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 1چکیده

یکی از مباحث مهم در حوزۀ تفسیی و ع وموق آوی ی رور ییی تیب یی  یی و  اع  ییا   هاد 

ه ر 1ع ممتحنه/ 53 وره فوآان/ 24های توره/ وره د  ه رار درعاژه  ها ا ت. در آوین کویم،

کار رفته ا ت. در روخی از این ییا  صحت ع مشوعو ت  هاد منوط ره یغاز  نگ از طوف 

صییحت  هاد مشییوعط ره یغاز  نگ از طوف  از ییا  یروخی دیگودر  اما ،دشییمن ا ییت

  ایا دا سته ا ت.روای گستوش ا الق را دشمن   ست رمکه شوعع ارتدایی  نگ 

که  ت جه اش  حمل ییا  میمیه رو می ده شییده بارروای رفع تنافی ر ن این دع آسییم ییا  یک

 ت.گاهی   ا ادوای  سخ ییا  می ده هانگ را دشمنان در صور  حممه ینع وب دفاع ع  

 واز  نگ ارتدایی را دشمن روای گستوش ا الق  اش ت جه ره ع  مه ییا  میمیه شده ا ت،

شده ا ت، را تو ه ره   ت.ا ش ده  شویع چند راه ا دی روای تشخ ص   و  اع  اعل ن ییا  ت

 190اعلی مورد آبو  ا ت ع ییه دیدگاه  تاخ و  اع   وره حج از  وره ریوه، ر ن  ه دیدگاه،

 ریوه اعل ن ییه تشویع  هاد ا ت. 

 .آتا ، تشویعی تیب یی،  هاد، :هاعاژهکم د
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 مقدمه

ع  امع الهی ا ت که  عاد  رشو تا رعز آ امت در ین تضم ن شده ا ت.  ا الق دین کامل

شویع گودیده ا ت. یکی از این  ستوش ع حفظ تعال مش راه کارها عآوا  ن مختمف ت روای گ

شد،  تحولی  عآوا  ن پو اهم ت آا ون  هاد ا المی ا ت. آوار ا ت که این دین  اعدان را

درهم رکورد،  مو ظمم ع ا یییترمار را رگ ود، ود  ع رو ود ر اعرد، یداب ع وادا  غمط را 

ا صاف را در  وا و  امعه رو پا  ازد، رو حکومت غ و خدا خط ریالن رکشد ع حکومت اهلل 

را حکم فوما  ماید. چن ن تحو  ع ا یالب را منافع عمیامع گوعهی که واد  ره پایما  کودن 

شت،  شد. در روارو ع ینحیوق دیگوان ع ا تبداد دار د،  ازس  خواهد دا سم م  خواهند  ها ت

شویع  هاد ا ت. ا الق، دینی مربت ا ت، گ ویچن ن  بهه ها ع تحوّک خصما ه، راه فیط ت

که از حق ع ودالت پ وعی  کند ع در زم ن فسیییاد ایجاد کند  ه منفی. ا یییالق را هو کسیییی

 د. رع نگد. در دین ا الق، کفو ره خدا  ووی ظمم ع فساد ره شمار میمی

شویع  هاد ا ت که موروط ره دعران مدینه ا ت.  شویعی آوین کویم، ییا  ت از  ممه ییا  ت

ییا   هاد روخی میمق ا د یعنی  هاد را روای گستوش ا الق ع دفع ظمم ع یزاد کودن ا سان 

ا د، یعنی  واز  هاد را مشیییوعط ره م دا د در حالی که روخی دیگو از این ییا  مشیییوعطها

 هاد فیط  نبه دفاوی دارد ع در غ و  ،ره وبار  دیگو دا د.میاز طوف دشیمن شیوعع  نگ 

 این صور  مشوعع   ست.

روخی آایل ره  :ا ددا شیییمندان ع مفسیییوان ره تبع این دع طایفه از ییا  چند  ئو اراده  موده

، این ا دا د در صییورتی که طایفه دعق آو  ره  هاد دفاوی را پریوفته واز  هاد ارتدایی شییده

اش ین ا ییت که هو یا از  هاد در حالی ا ییت که روخی آو   ییومی را پریوفته که  زمه

ارتدایی ع دفاوی را شییوعطی در ا ییالق تشییویع گودیده ع را فواهم یمدن میدما  ین عا   

گودد. روای یافتن  ئویه در ت ع رفع این اختالف یا راید راهکار  سخ ییا  میمق تو ط می

یا  مشیییوعط را  جهی که  ت  یا  می د کود  یا  میمق را حمل رو ی که ی یا ی  اش پریوفت، 

شوعو ت  هاد دفاوی یا راهکار ر ن این دع آو  روده که منجو ره پریوش آو   وق ا ت.  م

 راشد.این پژعهش را رور ی   و  اع  ییا   هاد ره د با  یافتن راهکار صح ح می

 شناسیمفهوم
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 تیب یی. 1

 شود. ضوع یا مسئمه را دع رعیکود ا ت که از دع موحمه تشک ل میتیب یی، رور ی یا مو

ها ع گاه را  ید ها ع تفاع تحم ل ع تب  ن شیییباهت .2 .پ دا کودن موارد شیییباهت عتفاع  .1

 همواه ا ت ع ممکن ا ت  ئویه  دید ره د ت یید. 

معنای ع ییعت،  همعنای  ییختی ع مشیییت ع یا از  هبد، ره  هاد، در لغت: از مادۀ  َهد، ر .2

شنا ان هو دع را ره یا معنا، صعورت ع مشیت گوفته آدر  ع توان یمده ا ت. رعضی لغت

معنای تحملِ ر ج ع مشیییت ه دع ر  َهد ع  بهد، هو  ویسیید:می الع نا ییت. در کتاب لغت 

 /1 :1424)فواه دی، ر ا دن یا امو ره ا تهایش ا ت  ا ت؛ ع در معنای  بهد گفته ا ت:

269). 

 ویسیید:  ِهاد ره معنای حمایت از دین حق، مصییدر راب مفاومه از کتاب اآوب الموارد می در

شیت ع طاآت ا ت. ع َهاد ره معنای زم ن  خت ا ت ع  بهاد ره معنای   َهد، ره معنای م

 .(145 /1: تا)شوتو ی، ری  هایت  عی ع تالش ا ت

دیگوان ا ت ع هو دع ره معنای  ۀحجاز ا ت ع  َهد لهج ۀ ویسد:  بهد لهجمصباح المن و می

  .(112 /2 تا:)ف ومی، ریع عت عطاآت ا ت 

 َهد ع  بهد در رعضیی معا ی مرل ع یعت ع   ویسید:ارن منئور ره یا  کته اشیاره دارد، می

شیت ع غایت ا ت اما  بهد ره  ضی معا ی،  َهد ره معنای م شتوک ا ت. علی در رع طاآت م

 ویسد: ماده )ج ه د( ره در میای س المغه می. (295 /2: 1414ر، )ارن منئومده ا ت ااین معنا   

شیت ا ت. هو شیت می معنای م شد ره هم ن معنای م شاره  هَد را یید. ره زم ن ص غه که م

 /1: 1420ارن فارس، ) گوید؛ ع  بهد ره معنای طاآت ا ییت َهاد می دارمشیییت  ییخت ع

سد:  هد را فتحه   م ر. در مفودا  می(249 شش  وی ضم کو شیت ع  ختی ع را  ه معنای م

)راغ  گسییتوده ع ع یی ع ره ا دازه ا سییان ا ییت. ال:جِهَادب: ا ییتفوا  الو ییع فی مدافعۀ العدع 

 .(208: 1996اصفها ی، 

شد ره اگو خالصه:  هاد  شد ره معنای ع عت، آدر  ع توان ا ت. اگو از  َهد را از  بهد را

هاد از  هَدَ راشیید ع ره معنای،  ییختی ع ر یید  معنای  ییختی ع مشیییت ا ییت. ره  ئو می

 راه خدا راشد. تو را موضوع  هاد درمشیت، این منا  
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 اصطالح در جهاد

هایی اراده های تفسییی وی ع فیهی روای  هاد در اصییییالح تعویفن ع فیها در کتابامفسیییو

