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  ياستشهاد اتیقرآن و عمل
*محمدجواد اسکندرلو

  
  **محمدحسین اکرمی   _________________________________________________________  

  چکیده
دفاعی اسـت کـه بـراي دفـاع از جـان، مـال، نـاموس، دیـن و          يابزار ،عملیات استشهادي

بر وجوب یا جواز  سنّت در کتاب و روشنیازآنجاکه دلیل  ولی شود، استفاده میسرزمین 
شدن خود نداریم، ممکن است نسبت بـه مشـروعیت چنـین     دفاع درصورت یقین بر کشته

بـا اسـتفاده از   حاضـر، نخسـت   در پـژوهش  هایی صورت گیـرد؛ بنـابراین    عملی تشکیک
ات فقهـی برخـی   ازنظـر گیـري   بهـره هاي جهاد، دفاع و عملیات استشهادي و  تعریف واژه

و سـپس آیـات مـورد اسـتناد در     اسـت  از مصـادیق دفـاع دانسـته شـده      واژه مذکور، فقها
است. درنهایت شده مشروعیت عملیات استشهادي بر پایه نظرات مفسران فریقین، بررسی 

شمولیت حکم عـام   راهیا از  ،که تعدادي از عمومات قرآنیدست آمده است  بهاین نتیجه 
  داللت دارد.روعیت آن بر مشمفهوم اولویت،  راهآیه یا از 

  جهاد، دفاع، عملیات استشهادي. :واژگان کلیدي
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  ).hosainakrami@yahoo.com( ۀیلمالعا یالمصطف ۀمعجا یقیتطب ریرشته تفس يدکتر يدانشجو **
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  مقدمه
 دشـمن  دربرابر  ، ابزاري است که مجاهدانطلبانه عملیات استشهادي یا عملیات شهادت

و براي دفاع از جان، مال، ناموس، دین و سـرزمین خـود بـه آن     ندمی کناز آن استفاده 
 طلب با حمـل  گونه است که فرد شهادت ندیبعملیات استشهادي کیفیت  ند.شو متوسل

کند و در فرصتی  می نفوذ  دشمن میان، مخفیانه دردیگر مواد منفجرهکمربند انفجاري یا 
، و نه کودکان و زنـان و افـراد بیگنـاه    براي نابودکردن افراد دشمن ،آورد می دست که به

شدن خود، بـه   با یقین به کشته طلب ادتشهفرد  ،د. در این عملیاتکن خود را منفجر می
گونـه   کـه ماهیـت و حقیقـت ایـن    است  اساسی اینپرسش زند.  میدست  چنین کاري

عملیات، چیست؟ آیا چنین عملی در اسالم مشروع است؟ اگر مشروع است، ادله قرآنی 
  آن چیست؟

گرفتـه   هـاي صـورت  به پـژوهش نخست  که استگونه  حاضر اینسیر مطالب مقاله 
فقهـا  و نظـرات   آنگاه به فتاوا .پردازیمواژگان می شناسی سپس به مفهوم .شود می اشاره
 بـدان اسـتدالل شـده    باره چهار آیه که دراینبررسی ترتیب به  بهآن  از پس .شود می اشاره
 ،»منظور رضـایت پروردگـار   فروشی به آیه جان« اند از: که عبارت شود میپرداخته ، است

در  تالشآیه « و» آیه جهاد با جان و مال در راه خدا« ،»دا بر سر بهشتآیه معامله با خ«
  .»توانمندي

  سابقه پژوهش .1
آثـاري کـه    یـا  گرفتـه  در موضوع عملیـات استشـهادي انجـام   ی که تاکنون های پژوهش

  از: اند عبارت شده است،چاپ  باره دراین
هـاى اشـغالى    نیمـوردپژوهى سـرزم   الملـل:  نیات استشهادى و حقوق بیعمل«مقاله 

ضمن چاپ رسیده است. ایشان  در مجله مطالعات فلسطین به نادر ساعدتوسط » نیفلسط
ـ  هیات استشهادى در رویل عملیشناسى و تحل مفهوم لـى حقـوق   ک المللـى و اصـول   نیب

در پرتو حقـوق بشردوسـتانه مـرتبط بـا اشـغال خصـمانه       را آن  گوناگونابعاد  معاصر،
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  .است کرده بررسى
داود توسـط  » در مـذهب شـیعه   طلبانـه  فاع مشروع، ترور و عملیات شهادتد«مقاله 

عملیـات   است. ایشـان ضـمن مرزبنـدي میـان    شده چاپ  شناسی در مجله شیعه فیرحی
فقه شیعه عملیات استشهادي را از مصادیق جهـاد  است استشهادي و ترور، مدعی شده 

 داند. میدفاعی 
 توسـط » ي و عملیـات انفجـاري  بررسـی فقهـی حقـوقی عملیـات استشـهاد     «مقاله 

پژوهشی نامه الهیـات  ـ   در فصلنامه علمی زاده قوژدي شیما تقیو  مصطفی محقق دامادسید
ضمن کالبدشکافی مفاهیم دفـاع مشـروع، تـرور، عملیـات      . ایشاناست رسیده چاپ به

فقه و حقـوق بحـث و بررسـی     ازمنظررا  مسئلهاستشهادي، انتحار و عملیات انتحاري، 
 ازنظـر که عملیات استشهادي با عملیات انتحـاري هـم    است به این نتیجه رسیده کرده،

نیـت اسـت و    ،مالك اعمـال  ،در اسالم چراکه ؛محتوي تفاوت دارد ازنظرماهیت و هم 
دفاع از کیان اسـالم،   ،عملیات استشهادي مالك جهاد و دفاع را دارد و هدف اصلی آن

کـار  بـوده،  ادله جهاد دفاعی و دفـاع مشـروع   دین، مال و ناموس مسلمانان و مبتنی بر 
ریزي تحت نظر رهبـر جامعـه اسـالمی و     عقالیی مبتنی بر ایمان عمیق و قوي و برنامه

با انگیزه دفاع از اسالم و مسلمانان و  طلب شهادتاست و فرد » کلمۀاهللا«درجهت اعتالي 
بـرد تـا بـه     می میانخود را از ،قصد ایجاد هراس در دشمن کافر اشغالگر و نابودي او به

  د و جلو تهاجم را بگیرد.ندشمن آسیب وارد ک
مشروعیت عملیات « ،»ادله مشروعیت عملیات استشهادي ازمنظر فقه امامیه«مقاالت 

» مبانی فقهی عملیـات استشـهادي  « و » یاستشهادي ازدیدگاه فقهاي معاصر شیعه و سنّ
نویسـنده در  است. ده ش چاپمربیان و حصون  هاي در فصلنامه امیر مالمحمدعلیتوسط 

ـ  ،مقاالت مذکور ن میـا ، کـرده را بررسـی  بحـث مـذکور   مشـروعیت   همبانی فقهی و ادل
ن معضـل را  تری ی برشمرده است و مهمهای عملیات استشهادي و عملیات انتحاري تمایز

کـه  اسـت  شـدن خـود دانسـته     علم و یقین مجري عملیات به کشته ،در چنین عملیاتی
بـر وجـوب دفـاع بـا فـرض کشـتن خـود در فقـه نـداریم و          روشـنی  سو دلیـل   یکاز

فطـرت و   ،آن خالف عقل برابراشغالگري و سکوت در ،دیگر رضایت به تجاوز ازسوي
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اسـت  حل کـرده   گونه اینروح کلی حاکم بر احکام اسالمی است. سپس این معضل را 
رجحیت و اهمیت آن بر حفظ ن و ااناکه اطالق ادله وجوب دفاع از کیان اسالم و مسلم

شـدن خـود، دلیـل جـواز و      نفس در مقام تزاحم در فرض قطع یا ظن غالب بـه کشـته  
 ،نـوعی اسـت   ین که مصلحتاناعملیات است. حفظ اسالم و مسلم گونه مشروعیت این

 شخصی است. یکه مصلحتباشد  میمقدم و اهم بر حفظ جان فرد 
 محمدحسـین توسـط  » وامـع اسـالمی  بررسی فقهی اقدامات تروریسـتی در ج «مقاله 

مقالـه مـذکور    اسـت.  رسیده چاپ به پژوهشی علوم سیاسیـ   در فصلنامه علمی طارمی
ضمن بیان تفاوت عملیات استشـهادي بـا تروریسـم انتحـاري، مبـانی و دالیـل فقهـی        

 است.کرده عملیات استشهادي را بحث و بررسی 
در مجلـه   ورعـی سـید جـواد   توسـط   »طلبانـه  مبانی فقهی عملیـات شـهادت  «مقاله 

ضمن تبیین مبانی فقهی چنین عملـی، شـبهات   وي  شده است. چاپحکومت اسالمی 
 مربوط به آن را نیز پاسخ داده است.

