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 درآمد

از9هاي رسول خدا مستشرقان درباره جنگ و اهداف آن نظر واحدي ندارنـد. برخـي

و منابع تاريخي تحليـل نسـبتاً مقبـولي ارا آنان با بررسي منصفانه و جنـگ يـ اسناد هـايه كـرده

و مسلمانان دانسته اند، اما بسياري از آنـان عصر پيامبر اكرم را امري ضروري براي حيات اسالم

و بـه دسـت آوردن غنـائم، اهداف جنگ و با انگيـزه خشـونت طلبـي هاي پيامبر اكرم را مادي

و تحليل نموده مي اند. تفسير هاي عصـر پيـامبر توان ديدگاه مستشرقان درباره جنگ با دو شيوه

و ارزيابي كرد:  اكرم را نقد

و سـنت پيـامبر1 را9. بر اساس مباني نظري اسالم يعني قـرآن كـه نقشـه راه حضـرت

 دهد. نشان مي

مي2  دهد. . بر اساس اسناد تاريخي كه نكات ظريفي را در اختيار ما قرار

ميدر اين مقاله،  دهيم. با شيوه نخست مسئله را مورد بررسي قرار

 از منظرمستشرقان9هاي پيامبراكرم اهداف جنگ

و سرايا در عصر توان ديدگاه به طور كلي، مي هاي مستشرقان را دربارة اهداف غزوات

.پيامبر اكرم را در پنج قسمت دسته بندي كرد

و معيشت مسلمانان1 .تأمين زندگي

ج ميبرخي از مستشرقان براي نجات پيروان خـود دانند كه پيامبراكرم هاد را راهكاري

و تنگدستي ارائه كرد:  از فقر

مي�نويسنده مقاله پيامبر اسالم در داير  نويسد: المعارف آمريكانا در اين باره

به زودي با ضرورت تأمين معاش پيروان خود كه از مكه گريختـه بودنـد]9[محمد

م (يـاوران)يو اكنون مهاجرون ناميده و همچنين تازه مسلمانان كه در مدينه به انصـار شدند

را ناميده مي شدند، مواجه گرديد. محمد براي تأمين نيازهاي آنها قطع طريق كردن كـاروان

كه در راه بازگشت از سوريه بود، مشروع دانست... . پيروزي در بدر قدرت دنيوي اسالم را 

ن ظامي مستحكمي يافـت. سـال بعـد ابوسـفيان بـراي جبـران بنا نهاد. از اين پس، اسالم وضع

(تصوير پيامبر در داير،شكست ص�لشكر كشيد ).34المعارف آمريكانا،
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منظـور گسـترش اسـالم، هاي سريع مسلمانان را نه بـه پيروزي» ويليام مونتگمري وات«

بـه دوران هـاي مسـلمانان داند. وي كـه از دوران پيـروزي بلكه براي كسب غنايم جنگي مي

مي سيادت هـاي نويسـندگان مسـلمان در رد ايـن كند، ضـمن رد تـالش طلبي مسلمانان تعبير

هاي مسـلمانان اساسـاً بـراي كسـب غنـايم دارد كه لشكر كشي ديدگاه، به صراحت بيان مي

و اتفاقات دوران پيامبر آن9بوده است مي نيز  كند. را تأييد

و مصـيبت) بـه جـاي(به» رزيه«وي ضمن به كار بردن واژه و» غـزوه«معناي خسـارت

مي» سريه« گونه حمالت در ميان قبايل عرب باديه نشين يك عمل رايـج شود كه اين يادآور

و معموالً از آنجايي كه هدف از آن به دست آوردن مال بوده است، كمتـر افـراد  بوده است

 آمد.مي نشين يك ارزش به شمار شدند؛ لذا براي عرب باديه در آن كشته مي

جزيره عربستان را با هم متحد كرد، بـراي ] پس از آنكه قبايل مختلف شبه9محمد[

و منفـذي بـراي رهـايي انـرژي اندازي اينكه جلوي دست  هاي قبايل بـر همـديگر را بگيـرد

و هجوم آنان پيدا كند، در سال و هاي پاياني حياتش برنامه حمله به سرزمين متراكم حمله ها

و را سامان داد كه در زمان خالفت عمـر بـه جنـگ قبايل ديگر  هـاي مـنظم ميـان مسـلمانان

(تفاهمات ارتش و مسيحيان (وات، برخورد آراي مسلمانان و ساساني منجر شد هاي بيزانس

ص  ).102ـ99و سوء تفاهمات)،

هـاي صـدر اسـالم را فقـر نيز علت اصـلي جنـگ» تمدن قرون وسطي«نويسنده كتاب

و نيا مي زمنديمسلمانان ( هاي مادي آنان )B.(Medival civilization p35داند.

 نويسد: توماس آرنولد مي

و نيـروي روحيه پست مادي وعالقه اعراب براي به چنگ آوردن غنايم، عامل اصـلي

؛ زيـرا اعـراب اقـوام صـاحب پشـتكار وسـخت هايشان بوده اسـت پيروزي اساسي بپا دارنده

فر كوش و رسيدن بـه ار از مشكل گرسنگي نيازمند ترك صحرااند. اين قوم براي ي خشك

(شوقي ابوخليل، اسالم در زندان اتهام، و مرفه مجاور خويش بودند ).395اراضي پر ثروت
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(ايـرام الپيـدوس، تـاريخ جوامـع اسـالمي، و سـتانلي76كساني چون ايرام الپيدوس (

(شوقي ابوخليل، اسالم در زندان اتهام، الن هـاي نيز همين ديدگاه را درباره جنگ) 396بول

 دارند.9پيامبر اكرم

 طلبي تازه مسلمانان . اشباع روحيه جنگ2

مي9برخي از مستشرقان دستور جهاد از سوي پيامبر اكرم دانند به روحيـه را پاسخي

و غارتگري كه در وجود تـازه مسـلمانان حجـاز وجـود داشـت. مؤلـف جنگ فصـل«طلبي

ت» زندگي پيامبر ميدر  نويسد: اريخ اسالم كمبريج در تحليل خود از جهاد

و جمع آن مغازي، عادت پيشه مردم عرب چادرنشـين، در واقـع، نـوعي ورزش« غزوه

و شـتر تـرين هـدف ايـن جنـگ شد. قبل از اسالم، معمول محسوب مي هـا ربـودن گوسـفند

(هاي معارض بود گروه ).82تاريخ اسالم كمبريج، جمعي از نويسندگان،»

مي وي سپس با اشاره به شماري از جنگ  نويسد: هاي صدر اسالم

و يا غير دينـي همچـون انگيـزه« و شهرنشينان به داليل سياسي بسياري از صحراگردان

مي91(همان،» آوري غنايم، به اين دولت پيوستند جمع او(محمـد)،«دهـد: ) وي سپس ادامه

و صفا زندگي كنند، اما از آنجا كه تـوان طبيعتاً خواهان آن بود كه پيروانش با هم، در صل ح

