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  مقدمه

  . طرح مسئله1
خـویش   کارگرفتن همه نیروي کردن و به معناي تالش از ریشه (ج ه د)، به »جهاد«واژه 

/ راغـب اصـفهانی،   487، ص1، ج1404فـارس،   براي رسیدن به یک هدف اسـت (ابـن  
  ).134، ص3، ج1414منظور،  ابن /208، ص1412

ي کوشش و مبارزه ابه معن شاید اصل، بلکه در ي جنگ نیستابه معن فقطجهاد 
، 1375/ طریحـی،  320ـ319، ص1تا]، ج [بیاثیر،  (ابن هاي گوناگون باشد در عرصه

)؛ زیرا جهاد از باب مفاعله است و 127، ص2، ج1360/ مصطفوي، 31ـ30، ص3ج
رود که نوعی تقابل و رقابت دوطرفه در آن وجود دارد؛  کار می بیشتر در مواقعی به

کنند و هریک براي  آرایی می دیگر صفیکبنابراین در جهاد بیشتر دو طرف در برابر 
کند و هـر چـه در تـوان     تیابی به هدف خویش و پیروزي بر دیگري فعالیت میدس

/ مصباح 71، ص2003/ سعدي، 386، ص3، ج1410گیرد (فراهیدي،  کار می دارد، به
  ).19، ص1383یزدي، 

(طریحی،  شود که با نام جهاد اکبر شناخته می ترین جهاد است بزرگ »جهاد با نفس«
گسترش  نظام اسالمی ودفاع از مبارزه با تبهکاران، ه و تالش در را) 30، ص3، ج1375

از جهاد در پـژوهش حاضـر، جهـاد اصـغر      مقصود .قلمرو اسالم، جهاد اصغر نام دارد
جهاد در میـان عبـادات    بلندعظمت و جایگاه  بهدر قرآن  يآیات بسیارازآنجاکه . است

در اسالم و انـواع   به پژوهش درباره اصل جهاد ست خاورشناسانها سالکند،  اشاره می
هایشـان دربـاره موضـوع     هاي آنان و نقـد دیـدگاه   اند. آشنایی با پژوهش آن روي آورده

سـو، در پـس نگـارش برخـی آثـار        یـک  اسـت؛ زیـرا از  ر یارناپذکان یضرورت، مذکور
دیگـر،    سـوي  مستشرقان درباره جهاد، اهدافی استعماري و تبشـیري نهفتـه اسـت و از   

هـاي   نسـبت  دك آنان به مبانی و منابع اسالمی، سبب بـروز برخـی  ان هناآشنایی یا احاط
  ناروا در تحقیقاتشان در برابر معارف اسالمی و قرآنی شده است.
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از خاورشناسانی است که جهاد را در اسالم، مسیحیت و یهودیت با  ریوین فایرستون
ر سـال  د كوریـ ویخود را از دانشـگاه ن  يترکرویکردي تطبیقی بررسی کرده است. او د

 یعـال  هدر مدرسـ قـرون وسـطی    »ت و اسـالم یـ هودی«اسـتاد  وي رد. کافت یدر م1988
ـ م يرکف يها چالش یبررس يرا برا يزک، بود و مر)Hebrew Union(ن ییونی برویه ان ی

ست و به اروپا، یو مصر ز یاشغال يها نیدر سرزم فایرستونان نهاد. یت بنیهودیاسالم و 
ـ  يهـا  یو در آن منـاطق سـخنران  رد کـ انه مسـافرت  یا و خاورمیآس 1بیـان کـرد.   یلمفص 

 شـود  یت شناخته میهودیان اسالم و ی، متخصص روابط میپژوه نیده در حوزفایرستون 
اي جهـاد در  یـ و اح ينوشـته اسـت. نـابود    یعلم هش از هشتاد مقالیتاب و بکهفت  و
اسالم، تحول  ، خاستگاه جهاد درمیابراهان، فرزندان یهودی ياسالم برا یت، معرفیهودی

هـاي   تـرین زمینـه   مهـم  ،یر اسـالم یدر تفاسـ  لیاسماع و میابراه مربوط به يها افسانه
دهند. نقل، تحلیل و نقد آراي او درباره آیات جهاد، موضـوع   پژوهشی او را تشکیل می

  .استتحقیق کنونی 

  درباره آیات جهاد و نقد آنها فایرستون هايدیدگاه. 2
  نویسد: جهاد میدرباره آیات  فایرستون

 اعم؛ ان نمودیان و دشمنان اسالم را بکبا مشر برخورد یچگونگ ،ياریبسات یقرآن در آ
                                                   

  رستون به شرح ذیل است:یفا يها یترین موضوعات سخنران از مهم ی. برخ1
  ت و اسالم؟یحیت، مسیهودیست: کیم از آنِ یـ شهر مقدس اورشل  
  اند؟ دهیواقع امت برگز به یسانکـ چه   
  ت و اسالم؛یحیت، مسیهودیار: جهاد در یو خشونت بس یـ قدرت اله  
  د؟یگو یت چه میهودیان و یهودیوجه به متون طراز اول، اسالم دربارة ـ با ت  
  ت؛یهودیـ محمد، قرآن و مسئلۀ   
  تاب مقدس؛کـ قرآن و   
هـود،  ین مسـئله از نگـاه   یا یقیتطب یا مسلمان بود؟ بررسی یحیا مسی يهودین ینخست میا ابراهیـ آ  