ن آن و میـا  و خوبی تعریـف شـده   در آثار یادشده ضمن اینکه عملیات استشهادي به
ـ       ز ادلـه  عملیات انتحاري و تروریستی مرزبنـدي صـورت گرفتـه، بـر مشـروعیت آن نی

رسد این  مینظر  بهولی  ،خورد می به چشم یآیاتها آن است که درمیانمتعددي اقامه شده 
انتقـاد و  هـا  یا در کیفیت استدالل به برخـی از آن اند  نشدهخوبی تجزیه و تحلیل  آیات به

بررسی چهار آیه از آیات مورد استناد محققان  دنبال مذکور بهاشکال وجود دارد. تحقیق 
 باشد. می ران بر مشروعیت عملیات استشهادي با روش تفسیريو پژوهشگ

  شناسی واژگان مفهوم .2
از پرداختن به تحلیل و بررسی ادله قرآنـی مشـروعیت عملیـات استشـهادي، الزم      پیش

مشـخص   کـرده، را معنا  »عملیات استشهادي«و  »دفاع«، »جهاد« هاي واژه نخستاست 
تـا درپرتـو آن بتـوانیم بـه      ،جهاد است یا دفـاع عملیات استشهادي از مصادیق که نیم ک

  موضوع اصلی بپردازیم.
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 جهاد. 2ـ1

، 2ج ،1410طاقـت (جـوهري،    معناي به است که دراصل» جهد«جهاد در لغت از ریشه 
) یا هر امر شاقّی است که انسـان را  486، ص1، ج1404فارس،  بنو مشقت (ا )460ص

از  درمـورد اسـبی کـه بـیش     بنابراین ؛)386، ص3، ج1410به زحمت اندازد (فراهیدي، 
 ،(جوهري» اجهده جهد دابته و: «رود کار می به، تعبیر ذیل شده استدوانده و خسته اندازه 
 :الْجِهـاد والْمجاهـدةُ  «گویـد:   مـی گونه  این باره دراین اصـفهانی راغب ). 460، ص2، ج1410

کاربستن تمـام تـوان اسـت     عبارت از به جهاد و مجاهدت :مدافعۀ العدو یف ستفراغ الوسعإ
جهـاد یـا   اسـاس   ؛ بـراین )208، ص1412، اصـفهانی  (راغب» دشمن کردندرجهت دور

 دنکـر  گرفتن و تـالش کـار  بـه انداختن، توان خود را  زحمت خود را به معناي بهمصدر و 
دراصطالح ، ولی )78، ص2ج ،1371(ر.ك: قرشی،  است جنگ معناي به، یا اسم و است
  است.تقسیم شده  »دفاعیجهاد «و  »جهاد ابتدایی«شیعه به دو قسم  يفقها

 انیشورشـ  وبکعبارت است از گسیل داشتن نیروي نظامی براي سـر جهاد ابتدایی 
ـ  عـدالت  و اسـالم  سوى به انکمشر و فارک دعوت منظور به و نانامسلم امام بر مسلح   ای
 نىکش مانیپ قصد و اند بسته مانیپ مسلمانان با هک سانىک مانیپ نقض از رىیجلوگ براي

 اسـت و  آورده هجوم مسلمانان بوم و مرز به دشمن هک است زمانىجهاد دفاعی  دارند.
دارد (ر.ك: منتظـري،   را آنان به نسبت اقتصادى ای فرهنگى ،اسىیس ،نظامى تسلط قصد

  ).192ص، تا] [بی مشکینی، /318، ص1423
 فطـرى  حقـوق  از دفاع هکبل ،نیستکشورگشایی جهاد ابتدایی، درحقیقت هدف از 

 عدالت و دیتوح ،خداپرستى از گر انیطغ و افرک هاى قدرتوسیله  به هک است ىیها ملت
  ).320، ص1423، اند (منتظري هشد محروم

  است: یی، مشروط به شرایطیوجوب جهاد ابتدا
و  امـام یا نایب عام یا نایـب خـاص    یت، توان جسمی، اذن امامبلوغ، عقل، ذکوریت، حرّ

نکردن آنهاست و  از دعوت به اسالم و اجابت شدن وجوب، پس فار حربی، محققکدرمورد 
و اهل کتاب را بین اسالم  گذارد می رمشرکان از اهل حرب را بین اسالم و جنگ مخی امام

  ).193صتا]،  [بی ،ینکیو حرب و التزام به ذمه و پذیرش شرایط آن (مش
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کاربسـتن   به :بذل الجهد فی قتال الکفار«از:  است عبارت، جهاد سنّت در اصطالح اهل
الدعاء إلی دین الحقّ، و قتال «) و 543، ص1ج ،تا] [بی (محمود، »توان در جنگ با کفّار

 »بـا کسـی کـه آن را نپـذیرد     کـردن  سوي اسالم و جنـگ  به کردن دعوت :من لم یقبله
  ).71، ص1408(سعدي، 

  دفاع. 2ـ2
، 1410 ،اسـت (فراهیـدي   کـردن ن و دورکرد منع معناي بهدرلغت  و »دفع«دفاع از ریشه 

) و دراصطالح که از آن به جهاد دفاعی نیز 289، ص2، ج1404 ،فارس بنا /45، ص2ج
گـردد.  تقسـیم مـی   »دفاع از جـان «و  »دفاع از بیضه اسالم«قسم  ، به دواست تعبیر شده

بر موجودیت آنها  از هجومو آورد که دشمن بر مسلمانان هجوم نخست، آنجاست قسم 
بـر مسـلمانان واجـب     صورت دراین ؛اسالم، دین و سرزمین مسلمانان خوف برده شود

 ودشمن به دفاع برخیزند دربرابر دفاعی ممکن،  با هر وسیله یا است با دادن جان و مال
 ،نیسـت  یب عام امـام ب خاص یا ناییا اذن نا ایشان مشروط به حضور امام عادل و اذن

و امنیت گردد ی یا عینی است تا هجوم دشمن مرتفع یواجب کفابر همه مسلمانان بلکه 
). 245تـا]، ص  [بـی  ،بالد مسلمانان و جامعه اسالمی بازگردد (مشکینی بهدینی و دنیوي 

همچـون  ی یسـو  .. با قصد.یا است که مهاجمی اعم از محارب، دزد هنگامی قسم دوم 
 اندازه فاع بهد صورت دراین ؛آوردانسان هجوم به یا تجاوز به ناموس،  کردن زخمی ،قتل

طرف مقابل شدن  کشتهشدن یا  هرچند منجر به مجروح ؛واجب است عقالً و شرعاً، توان
  ).245ص ،گردد و استسالم و انظالم جایز نیست (همان

  عملیات استشهادي. 2ـ3
تروریسـم  «بـه   ویژه ادبیات غربی کـه از آن  معاصر به هاي عملیات استشهادي در تحلیل

