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نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسالم شیعی
محمد عظیمی طرقدری ،1شهروز شریعتی
دریافت مقاله96/4/82 :
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پذیرش مقاله96/6/82 :

چكیده
گرچه در اسالم صلح یک اصل و قاعده است ،ولی درعینحال جنگ و جهاد ،نهتنها پدیدهای مذمممم هذه
شمار نمیرود هلكه در مماردی یک ضرورت محسمب میشمد .این مقاله هاهذد
کرامت انسان در اسالم ها رویكرد شیعی و هذهعنذمان یذک پذووه

نسذ ت سذن ی جنذگ و

کیفذی ،نخسذت ماذاهآ ایذات قذران و

اممزههای فقه شیعه هه ت یین تفهمی انسانشناسی سیاسی در اسالم و مفهمم کرامت و حفظ حرمت انسان در
نظام اندیشگی اسالم خماهد پرداخت و سپس در ادامه ها مروری هر مفهمم جنگ ،هررسی چیستی و جایگذاه
جهاد در اندیشه اسالم ههویوه در فقه شیعی ،و تحلیل گفتمذان ایذات مذرت

خماهذد کمشذید تذا هرخذی از

مالحظات نظری پیراممن حدودوثغمر جنگ و صلح را ت یین نماید .مقاله نشان خماهذد داد کذه در اندیشذه
اسالم شیعی و در م احث مرهمط هه جنگ ،فق ان دسته از جنگهایی مشروعیت دارند که منا آ ها مفهذمم
«جهاد» هاشند و جهاد اقدامی ضروری علیه کسانی است که هه هر نحم ممكن میکمشذند کرامذت انسذان را
نادیده گرفته و مانع از دستیاهی او هه جایگاه واقعی خمد در خلقت شمند.
واژگان کلیدی :جنگ ،صلح ،کرامت ،انسان ،اسالم ،شیعه

 1دان اممخته دکتری مدیریت راه ردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی (نمیسنده مسئمل)
 2استادیار علمم سیاسی دانشگاه ترهیت مدرس.
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مقدمه
ممضمع جنگ و صلح ازجمله مقمالتی است که ریشه در تاریخ انسان دارد و مقررات مرهمط هه ان
در طمل اعصار و قرون متمادی مسیر تحمل و پیشرفت را طی کرده است .اسالم ازجمله ادیان الهی
است که حقمق طرفین درگیر در منازعات و شرای ای اد صلح را ها تأکید هر کرامذت نذمع انسذان
معلمم و مشخص ساخته است .ایات قران هیانگر این نكته است که ایذن کتذاب مقذدس ،از سذمیی
جان انسان را صاحب حرمت ،کرامت و ارزش میداند و از سمی دیگر هر رفع فتنه و اعالم جنذگ
ها مشرکان تأکید میکند .این در حالی است که مخالفان اسالم ،پیشرفت این ائذین الهذی را مرهذمن
جنگ و خمنریزی دانسته و میکمشند اممزههای اسالمی را مذرو خشذمنت ،تذرور و وحشذت و
مسلمانان را نیز خشمنتطلب و تروریست معرفی کنند .متأسفانه هرخذی گروهذای تنذدرو از ق یذل
سلفیهای تكفیری و یا شاخههای جدیدتر نظیر «القاعده» و «داع » ها هرداشت نادرست از اسذالم
و قران و ارتكاب هرخی اقدامات غیرشرعی زمینه اینگمنه قضاوتهای غیرمنصفانه را هی ازپذی
فراهم میکنند .هر این اساس در خصذم

تعیذین راهاذه جنذگ هاکرامذت انسذان ضذروری اسذت

تحقیقات نظری هیشتری ان ام شمد و اهعاد ان تا حد امكان ت یین و شفا

شمد؛ زیرا دشمنان اسالم

ههطمر مستمر و هیوقفه ،اسالم را از این ناحیه ممرد ه مه قرار میدهنذد .در ایذن صذمرتمسذئله
اصلی پووه

حاضر« :کاستی در تحقیقات ت یین جایگاه ،کرامت و حرمت خمن انسان در قذران و

ههویوه از منظر کالم شیعی است ».اهمیت و ضرورت پرداختن هه این ممضمع از ان حیث است که
ممجب تنمیر افكار عمممی ،جلمگیری از ممفقیت مخالفان اسالم در تخریب این ائین الهذی ،ت یذین
اندیشه شیعیان در ممرد جنگ ونیز ت لیغ و ترویج اسالم شیعی میشمد و میتماند از چشذمانذدازی
نظری مانع از استنادات ساحی جریان «اسالم هراسی» هه هرخی از ایات قران هرای معرفی اسذالم
هذهعنذذمان دیذذن مذرو خشذذمنت و تروریسذذم شذمد .در غیذذر ایذذن صذمرت دامنذذه اسذذالم هراسذذی
گسترشیافته و جامعه هشری نس ت هه اسالم و مسلمین هدهینتر خماهند شد .این نمشتار که نتی ذه
یک پووه

کیفی و تحلیل گفتمان ایات قران کریم در هاب جنگ و کرامت انسان است ،ها استناد

هه ایات قران و سیره پیام ر اهلهیت هه همراه اشاره هه هرخی از مستندات در فقه شذیعی و هاهذد
"دستیاهی هه نس ت میان جنگ و کرامت انسانی در اممزههای اسالمی "،میکمشد تا هذه ایذن سذ ال
پاسخ دهد که " :از منظر کالم شیعی ،جنگ هاکرامت انسانی چه نس تی دارد؟"
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مبانی نظری
 پیشینه تحقیق

در ممرد جنگ ازنظر اسالم و یا کرامت انسان در قران پووه هایی ان امشده ولی این پذووه
درصدد نس ت سن ی و تعیین راهاه هین جنگ و کرامت انسانی مااهآ ها اممزههای فقه شذیعی و
ها استناد هه ایات قران کریم است .در این زمان که هرخی جریانات فرقهای و غیذر شذیعی نظیذر
القاعده ،طال ان و جریانات تكفیری ممسمم هه داع

هه نام اسالم اقدامات ضد اسذالمی داشذته و

اسالم را ضد اصمل انسانی معرفی میکنند ان ام چنین پووهشی که میتماند حقذایآ را روشذن و
پاسخگمی طال ان حآ هاشد ،پووهشی نم و هدیع و درعینحال اثرگذمار اسذت .م ذانی نظذری و
مناهع دستاول و اثاری که هه ممضمع جنگ و جهاد از منظذر اسذالم پرداختذهانذد صذر نظذر از
کتابهای سیره نگاری ممسمم هه «مغازی» نظیر مغازی واقدی ( )1339و مغازی ممسی هن عق ذه
( )1332که حاوی اطالعاتی مهم در ممرد جنگهای صدر اسالم است ،را میتمان هه سذه گمنذه
اصلی تقسیم کرد :نخست مناهع و اثاری که جنگ و جهاد را هه هر قیمت یک ضذرورت متصذمر
شده اند و ان را هرای حاکمیت ارزشهای اسالمی ضروری هرمیشمارند؛ دوم مناهع و اثذاری کذه
هرخال

دسته نخست ایات مرهمط هه جنگ و جهاد در اسالم را متمقف هر جهذاد دفذاعی و در

صمرت حمله دشمن می دانند و سذمم اثذاری کذه جنذگ و جهذاد را در اسذالم هنگذامی واجذب
میدانند که تعداد دشمنان هی ازحد معینی ن اشد و در صمرت حمله دشمن هاقدرت هیشتر جنگ
و جهاد واجب نخماهد همد .از اثار دسته نخست میتمان هه ارا و فتاوای امام شذافعی ،اهذن همذام
حنفی و ها اندکی تفاوت در هرخی مناهع شیعیان نظیر ارای عالمه حلی و شهید ثانی اشاره کرد .از
اثار دسته دوم می تمان هه نظرات شیخ محمذد ع ذده ،عالمذه شذیخ محمذدجماد هالغذی ،ایذتاهلل
ط اط ایی و امام

