شود.زبان باشد و چه به دست، تا آن

اساس جهاد در اسالم به هر گونه تالش و مجاهدت برای نشر حقایق و (. بر این 871

گسترش کلمة توحيدی در اشکال فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و ... 

شود که شکل مبرز آن جهاد نظامی است که بيشتر توسط دشمنان اسالم مورد اطالق می

 توجه قرار گرفته است.

 گونه شناسی جنگ در اسالم

 های جنگ در اسالمهای مختلف که دربارة گونهترین تقسيم بندیترین و جامعز کاملا
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مسلمان است، و از آن به یعنی مسلمان و غير شده است، جنگ بر اساس طرف مقابل،

ر که د شود که با عنوان جهاد ابتدایی)تهاجمی( و جهاد دفاعی استجهاد نيز تعبير می

 زیم.پرداجا به هر دوی آنها میاین

 جنگ مسلمانان با غیر مسلمانان

الف( مسلمانان در حاکميت خود، موظف به جهاد با اهل کتاب مثل یهود و نصاری و 

ها هستند تا به اسالم دعوت شوند و کسانی اند، مانند زرتشتیآنان که ملحق به اهل کتاب

م قبول اند و اگر پرداخت جزیه را هکه دین حق را نپذیرند موظف به پرداخت جزیه

 یابد تا با خضوع، تسليم و اقتدار مسلمانان را ببينند.نکردند، جهاد با آنان ادامه می

قاتِلُوا الَّذِینَ ال یُؤْمِنُوَن بِاللِّه وَ ال بِالَْيوْمِ اآلخِِر وَ ال یُحَرِّمُونَ ما حَرََّم اللّهُ َو رَسُولُُه وَ ال »

 «أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیََة عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ 

آنچه را خدا روز جزا ایمان دارند و نه خدا و نه به با کسانی از اهل کتاب که نه به

 پذیرند، پيکار کنيد،شمرند و نه آیين حق را میو رسولش تحریم کرده، حرام می

 .(03)توبه،  دست خود بپردازندتسليم، جزیه را بهتا زمانی که با خضوع و 

رساند تا این که آئين حق را بپذیرند یا جزیه این آیه به صراحت، قتال با اهل کتاب را می

دهند. این پرداخت جزیه باید به عنوان خضوع و احترام به دولت اسالمی باشد و به تعبير 

ر عيت یک اقليت سالم و محترم در برابآميز و قبول موقدیگر نشانی از همزیستی مسالمت

 (.974 -971 :6978، 7اکثریت است ) مکارم شيرازی، ج

سلم گری مانع حقوق مپرستان و... که با فتنهجهاد با کفار و مشرکان دیگر مانند بت ب(

بشری و سلب آزادی انسان هستند، بر مسلمانان واجب است تا زمانی که اسالم آورند یا 

 ی بردارند.گردست از فتنه



 سیاست اسالم و جنگ

49 

 :قرآن کریم می فرماید

 «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی ال تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ ِللّهِ فَإِنِ انْتََهوْا فاَل عُدْوانَ إِلّا عَلَی الظّالِمِينَ»

)بت پرستی و سلب آزادی( باقی نماند و دین، مخصوص  با آنها پيکار کنيد تا فتنه

)مزاحم آنها نشوید، زیرا( تعدی جز بر  برداشتند،خدا گردد، پس اگر دست 

 (. 639ستمکاران روا نيست )بقره، 

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِیَن یَلُونَکُمْ مِنَ الُْکفّارِ وَ لَْيجِدُوا فِيکُمْ غِْلظَةً وَ اعْلَمُوا »

 «أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

آنها  ترند پيکار کنيد واید، با کافرانی که به شما نزدیکای کسانی که ایمان آورده

باید در شما شدت وخشونت احساس کنند و بدانيد خداوند با پرهيزگاران 

 (.609است)توبه، 

نویسد: جهاد، دفاع از حق انسانی بشریت عالمه طباطبایی در شرح این آیه می

ر قتال د قائل است. چون ن را برای انسانيتاست، حقی که فطرت سليم هر انسانی آ

اسالم دفاع است، به خالف جنگ که معنای واقعيش تجاوز و تعدی است، پس قرآن به 

دارد فرماید: تجاوز مکنيد که خداوند تجاوزکاران را دوست نمیدنبال فرمان قتال می

هدف جهاد در اسالم، رفع فتنه و سلطة کفار و ایجاد  (.43 - 44: 6948، 0)طباطبایی، ج

هی بوده و با تجاوز و کشورگشایی لفضای سالم برای دعوت به دین حق و اجرای احکام ا

 شدت مخالف است. و سلطه به

 جنگ مسلمانان با اهل بغی)جنگ با بغات( 

این نوع جنگ، از امور داخلی مسلمان و از ضروریات و لوازم حياتی یک ملت است و 

فروزان، منافقان و هر نيروی دیگری که عبارت از جنگ با قانون شکنان، باغيان، جنگ ا

 سالم باشد. ا زیان به یا شود اسالمی جامعة در نابسامانی بروز موجب آن عملی یا تبليغی فعاليت



 6931تابستان ، بهار و 84سال پانزدهم، شماره های مدیریت و فرماندهی نظامی، دوفصلنامه پژوهش

48 

 

وَإِن طَائِفََتانِ مِنَ الْمُؤْمِِنينَ اقْتََتُلوا فَأَْصلُِحوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى »

الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصِْلحُوا بَيْنَُهمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  فَقَاتِلُوا

 «إِنَّ اللَّهَ ُیحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهيد و 

یگرى تجاوز کند، با گروه متجاوز پيکار کنيد تا به اگر یکی از آن دو گروه، بر د

 ؛فرمان خدا باز گردد؛ و هر گاه بازگشت، ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید

 (.3دارد )حجرات، خداوند عدالت پيشگان را دوست مى و عدالت پيشه کنيد که

ت ماه، با سه هجری یعنی مدت چهار سال و هف 81تا  97از سال  عليه السالم امام علی

لوات ص های ناکثين، قاسطين و مارقين جنگيدند. پيامبر گرامی اسالمدسته از باغيان به نام

 به آن حضرت خبر داده بود که:  اهلل عليه

 «ستقاتل بعدی النّاکثين و القاسطين و المارقين.»

، 90به زودی بعد از من، با ناکثين و قاسطين و مارقين خواهی جنگيد ) مجلسی، ج

6818   :914- 913.) 

 :نویسدمحقق حلی در شرایع می

یجب قتال من خرج علی امام عادل اذا ندب اليه االمام عموما او خصوصا او من »

 « نصبه االمام.

