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  چكیده

ای مذمممم هذه   تنها پدیدهجنگ و جهاد، نه حالنیدرع یاصل و قاعده است، ول کیگرچه در اسالم صلح 

جنذگ و   یمقاله  هاهذد  نسذ ت سذن     نیشمد. ایک ضرورت محسمب می یرود هلكه در مماردشمار نمی

نخسذت ماذاهآ ایذات قذران و      ،یفذ یپذووه  ک  کیذ عنذمان  و هذه  یعیش كردیکرامت انسان در اسالم ها رو

سیاسی در اسالم و مفهمم کرامت و حفظ حرمت انسان در  یشناسهای فقه شیعه هه ت یین تفهمی انساناممزه

خماهد پرداخت و سپس در ادامه ها مروری هر مفهمم جنگ، هررسی چیستی و جایگذاه  نظام اندیشگی اسالم 

مذرت   خماهذد کمشذید تذا هرخذی از       اتیذ گفتمذان ا  لیدر فقه شیعی، و تحل وهیوجهاد در اندیشه اسالم هه

مالحظات نظری پیراممن حدودوثغمر جنگ و صلح را ت یین نماید. مقاله نشان خماهذد داد  کذه در اندیشذه    

هایی مشروعیت دارند که منا آ ها مفهذمم  و در م احث مرهمط هه جنگ، فق  ان دسته از جنگ یعیسالم شا

کمشذند کرامذت انسذان را    هه هر نحم ممكن می کههاشند و جهاد اقدامی ضروری علیه کسانی است « جهاد»

 گرفته و مانع از دستیاهی او هه جایگاه واقعی خمد در خلقت شمند. دهیناد
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 مقدمه
مقمالتی است که ریشه در تاریخ انسان دارد و مقررات مرهمط هه ان  ازجملهممضمع جنگ و صلح 

ادیان الهی  ازجملهدر طمل اعصار و قرون متمادی مسیر تحمل و پیشرفت را طی کرده است. اسالم 

هر کرامذت نذمع انسذان     دیتأکاست که حقمق طرفین درگیر در منازعات و شرای  ای اد صلح را ها 

هیانگر این نكته است که ایذن کتذاب مقذدس، از سذمیی     قران معلمم و مشخص ساخته است. ایات 

نذگ  و از سمی دیگر هر رفع فتنه و اعالم ج داندصاحب حرمت، کرامت و ارزش میانسان را جان 

. این در حالی است که مخالفان اسالم، پیشرفت این ائذین الهذی را مرهذمن    کندمی دیتأکها مشرکان 

های اسالمی را مذرو  خشذمنت، تذرور و وحشذت و     اممزه کمشندیو می دانسته زیرخمنجنگ و 

و تروریست معرفی کنند. متأسفانه هرخذی گروهذای تنذدرو از ق یذل      طلبخشمنتمسلمانان را نیز 

ها هرداشت نادرست از اسذالم  « داع »و « القاعده»های جدیدتر نظیر های تكفیری و یا شاخهسلفی

  یازپذ  یههای غیرمنصفانه را قضاوت گمنهنیاهرخی اقدامات غیرشرعی زمینه  و ارتكابو قران 

انسذان ضذروری اسذت     هاکرامذت س در خصذم  تعیذین راهاذه جنذگ     کنند. هر این اسافراهم می

ان تا حد امكان ت یین و شفا  شمد؛ زیرا دشمنان اسالم  و اهعادتحقیقات نظری هیشتری ان ام شمد 

 مسذئله صذمرت . در ایذن  دهنذد یم، اسالم را از این ناحیه ممرد ه مه قرار وقفهیهمستمر و  طمرهه

خمن انسان در قذران و   و حرمتقیقات ت یین جایگاه، کرامت کاستی در تح»اصلی پووه  حاضر: 

اهمیت و ضرورت پرداختن هه این ممضمع از ان حیث است که « از منظر کالم شیعی است. وهیوهه

ممجب تنمیر افكار عمممی، جلمگیری از ممفقیت مخالفان اسالم در تخریب این ائین الهذی، ت یذین   

انذدازی  تماند از چشذم شمد و میاسالم شیعی می جیو ترولیغ جنگ ونیز ت  در ممرداندیشه شیعیان 

هه هرخی از ایات قران  هرای معرفی اسذالم  « اسالم هراسی»نظری مانع از  استنادات ساحی جریان 

دیذذن مذرو  خشذذمنت و تروریسذذم شذمد. در غیذذر ایذذن صذمرت دامنذذه اسذذالم هراسذذی     عنذذمانهذه 

خماهند شد. این نمشتار که نتی ذه   ترنیهدهمسلمین و جامعه هشری نس ت هه اسالم و  افتهیگسترش

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

 هاهذد  هه همراه اشاره هه هرخی از مستندات در فقه شذیعی و   تیهاهلهه ایات قران و سیره پیام ر 

هذه ایذن سذ ال    کمشد تا می "ی اسالمی،هااممزهنسانی در ا و کرامتدستیاهی هه نس ت میان جنگ "

   "چه نس تی دارد؟انسانی  هاکرامتنگ ج کالم شیعی، از منظر "پاسخ دهد که: 
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 مبانی نظری

  پیشینه تحقیق 

ولی این پذووه    شدهان امهایی کرامت انسان در قران پووه  ای واسالم  ازنظردر ممرد جنگ 

های فقه شذیعی و  سن ی و تعیین راهاه هین جنگ و کرامت انسانی مااهآ ها اممزه نس ت درصدد

ی نظیذر  عیشذ  ریذ غای و ها استناد هه ایات قران کریم است.  در این زمان که هرخی جریانات فرقه

القاعده، طال ان و جریانات تكفیری ممسمم هه داع  هه نام اسالم اقدامات ضد اسذالمی داشذته و   

تماند حقذایآ را روشذن و   کنند ان ام چنین پووهشی که میاصمل انسانی معرفی می اسالم را ضد

 واثرگذمار اسذت. م ذانی نظذری      حالنیدرعپاسخگمی طال ان حآ هاشد،  پووهشی نم و هدیع  و 

از  نظذر صذر  انذد  و اثاری که هه ممضمع جنگ و جهاد از منظذر اسذالم پرداختذه    اولدست مناهع

هن عق ذه  ( و مغازی ممسی 1339نظیر مغازی واقدی )« مغازی»ممسمم هه ی نگار رهیسهای کتاب

تمان هه سذه گمنذه   های صدر اسالم است،  را می( که حاوی اطالعاتی مهم در ممرد جنگ1332)

اصلی تقسیم کرد: نخست مناهع و اثاری که جنگ و جهاد را هه هر قیمت یک ضذرورت متصذمر   

؛ دوم مناهع و اثذاری کذه   شمارندیهرمی اسالمی ضروری هاارزشاند و ان را هرای حاکمیت شده

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

دانند و سذمم اثذاری کذه جنذگ و جهذاد را در اسذالم هنگذامی واجذب         صمرت حمله دشمن می

هیشتر جنگ  هاقدرتصمرت حمله دشمن معینی ن اشد و در  ازحد یهدانند که تعداد دشمنان می

ی امام شذافعی، اهذن همذام    فتاواتمان هه ارا و و جهاد واجب نخماهد همد. از اثار دسته نخست می

حنفی و ها اندکی تفاوت در هرخی مناهع شیعیان نظیر ارای عالمه حلی و شهید ثانی اشاره کرد. از 

اهلل مذه شذیخ محمذدجماد هالغذی، ایذت     تمان هه نظرات شیخ محمذد ع ذده، عال  اثار دسته دوم می

تمان هذه نظذرات   اشاره کرد و در ممرد دسته سمم از نظریات نیز می ()ط اط ایی و امام خمینی

و هذا وصذف اینكذه نظذرات      وجمدنیهااشافعی، شیخ طمسی و تفاسیر ط ری و المنار استناد کرد؛ 

 صذمرت هذه است امذا اثذاری کذه     شدهمارحمتعدد و متفاوتی در ممضمع جنگ و جهاد در اسالم 

ی قذرار  ممردهررسذ ویوه و متمرکز  صمرتههمند ممضمع کرامت و حقمق انسانی را در جنگ نظام

شمد و در این میان فق  شاید هتمان هه کتاب جهاد در اسذالم اثذر صذالحی    دهند کمتر مشاهده می