همزمـان بـا قتـل     ،اقـدام بـه کشـتن دیگـران    «عبارت است از:  شود،میتعبیر » انتحاري
  :گونه معنا شده است ایندر ادبیات شیعی ، اما )119ص ،1383(فیرحی، » خویشتن

روش جدیدي براي مقاومت و رویارویی با دشمن که بـا وسـایل و ابـزار جدیـد     
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شود و مجري آن یقین یا ظن  نبوده، انجام میکشنده که در گذشته معمول و مرسوم 
  رسد (مالمحمدعلی، پاییز شهادت می غالب دارد که خودش نیز درجریان عملیات به

  ).61ص ،1383
  :است آمده گونه ایندر تعریف دیگري از آن 

شود که شخصـی بـا قصـد     معناي عام آن به اقدامی اطالق می طلبانه به عملیات شهادت
ورزد  به انجام آن مبادرت می ،زدن به دشمن شهادت و با هدف ضربهقربت و با علم به 

  .)319ص ،1382(ورعی،  و در این راه کشته شود
  :باید گفت خاص آن معناي بهو 

ـ  گـر،  اشغال اتى قدرتیاهداف و مواضع ح ه افراد،یاقدامى است عل ن ضـمانت  یهمچن
ـ یـ مکحا هن ناظر بر اعـاد یاجرا درآمدن مواز ى است براى بهیاجرا ن یبـر سـرزم  ی ت مل

  ).9ص ،1391(ساعد،  ن اشغالىیشدن از سرزم گر به خارج اشغالى و الزام اشغال
از مراجع عظام  ،مشروعیت عملیات استشهادي و شرایط آن درموردبرخی پژوهشگران 

نـه   ،: بودن آن علیه دشمن و اشغالگراند برشمرده گونه اینو شرایط آن را  اند استفتا کرده
خـاطر دفـاع از    بودن آن به ؛اهی که هیچ نقشی در تجاوز و اشغالگري ندارندگنافراد بی

ــزار و روش ؛اســالم و مســلمانان ــاعی متعــارف و معمــول و  کارســازنبودن اب هــاي دف
به مقتضیات زمان و مکان و مصالح  انجام چنین عملی باتوجهبه شرعی  دادن رهبر اجازه

از کارشناسی الزم توسط اهـل خبـره    ، پسداخلی و خارجی ،نظامی ،سیاسی، اجتماعی
  ).155ص ،1384پاییز (ر.ك: مالمحمدعلی،

  عملیات استشهادي بارهشیعه در يفتاوي فقها .3
مشروعیت عملیات استشـهادي، از   درموردبرخی پژوهشگران تر اشاره شد که  پیش

 اي و پاسـخ آن را در مقالـه   انـد  مراجع عظام تقلید و عالمان شیعه استفتائاتی کـرده 
» از دیدگاه فقهاي معاصر شیعه و اهل سنت عملیات استشهادي مشروعیت«عنوان با

در ذیل آنها  برخی ازبه گیري از آن در تعیین مصداق،  کمک برايکه  اند کردهچاپ 
  شود. اشاره می
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  گوید: می گونه اینعملیات استشهادي  درمورد مکارم شیرازي اهللا تآی
جان و نـوامیس مسـلمانان یـا کیـان اسـالم باشـد،       هرگاه این کار تنها راه دفاع از 

اهللا هسـتند،   سـبیل  شهداي فـی  ،بازند اشکالی ندارد و کسانی که در این راه جان می
 ، پاییزمالمحمدعلیخرج داد ( ولی در تشخیص این موضوع باید نهایت دقت را به

 ).63ص ،1384

  :معتقد است گرامیاهللا  آیت
باشـد و ایـن    ظاهراً جـایز مـی   ،ادي ممکن نباشداگر طرد دشمن بدون عملیات استشه
زیرا اگر دفـاع و جهـاد واجـب     ؛شود می واجب ،مسئله طوري است که اگر جایز باشد

پس باید واجب باشد تا دفاع و  ،باشد و راهی جز آن نباشد و فرض هم بر جواز است
جـواز  دلیـل   ،جهاد تحقق پذیرد. بعید نیست مطلقات دفاع و جهاد ازباب اهـم و مهـم  

موردي نداریم کـه کسـی چنـین     گرچه در زمان معصومین ؛عملیات استشهادي باشد
 ،عملی انجام داده باشد و مورد تأیید معصوم قرار گرفته باشد، لیکن با همه این احـوال 

که هیچ راه دیگـري بـراي دفـع دشـمن      عقل و عرف عملیات استشهادي را درصورتی
مـن قتـل   «و  »من قتل دون ماله فهو شـهید « حدیثداند و مورد مصداق دفاع می ،نباشد

 .)63ص ،شمارد (همان می» دون عرضه فهو شهید

 نـوري همـدانی   اهللا آیتو  موسوي اردبیلی اهللا آیت،مؤمن اهللا آیتهمچون مراجع دیگري فقها و 
دلیل عقل، اطالق ادله جهاد از آیات و  بهآنها  و برخی ازاند  نیز چنین عملی را مشروع دانسته

ن و وجوب دفاع از تعرض دشمنان به اموال اناروایات، وجوب دفاع از حوزه اسالم و مسلم
  ).65ـ61ص ،(ر.ك: هماناند  تمسک جسته باره و نوامیس مسلمانان دراین

 ؛www.Lankarani.orgر.ك: ( هم در استفتایی قائل به جوازند فاضل لنکرانیاهللا  تآی
  ).120ص، 1383 ،فیرحی :نقل از به

، به ایـن  مسئلهاین  دربارهشیعه  يواژگان و ازمجموع نظر فقها شناسی از مباحث مفهوم
رسیم که عملیات استشهادي از مصادیق جهـاد دفـاعی اسـت و مشـمول      می بنديجمع

  باشد.اطالقات و عمومات دفاع می
قرآنی، روایی، تمسک بـه سـیره   بر مشروعیت عملیات استشهادي ادله گوناگون 

بـه، وجـوب    جواز قتل متترّس همچونتطبیق قواعد فقهی  و و اولیاي الهیپیامبر

http://www.Lankarani.org
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دفاع به هر قیمت و کیفیت، لزوم استقامت تا شهادت، حفظ اسرار نظامی تا سرحد 
 ،.. (ر.ك: ورعی.مرگ، اهمیت و ارجحیت دفاع بر حفظ نفس (قاعده اهم و مهم) و

کـه  اسـت  ) اقامـه شـده   85ــ 83ص ،1384مالمحمـدعلی،   /بعدبه  329ص، 1382
به بررسی چهار آیـه از آیـات   بنابراین  ؛موضوع این نوشتار نیستآنها  بررسی همه

  پردازیم.میباره  اینمورد استناد در

  سوره بقره) 207منظور رضایت پروردگار (آیه  فروشی به جان .4
  فرماید: میدر قرآن کریم خدوند 
نَ ون النَّاسِ مشْرِىی م هنَفْس غَاءتاب رْضَاتم اللَّه اللَّهئ وراد وفباسـت  سىک مردم از و :بِالْع 
اسـت   مهربـان  بندگان به نسبت خدا و فروشد مى خدا خشنودى طلب در را جانش هک

  ترجمه رضایی). ،207(بقره: 
تنها شأن نزول این آیه دانسته شـده   علیحضرت  در تفاسیر روایی شیعه، اینکه رغم به

، 1416بحرانـی،   /101، ص1، ج1380عیاشی،  /66، ص1410(ر.ك: فرات کوفی، است 
(ر.ك: ثعلبـی  هـا   عنـوان یکـی از شـأن نـزول     بـه  سنّت ) و در تفاسیر اهل443، ص1ج