خمینی(

) اشاره کرد و در ممرد دسته سمم از نظریات نیز میتمان هذه نظذرات

شافعی ،شیخ طمسی و تفاسیر ط ری و المنار استناد کرد؛ هااینوجمد و هذا وصذف اینكذه نظذرات
متعدد و متفاوتی در ممضمع جنگ و جهاد در اسالم مارحشده است امذا اثذاری کذه هذهصذمرت
نظاممند ممضمع کرامت و حقمق انسانی را در جنگ ههصمرت ویوه و متمرکز ممردهررسذی قذرار
دهند کمتر مشاهده میشمد و در این میان فق شاید هتمان هه کتاب جهاد در اسذالم اثذر صذالحی
ن فاهادی ( )1332و چند پایاننامه دانشگاهی اشاره کرد که این ممضمع را ههصمرت ضذمنی و
مفروض ممردتمجه قرار دادهاند؛
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 مفهوم شناسی

در ادامه و در چارچمب هررسی م انی نظری تحقیآ ،اهعاد ممضمع ممرد واکاوی قرار میگیرد.

 حرمت و کرامت انسان از منظر کالم شییعی  :مكتذب تشذیع هذم هذه لحذاح محتذما و هذم هذه لحذاحروششناسی همماره واجد یککالم مستقل و ممتاز همده که حاصل ادغام معار

قرانذی هذا تفسذیر

معصممانه اهلهیت است (س حانی )11 :1337،کالم شذیعی ،انسذان را صذاحب حرمذت ،کرامذت و
ارزش میداند و این معنی را در ایات مختلف نیز هیان نممده است .هرای مثال ایات زیر را میتمان
ههمثاهه اعالمیهای از حقمق ثاهت انسانی در قران دانست:
« ...وَ لَقَدْ کَرَّمْنا هنیادم»...؛ ( ...ههدرستی ما فرزندان ادم را ارجمند داشتهایم...؛ اسراء)71 :
« ...مَنْ قَتَلَ نَفْساً هِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّمذا أَحْیَذا
النَّاسَ جَمیعاً»...؛ ( ...هرکس تنی را جز هه قصا

یا هه کیفر ت هكاری درروی زمین ذ هكشد ،چنذان

است که تمام مردم را کشته است و هرکه ان را زنده هدارد ،چنان است که همه مردم را زنده داشته
است...؛ مائده)32:
«...یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُمهاً وَ قَ ائِلَ لِتَعارَفُما إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْذدَ اللَّذهِ
أَتْقاکُمْ( »...مردم! ما شمارا از مرد و زنی افریدیم و شمارا از گروهها و ق یلهها کردیم تا یكذدیگر را
هازشناسید .هیگمان گرامیترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شما است...؛ ح رات.)12:
ازنظر قران انسان ممجمدی است که تمانایی دارد جهان را مسخر خمی
خدمت خمی

سذازد و فرشذتگان را هذه

هگمارد و هم میتماند هه « اسفل سافلین» سقمط کند و دراینهین ،این خذمد انسذان

است که هاید درهاره خمد تصمیم هگیرد و سرنمشت نهایی خمی
قران در هه خلقت انسان و سیر ط یعی افرین

را تعیین نماید دراینارت ذاط ،در

او اشاره میشمد 1و پسازان در ایاتی مختلذف هذه

هیان کیفیت زندگی انسانها میپردازد و هه این نكته اشاره مذیکنذد کذه اگرچذه انسذان هذه ههتذرین
صمرت خلآشده است و کماالت تمامی مراتب و عمالم ،از ماده و گیاه و حیمان تا عذالم عقذمل و
مالئكه و ماورای ت رّد را دارا است اما رشد واقعذی انسذانهذا در پنذاه ایمذان هذه دسذت مذیایذد.
ههع ارتدیگر ،انسانی که از روح خداوند در او دمیده شده اسذت 2و شایسذته مقذام خلیفذه

الهذی3

« -1وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اْإلِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُمن» (ما انسانی را از گلوالی سالخمرده تغییریافته افریدیم؛ ح ر)23:
« -2وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُوحِی ( »...و همانا از روح خمد در ان دمیدیم؛ ح ر)29:
 « -3إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً » (من در زمین خلیفه خماهم گماشت؛ هقره )31
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است ،تنها در سایه ایمان است که میتماند هه رشد واقعی هرسد .کتاب اسمانی مسذلمانان هذر ایذن
نكته تأکید و تصریح میکند :لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْمِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ الَّا الَّذمِینَ
امَنُماْ وَعَمِلُماْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیرُ مَمْنُمنٍ ( تین :ایات )3-1
خداوند از سمیی انسان را ههگمنهای خلآ کرده که در مقایسذه هذا سذایر ممجذمدات دارای مزایذای
هیشتری است و درواقع این نمع کرامت ناشی از تمجه ویوه خداوند هه انسان است که از این منظذر
تمام انسانها از این مقام هرخمردارند .یعنی انسان چه هخماهد و چه نخماهد از این کرامت تكمینی
هرخمردار میگردد .هااینوجمد ،در ممارد متعددی ،قران ،انسان را شایسته کرامت و فضیلت هرتر از
این مقدار نیز میداند و ان را در سایه م ارزه پیمسته ها نفس اماره و شیاان وسمسهگر میداند.
در قران هعد از ذکر ایاتی که داللت هر کرامت تكمینی انسان میکند هه ایذاتی نیذز درهذاره کرامذت
اکتساهی یا اختیاری انسان نیز اشارهشده است .منظذمر از کرامذت اختیذاری ،دسذتیذاهی انسذان هذه
کماالت و ویوگیهایی است که ها اختیار و اراده انسان حاصل میشمد .هرخال

کرامت تكمینی که

در وجمد انسانها نهفته همد ،در این ا تالش و سعی انسان ههمنزله پلی هذرای رسذیدن هذه درجذات
هاالتر ایفای نق

میکند اگرچه هنا هر نظام اندیشه اسالمی ،هرخی دیگر راه مقاهل را طی میکننذد و

سران ام هه جایگاه «اسفلالسافلین» 1و «چارپایان» 2میرسند .ازان اکه در اسالم ،تنها معیذار کرامذت
در نزد خداوند ،تقماست و راه رسیدن هه او همان تقماپیشه کردن است؛ درنتی ه هاید گفت هه هذاور
مسلمانان کرامت انسان محدودیت ندارد و هر اساس ایات قران ،انسذان هذرای رسذیدن هذه کرامذت
اکتساهی هاید تالش کند و تقماپیشه نماید .ها این وصف هاید هه این نكتذه نیذز تمجذه داشذت کذه از
منظر اسالمی ،کرامت تكمینی اگرچه کمال انسان ههحساب میایذد ،ولذی ارزش اخالقذی نذدارد و
انچه دارای ارزش اخالقی محسمب میشمد ،کرامت اکتساهی ادمی است.
 حرمت مخالفان فكری در قرآن و کالم شیعی :مااهآ انچه در ممرد کرامت انسانی در اندیشذه اسذالمیگفته شد ،مخالفان سیاسی نیز دارای احترام تلقی میشمند و فراتر از ان مروری هر هرخذی از ایذات

