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   ابتدایی مشروعیت جهادقرآن و 
  *محمدجواد فاضل لنکرانی   ____________________________________________________  

  چکیده
 که است »جهاد« بحث اسالم، مبین دین در تاریخی و فقهی تفسیري، مهم مباحث از یکی

 گسـتره  در. دارد مهمـی  بسـیار  فروع و شود می شناخته الجهاد کتاب نام به فقهی کتب در
 عصر در برانگیز چالش و ربحثپ جستارهاي از یکی» ییابتدا جهاد« بحث مهم، بحث این

 دسـتاویز  را آن برخـی است  شده باعث آننادرست  فهم که بحثی ؛رودمی شمار به غیبت
  اسالم، نظر طبق که درحالی ،نندک معرفی جنگ دین را آن و دهند قرار اسالم دین به حمله
 ،اینوجودبا ؛استگوناگون  موارد اختالف به لهئمس بلکه ،جنگ نه واست  صلح نه اصل
 نقلـی  و عقلـی  لیـ دال کـه  اسـت  اسالمی اجماعی مسائل از اییابتد جهاد مشروعیت اصل

  .است شده وارد آن اقامه بر فراوانی
 و نقل و آیات بررسی هب ،ابتدایی جهاد برپایی از اسالم اهداف تبیین از پس حاضر نوشتار

 گـر ید ادلـه  اسـت گفتنـی  . پـردازد یم باره اینابتدایی در جهاد نامخالف و ناموافق نظر نقد
 ، ولـی اسـت  شـده  ارائـه  باره نیدراي متعددیی روا ادله وی نید ضرورت و اجماع همچون
  .باشدیمیی ابتدا جهاد یقرآن ادلهی بررس فقط پیش رو مقاله موضوع

، کتـاب الجهـاد، صـلح و جنـگ     ابتـدایی  جهـاد  دفـاعی،  جهـاد  جهـاد،  :واژگان کلیدي
  .اسالم در

                                                   
  .و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار خارج فقه و اصول حوزه علمیه قمدروس استاد * 
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  مقدمه
و مفسـران، در اسـالم دو نـوع جهـاد      هـان یمشهور فق يریو تفس یفقه میتقس اساس بر

به  ،ی. روشن است که جهاد دفاع»ییجهاد ابتدا«و  »یجهاد دفاع«از اند  که عبارتهست 
ـ اغیمشـرکان و   ،یذمغیر و ذمی کافران با مسلمانان کارپی و همان مقابله مهـاجم بـه    انی

و تجـاوز بـه جـان و نـاموس      يقصـد تعـد   که بـه  شود می اطالق یاسالم هاي نیسرزم
اخـراج   ایها  ییو خانه و غصب اموال، امالك، مستغالت و دارا نیمسلمانان، تصرف زم

  انجام شده است. یاسالم نیاز موطن و سرزم نمسلمانا
ذکر نشـده   ،مفسرانفقها و در کلمات  یو جامع قیدق فیتعر ،ییجهاد ابتدا يبرا اما

رو  ازایـن  ؛نشـده اسـت   انیـ بخوبی  بهحدود و ثغور آن  هم ذکر شده باشد،اگر است و 
 ،ییادله جهاد ابتـدا  یتا درادامه مقاله و با بررس شود می مطرح یاجمال فیدو تعر کنونا

  یابیم.سوم دست  فیبه تعربرسیم یا  فیردو تع نیا انیازم یو جامع قیدق فیبه تعر
 يبه آغـازگر  ،ییکه جهاد ابتدا بیان بدیندارد؛  دیدو ق ،ییجهاد ابتدا نخست فیتعر
 تنهـا  نـه آنـان   هیکه ازناح شود می اطالق یمشرکانو  ناضد کافر ،مسلمانان ازسويجهاد 

ـ  معناکـه  بـدین د؛ باشـ  داشتهوجود ن زین »تهاجم بالقوه« یحت ، بلکه»تهاجم بالفعل«  یحت
 یعنـ یضـد مسـلمانان وجـود نداشـته باشـد؛       ،مشرکانازجانب کفار و نیز ترس هجوم 

  نباشند. زیو توطئه ن انگیزي مشغول فتنه فران حتیو کا مشرکان
 شود میاستفاده  دیهر دو ق دیگر، یو از کالم برخ نخست دیق ،فقها یکلمات برخ از

  ).354-353ص، 1405 ،یقرطب /65ص ،3ج ،1415(جصاص، 
و  ناضـد کـافر   ،مسـلمانان  ازسـوي جهـاد   يبه آغـازگر  ،ییدوم جهاد ابتدا فیتعر
 ،وجـود نداشـته باشـد    »تهاجم بالفعل« هرچندآنان  هیکه ازناح شود می اطالق یمشرکان

 يافـروز  و جنـگ  انگیـزي  فتنه نهیزم معناکه بدینوجود داشته باشد؛  »تهاجم بالقوه«ولی 
  .انجام است درحال ایمسلمانان وجود دارد  ضد ینیچ آنان و اشتغال به توطئه