مي اعراب، بيشتر در جنگ شـد تـا شد، بايد جايگزيني پيـدا مـي هاي ضد ديگر قبايل صرف

اين انرژي صرف آن گردد. اين جايگزيني از پيش در مفهوم جهاد يا جنـگ مقـدس نهفتـه 

و كسب غنايم نيز در بر مي (همان).»فتگر بود؛ امري كه اساساً شامل يك غزوه بود

 نويسد:مي9آورد محمدو در جاي ديگر با عنوان دست

به منظور جلوگيري از متالشي شدن جامعه، آن هم بـه سـبب قـدرت جنـگ افروزانـه«

).98(همان،» تفكر جهاد را مطرح كرد آنان، پيامبر

 گسترش اسالمو . اعمال خشونت بر غير مسلمانان3

مي برخي از مستشرقان اساساً اسالم را داننـد كـه بـراي سـركوب پيـروان دين خشونت

و گسترش اسالم، جهاد را مطرح كرده است. ديويـد هيـوم، فيلسـوف انگليسـي اديان ديگر



69/(با رويكرد قرآني)9هاي پيامبر اعظم نقد ديدگاه مستشرقان درباره جنگ

: نويسـد ) در رساله خود درباره تاريخ طبيعي دين در فصل مقايسـه اديـان مـي 1776ـ 1711(

و خون حتـي امـروز هـم اگـر چـه ريزي شروع كرد. اسالم از ابتدا با اصول سختگيري بيشتر

و وعـده جنـگ بـي نصـيب آتشي بر سر پيـروان اديـان ديگـر نمـي  ريـزد، آنهـا را از لعنـت

( نمي ).203هاي تبليغي مسيحيت عليه اسالم، بررسي شيوهنظري، گذارد

) (مسـلمانان) دربـارة ديـن ) ميHumbert of Romansهامبرت رومي گويـد: آنـان

ك ميخود تا آنجا جدي بودند كه هر رسـيدند، بـدون هـيچ ترحمـي بـه كشـتار جا به قدرت

مي كساني كه عليه دين آنان تبليغ مي ( كردند، اقدام ).همانكردند

در» بازورث«يكي ديگر از مستشرقان انگليسي به نام و به توضـيح واژة جهـاد پرداختـه

 نويسد: سخناني كه گويي خود آن را وضع كرده، درباره اين واژه مي

و به معناي اژهو» جهاد« باشـد. جهـاد كـه بـه عنـوان شرعي مـي» مبارزه«اي است عربي

[حضرت] محمد نهاده شـده، بـر ايـن مفهـوم اسـتوار9تكليفي ديني بر دوش همه پيروان

است كه چون دين اسالم داراي اعتبار جهان شمول است، بايد حتي اگر الزم باشد، بـه زور 

مياسلحه، در بين همة افراد بشر انتشار  نويسد: در اسالمِ سـنتّي، يابد. او در ادامة سخنان خود

و برتر از همـه يهوديـان» اهل كتاب«بايست عليه جهاد مي (يعني متوليان مقتدر كتب مقدس

و بـه اسـالم و نيز عليه مشركان ترتيب داده شود تا به اقتدار اسـالم گـردن نهنـد و مسيحيان)

) ).199شناسي، فصلنامه شيعه،»المعارف آمريكاناةتصوير شيعه در داير«رضواني، بگروند

و تسويه حساب با مخالفان4  . انتقام

و سرايا را انتقام مسلمانان از اهل مكه مـي داننـد كـه برخي از مستشرقان هدف غزوات

و ديارشان اخراج كرده بودنـد. نويسـندگان مقالـه  در» محمـد پيـامبر اسـالم«آنان را از شهر

اس�داير ميالمعارف  نويسند: الم ليدن در اين باره

آن9ارتقاي مكه به مركز اسالم، وظيفه جديدي برعهده پيامبر« نهاد كه مسـلماً وي

و اطـراف آن بـراي را پيش بينـي كـرده بـود. هنگـامي كـه زيـارت امـاكن مقـدس در مكـه

از مسلمانان واجب شد، آنان ناگزير شدند تا راهي براي ورود به سرزمين مقدس بيابنـد كـه 
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(حـج/ آميـز، نامـه صـلح ). از آنجـا كـه دسـتيابي بـه يـك توافـق25آن اخراج شده بودنـد.

مي غير رسيد، الزم بود ورود به مكه با توسل به زور انجام گيرد. پيامبر نيز بايـد ممكن به نظر

كرد؛ زيرا آنان با بيرون راندن او از شهر، در نظـر جهانيـان بـر با مردم مكه تسويه حساب مي

ـ كـه تـا حـدي بـه شـكل او و عذابي كه مكـرراً بـه ايشـان وعـده داده بـود غلبه يافته بودند

در مجازات كليشه بي ـ تحقق نيافته بـود. ايـن مسـأله موجـب» هاي عذاب داستان«دينان بوده

از» اجازه جنـگ«صدور فرمان الهي جديدي گرديد كه در متون سيره با عنوان  بـا مشـركان

صار متعهد شده بودند تنها در صورتي كه پيامبر آماج حمله قرار گيـرد، آن ياد شده است. ان

و تجار مكه مايل نبودند با آغـاز جنـگ، در حـق او لطفـي كننـد. مهـاجران  از او دفاع كنند

و بسيار برخالف احساساتشان بود كه به عنوان اهالي مكـه  براي جنگيدن پيمان نبسته بودند،

و خويشاون همبا اعضاي قبيله خود خونشان بجنگند. از آيـات قـرآن كـه پيـروان محمـد دان

(بقـره/ بـاره مالمـت مـي ] را به شدت در ايـن9[ و...)38؛ حـج/ 216كنـد و آيـات بعـد

(تصـوير» شـد]9[توان فهميد كـه مخالفـت آنـان تـا چـه حـد باعـث رنجـش محمـد مي

).78المعارف اسالم، در دايرة3و حضرت زهرا9حضرت محمد

از5 و مسلمانان. دفاع  اسالم

ناپذير براي حيات مسلمانان هاي صدر اسالم را امري اجتناب نگر جنگ مستشرقان واقع

 دانند.و اسالم مي

و قـرآن«جان ديون پورت، نويسندة كتاب ضـمن تشـبيه» عذر تقصير به پيشگاه محمد

با شان، اتهام نشر براي تبليغ آيين آسماني7به رفتار حضرت موسي9رفتار پيامبر اسالم

و شمشير از سوي پيامبر مي9زور و بر آن است كـه همـان را رد گونـه كـه حضـرت كند

و ناشر قانون بود، براي نجات بني7موسي و قـدرت متوسـل شارع اسرائيل از مصر به زور

و اگر چنين كاري نمي و بـا ايـن حـال كرد، به يقين نمي شد توانست قومش را نجـات دهـد

و قـدرتت نشده كه آن حضرت را متهم به جـاه تاكنون هيچ كسي ياف خـواهي كنـد، طلبـي

نيز براي وحدت جوامع پراكنده شبه جزيره عربستان كه به قبايل متعـدد9حضرت محمد
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و جدال بودند، راه ديگري نداشت جـز اينكـه و اغلب با يكديگر در حال نزاع تقسيم بودند