« -1ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ» (سپس او را هه پایینترین مرحله هازگرداندیم؛ تین)1:
« -2لَهُمْ قُلُمبٌ الَّ یَفْقَهُمنَ هِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ الَّ یُ ْصِرُونَ هِهَا وَلَهُمْ اذَانٌ الَّ یَسْمَعُمنَ هِهَا أُوْلَذئِکَ کَاألَنْعَامِ هَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَذئِکَ هُمُ
الْغَافِلُمنَ» ( دلهایی دارند که ها ان حقایآ را دریافت نمیکنند و چشمانی دارند که ها انها نمیهینند و گمشهایی دارند
که ها انها نمیشنمند انان همانند چهارپایان هلكه گمراهترند ،انها همان غافالن هستند .اعرا )179 :
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قران نشان می دهد که حتی در ممرد سب و تمهین هه مقدسات و مقامات ،سفارشی جذز تسذامح و
خمدداری از نشستوهرخاست ها سبکنندگان ن مده است.
«قَدْ نَزَّلَ عَلَیْكُمْ فِی الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ایَاتِ اللَّهِ یُكْفَرُ هِهَا وَیُسْتَهْزَأُ هِهَا فَذال تَقْعُذدُوا مَعَهُذمْ حَتَّذ
یَخُمضُما فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْكَافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعًذا» (ال تذه
خدا در این کتاب هر شما نازل کرده که هرگاه هشنمید ایذات الهذی مذمرد انكذار و ریشذخند قذرار
میگیرد ها انها منشینید تا سخنی دیگر اغاز کنند چراکه در این صمرت شما نیز مثل انها خماهیذد
شد و مسلماً خدا همه منافقان و کافران را یك ا در دوزخ گرد خماهد کرد؛ نسا.)111 :
«وَإِذَا رَأَیْتَ الَّمِینَ یَخُمضُمنَ فِی ایَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ یَخُمضُماْ فِی حَدِیثٍ غَیْذرِهِ وَإِمَّذا یُنسِذیَنَّکَ
الشَّیْاَانُ فَالَ تَقْعُدْ هَعْدَ المِّکْرَى مَعَ الْقَمْمِ الظَّالِمِینَ»(اگر دیدى کسان در ایات ما فرورفتهاند(ان را هه
استهزاء گرفتهاند) ،از انان رویگردان تا هنگامیکه گفتگم را تغییر دهند و مالب دیگرى هگمینذد و
چمن شیاان تم را هه فراممشی اندازد (از یاد خدا) ،پس از یاداوردن (این مالب یا خذدا) دیگذر هذا
گروه ستمكاران منشین؛ انعام.)33 :
در همین حال و در کنار مستنداتی که هه ان اشاره شد ،ایات و روایات متعدد و فراوانی در حرمت
و منع ترور و قتل پنهانی مخالفان وجمد دارد که هیچگمنه تردیذدی را درهذارهی حرمذت خشذمنت
سیاسی از دیدگاه اسالم هاقی نمیگمارد .ازجمله میتمان هه ممارد زیر اشاره کرد:
« وَال تَقتُلمُا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اهللُ اِالّ هِالْحَآِّ وَ مَنْ قَتَلَ مَظلمُماً فَقَدْ جَعَلْنا لِمَلیِّهِ سُلْااناً فَال یُسْذرِ ْ فِذی
الْقَتْلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصمراً»(و کسی را که خداوند خمن

را حرام کرده ،نكشید ،جز ههحآ! و انکس که

مظلمم کشتهشده ،هرای ولی او سلاه (و حآ قصا

نكنید ،چراکه او

) قراردادیم ،اما در قتل اسرا

ممردحمایت است ،اسرا.)33 :
«فَانْاَلَقا حَتْی اِذا لَقیِا غُالماً فَقَتَلَهُ قالَ اَقَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَةً هِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَذیْئاً نُكْذراً» (هذاز هذه راه
خمد ادامه دادند،تا اینکه نمجمانی را دیدند و او ان نمجمان را کشت( .ممسذی) گفذت :ایذا انسذان
پاکی را هدون انکه قتلی کرده هاشد کشتی!؟ ههراستی کار زشتی ان ام دادهای! (کهف.)71:
هدین ترتیب مالحظه می شمد ،نص قران و کالم در اندیشه اسالمی ،جایگاه ویوهای را هرای کرامت
انسانها و رعایت حقمق مخالفان قائل است.
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 چیستی جنگ و آموزههای جنگ و جهاد در گفتمان کالمی شیعی:جملهای را هه «لِئمن تروتسكی» 1یذا «لئذمتملستمی» 2نس ت میدهند که گفته است« :شاید شما عالقهای هه جنگ نداشته هاشید امذا جنذگ هذه
شما عالقهمند است» ( هیلزگری )1 :1331هشریت در طمل تاریخ  1111ساله تمدن هشذری درروی
کره زمین حدود  11111جنگ را شاهد هذمده و در طذی ایذن جنذگهذا هذی

از  1میلیذارد انسذان

جانهاختهاند .در طمل تاریخ چند هزارساله هشری صرفاً  233سال هدون جنگ و مناقشه همده اسذت
و تنها در طی  11سال یعنی در طی سالهای  1991 -1911درروی کره زمین فقذ  3هفتذه هذدون
جنگ همده و جالب اینكه اکثر این جنگها در کشمرهای جهذان سذمم هذه وقذمع پیمسذته اسذت(".
سازمان پدافند غیرعامل کشمر )3 :1333 ،هر این اساس ،جنگ را میتمان یكی از شگفتانگیزتذرین
پدیدههای اجتماعی و هه تع یر دورکیم ،هیان دیگری از تذاریخ و افریننذده تذاریخ دانسذت (همتذمل،
 .)1 :1337در همین حال ،هاید دانست جنگ هرچند پدیدهای خشمنتامیز تلقی میشمد اما هه نظر
میرسد هیچگاه نمیتمان ههطمرکلی جنگها را ممرد نكمه

و انتقذاد قذرارداد چراکذه هسذیاری از

جنگها در طمل تاریخ حآطل انه و انسانی همده اند و شر

و حیثیت نمع هشر درگرو انهذا نهفتذه

همده است (ادی ی سده )31 :1337 ،اسالم نیز ازجمله ادیذان الهذی اسذت کذه تمجذه ویذوهای را هذه
حقمق طرفین درگیر در منازعات دارد .مروری هر سیره پیام ر اسالم نیز هیانگر این نكتذه اسذت کذه
ایشان از هر فرصت در جنگ هرای هیان مكارم اخالقی ههره میهردند و پیروان را هه رعایت نكذات
اخالقی در جنگ تمجه میدادند و ههویوه هر رعایت حال اسرای جنگی و عدم اج ذار هذه همراهذی
یاران در جنگ تأکید داشتند .ههعنمانمثال هر اساس روایتذی کذه در کتذاب مغذازی محمذدهن عمذر
واقدی نقلشده است هنگامیکه «عمرهن خاذاب» از پیام ر(صذلیاهلل علیذه و الذه) مذیخماهذد کذه
دندانهای پیشین و زهان «سهیل هن عمرو» را که از هزرگذان قذری

هذمد و در فصذاحت و هالغذت

شهرت فراوانی داشت هه هنگامیکه اسیر شد دراورند تا هرگز نتمانذد خا ذه علیذه پیذام ر هگمیذد،
پیام ر(صلیاهلل علیه و اله) میفرماید« :هرگز او را مثله نمیکنم که اگرچه پیام ر هم هاشذم خداونذد
مرا مثله خماهد کرد» (واقدی .)79 :1339 ،و نكته جالب انكذه همذین شذخص هعذدها در مصذی ت
رحلت پیام ر(صلیاهلل علیه و اله) خا ذهای کذمنظیذر را ایذراد مذیکنذد کذه عمذرهن خاذاب از ان
شگفتزده میشمد و هه وجد میاید (همان) .در همین حال امذام علذی ()امذمزههذای نظذری و
عملی کمنظیری را هرای پیروان خمد هاقی گمارده است که هررسی ان در این م ال نمیگن ذد؛ امذا
- Leon Trotsky
- Leo Tolstoy