گـروه   :وجـود دارد  دگاهیـ دو د ،یو دفـاع  ییمشهور به ابتـدا  دوگانه میتقس برابردر
به  ییجهاد ابتدا قتیکه حقاند  یمدع ،اند رفتهیمشهور را پذ میاصل تقس هرچند نخست،

ـ دفـاع از د  يبـرا  ییجهاد ابتدا عیتشر شان،یا نظراز رایز گردد؛ میباز یجهاد دفاع و  نی



  ییابتدا جهاد تیقرآن و مشروع  
15

 

ـ افتادن د به مخاطره دیجواز آن مق رو ازاین ؛بوده است یدعوت اله توسـط کـافران و    نی
 اي آزار و نقشـه  ت،یـ کـه اذ  یمشـرکان مشرکان بوده و اسالم نسبت به حمله بر کفـار و  

، 1372 ،يمطهـر  /66، ص2ج ،1417 ،یی(طباطبا ندارند، اجازه مطلق صادر نکرده است
 یبرخ ر؟یخ ایاست  تمدعا مقرون به صح نیا ایشود آ یبررس دیبا ؛ پس)51، ص1ج
و از  دانند نمی یدرست میمشهور را تقس میاساساً تقس ،المنار ریتفسهمچون صاحب  گرید
  ادعا که: نیبا ا ؛دنشو یم ییمنکر وجود جهاد ابتدا شهیر

ز است که کافران و مشرکان یجا یدر فرض فقطجهاد  که شود می قرآن استفاده اتیآ از
داده  ناناصورت اسالم اجازه دفاع و مقابلـه بـه مسـلم    نیبه مسلمانان حمله کنند و درا

کـه   یهـای  تمـام جنـگ   یحت ؛است یجهاد فقط درمورد جهاد دفاع اتیاست و تمام آ
  ).31ص، 1394 ،يآباد نجف یصالح ر.ك:بوده است ( یداشته، دفاع اکرم امبریپ

 و انـد  گذاشـته  ییپا را فراتر از انکار وجـود جهـاد ابتـدا    ،نگرش نیا روانیپ یبرخ
  ند:ا هشد یمدع

 ییبا جنگ ابتدا نیاست که د نیدر اسالم ا یاست که جهاد اصل نیاند ا فقها گفته آنچه
شـود   لیباشند، تحم آزار یب گرچهکه اسالم را قبول ندارند، ا یو قدرت اسلحه بر مردم

ـ ا ،هست امبریپ رهیآنچه در قرآن و س که درحالی...  است یاله فیتکل کی نیو ا  نی
کـه   دمیرسـ  جهینت نیشده است ... به ا میتحر آزار یب کفاربا  یی... جنگ ابتدا است که
ـ پ رهیکه در قرآن و س يا گونه جهاد به  یبـا آنچـه فقهـا در متـون فقهـ      ،هسـت  امبری

  ).11ص همان،در دو قطب مخالف قرار دارند ( ،اند نوشته
ـ پ يهـا  از جنـگ  یبرخـ  نکـه یا ازجملـه  ؛باطل اسـت گوناگون ل یدال بهاین ادعاها   امبری

ـ با استناد بـه آ  نکهیا گریبود. د ییبلکه ابتدا ،نبود یدفاع اکرم ثابـت   ،اتیـ و روا اتی
مـوارد   یبرخـ  بلکـه در اسـت،  در اسـالم مشـروع    تنها نه ،نوع جهاد نیخواهد شد که ا

کـامالً  فرمودند،  ییعظام نسبت به جهاد ابتدا يآنچه فقهااساس  براین ؛هست زیواجب ن
  خالف قرآن است. یمدع يبوده و هست و ادعا میاز قرآن کر برگرفته
و  تیاصـل مشـروع   نخسـت، مقـام   ؛شـود  مـی  دو مقام مطـرح  ییجهاد ابتدا در

ـ لـزوم   ،مقام دوم ؛در اسالم ییوجوب اقامه جهاد ابتدا اذن معصـوم در   تیشـرط  ای
  .ییاقامه جهاد ابتدا
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  وجود دارد: هیدو نظر ،نخستدر مقام 
جهاد  فقطدر اسالم شدند و  ییابتدا دکه منکر اصل جها ينظر نوادر نخست، هینظر

نوبـت بـه مقـام     گرید ،عده نینظر ا هی. بر پاشمارند می قرآن اتیرا برگرفته از آ یدفاع
  ر؟یخ ایالزم است  ییدر جهاد ابتدا اذن معصوم ایکه آ رسد میدوم ن

 را در اسالم از امور مشروع و واجـب  یینظر مشهور فقها که جهاد ابتدا ،دوم یهنظر
اذن  ایـ کـه آ آیـد   مـی دسـت   بـه ، مجال مقام دوم صورت دراین. روشن است که دانند می