  ت و اسالم؛یحیمس
  مسلمانان ان ویهودیان یروابط م یخ واقعیـ تار  
-Firestone, 2001, vol.1, pp.20-21/ id., 2002, vol.2, pp.208/ 45ـ44، ص1391رضایی هفتادر، (  

209/ id., 2003, vol.3, pp.389-391/ id., 2004, vol.4, pp.516-518.( 
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شـتن آنـان.   کم بـه  کـ ننـد؛ تـا ح  که با زبان مناظره طرف مقابـل را قـانع   کحت یاز نص
ـ  یقـرآن، زمـان  آوري  پس از جمع سده یکش از ی، بیاسالم پژوهشگران ـ  ک ن یه بـا چن

جـه دنبـال   ین نتیـ دن بـه ا یرسـ  يبرا صرفاًرا  یراه ،شدند رو روبه یانات متناقض الهیب
با  [حضرت] محمده کبود  ياژهیو يهاتیموقع بارهمتناقض، در يهایه وحکردند ک

نوپـاي  ومـت  که حکـ شـد   یوحـ  یزمـان  ،طلـب رجنگیات غیآه است. آنها مواجه بود
ـ نفـرات و ن  از حیثه جامعه ک هنگامیف بود؛ اما یضع اسالمی ـ رد، آکـ رشـد  رو ی ات ی

 فرمـان داده  نبه آنـا  ،امالً مقتدر شدندکمسلمانان  ینهادند. وقت یطلب رو به فزونجنگ
 کنندن کشهیرا ر یپرست تا بت جا، با بدخواهان خود بجنگندک هردر زمان و  هردر شد 

  ).Firestone, 1997, p.1( گرددن برتر یاسالم د در نتیجه و
ـ   صـلح  کامالً هو روان جامعه از مرحل نرم، به انتقال گفته مطلب پیش ـ نهایجـو بـه ب ت ی

ـ   »جنـگ در قـرآن   یاملکـ ت نظریـه «ه کـ  اشاره مـی کنـد؛ امـري    طلبجنگ  تنـام گرف
)Firestone, 1997, p.1/ id., 1999, p.51.(  

بسیار او در منـابع اسـالمی    کاوشدرباره آیات جهاد، گویاي  فایرستون هاي پژوهش
به  ذیلخورد که جاي تأمل بسیار دارد. در  چشم می  و بهامطالبی در سخنان  ولیاست؛ 

  .شود ترین آنها اشاره می مهم

  ات جهادیرش آیدر پذ یجامعه اسالم نبودنصدا یک. 2ـ1
  گوید: نبودن جامعه اسالمی در پذیرش آیات جهاد می صدا درباره یک فایرستون

ان، دلیل بـر وجـود   لمانمس اولیه هدر جامع زمانو هم متفاوت يهايبندو دستهات ینظر
ـ  منابع مختلفبه  ،شد نظرییتأ يبرا گروه هرزیرا ؛ است متناقض یانیات وحیآ  یقرآن

آیات  غلبه کرده و، طلبهاي صلحگروه برطلب جنگ يها. سرانجام گروهدادیارجاع م
  .)Firestone, 1999, p.22( نمودد ییتأرا آنان  يهابرنامهطلب  جنگ

  نویسد: می در جاي دیگرفایرستون 
دهد که جامعه نوپاي اسالمی در مـورد چگـونگی    قرآن خود به این حقیقت گواهی می

هایی تقسیم شده بـود. برخـی از ایـن    صدا نبوده و به گروهبرخورد با غیرمسلمانان یک
بودند؛ بعضی فقط خواهان جنـگ دفـاعی!؛ امـا     ها، خواهان سکوت یا حتی صلحگروه

عنوان یک امت مسـلمان و   اي قبل از اسالم، بهقبیله شیوه دیگرانی خواهان جنگیدن به
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طلبان حاکمیت یافتند و دیدگاهشان بـه عنـوان دیـدگاه    مؤمن بودند که سرانجام جنگ
  .)Firestone, 2006, p.318(اسالم تدوین گردید 

کند یاد می» مخلّفون«درباره جنگیدن، با عنوان  پیامبرقرآن از مخالفان دستور : بررسی
آنان از  یچیدلیل سرپ ، بلکهگاه براي نرفتن به جنگ به آیات صلح استناد نکردندکه هیچ

اسـت (طبرسـی،   سبب اشتغال به اموال و انفس بوده  راهت از جنگ بهکم خداوند، کح
 /210، ص9، ج1371/ میبـدي،  269ــ 268، ص5تا]، ج طوسی، [بی /86، ص5ج ،1372

  ).332، ص17، ج1408ابوالفتوح رازي، 
  فرماید: داوند درباره این موضوع میخ

خَلَّفُونَ فَرِحالْم مهدقْعبِم الفولِ خساهللاِ ر واک ووای أَنْ رِهدجاه هِموالبِأَم و هِمـب   یف أَنْفُساهللاِ لِیس و 
 تبـوك]،  جنـگ  ان [ازیجو : تخلفهونَفْقَی انُواک لَو حرا أَشَد جهنَّم نار قُلْ الْحرِّ یف تَنْفرُوا ال قالُوا

 در خود، هاى جان و اموال با هک داشتند راهتک و شدند خوشحال خدا رسول با مخالفت از
 تکـ حر دان]یم سوى [به گرما نیا در«: گفتند مؤمنان] به و گریدیک [به و نندک جهاد خدا راه