چه که  هاد در شیییوع رر  ما  ع ایرار  ان ع ی   ویسییید:ا د. در تفسییی و کنا العوفان میداده

ن یا اهل رغی رو رعش مخصوص یا رر   فس ع امتوآف رو ین ا ت از ما  در  نگ را مشوک

 :1377)  وری، ما  ع توان عطاآت ا ت روای روتوی کممه ا الق ع رو پا داشتن شعایو ایمان 

  ویسد:  ا صاح   واهو در ارتدای کتاب  هاد، هم ن تعویف را خالصه کوده، می .(485 /1

ا ییالق ع اآامه شییعایو ایمان ا ییت  ۀ ان ع ما  ع توان خویش در راه اوتالی کمم  هاد، رر 

  .(3 /21: 1981) جفی، 

: 1410)حس ن یو ف، آتا ، عاژه آتا  در لغت از اصل آَت:ل زایل کودن رعح از  سد ا ت . 3

 /5 :1371)آوشییی، ره معنای  نگ دن را همدیگو ع کشییتن همدیگو ا ییت  ع آتا : .(468 /1

کار ه زایل کودن رعح از  سیید ا ییت مرل موم ع مو ، علی راز آتل ره معنای  آتا : (232

دهد ع اگو ره اوتبار فو  شدن ح ا  ع رودن عاژۀ آتل ره اوتبار کاری ا ت که آاتل ا جاق می

 .(655 :1996)راغ  اصفها ی، رعد کار میه ز دگی راشد مو  ر

شده ع. 4 شوع گوفته  شویعی، از  صدر اشوع  ت صور  ا م روای راه، ره کار   ت، رعداًم ره 

 ا د،  پس روای راه خدایی ع الهی ا تعاره شده ا تگفته رفته که ین را شِو:ع ع شَو:ع ع شَوِیعَۀ

 .(450: )همان

 ع تشویع در اصیالح،  عل آوا  ن مستند ره شوع ا ت.

 جهاد ۀکار برد قرآنی واژ

 5فته ا ت، ع در اکرو موارد از راب مفاومه ا ت، رار ره کار ر 41)ج ه د(  ۀدر آوین کویم ماد

ع )یَیبو ب الَّرِینَ » کد ع را آسم ا تعما  شده ا ت ما ند:ؤرار از ریشه  َهد ره معنای  خت، م

مبوا: رِالمَّهِ  َه:دَ أَی:مَا هِم مبوا: رِالمَّ»، ع ما ند: (53 )مادده:« ءَامَنبوا: أَ هَؤبلَاءِ الَّرِینَ أَآ:سییَ هِ  َه:دَ عَ أَآ:سییَ

مبوا: رِالمَّهِ  َه:دَ أَی:مَا ِهِم: لَا »ع ما ند:  (109 )ا عاق:« أَی:مَا هِم: لَئنِ  َاءَته:م: ءَایَۀٌ لَّ بؤ:مِنن رهِا عَ أَآ:سیییَ

َسمبوا: رِالمَّهِ  َه:دَ أَی:مَا هِم: لَئن أَمَو:تهَم: لَ َخ:»ع ما ند:  (38 ) حل:« یَب:عَثب المَّهب مَن یَمبو  « وب بنعَ أَآ:

مبوا: رِالمَّهِ  َه:دَ أَی:مَا هِم: لَئنِ  َاءَهبم:  َرِیوٌ لَّ َکبو بنَّ أَه:دَی » طور در ما ند:ع هم ن (53 ) ور: عَ أَآ:سییَ

شه  بهد ره معنای طاآت ع ا تیاوت ا ت.  (42 )فاطو:« مِن: إِح:دَی ال:أبمَم ع یا رار   ا از ری
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َ خِوَ المَّهب مِنه:م: عَ لهَم: وَرَابٌ أَلِ معَ الَّرِینَ لَا یجَدبعنَ إِ»ما ند:  خَوبعنَ مِنه:م:  س:  )توره:« لَّا  به:دَهبم: فَ َ

79.) 

در آوین کویم روای  نگ در میارل دشیییمنان ا یییالق، گاهی از کممه  هاد ع گاهی از آتا  

 ا تفاده شده ا ت. 

معنای  رهمعنای لغوی  اما عاژه  هاد،  یییه رار در آوین کویم ره کار رفته ا یییت. یا رار ره 

هایت کوشیییش یمده، دع رار ره معنای اصییییالحی فیهی ین، عاژۀ  هاد در ییه: فَال تبیِعِ »  

ع  مه ه از کافوان اطاوت مکن، ع ر ،)رنارواین (53 )فوآان:« ال:کافِوینَ عَ  اهِد:هبم: رِهِ  ِهاداً کَب وا

 ا ت. ره معنای لغوی ین ین ]آوین[ را ی ان  هاد رارگی رنما!(

 ره معنای اصیالحی ره کار رفته ا ت. ع در ییا  زیو 

ناؤبکبم: عَ إِخ:وا بکبم: عَ أَز:عا بکبم: عَ وَشییی وَتبکبم: عَ أَم:وا ٌ اآ:تَوَف:تبمبوها عَ . 1 راؤبکبم: عَ أَر: آل: إِن: کانَ ی

َضو: َها أَحَ َّ إِلَ :کبم: مِنَ  ساکِنب تَو: سادَها عَ مَ َشو:نَ کَ َ ب مِهِ تِجارَۀٌ تَخ: ولِهِ عَ  ِهادٍ فی  المَّهِ عَ رَ ب

گو پدران ع فوز دان ع (؛ 24 :توره) فَتَوَرَّصبوا حَتَّی یَأ:تِیَ المَّهب رِأَم:وِهِ عَ المَّهب   یَه:دِی ال:یَو:قَ ال:فاِ ی نَ

اید، ع تجارتی که از کساد شد ش روادران ع همسوان ع طایفه شما، ع اموالی که ره د ت یعرده

هایی که ره ین والآه دارید، در  ئوتان از خداع د ع پ امبوش ع  هاد در تو ییی د، ع خا همی

تو ا ییت، در ا تئار راشیی د که خداع د ورارش را رو شییما  از  کند؛ ع خداع د راهش محبوب

 کند  مع ّت  افوما بودار را هدایت  می

سد: اینجا مواد از  والمه طباطبایی در ذیل هم ن ییه می صیالحی ا ت  وی هاد همان  هاد ا

شییود شییود؛ ع مو   فسییق ا سییان میچون را مخالفتش در دین شییکاف ع  ی صییه عارد می

 .(276 /9 تا:، ریطباطبایی)

ِسوُّعنَ إِلَ :هِم: رِال:مَوَدَّۀِ عَ أَ َا أَو:مَمب ره ماِ ... .2 ضاتی تب َ ب می عَ ار:تِغاءَ مَو: ا ن: کبن:تبم: خَوَ :تبم:  ِهاداً فی 

ب لِ سَّ َ واءَ ال َضلَّ  اگو شما روای  هاد (؛ 1: ممتحنه) أَخ:فَ :تبم: عَ ما أَو:مَن:تبم: عَ مَن: یَف:عَم:هب مِن:کبم: فَیَد: 

پ و د دع ییتی را ی ان روآوار  سییازید! شییما  اید؛در راه من ع  م  خشیینودیم هجو  کوده

 ازید من ره ی چه پنهان یا یشکار میکن د در حالی که ها راریه دع تی روآوار میمخف ا ه را ین

از همه دا اتوق! ع هو کس از شما چن ن کاری کند، از راه را ت گمواه شده ا ت. شان  اع  

ای  ییوی ره مشییوک ن مکه مسییممان معوعف، حاط  رن اری رمتعۀ ا ییت که  امه ییه در راره
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ره ایشان گاارش داد. این تصم م دارد مکه را فتح کند  ’فو تاد، ع در ین از اینکه ر و  خدا 

 ییه موروط ره  هاد اصیالحی ا ت.