ـ ن زین هیبه اذن فق یحت ایست ا شرط ییدر جهاد ابتدا معصوم نـدارد و بنـابر نظـر     ازی
  است. ناناعموم مسلم

و بحـث از مقـام دوم، مجـال     شود میبحث نخست فقط از مقام  پیش رو، مقاله در
عنـوان بحـث    صورت است که ابتدا به نیبد حاضر مطالب نوشتار ری. سطلبد یم يگرید

ـ  یبحث م ییجهاد ابتدا عیاز اهداف اسالم از تشر ،یمقدمات  ،جهـاد  اتیـ سـپس آ  .میکن
ـ انـد   منسوخ شده اتیآ نینکه ایآنگاه از ا شود. می یبحث و بررس انـد   منسـوخ نشـده   ای

  .شود میمباحث ارائه  يبند و جمع جهینت تیو درنها شود میبحث 

  ییجهاد ابتدا عیاهداف اسالم از تشر. 1
 یخـواه  و شـوکت  یطلب قدرت ،ییکشورگشا مسئله ،ییم در اقامه جهاد ابتدامسلّ طور به

ـ آ نکـه یآنچه محـل نـزاع اسـت ا    ، ولیستیمحل نزاع ن یحکومت ای یشخص اسـالم،   ای
  ؟خیر ایعنوان دعوت کفار و مشرکان به اسالم دارد با يجهاد

نه جنـگ   ،دعوت و فراخوان بوده است هیدر حرکت اسالم، بر پا هیاصل اول شک بی
 ائمه معصوم ای اکرم امبریپ یآن، فراخوان نیکه نخست اي چندمرحله یدعوت ؛زیو ست

کلمه  ياعال يبرا یدعوت .بود کتایخداوند  دربرابرشدن  میتسل يکافران برا از مشرکان و
 و گام به گام یمشروط. دعوت یبدون حمله و با لشکرکش یو اعزاز اسالم. دعوت دیتوح

  قرآن. اتیمستند به آ
و  يا چندمرحله يجهاد شد؛اذن بر جهاد صادر  ،یمراحل دعوت اسالم ریاز سپس 

 نخست،از: مرحله  اند عبارتمراحل آن  یاجمال ریقرآن که س اتیمستند به آو گام  به گام
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کننــدگانِ  میگــران و تحــر اجــازه و اذن بــر جنــگ و مقاتلــه بــا آزاردهنــدگان، شــکنجه
 ،مرحلـه دوم  ؛حج، شرح آن آمـده اسـت   رکهسوره مبا 39آیه نومسلمانان مظلوم که در 

  آن آمده است. انیسوره مبارکه بقره ب 195تا  190 اتیآوجوب جنگ و مقاتله که در 
پرسـش   نیـ شده، اادی فیدر قالب دو تعر ییاصل وجود جهاد ابتدا رشیاز پذ پس

جهـاد   دلیـل  و به چـه  ستیدر اسالم چ يجهاد نیهدف از چن اساساًشود که  مطرح می
 یاهـداف  نامعصـوم  اتیـ و روا میکه در قرآن کـر نیشده است؟ پاسخ ا عیتشر ییابتدا
 نخسـت،  از: هـدف  انـد  عبـارت  اراختص اشاره شده است که به ییاقامه جهاد ابتدا يبرا
و روشـن   بقـره سـوره   191 هیـ در آ »ونَ فتْنَـۀٌ کتَحتَّى الَ«مستفاد از فراز  ؛شرك یکن شهیر

 ،دف دومهـ  ؛معناي شرك اسـت  بلکه به ،معناي توطئه نیست خواهیم ساخت که فتنه به
نُ یونَ الدیک و«مستفاد از فراز  ؛ینفسان يها خواهش تیحاکم دربرابر یاله نید تیحاکم

 دربرابـر  یالهـ  يو عبـاد  يدیمراکز توح يایاح ،هدف سوم ؛قرهبسوره  191 هیدر آ »هللاِ
ـ بِ دفْع اهللاِ النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَهـدمت صـوامع و  لَا لَو« هیمستفاد از آ ؛مراکز فساد و فحشا  ع وی

و اتلَوص  اجِدسکذْیماهللاِیرُ ف ما اسعـزت و عظمـت    ،هدف چهارم ؛حجسوره  40 هیدر آ »ه
کـه   حضـرت زهـرا   تیمستفاد از روا ؛شود می اسالم و ذلت شرك که با جهاد محقق

 سـامان  ،هـدف پـنجم   ؛)567، ص3، ج1413صدوق،  ر.ك:» (الْجِهاد عزّاً للْإِسلَامِو«فرمود: 
مسـتفاد از   ؛اشاره شده است اتیکه در روا یدتیعق يها یو رفع آشفتگ ایو دن نیامور د