1
2
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فق ههعنمان یكی از صدها نممنه هه نامه  11نهجال الغه اشاره میشمد که پی

از مماجهه هذا سذپاه

نیرومند و خدعه گر معاویه در جنگ صفین هرخی اداب جنگی را چنین تمصیه میکننذد« :هذا انذان
جنگ نكنید تا زمان که انان جنگ را اغاز کنند؛ چراکه  -سپاس خدا را ذ ح ّذت هذا شماسذت؛ و
رها کردن انها تا دست هه پیكار گشایند ،ح ّت دیگر هراى شما هر انهاست .اگر هه خماست خدا،
شكست خمردند و گریختند ،ان را که پشت کرده نكشید و کس را که دفاع از خمد نتماند ،اسذیب
مرسانید و زخمخمرده را از پا درمیاورید .زنان را هذا زدن هرمذیانگیزانیذد؛ هرچنذد اهذروى شذمارا
هریزند یا امیرانتان را دشنامگمیند؛ چراکه تمانِ زنان اندك است».
ها این وصف نكتهای که در اندیشه اسالمی در م احث مرهمط هه جنگ و منازعات هشری مشهمد هه
نظر میرسد این نكته است که در اسالم فق ان دسته از جنگهایی مشروعیت دارند که منا ذآ هذا
مفهمم «جهاد» هاشند 1.هرچند جهاد ،در زهان عرهذی هذه معنذای کمشذیدن و کمشذ

کذردن امذده

است(محمد-م )77: 1331 ،اما این واژه در قران هه هرگمنه م ارزه درراه خداوند اطالق میشذمد".
جهاد( هه کسر اول) مصدر است هه معنی تالش و نیز اسم است هه معنی جنگ( اقذرب المذمارد) و
جنگ را ازانجهت جهاد گمیند که تالش تمأم ها رنج است« .افذال تاذع الكذافرِین و جاهذدهم هذه
جهاداً ک یراً» 2و در م معال یان ذیل ایه  217سمرهی هقره مذیفرمایذد« :جاهذدت العذدو» یعنذی در
جنگ ها دشمن مشقت را هر خمد هممار کردم (قریشذی )73-77: 1331 ،و درعذینحذال هذهعنذمان
شرط اساسی ایمان و تنعم در ههشت جاویدان و میذزان و معیذار درجذههنذدی امتیذازات در جامعذه
اسالمی معرفیشده است .در ایذن راسذتا خداونذد در قذران م یذد تأکیذد مذیفرمایذد« :ال یَسْذتَمِی
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُ ْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَالْمُ َاهِدُونَ فِی سَ ِیلِ اللَّذهِ هِذأَمْمَالِهِمْ وَأَنْفُسِذهِمْ فَضَّذلَ اللَّذهُ
الْمُ َاهِدِینَ هِأَمْمَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَکُال وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَی وَفَضَّذلَ اللَّذهُ الْمُ َاهِذدِینَ
عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا» (هرگز م منانی که هدون عمر از جهاد هازنشستند ها انان کذه هذه مذال و
جان درراه خدا جهاد کنند یكسان نخماهند همد خدا م اهدان هه مذال و جذان را هذر هازنشسذتگان
هلندی وهرتری هخشیده و همه را وعده پاداش نیكم فرممده و خداوند م اهدان را هذر هازنشسذتگان
هه اجر و ثماهی هزرگ هرتری داده است .نسا)91 :

 -1هرای مثال نک :ایات  193 -191سمره هقره ،ایات  73و  93سمره نسا ،ایه  11سمره مائده ،ایه  33سمره انفال ،ایه
 73سمره حج ،ایات  1و  11سمره صف.
 - 2سمره فرقان ایه 12
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افزون هر این مااهآ اممزه های اندیشه اسالمی ،جهاد اگرچه درراه خدا صمرت میپمیرد ،اما منذافع
ان هه م منان و جامعه اسالمی هازمیگردد .و این ممضمعی است که در ایات قران و ازجمله سمره
عنك مت نیز هه ان تصریحشده است چنانكه خداوند میفرماینذد« :وَالذمِّینَ جَاهَذدُوا فِینَذا لَنَهْذدِینَّهُمْ
سُ ُلَنَا» (کسانی که درراه ما جهاد و تالش نمایند محققاً انهذا را هذه راه خذمی

هذدایت مذیکنذیم.

عنك مت« )39 :وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا ی َاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِی عَنِ الْعَالَمِینَ» (کسی که جهذاد و تذالش
کند ،هرای خمد میکمشد زیرا خدا از جهانیان سخت هینیاز است.عنك مت )3:در همین حال ،پیام ر
هزرگمار اسالم نیز جهاد درراه خدا را هرترین اعمال دانسته و تصذریح داشذتهانذد« :افضذل األعمذال
الصلمة لِمَقتها و هرّ و ال َهادِ فی س یل اهلل» (م لسی،ب ت .)392 :حضذرت امذام علذی()نیذز در
اهمیت جهاد فرممدهاند «فَرَضَ اهلل ال هاد عِزّاً لِالسالم» خداوند جهذاد را هذرای عذزت و سذرهلندی
اسالم واجب کرد( نهج ال الغه ،حكمت.)213
روششناسی تحقیق
ها تمجه هه اینكه هد

این تحقیآ تمسعه و ترویج م انی اسالم شیعی در خصم

انسانی است و پووهشگر فرایند و روشهای مكتب تشیع در خصم

جنگ و کرامت

جنذگ و جهذاد را ت یذین و

معرفی مینماید .این تحقیآ از نمع تمسعهای است.و از این حیث که هذه کشذف عناصذر معنذائی و
ذهنیتهای زیرین که هه رفتارها جهت میدهد میپردازد و ماهیت تفسیری و تحلیلذی دارد .روش
این تحقیآ کیفی است  .و ها تمجه هه اینكه واکاوی ممضمعی مدنظر میهاشذد و در زمینذه و مذمرد
خاصی تحت عنمان جنگ و کرامت انسانی در اسذالم شذیعی ان ذام گرفتذه یذک تحقیذآ مذمردی
زمینهای میهاشد .در این تحقیآ هه روش کتاهخانهای و ها استفاده از اهذزار فذی هذرداری اطالعذات
ممردنیاز جمعاوریشده است .در این صمرت کل قران کذریم و ارا و نظذرات اهذلهیذت و اقذمال
فقهای طراز اول شیعه محدوده ممردماالعه این تحقیآ است که نممنههای مرت

ها ممضمع تحقیآ

ها استفاده از اهزار فی هرداری استخرا و ها تحلیل محتما ت زیهوتحلیل میشمند.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
ها تحلیل عناصر گفتمانی قران کریم و اراء فقهای شیعه ،در ممرد مقمله جنذگ و کرامذت انسذانی
میتمان هه فهم دو مفهمم م نایی «جهاد اهتذدایی» و «جهذاد تذدافعی» پذی هذرد .و دریافذت کذه  :در
گفتمان کالمی و نگرش اسالم شیعی ،هیچ گاه هدون اذن امام معصمم( )پیشگام تهذاجم هذر حتذی
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نظامهای کفر و شرك ن مده است .در ادامه دو مفهمم ممکمر ها استناد هه ایات قران کریم و نظرات
صاحبنظران و فقهای شیعه ممرد ت زیهوتحلیل قرار میگیرند.
جدول  :1عناصر گفتمانی جنگ و کرامت انسان در قران کریم
ردیف