  .)81توبه: ! (دانستند مى اگر »!است تر گرم هم نیا از دوزخ آتش«: بگو آنان] [به!» دینکن
خَلَّفُونَ کلَ قُولُیسنَ الْمرابِ موالُنا شَغَلَتْنا الْأَعأَم لُونا ورْ أَهتَغْفقُولُـونَ ی لَنا فَاس  هِمـنَتمـا  بِأَلْس 
ـ  بلْ نَفْعاً مکبِ أَراد أَو ضَرا مکبِ أَراد إِنْ ئاًیشَ اهللاِ منَ مکلَ کملی فَمنْ قُلْ قُلُوبِهِم  یف سیلَ  انَک

ـ خَب تَعملُونَ بِما اهللاُ ـ باد اعـراب  از فـان متخل زودى : بـه راًی ـ  [عذرتراشـى  نینشـ  هی رده] ک
 در مینتوانست [و داشت مشغول خود به را ما ما، هاى خانواده و اموال حفظ]«[: ندیگو مى

 سـخنی  خود زبان به آنها »!نک آمرزش طلب ما براى م]،ینک همراهى را تو هیبیحد سفر
 نـد، ک دفاع شما از خداوند برابر در تواند مى سىک چه«: بگو! ندارند دل در هک ندیگو مى

 همـه  به خداوند و! گردد]؟ [مانع ندک اراده نفعى اگریا  بخواهد شما براى انىیز هرگاه
  .)11فتح: ( »!است آگاه دیده مى انجام هک ىیارهاک

ه کتوان دریافت  ، میيریهاي تفس در کتابات جنگ و صلح یخ نزول آیبا مراجعه به تار
ات بیـانگر  یـ ه در آکـ سـوره حجـر    94ه یمثال، آ اند؛ برايزمان نازل نشدهات، همین آیا

در مکه نـازل شـده    پیامبري حضور ها سالشده است، در نخستین  يبندصلح، دسته
 ،یاشــیع/ 32، ص3ج ،1415، يزیعروســی حــو /47، ص14، ج1412اســت (طبــري، 

  ).253، ص2ج ،1380
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نه نـازل شـده اسـت    یپایانی حضور در مد يها سالتوبه، در  طلب سورهات جنگیآ
ــی،  ــیوطی، 209، ص1، ج1376(زرکش ــوکانی،  /26، ص1، ج1421/ س ، 1، ج1993ش

ات ـ که مبناي دیـدگاه   ین آیزمان امدرباره نزول هفایرستون )؛ بنابراین استدالل 505ص
  بوده است ـ پذیرفتنی نیست. ات جهادیرش آیپذ در یجامعه اسالم صدانبودن او در یک

  طلبجنگریطلب بر غگروه جنگ غلبه. 2ـ2
  گوید: طلب می طلب بر غیرجنگ درباره غلبه گروه جنگ فایرستون

نسـبت بـه جنـگ در زمـان      انه جامعـه مسـلمان  کاست  با توجه به آیات قرآن، روشن
 شیمـاب کطلـب،  جنـگ  يهـا . گروهواحدي نداشتندده یعق محمد ]حضرت[ يرهبر

اثبات نظرشان،  يبرا آنها كمدرردند و کیت میفعال جامعهیا  امبریت از پیحما يبرا
بـر  ،طلبانـه ج رفتار جنـگ ارو، با طلبات قرآن بود. سرانجام، گروه جنگیبه آ کتمس 

ـ طلبانه قرآن تأات جنگیآنان با آ يهابرنامه چیره شدند و، طلبگروه صلح  گردیـد د یی
)Firestone, 1997, p.18(.  

 طلـب بـر   هـاي جنـگ   ، با طرح مباحثی چون چیرگـی گـروه  فایرستونرسد  نظر می : بهبررسی
طلـب   اسـاس، دینـی خشـونت    اسالم را در تا طلب، در صدد برآمد هاي غیرجنگ گروه

 ،خـود ، امبریپه کنیتوان پذیرفت؛ زیرا با توجه به ا این دیدگاه را نمی کند؛البتهمعرفی 
 درواقـع  گونـاگون،  يهـا شـور کبه  ییهاامیگسترش اسالم، با فرستادن پ غازآ در دوران

جـاد و گسـترش   یاتوان گفـت کـه   یکرد، م يگذارهیرا پا یدولت اسالم یروابط خارج
 /606، ص2، ج1415هشـام،   (ابن است یدولت اسالم يالزم برا يامر ،زیآمروابط صلح

  ).264، ص1، ج1418سعد،  ابن
ت نخسـت  یه اولوکدهد یصدر اسالم، نشان م يهار جنگد ينبو رهیبررسی س

تـا]،   است نه جنگ! (یعقـوبی، [بـی   صلح بوده با درنظرگرفتن اوضاع زمان امبریپ
تــرین  آن یکــی از مهــم بــر )؛ افــزون636ـــ633، ص2، ج1967/ طبــري، 54، ص2ج

دو  پس از ورود به مدینه انجام دادند، ایجاد صلح و صفا میان پیامبرکارهایی که 
قبیله اوس و خزرج بود کـه بـیش از یکصـد سـال میـان آنهـا اخـتالف، جنـگ و         

ــدي،   ــود (واق ــ431، ص2، ج1989خــونریزي ب ــی، 432ـ / 38، ص2، ج1993/ ذهب
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ــ78، ص2، ج1404حســینی جرجــانی،  در  ه آن حضــرتریســ یبررســن ی)؛ همچن
ه آن ک دهد ، نشان میخ اسالمیبا دشمنان در تار ایشانبرخورد  چگونگیها و  جنگ

، 2، ج1967(طبـري،   مسـلمانان شـروع شـود    سـوي جنگ از  نبودندل یحضرت ما
). به نظر برخی 109ص تا]،ی، [بی/ عرفان50، ص2تا]، ج / یعقوبی، [بی507ـ499ص