 انواع آیات جهاد 

در  ، امارو ع وب  هاد د لت دار د رسییی ار دکه که در مباحث پ ش ر ان شییید ییاتی چنان

 : دشوتیس م می دع د تهره مجموع 

من راشد، ره کند که یغاز آتا  از طوف دشروخی از ییا   واز آتا  را می د ره صورتی می. 1

 گویند.این د ته از ییا   نگ می ده می

شوعط ره روخی دیگو ییا  میمیه .2 سته ع م ا د، یعنی روای گستوس ا الق  نگ را  ایا دا 

شاره  ساق پ ش گفته ره چند  مو ه از ا ست. روای هو یا از اآ شمن    شوعع  نگ از طوف د

 گودد:می

َ بِ لِ المَّهِ الَّرِینَ یبیَاتِمبو َکبم: عَ لَا تَع:تَدبعا: إِنَّ المَّهَ لَا یبحِ ُّ عَ آَاتِمبو. »1الف. ییا  می ده، ما ند:  ا: فیِ 

 نگند،  بود کن د! ع از حدّ ع در راه خدا، را کسیییا ی که را شیییما می (؛190 )ریوه: «ال:مبع:تَدِین

صویحاً .«داردکنندگان را دع ت  میتجاعز  کن د، که خدا تعدّی و ره آتا  ع  هاد ام این ییه 

شده ا ت که این اعل ن ییه ای ا ت   نگند. عکه را مؤمنان می کند. در میارل کسا یمی ادوا 

 .(60 /2 تا:ری )طباطبایی،دهد که د تور  هاد می

وِهِم: لَیَدِیو» .2 )ره کسییا ی که  (39 )حج: «أبذِنَ لِمَّرِینَ یبیَاتَمبونَ رِأَ َّهبم: ظبمِمبوا: عَ إِنَّ المَّهَ وَمیَ  َصیی:

ا د؛ ع  نگ رو ی ان تحم ل گودیده، ا ازه  هاد داده شده ا ت؛ چوا که مورد  تم آوار گوفته

شد که « ییاتمون»ها توا ا ت( این ییه هم می ده ا ت. رنارو اینکه خدا رو یاری ین مجهو  را

شهور هم هم ن ا ت. والمه طباطبایی می سد: آوادتی که در م ان همآوادت م سمم ن  وی ه م

خوا ند، که را ره فتح تاء ع ره صییی غه مجهو  می« ییاتمون»دادو ا یییت این ا یییت که  ممه 

شوک ن عاآع می»معنایش:  شتار م سا ی که مورد ک شوک ن « شو دک سا ی که م ا ت )یعنی ک

کشند( ع فمسفه این ا ازه هم هم ن ا ت که مشوک ن یغاز ره این ومل کود د، ع ایشان را می

 .(384 /14 تا:)طباطبایی، ری تار  نگ ع  ااوند اصو  خوا

عَ هبوَ  کبتِ َ وَمَ :کبمب ال:یِتَا ب عَ هبوَ کبو:هٌ لَّکبم: عَ وَسیییَ أَن تَک:وَهبوا: شییَ :اً» .1 ب. ییا  میمیه، ما ند:

) هاد  (216 )ریوه: «م: لَا تَع:مَمبونخَ و: لَّکبم: عَ وَسیَ أَن تبحِبُّوا شَ :ا عَ هبوَ شَوٌّ لَّکبم: عَ المَّهب یَع:مَمب عَ أَ تب
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سا چ ای را خوش  شد؛ در حالی که روایتان  اخوشایند ا ت. چه ر شما میوّر  در راه خدا، رو 

 داشته راش د، حا  ین که خ وِ شما در ین ا ت؛ ع یا چ ای را دع ت داشته راش د، حا  ی که 

مفهوق این ییه آتا  در میارل آتا  دا  د( دا د، ع شییما  میشییوش شییما در ین ا ییت؛ ع خدا می

ر ا د. کممه کبت  د لت رو ع وب دشمن   ست، رمکه ع وب  هاد را ره صور  میمق می

 ویسد: کت  یعنی عا   شده ا ت رو شما  نگ را مشوک ن، ع این دارد. در کنا العوفان می

طبایی هم د لت والمه طبا .(487 /1: 1377)فاضیییل میداد، ییه د لت رو ع وب  هاد دارد. 

کتارت ظهور در عا   شدن دارد، البته اگو   ویسد:دا د، ع میییه رو ع وب آتا  را صویح می

کالق در زم نه تشییویع راشیید، اما اگو در زم نه تکوین راشیید، ین عآت معنای حکم آیعی را 

شد( را میدهد؛ ع می شویع ا ت کممه )کت ( معنای )عا    ساله ت هد، دچون زم نه گفتار م

پس ییه د لت دارد رو اینکه  نگ ع آتا  رو تمامی مؤمن ن عا   ا ت، چون خیاب متو ه 

 .(114 /2 تا:، ریطباطبایی) ا تمؤمن ن 

 :حج)« ...  عَ  َاهِدبعا: فیِ المَّهِ حَقَّ  ِهَادِهِ هبوَ ا :تَبَئکبم: عَ مَا  َعَلَ وَمَ :کم فیِ الدشینِ مِن: حَوَج. »2

خدا  هاد کن د، ع حقّ  هادش را ادا  مای د! اع شیییما را روگاید، ع در دین(  )ع در راه (78

شما آوار  دارد این ییه میمیه ا ت ع د لت رو ع وب  هاد  ا الق کار  نگ ن ع  ختی رو 

کند؛ ع مشوعو ت ین منوط ره ردعن شوط دارد زیوا ص غه امو ) اهدعا( د لت رو ع وب می

 ا ت. شوعع  نگ از طوف دشمن  شده

 أَنَّ المَّهَ مَعَ یَأَیهُّا الَّرِینَ ءَامَنبوا: آَاتِمبوا: الَّرِینَ یَمبو َکبم مشنَ ال:کبفَّارِ عَ ل: َجِدبعا: فِ کبم: غِم:ئَۀً عَ او:مَمبوا:: »3

سا ی که ایمان یعرده (123 :توره)« ال:مبتَّیِ ن شما  ادیا)ای ک تو د، پ کار اید! را کافوا ی که ره 

ها راید در شییما شییدّ  ع ع دشییمن دعرتو، شییما را از دشییمنان  ادیا غافل  کند! ین (کن د!

 .خشو ت )ع آدر ( احساس کنند؛ ع ردا  د خداع د را پوه اگاران ا ت

راره اطالق این ییه ع فمسییفه حکم ردر این ییه   ا حکم  هاد مشییوعط ره شییوطی   سییت. د

سد: در ایومومی  هاد، والمه طباطبایی می شده تا  وی شویفه د تور  هاد ومومی داده  ن ییه 

فوماید: هو طادفه از مؤمن ن راید را از هو طوف در د  ا، ا ییالق گسییتوش یارد، چون عآتی می

کفار هم  وار خود کارزار کنند معنایش همان گسیتوش دادن ا یالق ع روآوار کودن  یمینت 

 /9تا: )طباطبایی، ری ن ا ییت ا ییالق ا ییت رو د  ا، ع رو تمامی  ییاکن ن ررع مسییکون این زم

404). 
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 راه حل رفع تنافی ظاهری آیات

شد ییا   هاد در ظاهو را  ووی تنافی رعرچنان ستند ره طوری که اخر ره هو هکه معموق  رع ه

کان  دارد. روای رفع تنافی ع مع ر ن این دع آسم ییا  مفسوین ع فیها چند تا راه حل مدع ا

 :ا داراده داده

 در ظهور میمق عحمل میمق رو می د ا تاع ، تصوف 

ا د که می د آوینه رو مواد مولی ا ت این گوعه روای حمل میمق رو می د چن ن ا تد    موده

 :1382)مئفو، شود که مواد مولی از اع  خصوص می د روده ا ت ع را ع ود میمق معموق می

ضی گفته .(203 در ع وب تع  نی رودن ا ت  ا د: تیدق می د رو میمق ره خاطو ظهور می درع

 .(222 /2: 1433)خوا ا ی، دا د ع این ظهور می د، اآوی از ظهور میمق در اطالق می

اش ع وب دفاع ا ییت ع شییود ع  ت جهدر ییا   هاد، ییا  میمیه رو ییا  می ده حمل می

 ها  ایا ا ت. نگ را دشمن در صور  حممه ین

 دعق،  سخ ییا  می ده تو ط میمیه 

ن راه روای رفع تنافی ظاهو ییا ،  سخ شدن ییا  می ده تو ط ییا  میمیه ا ت.  ت جه دعم 