، 3ج ،1364قرطبـی،   /350، ص5، ج1420رازي،  فخر /126، ص2، ج1422نیشابوري، 
همگـام و   یکـدیگر فریقین در استفاده عمومیت از ایـن آیـه بـا    ، قید شده است )21ص

  شود. اشاره میآنها  همسو هستند که درذیل به نظرات برخی از

  دیدگاه مفسران .4ـ1
  گوید: میباره  دراین رازي فخر

مانند مجاهـد،   ؛مشمول این آیه است ،هرنوع مشقتی که انسان در راه دین متحمل شود
مثل پدر و مادر عمار، کسی که جانش را از  ؛کسی که با شکیبایی در راه خدا جان دهد

.. .مانند صهیب، اظهارکننده دین و حق در نـزد حـاکم ظـالم و    ؛کفار دربرابر مال بخرد
کند، باید بر وفق شرع باشد تا مشمول آیه گـردد و اگـر    می مشقتی را که انسان تحمل

 ،رازي شود (فخر می نفس در تهلکه يدر آیه نخواهد شد، بلکه ازباب القانباشد، داخل 
  ).351، ص5، ج1420
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  :معتقد است قرطبی
تنهـایی و افکنـدن خـود را در ورطـه هولنـاك،       بردن بر دشـمن بـه   علما درمورد هجوم

اند: برخی جواز آن را به داشتن نیت خالصانه براي خـدا و داشـتن تـوان     اختالف کرده
نفس در هالکـت   ياز مصادیق القا ،وط کرده که اگر توان کافی نداشته باشدکافی مشر

طلبی را افزوده. دسته سوم گفته:  خواهد بود. بعض دیگر بر نیت خالصانه شرط شهادت
اگر بر کشتن دشمن و نجات خود علم یا ظنّ غالب دارد، این عمل شایسته است و اگر 

کند  می شد یا مجروحکُ می ولی دشمن را هم ،شدن خود علم یا ظنّ غالب دارد بر کشته
باشد، شـاهد   می گذارد که به نفع مسلمانان است، باز جایز می کند یا اثري می یا گرفتار

هاي ها، اسبفارس هاي شدن با فیل هاست که هنگام مواجه آن جنگ مسلمانان با فارس
را بـا آن مـأنوس   فیلی از گل ساخت و شـبانه اسـبش   ها مسلمانان رمیدند و یکی از آن

به او گفته شد خـودت هـم    .ساخت، سپس تصمیم گرفت که بر فیل واقعی حمله کند
پاسخ داد باکی نیست که من کشته شوم و مسلمانان پیروز گردند. دسته  .شوي می کشته

چهارم گفته اگر این کار منفعتی براي مسلمانان داشته باشد، مثـل اینکـه بـه مسـلمانان     
جایز است که  ،دشمن باشد او عمل نمایند یا قصدش ترساندن انندجرئت بخشد که م

ل شود کـه  ینفسش را تلف کند براي اعزاز دین و خوارنمودن کفر و به مقام شریفی نا
گرفتـه   قـرار  »أَنْفُسهم نَیالْمؤْمن منَ  اشْتَرى اللَّه إِنَّ«توبه  111مورد ستایش خداوند در آیه 

  ).364، ص2، ج1364 ،(قرطبی
 کـه مقصـود  مبنی بر این علیروایت منقول از حضرت  به باتوجهاز مفسران شیعی یکی 

ایـن روایـت   «گویـد:  بر امر به معـروف و نهـی از منکـر اسـت، مـی     شدن  کشتهاز آیه، 
(طباطبـایی،  » کننده عمومیت آیه است و منافی نزول آن براي شـأن خاصـی نیسـت    بیان

مفسر دیگري گفته ). 100، ص1، ج1418فیض کاشانی، ر.ك: نیز  /101، ص2، ج1417
این آیه هرچند که درمورد شخص معینی نازل شده، ولی حکم آن عـام اسـت و   : «است

، 3، ج1409(موسـوي سـبزواري،   » شـود  نمـی  مورد، موجب تخصـیص عمومیـت وارد  
  نویسد: میگونه  این) و در ادامه 223ص

امر به معروف و نهی از منکـر   گویند: آیه درمورد مردي نازل شده که بر می روایاتی که
دهد  می شود، یا نزولش درمورد کسی است که خود را درمعرض هالکت قرار می کشته

  ).227ص ،شود، ازباب تطبیق است (همان می و کشته
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  گویند: میبرخی دیگر ضمن استفاده عمومیت از آیه در مقام تفسیر و تبیین معناي آیه، 
در طاعت خدا، جهاد و نماز و زکـات و حـج،    بعضی از مردم هستند که نفس خود را

شود (حائري تهرانـی،   می اهللا سبیل فروشند و آیه شامل هر مجاهد فی می کنند و می بذل
  .)47، ص2ج ،1377

ست در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، تا اینکه کشـته شـود   ا بیع نفس، بذل آن
  ).362، ص1، ج1405(راوندي، 

  بررسی .4ـ2
تـوان   مـی  کـه  اند شد، برخی مفسران فریقین حکم آیه را عام دانستهاشاره که  گونه همان

تفسیر  ن دانست و حتی یکی از اقوال مذکور ازعملیات استشهادي را یکی از مصادیق آ
 علـی نسـبت بـه    فرمایش پیامبر به باتوجه. اگر گفته شود بر آن تطبیق دادرا  قرطبی

  :مبنی بر اینکه
پس قطعاً هیچ آسیبی  ؛مرا بر خود بینداز و در بستر من بخواب این جامه حضرمی سبز

، 1419، اهللا فضـل  /361ص، 1415شاءاهللا (طبري،  به تو نخواهد رسید، إنها از ناحیه آن
  .)122، ص4ج
 پیـامبر چـون  نشدن خود داشت،  ظنّ غالب به کشتهکم  دستقطع یا  علیحضرت 

 خصوصـیت  يالغـا  ،از آیـه  کـه  هنگـامی  پس ،بود از مصونیت او خبر داده اکرم
کـه فـرض در عملیـات استشـهادي      شود، باید در چنین فرضـی باشـد، درحـالی    می

پـس   ؛خود داردشدن  کشتهقطع یا ظنّ غالب بر  ،زیرا شخص فدایی ؛برعکس است
  استدالل به آیه ناتمام است.

 را مطلـق نگفتـه   علـی ندیدن حضـرت   آسیب توان گفت پیامبر می در پاسخ
شدن مشیت الهی  درادامه روایت از محقّق، کردهمشروط بلکه به مشیت الهی  است،

  :استخبر داده 
 فرستاد وحى »لیائیکم« و »لیجبرئ« به خداوند هنگام نیدرا .آن را انجام داد پس علی

 یک دامک ؛دادم قرار تر طوالنى را شما از ىیک عمر و ردمک جادیا برادرى شما نیب من هک
 حاضر دامک چیه ؟دارد مقدم خود بر را گرىید زندگى و نماید ثاریا است حاضر شما از
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 جـان  شـده  آماده و دهیخواب من غمبریپ بستر در على نونکا شد، وحى آنها به .نشدند
، 1415طبري، . (.. دیباش او نگهبان و حافظ و دیبرو نیزم به .سازد او فداى را شیخو
  ).37، ص1ج ،1374طاوس،  ابن /361ص

 علـی شدن  کشتهخطر  ،پیامبر ازنظرتوان گفت  می صدر و ذیل این روایت به باتوجه
 فعلیت رسیده به میکائیلو  جبرئیلکه توسط  استامیدش مشیت الهی  فقط و جدي بوده

آیا علم یا ظنّ غالـب بـر    چه بوده و علیاینکه نیت و قصد خود حضرت  ولی، است
اشکال وارد است و اگر  ،نداشتهعلم اگر باید گفت  است یا خیر،خود داشته شدن  کشته
ولی بر آن اشکال دیگري باشد،  میاشکال وارد نیست و استدالل تمام  است، داشتهعلم 
  .است خالف علم امام در خارج یافتن شود و آن تحقق می وارد