ضذمنی و   صمرتههمع را نامه دانشگاهی اشاره کرد که این ممض( و چند پایان1332ی )اهادن ف

 اند؛قرار داده ممردتمجهمفروض 
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 مفهوم شناسی 

 .ردیگیمچارچمب هررسی م انی نظری تحقیآ، اهعاد ممضمع ممرد واکاوی قرار  و دردر ادامه 

هذم هذه لحذاح محتذما و هذم هذه لحذاح        مكتذب تشذیع   کرامت انسان از منظر کالم شییعی :   حرمت و -

معار  قرانذی هذا تفسذیر    که حاصل ادغام  همدهمستقل و ممتاز  کالمکهمماره واجد ی یشناسروش

صذاحب حرمذت، کرامذت و    انسذان را  ( کالم شذیعی،  11: 1337)س حانی، است تیهمعصممانه اهل

تمان را می زیرایات و این معنی را در ایات مختلف نیز هیان نممده است. هرای مثال  داندارزش می

 : قران دانستحقمق ثاهت انسانی در  از ایاعالمیه مثاهههه

 (71؛ اسراء: ایم...ما فرزندان ادم را ارجمند داشته یدرست... هه) ؛«...ادمی... وَ لَقَدْ کَرَّمْنا هن»

فَكَأَنَّمذا أَحْیَذا   مَنْ قَتَلَ نَفْساً هِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها  ...»

زمین ذ هكشد، چنذان   ی... هرکس تنی را جز هه قصا  یا هه کیفر ت هكاری دررو؛ )«النَّاسَ جَمیعاً...

است که تمام مردم را کشته است و هرکه ان را زنده هدارد، چنان است که همه مردم را زنده داشته 

 (32؛ مائده:است...

وَ جَعَلْناکُمْ شُعُمهاً وَ قَ ائِلَ لِتَعارَفُما إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْذدَ اللَّذهِ    قْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی...یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَ»

ها کردیم تا یكذدیگر را  ها و ق یلهم و شمارا از گروهیمردم! ما شمارا از مرد و زنی افرید« )أَتْقاکُمْ...

   (.12؛ ح رات:خداوند پرهیزکارترین شما است...ترین شما نزد گمان گرامیهازشناسید. هی

 مسخر خمی  سذازد و فرشذتگان را هذه    را تمانایی دارد جهان ممجمدی است که ازنظر قران انسان

خذمد انسذان    این ،نیهنیدراو سقمط کند  «اسفل سافلین » هه تماندخدمت خمی  هگمارد و هم می

 ، درارت ذاط نیدرا نهایی خمی  را تعیین نمایدتصمیم هگیرد و سرنمشت  خمد است که هاید درهاره

در ایاتی مختلذف هذه    ازانپسو  1شمدقران در هه خلقت انسان و سیر ط یعی افرین  او اشاره می

انسذان هذه ههتذرین     اگرچذه کنذد کذه   پردازد و هه این نكته اشاره مذی ها میهیان کیفیت زندگی انسان

عمالم، از ماده و گیاه و حیمان تا عذالم عقذمل و    کماالت تمامی مراتب واست و  شدهخلآصمرت 

ایذد.  هذا در پنذاه ایمذان هذه دسذت مذی      رشد واقعذی انسذان  اما  است ادار رّد را مالئكه و ماورای ت

  3و شایسذته مقذام خلیفذه الهذی      2اسذت  ، انسانی که از روح خداوند در او دمیده شدهگریدع ارتهه

                                                           

 (23؛ ح ر:افریدیم افتهیرییسالخمرده تغ یوالما انسانی را از گل« )حَمَإٍ مَسْنُمن مِنْ صَلْصالٍ مِنْ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اإْلِنْسانَ» -1

 (29از روح خمد در ان دمیدیم؛ ح ر:و همانا ...« ) رُوحِی مِن یهِنَفَخْتُ فِ وَ» -2

 (31؛ هقره من در زمین خلیفه خماهم گماشت« ) الْأَرْضِ خَلِیفَةً فِی إِنِّی جَاعِلٌ»  -3
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. کتاب اسمانی مسذلمانان هذر ایذن    اند هه رشد واقعی هرسدتماست، تنها در سایه ایمان است که می

لَّا الَّذمِینَ  ا  ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ أَحْسَنِ تَقْمِیمٍ فِی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ  کند:و تصریح می دیتأکنكته 

 (  3-1) تین: ایات  امَنُماْ وَعَمِلُماْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیرُ مَمْنُمنٍ

خلآ کرده که در مقایسذه هذا سذایر ممجذمدات دارای مزایذای       یاگمنهانسان را ههاز سمیی خداوند 

که از این منظذر  درواقع این نمع کرامت ناشی از تمجه ویوه خداوند هه انسان است  و هیشتری است

نخماهد از این کرامت تكمینی یعنی انسان چه هخماهد و چه  .ها از این مقام هرخمردارندتمام انسان

در ممارد متعددی، قران، انسان را شایسته کرامت و فضیلت هرتر از ، وجمدنیهاا گردد.میهرخمردار 

 داند. گر میم ارزه پیمسته ها نفس اماره و شیاان وسمسه هیداند و ان را در سااین مقدار نیز می

هه ایذاتی نیذز درهذاره کرامذت      کندینی انسان میدر قران هعد از ذکر ایاتی که داللت هر کرامت تكم

انسذان هذه    یاهیذ منظذمر از کرامذت اختیذاری، دسذت    است.  شدهاکتساهی یا اختیاری انسان نیز اشاره

شمد. هرخال  کرامت تكمینی که هایی است که ها اختیار و اراده انسان حاصل میکماالت و ویوگی

منزله پلی هذرای رسذیدن هذه درجذات     ش و سعی انسان ههتال ن ایها نهفته همد، در ادر وجمد انسان

 ود نذ نکهرخی دیگر راه مقاهل را طی میهنا هر نظام اندیشه اسالمی،  اگرچه کندهاالتر ایفای نق  می

تنها معیذار کرامذت   در اسالم، ازان اکه  رسند.می 2«چارپایان»و  1«نیالسافلاسفل»سران ام هه جایگاه 

هه هذاور  هاید گفت   هیکردن است؛ درنت شهیو راه رسیدن هه او همان تقماپدر نزد خداوند، تقماست 

هذرای رسذیدن هذه کرامذت     انسذان  و هر اساس ایات قران، محدودیت ندارد کرامت انسان مسلمانان 

ها این وصف هاید هه این نكتذه نیذز تمجذه داشذت کذه از       نماید. شهیاکتساهی هاید تالش کند و تقماپ

و  ، ولذی ارزش اخالقذی نذدارد   دیذ ایحساب مکمال انسان هه اگرچه تكمینیکرامت منظر اسالمی، 

   کرامت اکتساهی ادمی است.شمد، انچه دارای ارزش اخالقی محسمب می

مااهآ انچه در ممرد کرامت انسانی در اندیشذه اسذالمی   : حرمت مخالفان فكری در قرآن و کالم شیعی -

شمند و فراتر از ان مروری هر هرخذی از ایذات   تلقی میگفته شد، مخالفان سیاسی نیز دارای احترام 

                                                           
  ( 1تین: ؛ترین مرحله هازگرداندیمسپس او را هه پایین« )ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ» -1

هُمْ أَضَلُّ أُوْلَذئِکَ هُمُ  وَلَهُمْ اذَانٌ الَّ یَسْمَعُمنَ هِهَا أُوْلَذئِکَ کَاألَنْعَامِ هَلْ قُلُمبٌ الَّ یَفْقَهُمنَ هِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ الَّ یُ ْصِرُونَ هِهَا لَهُمْ» -2

دارند  ییهاهینند و گمشیها نمدارند که ها ان ید و چشمانکننینم افتیدارند که ها ان حقایآ را در ییهادل« ) الْغَافِلُمنَ

 (179 ن هستند. اعرا :غافال ها همانان، ترندشنمند انان همانند چهارپایان هلكه گمراهیها نمها ان که
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دهد که حتی در ممرد سب و تمهین هه مقدسات و مقامات، سفارشی جذز تسذامح و   نشان میقران 