اهللاِ مـا  علَه نَصـرَه و نَاصـرَه و  إِنَّ اهللاَ فَرَض الْجِهاد و عظَّمه و ج«که فرمود:  امیر مؤمنان تیروا
  ).15، ص15ج، 1409 ،یعامل حرّ ر.ك:» (نٌ إِلَّا بِهیدا و لَایصلَحت دنْ

  جهاد اتیآ لیو تحل نیی. تب2
اسالم  ییض و واجبات کفایاز فرا یکی نیقیبه اتفاق فر تنها نه »ییجهاد ابتدا« ینیفرع د
ـ  ،ییبلکه عالوه بر وجوب کفا ،است ـ از ارکـان اسـالم ن   یرکن خوانـده شـده اسـت     زی

 شــانیا پــیش از ی.) و حتــ8، ص21ج، 1404، ینجفــ ر.ك:( صــاحب جــواهر آنجاکـه تا
اسـالم   نیـ د يهماننـد مسـائل ضـرور   را  ییوجـوب جهـاد ابتـدا    مسئله ،حلّی دیسع ابن

ـ دل نیتـر  مهمکه اي  مسئله). 233ص ،1ج، 1405 ،حلّی ر.ك:( اند دانسته بـر وجـوب    لی
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 فقـط  ،ییجهاد ابتدا ییو وجوب کفا تیالبته مستند مشروع .قرآن است اتیآ آن، ییکفا
 ،اند قابل اشاره نیزمتعدد  اتیروا زیو ن ینیاجماع و ضرورت د هبلک ،ستندین فهیشر اتیآ

  .پردازد می باره نیدرا اتیآ یبه بررسحاضر فقط مقاله ولی 
ـ یفـرع د  عیتشر ریسنخست باید  ات،یبحث آ در سـپس   شـود و  یجهـاد بررسـ   ین

  شود. نییتب اتیاستدالل به آ

  ات جهاد در قرآنیع آیر تشری. س2ـ1
بر وجوب جهاد  اتیآ نیا معتقدندجهاد، مشهور فقها  دربابقرآن  اتیتعدد آ به باتوجه

مطلـب را اسـتفاده کـرده     نیعکس ا زین يقول شاذ و نادر هرچند ؛داللت دارند ییابتدا
از آنها همچون مسئله اذن  یبلکه بعض ،نشد عیتشر نهیدر مد ینیفروع دهمه است. البته 

، سـپس  شـد آن آغـاز   یجیتـدر  عیو در مکـه تشـر   نـه یهجرت به مد پیش از ،در جهاد
  .دیگرد لیتکمدر مدینه آن  یجیتدر عیمراحل تشر ریسا ،خمر و ربا مسئلههمچون 

جهاد  عیمراحل تشر يبرا مفسرانکلمات فقها و  درمیان میدو تقس ،موضوع جهاد در
کـه  شـود   دیده مـی  ییطباطبادر کلمات عالمه نخست،  میتقس ؛خورد می چشم به ییابتدا

که اي  مشروع و مرحلهغیرکه قتال اي  هدانسته شده است. مرحلاي  جهاد دومرحله اتیآ
 یمیتقسـ  ،دوم می). تقسـ 64، ص2ج، 1417، ییطباطبـا  ر.ك:قتال مشروع بـوده اسـت (  

مرحله لزوم کف . 1 ؛آمده است و پنج مرحله دارد گرید برخی کلمات در کهتر  گسترده
مرحلـه  . 4 ؛دفـاعی  جهاد وجوب مرحله. 3 ؛اذن در قتالمرحله . 2 ؛از قتال يو خوددار

  .ییمرحله وجوب جهاد ابتدا .5 ؛ییبه جهاد ابتدا بیترغ

  ییجهاد ابتدا تی. دوران عدم مشروع2ـ1ـ1
مرحلـه کـه قتـال و     ننخستی، در ویسندهو با اضافات ن ییطباطباعالمه  بندي میتقسطبق 

و  هـا  تیاذ دربرابربه مسلمانان دستور فرمود  یتبارك و تعال يجهاد مشروع نبوده، خدا
  از: اند عبارتآن  اتیکنند که آ ياز جنگ خوددار ،دهرآزارها صبر ک

  .بر مجازنبودن جنگ داللت دارد )؛6(کافرون:  »نِید یم ولکنُیم دکلَ«ـ 
کفـار   يها تیبه صبر بر اذ)؛ 10(مزمل:  »الًیجم اًقُولُونَ واهجرْهم هجریواصبِرْ علَى ما «ـ 

  .فرموده استامر 
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دسـتور   نکـردن بـا کفـار    به جنـگ  )؛77: نساء( »میکدیفُّواْ أَکلَ لَهم ینَ قیإِلَى الَّذتر  أَلَم« ـ
  .دهد می

ــ  ــى  «ـ ــفَحوا حتَّ اصفُوا وــاع ــفَ ــأَمرِه یأْتی ــه بِ ــلَاةَ ویأَق و«و  »اللَّ ــوا الص ــوا الزَّ م ــآتُ  »اةَک
  . دفرمای میامر  نماز و زکات ،نیدعوت به د ومدارا  ،به عفو )؛110ـ109 :بقره(