جنگ با کسی که بر امام عادل خروج کرده، واجب است در صورتی که امام به 

ا شخص صورت عمومی یا خصوصی دستور جنگ با او را صادر کرده باشد ی

منصوب از جانب امام، چنين دستوری داده باشد)حلی به نقل از : مسالک االفهام 

 (.30 -36:  6807، 9شهيد ثانی، ج
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ای از مسلمانان باغی السلطانيه آورده است که: اگر طایفهماوردی در کتاب احکام

مام اشوند و به مخالفت با رأی جماعت مسلمين برخيزند، در این صورت: اگر از اطاعت 

خارج نشوند و در محل و منطقه معيّنی گردهم نيایند، بلکه در جاهای مختلف، پراکنده 

شوند و به جنگ با آنها دست و تحت سلطه حکومت باشند، به حال خود واگذاشته می

شود؛ بلکه در احکام الهی و حقوق و حدود، همانند سایر مسلمين با آنها رفتار یازیده نمی

د خود را آشکار کنند و در عين حال با سایر مسلمين مختلط باشند، شود. اگر اعتقامی

ا به کند تاند برایشان روشن میامام فساد اعتقاد آنها و بطالن بدعتی را که ایجاد کرده

اعتقاد راستين باز گردند و با جماعت مسلمين همراه شوند. بر امام رواست، آنهایی را که 

و باز داشتن از استمرار، تعزیر کند. اگر طایفه باغی، از  متظاهر به فسادند، از باب تأدیب

سایر مسلمين جدا گشته و در محلّ مشخصّی استقرار یابند، در این صورت اگر از اجرای 

اند حقّی جلوگيری نکرده و از اطاعت امام خارج نگردند، تا زمانی که بر اطاعت امام باقی

جنگ نخواهد شد. امّا اگر این گروه باغی، از  و حقّی که برگردن دارند ادا کنند، با آنها

آوری اطاعت امام خارج شوند و از ادای حقوقی که بر گردن دارند، سرباز زنند و در جمع

طور مستقل عمل کنند و خود، احکام را اجرا کنند، با آنها جنگ خواهد شد تا اموال به

 (.10 -74:  6811ماوردی، ) دست از جدایی و تفرقه برداشته و به اطاعت امام برگردند

 جهاد دفاعی

آن است که مسلمانان، به دفاع از اسالم و مسلمين یا « جنگ دفاعی»مقصود از 

های اسالمی برخيزند. چنين جنگی مشروط به هيچ شرطی نيست و به اذن امام سرزمين

 نویسد:شهيد ثانی در بيان اقسام جنگ می (.64:  6974، 0عادل نياز ندارد ) طوسی، ج

المی های اسنهنگامی که دشمنان کافر بر مسلمانان هجوم آوردند و قصد تسلط بر سرزمي

یا به اسارت گرفتن مسلمانان یا گرفتن اموال و چپاول ثروت هایشان و شبيه به آن را 
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 (.63:  6949، 7ثانی، ج دارد، زمان جنگ دفاعی است )شهيد

های : دفع خطر از سرزمينهای وجوب جهاد دفاعی عبارتند ازبنابراین انگيزه

اسالمی و حوزه اسالم به سبب هجوم کافران یا دشمنان اسالم، بيرون راندن کافران از 

های اسالمی، دفع خطر از گروهی مسلمان یا کشورهای آنان، حفظ جامعة اسالمی سرزمين

از تباهی، فساد و منکرات، جلوگيری از گسترش استيال و چيرگی کافران، جلوگيری از 

يام بر ضد امام مسلمانان و براندازی و کودتا، حفظ دین از انحراف و تعطيل شدن حدود ق

 الهی، دفع فتنه و فساد از مؤمنان در هر جای جهان.

 جهاد ابتدایی

منظور دعوت کفار و مشرکان به اسالم، آن است که مسلمانان به« جهاد ابتدایی»مقصود از 

نند. آقای مصباح یزدی معتقد است: جنگ ابتدایی به فرمانبرداری از حاکم اسالمی جنگ ک

عبارت است از مأموریت گروهی از بندگان شایستة خدای متعال، به منظور احقاق حق 

فر اند و راه شرک و کوی بر کل بشریت، عليه کسانی که این حق را ضایع و پایمال کرده

 ليهصلوات اهلل ع ماند. غرض از فرستادن حضرت رسول اکرو ظلم و فساد، درپيش گرفته

و غایت جنگ با کافران، برافتادن همة  غلبه یافتن دین آن حضرت بر همة ادیان است

توان، جنگ ابتدایی را . بنابراین می6ها و اختصاص یافتن دین به خدای متعال استفتنه

ی، )مصباح یزد «و در نتيجه، یکی از اقسام جنگ دفاعی به حساب آورد« حق اهلل»دفاع از 

6944  :018- 011 .) 

م حضور و اذن امابر اساس تعاليم فقهی شيعه، وجوب جنگ ابتدایی، مشروط به

 699: 6947زاده اکبری، حکومت اسالمی است )تقى تمکّن و قدرت عادل مبسوط اليد و

                                                           

 (191بقره، «)وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی ال تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فاَل عُدْوانَ إِلّا عَلَی الظّالِمِینَ» - 1
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اليد، ذکر دو نکته ضرورى است: نخست شرط بودن اذن امام عادل مبسوط (. دربارة687 –

هان شيعه، اتفاق نظر دارند که اذن کسى که امام عادلِ مبسوط اليد او را در اینکه همة فقي

امر جنگ یا در امور متعدّد منصوب کرده است، معتبر و در حکم اذن امام عادل است و 

دوم در اینکه مراد از امام عادل که در بيشتر روایات آمده است، کيست؟ ميان فقيهان شيعه 

دانند. از این رو، جهاد ابتدایى را در دل را امام معصوم مىاختالف است. بعضی، امام عا

دانند. برخى دیگر معتقدند که مراد از امام عادل، تنها امام معصوم زمان غيبت مشروع نمى

ترین مصداق امام عادل است. امّا در زمان غيبت، با اذن نيست، بلکه امام معصوم، کامل

. برخی فقهای معاصر، همچون 6ابتدایى کرد توان جهادامام عادل غير معصوم هم، مى

ای، مرحوم اهلل العظمی خامنهاهلل مومن، آیتاهلل شاهرودی، آیتسيدکاظم حائری، آیت

دانند، خاصه که حکومت اهلل خویی و ... جهاد ابتدایی در عصر غيبت را جایز میآیت

 الصالحين(.)کتاب منهاج اسالمی و امام عادل، حاکم باشد

 نگ در اسالماهداف ج

 دفاع از جان، سرزمين، اموال مسلمانان و دفع تجاوز

ته است. به نوششده  دفاع مشروع در حقوق داخلی و حقوق بين المللی، یک حق شناخته

ای است که دربارة جنگ نازل شده است )طباطبایی، صاحب الميزان، این آیه اولين آیه

 (.786: 6948، 68ج

أُذِنَ لِلَّذِینَ ُیقَاَتلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُِموا وَإِنَّ اللَّهَ َعلَی نَْصرِهِمْ لََقدِیٌر الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن »

 « دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَن یَُقولُوا رَبُّنَا اللَّهُ.

ه به کسانی که جنگ به آنها تحميل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا ک

                                                           

و جواهرالکالم، محمد حسن نجفی،  109: 1و شرایع االسالم، محقق حلی، ج 292: 1النهایه، شیخ طوسی، جرک به  -1

 .133:  1و منهاج الصالحین، آیت اهلل خویی، ج 11: 21ج 
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ها که از خانه و شهر ها تواناست. هماناند؛ و خدا بر یاری آنمورد ستم قرار گرفته

حج، ) گفتند پروردگار ما خدای یکتاستخود، به ناحق رانده شدند، جز اینکه می

 .(81و 93

ای که برای مردم کوفه برای تحریض در طی خطبه عليه السالم منينؤاميرالمحضرت 

 یراد نمود، فرمودند:و تشویق آنها به جنگ ا

 «فَوَاهللِ َما ُغزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فی عُْقرِ دَارِهِمْ  إاِلَّ ذَلُّوا.»