 .(288 /5: 1420)فخو رازی، ین  واز  نگ ارتدایی را دشمن روای گستوش ا الق ا ت 

صاح  مجمع الب ان، احتما   سخ ییه می ده را رد کوده، اگو مسئمه  سخ راشد ین حکم دیگو 

سد: از ادما ت، می َ بِ لِ المَّهِ» در راره این ییه می ده ^ه وی شد که ییا  ...« ع آاتِمبوا فِی   ؤا  

سخ کود ییه ع حکم دیگوی را که می شد؟ فومود د: این ییه   سخ  فوماید، حکم ییا  می ده  

دارید  از کشتن مشوکان د ت روداشته  ماز را رپا (77 : سا)« ...  کبفُّوا أَی:دِیَکبم: عَ أَآِ مبوا الصَّالۀ»

 .(510 /2 :1372)طبو ی، 

اتمه را کفار ع اآامه  ماز عآتی در مکه رود د مأمور ره صبو ع  کون ع توک می ’اصحاب پ غمبو

 ’ر ییی د شیییکایت ره پ غمبوی ها یزار ع اذیت میه زکوۀ رود د ع چون از مشیییوک ن ر یع ادا

صمحت  بوها را می مود د ع اذن میاتمه را ینمی شد د تا ی که د مأذعن  میطمب د د ع چون م

 .(1158 /6 :1336، )کاشا ی ره مدینه هجو   مود د ع موخص در  هاد شد د

  وق، آو  ره تدریجی رودن تشویع  هاد
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سمما ان  ضع   ا ی ع مح ط مکا ی م حکم  هاد تدریجی روده، ره تنا   ظوف زما ی ع ع

 عضع شده ا ت. 

؛ ع هو کداق  اظو ره شوایط خاصی ا ت رعضی راشدلرا ییا   هاد ره تبع ین رو شش آسم می

راشد. ها موروط ره  هاد دفاوی ع رعضی موروط ره  هاد ارتدایی را شوایط خاص خود میاز ین

شاره  صار ا صور  اخت شویع  هاد ره  شگا ه ت ش شدن این  ئویه ره مواحل  شن  روای رع

 گودد.می

شمن ا ت. ما ن .1 أَ لَم: تَوَ إِلیَ الَّرِینَ آِ لَ لهَم: کبفُّوا: » د:موحمه منع ع کف از  هاد ع موا ه را د

مَوۀَ عَ ءَاتبوا: الاَّکَوۀَ فَمَمَّا کبتِ َ وَمَ ه:مب ال:یِتَا ب إِذَا فَوِیقٌ مشنه:م: یخَشییَ  و:نَ النَّاسَ أَی:دِیَکبم: عَ أَآِ مبوا: الصییَّ

دَّ خَشیی: َۀً عَ آَالبوا: رَرَّنَا  لِمَ کَتَب:تَ وَمَ :نَا ال:یِتَا َ لَو: لَا أَخَّو:تَنَا إِلیَ أَ َلٍ آَوِی ٍ آبل: کَخَشیی: َۀِ المَّهِ أَع: أَشییَ

 ءرا اینکه  ییوره  سییا (77 ) سییاء «مَتَاعب الدُّ : َا آَمِ لٌ عَ ا َخِوَۀب خَ و: لشمَنِ اتَّیَی عَ لَا تبئ:مَمبونَ فَتِ  ال

دهد؛ ع ی ان را از تعوض خبو میعلی از ین حالت ارتدایی مسمما ان عضعف ی ان  ،مد ی ا ت

 ره دشمنان منع  موده ا ت.

ها در مدینه روده، ما ند موحمه اذن در  هاد، رعد از خوعج مسییمما ان از مکه ع ا ییتیوار ین .2

  (.39 )حج:« أبذِنَ لِمَّرِینَ یبیَتَمبونَ رِأَ َّهبم: ظبمِمبوا: عَ إِنَّ المَّهَ وَمیَ  َص:وِهِم: لَیَدِیو»ییه 

شده ا ت.  .3 شویع ع  وب دفاع، در این موحمه امو از اذن را  رفته،  هاد عا    موحمه ت

بِ لِ المَّهِ الَّرِینَ یبیَاتِمبو َکبم: عَ لَا تَع:تَدبعا: إِنَّ المَّهَ لَا یبحِ ُّ ال:مبع:تَدِین»ما ند:   )ریوه:« عَ آَاتِمبوا: فیِ  یییَ

190.) 

ییا  تعب وا  طوری ا ت که ع وب  هاد اوم از  موحمه ع وب  هاد ارتدایی، در رعضی .4

کبتِ َ وَمَ :کبمب ال:یِتَا ب عَ هبوَ کبو:هٌ لَّکبم: عَ وَسیَ أَن تَک:وَهبوا: َش :ا » ر ا د. ما ند:دفاوی ع ارتدایی را می

  (.26 )ریوه:« عَ أَ تبم: لَا تَع:مَمبونعَ هبوَ خَ و: لَّکبم: عَ وَسیَ أَن تبحِبُّوا شَ :ا عَ هبوَ شَوٌّ لَّکبم: عَ المَّهب یَع:مَمب 

هدید رو توک  هاد، در آوین کویم ییا  زیادی داریم که رو 5 . موحمه تحویض، مالمت ع ت

وبعنَ »این موحمه د لت دارد. ما ند:  یَأَیهُّا النَّبی حَوشضِ ال:مبؤ:مِنِ نَ وَمیَ ال:یِتَا ِ إِن یَکبن مشنکبم: وِشیی:

بوِعنَ یَغ:مِببوا: «  مِا:دَتَ ن عَ إِن یَکبن مشنکبم مشا:دَۀٌ یَغ:مِببوا: أَل:فًا مشنَ الَّرِینَ کَفَوبعا: رِأَ َّهبم: آَو:قٌ لَّا یَف:یَهبون صیییَ

فا : ند: (.65 )ا  َّاآَم:تبم: إِلیَ » ما  َّهِ اق بِ لِ الم َا لَکم إِذَا آِ لَ لَکم ا فِوبعا: فیِ  یییَ َّرِینَ ءَامَنبوا: م َأَیُّهَا ال ی

اِلَّا تَنفِوبعا:  أَر:ضِ أَ رَضیییِ تبم رِال:حَ َوۀِ الدُّ : َا مِنَ ا َخِوَۀِ فَمَا مَتَاعب ال:حَ َوۀِ الدُّ : َا فیِ ا َخِوَۀِ إِلَّا آَمِ ل.ال:
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ش َش :ا عَ المَّهب وَمیَ کبل  وُّعهب  ضب تَب:دِ : آَو:مًا غَ و:کبم: عَ لَا تَ س:  )توره:« ءٍ آَدِیو :یَیبعَرشر:کبم: وَرَارًا أَلِ مًا عَ یَ

38-39.) 

ند:6 ما  ِأَم:وَالِکبم: عَ » . موحمه  فو ع کوچ ومومی روای  هاد،  ِدبعا: ر ًا عَ  َه َال ًا عَ قِی َاف ا فِوبعا: خِف

بِ لِ المَّهِ ذَالِکبم: خَ و: لَّکبم: إِن کبنتبم: تَع:مَمبون کبم: فیِ  ییَ ینَ یَأَیهُّا الَّرِ» :ع در ما ند (41توره: ) «أَ فبسییِ

 )توره:« ال:مبتَّیِ ن ءَامَنبوا: آَاتِمبوا: الَّرِینَ یَمبو َکبم مشنَ ال:کبفَّارِ عَ ل: َجِدبعا: فِ کبم: غِم:ئَۀً عَ او:مَمبوا: أَنَّ المَّهَ مَعَ

، د یییتور  هاد ومومی داده شیییده تا از هو طوف در د  ا، ا یییالق غ و از کوچ ومومی (123

ر هم  وار خود کارزار کنند معنایش همان گستوش دادن ا الق گستوش یارد، مسمما ان را کفا

 .(404 /9 تا:)طباطبایی، ریع روآوار کودن  مینت ا الق رو همه د  ا ا ت 

 ازد که هو کداق ونوان خاصی دارد. تا ها معموق میتو ه ره مجمووه این ییا  ع دآت در ین

اش شو د ع  ت جهه حمل رو می ده میموحمه  وق ونوان رد ودعان دارد. این طور ییا  میمی

مشییوعو ت  هاد دفاوی ا ییت. چون ونوان رد همان دفاع ا ییت اما رعد از موحمه  ییوق تا 

ششم ییا  ونوان  شمنان ا ت ع ین را  تو از دفاع ا ت ع این  موحمه  د ع  موگ وی از د

: 1379)یصفی،  همان  هاد ارتدایی ا ت در این ییا  امکان حمل رو ییا  می ده ع ود  دارد

62). 