   کنندگان ن مده است.ها سب وهرخاستنشستخمدداری از 

یُكْفَرُ هِهَا وَیُسْتَهْزَأُ هِهَا فَذال تَقْعُذدُوا مَعَهُذمْ حَتَّذ       قَدْ نَزَّلَ عَلَیْكُمْ فِی الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ایَاتِ اللَّهِ»

ال تذه  ) «جَمِیعًذا  یَخُمضُما فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْكَافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ

 قذرار   شنمید ایذات الهذی مذمرد انكذار و ریشذخند     خدا در این کتاب هر شما نازل کرده که هرگاه ه

 خماهیذد ها ان مثل نیز شما صمرت این درها منشینید تا سخنی دیگر اغاز کنند چراکه یرد ها انگمی

 (.111کرد؛ نسا:  خماهد گرد  دوزخ در یك ا را کافران و منافقان همه خدا مسلماً و شد

یَخُمضُماْ فِی حَدِیثٍ غَیْذرِهِ وَإِمَّذا یُنسِذیَنَّکَ     ایَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ رَأَیْتَ الَّمِینَ یَخُمضُمنَ فِی  وَإِذَا»

اند)ان را هه اگر دیدى کسان  در ایات ما فرورفته«)تَقْعُدْ هَعْدَ المِّکْرَى مَعَ الْقَمْمِ الظَّالِمِینَ الشَّیْاَانُ فَالَ

و د گفتگم را تغییر دهند و مالب دیگرى هگمینذ  کهیتا هنگام گردانیانان رو اند(، ازاستهزاء گرفته

)این مالب یا خذدا( دیگذر هذا     اداوردنیاندازد )از یاد خدا(، پس از  یچمن شیاان تم را هه فراممش

 (.33؛ انعام: گروه ستمكاران منشین

ی در حرمت ایات و روایات متعدد و فراواندر همین حال و در کنار مستنداتی که هه ان اشاره شد، 

خشذمنت  حرمذت   یتردیذدی را درهذاره   گمنهچیکه ه وجمد داردمخالفان و منع ترور و قتل پنهانی 

 اشاره کرد: زیرتمان هه ممارد می ازجملهد. گماراز دیدگاه اسالم هاقی نمیسیاسی 

فِذی   ماً فَقَدْ جَعَلْنا لِمَلیِّهِ سُلْااناً فَال یُسْذرِ ْ مَنْ قَتَلَ مَظلمُ وَال تَقتُلمُا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اهللُ اِالّ هِالْحَآِّ وَ »

کس که حآ! و انجز هه خمن  را حرام کرده، نكشید، و کسی را که خداوند«)الْقَتْلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصمراً

چراکه او  اما در قتل اسرا  نكنید، ،میسلاه )و حآ قصا ( قرارداداو  شده، هرای ولیمظلمم کشته

 (.33، اسرا: است تیممردحما

هذاز هذه راه   ) «نَفْساً زَکِیَةً هِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَذیْئاً نُكْذراً   فَانْاَلَقا حَتْی اِذا لَقیِا غُالماً فَقَتَلَهُ قالَ اَقَتَلْتَ»

نمجمان را کشت. )ممسذی( گفذت: ایذا انسذان      نمجمانی را دیدند و او ان کهاینخمد ادامه دادند،تا 

 (.71!  )کهف:ایکار زشتی ان ام داده یراستهه!؟ کشتی که قتلی کرده هاشداندون ه پاکی را

ت امای را هرای کرشمد، نص قران و کالم در اندیشه اسالمی، جایگاه ویوههدین ترتیب مالحظه می

 ها و رعایت حقمق مخالفان قائل است.  انسان
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لئذم  »یذا   1«لِئمن تروتسكی»ای را هه جملهشیعی: کالمیجنگ و جهاد در گفتمان های چیستی جنگ و آموزه -

ی هه جنگ نداشته هاشید امذا جنذگ هذه    اعالقهشاید شما »دهند که گفته است: نس ت می 2«تملستمی

ی درروساله تمدن هشذری   1111( هشریت در طمل تاریخ 1: 1331هیلزگری« ) است مندعالقهشما 

میلیذارد انسذان    1هذا هذی  از   و در طذی ایذن جنذگ   جنگ را شاهد هذمده   11111کره زمین حدود 

سال هدون جنگ و مناقشه همده اسذت   233 صرفاًهشری  هزارساله. در طمل تاریخ چند اندهاختهجان

هفتذه هذدون    3ی کره زمین فقذ   دررو 1991 -1911ی هاسالسال یعنی در طی  11و تنها در طی 

) "ای جهذان سذمم هذه وقذمع پیمسذته اسذت.      در کشمره هاجنگجنگ همده و جالب اینكه اکثر این 

انگیزتذرین  تمان یكی از شگفت( هر این اساس، جنگ را می3: 1333سازمان پدافند غیرعامل کشمر، 

)همتذمل،  افریننذده تذاریخ دانسذت    هه تع یر دورکیم، هیان دیگری از تذاریخ و  های اجتماعی و پدیده

شمد اما هه نظر ز تلقی مییامخشمنتای پدیده(. در همین حال، هاید دانست جنگ هرچند 1: 1337

هسذیاری از   چراکذه  قذرارداد ها را ممرد نكمه  و انتقذاد  جنگ یطمرکلههتمان گاه نمیرسد هیچمی

نهفتذه   هذا ان درگرواند و شر  و حیثیت نمع هشر همده طل انه و انسانیها در طمل تاریخ حآجنگ

هذه  ای را ادیذان الهذی اسذت کذه تمجذه ویذوه       ازجملهنیز  ( اسالم31: 1337همده است )ادی ی سده، 

حقمق طرفین درگیر در منازعات دارد. مروری هر سیره پیام ر اسالم نیز هیانگر این نكتذه اسذت کذه    

هردند و پیروان  را هه رعایت نكذات  ایشان از هر فرصت در جنگ هرای هیان مكارم اخالقی ههره می

هر رعایت حال اسرای جنگی و عدم اج ذار هذه همراهذی     وهیوههدادند و اخالقی در جنگ تمجه می

هر اساس روایتذی کذه در کتذاب مغذازی محمذدهن عمذر        مثالعنمانههداشتند.  دیتأکیاران در جنگ 

خماهذد کذه   ( مذی اهلل علیذه و الذه  صذلی از پیام ر)« عمرهن خاذاب » کهیهنگاماست  شدهنقلواقدی 

را که از هزرگذان قذری  هذمد و در فصذاحت و هالغذت      « وسهیل هن عمر»های پیشین و زهان دندان

اسیر شد دراورند تا هرگز نتمانذد خا ذه علیذه پیذام ر هگمیذد،       کهیهنگامشهرت فراوانی داشت هه 

کنم که اگرچه پیام ر هم هاشذم خداونذد   هرگز او را مثله نمی»فرماید: ( میاهلل علیه و الهصلیپیام ر)

(. و نكته جالب انكذه همذین شذخص هعذدها در مصذی ت      79: 1339)واقدی، « مرا مثله خماهد کرد

کنذد کذه عمذرهن خاذاب از ان     را ایذراد مذی   ریذ نظکذم ای ( خا ذه اهلل علیه و الهصلیرحلت پیام ر)

هذای نظذری و   امذمزه ()اید )همان(. در همین حال امذام علذی   شمد و هه وجد میزده میشگفت

گن ذد؛ امذا   ی را هرای پیروان خمد هاقی گمارده است که هررسی ان در این م ال نمیرینظکمعملی 

                                                           
1 - Leon Trotsky 
2 - Leo Tolstoy 
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که پی  از مماجهه هذا سذپاه    شمدیمال الغه اشاره نهج 11یكی از صدها نممنه هه نامه  عنمانههفق  

هذا انذان   »کننذد:  معاویه در جنگ صفین هرخی اداب جنگی را چنین تمصیه می خدعه گرنیرومند و 

پاس خدا را ذ ح ّذت هذا شماسذت؛ و     س -كنید تا زمان  که انان جنگ را اغاز کنند؛ چراکه جنگ ن

هاست. اگر هه خماست خدا، ها تا دست هه پیكار گشایند، ح ّت  دیگر هراى شما هر انرها کردن ان

شكست خمردند و گریختند، ان را که پشت کرده نكشید و کس  را که دفاع از خمد نتماند، اسذیب  