به خدا سوگند، هر ملتی که درون خانة خود مورد هجوم قرار گيرد، ذليل خواهد 

 (.07شد )نهج البالغه، خطبه

. فاع نيستاختالفی ميان محققين وجود ندارد که ماهيت جنگ از نظر اسالم چيزی جز د

 دفاع یا اختالف در مصداق دفاع است. آیا دفاع، فقط از شخص خود و ملت خود است؟

 گوید:انسانيت هم، دفاع است؟ شهيد مطهری در پاسخ به این سوال می از

سام ترین اقترین اقسام جهادها و مقدسکنم کسی تردید بکند که مقدسگمان نمی»

يا گرفته باشد...دن از حقوق انسانيت صورت عنوان دفاعها، جنگی است که بهجنگ

د از خو گوید: جنگيدن هر وقت که به عنوان دفاع باشد، مقدس است، اگر دفاعمی

 به تر است؛ اگر از حدود ملیباشد مقدس است و اگر دفاع از ملت باشد مقدس

 (.88-81: 6911)مطهری،  «تر استحدود انسانی برسد از آن هم یک درجه مقدس

ای فاسد هم تفکری انقالبی و سيستمی انقالبی است که هدف آن درهم ریختن نظاماسال

ياسی، های روابط سحاکم و ریختن شالودة نظامی عادل و مترقی است که بتواند نابسامانی

های خود از مسائل مزبور برطرف کند اجتماعی و اقتصادی را طبق روش و برداشت

سفه جنگ در اسالم صيانت نفس و دفاع از خود (. فل67: 6973)سيد قطب و دیگران، 

 (.00باشد )همان :می
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اسالم غير از جهاد، اگر جهاد را دفاع از حقوق انسانيت و دفع فتنه و فساد و 

ها را منسوخ کرده است و تنها هرگونه تجاوز و تعدی بدانيم بر این اساس، سایر جنگ

کار رود یا اینکه به مقصود دینی بهداند که برای انجام یک جنگی را مشروع و صحيح می

منظور دفع تعدی و رفع تجاوز انجام شود. غير از این هيچ نوع جنگی، در محيط اخوت 

 (.618: 6944اسالمی و چه در خارج از آن مجاز و مباح نيست )خدوری، 

 برداشتن موانع آزادی تبلیغ و نشر اسالم و انتخاب صحیح 

سوی آئين حق و راستی است و بر آن است که دین به رسالت پيامبر الهی، هدایت انسان

 منظوررو بههای التقاطی، انحرافی و خرافی غالب گرداند. از اینحق را بر سایر آئين

برداشتن موانع تبليغ و دعوت به دین و امکان فراهم آوردن زمينة انتخاب صحيح و کنار 

نداشته تورات دین را عليه خود پگران دسزدن تبليغات عليه دین است که مستکبران و ستم

 کنند. قرآن می فرماید:داران را آغاز میو جنگ عليه دین

 «هُوَ الَّذِی أَْرسَلَ رَُسولَهُ بِالُْهدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِيُْظهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ»

ا هاوست کسی که رسولش را با هدایت و آیين حق فرستاد تا آن را بر همة آیين 

 (.99الب گرداند، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند )توبه، غ

بر اساس آیة شریفه، خداوند خواسته است دین اسالم در عالم بشریت انتشار یابد. 

معلوم است چنين امری به سعی و مجاهده نياز دارد و تا زمان غلبة دین پيامبر خاتم، باید 

است که کفار یکی از دو راه را انتخاب مسلمانان به جنگ ادامه دهند. غلبة دین به این 

مانند حاکميت اسالم را بپذیرند کنند؛ یا مسلمان شوند و یا اگر بر کفر خود باقی می

 (.903:  6948،  3)طباطبایی، ج

ناسد، شگونه قلمرو جغرافيایی نمیاسالم برای تبليغ و فراخوانی به دین حق، هيچ
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ممکن است ستمگران ظالم بر سر راه طالبان حق موانع ایجاد و بر سر منافع نامشروع 

خود به جنگ بپردازند و این جای دفاع مشروع است. البته ترویج اسالم و دین خدا با 

ارزش است؛ چرا که بر اساس فقه اسالم، انتخابی که از روی اجبار و اکراه زور شمشير بی

 فرماید: نه مسؤليت آور است. امام خمينى)ره( مىباشد، نه ارزش داشته و 

جنگ در اسالم چيزى نيست که خودش هدف باشد و طرح باشد جنگ براى »

هایى که در سر راه مردم هستند، آنهایى که مانع از پياده شدن این است که آن زباله

موسوی )اسالم هستند آنهایى که مانع ترقى مسلمين هستند آنها را از بين راه بردارد 

 (.684:  60ج ،6916، خمينی

لوبون نویسنده و محقق فرانسوی تاریخ اسالم در کتاب ارزشمند دکتر گوستاو

 نویسد:خود می

ها ه آنبينيم ککه فتوحات مسلمين و اعراب را به دقت مالحظه نمایيم، میما وقتی»

قبول اند و اقوام مغلوبه را در در خصوص اشاعة مذهب، از شمشير کار نگرفته

دادند. اگر ملل مسيحی دین فاتحين )مسلمين( خود را قبول مذهب هميشه آزاد می

کرده، حتی زبان آنها را هم اختيار نمودند، سبب اصلی آن این بود که آنها در مقابل 

ر تحکامی که تا آن وقت زیر شکنجه آنها بودند، حکام جدید را عادل تر و منصف

 تر وان را هم نسبت به مذهبی که داشتند، سادهمشاهده نمودند. عالوه مذهب ایش

های (. همين تبليغ بود که ملت687:  6941اقرب به حقيقت یافتند )گوستاو لوبون،

ترک و مغول پس از ظهور اسالم، با اینکه اعراب را مغلوب ساختند، مع هذا دین 

 (.687اسالم را قبول کردند )همان: 

 گوید: ولتر می

ز اند به جن روی زمين با عوام فریبی و زبان بازی رواج یافتهتمام مذاهب و ادیا»
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های دست بشر، یگانه دین خدایی به نظر دین اسالم که از ميان همة ساخته