ما ییاتی داریم که موروط ره موحمه دفاع ا ت ع هم ییاتی داریم که  هاد ارتدایی را  ؛ ت جه در

ق روده ع شییواهدی از رعایا    ا ر ییا د. را این  ت جه رعضییی از رارگان از فیها   ا موافمی

س اری ا د، روخی از فیها  هاد ارتدایی را آبو   دار د از  ممه ش خ طعردهی و ی در  هایه ع ر

) معی از مؤلفان، ا د ی خویش ره احادیری تمسیییا  سیییتهاها   ا روای اقبا  مدودیگو ین

  .(298 /3تا:ری

شیییود، حل تنافی مو ود ر ن ییا  میمیه ع می ده این رحث میوح مید با  رحث اراده راهه ر

یا   هاد یتو راید   و  اع  ا تخاب  ئو رو یا تو  ح دارد روایحل فوق کداقکه از  ه راه

ها فواعا ی ر ن مفسییوین ع ود دارد یه تشییویع  هاد دیدگاهیدرراره  اع  اعل ن  ،را د با  کود

 ا د:ها وبار نیتوین که مهم

ش عه از  ممه طبو ی ع والمه اعل ن د تور  هاد را دیدگاه اع  سوین معوعف  : رعضی از مف

شویع  هاد را  شوک ن ع اعل ن ییا  ت َ بِ لِ المَّهِ الَّرِینَ »دا ند: تو ط این ییه میم عَ آَاتِمبوا: فیِ 



113 

 

ع در راه خدا، را کسا ی که را شما ) (90 :ریوه)« یبیَاتِمبو َکبم: عَ لَا تَع:تَدبعا: إِنَّ المَّهَ لَا یبحِ ُّ ال:مبع:تَدِین

دارد!( را دع یییت  می کنندگان را نگند،  بود کن د! ع از حدّ تجاعز  کن د، که خدا تعدّیمی

تو ه ره اینکه حکم ع وب  هاد در مدینه صادر شد، ع اعل ن رار  هاد را مشوک ن مکه روده 

ضمن این ییه ع ییا  رعدی حکم  هاد را ر ان  ع  وره ریوه اعل ن  وره مد ی ا ت که در 

ه یغاز توان  ت جه گوفت که اعل ن ییه موروط ره تشیییویع  هاد، ین را مشیییوعط رمیع کند می

 تو ط دشمن  کوده ا ت.

را تو ه ره ی چه گفته شد، این دع شخص ت رارم ش عی اعل ن د تور  هاد را مشوک ن مکه  

دا ند. در این راره در مجمع الب ان ره چند آو  اشیییاره دارد ع در  هایت این را راهم ن ییه می

 ا د میصود از این ییه اینته ویسد: رعضی گفییه را اعل ن ییا  تشویع  هاد آایل دا سته ع می

 ت که مسمما ان مأمور شد د که فیط را مودان رجنگند  ه ز ان. روخی دیگو معتید د که این ا

ست که رگود م که این ییه میمق  سمما ان را اهل مکه ا ت علی رهتو این ییه فیط روای  نگ م

 .(510 /2: 1372)طبو ی، دهد ا ت ع فومان  نگ را مشوکان را می

شوک ن مکه در  س و الم اان این ییه ع چهار ییا  رعدی را موروط ره اعل ن فومان  نگ را م تف

 ویسیید:  یی اق ییا  شییویفه د لت دارد رو می ،رو این میم  چند دل ل ذکو کوده دا د عمی

کنند ع ین وبار  ا ییت از که همه یا غوض را ایفا میمه یکباره ع را هم  از  شییده اینکه ه

خصوص مشوک ن مکه از اینجا  رهگود م اینکه می ،ای اعل ن رار را مشوک ن مکهفومان  نگ رو

گود م که در این ییا  ره ایشیییان تعویض شیییده که مؤمن ن را از مکه ر وعن کود د، ع   ا می

فوماید از اینکه این  نگ را پ وامون متعوض مسییئمه فتنه ع امو آصییاص ا ییت، ع   ا  هی می

ها اموری ، مگو اینکه مشوک ن در ی جا  نگ را یغاز کنند ع همه اینمسجد الحواق ا جاق دهند

 (.60 /2 تا:ری )طباطبایی، ا ت موروط ره مشوک ن مکه

 دا ند.ریوه را اعل ن ییه تشویع  هاد می /190از اهل  نت ما ند طبوی ع هم فخو رازی ییه  

ه ا ییت که در مدینه درراره طبوی در تفسیی و خود ره آو  اع  اشییاره دارد، یعنی این اعل ن یی

 .(110 /2: 1412)طبوی،  آتا   از  شده ا ت

ن  اع  هم ن ییه، دع آو   یل کوده ا ت آو  اع  این ا ت که أش در مفات ح الغ   درراره

 ’این اعل ن ییه ا ت که درراره آتا  ع  نگ  از  شده ا ت. رعد از  اع  این ییه ر و  خدا 
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سی که آتا  می صمح را اع آتا  میکود را هو ک کود. آو  دعمش این ا ت که این ییه رعد از 

تو  د د که داخل مسجد الحواق، مشوک ن  نگ را یغاز حدیب ه  ار  شده ا ت مسمما ان می

شتند خداع د ره عا یه این ییه  سمما ان از  نگ در ماه حواق ع داخل حوق کواهت دا کنند، م

  .(288 /5: 1420خو رازی، )ف ا ازه داد ع ک ف ت  نگ را ر ان کود

 نقد دیدگاه اول 

 رو این دیدگاه چند اشکا  شده ا ت:

فَإِذَا ا سَمَخَ ال:أَشه:وب الح:وبقب فَاآ:تبمبوا: ال:مبش:وِکِ نَ حَ :ثب عَ َدتُّمبوهبم: »ادوای  سخ این ییه ریوه را ییه  .1

وبعهبم: عَ اآ:عبدبعا: لَهبم: کبلَّ مَو: دعَ خبربعهبم: عَ اح:صیییب های حواق پایان )عآتی ماه (5توره/ ) «...  صیییَ

ها را ا  و  ازید ع محاصوه کن د ع در هو گوفت، مشوکان را هو ا یافت د ره آتل رو ا  د ع ین

سخ  یل کم نگاه رو  و راه ین س و مفات ح الغ   از دیگوان ادوای   صاح  تف ش ن د ...(  ها رن

  .(288 /5: 1420)فخو رازی، کوده ا ت 

 محدعد شدن حکم  هاد را مشوک ن مکه. 2

ییه تشییویع  هاد را محدعد ره  هاد را مشییوک ن مکه کوده ا ییت. رنا رو این ییه از این  هت 

بایی در  باط ته ع الاطالآی  دارد. والمه ط که دا سییی ره مشیییوک ن م یه را موروط  م اان این ی

سد: عمی شوک ن مکه از اینجا می هد م رگواینکه می  وی صوص م  م که در این ییا  ره گودخ

صاص  سئمه فتنه ع امو آ شده که مؤمن ن را از مکه ر وعن کود د،   ا متعوض م شان تعویض  ای

فوماید از اینکه این  نگ را پ وامون مسجد الحواق ا جاق دهند، مگو اینکه ا ت، ع   ا  هی می