و از قد و سردار آنها قيام كند و به عنوان راهنما رت نظامي استفاده نمايد. در هر حال، وضع

(جـان طلبي منزه نگـاه مـي طوري بود كه به كلي او را از تهمت جاه9رفتار پيامبر داشـت

و قرآن،  و اقتباس)). 157ـ 156ديون پورت، عذر تقصير به پيشگاه محمد (با تلخيص

) در محمـد، سـتاره«)، مستشرق فرانسـوي، در كتـاب M. Savaryام. ساواري اي كـه

و در سـال» مكه درخشيد در 1349و 1346هـاي(اين كتاب توسط آقاي شـكيباپور ترجمـه

آن تهران چاپ شده است) ضمن رد ادعاي جنگ طلبي پيـامبر، بـه دفـاع از جهـاد مسـلحانه

مي نويسد: پيامبر هرگز نمي حضرت پرداخته است. وي مي و تا توانسـت خواست جنگ كند

و تنها زماني رسول خدا به جهاد مسلحانه روي مـي كرد. از جنگ دوري مي آورد كـه زبـان

از منطق نيرومند اسالم به علت تعصب و خشك مردم سودمند نبـود. پيـروان او هاي جاهالنه

از روش و يهوديـان كـاري هاي سياسي خود به علت كارشكني احزاب مخالف ماننـد كفـار

و شرافت مسلمانا پيش نمي (ام. سـاواري، محمـدن در خطـر مـي بردند؛ جايي كه آبرو افتـاد

ــه نقــل از: آل اســحق خــوئيني،74اي كــه در مكــه درخشــيد، ســتاره اســالم از ديــدگاه«، ب

و اقتباس)). 220،»دانشمندان جهان (با تلخيص

و ايمـان اين نويسندة فرانسوي در ادامه مي و زماني دفـاع از عقيـده نويسد: در هر عصر

و و پسنديده است و بـراي دفـاع از مسـلمانان بـه جهـاد9محمـد شايسته نيـز در راه خـدا

(همان). مي و جنگ در چنين صورتي جهاد انساني است  پرداخت

) 9در دفاع از پيـامبر» محمد�الرسول، حيا«در كتاب)R.F Boodliآر. اف. بودلي

ميو رد تهمت جنگي  نويسد: طلبي از آن حضرت

م« مييانتقاد كنندگان بر محمد ايراد از گيرند كه او آتش جنگ را دامن و بعضي زند

باره بسـيار ها را به وجود آورد، در اين تاريخ نويسان به خيال اينكه تنها محمد اين نوع جنگ

مي قلم هـا اند كه در دنيا سـبب اساسـي جنـگ نويسان فراموش كرده كنند. اين تاريخ فرسايي

و ايـن اختصـاص بـه اسـال  و اديـان ديگرنـد را]9[م نـدارد. اگـر محمـد مذاهب تـورات
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مي مي از ديد موسي جنـگ خواند، هـاي مقدسـي را بـه راه انداختـه كـه دو هـزار سـال قبـل

و اگر كمي بيشتر تـورات را مطالعـه مـي جنگ ديـد پادشـاهان كـرد، مـي هاي او اتفاق افتاد

مي بني و نيز مـي اسرائيل بيش از او براي دفاع از عقايد خود هـاي عبرانـي ديـد كـه جنگيدند

هاي ديني خود قوانين مذهبي گذراندند كه هيچ قابل قياس با قوانين امروز قديم براي جنگ

و يـا ريزي نبود. او به اسير اجازة انتخاب مـي نيست. محمد تشنة خون داد تـا يـا جزيـه بدهـد

اسـالم: آل اســحق«، بـه نقـل از 413محمـد،�(بـودلي، الرسـول، حيــا» اسـالم را قبـول كنـد 

).209ئيني، از ديدگاه دانشمندان جهان، خو

 هاي مستشرقان بندي كلي ديدگاه دسته

مي9هاي مستشرقان درباره اهداف جهاد در عصر پيامبر اكرم ديدگاه تـوان چنـين را

 بندي كرد: دسته

روحيـه جنـگ طلبـي وغـارتگري تـازه ها، تسـكين جنگاز9. هدف پيامبر اكرم1

 مسلمانان حجاز بود. 

پي2 و تنگدستي بود. امبر اكرم. هدف و سرايا نجات پيروان خود از فقر  از غزوات

و گسـترش3 و بـراي سـركوب پيـروان اديـان ديگـر . اساساً اسالم دين خشونت است

 اسالم جهاد را مطرح كرده است. 

و4 و سرايا انتقام از اهـل مكـه بـود كـه آنـان را از شـهر . هدف پيامبر اكرم از غزوات

ج كرده بودند. ديارشان اخرا

و معنـوي آنـان مطـرح5 و منـافع مـادي . اساساً جهاد با هدف دفاع از حيثيت مسلمانان

و اهداف آن را با رويكرد تـاريخي  شد. اين مطالب به نحوي ماهيت جنگ هاي عصر نبوي

مي كند كه چند پرسش كلي تبيين مي  آورد. تر را پديد

اگر اسالم ديني الهي است، چـرا بـه جـاي ) چراقانون جهاد در اسالم وجود دارد؟ الف

 صلح، جنگ را مطرح كرده است؟

 هاي بدوي كدام است؟و تفاوت ماهوي آن با غارت؟ب) اهداف جهاد در اسالم چيست
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انـد اسـالم را بـر ديگـرانج) چرا مسلمانان با استفاده از قانون جهاد به خود اجازه داده

با تحميل كنند  اصل آزادي عقيده مخالف است؟، در حالي كه اين قانون

كند كه منطقـاً بايـد پرسش سوم مسئله رابطه گسترش اسالم با قانون جهاد را مطرح مي

و دوم پاسخ داده شود؛ از اين رو، دو پرسش بعد از پرسش نخست را از منظر قرآن هاي اول

ميو سنت پاسخ مي و پاسخ به پرسش سوم را به مجال ديگري وا  گذاريم. دهيم

 ارزيابي ديدگاه مستشرقان از منظر قرآن

و بدون ارا خاورشناسان از يك طرف برخالف واقعيت ه اسناد تـاريخي،يهاي تاريخي

از همه جنگ و انگيزه مسـلمانان و درصدد توجيه اهداف هاي صدر اسالم را هجومي گرفته

ع ها بر آمده اين جنگ و از طرف ديگر، اين اظهارات با قـرآن كـريم بـه نـوان نقشـه راه اند.