بـراي دفـاع از تجـاوز دشـمنان از      هاي پیامبر از دانشمندان مسلمان، همه جنگ
  ).197ـ196، ص1993حریم مسلمانان و دین اسالم بوده است (بالغی، 

تحقـق   يد از آن بـرا یـ گفتنی است، صلح در اسالم ماننـد جنـگ، ابـزار اسـت و با    
ن و یتـأم «استقرار صلح در اسالم،  يهان هدفیترواالتر سود جست. از مهم ییها هدف

ـ  امـام اسـت.  ر شده کذ» ن حقیها به دت انسانیدعوت و هدا«و » تیحفظ امن در  یعل
دشـمن را بـه    يشـنهاد یدهد تا صـلح پ یه به او فرمان مکاز آن، پس اشتر کمال عهدنامه

  د:یفرما یزه و هدف آن میانگ ند، دربارهکرد ن یت الهیشرط وجود رضا
ت شهرهاى توست؛ ولى یان و آسودگى خاطر آنها و امنیش لشکریصلح موجب آسا

صـلح  ردن، تن به کریبسا دشمن براى غافلگ ن! چهکلّى از دشمن حذر ک پس از صلح، به
البالغـه،   گمـانى قـدم مگـذار! (نهـج     ر و به راه خوشیاط گیق احتیدهد. درباره این، طر

  ).302، ص1388
ن حـق اسـت.   یها به ددعوت انسان ،تب اسالمکهاي صلح در م گر از هدفید یکی

 اسالم گـسترش افت. بایتوان یه میبین هدف را در صلح حدیبه ا یابینمونه روشن دست
 مناسـب  نهیزم مان،یپ نیا انعقاد از پس آرامش پرتو در و) هیبیحد( حصل مانیپ انعقاد و

 چــند  ،پیـامبر  .شد فراهم روز آن لیقبا رؤساى و زمامداران با اتبهکم و رهکمذا براى
 آن جهـان  مهـم  شورهاىک به ها،نامه با همراه ر،یسف عنوان به را افراد نیتردهیورز از تن

 ىتـأثیر  و شد روروبه جهان زمامداران شتریب استقبال اب امبریپـ اتباتکم. فرستاد روز
، 4، ج1405/ بیهقــی، 119، ص1، ج1993(مفیــد،  گذاشــت روز آن جهــان در شــگرف

  ).43، ص1378ان، یقاسم /145ص
ه ریـ جزن اسالم در سراسر یگسترش د ،هیبیحد یخییکی از پیامدهاي مهم صلح تار

ه، کـ ه دو سال بعـد در فـتح م  ک ياگونه مسلمان شدند؛ به ،ياریبود که شمار بس العرب
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ـ بین تعداد در هنگام صـلح حد یه اک، در حالیدیهزار نفر رس شمار مسلمانان به ده ه بـه  ی
  ).322، ص3، ج1415هشام، د (ابنیرسینفر هم نم 1400

  یهدف جهاد اسالم ،گسترش فتوحات .2ـ3
 یرا گسترش فتوحات معرف یسوره توبه، هدف جهاد اسالم 29 هیبا استناد به آ فایرستون

  د:یگو کرده است و می
ـ . امیالدي ارتباط دارد 630در سال  كتبو هبه حملسوره توبه  29ه ینزول آ  ،هیـ ن آی

م یه تصـم کـ نـد  کید مـ ییـ ق شـده و تأ یتـاب، تصـد  ک  ح در جنگ با اهلیصر هین آیاول
ن یاافت یر، بعد از دیبا روم شرقمنظور نبرد  سپاه بهفرستادن  يبرا محمد ]حضرت[
ه حجاز را مقهور ساخته و در حال گسترش فتوحات بودند، کاتفاق افتاد. مسلمانان  هیآ

ـ یبشیپ قابل ،يبه عنوان گام بعد یحیمس يهانیبه سرزم آنان یشکرکم لشیتصم  بـود  ین
)Firestone, 1997, p.16(.  

  نویسد: او در جاي دیگر می
ـ  ه در نگـاه اول، متفـاوت از اهـداف    آیات زیادي در قرآن راجع به جنگ وجود دارد ک

شود، عبارت اسـت  رسد؛ اما آنچه از آنها فهمیده مینظر می هاي پیش از اسالم بهجنگ
پرستان و اجتنـاب  مسلمانان، امر به کشتن بتاز دستور به جنگ نامحدود در مقابل غیر

  .)Firestone, 1999, p.47( از پیشنهاد صلح، تا اینکه اسالم دین برتر گردد
کتـاب   طورکلّی جهاد در قرآن، تنها به مشرکان اختصاص دارد و جهاد با اهلبهبررسی: 

یـا   مثال اقدام به جنگ کنند ست؛ مگراینکه دلیل دیگري وجود داشته باشد؛ برايیجایز ن
). گفتنی است واژه 288ـ287، ص1395میان مسلمانان فتنه و اختالف بیندازند (خویی، 

 تـاب ک بـر اهـل   آن اطالق و کار رفته است به تابک راهلیغ ايبر م،یرک قرآن در كمشر
)؛ حتی اگر به گفته 289، ص1395خویی،  /212، ص1، ج1391 ،ییست (طباطباین ثابت

 تبوك باشـد، بایـد گفـت کـه حملـه      سوره توبه، مرتبط با حمله 29، نزول آیه فایرستون
بسیج مسلمانان در ایـن جنـگ،   اثیر، علت که به گفته ابن تبوك دفاعی بوده است؛ چنان