 ک ن مکه. ها اموری ا ت موروط ره مشومشوک ن در ی جا  نگ را یغاز کنند ع همه این

 ویسیید: در این ییا  والمه طباطبایی روای اقبا  این محدعدیت ع ه دیگوی ذکو کوده ع می

آتا  را می د ره آتا  را کسا ی کوده که حالشان حا  آتا  را مؤمن ن ا ت ع کسا ی که در مکه 

 (.60 /2 تا:، ریطباطباییا د همان مشوک ن مکه رود د )چن ن حالی را داشته

ریوه در صدد ر ان حکم  هاد ره صور  کمی   ست،  /190فوآان آایل ا ت که ییه  تفس و .3

در صدد ر ان شوایط  نگ ا ت ع د لتی رو  نگ ارتدایی ع دفاوی  دارد. رمکه اهداف  نگ 

شخص می شد ۀکند، راید روای خدا ع اوتالی کممرا م صی  اوواض ع ،اهلل را شخ هدف منافع 

  .(95 /3 :1365 هوا ی،)ت د باشد روای ریا ع  معه  باش
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 پاسخ به اشکاالت

درراره این ییه  ^ ویسیید: از ادمهکه والمه طبو ییی می. آو   سییخ مورد آبو    سییت، چنان1

َ بِ لِ المَّهِ» می ده شد؟ فومود د: این  ...« ع آاتِمبوا فِی  سخ  شد که ییا حکم ییا  می ده    ؤا  

الۀ»ماید، فوییه  سییخ کود ییه ع حکم دیگوی را که می  : سییا) «...  کبفُّوا أَی:دِیَکبم: عَ أَآِ مبوا الصییَّ

شته  ماز را رپا دارید  (77 شوکان د ت رودا شتن م رنارواین ییه  (510 /2 :137طبو ی، )از ک

 محل رحث مورد  سخ عاآع  شده ا ت ع  سخ دل می  دارد.

 ت، را اعل ن ییه تشویع ریوه هو چند در صدد ر ان اوالق  نگ را مشوک ن مکه ا /190. ییه 2

کند  هاد منافا   دارد. رمکه خصوص اتی که در ییه هست ع کم ع ک ف  نگ را مشخص می

که  نگ راید در راه خدا راشیید، را ی ان که ره شییما حممه کوده رجنگ د،  هی از تجاعز شییده 

 ا ت،  ازگاری را را اعل ن ییه تشویع  هاد دارد. 

سودیدگاه دعق ضی از مف شویع  هاد یعردهن ا: رع کبتِ َ »ا د: ییه کتارت  هاد را در ردیف ییه ت

ا عَ هبَو وَمَ :کبمب ال:یِتَا ب عَ هبوَ کبو:هٌ لَّکبم: عَ وَسیَ أَن تَک:وَهبوا: َش :ا عَ هبوَ خَ و: لَّکبم: عَ وَسیَ أَن تبحِبُّوا شَ :

وٌّ لَّکبم: عَ المَّهب یَع:مَمب عَ أَ تبم: لَا تَع:مَمبون  هاد در راه خدا، رو شییما میوّر شیید؛ در  (216)ریوه/ « شییَ

حالی که روایتان  اخوشایند ا ت. چه رسا چ ای را خوش  داشته راش د، حا  ین که خ وِ شما 

شما در ین ا ت؛ ع خدا  شوش  ش د، حا  ی که  شته را در ین ا ت؛ ع یا چ ای را دع ت دا

 دا  د( دا د، ع شما  میمی

ریوه را ره ونوان، اعل ن ییه ذکو  /190در رحث ییا  ع وب  هاد ییه  در تفسییی و کنا العوفان

شویع  هاد می موده ا ت که معموق می شان این را اعلی ییه ت  /1 :1377)میداد، دا د شود ای

487). 

شده، موحمه  شویع  هاد را دع موحمه آایل  س و الیوین رالیوین، ت س والفوآان فی تف صاح  تف

شویع، ع سد: فوض آتا  را این ییه ا ت که اعل ن ییه ا ت. إ ها ابعلی ی میاذن ع موحمه ت  وی

أبذِنَ لِمَّرِینَ یبیاتَمبونَ رِأَ َّهبم: ظبمِمبوا عَ إِنَّ المَّهَ »اآلیا  فی فوض الیتا  رعد اإلذن ف ه فی ییۀ الحج: 

  .(265 /3 :1365)تهوا ی،  «وَمی  َص:وِهِم: لَیَدِیو

س م رندی ییا ، رحث اعلش ییا  تشویع  هاد ا ت اعل ن ییه را رعضی در کتاب  هاد در تی

  .(19 :1366)همدا ی، هم ن ییه، آبل از ییه اذن، یعرده ا ت 
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دا د، امادر مورد اعل ن ییه رودن از اهل  یینت،  یی وطی اذن  هاد را ره هم ن ییه موروط می 

مَ :کبمب ال:یِتا ب یعنی فوض وم کم ع عأذن لهم فی الیتا  فنالت کبتِ َ وَ»  ویسد: خنی  دارد ع می

 .(244 /1: 1404)  وطی،  «...أذن لهم رعد ما کان  هاهم ونه 

 بررسی دیدگاه دوم

که  دارد، ع را ین آارل  مع ا یییت. چنان هریو 190دیدگاه فوق منافاتی را اعل ن رودن ییه / 

  ت.   وطی   ا ییه کتارت را یکی از ییا  تشویع  هاد ره حساب یعرده ا

شتو ستند ی ان آایل دیدگاه  وق: ر  سوین اهل  نت ه ا د، اعل ن آایم ن این دیدگاه رارگان مف

شویع  هاد، ییه اذن در  وره حج ا ت ما ند:  أبذِنَ لِمَّرِینَ یبیَتَمبونَ رِأَ َّهبم: ظبمِمبوا: عَ إِنَّ المَّهَ »ییه ت

وِهِم: لَیَدِیو ص: شده ا ت؛ )ره کسا ی که  نگ رو ی ا« وَمیَ  َ ن تحم ل گودیده، ا ازه  هاد داده 

 .ها توا ا ت(ا د؛ ع خدا رو یاری ینچوا که مورد  تم آوار گوفته

کند که این اعل ن ییه ا ییت که درراره آتا   از  ارن ووری درشییان  اع  ییه از مجاهد  یل می

کند که  یل میدر اوواب الیوین هم از ارن وباس  .(1296 /3 تا:)ارن ووری، ریشیییده ا یییت. 

تَیَع:تبم مشن آبوَّۀٍ عَ مِن رشرَاطِ ال:خَ :لِ ع »اعل ن ییه درراره آتا  هم ن ییه ا یییت؛  أَوِدُّعا: لَهبم مَّا ا ییی:

َا تب َّهب یَع:مَمبهبم: عَ م َا تَع:مَمبو َهبمب الم َدبعَّکبم: عَ ءَاخَوِینَ مِن دبع ِهِم: ل َّهِ عَ و َدبعَّ الم ِهِ و یبوا: مِن نفِتبو:هِببونَ ر

 «.ءٍ فیِ  َبِ لِ المَّهِ یبوَفَّ إِلَ :کبم: عَ أَ تبم: لَا تبئ:مَمبون :شیَ

در تفسی و لباب التأعیل فی معا ی التنایل هم ادوا دارد که عآتی اصیحاب از د یت مشیوک ن 

خداع د ره ر و  خود  هشد د، ر و  خدا از مکه ره  ویی مدینه هجو  کودمکه اذیت می

 .(258/  :1415)رغدادی،  یه اذن  هاد دادع  مه این یه ر

  ویسد: در تفس و ا  اس فی التفس و می

شتند اع را از  صم م آتل  بی ا الق را دا شی را ره  هایت ر ا د د، ت شوک ن مکه  وک عآتی م

مکه خارج کود د. اصییحاب ره مناطق مختمف هجو  کود د، رعضییی ره حبشییه ع رعضییی ره 

پناه داد دع رو  صو   بی  ’مستیو شد د اهل مدینه ره ر و  خدای جا در مدینه هجو  کود ع 

شویع  ا الق آ اق کود د. این زما ی ا ت که خداع د رو  مه این ییه  هاد را روای اعل ن رار ت