؛ هرچنذد اهذروى شذمارا    دیذ زانیانگی. زنان را هذا زدن هرمذ  دیاوریخمرده را از پا درمنید و زخممرسا

    «؛ چراکه تمانِ زنان اندك است.ندیگمهریزند یا امیرانتان را دشنام

ای که در اندیشه اسالمی در م احث مرهمط هه جنگ و منازعات هشری مشهمد هه ها این وصف نكته

هایی مشروعیت دارند که منا ذآ هذا   است که در اسالم فق  ان دسته از جنگ رسد این نكتهنظر می

جهاد، در زهان عرهذی هذه معنذای کمشذیدن و کمشذ  کذردن امذده         هرچند  1هاشند.« جهاد»مفهمم 

 ".شذمد خداوند اطالق می درراه( اما این واژه در قران هه هرگمنه م ارزه 77: 1331م، -است)محمد

ر است هه معنی تالش و نیز اسم است هه معنی جنگ) اقذرب المذمارد( و   جهاد) هه کسر اول( مصد

افذال تاذع الكذافرِین و جاهذدهم هذه      »جهاد گمیند که تالش تمأم ها رنج است.  جهتازانجنگ را 

یعنذی در  « جاهذدت العذدو  »فرمایذد:  ی هقره مذی سمره 217ذیل ایه  انیال م معو در  2«جهاداً ک یراً

 عنذمان هذه  حذال نیدرعذ ( و 73-77: 1331هر خمد هممار کردم )قریشذی،  جنگ ها دشمن مشقت را 

هنذدی امتیذازات در جامعذه    شرط اساسی ایمان و تنعم در ههشت جاویدان و میذزان و معیذار درجذه   

ال یَسْذتَمِی  »فرمایذد:  مذی  دیذ تأکدر ایذن راسذتا خداونذد در قذران م یذد       شده است.یمعرفاسالمی 

نِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَالْمُ َاهِدُونَ فِی سَ ِیلِ اللَّذهِ هِذأَمْمَالِهِمْ وَأَنْفُسِذهِمْ فَضَّذلَ اللَّذهُ      الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُ ْمِ

نَ  الْمُ َاهِذدِی الْمُ َاهِدِینَ هِأَمْمَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَکُال وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَی وَفَضَّذلَ اللَّذهُ  

که هدون عمر از جهاد هازنشستند ها انان کذه هذه مذال و     یهرگز م منان) «عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا

هازنشسذتگان   هذر  را جذان  و  جان درراه خدا جهاد کنند یكسان نخماهند همد خدا م اهدان هه مذال 

 هازنشسذتگان  هذر  را م اهدان خداوند و فرممده نیكم پاداش وعده را همه و هخشیده یوهرتر هلندی

 (91است. نسا:  داده هرتری هزرگ ثماهی و اجر هه

                                                           
سمره انفال، ایه  33سمره مائده، ایه  11سمره نسا، ایه  93و  73سمره هقره، ایات  193 -191هرای مثال نک: ایات  -1

 سمره صف. 11و  1سمره حج، ایات   73
 12سمره فرقان ایه  - 2
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پمیرد، اما منذافع  های اندیشه اسالمی، جهاد اگرچه درراه خدا صمرت میافزون هر این مااهآ اممزه

. و این ممضمعی است که در ایات قران و ازجمله سمره گرددیان هه م منان و جامعه اسالمی هازم

لَنَهْذدِینَّهُمْ   فِینَذا وَالذمِّینَ جَاهَذدُوا   »فرماینذد:  است چنانكه خداوند می شدهحیز هه ان تصرعنك مت نی

کنذیم.  هذا را هذه راه خذمی  هذدایت مذی     )کسانی که درراه ما جهاد و تالش نمایند محققاً ان« سُ ُلَنَا

)کسی که جهذاد و تذالش   « لَغَنِی عَنِ الْعَالَمِینَ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا ی َاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ( »39عنك مت: 

 ام ریحال، پ نی(در هم3نیاز است.عنك مت :زیرا خدا از جهانیان سخت هی دکمشکند، هرای خمد می

افضذل األعمذال   »انذد:  داشذته  حیاعمال دانسته و تصذر  نیجهاد درراه خدا را هرتر زیهزرگمار اسالم ن

در  زیذ ن()یحضذرت امذام علذ   . (392ت:  ،بی)م لس« اهلل لیس  یالصلمة لِمَقتها و هرّ و ال َهادِ ف

 یعذزت و سذرهلند   یخداوند جهذاد را هذرا  « فَرَضَ اهلل ال هاد عِزّاً لِالسالم»اند جهاد فرممده تیاهم

 (.213اسالم واجب کرد) نهج ال الغه، حكمت

 تحقیق شناسیروش
ها تمجه هه اینكه هد  این تحقیآ تمسعه و ترویج م انی اسالم شیعی در خصم  جنگ و کرامت 

ی مكتب تشیع در خصم  جنذگ و جهذاد را ت یذین و    هاروشفرایند و  و پووهشگرانسانی است 

ی است.و از این حیث که هذه کشذف عناصذر معنذائی و     اتمسعه. این تحقیآ از نمع دینمایممعرفی 

ی دارد. روش لذ یو تحلو ماهیت تفسیری  پردازدیم دهدیمجهت  رفتارهای زیرین  که هه هاتیذهن

و مذمرد   نذه یزم و در هاشذد یم مدنظرتمجه هه اینكه واکاوی ممضمعی  و هااین تحقیآ کیفی است . 

یذک تحقیذآ مذمردی     گرفتذه  ان ذام خاصی تحت عنمان  جنگ و کرامت انسانی در اسذالم شذیعی   

اطالعذات   هذرداری فذی  ی و ها استفاده از اهذزار  اکتاهخانه. در این تحقیآ هه روش هاشدیمی انهیزم

و اقذمال   تیذ هاهذل  و نظذرات است. در این صمرت کل قران کذریم و ارا   شدهاوریجمع ازیممردن

های مرت   ها ممضمع تحقیآ این تحقیآ است که نممنه ممردماالعهفقهای طراز اول شیعه محدوده 

  شمند.می وتحلیلت زیهاستخرا  و ها تحلیل محتما  هرداریفی ها استفاده از اهزار 

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه
ها تحلیل عناصر گفتمانی قران کریم و اراء فقهای شیعه، در ممرد مقمله جنذگ و کرامذت انسذانی     

پذی هذرد. و دریافذت کذه : در     « جهذاد تذدافعی  »و « جهاد اهتذدایی »یی م ناهه فهم دو مفهمم  تمانیم

پیشگام تهذاجم هذر حتذی     ()گاه هدون اذن امام معصممچیهنگرش اسالم شیعی،  و گفتمان کالمی
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ت ممکمر ها استناد هه ایات قران کریم و نظرا دو مفهمم. در ادامه  های کفر و شرك ن مده استنظام

 .رندیگیمقرار  لیوتحلهیت زو فقهای شیعه ممرد  نظرانصاحب
 عناصر گفتمانی جنگ و کرامت انسان در قران کریم: 1 جدول

 عناصر گفتمانی متن و نشانی آیات مرتبط

ف
دی

ر
 

، 31، انفذال 11،31، مائذده 71و73، نسذاء 191، هقذره 39و3جهاد و قتذال:  عنك ذمت   -1
 11و1، صف73حج
 ،12،ح رات71اسراء  کرامت انسان: -2

 1 واژگان

 "191هقره "خدا از حد ت اوز نكنید درراههرای ن رد  -1
 "39عنك مت"کندخمد را هدایت می درراهخدا جهادگران  -2
نیذاز اسذت:   کمشذد و خذدا از جهانیذان هذی    کسی که جهاد کنذد هذرای خذمد مذی     -3

   3عنك مت
 "91نساء"خدا م اهدان را هر قاعدین ها اجر عظیم هرتری داده است  -1
 71اسراء"ما ادمیزاد را کرامت دادیم -1

ها و گزاره
 ع ارات

2 

 3 هافیتمص "32مائده"گناه همانند کشتن همه مردم است کشتن و قتل یک انسان هی

 "73حج"و"39عنك مت"و مال  هاجانخدا  درراهجهاد  -1
 "1محمد"سختگیری هر کافران  -2
 "213هقره "خدا)جهاد(  درراهوجمب جنگ  -3
 "71، کهف33، اسراء33مائده"ی زمین دررونهی از ترور، قتل و فساد  -1