، 1385اثیـر،  (ابـن  نان بوده اسـت سمت آ لشکرکشی امپراتور روم در سال نهم هجري به



  جهاد اتیدرباره آ ستونریفا ينقد آرا  
97

  

  ).400، ص2، ج1370ر.ك: سبحانی،  /277، ص2ج
اي که دربـاره   جهاد دفاعی بوده است؛ زیرا نخستین آیه ،آغاز تشریع جهاد در اسالم

، 10، ج1381(مکارم شـیرازي،   کند رفی میروشنی جهاد دفاعی را مع جهاد نازل شد، به
ــران تصــریح کــرده ).110، ص1383مصــباح یــزدي،  /354ص انــد کــه  برخــی از مفس

 وك و حنـین، جنبـه دفـاعی داشـته اسـت     هایی مانند جنگ احد، احزاب، موته، تب جنگ
، 1، ج1419کثیر،  ابن /351، ص2، ج1364/ قرطبی، 28ص، 2، ج1374(مکارم شیرازي، 

  .)232، ص1، ج1377نی، جرجا/ 388ص
مطلـق  ه فایرستون به آن اسـتناد کـرده اسـت ـ     کـ   سوره توبه 29این، آیه  بر افزون

ترتیب آیات مقید به تهاجم و فتنه دشمن،  شود؛ بدین باشد که حمل بر آیات مقید می می
، 1، ج1391(طباطبـایی،  قیدوشـرط هسـتند    شوند که مطلـق و بـی   مفسر آیاتی تلقی می

  ).151، ص4، ج1374مکارم شیرازي،  /487ص
ف از داند. هـد یز میهاي مشروع، جا به هدف یابیدست ياسالم جنگ را تنها برا

خـدا   يه بـرا کـ ارزش دارد  یتب اسالم، تقرب به خداسـت و تـا وقتـ   کجهاد در م
رو در بسـیاري از   این ؛ ازن اسالم باشدید و قوانیتوح هلمک يو اعتال ـ  اهللالیسب یف  ـ

 24، 20 :/ توبه74 :/ انفال76 :/ نساء190 :اهللا ذکر شده است (بقره سبیل د فیآیات قی
  ).1 :ممتحنه /15 :/ حجرات41 و

مبـارزه   و شیوه رویارویین یآخر ،جنگه ک دکرته توجه کن نیاد به ینجا بایدر ا
د بـا ارشـاد و   یـ ن باآاز  پـیش و  اسـت  یها و حقـوق انسـان  ن ارزشیبا فساد و تأم
گر ید عبارت به ؛دآغاز کر، جهاد را گوناگون يهابه صورت یت اسالمغایگسترش تبل

 یحت ؛گر استید يهام بر جهاد با سالحمقد ،مال کردن هزینهجهاد با زبان و قلم و 
بار به اسالم دعوت و سپس  نیآخر يد نخست دشمن را برایبا نیز،دان جنگ یدر م

/ 364، ص101، ج1404/ مجلسـی،  36، ص5، ج1388(کلینـی،   ردکـ آغاز را جنگ 
  ).62ـ61، ص1368، يطاهر

و دشـمنان اسـالم در    افرانکمسلمانان و  میانه ک ییهاخ اسالم و جنگیتار یبررس
ه مسلمانان هرگز پیش از دعـوت  کدهد  می نشان ده است،روي دا امبر اسالمیزمان پ
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  فرماید: درباره این می  علی اماماند. ردهکبه اسالم، جنگ را آغاز ن
  و به من فرمود: من فرستادیمرا به  ول خدارس

بـه   !نکـ شروع به جنـگ ن  ینکه او را به اسالم دعوت کنیس قبل از اکچیبا ه !یعل يا
تـو از   يبهتـر اسـت بـرا    ،ندکت یتو هدا هلینفر را به وس یکخدا سوگند اگر خداوند 

، یعـامل  / حـرّ 36، ص5، ج1388، ینیلک( ندکیآن طلوع و غروب م د بریآنچه خورش
  ).30، ص11، ج1403

هاي اخالقی اسالم دربـاره رابطـه مسـلمانان بـا دشـمن در       بررسی آموزه از سوي دیگر
جنگ، گویاي این است که ماهیت جنگ از نگاه اسالم دفـاعی بـوده اسـت. برخـی از     

  اند از: ها عبارت ترین این آموزه مهم
ز فرماندهان خـود بـه   اي به یکی ا در نامه انمؤمن الف) آغازنکردن جنگ: امیر

» جز با کسی که با تـو بجنگـد، جنـگ مکـن!    «فرماید که  می قیس ریاحی بن معقلنام 
  ).588، ص1388البالغه،  (نهج

منابع اسالمی، مـردم را از دشـنام بـه دشـمنان و      دادن به دشمن: از دشنامب) پرهیز 
، 1422 اندلسـی،  عطیـه  ابـن  /108منع کرده است (انعام: حتی در میدان کارزار  ،مخالفان

ــیوطی، 332، ص2ج ــی، 38، ص3ج ،1404/ سـ ــارم467، ص2، ج1416/ بحرانـ  / مکـ
وقتـی بـا     علـی  امـام  ).115ـ95، ص1390واحد جوان،  /395، ص5، ج1374 شیرازي،

من خوش «مود که دهند، فر دشمنان را در میدان جنگ دشنام مییارانش، خبر شد برخی 
  ).456، ص1388البالغه،  هج(ن...» دهنده باشید شما دشنامندارم 