 .(3569/  :1424کود )حوی، 
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  کند:د با  این میم  اضافه میه در تفس والحدیث ر

صبو کن د من  فومود:حضو  می ت کود د. ینشکای ’اصحاب از اذیت مشوک ن ره ر و  اهلل

 که ره مدینه هجو  کود ین عآت این ییه روای اعل ن رار اق اما زما یههنوز مأمور ره  هاد  شد

  .(540 /3: 1414شوکا ی،  ؛55 /6 :1383 از  شد که خداع د در ین اذن  هاد داد )درعزه، 

ییه اذن عییا  رعدی، ییه اذن اعل ن ییه  زح می هم آایل ا ت که را تو ه ره آویدن درعن متنی

 .(229 /7 :1418)زح می، تشویع  هاد ا ت 

  ویسد: اهلل کاشا ی هم هم ن میم  را آبو  دارد ع میاز ش عه مال فتح 

سته ر سته ع  معی د ت ر شک ضی  و صحاب رع ضو   بو  یمده ه هو  اوت از ا  اد ح

صبو کن د که کود د ع حضو  میشکایت می ستم ع چون هجو  فومود  من ره آتا  مأمور   

شد این رود که أبذِنَ  شد، اذن آتا  در ر  د ع اع  ییتی که در راب  هاد  از   ره مدینه عاآع 

 .(158 /6 :1336د توری داده شد. )کاشا ی، 

ش عه آایل ا د که این اعل ن ییه اذن  هاد دفاوی در مکه ا ت؛ ع این رعضی دیگو از مفسوین 

)تهوا ی، ا ییت. در حد دفاع مسییمما ان از خودشییان ا ییت اذن هجوق   سییت  اذن رعد حئو

1365: 1/ 337).  

 ت جه آو  اخ و این ا یییت که  هاد دفاوی در مکه هم مشیییوعو ت داشیییته، در حال که این 

 مخالف آو  مشهور ا ت.

: اذن  ویسییددا د، ع میدر اط   الب ان در تفسیی و ییه، اذن را منوط ره مئموم ت مسییمما ان می

کنند ره اینکه ها میاتمه میداده شیید از روای کسییا ی که کفّار ع مشییوک ن ع اهل ضییاللت را ین

صو  ایناین شد د، ع محییا خداع د رو    /9 :1378)ط  ، ها هو یینه آدر  دارد ها مئموق 

306). 

س و رغوی یا آو  دیگو از میاتل  یل کوده ا ت، می سد:در تف شده این ییه عآتی  از    وی

داد د. ین شیید د ع ی ان را اذیت ع یزار میا ییت که مسییمما ان را از هجو  ره مدینه ما ع می

  .(343 /3 :1420)رغوی، عآت این ییه  از  شد. 
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رعضی آایل ا د که آبل از  اع  این ییه شویفه  هاد را مشوک ن ع کفار ممنوع روده، اذن  هاد 

؛ 364: 1404) یی وطی،  هی از  هاد یمده ا ییت  رعد از منع یمده ا ییت؛ ع اذن  هاد رعد از

س و مئهوی،38تا: روع وی حیی، ری فاد این اآوا  ین ا ت که م .(326 /6 :1412 ؛ ظهوی، ت

  هاد دفاوی ع ا تیاق صح ح ا ت.

تشییویع  هاد ا د؛ ع ییه اذن را اعل ن ییه ها ره  مع رندی ییا  تشییویع  هاد پوداختهرعضییی

آای معوفت، در رحث  سییخ مشییوعط، رو تدریجی رودن تشییویع حکم یآوارداده ا ییت ما ند: 

دا د. موحمه اع : ییا   هاد آایل ا ییت. ایشییان حکم تشییویع  هاد را چهار موحمه ای می

أبذِنَ لِمَّرِینَ یبیَتَمبونَ رِأَ َّهبم: ظبمِمبوا: عَ إِنَّ المَّهَ »تشیییویع آتا  از موحمه اذن در آتا ، را  اع  ییه اذن 

 دا د. شوعع شده، ین را موحمه اع  می (39 )حج:«  َص:وِهِم: لَیَدِیو وَمیَ

عَ أَوِدُّعا: لَهبم مَّا ا :تَیَع:تبم مشن آبوَّۀٍ عَ » موحمه دعق: میاتمه را کفار متعدی ع متجاعز، را  اع  ما ند:

خَوِینَ مِن دبع ِهِم: لَا تَع:مَمبو َهبمب المَّهب یَع:مَمبهبم: عَ مِن رشرَاطِ ال:خَ :لِ تبو:هِببونَ رِهِ وَدبعَّ المَّهِ عَ وَدبعَّکبم: عَ ءَا

َ بِ لِ المَّهِ یبوَفَّ إِلَ :کبم: عَ أَ تبم: لَا تبئ:مَمبون :مَا تبنفِیبوا: مِن شیَ َ تَجِدبعنَ » ع ما ند: (60 )ا فا :« ءٍ فیِ 

م: کل مَا ربدُّعا: إِلیَ ال:فِت:نَۀِ أبر:کِسبوا: فِ هَا فَإِن لَّم: یَع:تاَلبوکم ءَاخَوِینَ یبوِیدبعنَ أَن یَأ:مَنبوکبم: عَ یَأ:مَنبوا: آَو:مَهب

مَمَ عَ یَکبفُّوا: أَی:دِیَهبم: فَخبربعهبم: عَ اآ:تبمبوهبم: حَ :ثب قَیِف:تبمبوهبم: عَ أبع:لَئکبم:   َعَم:نَا لَکبم: عَ یبم:یبوا: إِلَ :کم السییَّ

 .را آادل شده ا ت (91  ساء:)« وَمَ ه:م:  بم:یَا ًا مُّبِ نًا

ین ییا  که  هاد را کفار مجاعر ع  ادیا ره حوزه ا المی را در رو گوفته ا ت. موحمه  وق: 

هَ  أَنَّ المَّیَأَیهُّا الَّرِینَ ءَامَنبوا: آَاتِمبوا: الَّرِینَ یَمبو َکبم مشنَ ال:کبفَّارِ عَ ل: َجِدبعا: فِ کبم: غِم:ئَۀً عَ او:مَمبوا:»ا ند: م

 .«مَعَ ال:مبتَّیِ ن

ذَا » موحمه چهارق: را خوه اوالق ا ییت صییا ،  ارود کودن میمق کفار عمشییوک ن را  اع  ما ند:

وبعهبم: عَ اآ:عبدبعا: لَهب وِکِ نَ حَ :ثب عَ َدتُّمبوهبم: عَ خبربعهبم: عَ اح:صب ش: شهوب الح:وبقب فَاآ:تبمبوا: ال:مب م: ا َسمَخَ ال:أَ

َصدٍ فَإِ َ بِ مَهبم: إِنَّ المَّهَ غَفبورٌ رَّحِ مکبلَّ مَو: مَوۀَ عَ ءَاتَوبا: الاَّکَوۀَ فَخَمُّوا:  صَّ  :توره) «ن تَاربوا: عَ أَآَامبوا: ال

 (36 :توره) « آَتِمبوا: ال:مبش:وِکِ نَ کاَفَّۀً کَمَا یبیَتِمبو َکبم: کَافَّۀً عَ او:مَمبوا: أَنَّ المَّهَ مَعَ ال:مبتَّیِ نعَ» :ع ما ند (5

 .(267 :1378)معوفت، مدوی شده ا ت 

ا د که همه ییا  ادوا شییده موروط ره تشییویع  هاد ا ییت منتهی تشییویع  هاد رعضییی آایل

از اذن  هاد شییوعع شییده تا ره  هاد دفاوی ع  ،ا ییت ع تشییویع  هاد مواحمی داردتدریجی 
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ضع   ا ی ع وب  فو ومومی می سمما ان ر د. ره تنا   ظوف زما ی ع مح ط مکا ی ع م

صفی،  ضاع رع این  مع ر ن ییا  ره ظاهو رهتو می .(17 :1379)ی ر د، چون را عاآع ت ع اع