  .دیسال طول کش زدهیمرحله س نیا

  ییجهاد ابتدا تی. دوران مشروع2ـ1ـ2
، در ویسـنده ) و بـا اضـافات ن  66ـ65ص ،همانر.ك: ( ییطباطبـا عالمه  بندي میتقسطبق 

پنج دوره در کلمات  دوره وجود دارد که شتاست، ه شده امر قتالمرحله که به  نیدوم
  از: اند عبارت و است نویسنده مختار ،و سه دوره با اضافات است آمده طباطباییعالمه 

و رفـع منـع از    مجرد اذن بـر جهـاد   )؛39: حج( »قَاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلمواینَ یأُذنَ للَّذ«فراز  ـ
  مکه صادر شده است. مشرکانخصوص با جنگ 

بـر وجـوب قتـال بـا     دالّ  )؛190(بقـره:   »مکقَاتلُونَینَ یلِ اللّه الَّذیسبِ یقَاتلُواْ ف و«فراز ـ 
  .کنند مسلمانان مقاتله می که بااست مکه  مشرکانخصوص 

 رسـولُه و   ومـا حـرَّم اهللاُ   حرِّمونَیالَ اآلخرِ و ومِیبِالْ الَ  وبِاهللاِ ؤْمنُونَیالَ نَیقَاتلُواْ الَّذ«فراز ـ 
 »هـم صـاغرُونَ   و دیعن  ۀَیالْجِزْ عطُواْیتَاب حتَّى کأُوتُواْ الْ نَیالْحقِّ منَ الَّذ نَید نُونَیدیالَ
  است. مربوط با اهل کتاب ییبه جهاد ابتدا )؛29: توبه(

 مشرکانبه جهاد با عموم  )؛36: توبه( »افَّۀًکم کقَاتلُونَیما کافَّۀً کنَ کیقَاتلُوا الْمشْرِ و«فراز ـ 
  مکه ندارد. مشرکانبه  یاست و اختصاصمربوط 

به قتال با مطلق  )؛123: توبه( »م غلْظَۀًیکجِدواْ فیل فَّارِ وکم منَ الْکلُونَینَ یقَاتلُواْ الَّذ«فراز ـ 
  .اعم از مشرکان و اهل کتاب ؛استمربوط کفار 

ـ هو  م الْقتَالُ ویکتب علَک«فراز  ـ ـ رْه لَک ـ  کعسـى أَنْ تَ  م وک ـ هـو خَ  ئًا ویرَهـوا شَ ـ رٌ لَی  »مک
ـ اسـت؛ ز  تر قوي امر غهیاز ص داللت آنو  است آمده »کُتب«با لفظ  )؛216 :بقره(  رای

، »الْقتَـالُ م یکتب علَک«است و در  تر قوي در مقام انشا در وجوب، هیخبر ظهور جمله
ذکـر نشـده و دسـتور     یبقـره، متعلقـ  سوره  193 هیدر آ »قَاتلُوهم و«بر خالف فراز 

  است.اي  شده ثبت
غْلبـوا  یم عشْـرُونَ صـابِرُونَ   کنْ مـنْ یکنَ علَى الْقتَالِ إِنْ یحرِّضِ الْمؤْمن یها النَّبِیأَ ای«فـراز  ـ 
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 )؛65: انفال( »فْقَهونَیفَرُوا بِأَنَّهم قَوم الکنَ یغْلبوا أَلْفًا منَ الَّذیم مائَۀٌ کنْ منْیکإِنْ  نِ ویمائَتَ
چـون خـدا جهـاد را واجـب      نکـه یشرکت در جهاد بـه ا  يمردم برا بیبر ترغدالّ 

  .کنند ینفر غلبه م ستیبر دو ،نفر باشند ستیپس اگر جهادگران باست، فرموده 
ـ  کلَ لَیم إِذَا قکنَ آمنُوا ما لَیالَّذها یا أَی«آیه ـ  ـرُوا فانْف ـبِ  یما یس لِ اللَّـه ضِ   ثَّـاقَلْتُمإِلَـى األر

ضیأَربِالْح ـ تُم ـ ا مـنَ اآلخـرَةِ فَمـا متَـاع الْح    یاةِ الـدنْ ی ـ یاةِ الـدنْ ی یا ف  ـرَةِ إِال قَلـ اآلخ  »لٌی
ـ در ا يو کنـد  یدر راه خدا و مـذمت سسـت   جیبر حرکت و بسدالّ  )؛38 :انفال(  نی

  .است ریمس
نِ یالد یتَفَقَّهواْ فیلِّ فرْقَۀٍ منْهم طَآئفَۀٌ لِّکالَ نَفَرَ من  آفَّۀً فَلَوکنفرُواْ یل ؤْمنُونَانَ الْمکما  و«فراز ـ 