پیـامبر  « نقل شده کـه  صادق اماماز  هاي کشتار جمعی: بودن کاربرد سالح ج) ممنوع
  ).28، ص5، ج1388(کلینی، » هاي مشرکان نهی کرد از ریختن سم در سرزمین اسالم

هاي اسالم در جنـگ، تـالش بـراي     د) تالش براي بازگرداندن صلح: یکی از آموزه
که حتی اگر دشمن، آغازگر کارزار باشد و سپس بـه   اي گونه  است؛ به بازگشت به صلح

آنـان را    زنـد و درخواسـت   شـان نمـی   صلح تمایل نشان دهد، اسالم دست رد بر سـینه 
/ 143، ص9، ج1408/ ابوالفتوح رازي، 853، ص4، ج1372 / طبرسی،61پذیرد (انفال:  می
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  :فرماید می مالک اشتردر نامه خود به  علی مؤمنان ). امیر374، ص1395خویی، 
مکـن کـه    ردـ   که خشنودي خدا در آن استـ   هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن را

گـردد   آسایش رزمندگان و آرامـش فکـري تـو و امنیـت کشـور در صـلح تـأمین مـی        
  ).704، ص1388البالغه،  (نهج

  :ان فرموده استیب يشتریل بیهدف از جهاد را با تفصل، یذ اتیآ
و ملُوهتَّى قاتتْنَۀٌ ونَکتَ ال حف ونَیک و نُیالد لَّها فَإِنِ لووانَ  فَال انْتَهـدلَـى  إِالَّ عم  عنَیالظَّـال: 
ـ باقى نمانـد و د  ]،پرستى و سلب آزادى از مردم و بت[د! تا فتنه ینکار یکبا آنها پ و ن، ی

مـزاحم آنهـا   [برداشـتند   دست ]از روش نادرست خود[پس اگر  ؛مخصوص خدا گردد
  ).193: بقره( ستیاران روا نکتعدى جز بر ستم ]راید! زینشو

و ملُوهتَّى قاتتْنَۀٌ ونَکتَ ال حف ونَیک و ک نُیالدلُّه لَّه ا فَإِنِ لوفَإِنَّ انْتَه لُـونَ ی بِما اللَّهمع 
ـ برچ ] آزادى سلب و كشر[ فتنه تا دینک اریکپ آنها با  و :رٌیبص ـ د و شـود  دهی  [و نی

 اعمـال  از و فسـاد  و كشـر  راه [از آنها اگر باشد و خدا مخصوص همه پرستش]
 انجـام  آنچه به خدا رد]یپذ مى را آنها [خداوند نند،ک خوددارى نادرست بازگردند]

  ).39  :انفالناست (یب دهند مى
هـا  یها، ناامنمصداق فتنه، جنگ که آمده است» للَّه لُّهک نُیالد ونَیک«و » فتنه«درباره مفهوم 

 همبـارز  ؛ بنـابراین پرسـتان اسـت  حـق  ينـابود  يله برایصلح و ح يهامانیستن پکو ش
ه مسـلمانان را از  یتوطئه عل توانه کابد ید تا آنجا ادامه یبا ،زیستافران حقکمسلمانان با 

ه ک نُیالد ونَیک و«ز ین .فر و دعوت به آن نباشندکغ یقادر به تبلدیگر ند و کسلب  نآنا  لـُّ
لَّهکشرطی بهالبته  ؛ن خود نداردیتاب در دک گذاردن اهلیبا باق یمنافات ،»لاسالم  هه به ذم

). 136ص ،1386، یروانیشـ  /76ــ 75، ص9، ج1391(طباطبـایی،   ه دهندیدرآمده و جز
ـ ا» للَّه لُّهک نُیالد ونَیک و«باید توجه داشت معناي  مـردم مسـلمان    هه همـ کـ سـت  ین نی

ـ ا ،ن اسـالم یـ ت دایاز ضـرور  یکـی  چون ؛باشند  یسـت یزمنان هـ امسـل مه کـ اسـت  ن ی
 فَإِنِ«باشد. درست ن آنها، دیتوح در عمل، هرچند داشته باشند،تاب ک ز با اهلیآم مسالمت

ـ  برابـر ن جنـگ در  یـ ه اکدهد ینشان م ،»رٌیبص عملُونَی بِما اللَّه فَإِنَّ انْتَهوا ه کـ سـت  ا یمردم
 آگـاه اسـت   انار آنکخدا به  ؛دیشکشما هم دست ب ،دندیشکدست  نجنگند. اگر آنا یم

  ).58ص ،1375، ي(مطهر
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 يزیانگرفع فتنه ه باکن است ی، ا»اهللالیسب یف«توان گفت هدف از جهاد یجه مینت در
در  و دکننومت اهللا را مستقر کو حدهند قرار  یر الهیمردم را در مسان، مسلمانان، کمشر

  مبارزه با آنان الزم است. ك، تربر ضد اسالم يزیانگ برداشتن آنان از فتنه صورت دست
  فرماید: خداوند می

لُوا وب  یف قاتلُونَی نَیالَّذ اهللاِ لِیسکقاتم وا وتَدیال اهللاَ إِنَّ التَعبتَد حعبـا  خـدا،  راه در : ونَیالْم 
 را ننـدگان ک تعدى خدا هکد ینکن تجاوز حد از و دینک نبرد جنگند، مى شما با هک سانىک

  .)190: ! (بقرهدارد نمى دوست
 یسـ کنند و بـه  کجنگند، نبرد یه با آنان مکیسانکه، مسلمانان موظفند با ین آیبراساس ا