خبـر   علـی فقط از اطاعت  گفته پیشباید گفت روایت پرسش نخست در پاسخ به 
 توان میولی از روایات دیگر  ،بت به قصد و علم آن حضرت ساکت استو نسدهد  می
  گونه برداشت کرد: این

البته با  ـ دست آورد که نیت او حفاظت از جان پیامبر را به يونیت  قصد و اوالً،
  عرض کرد: به پیامبر که است؛ چنانبوده  ـتوفیق الهی 

 فرمـود: بلـه. پـس علـی     !پیامبر خدا ؟ ايیمان می آیا شما با بیتوته کردنم آنجا، سالم
چراکه رسـول   ؛سوي زمین سرازیر شد بر لبانش نشست و براي سجده شکر به اي خنده
که سـر از سـجده برداشـت، عـرض کـرد:       .. هنگامی. از سالمتی خود خبر داد خدا

 چشم و گوش و شریان قلبم فداي تو باد و بدانچه !چیزي را که بدان مأموري، اجرا نما
در آن مثل خودت رفتار خواهم کرد و برطبق مقصـود تـو انجـام     !واهی دستور دهخ می

  .)674، ص2، ج1416خواهم داد و توفیقی ندارم جز از خداوند متعال (بحرانی، 
از  گاه علییجا«د: کن می بازگوگونه  اینشدن او  تمجید الهی را از او و فدایی پیامبر

کند و  می که جان خود را فداي جان تو است نسبت به ابراهیم نوع جایگاه اسماعیل
  ).466ص، 1409، (حسن بن علی عسکري» حافظ روح تورا روح خود 

در  که است؛ چنانداشته  نیزخود شدن  کشتهعلم یا ظنّ غالب به  علیثانیاً، حضرت 
شـوي و  جاي من یافت  آیا راضی هستی که به«پرسد:  می که پیامبرپرسش پاسخ این 

ـ بلَى «گوید:  می ،»آن جهال شاید به قتل تو مبادرت ورزند؟ ـ اهللاِ ا رسـولَ ی ضأَنْ ی ر ونَ یکـ ت
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وحیر  رُوحکل  نَفْس و یوِقَاء نَفْسکل ضلْ رب اءدأَنْ یف یکتوحـ  یونَ ر نَفْس یو  اءـدمجلسـی،   »ف)
آوردن  چنـگ  فروختن نفس بـراي بـه   ،تعبیر قرآن شدن و به فدایی .)81، ص19، ج1403

بنابراین حضرت  ؛نشدن، ناسازگار است داشتن بر کشته رضایت الهی با علم یا ظنّ غالب
و بـا   اسـت  دیدن خـود داشـته   هم نیت مشروع و هم علم یا ظنّ غالب به آسیب علی

است؛ ماندن او تعلق گرفته  ولی مشیت الهی بر سالم ،اقدام عملی کرده ،توکل بر خداوند
داشتن به وقوع  رف علم یا ظنّ غالببنابراین ص گونه شد؛ این اسماعیل درمورد که چنان

بلکه اقدام عملی و تعلق مشیت الهـی نیـز    ،چیزي سبب تحقق آن چیز در خارج نیست
الزم است. البته باید توجه داشت منظور از علم یا ظنّ غالب دراینجا علم عـادي اسـت   

کرد، نه علم به غیب تعبیر » بینی پیش«توان از آن به  می ود دارد ووجها  که در همه انسان
 ،تیلـۀالمب یل موضوع«د: نگوی می باره برخی دراین .یا علم لدنّی تا اشکال مذکور وارد شود

 هک ردینگ تعلق ،است حق تیمش نیع هک آنها تیمش تا و باشد می اثبات و محو لوح از
 يانتفـا  سـالبه بـه   ،بنابراین اشـکال دوم )؛ 245ص ،1ج ،1378(طیب،  »دانند ینم بدانند،

  رسد. مینظر  بهموضوع است و درنتیجه استدالل به آیه تمام 

  سوره توبه) 11بهشت (آیه درقبال با خدا جان معامله . 5
  فرماید: می باره قرآن کریم دراین

قْتُلُونَ و یلِ اللَّه فَیسبِ یقَاتلُونَ فینَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَ یاللَّه اشْتَرَى منَ الْمؤْمن إِنَّ
مـنَ اللَّـه فَاستَبشـرُوا     هلِ والْقُرْآنِ و منْ أَوفَى بِعهدیالتَّوراةِ والْإِنْجِ یه حقّاً فیقْتَلُونَ وعداً علَی
الَّیبِب کُمعا يذذیب و بِه تُمعکل وه زالْفَو ظیالْعرا اموالشـان  و هـا  جـان  مؤمنان، از خداوند : م 

 اریکـ پ خـدا  راه در ]:ایشـان [ .باشـد  آنان براى بهشت ]برابرش در[ هک ردهک دارىیخر
ـ انج و تورات در هک او بر است حقى وعده نیا .شوند مى شتهک و شندکُ مى نند،ک مى  لی

 بر باد بشارت نونکا! است؟ وفادارتر عهدش به خدا از سىک چه و فرموده رکذ قرآن و
ـ ا ردهک خدا با هک دادوستدى به شما، ـ ا و دی ـ پ آن اسـت  نی ، 111 (توبـه:  بـزرگ  روزىی

  ).مکارم شیرازيناصر ترجمه 
سخن از معامله اي است کـه در آن خریـدار، خداونـد متعـال     ي شریفه، در این آیه
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هسـتند، کـه صـرف     هـایی ها و مـال جان متاع مورد معامله ؛فروشنده، مؤمنین اند ؛است
بـراي روشـن شـدن ابعـاد و      شوند و بهاي آن بهشت برین است.مقاتله در راه خدا می

  نماییم.زوایاي بیشتر این آیه، نظرات مفسران را در ذیل باهم مرور می

  دیدگاه مفسران .5ـ1
 : فخـر ر.ك(اسـت   انواع جهاد سخن گفتههمه نسبت به  از شمولیت این آیه رازي فخر

ــه 151، ص16ج، 1420 ،رازي ــونگی مبایع ــی چگ ــرح ). برخ ــه   مط ــه را ب ــن آی در ای
، 6، ج1415آلوسـی،   ر.ك:(اند  دن نفس و مال براي هالکت در راه خدا دانستهکر عرضه

 عمومیت آیه را نسبت به مجاهدان این امت تـا روز قیامـت ذکـر کـرده     قرطبی). 26ص
شـدن مجاهـدان در راه    در بهشتی«: اند ). برخی گفته267، ص8، ج1364 ،(قرطبیاست 

دو امـر، فرقـی وجـود     شـدن هـر   خودشان و کشتن دشمن و جمعشدن  کشتهخدا، بین 
را جمـع  شـدن   شـته کولی برخی دیگر کشـتن و   ،)53، ص11، ج1418(زحیلی،  »ندارد

  ).309، ص13ج ،1365(صادقی تهرانی،  اند دانسته ن دو جهادمیا
ــده ــز ع ــتگی و    اي نی ــتراء و توضــیح ازخودگذش ــر اش ــه در راه خــدا را مفس مقاتل

  :اند گذشتگی دانسته ازمال
 را خود و گذشته خود از هک یسک رایز ؛است عقلى و وجدانى فیلکت یک موضوع نیا

ـ  مقامات از قهراً ند،یب مى متعال پروردگار تکیمال و سلطه تحت  خـود  مـوالى  و کمال
 غـات یتبل از راه ؛ردک خواهد جهاد ،باشد نکمم هک يابه هرگونه او راه در و ردهک دفاع

 دشمنان مقابل در ارزارک و دفاع راه از حتى و خدماتى و عملى تیفعال راه از و زبان و
  ).279، ص10ج ،1380(مصطفوي،  او