و واْ إِلَیلعجإِذَا ر مهمواْ قَورینذ ملَّهلَع یهِمونَحـ بـر ا دالّ  )؛122: توبه( »ذَر اسـت کـه    نی
  .کوچ کنند یشناس نید يبرا یجهاد و برخ يبرا منانؤم یبرخ

کـه   شـود  مـی  گرفتـه  جهیقرآن درباره جهاد، نت اتیاز آ ییطباطبانظر مستفاد عالمه  بنابر
ـ یها لَا تَبدیفَطَرَ النَّاس علَ یفًا فطْرَةَ اهللاِ الَّتینِ حنیللد کفَأَقم وجه«فراز  اساس بر خَلْقِ اهللاِ ذَلکلَ ل 
ینُ الْقَیالدیبر فطرت بوده و تمام سـعادت شخصـ   یاسالم مبتن نیمب نید )،30: روم( »م، 

شَرَع «فراز طبق  رو ؛ ازایناستوابسته  میق نید نیو... بشر به ا یاسیس ،یاصالح اجتماع
أَنْ  سـى یع موسـى و  م وینَا بِـه إِبـرَاه  یما وص و یکنَا إِلَیأَوح يى بِه نُوحا والَّذنِ ما وصیم منَ الدکلَ

یأَقوا الدو ابـالغ، از اهـم حقـوق     انیـ فقط ب و نه يدیتوح نیاقامه د )،113(شوري:  »نَیم
النَّاس بعضَـهم بِـبعضٍ لَّهـدمت    لَا دفْع اهللاِ  ولَو«بنابر فراز  درنتیجه ؛استیمهم انب فیبشرو وظا

و عامویبِ صو ع و اتلَوا صسمکذْی جِدلهیرُ فال ما اسـ دفـاع از د  )،40(حج:  »ه  يحـق فطـر   ن،ی
ـ «طبـق فـراز    نیبنـابرا باشد؛  میمترتب  نیاست که بر اقامه د یدوم نَ آمنُـواْ  یهـا الَّـذ  یا أَی

سـبب  در ظـاهر   گرچـه ، جهـاد ا )24: انفـال ( »میـیک حیم لما کللرَّسولِ إِذَا دعا بواْ لله ویاستَجِ
 تیو بشـر  تیانسـان  اتیـ ح باعـث  درحقیقت ولی، شود می یو خراب يزیخونر ،جنگ

 ییپس جهاد ابتدا ؛شود می یو مرگ فطرت انسان تیهالك انسانسبب شرك  رایاست؛ ز
 ياماته شرك و اعال يبرا تیانسان يدفاع از حق مسلمانان، بلکه دفاع از حق فطر تنها نه

ـ  يدر رو یالهۀفیخلاست که وعده استخالف روشن و باشد  میکلمه حق  کـه در   نیزم
 یالهـ  نیمگر با جهاد و قتال با دشمنان د ،شود می، محقق ناست نور آمدهسوره  55 هیآ

  ).66ص، همانشرك و کفر نباشد ( گریتا د
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  ات جهاد در قرآنیت استدالل به آیفی. ک2ـ2
مربـوط بـه جهـاد در     اتیـ داللـت آ  دیـ جهاد، با اتیآ عیمراحل تشر انیاز بپس  نکیا

تـا   190 اتیآ از یفیطوا ؛فه روشن شودیهفت طا باًیدر قالب تقر ییموضوع جهاد ابتدا
آیه  ،مبارکه نور ورهس 55آیه  ،سوره مبارکه انفال 40تا  36آیات  ،سوره مبارکه بقره 195
تا  71 ، آیاتسوره مبارکه نساء 84آیه  ،سوره مبارکه بقره 216آیه  ،سوره مبارکه حج 41
  سوره مبارکه توبه. 16تا  1آیات و  ءسوره مبارکه نسا 77

ـ آ نخسـت، فـه  یاسـت. طا نخست فه یطا حاضر، بحث در نوشتار محور بـر  دالّ  اتی
اسـتدالل   ،یکه بنابر نظر برخ باشد میبقره سوره  195تا  190 اتیآ شامل ییجهاد ابتدا

 صورت بهمذکور،  اتیکه آ باورند براینعده  نی. ااستز یجا یبه آنها فقط بر جهاد دفاع
ـ  ولـی  ،گرندید یناسخ برخ ،اتیآاز  بعضی واند  نازل شده یجیتدر  ،اي نظـر عـده   هبناب
 گـر، ید ینظـر برخـ  طبـق  مکه داللـت دارد و   مشرکانضد ییبر وجوب جهاد ابتدا فقط

نظـر   ایـ شـود آ  یبررسـ  دیـ مشروع است که با ییجهاد ابتدا مطلقاً ،اتیآ نیا اساس بر
رو  پـیش است کـه در مقالـه    فهیطا نیتر مهم نخست، فهی. طاریخ ایوجود دارد  يگرید