گذارش مدیون های بنيانرسد. دین اسالم وجود خود را به فتوت و جوانمردیمی

ه دیگران باست، در صورتی که مسيحيان با کمک شمشير و تل آتش، آیين خود را 

های اروپا، روش ترکان مسلمان را کنند. پروردگارا  کاش تمام ملتتحميل می

 (.34 -37:  6976)ولتر به نقل از: حدیدی،  «دادندسرمشق قرار می

ر دانند بيشتر به گسترش آن داستناد کسانی که اسالم را دین جنگ و شمشير می

پذیرش اسالم توسط ملل مختلف  ملل مختلف در سدة اول هجری است. غافل از آن که

ها، بيش از این که به کشورگشایان جور خلفای ثالثه و عصر اموی مربوط مثل ایرانی

ردد. پس گباشد، به پذیرش الگوی نبوی و تعاليم عدالت محور اسالم و ستم حکام بر می

 خواهان است.اسالم دین شمشير  نيست؛ بلکه عامل فتح قلوب حق

 تحقق حاکمیت الهیبراندازی شرک و 

ها های مناسب سير به سوی کمال و سعادت برای تمام انسانبندگی خداوند و تحقق زمينه

جز از طریق تحقق حاکميت الهی امکان پذیر نيست. براین اساس، خداوند در قرآن به 

کن شدن کفر و شرک و تحقق حاکميت الهی جهاد دهد تا زمان ریشهمؤمنان دستور می

 کنند: 

 «قَاِتلُوهُمْ حَتَّی اَل تَکُونَ فِتْنَةٌ َو یَکُونَ الدِّینُ ِللّهِ.وَ »

)بت پرستى و سلب آزادی از مردم(  باقی نماند و دین  و باآنها پيکارکنيد تا فتنه

 (.639مخصوص خدا گردد )بقره، 

است. شرک  پرستیدر این آیه شرک و بت« فتنه»د از بنابرگفته عالمه طباطبایی، مرا

ها موجب هالک انسانيت و مرگ فطرت و خاموش شدن چراغ درون دل انسان به خدا
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ادن روح د است. بنابراین مبارزه با شرک و دفاع از حق فطری انسانيت به منزله بازگشت

به قالب جامعه و زنده کردن آن است و جنگ که همان دفاع از حق انسانيت است این 

 (.610- 31:  6948، 0حيات را برمی گرداند )طباطبایی، ج

در کتاب شریف نهج البالغه مشاهده  السالمعليه منينؤدر بخشی از سخنان اميرالم

نمایيم که ضمن عرض حال به پيشگاه بارى تعالى، انگيزه و هدفش از جنگ و مبارزه مى

 فرمایند:گونه بيان میرا این

ءٍ مِْن تمَاسَ شِیافَسَةً فِی ُسلْطَانٍ، واَلَ الِمِنَّا مُنَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ َأنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَِّذی َکانَ »

فُضُولِ الُْحطَامِ، وَلکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ، وَنُظِْهرَ الْإِصْالََح فِی بِالَدِکَ، فَيَأْمَنَ 

 «  الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَاِدکَ، وَتُقَامَ اْلمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُوِدکَ.

خدایا تو آگاهى آنچه از ما صادر شده )جهاد( نه براى ميل و رغبت در بار »

حکومت ، سلطنت و خالفت بوده است، نه براى به دست آوردن چيزى از متاع 

دنيا )غنيمت(؛ بلکه براى این بود که آثار دین تو را که تغيير یافته بود، باز گردانيم 

ر نمایيم تا بندگان ستم و در شهرهاى تو اصالح، آسایش و آرامش را برقرا

سر برند و احکام و حدود تو که معطل مانده است، جارى ات در امنيت بهکشيده

 (.696)نهج البالغه، خطبه  «ات پياده گرددگردد و برنامه

 دفاع و مداخله بشردوستانه

دفاع از حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، اصل پذیرفته شده ميان عقالست. قرآن بشریت 

مسلمانانی را که در اجرای این تکليف، )امر جهاد و نجات سایر برادران دینی خود( و 

 فرماید: کنند، مؤاخذه کرده است و میکوتاهی می

وَمَا لَکُمْ الَ تَُقاتُِلونَ فِی سَبِيلِ الّلهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلَْدانِ الَّذِیَن »
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رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ اْلقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهُْلهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِيًّا وَاجْعَل  یَقُولُونَ

 « لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِيًرا

اند پيکار چرا در راه خدا و نجات مردان و زنان و کودکانی که تضعيف شده

د: پروردگارا، ما را از این شهر)مکه( گوینای که مىکنيد؟ همان افراد ستمدیدهنمى

که اهلش ستمگرند، بيرون ببر و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده و از 

 (.77)نساء،  جانب خود یار و یاوری برای ما تعيين فرما

 فرماید : اسالم می لوات اهلل عليهص و نيز رسول گرامی

الْمُسْلِمِينَ فَلَْيسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجًُلا ُینَادِی َیا َللْمُسْلِمِينَ مَنْ َأصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ »

 «فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَْيسَ بِمُسْلِمٍ 

هر کس به صبح برساند و به امور مسلمين اهتمام نورزد و بشنود که انسانی فریاد 

، لينیکنيست ) ن زند: ای مسلمين به دادم برسيد، پس او را اجابت نکند، مسلمامی

 (.618: 6917، 0ج

اميرالمومنين پس از حملة لشگریان شام به شهر انبار و به شهادت رساندن فرماندار انبار 

 و غارت شهر فرمودند: 

وَلَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ الرَُّجلَ مِْنهُمْ کَاَن یَدْخُلُ َعلَی المَْرأَةِ المُسْلِمَةِ، وَاْلأُخْرَی المُعَاَهدَةِ، »

حَاِم فيَنْتَزِعُ ِحجْلََها  وَقُلْبََها  وَقَالَئِدََها، وَرِعَاثَهَا، ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ ِإالَّ بِالْإِسْتِْرجَاعِ وَالْإِسْتِرْ

... فَلَوْ أَنَّ امْرًَأ مُسْلِماً َماتَ مِن َبعْدِ هَذا َأسَفًا َما َکانَ بِهِ مَُلوماً، بَلْ کَانَ بِهِ عِنِْدی 

 «جَدِیراً.

به من خبر رسيد که مردی از لشگر شام به خانة زن مسلمان و غير مسلمان که 

های هو گوشوار گردنبند و دستبند و خلخال و وارد شد بود اسالم حکومت پناه در

ای برای دفاع، جز گریه و التماس آنها را به غارت برد؛ در حالی که هيچ وسيله
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، مسلمانی از روی تأسف بميرد، کردن، نداشتند ... اگر برای این حادثة تلخ

 (.07)نهج البالغه، خطبه مالمت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است

طلبی، تنها در مکتب اسالم سياسی ناب، همچون مکتب حاج قاسم خواهی و حقتظلم

آور است. این تعهد همکاری در جنگ و پيکار بر ضد ظلم و بی قابل جستجو و تعهد

شری و وحدت منافع و مسؤوليت اجتماعی است که در بشریت عدالتی، نتيجة اخوت ب

گيرد، مانند آن است که بر تمامی وجود دارد. هر ظلمی که عليه یک انسان صورت می

يين با معادلة زیر، تب بشریت واقع شده است. قرآن کریم این وحدت منافع و مسؤوليت را

 :فرمایدمی

أَوْ فَسَادٍ ِفی األَْرضِ فَکََأنَّمَا قََتلَ النَّاسَ جَمِيعًا وََمْن مَن قَتَلَ نَفًْسا بِغَيْرِ نَْفسٍ »... 