درقالـب تمثیـل    مـان یباا مجاهـدان  واالى را بیانگر مقام هیآ نیاز مفسران، ا دیگر برخی
  د:نگوی می ،دانسته

 و هـا  جان .. و. ردهک معرفى فروشنده را مؤمنان و داریخر را خود خداوند ،مثال نیا در
ـ ا براى) بها( ثمن را بهشت و متاع را اموال  طـرز  ... منتهـا  اسـت  داده قـرار  معاملـه  نی

 و نند،ک مى اریکپ خدا راه در آنها: ندک مى انیب نیچن فىیلط ریتعب با را متاع نیا پرداخت
 نوشـند  مـى  را شـهادت  شربت و شوند مى شتهک راه نیدرا ای و شندکُ مى را حق دشمنان

  ).148، ص8ج ،1374(مکارم، 
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  بررسی .5ـ2
عملیات توان  می ،اطالق آیه و استفاده عمومیت از آن توسط برخی مفسران به باتوجه

استشـهادي را از مصــادیق آن دانسـت و ایــن آیــه را یکـی از ادلــه مشــروعیت آن    
  حساب آورد. به

  سوره توبه) 41جان در راه خدا (آیه مال و جهاد با  .6
  فرماید: میدر قرآن کریم  خداوند متعال

ف کُمأَنْفُس و کُمالووا بِأَمداهج قَاالً وث فَافاً ورُوا خبِ یانْفذیس لِ اللَّه کُـمـ خَ ل  کُنْـتُم  إِنْ لَکُـم  رٌی
 در تـان یها جـان  و اموالتان با و دیشو جیبس ]جهاد سوى به[ بار گران و بار کسب :تَعلَمونَ

  ترجمه رضایی). ،41(توبه:  دیبدان اگر است بهتر شما براى نیا ؛دیینما جهاد خدا راه
چـه آنهـایی کـه مشـغول     فرماید: است که می فرمان به بسیج عمومیظاهر این آیه، 

و تربیت فرزند هستند و چه آنهایی فارغ البال هستند؛ همگی بایـد   کشت و زراعت
اگر دانا باشـید، نفـع ایـن کـار بـه      با جان و مال خود در راه خدا، جهاد نمایند که 

   دیگر کارهاست. مراتب بیشتر از 

  دیدگاه مفسران .6ـ1
بهانه زراعت و شغل، از رفتن به جهاد شانه  که بهاست کسانی نازل شده  درمورداین آیه 

را نپذیرفت و فرمان به بسـیج عمـومی   آنها  خداوند عذردلیل  همین به کردند و می خالی
کنایـه از وجـود    »ثقـال «). 299ص ،1383اسالمی،  /251، ص1411: واحدي، ر.ك( داد

مـالی، حـب    هـاي  مانند کثرت شغل ؛است جهاد سوي بهموانع بازدارنده انسان از رفتن 
نداشتن  ،نددل بکَآنها  مفرط نسبت به زن، فرزند، نزدیکان و دوستان که نگذارد انسان از

پس امر به رفتن  ؛است کنایه از نداشتن موانع بار،تعبیر سبکآن و  مانندو  توشه ،اسلحه
 ،(طباطبـایی  به جهاد در این دو حالت، معنایش عذرنتراشیدن و رفتن بـه جهـاد اسـت   

ـ  ولی، )284، ص9، ج1417 ي از نـواحی بـالد مسـلمانان    ا دشمن بر ناحیـه مثالً  گاهی 
بسیج عمومی واجب است و اگـر   ـ  غالب گردد یا وارد شهر و سرزمین مسلمانان گردد
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در فرض مذکور اگر  .)955، ص2ج ،تا] [بی عربی، (ابن کار است، گنهکندکسی کوتاهی 
مجـاور و   هاي تحت تسخیر دشمن، عاجز از قیام باشند، بر شهر هاي اهالی شهر یا شهر

رسـاندن   رساندن برایش میسر باشد، یـاري  هرکس که از این امر آگاه شود و امکان یاري
دشـمنان یـک   دربرابر چون مسلمانان  ؛دشمن واجب استدربرابر پاخاستن  هو بآنها  بر

اگر دشمن نزدیک سرزمین اسـالمی شـود و هنـوز داخـل آن      .آیند می حساب دست به
 کردنو صـیانت از بـالد و خـوار   » لمۀاللّـه ک« يعـال ا براينشده باشد، باز بسیج عمومی 

قیـد   بـه  باتوجـه ). برخـی  152، ص8، ج1364 ،(قرطبـی  الزم است مسلمانان بر، دشمن
را همانند وجوب جهاد با کفار، مستفاد از ظاهر آیه » بغاة«وجوب جهاد با  ،»اهللا لسبی فی«

خـاطر   شـما بـه  «د: نـ گوی مـی نیـز   برخی دیگر .)225، ص5ج ،تا] [بی (طوسی، اند دانسته
حمایت از اسـالم و مسـلمانان دربرابـر هرگونـه تجـاوز کفـار و مشـرکین، بـه جنـگ          

ـ آ ادامـه  ). بعضـی از مفسـران  120، ص11ج ،1419، اهللا فضـل ( »اید فراخوانده شده را  هی
  :اند گونه معنا کرده این

ـ د دیـ خواه د،یشیندیب درست اگر عنىی ؛دیبدان اگر است بهتر شما براى ارک نیا ـ  دی  هک
ـ موجود و استقالل ولى ،دارد زحمت هرچند دشوار، وضع نیا در جهاد در تکشر  تی

 اضـافه  بـه . اسـت  نیهمـ  در شما صالح جهیدرنت ؛ندک مى حفظ دشمنان دربرابر را شمار
ـ نک مبارزه اگر و شماست درانتظار اخروى هاى پاداش هکنیا ـ د دیـ خواه ،دی ـ  دی  آنهـا  هک

  ).499، ص4 ج ،تا] [بی ،هستند (جعفرى بهتر مراتب به ایدن نیا مادى سود دربرابر

  بررسی .6ـ2
تـر   که پیش مذکور، چنان فقهی برخی مفسران فریقین از ظاهر آیه هاي برداشت به باتوجه

اعـم از   ؛آیه را یکی از ادله مشروعیت جهاد و دفاع دانستاین توان  میبدان اشاره شد، 
کـه درصـورت   آنها  از ورودپس  یااز ورود دشمن به سرزمین اسالمی باشد  اینکه پیش
شدن مسلمانان نقش پیشگیرانه و صیانت از بالد مسـلمانان و درصـورت    بسیجنخست، 

  .دارد ش جهاد دفاعینق ،دوم
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  سوره انفال) 60(آیه براي مقابله با دشمن در توانمندي  تالش .7
  فرماید: میباره  دراین قرآن کریم

وا ودأَع ما لَهم تُمتَطَعنْ اسةٍ مقُو نْ وم ونَ لِیالْخَ رِباطبتُرْه بِه ودع اللَّه و  وـدکعم نَیآخَـر  و 
ـ  اللَّـه  لِیسب  یف ء یشَ منْ تُنْفقُوا ما و علَمهمی اللَّه تَعلَمونَهم ال دونهِم منْ ـ  وفی  أَنْـتُم  و میکإِلَ

 و! دیسـاز  آمـاده ]  دشـمنان [ آنهـا  با مقابله براى د،یدار قدرت در ىیروین هر :التُظْلَمون
 دشـمن  و خـدا  دشـمن  آن، لهیوس به تا ،]نبرد دانیم براى[ دهیورز هاى اسب ]نیهمچن[

 و دیشناسـ  نمـى  شـما  هک را نهایا از ریغ گرىید گروه ]نیهمچن[ و! دیبترسان را شیخو
ـ نک انفـاق  ]اسـالم  دفاعى هیبن تیتقو و[ خدا راه در هرچه و! شناسد مى را آنها خدا  د،ی