  شود. در ذیل اشاره میمهم آن  يو فرازها هیشش آ نیا لیتفص شوند. می یبررس

  بقرهسوره  190 هی. آ2ـ2ـ1
  :دفرمای می سوره بقره 190 هیمتعال در آ خداوند

و لُوا فبِ یقَاتیسالَّذ لُونَینَ یلِ اللَّهکقَاتو لَا م وا إِنَّ اللَّهتَدیلَاتَع  تَـدعالْم ـبو در راه خـدا   :نَیح
که دائم درصدد کشتار شما برخاستند،  دیجهاد کن یمشرکانکلمه اهللا] با  ياعال يبرا [و

  را دوست ندارد. اوزکارانکه خدا تج دیو تجاوز نکن ياز حد تعد لکن مطلقاً
  سه فراز مهم وجود دارد که عبارتست از: هیآ نیدر ا

کـه   يجهـاد  ؛کنـد  می انیاصل وجوب جهاد را باین آیه  .»لِ اهللاِیسب  یو قاتلُوا ف« .اول
ـ  ،ییگشا نیزم ،یینه در راه کشورگشا ،در راه خدا باشد دیبا ـ  قـدرت  ،یحکمران و  یطلب

  .یحکومت ای یشخص یخواه شوکت
 مفسـران فراز است و در کلمـات   نیتر مهمآیه  قسمت از این .»مکقَاتلُونَینَ یالَّذ« .دوم
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 ایـ صله و موصول در مقام شرط  نخست،درباره آن سه احتمال نقل شده است: احتمال 
، شما مکه با شما جنگ کردند مشرکاناگر  یعنی ؛مفهوم است يبوده و دارمنزله شرط  به
. دیـ حق جنـگ ندار  زید و اگر با شما جنگ نکردند، شما نیکن یجنگ دفاع شانیبا ا نیز

). 20ص، 1394 ،يآبـاد  نجـف  ی(صـالح  اسـت  جهاد در اسـالم نظر صاحب کتاب  نیا
 نیـز  /205، ص1ج، 1404 ،یوطیسـ  ر.ك:( یـی روا دیؤفراز مذکور به دو م ،احتمال دوم

کـه شـما فقـط بـا      بیـان  بدین ؛است ياحتراز دی)، ق339، ص1ج، 1405 ،يراوند ر.ك:
کـه   یها و کسـان  ها، بچه زن رمردها،یو با پ دیکه با شما جنگ دارند، قتال کن یرانجنگاو

 ،يوریسـ ر.ك: ( اسـت  فاضل مقدادنظر  نی. ادینداشته باش يکار ،کنند یبا شما جنگ نم
 يبـرا  ریو عنـوان مشـ   آشـکار فراز مذکور وصـف   ،). احتمال سوم343، ص1، ج1425

است که دائم  نیو صفت بارز آنها اشأن  ند کها یکسان مشرکان رایمکه است؛ ز مشرکان
ـ  ؛نکننـد  یـا  کننـد  یبالفعل لشکرکشاعم از اینکه  ؛ندا نانادرصدد قتال با مسلم نظـر   نای

کـاظمی،   :(ر.ك فهامات األیآ یلإمسالک األفهام  يریدر کتاب تفس زین فاضل جوادمختار 
 نیالد قطب) و 307ـ306صتا]،  [بی اردبیلی،ر.ك: ( یلیمقدس اردب ،)309، ص2جتا]،  [بی

  ) است.331ـ330، ص1ج، 1405، راوندير.ك: ( يراوند
 ؛است و سـه اشـکال دارد   هیخالف ظاهر آنخست، سه احتمال، احتمال  نیا درمیان

 ،بـود  نیاگر چن رایز ست؛یمنزله شرط ن به ایشرط  »مکقَاتلُونَینَ یالَّذ«فراز  نخست،اشکال 
اشـکال   .دارد ریعنـوان مشـ  ظهـور در  بلکه  ،»إن قاتلوکم« :شد می گفته یادبلحاظ  به دیبا

واقْتُلُـوهم  « ، یعنـی بعـد  هیـ مستلزم تناقض بـا فـراز آ   »مکاتلُونَقَینَ یالَّذ«فراز  تیشرط ،دوم
یحموهفْتُمدانسـتن فـراز    یشـرط  ،است. اشـکال سـوم   »ثُ ثَق» لُونَ ینَ یالَّـذکقَـاتفدهـ  بـه  »م 

ـ ن ،یاساساً جهاد و جنگ دفاع که درحالی ،است یجهاد دفاع تیمشروع بـه دسـتور    ازی
انسان درصورت مـورد حملـه قرارگـرفتن، از     کهعقل است  يبلکه حکم ضرور ،ندارد

  .کند می دفاع شیخو
دانسـتن فعـل    ینیمفاعله و طرف لیدل به ییطباطباتوسط عالمه  گرچهاحتمال دوم ا اما

؛ سـت ین نیمفاعلـه ازبـاب طـرف    یگاه ،شانیبر خالف نظر ا یرد شده است، ول »قَاتلُوا«
نَ یالَّـذ «بودن فراز  يمردود است که الزمه احتراز جهت بدیناحتمال  نیمضاربه و ا مانند
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و  دیـ و تکرار باشد و روشن اسـت کـه تأک   دیتأک »تَعتَدوالَا و«که فراز  آن است »مکقَاتلُونَی
  تکرار، خالف اصل است.