 «أَحْيَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل و یا فساد در روی زمين بکشد، چنان است 

یی بخشد، ها را کشته است و هر کس، انسانی را از مرگ رهاکه گویی همة انسان

 (.90چنان است که گویی همة مردم را زنده کرده است )مائده، 

 اصالت صلح یا جنگ در اسالم

بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الَْيمَنِ فَقَالَ یَا َعلِیُّ لَا تَُقاِتلَنَّ »فرماید: می ليه السالمع اميرالمؤمنين

ایْمُ اللَّهِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى یَدَیْکَ رَجًُلا خَيْرٌ  أَحَداً حَتَّى َتدْعُوَهُ إِلَى الْإِسَْلامِ وَ 

 «لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ َیا َعلِیُّ

رسول گرامی اسالم مرا به یمن اعزام نمودند و دستور دادند که تا کسی را دعوت 

ای، هرگز با او جنگ مکن. چرا که هدایت یک نفر به دست تو بهتر است به اسالم ننموده

 (.89: 6813، 67عاملی، جکند )حراز آنچه خورشيد بر آن طلوع و غروب می



 سیاست اسالم و جنگ

37 

همچنين ایشان به مالک اشتر که برای حکومت مصر مأمور شده است دستور 

به  گ و بيشترای سامان بخشد که کمتر به جناش را به گونهدهد تا سياست نظامیمی

و از سپاهيان کسی را به کار بگمار که آزار و شکنجه مردم و جنگ را »صلح بيندیشد: 

 (.79)نهج البالغه، نامه  «دارددوست نمی

های صلح آميز تحقق یابد، صلح البته همه قبول دارند که اگر اهداف جنگ از راه

 ماند. ولیگ باقی نمیبهتر از جنگ است؛ بلکه در این حالت توجيهی برای اعالن جن

کنند که اسالم، دینی هوادار جنگ است که پيروان خود را به نبردی منتقدین ادعا می

 خواند. هماره با اهل ادیان دیگر یا ملحدان فرا می

سؤالی که در این زمينه مطرح است آن است که اصل اوليه در روابط دولت اسالمی 

 شود:باره به سه نظریه اشاره میصلح؟ در اینهای غير اسالمی بر جنگ است یا با دولت

 )اصل بر جنگ است(. کندنظریة اول : اسالم، همواره به جهاد و رفع موانع دعوت می

تواند ميان دانشمندان مسلمان و غير مسلمان کسانی هستند که معتقدند اسالم هيچ گاه نمی

 نویسد: با جهان کفر سازش کند. شيخ طوسی می

مخالف اسالم است از سایر کفار، واجب است که با آنان جهاد و هر کس که »

 (.036)طوسی، بی تا:  «کارزار شود

به صلح با دشمن در حال جنگ اشاره و  6«مهادنه»ای با عنوانمقام معظم رهبری در مقاله

 نویسند:در مجلة فقه اهل بيت می

ر به است که اگجهاد قاعده است و صلح استثنای آن و مقيد به داشتن مصلحتی »

شود وگرنه به مقتضای مصلحت عمل حد الزام برسد، بر جهاد مقدم داشته می

                                                           
 مهادنه = ترک جنگ و پذیرش آتش بس . 1
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مصالحه با دشمن مشروط به پدید آمدن  (.67: 6971شود )حسينی خامنه ای، می

کنيم. عالوه بر این، تعبير می« مصلحت»شرایط و اوضاعی است که از آن به 

رشان دال بر منع از مسالمت و مدارا و توان لزوم مصلحت را از آیاتی که ظاهمی

 (.3)همان:  «دوستی با دشمنان جنگی است، استنباط کرد

 از آیات مورد استناد این دسته، این آیه است: 

 «  فال تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم االعلون»

 (.97)محمد،  در حالی که برتر هستيد، سست مشوید و به صلح دعوت مکنيد

است هر نوع تصوری که جهاد را فقط در موارد دفاع از خود یا حمایت از معتقد  6«تيان»

ولف راد»سره مردود است. البته کسانی چونپندارد، یکدفاع مجاز میمتحد و برادری بی

 ميان دانشمندان غربی، با عقيدة پيشين موافقت ندارند؛ اما شاید بتوان« دانيل پایپز»و« پيترز

است. وجه مشترک  اعتقاد عمومی غربيان دربارة جهاد، همينادعا کرد که روح حاکم بر 

ق آن، معنای دقيمفهوم صلح به»است: « کاردفردلوکه»نظر بسياری از غریبان، این عبارت 

یعنی غایت جنگ و خاتمة خصومت، در اسالم وجود ندارد، صلح نهادی نشده 

 (.74: 6941حسينی ژرفا، «)است

اره کرده که اساس روابط مسلمانان و غير مسلمانان، خدّوری، در آثار خود بارها اش

عدم سازگاری است؛ اما عوامل بيرونی سبب شدند که مسلمانان به تسليم تن دهند و به 

د برای بونویسد: صلح مسلمانان در واقع نقشه وتدبيری روابط منطقی روی آورند. او می

اینکه داراالسالم همه جای تنظيم روابط آنها با جهان خارج در طول ترک مخاصمه تا 

 (.647: 6944جهان را فرا گيرد )خدوری، 

                                                           
1 Tyan 
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 یة دوم: اسالم دین صلح و جنگ استنظر

های برخی اندیشمندان حاکی از آن است که اسالم نه طرفدار جنگ مطلق ها و گفتهنوشته

و نه طرفدار صلح مطلق است؛ بلکه حد وسط و تابع شرایط و مقتضياتاست. قرآن 

 «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی اهلل» :فرماید می

 .(16)انفال،  اگر به صلح گرایيدند، تو نيز به صلح بگرای و بر خدا توکل کن

گویند دین باید هميشه با جنگ مخالف و ای میگوید: عدهاستاد مطهری می

لح باشد، ص . البته دین باید طرفدارطرفدار صلح باشد، چون جنگ مطلقاً بد و اشتباه است

؛ اما بایستی طرفدار جنگ هم باشد. در (604)سوره نسا،  «والصلح خير»گویدقرآن هم می

مقابل حاضر به همزیستی شرافتمندانه نيست، اگر تسليم شویم ذلت را  جا که طرفآن

حال طرفدار صلح دهد ولی درعينهرگز تحمل ذلت را اجازه نمی ایم. اسالممتحمل شده

 (.64: 6911 )مطهری، است

 خدوری در جای دیگری از کتاب خود آورده است:

گذاری اسالم، جنگ بذاته هدف نهایی نبوده است. بلکه برای در تئوری قانون» 

 (.649: 6944)خدوری،  «تأمين صلح، وسيلة نهایی شناخته شده است

 نظریة سوم: اسالم دین صلح است )اصل بر صلح است(.