 1 اوامر

تدافعی دارای ارت اط مناقی و مكمذل هذم    و جهادهمه ایات مرت   ها جهاد اهتدائی  
یی و هدون در نظر گذرفتن ایذات مكمذل    تنهاهه اتیاز اهاشند. استفاده از هر یک می

 شمدممجب هرداشت نادرست از قران می

 1 انس ام گفتمانی

 "39حج"تأکید هر دفاع نه شروع جنگ  -1
 "191هقره "جلمگیری از تعدی و ت اوز از حدود  -2
 "191هقره "های حرام حرمت جنگ در ماه -3

های محدودیت
 گفتمانی

3 

 "31انفال"ای اد هازدارندگی ها ای اد ترس در دشمنان  -1
 "191و191هقره" مثلههمقاهله ها عملت اوز  و دفعدفاع  -2

های مقاهله روش
 ها مهاجمان

7 
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 عناصر گفتمانی متن و نشانی آیات مرتبط

ف
دی

ر
 

 "29و ح ر 11اعرا "الهی مس مد فرشتگان است  حكمههانسان  -1
و 113انعذام "جانشذین خداونذد اسذت   " 31هقذره "انسان خلیفه خدا در زمین است -2

 11یمنس
 9و س ده  29ح ر"انسان دارای روح خدائی است -3
 "72احزاب "خداوند است دارامانتانسان  -1
 1و1علآ-1و3الرحمن-31هقره"انسان دارای علم خداوند است -1
 "7اسراء-1تین-11م منمن"انسان اشر  مخلمقات است -3
-39ن ذم -3=عنك مت29و7کهف-2ملک"است شدهدهیافرو اختیار  هاارادهانسان  -7

 19و7اسراء
-33و32اهذذراهیم"تسذذخیر انسذذان قذذرار داده اسذذت  را درافذذرین   خذذدا جهذذان -3
 29و23هقره -13جاثیه – 21لقمان-11و12لنح

)دالیل  استدالل
کرامت ذاتی 
انسان هه استناد 
 ایات قران(

3 

 "123نحل-191و 191هقره"جنگ در صمرت ت اوز و تعدی دشمن -1
 "191هقره"جهاد در صمرت شروع جنگ تمس  دشمن -2
 13تمهه"ی دشمن شكنمانیپجنگ و جهاد در صمرت  -3
 "11تمهه"جنگ هرای م ازات دشمن -1
 "11حج"خدا ادیو جنگ و جهاد هرای حفظ نام  -1
 "39حج"ظلم شده است هاانداشتن اذن جنگ و جهاد هه کسانی که هه  -3

 9 مفروضات

  جهاد ابتدايي در کالم شیعي -
سذاهقه   کذه یدرصذمرت دانذد حتذی   ای از م ارزه است که مسذلمانان را م ذاز مذی   جهاد اهتدایی، گمنه

یمرش ه رند و هرای از هین هردن کفر و شرك ها  هاانعداوت و دشمنی هم ها کفار نداشته هاشند هه 

این جهاد اهتذدا از طذر  مسذلمین هذه خذاطر      »گمید: می هارهنیدراانان ه نگند. صاحب کنزالعرفان 

ی هیگذدلی،  )ضذیای « اسذت  شذده عنذمان شمد و هدین خاطر جهاد اهتدایی، دعمت هه اسالم شروع می

یذا نایذب   ()هنا هر اعتقادات شیعیان، شروع جنگ اهتدایی مستلزم وجمد امام معصذمم  (.122: 1331

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

صذلحت  م کذه یدرصمرتالشرایای که متصدی والیت امر مسلمین است را اهتدایی تمس  فقیه جامع

نتی ه عملی مترتب هر این هاور این نكته است کذه   1اند که جایز هاشد.ان را اقتضا کند هعید ندانسته

، هرگمنه اغاز جنگ و جهاد ممقم  هذه شذرای  خذا     ()، در غیاب امام معصمماز منظر شیعیان

هذر ایذن    است. این در حالی است که اهل سنت هرای جنگ اهتدایی چنین شرایای را قائل نیستند و

                                                           
 222ی ، صفحه اخامنهرساله اجمهت األستفتائات حضرت امام 1113ر.ك هه پاسخ س ال - 1
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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    

 فتمانگای دیگر از جهاد در اشاره شد، گمنه کهچنانان(. ها این وصف 111-112: 1331)خدوری، 

 عنمان جهاد تدافعی اشاره کرد. تمان تحتان میاسالمی وجمد دارد که از 

ها یذا کشذمرهای اسذالمی در هراهذر     جنگ یا جهاد تدافعی، مقاهله ملت :جهاد تدافعي در کالم شیعي -

دفذاع  »ایذن قاعذده کذه هذه      احتمالی هیگانگان هه تمامیت ارضی مسلمانان اسذت.  ت اوزتتهاجم و 

و مااهآ ان هر کشمر  شدهشناختهالملل نیز هه رسمیت ممسمم است، امروزه در حقمق هین« مشروع

م از است در هراهر مت اوزان هه دفاع از خمد پردازد. قران کریم نیز در ایات متعدد جنذگ تذدافعی   

هه ایذات ذیذل اشذاره    تمان مله میرا تشریح و هد  از ان را اشكارا ت یین کرده است.  که از ان ج

 کرد:  

هَا اسْذمُ  ... وَ لَمْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ هَعْضَهُمْ هِ َعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَمامِعُ وَ هِیَعٌ وَ صَلَماتٌ وَ مَساجِدُ یُمْکَرُ فی»

 لهیوسذ و اگر خداوند هعضی از مذردم را هذه  «)اللَّهِ کَثیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَمِیٌّ عَزیزٌ 

ها، و معاهد یهمد و نصاری، و مساجدی که نذام خذدا در ان   هعضی دیگر دفع نكند، دیرها و صممعه

گردد. و خداوند کسانی را که یاری او کنند )و از ایین  دفاع نماینذد(  شمد، ویران میهسیار هرده می

 (.11حج : ؛ است ریناپمکند؛ خداوند قمی و شكستیاری می

هذا  هذا ان «)مِّهْهُمُ اللَّهُ هِأَیْدیكُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَذمْمٍ مُذ ْمِنینَ   قاتِلُمهُمْ یُعَ»

سذازد؛ و سذینه   کند؛ و انذان را رسذما مذی   پیكار کنید، که خداوند انان را هه دست شما م ازات می

 (.11؛ تمههنهدمی ها مرهمهخشد و هر قلب انگروهی از م منان را شفا می

خذدا   درراه)«وَ الَ تَعتَذدُوا اِنَّ ا... الَ یُحِذبُّ المُعتَذدِین    وَقاتِلُم فِی سَ ِیل اهللِ الذمَّینَ یقذاتِلُمنَكُم  ...»

ولی تعدی نكنید که خداوند ظالمان و سذتمكاران را دوسذت    ه نگید جنگندیکه ها شما م یهاکسان

 (.191هقره: ندارد؛

مْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَآُّ أَ ال تُقاتِلُمنَ قَمْماً نَكَثُما أَیْمانَهُمْ وَ هَمُّما هِإِخْرا ِ الرَّسُملِ وَ هُمْ هَدَؤُکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَ»

 ر ایا ها گروهی که پیمانهای خمد را شكستند، و تصمیم هه اخرا  پیذام «)أَنْ تَخْشَمْهُ إِنْ کُنْتُمْ مُ ْمِنینَ 

هذا  ها نخستین هار )پیكار ها شذمارا( اغذاز کردنذد؛ ایذا از ان    ان کهیکنید؟! درحالگرفتند، پیكار نمی

الشَّذهْرُ  (. »13؛ تمهذه:  خداوند سزاوارتر است که از او هترسید، اگر م من هسذتید  نكهیترسید؟! هاامی

عَلَذیْكُمْ وَ   عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ هِمِثْلِ مَا اعْتَدی دیالْحَرامُ هِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصا ٌ فَمَنِ اعْتَ
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ماهِ حرام، در هراهر مذاهِ حذرام. )اگذر دشذمنان، احتذرام ان را      ) «اتَّقُما اللَّهَ وَ اعْلَمُما أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ

هذا، )قاهذلِ(   کنید.( و تمذام حذرام   مثلههمقاهله دیدارشكستند، و در ان ها شما جنگیدند، شما نیز حآ

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

 (.191هقره:  ؛ننمایید(؛ و هدانید خدا ها پرهیزگاران است یروادهیز

دَأ العَذدوّ هِاالقتذال   وَ لَم هَ» دیفرمایم. صاحب جماهر اندفرممده دیتأکفقهای شیعه نیز هر جهاد دفاعی 

( اگر دشمن شذروع  21ن فی، ب ت: «) ()وَجَبَ و کانَ جهاداً واج اً مِن غیر حاجه الی اذن االمام

واجب است و نیازی هه اذن امام نیست. در همذین حذال، ممضذمع دیگذری کذه       کرد جهادهه جنگ 

گسذتره و  قرار گیذرد،   یسممردهررهایست در ارت اط ها جنگ و جهاد در اندیشه اسالمی و شیعی می

کند که ت اوز هاشد و هذدون ت ذاوز،   قلمرو دفاع مشروع است. هه هیان ههتر دفاع درجایی صدق می

مشروعیت دفاع محل ایراد و اشكال است. در این ا الزم هه ذکر است از دیدگاه فقه اسالمی چندین 

)شذ ر،   ه شذرح ذیذل دانسذت:   تذمان هذ  را می هاان نیترمهمشرط هرای تحقآ ت اوز وجمد دارد که 

1333 :33) 

 اعتداء هاشد؛  »سمره هقره، مصداق  191ت اوز یا حمله غیر مشروع هاشد و هه تع یر ایه  -1

خار ت اوز یا حمله وجمد داشته هاشد؛ الزم هه ذکر است کذه وجذمد خاذر یكذی از شذرای  و       -2

هاشد. لذما هذر جذا    هد  و مقصمد از دفاع دفع خار می چراکهمقدمات جماز دفاع در اسالم است 

خار وجمد داشته هاشد، دفاع مشروع خماهد همد. فقهاء درهاره خار ت اوز در حمزه جهذاد دفذاعی   

معتقد است: « الكافی فی الفقه»در کتاب « اهمالصالح حل ی» کهچناناند استفاده کرده« خم »از ماده 

هرود هر اهالی  طل انجنگای اسالمی از سمی هعضی کافران و هاگر خم  ت اوز هه هعضی سرزمین

ی دفاع کنند. )حل ذی،  مانیواها است که ها دشمنان مت اوز ن رد کنند و از سرزمین اسالمی تمام اقلیم

، 2«قماعذد االحكذام  »، عالمه حلی در کتاب 1«الغنیه»در کتاب « سید اهن زهره»( همچنین 213ب ت:

... از مذاده خذم  هذه معنذی     1"تحریر المسذیله "نیز در ()و امام خمینی 3«الدروس»شهید اول در 

که در چنین صمرتی دفاع م از است. هذدین ترتیذب   اند و تصریح کرده دیتأکترس هر خار ت اوز 

                                                           
 . 199،   1،   ھ1117اهن زهره، حمزه. غنیة النزوع الی علم االصمل و الفروع، قم: م سسه امام صادق، چاپ اول،    -1

 .173،  1،   ھ1113فی معرفة الحالل و الحرام، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول،  اال حكامحلی، قماعد عالمه  -2

   .13،  2،   ھ1112محمد هن مكی عاملی، الدروس الشرعیه فی الفقه االمامیه، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول،   -3

  .323،  2،   1331ی الخمینی، تحریر المسیله، ترجمه علی اسالمی، قم: جامعه مدرسین، مالممس اهللروح  -1
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حمله مهاجم و هرخی دیگر افزون هر علذم، ظذن هذه     قصدههعلم  فقهادر حمزه دفاع شخصی هرخی 

تصذریح   هذاره نیذ درا ()دانند. هر ایذن اسذاس امذام خمینذی    میخار و حمله را هرای جهاد کافی 

که و لم ها قراین که ممجب اطمینان هاشد محقآ شد که مهاجم قصد ه مم هذه او   هعدازان»کند: می

   1«را دارد، هدون اشكال دفاع هرای  جایز است

امكان ت اوز یا حمله وجمد نداشته هاشد؛ یعنی اگر کسی قصد حمله دارد اما امكان عملذی   - 3

ی که هین مت اوز و انسان قذرار دارد یذا   حائلکردن قصد خمد را ندارد که این یا هه خاطر مانع و 

ن دفاع هه ان شخص یا هه ا عنمانههتماند هه خاطر ضعف مت اوز، و... در این صمرت انسان نمی

فرمایذد:  مذی  هذاره نیذ دراشیخ طمسی  کهچنانای وارد سازد یا ضرر و زیانی هرساند کشمر صدمه

اگر مت اوز از پشت مانع یا رود یا دیمار یا دژ، قصد حمله و ت اوز هذه کسذی را داشذته هاشذد     »

 :1122)طمسذی،  « ی که عقالً امكان حمله و ت اوز نداشته هاشد وی حآ ندارد دفاع کنذد اگمنههه

اگذر دزد و ماننذد ان، هذر او امذدافعو ه ذمم      »فرماید: می هارهنیدرانیز  ()(. امام خمینی 122

را کذه قصذد    انچذه تمانذد  اورد، اما هداند که او امت اوزو هه خاطر مانعی مانند نهر یا دیمار نمذی 

جراحذت یذا جذان     صذمرت هذه کرده، اجرا کند، هاید از او خمدداری کرد و ضرر رسذاندن هذه او   

جایز نیست و اگر هه او ضرر رساند ضذامن اسذت و همچنذین اسذت اگذر       هانیااکشتنو یا غیر 

 (331: 1331)امام خمینی، «نتمانستن مهاجم هه خاطر ضعف  هاشد.

همدن ت اوز؛ حمله و ت اوز زمانی م ذمز دفذاع نظذامی مسذلحانه و دفذاع       المقمعبیقرحال یا  -1

ی دیگذر  فقها وهاشد. صاحب جماهر  المقمعبیقرتماند هاشد که مرهمط هه زمان حال یا شخصی می

)م مزی هرای ضرهه زدن مگر هرای دفذع  « الی مز الضرب اال لدفع و ال دفع مع االدهار: »ندیفرمایم

)ن فذی،   وجمد ندارد و اگر کسی قصد تضارب نداشته هاشد و پشت کند، دفعی نیز نخماهذد هذمد.(  

ت اوز نس ت هذه اینذده   شمد که از منظر فقه اسالمی و شیعی (. هدین ترتیب مالحظه می313ب ت:

نیز م مز جنگ و جهاد دفاعی یا دفاع شخصی نخماهذد شذد زیذرا کذه از سذمیی       المقمعبیقر ریغ

ی خمی  از اراده کنندهحملهمصداق قصا  ق ل از جنایت است و از سمی دیگر نیز ممكن است 

ای کذه احتمذال وقذمع ان در    شمد. همچنین هاید تمجه داشت که ت اوز و حملهپشیمان و منصر  

 چراکذه ی نیست که دولت اسالمی را ناچار از استفاده زور و سالح هنمایذد  اگمنهههاینده دور است 

                                                           
الممسذمی   اهللروح "هعد تحقآ قصد المهاجم الیه و لم هالقرائن الممج ة للمثذمق ی ذمز لذه الذدفع هذال اشذكال      » -1

 .333،  2الخمینی، پیشین،  
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(. در همذین حذال از دیگذر    1333و صلح ممكن اسذت. )شذ ر،    زیاممسالمتان از طرق  وفصلحل

، ضذرورت ای ذاد تذمان    شذمد ی و در خصم  جهذاد تذدافعی ماذرح مذی    نكاتی که در فقه اسالم

پردازان مكتب رئالیسم در غرب نیذز  هازدارندگی در هراهر دشمنان است که این اممزه از سمی نظریه

از منظر تاریخی نیز پذس از اسذتقرار   است.  قرارگرفته یممردهررسهه انحای مختلف ارائه و  تاکنمن

وند متعال دفاع را هرای مسلمانان واجذب کذرد. خداونذد در قذران  و     حاکمیت اسالم در مدینه خدا

وَ اَعِدُّوا لَهُم مَا استَاَعتُم مِن قُذمَّةٍ وَ مِذن   "»فرماید:درهاره لزوم قدرت و تمانایی تدافعی مسلمانان می

هذای امذاده   نیذرو و اسذب   )هر چه در تمان داریذد، از « "رِهَاطِ الخَیلِ تُرهِ ُمنَ هِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم...