متن و نشانی آیات مرتبط

عناصر گفتمانی

 -1جهاد و قتذال :عنك ذمت3و ،39هقذره ،191نسذاء73و ،71مائذده ،11،31انفذال،31
1

واژگان

حج ،73صف1و11
 -2کرامت انسان :اسراء،71ح رات،12

 -1هرای ن رد درراه خدا از حد ت اوز نكنید"هقره "191

 -2خدا جهادگران درراه خمد را هدایت میکند"عنك مت"39
2

گزارهها و
ع ارات

 -3کسی که جهاد کنذد هذرای خذمد مذیکمشذد و خذدا از جهانیذان هذینیذاز اسذت:
عنك مت3

 -1خدا م اهدان را هر قاعدین ها اجر عظیم هرتری داده است "نساء"91
 -1ما ادمیزاد را کرامت دادیم"اسراء71

3

تمصیفها

1

اوامر

1

انس ام گفتمانی

کشتن و قتل یک انسان هیگناه همانند کشتن همه مردم است "مائده"32

 -1جهاد درراه خدا هاجان و مال "عنك مت"39و"حج"73
 -2سختگیری هر کافران "محمد"1

 -3وجمب جنگ درراه خدا(جهاد) "هقره "213

 -1نهی از ترور ،قتل و فساد درروی زمین "مائده ،33اسراء ،33کهف"71
همه ایات مرت

ها جهاد اهتدائی و جهاد تدافعی دارای ارت اط مناقی و مكمذل هذم

میهاشند .استفاده از هر یک از ایات ههتنهایی و هدون در نظر گذرفتن ایذات مكمذل
ممجب هرداشت نادرست از قران میشمد

3

7

 -1تأکید هر دفاع نه شروع جنگ "حج"39

محدودیتهای

 -2جلمگیری از تعدی و ت اوز از حدود "هقره "191

روشهای مقاهله

 -1ای اد هازدارندگی ها ای اد ترس در دشمنان "انفال"31

گفتمانی

ها مهاجمان

 -3حرمت جنگ در ماههای حرام "هقره "191

 -2دفاع و دفع ت اوز ها عمل مقاهلهههمثل "هقره191و"191
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متن و نشانی آیات مرتبط

 -1انسان ههحكم الهی مس مد فرشتگان است "اعرا  11و ح ر"29

 -2انسان خلیفه خدا در زمین است"هقذره" 31جانشذین خداونذد اسذت"انعذام113و
یمنس11

استدالل (دالیل
3

کرامت ذاتی
انسان هه استناد
ایات قران)

 -3انسان دارای روح خدائی است"ح ر 29و س ده 9
 -1انسان امانتدار خداوند است"احزاب "72

 -1انسان دارای علم خداوند است"هقره-31الرحمن3و-1علآ1و1
 -3انسان اشر

مخلمقات است"م منمن-11تین-1اسراء"7

 -7انسان هااراده و اختیار افریدهشده است"ملک-2کهف7و=29عنك مت-3ن ذم-39
اسراء7و19
 -3خذذدا جهذذان افذذرین

را در تسذذخیر انسذذان قذذرار داده اسذذت"اهذذراهیم32و-33

نحل12و-11لقمان – 21جاثیه-13هقره 23و29

 -1جنگ در صمرت ت اوز و تعدی دشمن"هقره 191و-191نحل"123
 -2جهاد در صمرت شروع جنگ تمس دشمن"هقره"191
9

مفروضات

 -3جنگ و جهاد در صمرت پیمانشكنی دشمن "تمهه13
 -1جنگ هرای م ازات دشمن"تمهه"11

 -1جنگ و جهاد هرای حفظ نام و یاد خدا"حج"11

 -3داشتن اذن جنگ و جهاد هه کسانی که هه انها ظلم شده است"حج"39
 -جهاد ابتدايي در کالم شیعي

جهاد اهتدایی ،گمنهای از م ارزه است که مسذلمانان را م ذاز مذیدانذد حتذی درصذمرتیکذه سذاهقه
عداوت و دشمنی هم ها کفار نداشته هاشند هه انها یمرش ه رند و هرای از هین هردن کفر و شرك ها
انان ه نگند .صاحب کنزالعرفان دراینهاره میگمید« :این جهاد اهتذدا از طذر

مسذلمین هذه خذاطر

دعمت هه اسالم شروع میشمد و هدین خاطر جهاد اهتدایی ،عنذمانشذده اسذت» (ضذیایی هیگذدلی،
 .)122 :1331هنا هر اعتقادات شیعیان ،شروع جنگ اهتدایی مستلزم وجمد امام معصذمم()یذا نایذب
خا

اوست(ضیایی هیگدلی .)123 :1331 ،هرخی از فقها ازجمله امام خامنهای صدور حكم جهذاد

اهتدایی تمس فقیه جامعالشرایای که متصدی والیت امر مسلمین است را درصمرتیکذه مصذلحت
ان را اقتضا کند هعید ندانستهاند که جایز هاشد 1.نتی ه عملی مترتب هر این هاور این نكته است کذه
از منظر شیعیان ،در غیاب امام معصمم( ،)هرگمنه اغاز جنگ و جهاد ممقم

هذه شذرای خذا

است .این در حالی است که اهل سنت هرای جنگ اهتدایی چنین شرایای را قائل نیستند و هذر ایذن
 - 1ر.ك هه پاسخ س ال1113رساله اجمهت األستفتائات حضرت امام خامنهای  ،صفحه 222
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هاور هستند که هرگاه مسلمانان هه میزان مشخصی از قدرت و شمکت رسیدند کذه الزمذه م ذارزه و
جهاد اهتدایی است ،هر انان واجب است که از حالت سكمن خار شمند و هه جنذگ اقذدام نماینذد
(خدوری .)111-112 :1331 ،ها این وصف انچنانکه اشاره شد ،گمنهای دیگر از جهاد در گفتمان
اسالمی وجمد دارد که از ان میتمان تحت عنمان جهاد تدافعی اشاره کرد.
 جهاد تدافعي در کالم شیعي :جنگ یا جهاد تدافعی ،مقاهله ملتها یذا کشذمرهای اسذالمی در هراهذرتهاجم و ت اوزت احتمالی هیگانگان هه تمامیت ارضی مسلمانان اسذت .ایذن قاعذده کذه هذه «دفذاع
مشروع» ممسمم است ،امروزه در حقمق هینالملل نیز هه رسمیت شناختهشده و مااهآ ان هر کشمر
م از است در هراهر مت اوزان هه دفاع از خمد پردازد .قران کریم نیز در ایات متعدد جنذگ تذدافعی
را تشریح و هد

از ان را اشكارا ت یین کرده است .که از ان جمله میتمان هه ایذات ذیذل اشذاره

کرد:
«  ...وَ لَمْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ هَعْضَهُمْ هِ َعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَمامِعُ وَ هِیَعٌ وَ صَلَماتٌ وَ مَساجِدُ یُمْکَرُ فیهَا اسْذمُ
اللَّهِ کَثیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَمِیٌّ عَزیزٌ »(و اگر خداوند هعضی از مذردم را هذهوسذیله
هعضی دیگر دفع نكند ،دیرها و صممعهها ،و معاهد یهمد و نصاری ،و مساجدی که نذام خذدا در ان
هسیار هرده میشمد ،ویران میگردد .و خداوند کسانی را که یاری او کنند (و از ایین