الملل اسالمی، صلح است و جنگ دارند که اساس روابط بينطرفداران این نظریه اذعان 

 گوید: اصل در روابط بين مسلمانان وشود. شيخ وهبةالزحيلی میفقط ضرورت تلقی می

اند، به های فقها که جنگ را اصل قرار دادهغيرمسلمانان صلح است نه جنگ و نوشته

حالت جنگی که در اوایل صدر استناد ادلّة قرآنی و شرعی نبوده است، بلکه به لحاظ 

باشد. ادلّة قرآنی و شرعی به طور قاطع داللت اسالم و مرحلة بعد از آن حاکم بوده، می
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دارند که اصل در روابط بين مسلمانان و غيرمسلمانان صلح است، مگر اینکه تجاوزی از 

 (.89: 6947، به نقل از آل نجف )زحيلی، سوی غير مسلمانان صورت گيرد

 ، نظر شيخ زحيلی را"االسالم و منطق القوة"دحسين فضل اللّه نيز در کتابسيد محمّ

باشد، بی شک جهاد در محدودة شروط شرعی آن مشروع می»تأیيد کرده و آورده است: 

توانيم جهاد را اصل بدانيم تا ترک آن نياز به اذن داشته باشد. چه بسا دیدگاهی پس ما نمی

ای ئلهداند. جنگ مسدیدگاهی باشد که صلح را اصل می که بيشتر به اسالم نزدیک است،

گيرد و هرگاه آن شرایط و عارضی است که تحت شرایط و مقتضيات خاصی صورت می

نجف آل اللّه به نقل از) فضل «گرددمقتضيات از بين برود، به همان اصل اوليه صلح بر می

 (.88: 6947و دیگران، 

به استناد ادلّة قرآنی و شرعی حکایت از اصل های فقها مشاهده گردید که نوشته

کنند بات اند تا اثکردهکارانه، تالشجنگ دارند. بعضی نيز با گرفتن حالتی محافظه بودن 

که اصل در روابط بين مسلمانان و غيرمسلمانان صلح است نه جنگ، مگر اینکه تجاوزی 

اسخی، تبيين معنای اصل و جا پيش از هر پاز سوی غير مسلمانان صورت گيرد. در این

 استثنا در روابط بين داراالسالم و دارالکفر ضروری است.

اصل، تعبيری از حالت دایمی و استثنا، تعبيری از حالت موقت است. قول فقها که 

شود که گویند؛ اصل در روابط داراالسالم و دارالکفر جنگ است، به این معنا تعبير میمی

توانيم اصل را به که ما میای دولت اسالمی است؛ حال آنجنگ، اصل اوليه و دایم بر

معنای دیگری بگيریم و آن اینکه اصل، حاکميّت اسالم است و سلطة کفار بر آنچه که در 

زیر دستشان قرار دارد، شرعی نيست و بر مسلمانان واجب است تا به حاکميّت اسالمی 

از  (.88: 6947، )آل نجف داقرار کنند و حاکميّت توحيدی را در زمين گسترش دهن
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طرفی، تبدیل جهاد ابتدایی به جهاد دفاعی، در حقيقت به معنای انکار جهانی بودن اسالم 

و تبدیل دین اسالم از یک دین ایجابی به دینی سلبی خواهد بود؛ به این معنا که دین در 

د. آیا نگيری و نقشی ایفا نکبرابر آرمان بشری و تمدن و توحيد در حيات، هيچ موضع

هایی ممکن است دینی کامل، جهانی، خاتم و هميشگی، در برابر چنين مسائل و آرمان

که اسالم، آخرین خطاب الهی به بشر است و دارای حق تفاوت باشد و حال آنبی

حاکميّت و تسلط برزمين است. با ثبوت این حقایق، مقّيد کردن جهاد به موردی که تجاوز 

 (.88د، معنا ندارد )همان: عليه مسلمانان صورت گير

 دانند، توجهیکه جنگ را برای دفاع از وطن جایز مینویسد کسانیسيد قطب می

دیدگاه اسالم ندارند و برای وطن ارزش ذاتی قائل هستند. از دیدگاه اسالم، سرزمين  به

کند در واقع به اعتبار سيادت و ارزش ذاتی ندارد و هر ارزشی که سرزمين پيدا می

 (.614 -611: 6973)سيدقطب و دیگران،  باشدميّت دین الهی در آن سرزمين میحاک

 ودارالحرب داراالسالم

عدم موفقيت در تأسيس دولت جهانی اسالمی یا مبتنی بر اسالم در سراسر جهان، دنيا را 

روابط این دو عالم بر حسب تئوری  .به دو قطب داراالسالم و دارالحرب تقسيم کرد

البته این جنگ . مسالمت آميز نبوده و هر یک از این دو با دیگری در حال جنگ است

نباید به معنی منازعات و مخاصمات واقعی تفسير شود، بلکه به معنی به رسميت نشناختن 

 .(641 :6944 خدوری،) شودتفسير می

کميت قوانين و مقررات اسالم است و داراالسالم سرزمينی است که در قلمرو حا

دارالحرب  .(096: 6979 ،9عميد زنجانی،ج) احکام اسالم در آن نافذ و شعائر دین برپاست

شود که خارج از قلمرو حاکميت اسالمند و احکام اسالم در آنها هایی گفته میبه سرزمين
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  .(011: همان) شود و حاکميت در آن با قانون غيرالهی استپياده نمی

 :پذیر استبسط حاکميّت توحيد بر کرة خاکی، از دو طریق امکان

از طریق مسالمت آميز؛ در صورتی است که دعوت مؤثر افتد و مردم حاکمّيت  (الف

 .اسالم را بپذیرند

ل زور متوساز طریق نظامی؛ چنانچه کفار دعوت مسلمانان را نپذیرند، مسلمانان به ( ب

. البته مسلمانان آغازگر (80 -94: 6947 ،نجف آل)بينندک میتدار نظامی راشده و حملة 

طلب در مقابل ستمگران جنگ نبوده و در مسير ترویج دین و دفاع از مظلومين حق

 پردازند.ایستادگی کرده و به بسط تفکر توحيدی می

کان نيز در گردد که مشرابتدایی، مبتنی بر این حقيقت می بر این اساس فلسفة جنگ

زه با جامعة اسالمی و دین اسالم و برای جلوگيری از گسترش آن، پس از ناکامی روش مبار

شوند؛ لذا دولت اسالمی نيز برای تحکيم دین و گسترش آميز، متوسل به زور می مسالمت

آن و مصونيت داراالسالم، مجبور است که به زور متوسل شود؛ زیرا خداوند متعال ميخواهد 

  .(670 -676: 6948 عباسی سرمدی، طباطبایی به نقل از)شدکه اسالم دین برتر با

نی قدرت؛ یعبيهوده نيست که اصوالً هر گونه حکم و قانون الهی مشروط است به 

گذارد که او قدرت و توانایی عهدة انسانی میخداوند متعال انجام کار یا ترک کار را به 

 مشروط به قدرت است و این شرط بنابراین هر تکليفی. انجام یا ترک آنرا داشته باشد

 .(097-097: 6374 ،0ج صدر،) عقلی و بدیهی است

 سوالی مطرح است که آیا با وجود اینکه اسالم، انتخاب دین را امری اختياری قرار

 داده است، اساساً جنگ برای آزادی دعوت و رفع مانع از تبليغ دین در اسالم مجاز است؟

مطهری ضمن تشریح حقوق فردی و حقوق انسانی، جنگ برای دفاع از  شهيد
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چه اینکه آزادی را یک حق عمومی و : نویسدحقوق انسانی را نيز مجاز دانسته و می

و چه اینکه توحيد را یک حق عمومی و انسانی بدانيم و یا هر دو را یک  انسانی بدانيم 

اگر مانعی برای دعوت . وت جایز استحق عمومی انسانی بدانيم، جنگ برای آزادی دع

این جنگ و ماهيت آن، . ما پيدا شود، جنگيدن تا حدی که مانع برداشته شود، جایز است

 .(70 -76: 6910 مطهری،) در واقع دفاع است

 های پایان جنگ و برقراری صلحراه

های عدالتی و صلح نتيجة عدالت پایدار است پس راهحقيقت این است که جنگ نتيجة بی

 پایان دادن به جنگ در اسالم، به دو طریق دائم و موقت ممکن است.