ترجمـه   ،60 (انفـال:  شد نخواهد ستم شما به و شود مى بازگردانده شما به املک طور هب
  ).شیرازي مکارمناصر 

در دل سازي جامعه اسالمی اسـت؛ بـه طـوري کـه     مندمفاد کلّی این آیه، فرمان به توان
-باعث مـی ي بازدارندگی دارد و است که خوف جنبه. طبیعی دشمن خوف ایجاد شود

 ي خود بیرون، نماید.ي اسالمی را از مخیلهدشمن خیال تجاز به جامعهشود که 

  مفسرانگاه دید .7ـ1
 اسـت،  شده وارد خدا عهد رسول در انکمشر با جهاد موضوع درآیه مذکور هرچند 

 هکـ  شود می اننامسلم طبقاتع یجم ت، دریتقو مراتب عیجم شامل قطعى به مناط ولی
 امـر  در ؛گیرنـد کـار   به نید دشمنان دفع و نید حفظ در ،دارند قدرت و قوه هرچه دیبا
 يعالا ،نامعاند شبهات دفعگمراهان،  تیهدا و جاهل ارشاد ،رکمن از نهى و معروف هب
 زبـان ا ب ؛ اعم از اینکهامکاح نشر و فساد از رىیجلوگ ،نامعاند بردن میاناز ،اسالم لمهک

ـ  قدم ثبات ای قلم ای باشد ـ  مـال  ای ). 151، ص6، ج1378 ،: طیـب ر.ك( قـوى  اعمـال  ای
هرچیزي است که جنگ و دفـاع   ،جنگ موردعبارت است از توان انجام کار و در »قوه«

مانند انواع اسلحه، مردان جنگـی باتجربـه و تشـکیالت     ؛شود می وسیله آن پیش برده به
بـه  » قـوه « ،روایـات  به باتوجه). در برخی تفاسیر 115، ص9، ج1417 ،(طباطبایی نظامی

که ازبـاب  است به سیاهی تفسیر شده  کردن اسب و خضاب ،تیروکمان، حصار، شمشیر
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، 4ج، 1363عبدالعظیمی،  حسینی شاه /130ص ،: همانر.ك( باشد می برشمردن مصادیق
از عام و ازباب ذکر  پسذکر خاص  ،»هقو«از  پس »لیالخ رباط«بنابراین ذکر  ؛)367ص

 ییهـا  ویژگی» قوه«). برخی براي این 1544، ص3، ج1412، شاذلی( ابرز مصادیق است
نحوي ترساننده دشمن باشد که خیـال   لمانان باشد، بهحافظ امنیت مس اند؛ مثالً برشمرده

ند و شکننده کبیرون آنها  تجاوز بر دیار اسالمی یا ایستادن جلو پیشرفت اسالم را از سرِ
  (همان). تراشد می هر قدرتی باشد که براي خود در زمین صفت الوهیت

صـدر آیـه   اسـتنتاج کـرد کـه    گونـه   ایـن تـوان   مـی  طباطباییاز مجموع گفتار عالمه 
توانید خود را  می تا :دهد می دستورآنها  که به است مسلمانان دربردارنده فرمان عامی به

امکانات و تجهیزات فعلی دشمن یا نیرو و تجهیزاتی که ممکـن اسـت در    ،نیرودربرابر 
است که دشمنان پیدا و  آنآینده به آن برسند، توانمند و مجهز نمایید. هدف از این کار 

زهرچشم بگیرید و در راه خدا و بـراي حفاظـت از جامعـه    آنها  ا بترسانید و ازناپیدا ر
نوعی دفاع  ،اسالمی، جان و مال خود را انفاق نمایید که نفس ایجاد ترس در دلِ دشمن

درحقیقت انفاق در مسیر ضروریات زنـدگی   جهت شود و انفاق مال دراین می محسوب
، شهادت راهماست و انفاق جان در این خود شنصیب اش  است که نفع مادي و اخروي

 باشـد  مـی  گردد که نفع اخروي آن رسیدن به زنـدگی جاودانـه   می در راه خدا محسوب
 »... اللَّـه  لِیسـب   یف ء یشَ منْ تُنْفقُوا ما و«). تعبیر 117ـ115، ص6، ج1417 ،: طباطباییر.ك(

 مـنْ  تُنْفقُـوا  مـا  و«برخالف تعبیر  ؛گردد میـ  دو هرـ شامل انفاق مال و جان  ) 62(انفال: 
 شـود  نمـی  ) که خیـر انصـراف در مـال دارد و شـامل جـان     272(بقره:  »میکإِلَ وفی ٍ رٍیخَ

  ).152، ص6، ج1378 ،طیب /117، ص9ج ،اطبایی(طب

  بررسی .7ـ2
تـوان گفـت    می این آیه شریفه، دربارهبرخی مفسران فریقین  نظراتاز مجموع گفتار و 

این آیه، تحریک مسلمانان به مجهزشدن به انواع فنون و ابـزار دفـاعی و   اصلی  مقصود
که فکر تجاوز بـه بـالد اسـالمی یـا     است از توانایی رزمی و ایمانی  اي رسیدن به درجه

پیشرفت اسالم را از مخیله دشمن بیرون گرداند و اهداي جان و مال را دربرابر ایستادن 
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بنـابراین منطـوق آیـه     ؛آسـان نمایـد  آنهـا   اسالمی، بـر درجهت صیانت از اسالم و بالد 
نوعی دفـاع و پیشـگیري از تجـاوز دشـمن بـه بـالد        شدن است کهتحریک به نیرومند

توان با تمسک به فحـواي آن،   می از تجاوز دشمن، پس ولی گردد، محسوب میاسالمی 
  ایجاد رعب در آنها استفاده کرد. براياز ابزار دفاعی عملیات استشهادي 

  نتیجه
  دست یافت:توان  می، به نتایج ذیل حاضر در مقاله مندرجاز مجموع مطالب 

عنوان یکی از ابزارهاي دفـاعی و از مصـادیق    شدن عملیات استشهادي به محسوبـ 
 جهاد دفاعی.

شـمولیت حکـم    راهاز  ؛چهار آیه قرآن بر مشروعیت چنین عملیکم  دستداللت ـ 
  مفهوم اولویت. راهعام آیه یا از 

   



164
 محمدجواد اسکندرلو و محمدحسین اکرمی  

  
  
 

  منابع
 قرآن کریم.  *
 تـب کدارالبیـروت:   العظـیم؛  القرآن تفسیر فى المعانى روح ؛محمودسید ،آلوسى .1

 .ق1415 ،1چ ،هیالعلم
 ،2چ ،اسـالم  دینوقم:  ؛لهامىا داود ترجمه الطرائف؛ ؛موسى بن على طاووس، ابن .2

1374. 
دارالفکـر للطباعـه و   لبنـان،   القـرآن؛  أحکام ؛رکابوب بن عبداهللا محمدبن ،عربى ابن .3

 .تا] [بی ،]نا بی[ النشر،
 اسالمى غاتیتبل دفتر انتشاراتقم:  ؛للغۀا مقائیس معجم ؛ایرکز بن احمد ،فارس ابن .4

 .ق1404 ،1چ ه،یعلم حوزه
 .1383 ،1چ ،نى نشرتهران:  آیات؛ نزول شأن ؛محمدجعفر ،اسالمى .5
 العسـکرى؛  اإلمـام  إلـى  المنسوب التفسیر ؛رىکعسـ  على بن حسن ابومحمد امام .6

 ،1چ ،(عج) مهدى امام مدرسه، قم: )جدي (عدرسه امام مهتحقیق و تصحیح: م
 ق.1409

 ق.1416 ،1چ ،بعثت ادیبنتهران:  القرآن؛ تفسیر فى البرهان ؛هاشمسید ،بحرانى .7
 القـرآن؛  تفسـیر  عن والبیان الکشف ؛میابراه بن احمد اسحاقابو ،شابورىین ثعلبى .8