دفاع نماینذد)

یاری میکند؛ خداوند قمی و شكستناپمیر است؛ حج .)11 :
«قاتِلُمهُمْ یُعَمِّهْهُمُ اللَّهُ هِأَیْدیكُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَذمْمٍ مُذ ْمِنینَ »(هذا انهذا
پیكار کنید ،که خداوند انان را هه دست شما م ازات میکند؛ و انذان را رسذما مذیسذازد؛ و سذینه
گروهی از م منان را شفا میهخشد و هر قلب انها مرهم مینهد؛ تمهه.)11
«...وَقاتِلُم فِی سَ ِیل اهللِ الذمَّینَ یقذاتِلُمنَكُم وَ الَ تَعتَذدُوا اِنَّ ا ...الَ یُحِذبُّ المُعتَذدِین»(درراه خذدا
هاکسانی که ها شما میجنگند ه نگید ولی تعدی نكنید که خداوند ظالمان و سذتمكاران را دوسذت
ندارد؛ هقره.)191:
« أَ ال تُقاتِلُمنَ قَمْماً نَكَثُما أَیْمانَهُمْ وَ هَمُّما هِإِخْرا ِ الرَّسُملِ وَ هُمْ هَدَؤُکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَمْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَآُّ
أَنْ تَخْشَمْهُ إِنْ کُنْتُمْ مُ ْمِنینَ »(ایا ها گروهی که پیمانهای خمد را شكستند ،و تصمیم هه اخرا پیذام ر
گرفتند ،پیكار نمیکنید؟! درحالیکه انها نخستین هار (پیكار ها شذمارا) اغذاز کردنذد؛ ایذا از انهذا
میترسید؟! هااینكه خداوند سزاوارتر است که از او هترسید ،اگر م من هسذتید؛ تمهذه« .)13 :الشَّذهْرُ
الْحَرامُ هِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصا

ٌ فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ هِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَذیْكُمْ وَ
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اتَّقُما اللَّهَ وَ اعْلَمُما أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ» (ماهِ حرام ،در هراهر مذاهِ حذرام( .اگذر دشذمنان ،احتذرام ان را
شكستند ،و در ان ها شما جنگیدند ،شما نیز حآدارید مقاهلهههمثل کنید ).و تمذام حذرامهذا( ،قاهذلِ)
قصا

است و هر کس هه شما ت اوز کرد ،همانند ان هذر او تعذدّی کنیذد و از خذدا هپرهیزیذد (و

زیادهروی ننمایید)؛ و هدانید خدا ها پرهیزگاران است؛ هقره.)191 :
فقهای شیعه نیز هر جهاد دفاعی تأکید فرممدهاند .صاحب جماهر میفرماید «وَ لَم هَدَأ العَذدوّ هِاالقتذال
وَجَبَ و کانَ جهاداً واج اً مِن غیر حاجه الی اذن االمام( (»)ن فی ،ب ت )21 :اگر دشمن شذروع
هه جنگ کرد جهاد واجب است و نیازی هه اذن امام نیست .در همذین حذال ،ممضذمع دیگذری کذه
میهایست در ارت اط ها جنگ و جهاد در اندیشه اسالمی و شیعی ممردهررسی قرار گیذرد ،گسذتره و
قلمرو دفاع مشروع است .هه هیان ههتر دفاع درجایی صدق میکند که ت اوز هاشد و هذدون ت ذاوز،
مشروعیت دفاع محل ایراد و اشكال است .در این ا الزم هه ذکر است از دیدگاه فقه اسالمی چندین
شرط هرای تحقآ ت اوز وجمد دارد که مهمترین انها را میتذمان هذه شذرح ذیذل دانسذت( :شذ ر،
)33 :1333
 -1ت اوز یا حمله غیر مشروع هاشد و هه تع یر ایه  191سمره هقره ،مصداق «اعتداء هاشد؛
 -2خار ت اوز یا حمله وجمد داشته هاشد؛ الزم هه ذکر است کذه وجذمد خاذر یكذی از شذرای و
مقدمات جماز دفاع در اسالم است چراکه هد

و مقصمد از دفاع دفع خار میهاشد .لذما هذر جذا

خار وجمد داشته هاشد ،دفاع مشروع خماهد همد .فقهاء درهاره خار ت اوز در حمزه جهذاد دفذاعی
از ماده «خم » استفاده کردهاند چنانکه «اهمالصالح حل ی» در کتاب «الكافی فی الفقه» معتقد است:
اگر خم

ت اوز هه هعضی سرزمینهای اسالمی از سمی هعضی کافران و جنگطل ان هرود هر اهالی

تمام اقلیمها است که ها دشمنان مت اوز ن رد کنند و از سرزمین اسالمی وایمانی دفاع کنند( .حل ذی،
ب ت )213:همچنین «سید اهن زهره» در کتاب «الغنیه» ،1عالمه حلی در کتاب «قماعذد االحكذام»،2
شهید اول در «الدروس» 3و امام

خمینی(

)نیز در "تحریر المسذیله" ...1از مذاده خذم

هذه معنذی

ترس هر خار ت اوز تأکید و تصریح کردهاند که در چنین صمرتی دفاع م از است .هذدین ترتیذب

 -1اهن زهره ،حمزه .غنیة النزوع الی علم االصمل و الفروع ،قم :م سسه امام صادق ،چاپ اول1117 ،ھ ،1 ،
 -2عالمهحلی ،قماعد اال حكام فی معرفة الحالل و الحرام ،قم :جامعه مدرسین ،چاپ اول1113 ،ھ ،1 ،

.173

 -3محمد هن مكی عاملی ،الدروس الشرعیه فی الفقه االمامیه ،قم :جامعه مدرسین ،چاپ اول1112 ،ھ ،2 ،
 -1روحاهلل الممسمی الخمینی ،تحریر المسیله ،ترجمه علی اسالمی ،قم :جامعه مدرسین،2 ، 1331 ،

.199

.323

. 31
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در حمزه دفاع شخصی هرخی فقها علم ههقصد حمله مهاجم و هرخی دیگر افزون هر علذم ،ظذن هذه
خار و حمله را هرای جهاد کافی میدانند .هر ایذن اسذاس امذام

خمینذی(

) درایذنهذاره تصذریح

میکند« :هعدازان که و لم ها قراین که ممجب اطمینان هاشد محقآ شد که مهاجم قصد ه مم هذه او
را دارد ،هدون اشكال دفاع هرای

جایز

است»1

 - 3امكان ت اوز یا حمله وجمد نداشته هاشد؛ یعنی اگر کسی قصد حمله دارد اما امكان عملذی
کردن قصد خمد را ندارد که این یا هه خاطر مانع و حائلی که هین مت اوز و انسان قذرار دارد یذا
هه خاطر ضعف مت اوز ،و ...در این صمرت انسان نمیتماند ههعنمان دفاع هه ان شخص یا هه ان
کشمر صدمهای وارد سازد یا ضرر و زیانی هرساند چنانکه شیخ طمسی درایذنهذاره مذیفرمایذد:
«اگر مت اوز از پشت مانع یا رود یا دیمار یا دژ ،قصد حمله و ت اوز هذه کسذی را داشذته هاشذد
ههگمنهای که عقالً امكان حمله و ت اوز نداشته هاشد وی حآ ندارد دفاع کنذد» (طمسذی:1122 ،
 .)122امام خمینی