به هيچ وجه همخواني ندارد. براي روشن شدن مطلب، اكنون ابتـدا اهـداف9پيامبر اكرم

 كنيم.و ماهيت جهاد در اسالم را از نظر قرآن بررسي مي

 جهاد برنامه دفاعي اسالم

انـد، بـا اظهـار كـرده9مطالبي كه مستشرقان در باره اهداف جنگ هاي پيامبر اكـرم

هاي شه راه پيامبر بوده است، منافات دارد. از نظر قرآن هدف اصلي جنگقرآن كريم كه نق

و مسلمانان بوده است.  صدر اسالم دفاع از كيان اسالم

اند، جهاد در اسالم قانوني است برايه اي از خاورشناسان اذعان كرد طور كه عده همان

و مسئله دفاع از ضرورت دين جامع براي حيات هاي زندگي بشر است. اسالم به عنوان دفاع

و نجات انسان و پيروانش هاي دربند مسئله جهاد را مطرح كرده است. قـرآن كـريم خودش

مي مي و بندگي خداوند ويران .]1[شد فرمايد اگر دفاع نبود مراكز عبادي

آميز توضيح مطلب اينكه اسالم به عنوان يك مكتب آسماني درصدد زندگي مسالمت

ا هاست؛ به همين دليل، اصل اولي از نظر اسـالم صـلح اسـت. امـا نسانو با شرافت براي همه

و بي و ظلم مخالف است و باطل را نيز با شـرافت اسالم با پذيرش ذلت تفاوتي نسبت به حق

.داند انساني ناسازگار مي
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و حقـوق مظلومـان باشـد ـ چه در راه دفاع از جامعه اسالمي (جهـاد از نظر قرآن جهاد

چه دفاعي و (جهـاد ابتـدايي)) و گسترش اسـالم ازــ]2[براي تبليغ در هـر صـورت دفـاع

و قدرت طلبـان؛ از ايـن ارضاي روحيهحقوق انسانيت است، نه  رو، خودكامگي دنياخواهان

و بيست مورد واژه»جهاد« خداونددر قرآن كريم يازده بار واژه في سبيل«را با كلمه» قتال«،

و قتال تنها بايد براي خدا باشـد آورده است. بسامد اين» اهللا قيد بر اين داللت دارد كه جهاد

و منفعـتو چنين هدفي محال است با خودمحوري، زورگويي، سلطه گرايـي سـازگار طلبي

و ستيزي كه با هدف جاه و به دسـت باشد؛ به همين سبب، از نظر اسالم هر نوع جنگ طلبي

و براي استثمار دي و ثروت نامشروع  گران باشد، ظلم ناپسند شمرده شده است. آوردن مال

و ملـت و حقيقـت از نظـر اديـان الهـي و دفـاع از حـق هـاي جنگ با هدف دفع تجاوز

و فرهيخته نه تنها مذموم نيست كه مورد ستايش است. بـي  ترديـد، اگـر ملتـي بـه ايـن آزاده

قط بهانه كه ما طرفدار صلح و پايـداري نكنـد، عـاً مـورد مـذمت ايم در برابر متجاوز مقاومت

و ذلت است. عقالي عالم قرار مي  گيرد؛ زيرا اين كار در واقع تسليم شدن

و تشـريع آن طبق بيان قرآن كريم در همه اديان توحيدي اين نوع جنگ وجود داشـته

.به دين اسالم اختصاص ندارد

َفما وهنُو( كَثيرٌ نَِبي قَاتَلَ معه رِبيونَ منْ وما ضَعفُوا وكَأَينَ بِيلِ اللّهس في مهابأَص لما ا

يحب الصابِرِينَ اللّهو لَنَا ذُنُوبنَا وإِسـرَافَنَاوما استَكَانُوا ربنَا اغْفرْ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا وما كَانَ

عَلى الْقَ وانْصرْنَا َأمرِنَا وثَبت أَقْدامنَا وحسـنَ ثَـوابِومِ الْكَافرِينَفي ثَواب الدنْيا اللّه متَاهĤَف

يحب الْمحسنينَ اللّهو (آل)اآلخرَةِ [و خـدا«)؛ 148ـ 146عمران/؛ با پيامبران كه خداپرسـتان

[هيچ دوستان] و و جهاد كردند [با دشمنان] كارزار  گاه] از جهت آنچه بسياري همراه ايشان

و و ضـعف از خـود نشـان ندادنـد، و مشكالت] بـه آنـان رسـيد، نـاتوان نشـدند [از مصايب

[در چنـان وضـعي] جـز ايـن نبـود كـه خداوند شـكيبايان را دوسـت مـي و گفتارشـان دارد،

و زياده و گام هاي پروردگارا! گناهان در روي مان را بر ما ببخشاي و ما را مان را استوار دار

و خدا برابر كافران ياري و پاداش نيك اخروي به آنان داد، كن. پس خداوند پاداش دنيوي
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بـا7در كتب آسماني ديگـر نيـز مبـارزه حضـرت موسـي ». دارد نيكوكاران را دوست مي

و مبارزه ابراهيم و مورد ستايش قرار گرفته است.7فرعونيان و... مطرح شده  با نمروديان

 نويسد:ميدر اين باره نويسنده مصري،،عباس عقاد

پـذيرد. گاه به زور متوسـل نشـدند مگـر در برابـر زوري كـه منطـق نمـي مسلمانان هيچ

در هرگاه به مسلمانان تعرض نشود، از آنان به جاي بدي خوبي مي بينند، چنان كه مسـلمانان

و قبايـل عـربةبرخورد با دولت حبشه چنين كردند. در جزير العرب جنگي ميان مسـلمانان

آنكه ماهيت دفاعي داشت يا هدفي پيشگيرانه در بين بود. حق شمشير برابر با در نگرفت جز 

و،حق زندگي است. هر جا اسالم دست گرفتن شمشير را الزم دانسته است از باب اضـطرار

و صـلح .. براي حفظ حق در زندگي بوده است.. (العقـاد، حقـائق اسالم دو كلمه است: دين

و اباطيل خصومه، ).14االسالم

 اليل دفاعي بودن جهاد از منظر قرآند

مي داليل متعددي از ازيتوان ارا قرآن كريم ه كرد كه اسالم مسئله جهاد را براي دفـاع

و مسلمانان مطرح كرده است. مهم ترين آنها عبارت حقوق انسان و كيان اسالم  اند از: ها

و تجهيزات نظامي1  . محدوديت جذب نيرو

ن و امكانـات جنگـي را محـدود بـه حـدود خاصـي قرآن كريم تقويت نيروهاي ظـامي

و مسلمانان است: حد مجاز كسب قدرت، كرده است.  توانمندي براي دفاع از كيان اسالم

)كُموـدعو اللّـهودع ـونَ بِـهبتُرْه رِبـاط الْخَيـلِ ومن قُوةٍ من لَهم مااستَطَعتُم وأَعدوا

دونهِ من َشيوآخَرِينَ من تُنْفقُوا وما مهلَمعي اللّه مونَهلَمالَتَع ـبِيلِمي سف ءكُمإِلَـي فـوي اللّـه

آنچـه توانـايى داريـد، از نيـرو آمـاده]دشمنان[برابر آنهادر«)؛60(انفال/)وأَنْتُم الَتُظْلَمونَ

نب[ هاى ورزيده اسب]و همچنين[ سازيد و دشـمن]ردبراى ميدان تا به وسيله آن دشمن خدا

و  و خـدا گروه ديگرى غير از اينهـا را كـه شـما نمـى]همچنين[خويش را بترسانيد شناسـيد