بودن جنـگ   علت مشروع بنابراینرا خداوند تجاوزگران را دوست ندارد؛ ینند؛ زکستم ن
آنـان اسـت (طباطبـایی،     يتجـاوزگر  هیـ ه تجاوز و روحکبل ست،یفر آنان نکافران، کبا 

  .)102، ص1386زاده، یتق /470، ص1، ج1415/ آلوسی، 61، ص2، ج1391
  فرماید: همچنین قرآن می

ـ  مکقاتلُوی لَم نَیالَّذ عنِ اللَّه مکنْهای ال یف  نِیالـد  لَـمـو ی وکخْرِجـنْ  مم ـ د  تَبـرُّوهم  أَنْ مکارِی
 درباره عدالت تیرعا و ردنک کیین از را شما : خدانَیالْمقْسط حبی اللَّه إِنَّ هِمیإِلَ سطُواوتُقْ

ـ ب ارتـان ید و خانه از و ردندکن اریکپ شما با نید راه در هک سانىک  نهـى  نراندنـد،  رونی
  ).8 :ممتحنهدارد ( دوست را شگانیپ عدالت خداوند زیرا ند؛ک نمى

نـد، برداشـت   ا مسـلمانان  دشـمن  ی کـه افرانکـ و عادالنه بـا   یکتار نجواز رفه، ین آیاز ا
 کـارزار  ،نیـ ن بر سر دابا مؤمن است که هکم جز بهگر ید مناطق افرانک ،قصودمشود.  یم
ـ ی ؛رون نساختندیارشان بیرا از د آنانردند و کن ه بـا مسـلمانان معاهـده    کـ  کـافرانی  یعن

  ).234ـ233، ص19ج ،1391، یی(طباطبا داشتند
  قرآن آمده است: در

ـ  مکقاتَلُو نَیالَّذ عنِ اللَّه مکنْهای إِنَّما یف  نِیالـد ـو  وکأَخْرَجـنْ  مم ـ د   علـى  ظـاهرُوا  و مکارِی
 و دوسـتى  از را شـما  : خـدا تنهـا  الظَّالمونَ هم کفَأُولئ تَولَّهمی منْ و تَولَّوهم أَنْ مکإِخْراجِ
 تـان یها خانه از را شما و ردندک اریکپ شما با نید امر در هک ندک مى نهى سانىک با رابطه

 داشـته  دوستى رابطه آنان با سک هر و ردندک کمک شما راندن  رونیب به ای راندند رونیب
  .)9 :ممتحنهاست ( ستمگر باشد



  جهاد اتیدرباره آ ستونریفا ينقد آرا  
101

  

 ناکاران مشریه و دوستداران کن ماکدوستداران مشر اتنه از این آیه، آن است که قصودم
نـد، نـه   یخدا شـده  دان نهـى و متمرّان ارکستمـ   ردندک کمک نآنابه ن اناه مسلمیعله کـ 

  ).234، ص19، ج1391، ییافران (طباطباکمطلق دوستداران 
افران ک ویِژهافران، کروابط دوستانه با  يت برقراریممنوعتوان گفت یرو م ازاین

ـ ا آن، ش ازپـی  هیه و آین آیاز ااست؛ بنابراین  ان آنانیگر و حام زهیست ن قاعـده و  ی
ه کاست  یگران، حالت ثابتیان مسلمانان و دیه حالت صلح مک دیآیدست م اصل به

ـ انت پس از صـلح  یا ترس از خیجز تجاوز امر دیگري  سـتادن قدرتمندانـه در   یا ای
، يخـر راز ف( زنـد یرا برهم نمـ  تجاوز است ـ آن  یه نوعکبرابر دعوت به اسالم ـ  

  .)66ـ65، ص8ج تا]،ی[ب
  فرماید: خداوند می

 أَو مکقـاتلُو ی أَنْ صدورهم حصرَت مکجاؤُ أَو ثاقٌیم نَهمیب و مکنَیب قَومٍ  إِلى صلُونَی نَیالَّذ إِالَّ
 أَلْقَـوا  و مکلُوقـات ی فَلَـم  مکاعتَزَلُـو  فَإِنِ مکفَلَقاتَلُو میکعلَ لَسلَّطَهم اللَّه شاء لَو و قَومهم قاتلُوای
 اند بسته مانیپ شما، مانانیپ هم با هک آنها مگر الً:یسب هِمیعلَ مکلَ اللَّه جعلَ فَما السلَم میکإِلَ
 انـد  شـده  نـاتوان  خود قوم با اریکپ ای شما، با اریکپ از و ندیآ مى شما سوى به هک آنها ای

 آنان بخواهد، خداوند اگر و خود] قوم با همبارز ىیتوانا نه و دارند شما با جنگ سر [نه
 شما با رده،ک رىیگ نارهک شما از اگر پس نند؛ک اریکپ شما با تا ندک مى مسلط شما بر را
 متعـرّض  هک دهد نمى اجازه شما به خداوند ردند،ک صلح شنهادیپ ه]ک[بل ننمودند اریکپ

  ).90 :نساءد (یشو آنان
افران کـ مان مسـلمانان و  یپ هم زیه آنان نکیمانیپ ن همافراک ارشتک بودن ممنوعه، ین آیاز ا

ه کـ  ـ  افرانکـ مـان مسـلمانان بـا    یه از پین آیه در اکازآنجاشود؛  یاند، استنباط مطرفیب
توان به جواز ی، ماست و با آن مخالفت نشده شده هگفت ـبوده  جنگ كمان تریظاهر پ به