(

) نیز دراینهاره میفرماید« :اگذر دزد و ماننذد ان ،هذر او امذدافعو ه ذمم

اورد ،اما هداند که او امت اوزو هه خاطر مانعی مانند نهر یا دیمار نمذیتمانذد انچذه را کذه قصذد
کرده ،اجرا کند ،هاید از او خمدداری کرد و ضرر رسذاندن هذه او هذهصذمرت جراحذت یذا جذان
اکشتنو یا غیر اینها جایز نیست و اگر هه او ضرر رساند ضذامن اسذت و همچنذین اسذت اگذر
نتمانستن مهاجم هه خاطر ضعف

هاشد( ».امام خمینی)331 :1331،

 -1حال یا قریبالمقمع همدن ت اوز؛ حمله و ت اوز زمانی م ذمز دفذاع نظذامی مسذلحانه و دفذاع
شخصی میتماند هاشد که مرهمط هه زمان حال یا قریبالمقمع هاشد .صاحب جماهر و فقهای دیگذر
میفرمایند« :الی مز الضرب اال لدفع و ال دفع مع االدهار» (م مزی هرای ضرهه زدن مگر هرای دفذع
وجمد ندارد و اگر کسی قصد تضارب نداشته هاشد و پشت کند ،دفعی نیز نخماهذد هذمد( ).ن فذی،
ب ت .)313:هدین ترتیب مالحظه میشمد که از منظر فقه اسالمی و شیعی ت اوز نس ت هذه اینذده
غیر قریبالمقمع نیز م مز جنگ و جهاد دفاعی یا دفاع شخصی نخماهذد شذد زیذرا کذه از سذمیی
مصداق قصا

ق ل از جنایت است و از سمی دیگر نیز ممكن است حملهکننده از ارادهی خمی

پشیمان و منصر

شمد .همچنین هاید تمجه داشت که ت اوز و حملهای کذه احتمذال وقذمع ان در

اینده دور است ههگمنهای نیست که دولت اسالمی را ناچار از استفاده زور و سالح هنمایذد چراکذه
« -1هعد تحقآ قصد المهاجم الیه و لم هالقرائن الممج ة للمثذمق ی ذمز لذه الذدفع هذال اشذكال" روحاهلل الممسذمی
الخمینی ،پیشین،2 ،

.333
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حلوفصل ان از طرق مسالمتامیز و صلح ممكن اسذت( .شذ ر .)1333 ،در همذین حذال از دیگذر
نكاتی که در فقه اسالمی و در خصم

جهذاد تذدافعی ماذرح مذیشذمد ،ضذرورت ای ذاد تذمان

هازدارندگی در هراهر دشمنان است که این اممزه از سمی نظریهپردازان مكتب رئالیسم در غرب نیذز
تاکنمن هه انحای مختلف ارائه و ممردهررسی قرارگرفته است .از منظر تاریخی نیز پذس از اسذتقرار
حاکمیت اسالم در مدینه خداوند متعال دفاع را هرای مسلمانان واجذب کذرد .خداونذد در قذران و
درهاره لزوم قدرت و تمانایی تدافعی مسلمانان میفرماید"«:وَ اَعِدُّوا لَهُم مَا استَاَعتُم مِن قُذمَّةٍ وَ مِذن
رِهَاطِ الخَیلِ تُرهِ ُمنَ هِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم( »"...هر چه در تمان داریذد ،از نیذرو و اسذبهذای امذاده
هرای مقاهله ها دشمنان امادهسازید تذا ایذنکذه هترسذانید هذا ان دشذمن خذدا و دشذمن خذمد را ...؛
انفال)31:عالمه ط اط ایی در تفسیر این ایه هر این هاور است که این ایه هر این نكته تصریح میکنذد
که م منین هاید در ق ال کفار ،ههقدر تمانایی از تدارکات جنگی که هه ان احتیا پیذدا خماهنذد کذرد
تهیه کنند .وی ادامه میدهد که «تُرهِ ُمنَ هِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم »...در مقام هیان تعلیل هذرای جملذه
«وَ اَعِدُّوا لَهُم» است ،و معنای

این است که این قمت و امكانات دفاعی را تدارك ه ینید تا ههوسیله

ان دشمن خدا و دشمن خمد را ترسذانیده و از انذان زهرچشذم گرفتذه هاشذید( .ط اط ذایی ،ب ت:
 )112-111هدین ترتیب میتمان نتی ه گرفت که هد

اصلی داشتن امادگی و قذدرت در اندیشذه

اسالمی ،ای اد ترس هازدارنده از ه مم دشمنان اسذت و مسذلمانان هایذد نیذروی الزم و قذدرت و
امكانات ههتر داشته هاشند تا دشمن از پیروزی در جنگ ها مسلمانان مذأیمس و ناامیذد شذمد و ایذن
امادگی و قدرت متضمن پیروزی مسلمانان گردد( .حسینی)131 :1332 ،
یكی دیگر از م احث مهمی که در ارت اط ها ممضمع جهاد تدافعی مذیتذمان شناسذایی کذرد هحذث
جایگاه و شرط «ضرورت» در دفاع است .از گفتار علما و فقها و سیره عملی پیام ر اکرم( )و امام
علی( )میتمان این شرط را استخرا کرد؛ ضرورت دفاع هدین معنی اسذت کذه مذدافع هذیچ راه
دیگری هرای دفع ت اوز یا خار ندارد و تنها راه هرای ان متمسل شدن ههزور و قدرت هاشد و دفاع
منمط هر ان هاشد .در سیره عملی پیام ر اکرم()و امام علی( )ههوضمح دیده میشمد کذه ایشذان
همماره از خمنریزی حمر داشته و سعی میکردند از راه مسالمتامیز و ها عهد و پیمذان مسذائل را
حل کنند و تنها هنگامی هه خشمنت متمسل میشدند که دشذمن از طریذآ پیمذانشذكنی و یذا زور
اعالم جنگ مینممد .هدین ترتیب مالحظه میشمد که دفاع هنگامی ضروری است که هذرای مذدافع
هیچ راهی جز تمسل ههزور هاقی نمانده هاشد.
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از دیگر مماردی که در هحث دفاع هاید هه ان اشاره کرد ،متناسب همدن دفاع ها ت اوز است که هدان
معناست که میهایست هین ت اوز و عملیات دفاعی ،تمازن کمی و کیفی وجذمد داشذته هاشذد .ایذن
قاعده در فقه اسالمی ههعنمان قاعده «األسهل فاألسهل» ممسمم است .این قاعده افزون هذر انكذه در
ایاتی نظیر ایه  191سمره هقره 1و ایه  123سمره نحل 2ممرد تصریح قرارگرفتذه اسذت ،هلكذه هذه
لحاح عقلی و عرفی نیز قاعدهای صحیح هه شمار مذیرود چراکذه غذرض از دفذاع ،دفذع ت ذاوز و
جلمگیری از ان است و هر این اساس هاید تناس ی معقمل هذین ت ذاوز و اقذدامات دفذاعی رعایذت
شمد .الزم هه ذکر است امام خمینی ههعنمان یكی از فقهای معاصذر شذیعی نیذز درایذنهذاره معتقذد
است ..« :در تمام انچه ذکر شد ،هنا هر احتیاط واجب است که از مرحلهی پایینتر ،اقذدام هذه دفذاع
کند و هه مرت هی شدیدتر از ان هرسد ،األسهل فاألسهل .پس اگر ها اگاه کردن و یک نمع اخاذاری،
دفع شمد هاید همان را ان ام دهد ،و اگر ها داد زدن و تهدید ترساور دفع شمد ،هایذد هذه ان اکتفذا
کند و اگر دفع نشد هه دست دفاع کند ،و اگر از دست هم نشد هر عصا اکتفا کند ،اگر هازهم نشد ها
شمشیر دفع کند ،اگر فق ها جراحت واردکردن دفع شمد هه همان اکتفذا کنذد و اگذر دفذع ت ذاوز
ممكن نیست مگر ها کشتن هه هر وسیلهی کشنده کشتن او جایز است( ».امام خمینی.)331 :1331 ،
هر این اساس از این نظریه امام