و هرچه در راه خدا مى انفاق كنيد، به شـما بازگردانـده]و تقويت بنيه دفاعى اسالم[شناسد،

شد مى و به شما ستم نخواهد ».شود
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نهطبق اين آيه شريفه، و افزايش قـدرت جنگـى ايـن نيسـت كـه هدف  ايى تهيه سالح

ممحكومت اسالمي يا مسل و آبادينك نابودرا ردم جهانانان و زمـين ند هـا را بـه ويرانـى هـا

كن هدف اين نيست كه سرزمين . همچنيندنبكشان و اموال ديگران را تصاحب و هـدفنها د

و استعمار را در جهان گسترش ده بلكه هدف اين است كه بـا ايـند،ناين نيست كه بردگى

و دشمن خود را بترسانيد،ليوسا و ديـن مسـلمانان دشمن خدا و جـان تا آنان طمع بـه مـال

(ر.ك:  ).7/226تفسير نمونه، مكارم شيرازي، پيدا نكنند

مي;عالمه طباطبايي  نويسد: در تفسير اين آيه شريفه

وعدوكُ(جمله اللّه ودع بِه لَهـم(در مقام بيان تعليل جمله)متُرْهبونَ اسـت)وأَعدوا

و امكانات دفاعى را تدارك ببينيد تا به وسـيله آن دشـمن خـدا  و معنايش اين است كه اين قوا

و از آنان زهر چشم گرفته باشيد ).9/117الميزان، طباطبايي،(و دشمن خود را ترسانيده

 . ممنوعيت جنگ با غير متجاوزان2

ك ريم در آيات متعددي دستور جهاد با كفار را مقيد به كساني كرده است كه بـا قرآن

يحـبو(.جنگند مسلمانان مي الَ وا إِنَّ اللّـهتَـدالَ تَعو لُونَكُمقَـاتينَ يالَّذ بِيلِ اللّهس في َقَاتلُوا

ب«[)؛ 190(بقره/)الْمعتَدينَ مياي مؤمنان!] در راه خدا با كساني كه جنگند، نبرد كنيـدا شما

 ». داردو از حد تجاوز نكنيد كه خدا تعدي كنندگان را دوست نمي

اهللا«در اين آيه شريفه جمله هـاى اسـالمى را روشـن، هـدف اصـلى جنـگ»فى سـبيل

بـ جويى يا جاه انتقام برايسازد كه جنگ در منطق اسالم هرگز مى ه طلبى يا كشورگشايى يا

ويدست آوردن غنا مى هاى ديگران نيست. اشغال سرزمينم كنـد اسالم همه اينها را محكوم

بـو مى و بـراىه گويد: سالح و بـه جهـاد پـرداختن فقـط بايـد در راه خـدا، دسـت گـرفتن

و فسـاد  و ريشه كن ساختن ظلم و دفاع از حق و عدالت و بسط توحيد گسترش قوانين الهى

و تباهى باشد. 

ر همين نكته جنگ جـدا،دهـد هايى كه در جهان روى مـىا از تمام جنگهاى اسالمى

و نيز همين هدف، در تمام ابعاد جنگ اثر مـى مى و كيفيـت جنـگ، سازد و كميـت گـذارد
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اهللا« نوع سالح، چگونگى رفتار با اسيران را به رنگ در در مـى»فـى سـبيل آورد. پـس قتـال

مى.اسالم جنبه دفاع دارد با اسالم هـا دفـاع كفار از حـق قـانونى انسـان خواهد به وسيله قتال

مي2/19تفسير نمونه، مكارم شيرازي،( كند  فرمايد: ). در آيه ديگري

أَن إِلَّا الَّذينَ يصلُونَ إِلَى( مهورـدص ـَرتصح وكُمءĤـج أَو وبيـنَهم ميثـقٌ ـنَكُميمٍ بقَو

لَوو مهمقَو أَو يقتلُواْ لُوكُمقتي لُـوكُمقتي فَلَـم تَزَلُوكُمفَإِنِ اع فَلَقتَلُوكُم كُملَيع ملَّطَهلَس اللَّه ءĤَش

سبِي هِملَيع لَكُم لَ اللَّهعا جَفم لَمالس كُماْ إِلَيأَلْقَو90(نساء/)الًو» مگر كسانى كه بپيوندند بـه)

و ميان آنان پيمان محك مى اسـت، يـا نـزد شـما بياينـد، در حـالى كـه گروهى، كه ميان شما

(بـر ] سينه[بيقين و اگـر هاى آنان از پيكار با شما يا پيكار با قومشـان، بـه تنـگ آمـده اسـت.

مىمى فرض) خدا مى خواست، قطعاً آنان را بر شما مسلّط و حتماً با شما پيكار كردند. كرد،

نن پس اگر از شما كناره و با شما پيكار و با شما طـرح صـلح افكندنـد، مودهگيرى كرده اند،

(تعدى) شما بر آنان قرار نداده است .»پس خدا هيچ راهى براى

 فرمايد: همچنين مي

)يملالْع يعمالْس وه إِنَّه َلى اللّهع لَها وتَوكَّلْ نَحلْمِ فَاجلسل جنَحوا و«)؛90(نسـاء/)وإِن

(دشمنان) به صلح متما [چـرا] اگر و بر خدا توكّـل كـن! (تو نيز) بدان گراى؛ يل شوند، پس

[و] داناست .»كه در حقيقت تنها او شنوا

و مشركان غير معاند . وجوب زندگي مسالمت3  آميز با كفار

با اهـل آميز همزيستي مسالمتاز جمله داليل دفاعي بودن جهاد از منظر قرآن وجوب

و مشركان غير معاند ن كتاب شـوند: غيرمسلمانان به سه گـروه تقسـيم مـي ظر اسالم است. از

و اهل حرب.   اهل كتاب، مشركان معاهد

با اسالم به همزيستي مسالمت ميدو گروه نخست آميز و توصيه و تنهـا بـه مقابلـه كنـد

و محارب از آنان سـفارش مـي پيكار با گروه و بـر همـين مبنـا كنـد. هاي معاند اكثـر آيـات

ميرواياتي كه مسلمانا و جنگ دعوت قـرآن كنند مربوط بـه ايـن مـورد اسـت.ن را به قتال

ديـارِكُم(فرمايد: كريم مي من يخْرِجوكُم لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي ينَ لَمنِ الَّذع اللَّه اكُمنْهلَاي
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قْسالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمطُوا إِلَيتُقْسو مرُّوهتَب خـدا شـما را نسـبت بـه«)؛8(ممتحنـه/)طينأَن

و شـما را از خانـه  هايتـان بيـرون نراندنـد، منـع كسانى كه درمورد دين با شما پيكار نكردنـد

را نمى [چـرا] خـدا دادگـران و نسبت بـه آنـان دادگـرى نماييـد؛ كند كه به آنان نيكى كنيد