هترسذانید هذا ان دشذمن خذدا و دشذمن خذمد را ...؛        کذه نیذ اتذا   دیسازامادههرای مقاهله ها دشمنان 

کنذد  (عالمه ط اط ایی در تفسیر این ایه هر این هاور است که این ایه هر این نكته تصریح می31انفال:

تمانایی از تدارکات جنگی که هه ان احتیا  پیذدا خماهنذد کذرد     قدرههکه م منین هاید در ق ال کفار، 

در مقام هیان تعلیل هذرای جملذه    « تُرهِ ُمنَ هِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم...»هد که  دتهیه کنند.  وی ادامه می

 لهیوسههاست، و معنای  این است که این قمت و امكانات دفاعی را تدارك ه ینید تا « وَ اَعِدُّوا لَهُم»

)ط اط ذایی، ب ت:   گرفتذه هاشذید.   زهرچشذم ان دشمن خدا و دشمن خمد را ترسذانیده و از انذان   

هد  اصلی داشتن امادگی و قذدرت در اندیشذه   تمان نتی ه گرفت که هدین ترتیب می( 111-112

اسالمی، ای اد ترس هازدارنده از ه مم دشمنان اسذت و مسذلمانان هایذد نیذروی الزم و قذدرت و      

شذمد و ایذن    دیذ ناامو  مسیمذأ كانات ههتر داشته هاشند تا دشمن از پیروزی در جنگ ها مسلمانان ام

   (131: 1332امادگی و قدرت متضمن پیروزی مسلمانان گردد. )حسینی، 

هحذث  تذمان شناسذایی کذرد    یكی دیگر از م احث مهمی که در ارت اط ها ممضمع جهاد تدافعی مذی 

و امام  ()است. از گفتار علما و فقها و سیره عملی پیام ر اکرم در دفاع« ضرورت»جایگاه و شرط 

این شرط را استخرا  کرد؛ ضرورت دفاع هدین معنی اسذت کذه مذدافع هذیچ راه     تمان می ()علی

و قدرت هاشد و دفاع  زورههدیگری هرای دفع ت اوز یا خار ندارد و تنها راه هرای ان متمسل شدن 

شمد کذه ایشذان   دیده می وضمحهه ()و امام علی()عملی پیام ر اکرممنمط هر ان هاشد. در سیره 

را  مسذائل و ها عهد و پیمذان   زیاممسالمتاز راه کردند ی حمر داشته و سعی میزیرخمنهمماره از 

شذكنی و یذا زور   پیمذان دشذمن از طریذآ   شدند که حل کنند و تنها هنگامی هه خشمنت متمسل می

دفاع هنگامی ضروری است که هذرای مذدافع    شمد کهترتیب مالحظه میهدین ممد. ناعالم جنگ می

 هاقی نمانده هاشد. زورهههیچ راهی جز تمسل 
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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 

د داشذته هاشذد. ایذن    هین ت اوز و عملیات دفاعی، تمازن کمی و کیفی وجذم هایست معناست که می

ممسمم است. این قاعده افزون هذر انكذه در   « األسهل فاألسهل»قاعده  عنمانههقاعده در فقه اسالمی 

اسذت، هلكذه هذه     قرارگرفتذه ممرد تصریح   2سمره نحل 123و ایه   1سمره هقره 191ایاتی نظیر ایه 

غذرض از دفذاع، دفذع ت ذاوز و      چراکذه  رودصحیح هه شمار مذی  ایلحاح عقلی و عرفی نیز قاعده

جلمگیری از ان است و هر این اساس هاید تناس ی معقمل هذین ت ذاوز و اقذدامات دفذاعی رعایذت      

معتقذد   هذاره نیذ درایكی از فقهای معاصذر شذیعی نیذز     عنمانههشمد.  الزم هه ذکر است امام خمینی 

تر، اقذدام هذه دفذاع    ی پایینحلهذکر شد، هنا هر احتیاط واجب است که از مر انچهدر تمام ».. است: 

تر از ان هرسد، األسهل فاألسهل. پس اگر ها اگاه کردن و یک نمع اخاذاری،  ی شدیدمرت ه ههکند و 

اور دفع شمد، هایذد هذه ان اکتفذا    دفع شمد هاید همان را ان ام دهد، و اگر ها داد زدن و تهدید ترس

نشد ها  هازهمست هم نشد هر عصا اکتفا کند، اگر کند و اگر دفع نشد هه دست دفاع کند، و اگر از د

دفع  شمد هه همان اکتفذا کنذد و اگذر دفذع ت ذاوز       واردکردنشمشیر دفع کند، اگر فق  ها جراحت 

 (.331: 1331)امام خمینی، « ی کشنده کشتن او جایز است.لهیوسممكن نیست مگر ها کشتن هه هر 

 :دیایم ارات فقهای دیگر نتایج زیر هه دست و ع()هر این اساس از این نظریه امام خمینی

و از اسذان هذه    خاذر کذم در استفاده از وسیله و اهزار دفاعی اولمیت ها وسایل هدون خار و هعد -1

 شدید سفارش شده است.

 وجذرح ضذرب ی که اگر خار هدون ایراد اگمنههه قرارگرفته ممردتمجهمیزان و اسیب صدمه نیز  -2

 دور شمد ن اید مرتكب جراحت شمد و اگر خار ها ایراد جراحت دفع شمد ن اید قتل مت اوز شمد.

ذ هد  از دفاع،  دفع کردن مت اوز است و هرای دفع این خار، هاید هه میزان ضروری و نیذاز، از  3

 قدرت و زور و وسیله دفاعی استفاده شمد.

کافی داشته هاشد و ترس غل ه مهذاجم نداشذته   ذ رعایت ترتیب هنگامی الزم است که مدافع وقت 1

 (.33:1333هاشد )ش ر، 

                                                           
هر کذس هذه   « هَ مَعَ الْمُتَّقینَعَلَیْكُمْ وَ اتَّقُما اللَّهَ وَ اعْلَمُما أَنَّ اللَّ عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ هِمِثْلِ مَا اعْتَدی فَمَنِ اعْتَدی».... - 1

 (و هدانید خدا ها پرهیزگاران است شما ت اوز کرد، همانند ان هر او تعدّی کنید و از خدا هپرهیزید

ید، پس هایذد هماننذد   کنگر م ازات میا« وَلَئِن صَ َرْتُمْ لَهُمَ خَیْرٌ لِّلصَّاهِرینَ وَإِنْ عَاقَ ْتُمْ فَعَاقِ ُماْ هِمِثْلِ مَا عُمقِ ْتُم هِهِ»  -2

   (ههتر است.صاهران اگر شكی ایی کنید، این کار هرای و  انچه هر شما رفته م ازات کنید
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پای ندی هه اصمل انسانی و رعایت  کرامت انسانی جایگذاهی وثیذآ در اندیشذه    شمد که مالحظه می

انذد؛ در ایذن راسذتا    ها تأکید فرممدهفقهای شیعه هر حرمت خمن انسان وهیوههاسالمی و شیعی دارد 

متمقذف هذر   ()خ هه این س ال که اگر فرض کنیم حفظ اسالم نذاب محمذدی  ای در پاسامام خامنه

خمن نفس محترمه شرعاّ  ناحآههریختن »فرمایند: ریختن خمن نفس محترمی هاشد، جایز است؟ می

 (.223: 1339ای، )امام خامنه« تعارض دارد()حرام است و ها احكام اسالم ناب محمدی

  پیشنهادو  گیرینتیجه

 :گیری نتیجه-الف

ادیان الهی است که حقمق طرفین درگیر در منازعذات را   ازجملهاسالم  در این نمشتار اشاره شد، کهچنانان

هذد   های اسالم شذیعی  دهد. مااهآ ها اممزهرا نمی یو تعدمعلمم و مشخص ساخته است و اجازه ت اوز 

های اسالم شیعی افزون هر این اممزهو تمحید و هرچیدن فساد و ستم است. اقامه حآ و عدالت  اصلی جنگ

هر این  حالنیدرع رد وک یدست یپصراحت دارد که تا طر  مقاهل دست هه اسلحه ن رده ن اید هر این اصل 