 پذیرش اسالم

هاى پایان دائم جنگ پذیرش اسالم از سوى کافران، خواه مشرک یا اهل کتاب، از راه

که اگر پيش از آغاز نبرد نيز است. در این صورت ادامة جنگ با آنان جایز نيست؛ چنان

پذیرش اسالم بپذیرند، شروع جنگ با آنان حرام است. دليل دعوت مسلمانان را براى 

 فرماید:قرآنى حکم یادشده، آیه پنجم سوره توبه است که پس از امر به کشتن مشرکان مى

فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِينَ حَيْثُ َوجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ کُلَّ »... 

  «تَابُواْ وََأقَامُواْ الصَّالَةَ وَآتَوُاْ الزَّکَاةَ فََخلُّواْ سَبِيَلهُمْ إِنَّ الّلهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. مَرَْصدٍ فَإِن

مشرکان را هر جا یافتيد به قتل برسانيد و آنها را اسير سازید و محاصره کنيد و 

ارند و د در هر کمينگاه بر سر راه آنها بنشينيد و هر گاه توبه کنند و نماز  به پاى

 (.7زکات بپردازند، آنها را رها سازید؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است )توبه، 

 در روایت نيز آمده که پيامبر)ص( فرمود: 

 «وَالُهُمْأَمْ وَ مْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ حَرُمَ عَلَیَّ دِمَاؤُهُ»
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ام که با کافران بجنگم، مگر اینکه بگویند خدایى جز خداى یگانه مأمور شده 

شود )مجلسی، و اموالشان بر من حرام می هاهرگاه مسلمان شدند، خون نيست.

 (.080: 6818، 17ج

 00در مورد مشرکان مکه است که پس از  "َفاقْتُُلواْ الْمُشْرِکِينَ ...  "البته نزول آیة

گری برنداشته و پس از اتمام حجت پيامبر و شدت سال دعوت پيامبر، باز دست از فتنه

خواهد سورة توبه از پيامبر می 1های آنان چنين دستوری صادر شد. خداوند در آیة توطعه

که به مشرکان فرصت تفکر بدهند. با پذیرش اسالم از سوى کفار، افزون بر پایان دائم 

آورندگان و فرزندان نابالغشان که همچون پدرانشان مسلمان المجنگ، جان و مال اس

شوند، محترم و مصون از تعرض است و طبيعتًا اگر کسى به آنها تعرض محسوب مى

کند، گناهکار و ضامن است. پذیرش اسالم آثار دیگرى نيز دارد که مربوط به جنگ نيست 

 (. 07 -00: 6949، 7و شهيد ثانی، ج 689: 6346، 06)صاحب جواهر، ج

 پرداخت جزیه

سورة توبه است که اشاره به جنگ با اهل کتاب تا  03استناد قرآنی پرداخت جزیه، آیة 

 زمان تسليم شدن و پرداخت جزیه دارد:

 قاِتلُوا الَّذِینَ ال ُیؤْمِنُونَ ِباللِّه وَ ال بِالْيَْومِ اآلِخرِ وَ ال ُیحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللُّه وَ رَُسولُهُ»

وَ ال یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا اْلجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ 

 « صاِغرُونَ

کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا با کسانی از اهل

پذیرند، پيکار کنيد، شمرند و نه آیين حق را میو رسولش تحریم کرده، حرام می

 (.03تا زمانی که با خضوع جزیه را به دست خود بپردازند )توبه، 
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 نویسد:جرجی زیدان مورخ معروف مسيحی می

داشتند و ميزان گشودند، بر مردم آن نقاط ماليات مقرر میها هر جا را میرومی»

ور گل روميان کشماليات آنها خيلی بيشتر از جزیة مسلمانان بود. مثالً هنگامی که 

)فرانسه امروزی( را تسخير نمودند، برای هر نفر ساالنه نه تا پانزده ليره معين 

باشد و این ماليات از همة کردند که مقدار آن درست هفت برابر جزیة مسلمين می

شد و حتی غالمان زرخرید نيز از دادن مردم و همة طبقات بدون استثنا گرفته می

به اهل کتاب، اهل ذمه  (.871: 6977والیی، ان به نقل از )زید «آن معاف نبودند

جا که هم پيمان با شود. ذمّه در لغت به معنای عهد و امان است و از آنگفته می

دار برآیند، به این جهت به اهل ذّمه نامشوند و به امان آنها در میمسلمين می

 (.08: 6946، 8 -9اند )َقرشی، جگشته

 قرارداد اَمان 

: 6949، 6ن رفتن بيم و هراس است)راغب، جان، در لغت به معنای آرامش خاطر و از بياَم

( و در فقه به معنای قراردادی است بين دولت اسالمی و کفّار حربی، با هدف ورود 017

و یا اقامت موقّت آنان به داراالسالم. به موجب این قرارداد، کفار حربی، در حمایت 

ند و از هرگونه تعرّضی نسبت به جان و مال و عِرض آنها گيرحکومت اسالمی قرار می

(. امان قراردادى 987 - 981: 6949یابند )حق پرست، از جانب مسلمانان، مصونيت می

 مشروع و مستند به قرآن است:

لَِک غْهُ َمأْمَنَهُ ذیَسْمَعَ کَلَامَ الّلهِ ُثمَّ أَبْلِ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِينَ اسْتَجاَرکَ َفأَجِرْهُ حَتَّى»

 «نَّهُمْ قَوْمٌ َلایَعْلَمُونَبِأَ

و اگر یکى از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد به او پناه ده تا کالم خدا را بشنود، 

 (.1سپس او را به محل امنش برسان، چراکه آنها  گروهى ناآگاهند )توبه، 
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 نقل کردند که: هصلوات اهلل علي از پيامبر اکرم عليه السالم و امام صادق

وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِن أَدْنى الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَفْضَلِهِمْ نََظرَ إلى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِکينَ فَهُوَ جارٌ »

 اوحَتَّى یَسْمَعَ کَالمَ اللَّهِ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ إِنْ أَبِى فَأَبْلُِغوهُ مَأْمََنهُ وَاسْتَعِينُ