.»دارد دوست مى

مي همان بـه دو بنـدي در يـك دسـته افراد غير مسلمان شود، طور كه از اين آيه استفاده

و آنـ انا: گروهى كه در مقابل مسلم شوند گروه تقسيم مى و شمشير كشـيدند راانن ايستادند

و كاشانه و از خانه و دشمنى خود را بـا اسـالم و خالصه عداوت شان به اجبار بيرون كردند،

و مسلمانان هرگونـه انـد مسـلمانان مكلـف ين،؛ بنـابرا آشـكارا نشـان دادنـد كرداردر گفتار

و دوسـتى خـوددارى نماينـد  و از هرگونـه پيونـد محبـت .مراوده با اين گروه را قطـع كننـد

كـه گروهـى؛ يعنيبودند،سران قريش مخصوصاً،مشركان مكه اين دستور،مصداق روشن

و گروهى ديگر نيز آنها را يارى كردند. رسماً  دست به اين كار زدند

و شـرك كـارى بـه مسـلمانان نداشـتند، نـه اما دسته دي گرى بودنـد كـه در عـين كفـر

مى عداوت مى و نه به بيرون راندنشـان ورزيدند، نه با آنها پيكار و ديارشـان كردند از شـهر

نيكـى.حتى گروهى از آنها پيمـان تـرك مخاصـمه بـا مسـلمانان بسـته بودنـد.اقدام نمودند

آو كردن با اين دسته  بىاظهار محبت با و اگر نها اى بـا آنهـا بسـته معاهدهمسلمانان مانع بود

و در اجـراى عـدالت بكوشـند،بودند تفسـير مكـارم شـيرازي،(ر.ك: بايد به آن وفا كننـد

.)24/33نمونه، 

 هاي مشروع از نظر قرآن جنگ

و مسيحيان پيمان صـلح امضـا كردنـد با گروه اكرم پيامبر (در هاي مختلفي از يهوديان

ص شلحمورد ر.ك: مجله معرفت، از نظر اسالم اصـل.، مقالة حامد منتظري)40هاي پيامبر

و مواردي كه جنگ مشروع است، محـدود مـي  هـاي باشـد. اكنـون جنـگ اولي صلح است

 كنيم: مشروع در اسالم را مرور مي

.مشروع شناخته شده است جنگ در اسالمبه طور كلي در هفت مورد،
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 . جنگ دفاعي1

و حقوق شخصي است؛ از نظر اس و دفاع گاهي از ناموس، اموال الم دفاع واجب است

و خيانت وارد منزل ديگري شود كه مبارزه با او واجـب اسـت.  مثل اينكه كسي براي غارت

و شـرافت يـك ملـت اسـت كـه بـر همـه افـراد واجـب اسـت(به  گاهي نيز دفاع از استقالل

(ر.ك   أُذنَ():55ـ45: مطهـري، جهـاد، صورت واجب كفايي) از كشور خود دفـاع كننـد

 بـر جنـگكه كسانىبه«)؛39(حج/)لَقَديرٌ نَصرِهمعلَى اللَّه وإِنَّظُلمواْ بِأَنَّهم يقتَلُونَللَّذينَ

 انـد؛ شـده واقع ستم مورد آنانكه اين خاطربه شد، داده) جهاد( رخصت شده، تحميل آنان

.»تواناست آنان يارىبر خدا قطعاًو

و معاندجنگ.2  با مشركان، كفار محارب

و هرگونـه عده و پيمـان نيسـتند و اهـل كتـاب كـه حاضـر بـه مصـالحه اي از مشـركان

و آرامش در جامعه اسالمي اسـت، رد مـي  و قراردادي را كه در جهت برقراري صلح كننـد

و گسترش تعاليم اسالم مقاومت مي جنـگ رب هستند كـه محا،نمايند در برابر نظام اسالمي

ميبا آنان مشروع است  فرمايد: . خداوند متعال

إِنَّ اللَّه اليحب المعتَدينَ( والتَعتَدوا لُونَكُمقتي سبِيلِ اللَّه الَّذينَ في حيـثُوقتلُوا ماقْتُلُوهو

والفتْ وكُمأَخْرَج حيثُ منْ موهأَخْرِجو موهفْتُمرَامِثَقالحـجِدسالم نْدع ملُوهالتُقتو منَ القَتْلِ أَشَد نَةُ

كَذلك جـزَاء الكفـرِينَحتَّى مفَاقْتُلُوه فَإِنْ قتَلُوكُم يهف لُوكُمقتو در راه«)؛191ــ 190(بقـره/)ي

[از حـد] تجـاوز نكنيـد، خدا، با كسانى كه با شما پيكار مـى و چـرا كـه خـدا كننـد، بجنگيـد؛

و از جايى كه شما را بيـرون دارد. تجاوزكاران را دوست نمى و هر كجا آنان را يافتيد، بكشيد؛

(بدىِ) آشوبگرىِ و [هم[شرك راندند، آنان را بيرون كنيد. در ] شديدتر اسـت.]، از كشتار و

و اگـر بـا شـما كنار مسجد الحرام با آنان پيكار مكنيد؛ مگر اينكه در آنجا با شـما بجنگنـد.

اكثر آياتي كه بـه طـور مطلـق.»پيكار كردند، پس آنها را بكشيد. سزاى كافران چنين است

و كفار مي و محاربان از آنان حمل دستور جنگ با اهل كتاب، مشركان دهد نيز به اهل عناد

و آيه 29،36،123شود؛ همانند آيات مي  سوره فرقان.52سوره توبه
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نامنافقباجنگ.3

وادهد در صـورتي كـه منافقـ خداوند در قرآن كريم به اهل ايمان فرمان مي ن از نفـاق

كن،گري دست برندارند فتنه يرِيـدونَ أَن يـْأمنُوكُم(:دنـ با آنـان جنـگ ءاخَـرِينَ سـتَجِدونَ

أُركسواْ فيها فَإِ قَومهم كُلَّ ما ردواْ إَِلى الْفتْنَةِ ويلْقُـواْ إِلَـيكُم السـلَمويْأمنُواْ تَزِلُـوكُمعي ن لَّم

علَـيهِم سـلْطناً لْنَا لَكُمعج كُمأُولئو موهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوهو مفَخُذُوه مهيدأَي )مبِينـاًويكُفُّواْ

مى«)؛91(نساء/ (گروه) ديگرى را خواهيد يافت، كه ا بزودى ز شما آسـوده خـاطر خواهند

(و بت پرسـتى) بازگردانـده (ولى) هر گاه به سوى فتنه (نيز) ايمن باشند. و از قومشان شوند

(درگيرى با) شما كناره شوند، در آن سرنگون مى و بـا شـما شوند. پس اگر از گيرى نكـرده

و دست از شما نكشيده را طرح صلح نيفكنده (بـه اند، پس آنـان را هـر كجـا يافتيـد، ايشـان

و آنانند كه براى شما، تسلّطى آشكار، بر آنان قرار داديم و بكشيدشان. .»اسارت) بگيريد

خواهنـد بـراى حفـظ منـافع خـود در ميـان كسانى هسـتند كـه مـى اين دسته از منافقان

ت و براى و مشركان آزادى عمل داشته باشند و هدف خويش،مين اينأمسلمانان راه خيانـت

دو نيرنگ پيش گرفته، و همفكـرى مـى گروهبا هر ،بـه همـين دليـل.كننـد اظهار همكارى

بتيجو هنگامى كه ميدان فتنه و مىنهاى آنا همه برنامه،پرستى پيش آيدى و بـا وارونه شود

بـه بـه همـين علـت، خداونـد ». كلما ردوا الى الفتنة اركسـوا فيهـا«:رونـد! سر در آن فرو مى

هر استمسلمانان دستور داده  و در صـورت مقاومـت بـه،كجا آنان را بيابند كه اسير كننـد

(قتل  ).4/59تفسير نمونه، مكارم شيرازي، برسانند

ج4  كار خيانت نگ با پيمان شكنان.