شد ر و  اهلل سوین عدر مدینه موافق ’ره ر ضی از دیدگاه های مف فیها  تو ا ت؛ ع هم را رع

 تو ا ت. ادیا

 نقد

   مو ود این مواحل ع حل ر ن ییا  تشییویع  هاد در صییورتی آبو  ا ییت که رو طبق توت

شی کن م، ین وره شی کن م. اما اگو طبق توت   زمان  اع  ییا  م عآت  وره حج رعد  ها م

اش این ا ت اذن که در  وره حج را چیور موحمه اع  از  وره ریوه  از  شده، چالش  دی

 ردا  م؟

وره ریوه  از  شییده ا ییت حکایت ع مگو اینکه رگود م، ییه اذن در  ییوره حج که رعد از  یی

ریوه راشییید که در ین ییه حکم  هاد یمده ا یییت. ییه اذن خودش حکم  190اره ره ییه/ شیییا

أَلَم: تَوَ إِلیَ الَّرِینَ آِ لَ لهَم: کبفُّوا: أَی:دِیَکبم: عَ أَآِ مبوا: الصَّمَوۀَ »  داشته راشد فیط حکایت راشد. ما ند:

ش: َۀً عَ ءَاتبوا: الاَّکَوۀَ فَمَمَّا کبتِ َ وَمَ ه:مب ال:یِتَا ب َشدَّ خَ ش: َۀِ المَّهِ أَع: أَ َشو:نَ النَّاسَ کَخَ  إِذَا فَوِیقٌ مشنه:م: یخَ

مِ لٌ عَ ا َخِوَۀب خَ و: عَ آَالبوا: رَرَّنَا لِمَ کَتَب:تَ وَمَ :نَا ال:یِتَا َ لَو: لَا أَخَّو:تَنَا إِلیَ أَ َلٍ آَوِی ٍ آبل: مَتَاعب الدُّ : َا آَ

این  ییوره مد ی ا ییت روای حکایت یز ین حالت  (.77 ) سییاء:« ا تبئ:مَمبونَ فَتِ اللشمَنِ اتَّیَی عَ لَ

که  گ وداین ر ان دیدگاه اع  آو  میدهد. را ارتدای مسییمما ان عضییعف ی ان در مکه خبو می

راشد. رارگا ی از مفسوین از  ممه والمه طباطبایی در ریوه می 190اعل ن ییه تشویع  هاد ییه 

ها  د ع را توت    اع   ورهاین رهبو ی در مجمع الب ان، فخو رازی ع طبوی آایل الم اان، ط

هم  ازگار ا ت. رنارو این را رور ی   و  اع  ییا   هاد رعشن شد که اعل ن ییه تشویعی 

راشیید که در مدینه  از  شییده ا ییت مفاد ین مشییوعو ت  هاد  ییوره ریوه می 190 هاد ییه 

ان ع تغ  و عضع ت مسما ان ع آدر  یافتن ی ان ییا  دیگوی  از  دفاوی ا ت ع را موعر زم

شویع  موده ا ت رنارواین ستوش ا الق را ت میالعه   و  ،گودیده ع  هاد ارتدایی ره  هت ک

 راشد.  اع  ییا   هاد  شا گو مشوعو ت  هاد ارتدایی ع دفاوی ع ارتدایی را ع ود شوایط می

 نتیجه
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شویع گودیده  هاد ا المی ره ونوان یا آ ستوش ا الق ع حفظ تعال مش ت ا ون مهم روای گ

 ا ت.

دفاع هومو ود از هسییتی ع از منافع خود یا  اموس ومومی ا ییت. این موضییوع فیوی در 

م ان  وامع رشییوی   ا قارت ع ا ییتوار ا ییت.  هاد در حی یت حفظ کوامت ع تعالی فود ع 

  امعه ع جا  رشو از ظممت رسوی  ور ا ت.

رعضیییی از ییا  میمق ع رعضیییی می د ا د.  ،داریم یویم در راره  هاد ییا  زیاددر آوین ک

ا د که از لحاظ فنی ع وممی مفسیییوین چند راه حل روای رفع تنافی ظاهوی ییا  اراده  موده

  تایج ذیل رد ت یمد.

 یغاز  اع  ییا  تشویع  هاد در مدینه روده. 1

 ..رعضی ییا  تشویع موروط ره  هاد دفاوی ا ت2

سته 3 ستوش ا الق  ایا دا  ضی از ییا  موروط ره  هاد ارتدایی ا ت ع  هاد را روای گ . رع

یَأَیهُّا النَّبی حَوشضِ ال:مبؤ:مِنِ نَ وَمیَ ال:یِتَا ِ إِن » ا ت، لحن ییا  را تو از موحمه دفاع ا ت. ما ند:

یَکبن مشنکبم مشا:دَۀٌ یَغ:مِببوا: أَل:فًا مشنَ الَّرِینَ کَفَوبعا: رِأَ َّهبم:  یَکبن مشنکبم: وِش:وبعنَ َصبوِعنَ یَغ:مِببوا: مِا:دَتَ ن عَ إِن

َّا یفیهون فا :« آَو:قٌ ل ند: (65 )ا  ما  یا   َا لَکم إِذَا آِ لَ لَکم ا فِوبعا: فیِ » ع ی َّرِینَ ءَامَنبوا: م َا ال أَیُّه

ِض تبم رِال:حَ َوۀِ الدُّ : َا مِنَ ا َخِوَۀِ فَمَا مَتَاعب ال:حَ َوۀِ الدُّ : َا فیِ ا َخِوَۀِ  َ بِ لِ المَّهِ اقَّاآَم:تبم: إِلیَ ال:أَر:ضِ أَرَ

وُّعهب شییَ :ا عَ تَب:دِ : آَو:مًا غَ و:کبم: عَ لَا تَضییب المَّهب وَمیَ کبل  إِلَّا آَمِ ل. إِلَّا تَنفِوبعا: یبعَرشر:کبم: وَرَارًا أَلِ مًا عَ یَسیی:

رنارواین مفاد ییا   هاد ین ا ت که در ا الق هم  هاد ارتدایی  (.39-38 ه:)تور« ءٍ آَدِیو :شیَ

 یط، مشوعع ا ت.اع هم  هاد دفاوی را ع ود شو

  وی  هاد د لت دارد.ه . رعضی از ییا  حالت هجومی دارد ع رو کوچ ومومی ر4

شویع  هاد شد که اعل ن ییه ت شویع  هاد ر ن  ه دیدگاه قارت   190ییه/  درراره اعل ن ییه ت

ریوه ا ت که  شان دهندۀ تشویع  هاد دفاوی ا ت ع رعد از ین را آدر  یافتن مسمما ان ع را 

 ع ود شوایط، ییا  دیگوی  از  شده ع ع وب  هاد ارتدایی را تشویع کوده ا ت.
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Abstract 

An important topic in exegesis and Quranic sciences is the comparative 
study of the revelation of verses concerning Jihad (war waged against 
the enemies of Islam). There are three major views among Muslim 
scholars about the revelation of verses on the legislation of Jihad.  The 
term 'Jihad' has been mentioned in the Quran in Chapter al-Tawbah, 
verse 24, Chapter al-Furqan verse 53 and Chapter al-Mumtahinah verse 
1. In some of these verses, Jihad is allowed and considered lawful only when the 

enemy wages a war while in some other verses, the validity of Jihad is 
not linked to an attack by the enemy. Rather, offensive Jihad or a war 
iniated by Muslims has been allowed. To reconcile between these sets of 
verses, it has been said that the verses which are absolute are restricted 
by the verses which instruct Muslims to defend themselves against the 
enemy attack. Some have reconciled the verses in a way such that the 
restricted verses are said to have been abrogated by the absolute 
verses. Thus, launching an attack on the enemy to spread and expand 
Islam is permissible. Some others are of the view that offensive Jihad 
and defensive Jihad are two types of Jihad that are obligatory at two 
different stages. To distinguish the chronology of revelation of these 
verses, several explanations have been given. Given the fact that Surah 
al-Hajj was revealed after Surah al-Baqarah, the first opinion is 
acceptable and verse 190 of Chapter al-Baqarah is the first verse that 
aims to legislate Jihad . 
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