 «بِاللَّهِ

هر فردى از افراد مسلمان، چه بلند مرتبه باشد یا مقام پایين داشته باشد، در 

صورتى که به یکى از مشرکان، امان دهد، امان وى محترم است. تا او بياید و کالم 

خدا را بشنود؛ پس اگر اسالم آورد، او برادر دینى شماست و اگر نپذیرفت، راه 

جزیه( را به او ابالغ کنيد )و یا او را به مأمنش بازگردانيد( در امان ماندنش )یعنى 

، 7و کلينی، ج 63347، ح 74: 6813، 67)حر عاملی، ج «و از خدا کمک بگيرد

 (.694: 6971، 1و شيخ طوسی، ج 07: 6917

به اعتقاد نویسندة جواهرالکالم، درخواست و تقاضاى کفار در امان معتبر نيست 

(. 017: 6346، 06توان به آنان امان داد )صاحب جواهر، ج ،مىخواهى هم و بدون مهلت

 در روز فتح مکه به اهالی آن شهر فرمود: صلوات اهلل عليهکه پيامبر اکرم چنان

 «مَنْ َأغْلَقَ بَابَهُ وَ أَْلقَى ِسلَاحَهُ َأوْ دَخَلَ دَارَ أَبِی سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ » 

ا بر روی زمين بيندازد یا داخل خانه هرکس وارد خانه خود شود و اسلحه ر

 ( .691: 6971، 1ابوسفيان گردد، در امان است)طوسی، ج

 یا هُدنه قرارداد مهادنه

در لغتنامة المنجد، هدنه را  به معنی آرامش و آشتی آورده و مهادنه را به متارکة جنگ 

معنا کرده است. این اصطالح برای بيان صلح موقت ميان مسلمانان و گروهی از کافران 

رود. لذا برآن، موادعه و معاهده که گویای حالت ناپایدار است، اطالق کار میحربی به
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هدنه و مهادنه به یک معنا و عبارت است از کنار گذاشتن »گوید : شود.شيخ طوسی میمی

 .(606: 6869، 96)مروارید، ج« جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی.

اال الذین عاهدتم من »مانند:  ;دليل بر عقد هدنه، آیاتی از کتاب خداست

اید و در المشرکين ثم لم ینقصوکم شيئا؛ یعنی مگر آن مشرکانی که با ایشان پيمان بسته

؛ یعنی (8) توبه،  اال الذین عاهدتم عند المسجدالحرام»و « اند.پيمان خود کاستی نياورده

 الذین عاهدت منهم ثم»چنين هم« مگر کسانی که در مسجدالحرام با آنان پيمان بستيد.

ای، آنگاه پيمان خود را ؛ یعنی کسانی که از آنان پيمان گرفته(7)توبه ، ینقضون عهدهم

این آیات با داللت لفظی خود، بيانگر جواز معاهده با کفار است و معاهداتی « شکنند.می

کند. شناسد و تایيد میرا که از سوی مسلمانان با آنان بسته شده است، به رسميت می

 دروشمار میبس ندارد؛ ليکن هدنه قدر متيقن آن بهمعاهده اختصاص به هدنه و آتش

 (.7: 6971)حسينی خامنه ای، 

در انعقاد پيمان با مشرکان مانند قرارداد صلح حدیبيّه،  صلوات اهلل عليه سيره پيامبر

(. مشی و 83: 6346، 06دليل دیگرى بر جواز قرارداد مهادنه است)صاحب جواهر، ج

نيز در هنگام جنگ آن است که اول به دنبال برقراری صلح  عليه السالمسيرة حضرت علی 

شنهاد صلح دشمن را به شرط آن که صلح طلب يو دوم اینکه پو پرهيز از جنگ است 

 باره حضرت به مالک اشتر سفارش می فرمایندکه: باشد، می پذیرد. دراین

واَلَ تَْدفَعَنَّ صُْلحاً دََعاکَ إِلَْيهِ َعدُوُّ کَ لِلَّهِ فِيهِ رِضیً، فإِنَّ فِی الصُّلْحِ دََعةً لِجُنُوِدکَ، »

 «  ِمکَ، وأَمْنًا لِبِالَدِکَ.وَرَاحَةً مِنْ هُمُو

هرگز پيشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنودی خدا در آن است، رد مکن که 

گردد آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنيت کشور در صلح تامين می

 (.79البالغه، نامه )نهج
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 نتیجه گیریبحث و 

اصطالحی این  هرچند به ظاهر واژة جهاد معادل جنگ است، از نظر لغوی و در معنای

دو، تفاوت بسياری وجود دارد. واژة جنگ فاقد بار ارزشی است و شامل هر نوع درگيری 

 شود، ولی جهاد به معنای کوشش و تالش مقدسو نزاع با هر هدف و مقصودی می

به دیگر ملل است؛ که ممکن است به اشکال پيروان یک آیين در جهت تعميم سعادت 

 جهاد نظامی یا جهاد فرهنگی اعتقادی و ... توسط مسلمانان بروز نماید. 

پذیرد که در راه دفاع از بشریت باشد. ای از جنگ را میاسالم فقط و فقط گونه

شود. بنابراین، حقيقت و ماهيت جنگ و این دفاع شامل حقوق فردی، ملی و انسانی می

ها نيست. بی تردید هر نوع جنگ و اد در اسالم، چيری جز دفاع و هدایت انسانجه

دست آوردن مال و ثروت و منابع دیگران باشد، از نظر اسالم ستيزی که برای تجاوز و به

مطرود است. از سوی دیگر دفاع از اموال و حریم شخصی، استقالل، کيان و شرافت یک 

رساندن و  م امری ضروری و واجب است. اسالم،ملت و حقوق انسانيت، از نظر اسال

ای مانع داند و چنانچه عدهها میدریافت پيام توحيد و خدا پرستی را حق همة انسان

نابراین پذیرد. برسيدن افراد به این حق انسانی شوند، جنگيدن و برداشتن این مانع را می

ع تعدی و برداشتن موانع مسلمانان شروع کنندة هيچ جنگی نبوده مگر برای دفاع و رف

البته در اسالم جنگ برای تحميل عقيده  برای هدایت بشری و رسيدن به کمال انسانيت.

و اجبار در پذیرش دین، وجود ندارد و اساساً پذیرش دین در اسالم اجباری و تحميلی 

نيست. مسلمانان نيز موظفند نسبت به افراد غير مسلمان، با اخالق حسنه و قسط و عدل 

سالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار ا

 دارد که بر ضد دولت اسالمی توطئه و اقدام نکنند. 
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مؤثر  طورکه تحقق یابد و به ویژه برای آن که به جهاد دعوت یا ابتدایی، برای آن

ه طور خاص قدرت و موفق محقق شود، مشروط به این است که در عمل، قدرت و ب

نظامی داراالسالم، از برآیند قوای نظامی دارالحرب بيشتر باشد یا حداقل از آن کمتر 

 توان ميزان آمادگیشود. بدین ترتيب مییاد می« موازنة قوا» نباشد. از این اصل به نام 

د انظامی دولت اسالمی را برای دفاع، حتی تا حد ایجاد یک نيروی بازدارندة موثر ارتقا د

 که مانع مطلق وقوع جنگ از سوی دشمن باشد.

ای هدین مبين اسالم نبرد را تنها در شرایط ضروری و در صورت ناکارآمدی روش

آميز و در حداقل، مجاز دانسته است. در عين حال صلحی که اسالم به سوی آن مسالمت

با اسارت و خواند، صلح عادالنه و شرافتمندانه است و از سازش و صلح همراه فرا می

ح را برای عدالتی دانسته و صلکند. در حقيقت اسالم جنگ را نتيجة بیزبونی استقبال نمی

 پسندد.عدالتی پایدار می
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