ميپيمان شكن با مشركان خداوند جنگ من بعد(شـمارد: را مجاز أَيمانَهم وإِن نَكَثُوا

دينكُم فَ في وطَعنُوا مهدهونعنتَهي ملَّهلَع ملَه أَئمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم لَاأَيمانَ قَوماً قَاتلُوا أَلَا تُقَاتلُونَ

أَحقُّ أَ فَاللّه منَهرَّةٍ أَتَخْشَوم أَولَ وكُمءدم بهولِ ووا بِإِخْرَاجِ الرَّسمهو مانَهمأَي تَخْشَوه نَكَثُوا ن

كُن مْؤمنينإِن ويشْف صدور قَـومٍ تُم هِملَيع رْكُمنصيو مخْزِهيو يكُمدبِأَي اللّه مهذِّبعي ملُوهقَات

علَىمْؤمنين اللّه تُوبيو قُلُوبِهِم عليم حكيمويذْهب غَيظَ اللّهو شَاءن ي؛15ــ12(توبـه/)م(
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و در ديـن شـما طعنـه زدنـد، پـس بـاو اگر سوگندها« يشـان را پـس از پيمانشـان شكسـتند،

(معتبر) نيست، تا شايد آنان  [چرا] كه آنان هيچ سوگندى برايشان پيشوايان كفر پيكار كنيد؛

و آهنـگ اخـراج(به كار خود) پايان دهند. چرا با گروهى كه سوگندهايشـان را شكسـتند،

[خدا] كردند، پيكار نمى راكن فرستاده (پيكـار) بـا شـما و حال آن كه آنان نخستين بـار يد؟!

(مخالفت) آغاز كردند؛ آيا از آنان مى هراسيد؟! اگر مؤمنيد، پس خدا سزاوارتر است كه از

و او بهراسيد. (مشرك) ان پيكار كنيد، تا خدا آنان را بـا دسـتان شـما مجـازات كنـد؛ با آن

و شما را بر آنان يارى گردا و سينهرسوايشان سازد و هـاى گـروه مؤمنـان را شـفا بخشـد. ند

[از ميان خشمِ شديد دل و خدا توبه هاى آنان را (و شايسته بداند)، ] ببرد؛ هر كس را بخواهد

و خدا داناى فرزانه است مى .»پذيرد؛

 با اهل بغيجنگ.5

كههاي داخلي نيز گري ياغيو سركوبها دفع آشوب جنـگ اسـالم از مواردي است

مي با مي . قرآن مجيد در اينشمارد آن را مجاز وإِنْ طائفَتـانِ مـنَ الْمـوءمنينَ( فرمايـد: باره

حّتي تَفيء إِلي أَ تَبغي عَلي األُْخْري فَقاتلُوا الَّتي إِحداهما غَتما فَإِنْ بنَهيوا بحلـرِ اقْتَتَلُوا فَأَصم

حلفَأَص تفَإِنْ فاء اللّهب وأَقْسطُوا إِنَّ اللّهيوا )؛13(حجـرات/)نَيحب الْمقْسـطينَهما بِالْعدلِ

و جنگ پردازند، در ميان آنها صلح برقرار سـازيد« هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع

و اگر يكي از آنها به ديگري تجاوز كند با طائفه ظـالم پيكـار كنيـد تـا بـه فرمـان خـدا بـاز 

(و زمينه صلح فراهم شد) در ميان آن دو طبق عدالت، صـلح برقـرار گردد. هرگاه بازگشت

و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد .»سازيد

 جنگ براي نجات ستم ديدگان.6

كه قرآن براي رهايي انسان مبارزه با سـتمگران ظلم هستند به مسلمانان دستور زيرهايي

والْوِلْـدانِ(است: را داده  النِّساءو منَ الرِّجالِ واْلمستَضْعفينَ بِيلِ اللّهس في ومالَكُم التُقاتلُونَ

اجو منْ لَدنْك وليا لَنا واجعلْ منْ هذه الْقَرْيةِ الظّالمِ أَهلُها أَخْرِجنا ربنا لَنـا الَّذينَ يقُولُونَ عـلْ

نْ لَديراًمنَص (بـه دسـت«)؛75(نسـاء/)نْك و زنـاني كـه و در راه مـردان چـرا در راه خـدا
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(سـتمديده اي) كـه مـي پيكار نمي،اند ستمگران) تضعيف شده گوينـد: كنيـد؟ همـان افـراد

و بـراي مـا از طـرف خـود  (مكه) كـه اهلـش سـتمگرند، بيـرون ببـر خدايا ما را از اين شهر

و براي ما و ياوري تعيين فرما سرپرست قرار بده .»از طرف خود يار

و حقوق انساني انسان7 ها . جنگ براي احقاق حق اهللا

و سـني و در اصـل آن اختالفـي بـين شـيعه جهاد ابتدايي از مسلّمات فقه اسالمي است

(ر.ك: مصباح يزدي، جهاد در قرآن،  ). برخي به سبب جوي كـه از ناحيـه 139وجود ندارد

(آقاي صالحي نجـف آمده است، جهاد ابتدايي را منكر شدهها به وجود لبيرال در اند آبـادي

كتاب جهاد در قرآن سعي كرده است جهاد ابتدايي را انكـار كنـد تـا بـه زعـم خـود چهـره 

اسالم را از خشـونت بزدايـد، در صـورتي كـه اگـر بـه داليـل جنـگ ابتـدايي توجـه شـود، 

ن خشونتي دامن اسالم را نمي (ر.ك: صالحي  )).27ـ15آبادي، جهاد در قرآن،جفگيرد

ويكُونَ الدينُ للَّه فَإِنِ انتهـوا فَـالاوقَ(فرمايد: قرآن كريم مي فتْنَةٌ حتى التَكُونَ ملُوهت

على الظلمينَ إِال (و بـت«)؛193(بقره/)عدونَ و سـلبو با آنها پيكار كنيد! تا فتنه پرسـتى،