مصداق افذرادی  ها انچراکه ن اید حمله شمد  ریگنیزم و افراد زنان، کمدکان و پیران  ثلغیرنظامیان مم نا هه 

 های ممکمر ها ع ارتدر اممزهاهعاد جنگ نیز . و هناهراین مصمنیت دارند هاشند.نمی اندمقاهله هرخاستهکه هه 

هذه حذدود    ن اید تعذدی و ت ذاوز  این راه در شده است که  دیتأکتعیین و هر این نكته « از حد ت اوز نكنید»

سذته از  شیعی، فق  ان د در اندیشه اسالمشمد که ها این وصف مشخص می. صمرت گیرد تیو انسانانسان 

 .هاشذند از هر نظر تاهع مقررات و شذرای  خذا     و« جهاد»که منا آ ها مفهمم  هایی مشروعیت دارندجنگ

ها هه جایگذاه  مانع از دستیاهی انسانکمشند اقدامی ضروری علیه کسانی است که هه هر نحم ممكن میجهاد 

هایسذت  سران ام، می تعالی هخشیدن هه حیات ادمی است. نیز انهد  غایی و  واقعی خمد در خلقت شمند

هذه ان  که و هر م نای اصمل و هاورهای شیعیان  کند، می دیتأکخداوند در قران م ید نیز  کهچنانانپمیرفت 

و  شمدمحسمب میها، عامل حیات اجتماع انسانی در هراهر عمامل ای اد مرگ فارت انسان ، جهاداشاره شد

عتالی انسانیت و نیل هه جامعه تمحیدی و تعمیم عدالت اسالمی که همگی از مقدمات تحقآ هر این اساس ا

هذای  هسیاری از فرقذه  هرخال اسالم شیعی   شمند، مستلزم جهاد خماهند همد.ها محسمب میکرامت انسان

در عذراق و   «النصذره »و « داعذ  »گذروه   ازجمله« القاعده»های وهاهیت نظیر نسل اول و دوم از اممزه متأثر

کنند، مسذیری  غیرممجه، کرامت انسانی را هم مخدوش و منكمب می یهایافروزجنگسمریه که افزون هر 

های تندرو منسمب هه اسالم که ها اقدامات خمد تحذت  فرقه هرخال دارد. هه هیان ههتر مكتب تشیع  متفاوت

کننذد،  از تروریسذم همذمار مذی    عنمان جهاد راه را هرای محكمم ساختن مسلمانان هذه خشذمنت و حمایذت   

های اسالم و اصیل از اممزه م منانهفهم و های پیشمایان شیعه و پمیایی اجتهاد در این مكتب اممزه واساههه

هذایی نظیذر   ویوگی واساههه حالنیدرعدهد. انی از جنگ و جهاد ارائه میانس حالنیدرعالگمی متفاوت و 
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مكتذب تشذیع   در  و اعتقذاد هذه عصذمت و حقیقذت مالذآ      «یذی راعاطفذه گ » ،«گرایذی حذس »، «گریهاطنی»

تعهذد  »ه معنذای  جهذاد هذ  کذه   نذد کاعالم مذی  یاگمنهههپیام اصلی خمد را  تینهادر .(13و 11:1372)عنایت

و حفذظ کرامذت انسذانی    هرای دستیاهی هه اهدا  واالی اجتماعی و سیاسی  وجان دلاز و اگاهانه « م منانه

 .است

 :هاپیشنهاد -ب 

معرفی چهره واقعی اسالم شیعی و پیشگیری از قضاوت نادرست درهاره این مكتب و همچنین   منظمرهه

 شمد جلمگیری از اسالم هراسی در جهان و شیعه هراسی در هین مسلمانان، پیشنهاد می

از طریآ  وهیوههای و های نمین رسانهها استفاده از فناوری جهادهای اسالم شیعی در هاب جنگ و اممزه-1

 دیپلماسی عمممی ت یین ، تشریح و ترویج شمند 

 های اخ اری تا حد امكان شفا  شمد. های فلسفی شیعیان ها نگرشتفاوت نگرش -2

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

و در ساح جهان معرفی ()اطهار و ائمه اهلل علیه()سالمرت تمیختمحضرت  هایمهرهانچهره رئم  پیام ر  -1

 و ترویج شمد. غیت ل

   ت یین و تشریح شمد و جهاداسالم در جنگ  یمداراخالق-1
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 فهرست منابع:
 قران کریم 

 ال الغهنهج 

  ،قم: جامعه مدرسین.2ترجمه علی اسالمی،    ،تحریر المسیله، (1331)اهللروح دیسخمینی ، 

 تهران: پیام عدالترساله األجمهت األستفتائات(، 1339ی) عل دیسای، خامنه ، 

 تهران: سازمان ماالعه و تدوین  ،شناسی جنگ و نیروهای نظامیجامعه(، 1337، مهدی)سده ی یاد

 ها.کتب علمم انسانی دانشگاه

 (1337ارجینی، حسین ،)قم: انتشارات ممسسه  ،صلح و منازعه در رواه  خارجی دولت اسالمی

 اممزشی و پووهشی امام خمینی.

  ،تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تاریخ و مقررات جنگ در اسالم (،1331)میمحمد کراشراق 

 (1337همتمل، گاستمن ،)تهران: انتشارات علمی و ترجمه همشنگ فرخ سته ،شناسی جنگجامعه ،

 فرهنگی.

 ( 1331خدوری، م ید)  ترجمه سید غالمرضا سعیدی، تهران، اق ال ،قانمن اسالمیجنگ و صلح در 

 (م انی، مستندات و الزامات قانمنی1333سازمان پدافند غیرعامل کشمر ،)؛ 

 ( ماهید، )م له اخ ار شیعیان، "هاکالم شیعی ماهیت، تحمالت و چال "(، 1337)س حانی، محمدتقی

 .33شماره

 ( 1333ش ر، غالم )"رساله "لالملنیدگاه فقه و حقمق هیمشروع از دقی دفاع یررسی تا ه  ،

 .مدرسه تخصصی فقه و اصملکارشناسی ارشد در 

 ( 1372عنایت، حمید )الدین خرمشاهی، تهران: انتشارات ترجمه ههاء ،اندیشه سیاسی در اسالم معاصر

 خمارزمی.

 ( 1331ضیایی هیگدلی، محمدرضا،) گنج دان ..تهران: کتاهخانه الملل، اسالم و حقمق هین 

  ،)ممسمی همدانی، قم: جامعه  محمدهاقرترجمه  ،تفسیر المیزانط اط ایی، محمدحسین )ب ت

 .9مدرسین،   

 2و  1، دارالكتب االسالمیه،   قاممس قران(، 1331اک ر)قریشی، سید علی 

  ،)39   ،هحاراالنمارم لسی، محمدهاقر)ب ت 

 (فرهنگ 1331محمد،م ،)ترجمه من د الاالب، انتشارات اسالمی ،فارسی-رهیع 

  ،11)ب ت(، جماهر الكالم فی شرح شرایع االسالم،    محمدحسنن فی 
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 (1339واقدی، محمد هن عمر )ترجمه محممد مهدوی دامغانی، تهران:  ؛های پیام رمغازی؛ تاریخ جنگ

 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 

 (جنگ 1331هیلزگری، گریس ،)ین درگیری، ترجمه احمدرضا تقا، تهران: سپاه سیاست نم مدرنپست

 پاسداران، 

 (1122طمسی محمد هن حسن ،)قم: جامعه مدرسین.1، چاپ اول،   الم سمط  ، 

 (1117اهن زهره، حمزه هن علی ،)قم: م سسه 1چاپ اول،   ،غنیة النزوع الی علم االصمل و الفروع  ،

 امام صادق.

 ( 1112محمد هن مكی عاملی شهید اول ،)قم: 2، چاپ اول،  لدروس الشرعیه فی الفقه االمامیها ،

 جامعه مدرسین. 

 1چاپ اول،   ،قماعد االحكام فی معرفة الحالل و الحرام(، 1113) مسفیحسن هن ی، عالمه حل ،

 قم: جامعه مدرسین.

  ،)اصفهان: منشمرات مكت ة االمام امیرالم منین ،الكافی فی الفقهحل ی، اهمالصالح )ب ت() 