/ طبرسـی،  287ــ 286، ص3تـا]، ج  (طوسی، [بـی  برد یپ ییهامانین پیت چنیو مشروع
  ).510، ص3ج ،1375، یهاشم /287ـ285، ص5، ج1372

شود  یطلبانه مسلمانان معلوم مصلح يهازهیبه انگ خداوند گذاشتن احتراماز بنابراین 
 /307، ص2، ج1418البی، (ثعـ  دارد ییاسـتثنا  اصل است و جنگ جنبه ،در اسالم صلح

مکارم شیرازي،  /287ـ285، ص5، ج1372سی، / طبر287ـ286، ص3تا]، ج طوسی، [بی
  ).151، ص4، ج1374
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ن و یشـمول و آخـر   ن جهـان یـ عنـوان د  با توجه به مطالب گذشته، آنچه اسـالم بـه  
افران و کـ اسـت، نـه وجـود     كفـر و شـر  کت یـ مکتابـد، حا یبرنم ین الهین دیتر املک

رده اسـت، نـه   کـ ن را بر جهان اراده ین دیت ایمکطره و حایان. خداوند متعال، سکمشر
ن تعلق گرفتـه  ی، بر ایاله ، سنّت و ارادهاز سوي دیگران را. کافران و مشرکرفتن  انیازم
سـت.  یآوردن اجبـاري، ممکـن ن   مـان یرا ایـ مان آورند نه اجبار؛ زیار ایاخت ها بهه انسانک

ن ین خواسته را دعوت به دیمان آورند و تنها راه تحقق ایها اه انسانکخداوند خواسته 
ین ار اسـت؛ بنـابر  یپذانکام و و جدال احسن،یکمت، اندرز نکح يهاوهیه با شکداند یم

 ن،یـ د زیـرا  شـده اسـت؛   نفـى  اجبـارى  نِیـ د )256(بقـره:  » نِیالـد  یف راهکإِ ال«در آیه 
 آن همـه  جـامع  و دارد دنبـال  بـه  عملـى  معـارفى  هکاست  علمى معارف اي از مجموعه
 در اجبار و راهکا هک است  قلبى امور از نیز مانیا و اعتقاد و است،» اعتقاد« لمهک معارف،

  ).342، ص2، ج1391، ییندارد (طباطبا راه آن
نبودن، دشمنی ندارد و  مسلماندلیل  مسلمان، بهریتوان گفت اسالم با افراد غین میبنابرا

؛ نهد می  انیز بنیآممسالمت یستیزمسلمانان را بر صلح و همریاساس روابط مسلمانان و غ
ست ین معنا بدانن سخن یان این دو، سر سازش ندارد. ایشوایو پ كفر و شرکبا نظام ولی 

ان یشوایپ ، بلکهزند ی، به جنگ مسلحانه دست مكفر و شرکت یمکرفع حا يه اسالم براک
ه کز جدید ـ یآممسالمت يهاوهیطور گسترده همه مردم جهان را با ش ز بهیو ن كفر و شرک

نترنت، اعزام مبلّغ یو ا یگروه يهامرسوم است ـ مانند رسانه  یده جهانکدر ده امروزه
نش یخواند، تا از رهگذر گزیرش اسالم فرامیکند و به پذ ن اسالم آشنا مییبا د و... ینید

، يزیرداوطلبانه آن، هم خود به سعادت جاودان رهنمون شوند و هم بدون جنگ و خون
  ابد.ین خدا تحقق یت دیمکحاگسترش  یعنیهدف مسلمانان، 

   جهینت
  رو بدین قرارند: پیشهاي مقاله یافته
از پژوهش بسیار او در منـابع اسـالمی    درباره آیات جهاد، فایرستونآراي  ی. بررس1

 معتبـر  منابع ههم به هک دهد یم درباره آیات جهاد، نشان او خطاهايحکایت دارد؛ ولی 
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ردن از کـ ن ه استفادهکتر آن مهم .است نداشته رافاش ای یدسترس ،اسالمی مربوط به جهاد
 ياریبس يها ه در پژوهشکتنها در پژوهش او، بل ه نهکل بزرگی است ک، مشیعیمنابع ش

  خورد. یم به چشمز یاز خاورشناسان ن
 برخورد با دشمنان اسالم گوناگون يهاروشاست با استفاده از کوشیده  رستونیفا. 2

 بـا توجـه بـه اسـباب     ه، در حالی کیات جهاد را اثبات کنددر قرآن، ادعاي تناقض در آ
گونه تناقضـی میـان آنهـا     هیچ، آیات جهاد که در تفاسیر بیان شده استنزول و اهداف 

  وجود ندارد.
مبنی بر اینکه افرادي در جامعه نوپاي اسالمی، با استناد به آیات  فایرستون. ادعاي 3

ات قرآنی قرار داده یبراي اثبات تناقض در آ يصلح، مخالف جنگ بودند و آن را مستند
م جهاد، کجویان از ح تخلف یچیسرپ علتبودند، پذیرفتنی نیست؛ زیرا در خود قرآن، 

و در  است یعیطب يشده، امر رکذ يویدن يها یل وابستگیدل راهت از جنگ است که بهک
  جوامع وجود دارد. همه

لب نیست؛ زیرا اسالم اساس روابـط  ط ، دینی خشونتفایرستونرغم نظر  . اسالم به4
مردم جهان را  ،آمیز بنیان نهاده مسلمانان با غیرمسلمانان را بر صلح و همزیستی مسالمت

  .فراخوانده استآمیز به پذیرش اسالم  هاي مسالمت با شیوه
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