ن (از روش نادرسـت آزادى از مردم) باقى و ديـن، مخصـوص خـدا گـردد. پـس اگـر ماند؛

(مزاحم آنها نشويد! زيرا) تعدى جز بر ستمكاران روا نيست .»خود) دست برداشتند،

 تبيين براي جهاد ابتدايي.دو

 اند: انديشمندان مسلمان با دو بيان جهاد ابتدايي را تبيين كرده

و ذاتي در عالم، حق خداس1 ت؛ چـه سـاير حقـوق در پرتـو ايـن حـق . تنها حق اصيل

و است كه معني مي و از جملـه انسـان اسـت يابند. خداوند مالـك حقيقـي همـه موجـودات

و هستي خود را وامدار اويند. اين رابطه تمامي مخلوقات همه مالكيت بين خداوند از يكسـو

ار ساير موجودات از سوي ديگر، ايجاب مي و اده خـدا كند كه تمامي هستي طبـق خواسـت

ر.ك: مصـباح يـزدي، نظريـه حقـوقي  (بـراي آگـاهي بيشـتر، و گـردش درآيـد به چرخش

و سياست در قرآن، فصل دوم).  اسالم، حقوق
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در مورد جامعه انساني هم اقتضاي حق اين است كه در سراسر جوامع بشري تنهـا خـدا

و سخنش برتر باشد:  و دين او حاكم )؛40(توبـه/)الْعلْيـا وكَلمةُ اللّـه هـي(پرستش گردد

 ». خدا است كه برتر است كلمه«

و شرك اين نيسـت كـه همـه انسـان و موحـد البته مقصود از برافتادن كفر هـا مسـلمان

و زور نمي دل شوند؛ چرا كه با جبر في الدينِ(ها نفوذ كرد: شود در 256(بقره/)الَإِكْرَاه ،(

و حاكميـت از بلكه منظور اين است كه نظام حاكم بر و توحيـدي باشـد جهان، نظامي الهي

و موانعي كه براي گسترش عبوديت وجود دارد، برداشته شود.   آنِ خدا گردد.

ها . دفاع از حقوق انساني انسان2

داننـد. ها مـي برخي از انديشمندان مسلمان جهاد ابتدايي را دفاع از حقوق انساني انسان

و دين حق را يـك امـر فطـري كه با توجه به اين از ديدگاه ايشان، و)11(روم/ اسالم، توحيد

را)56(ذاريـات/ دانـد فلسفه آفرينش انسان را عبوديـت پروردگـار مـي و پرسـتش خداونـد

و پذيرش دين الهي را باعث حيـات طيبـه)51عمران/(آل شناسد صراط مستقيم انسانيت مي

پ)24؛ انفال/97(نحل/ داند بشري مي و آسـماني را باعـث يامو ناديده گرفتن هاي توحيدي

و بهيميـت تلقـي مـي  ان179(اعـراف/ كنـد سقوط انسان به درجه حيوانيـت  قهـراً)،22ال/فـ؛

و دين كامل را يك حق انساني قلمداد مي و دفاع از آن را كمتر از ديگر حقوق توحيد كند

ومي شمارني به داند. بنابراين، جهاد عقيدتي در حقيقت دفاع از حقوق انسا انساني نمي آيـد

مي،هاي ديگر مانند همه دفاع و مجاز تلقي گردد. بر اين اساس، اسالم به خـود حـق مشروع

بي مي و عوامل بي دهد كه با تمام مظاهر شرك و را ديني و خـود اعتقادي بشـر مبـارزه كنـد

شـ مجاز مي و گرايش آنها به سوي و داند با هر چيز يا هر كس كه در اغوا كردن مردم رك

و نفوذ دين حق را مي و يا جلوي نشر گيرد، مبـارزه نمايـد. در همـين راسـتا باطل نقش دارد

ا7و ابراهيم9شكني پيامبر اسالم بت با سران شرك در مكـه، بـه كرمو يا جنگ پيامبر

ازو راحتي قابـل توجيـه اسـت  مسـامحه اسـالم در ايـن زمينـه بـه معنـاي كوتـاهي در دفـاع

؛ سيد قطب، الضالل فـي41ـ64(ر.ك: مطهري، جهاد در اسالم، ني استترين حق انسا مهم

.)186ـ187تفسير القرآن،
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 نتيجه

اند، بـا آيـات هاي مسلمانان صدر اسالم مطرح كرده اهدافي كه مستشرقان براي جنگ

و9قرآن كه به مثابه نقشه راه پيامبر اكرم است، منافات دارد. از نظر قرآن هر نوع جنـگ

و بـراي اسـتثمار ستيزي كه و ثـروت نامشـروع و بـه دسـت آوردن مـال با هدف جاه طلبـي

و حرام است. همچنين با سه دليل قرآني دفاعي بودن جهاد در  ديگران باشد، ظلم تلقي شده

و امكانات جنگي به دفاع از  اسالم اثبات گرديد؛ يعني محدود شدن تقويت نيروهاي نظامي

و كيان اسالم ومسلمانان؛مقيد شدن و معانـدان از آنـان دسـتور جهـاد بـا كفـار بـه محاربـان

و مشركان غير معاند آميز همزيستي مسالمتوجوب  . همچنين روشـن شـد كـه با اهل كتاب

يك از آن موارد بـا اظهـارات تنها در هفت مورد جنگ از نظر قرآن كريم مجاز است كه هيچ

 اند. به اين حقيقت اذعان كردهمستشرقان هم خواني ندارد؛ چنانكه مستشرقان منصف نيز 
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 نوشت پي

وصلَوات ومساجِد يذْكَرُ(ـ1 عبِيو عوامص تمدلَه بِبعضٍ مضَهعب النَّاس اللَّه فْعالد لَوو

ينْصرُه إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزيز منْ رَنَّ اللَّهنْصلَيكَثيراً و اللَّه ما اسو اگر خداوند«؛)40/حج()فيه

و صـومعه و بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرهـا و نصـارا و معابـد يهـود هـا

و خداونـد كسـانى را كـه شـود، ويـران مـى مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى گـردد!

(و از آيينش دفاع نمايند) يارى مى و شكست ناپ يارى او كنند .»ذير استكند؛ خداوند قوى

و حقوق شخصي است، مثل اينكه كسي به منزل انسان بـراي2 ـ دفاع گاهي از ناموس

و خيانت وارد شود كه مبارزه با او واجب است. اگر كسـي در ايـن راه كشـته شـود، غارت

و شرافت يك ملت است كه بر همه افراد واجـب اسـت  شهيد است. گاهي دفاع از استقالل

از كشور خود دفاع كنند. مورد سوم جايي است كه انسان هـايي(به صورت واجب كفايي) 

هـا كمـك مورد ظلم قرار گرفته باشند كه بر مسلمانان ديگر واجب است در حد توان به آن

و عـده  اي مـانع كنند. مورد چهارم جايي است كه حقوق انساني افراد به خطـر افتـاده اسـت

و انسـاني  (ر.ك: مطهـري، رسيدن پيام اسالم كه منشأ حيـات طيـب اسـت، بـه آنـان هسـتند

).55ـ45جهاد، 
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