خمینی(

)و ع ارات فقهای دیگر نتایج زیر هه دست میاید:

-1در استفاده از وسیله و اهزار دفاعی اولمیت ها وسایل هدون خار و هعد کذمخاذر و از اسذان هذه
شدید سفارش شده است.
 -2میزان و اسیب صدمه نیز ممردتمجه قرارگرفته ههگمنهای که اگر خار هدون ایراد ضذربوجذرح
دور شمد ن اید مرتكب جراحت شمد و اگر خار ها ایراد جراحت دفع شمد ن اید قتل مت اوز شمد.
3ذ هد

از دفاع ،دفع کردن مت اوز است و هرای دفع این خار ،هاید هه میزان ضروری و نیذاز ،از

قدرت و زور و وسیله دفاعی استفاده شمد.
1ذ رعایت ترتیب هنگامی الزم است که مدافع وقت کافی داشته هاشد و ترس غل ه مهذاجم نداشذته
هاشد (ش ر.)33:1333 ،

....« - 1فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ هِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْكُمْ وَ اتَّقُما اللَّهَ وَ اعْلَمُما أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ» هر کذس هذه
شما ت اوز کرد ،همانند ان هر او تعدّی کنید و از خدا هپرهیزید و هدانید خدا ها پرهیزگاران است)
« -2وَإِنْ عَاقَ ْتُمْ فَعَاقِ ُماْ هِمِثْلِ مَا عُمقِ ْتُم هِهِ وَلَئِن صَ َرْتُمْ لَهُمَ خَیْرٌ لِّلصَّاهِرینَ» اگر م ازات میکنید ،پس هایذد هماننذد
انچه هر شما رفته م ازات کنید و اگر شكی ایی کنید ،این کار هرای صاهران ههتر است).
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مالحظه میشمد که پای ندی هه اصمل انسانی و رعایت کرامت انسانی جایگذاهی وثیذآ در اندیشذه
اسالمی و شیعی دارد ههویوه فقهای شیعه هر حرمت خمن انسانها تأکید فرممدهانذد؛ در ایذن راسذتا
امام خامنهای در پاسخ هه این س ال که اگر فرض کنیم حفظ اسالم نذاب محمذدی()متمقذف هذر
ریختن خمن نفس محترمی هاشد ،جایز است؟ میفرمایند« :ریختن ههناحآ خمن نفس محترمه شرعاّ
حرام است و ها احكام اسالم ناب محمدی()تعارض دارد» (امام خامنهای.)223 :1339 ،
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری:

انچنانکه در این نمشتار اشاره شد ،اسالم ازجمله ادیان الهی است که حقمق طرفین درگیر در منازعذات را
معلمم و مشخص ساخته است و اجازه ت اوز و تعدی را نمیدهد .مااهآ ها اممزههای اسالم شذیعی هذد
اصلی جنگ اقامه حآ و عدالت و تمحید و هرچیدن فساد و ستم است .افزون هر این اممزههای اسالم شیعی
هر این اصل صراحت دارد که تا طر

مقاهل دست هه اسلحه ن رده ن اید پی دستی کرد و درعینحال هر این

م نا هه غیرنظامیان مثل زنان ،کمدکان و پیران و افراد زمینگیر ن اید حمله شمد چراکه انها مصداق افذرادی
که هه مقاهله هرخاستهاند نمیهاشند .و هناهراین مصمنیت دارند .اهعاد جنگ نیز در اممزههای ممکمر ها ع ارت
«از حد ت اوز نكنید» تعیین و هر این نكته تأکید شده است که در این راه ن اید تعذدی و ت ذاوز هذه حذدود
انسان و انسانیت صمرت گیرد .ها این وصف مشخص میشمد که در اندیشه اسالم شیعی ،فق ان دسذته از
جنگهایی مشروعیت دارند که منا آ ها مفهمم «جهاد» و از هر نظر تاهع مقررات و شذرای خذا

هاشذند.

جهاد اقدامی ضروری علیه کسانی است که هه هر نحم ممكن میکمشند مانع از دستیاهی انسانها هه جایگذاه
واقعی خمد در خلقت شمند و هد

غایی ان نیز تعالی هخشیدن هه حیات ادمی است .سران ام ،میهایسذت

پمیرفت انچنانکه خداوند در قران م ید نیز تأکید میکند ،و هر م نای اصمل و هاورهای شیعیان که هذه ان
اشاره شد ،جهاد عامل حیات اجتماع انسانی در هراهر عمامل ای اد مرگ فارت انسانها ،محسمب میشمد و
هر این اساس اعتالی انسانیت و نیل هه جامعه تمحیدی و تعمیم عدالت اسالمی که همگی از مقدمات تحقآ
کرامت انسانها محسمب میشمند ،مستلزم جهاد خماهند همد .اسالم شیعی هرخال

هسیاری از فرقذههذای

متأثر از اممزه های وهاهیت نظیر نسل اول و دوم «القاعده» ازجمله گذروه «داعذ » و «النصذره» در عذراق و
سمریه که افزون هر جنگافروزیهای غیرممجه ،کرامت انسانی را هم مخدوش و منكمب میکنند ،مسذیری
متفاوت دارد .هه هیان ههتر مكتب تشیع هرخال

فرقههای تندرو منسمب هه اسالم که ها اقدامات خمد تحذت

عنمان جهاد راه را هرای محكمم ساختن مسلمانان هذه خشذمنت و حمایذت از تروریسذم همذمار مذیکننذد،
ههواساه اممزههای پیشمایان شیعه و پمیایی اجتهاد در این مكتب و فهم م منانه و اصیل از اممزههای اسالم
الگمی متفاوت و درعینحال انسانی از جنگ و جهاد ارائه میدهد .درعینحال ههواساه ویوگیهذایی نظیذر
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«هاطنیگری»« ،حذسگرایذی»« ،عاطفذه گرایذی» و اعتقذاد هذه عصذمت و حقیقذت مالذآ در مكتذب تشذیع
(عنایت 11:1372و .)13درنهایت پیام اصلی خمد را ههگمنهای اعالم مذیکنذد کذه جهذاد هذه معنذای «تعهذد
م منانه» و اگاهانه از دل وجان هرای دستیاهی هه اهدا

واالی اجتماعی و سیاسی و حفذظ کرامذت انسذانی

است.
ب -پیشنهادها:

ههمنظمر معرفی چهره واقعی اسالم شیعی و پیشگیری از قضاوت نادرست درهاره این مكتب و همچنین
جلمگیری از اسالم هراسی در جهان و شیعه هراسی در هین مسلمانان ،پیشنهاد میشمد
-1اممزههای اسالم شیعی در هاب جنگ و جهاد ها استفاده از فناوریهای نمین رسانهای و ههویوه از طریآ
دیپلماسی عمممی ت یین  ،تشریح و ترویج شمند
 -2تفاوت نگرشهای فلسفی شیعیان ها نگرشهای اخ اری تا حد امكان شفا

شمد.

-3کرامت انسان در اسالم ها استناد هه ایات قران در میان تمده مردم جهان ت یین و تشریح گردد.
 -1چهره رئم

پیام ر مهرهانیها حضرت ختمیمرت ت(سالماهلل علیه) و ائمه اطهار()در ساح جهان معرفی و

ت لیغ و ترویج شمد.
-1اخالقمداری اسالم در جنگ و جهاد ت یین و تشریح شمد
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