 ق.1422 ،1چ ،یالعرب التراث اءیإح داربیروت: 
 .ق1405 العربى، التراث إحیاء بیروت: دار القرآن؛ أحکام على؛ بن احمد جصاص، .9

 .تا] [بی ،نا] [بی کوثر؛ ؛عقوبی ،جعفرى .10
بیـروت:   ؛بیـۀ العـر  صـحاح  و للغـۀ ا تـاج : الصحاح ؛حماد بن لیاسماع جوهرى، .11

 .ق1410، 1چ ن،ییللمال دارالعلم



  ياستشهاد اتیقرآن و عمل  
165

 

 تـب کدارالتهـران:   الثمر؛ ملتقطات و الدرر مقتنیات ؛علىسیدریم ،تهرانى حائرى .12
 .1377 ،میۀسالاإل

 انتشـارات تهـران:   اثناعشـرى؛  تفسـیر  ؛احمد بن نیحس ،مىیعبدالعظ شاه نىیحس .13
 .1363 ،1چ قات،یم

 ،1چ دارالعلـم، لبنـان:   القـرآن؛  ألفاظ مفردات؛ محمد بن نیحس اصفهانى،راغب  .14
 .ق1412

قـم:   األحکـام؛  آیـات  شـرح  فى فقه القرآن ؛اهللاهبۀ بندیسع نیالد قطب ،راوندى .15
 ق.1405، 2چ نجفى، مرعشى اهللا یتآ تابخانهک

بیـروت:   والمـنهج؛  یعـۀ والشر ةالعقید فى المنیر التفسیر ؛مصطفى بنهبۀو ،لىیزح .16
 ق.1418 ،2چ المعاصر، رکدارالف

هـاى   نیموردپژوهى سرزم الملل: نیات استشهادى و حقوق بیعمل« ؛ساعد، نادر .17
 .1391 بهار، 16ش مجله مطالعات فلسطین؛، »نیاشغالى فلسط

 ر،کـ دارالف، دمشـق:  2چ اصـطالحاً؛  و لغـۀ  الفقهـی  القـاموس  ؛بیحابو ،سعدى .18
 .ق1408

  ق.1412 ، بیروت: دارالشروق،17چ القرآن؛ ظالل فى ابراهیم؛ بن قطب بن شاذلی، سید .19
 انتشـارات ، قـم:  2چ بـالقرآن؛  القـرآن  تفسیر فى الفرقان ؛محمد ،تهرانى صادقى .20

 .1365 اسالمى، فرهنگ
 انتشـارات  دفتـر ، قم: 5چ القرآن؛ تفسیر فى المیزان محمدحسین؛سید ،ىیطباطبا .21

 ق.1417 ه،یعلم حوزه نیمدرس جامعه اسالمى
، قـم:  1چ ؛طالـب  أبـی  بـن  علـی  مـۀ المسترشد فـی إمـا   ؛ریجر بن محمد ،طبرى .22

 ق.1415وشانپور، ک
 التـراث  اءیـ حإ داربیـروت:   القـرآن؛  تفسـیر  فى التبیان ؛حسـن  بنمحمد ،طوسى .23

 .تا] [بی، العربى
 انتشـارات ، تهـران:  2چ القـرآن؛  تفسـیر  فی البیان أطیب ؛نیعبدالحسسید ،بیط .24

 .1378 اسالم،



166
 محمدجواد اسکندرلو و محمدحسین اکرمی  

 ق.1380 ه،یعلم چاپخانهتهران:  التفسیر؛ کتاب ؛مسعود بن محمد ،اشىیع .25
 التـراث  اءیـ حإ دار، بیـروت:  3چ الغیـب؛  مفـاتیح  ؛محمد ابوعبداهللا ،رازى فخر .26

 ق.1420 العربى،
 و اپچـ  سـازمان ، تهـران:  1چ الکـوفى؛  فـرات  تفسـیر  ؛ابوالقاسم ،وفىک فرات .27

 ق.1410 اسالمى، ارشادفرهنگ و  وزارت انتشارات
 .ق1410 هجرت، نشر، قم: 2چ العین؛ کتاب ؛احمد بن لیخل دى،یفراه .28
 كدارالمـال ، بیـروت:  2چ القـرآن؛  وحـى  من تفسیر محمدحسین؛سید اهللا، فضل .29

 ق.1419 والنشر، للطباعۀ
، »در مذهب شـیعه  طلبانه دفاع مشروع، ترور و عملیات شهادت« ؛فیرحی، داود .30

 .1383تابستان ، 6ش شناسی؛ مجله شیعه
 انتشـارات  زکـ مر، قـم:  1چ تفسیر القرآن؛ فى األصفى ؛مالمحسن ،اشانىک ضیف .31

 ق.1418 اسالمى، غاتیتبل دفتر
 .1371، ، تهران: دارالکتب االسالمیه6چ ؛قرآنقاموس  ؛برکا قرشى، على .32
ــرآن؛ ألحکــام الجــامع ؛احمــد بــن محمــد ،قرطبــى .33  انتشــارات، تهــران: 1چ الق

 .1364 ،ناصرخسرو
، 2چ ؛األطهـار  ئمـۀ لـدرر أخبـار األ   معـۀ الجـا  بحاراألنوار ؛مجلسى، محمدباقر .34

 ق.1403، یاء التراث العربیدار إحبیروت: 
بررسـی فقهـی حقـوقی    « ؛زاده قـوژدي  تقـی شـیما   و مصطفیسید محقق داماد، .35

 .1389 ، پاییز12ش مجله نامه الهیات؛، »عملیات استشهادي و عملیات انفجاري
 .تا] [بی ،نا] [بی  ؛لفقهیۀا واأللفاظ المصطلحات معجم ؛عبدالرحمان ،محمود .36
 .ا]ت [بی ،ا]ن [بی بیروت، الفقه؛ مصطلحات ؛رزاعلىیم نى،کیمش .37
 .1380 تاب،ک نشر زکمر، تهران: 1چ روشن؛ تفسیر ؛حسن ،مصطفوى .38
 .1374 ،میۀاإلسال تبکدارال، تهران: 1چ نمونه؛ تفسیر ؛ناصر ،رازىیش ارمکم .39
، »ادله مشروعیت عملیات استشـهادي ازمنظـر فقـه امامیـه    « ؛مالمحمدعلی، امیر .40

 .1384 زمستان، 18ش ؛فصلنامه مربیان، فلسفه و کالم



  ياستشهاد اتیقرآن و عمل  
167

 

فصلنامه مربیان، فلسفه و ، »عملیات استشـهادي مبانی فقهی « ؛مالمحمدعلی، امیر .41
 .1384 پاییز، 17ش کالم؛

مشروعیت عملیات استشـهادي ازدیـدگاه فقهـاي معاصـر     « ؛مالمحمدعلی، امیر .42
 .1383 پاییز، 5شعلوم سیاسی،  فصلنامه حصون؛، »یشیعه و سنّ

 .ق1423 ى،یسرا نشر، قم: 1چ نوجوانان؛ احکام و معارف ؛نعلىیحس ،منتظري .43
، 2چ القـرآن؛  تفسـیر  فـی  الرحمـان  مواهـب  ؛علىاألعبدسید، سبزوارى موسوى .44

 ق.، 1409تیب اهل سسهؤمبیروت: 
 ،لعلمیـۀ ا تـب کدارال، بیـروت:  1چ القـرآن؛  نـزول  أسباب ؛احمد بن على ،واحدى .45

 ق.1411
 مجله حکومت اسالمی؛، »طلبانه مبانی فقهی عملیات شهادت« د؛جواسید ورعی، .46

 .1382 بهار، 27ش




	Blank Page