 اسـت،  امـده ین مفسرانکه در کلمات  نهینظر مختار، احتمال سوم به دو قرطبق  پس
بـا کفـار   : «دیـ که بفرمانیا جاي بهمتعال خداوند  یعنی باشد؛ می فهیشر هیمطابق با ظاهر آ

ـ ب ،امر به قتال است يکه حکمت برارا  یعنوان ،»بجنگید ـ  انی  نخسـت،  نـه ی. قرکنـد  یم
واقْتُلُوهم « :دیشبکُ یافتید،مکه را  مشرکان هرجا دفرمای می است که يبعد هیاطالق فراز آ

یحموهفْتُمیافتیـد آنهـا را   هرجـا کنند و چه نکننـد،  بچه آنها با شما جنگ « یعنی ؛»ثُ ثَق، 
ظهـور در ایـن دارد کـه هرجـا آنـان را       »حیثُ ثَقفْتُموهم«دیگر تعبیر به  عبارت به ؛»دیشبکُ

ـ م حتَّـى  کقَـاتلُونَ یزَالُونَ یلَـا  و«فراز  ،دوم نهیقرولو با شما مقاتله نکنند.  ،یافتید  م عـنْ کرُدوی
یدکنکه فراز  باشد امر می نیاز ا یحاک »م»لُونَینَ یالَّذکقَاتکفار  یعنیاست؛  ریعنوان مش ،»م

ـ برگرداندن شما از د درصدد ،باشند هرجاند که دائماً ا یکسان مشرکانو  اعـم از   ؛نـد ا نی
ه کفـار،  کنیا کند یم ییو آنچه جهاد را جهاد ابتدانجنگند یا  بجنگندبالفعل با شما اینکه 

 ییبـا آنهـا جهـاد ابتـدا     دیبا ،ندا لقتا درصدد شهیبلکه چون آنها هم ،کنندنحمله  علبالف
 نهیفراز قر نیاست و ا عیتشر ازمندین ییجهاد ابتدا ،یبر خالف جهاد دفاع رو ؛ ازاینکرد
  .باشد می ییبر جهاد ابتدا یخوب

دارد بسـتگی   »مکقَاتلُونَینَ یالَّذ«فراز  ریبه تفس »تَعتَدوالَا و«فراز  يمعنا .»تَعتَدوالَا و« .سوم
نَ یالَّـذ «در  نخسـت برفـرض احتمـال    نخسـت، احتمال  هست؛ باره دراینو سه احتمال 

مناسـب اسـت.    یعمنظور است و بـا جهـاد دفـا    نیمقاتلغیر به اعتدااز  ی، نه»مکقَاتلُونَی
جنـگ بـا   « ،»یجنـگ بـدون دعـوت اسـالم    « دیبه سه ق دیاز اعتدا مق ینه ،احتمال دوم

 ياز اعتدا ینه ،است. احتمال سوم »رانیپ کودکان و جنگ با زنان،«و » شدگان بسته مانیپ
  .دینکن يتعد مطلقاً ییدر جهاد ابتدا یعنی ؛مطلق است
 یبه مسلمانان نکهیا رایندارد؛ ز هیبا آ یتناسبنخست، سه احتمال، احتمال  نیا درمیان

، آنها هستند همهبردن  میاناز درحالکه  ندا يکفار اریع جنگ تمام دربرابردفاع  درحالکه 
  .دینکن اعتداها به آن کفار  تناسب ندارد که گفته شود شما مسلمان

 يو هرکـار  اعتدااز مطلق  »لَاتَعتَدوا و«است و فراز  حیاحتمال سوم صح ،قیتحق بنابر
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 یهمچون نهـ  ؛دارد یفراوان قیو مصاد کند می ینه ،که عنوان عدوان و ظلم داشته باشد
هـا،   از اعتدا بـه سـاختمان   ینه ،ستندیه اهل جنگ نک یرانیاز اعتدا به زنان، کودکان و پ

 »لَاتَعتَـدوا  و«فـراز   دیگر عبارت به ؛زدن از آتش ینه و و بستن آب نکرد درختان و مسموم
مراقـب   یول ،کار را انجام بده نیدستور دهد برو ا يگرینفر به د کیآنجا معنا دارد که 

تناسـب   ،حیصـح  نظـر  بـه که  هیآ نیدستور خداوند در ا نیاهمانند . ینکن يباش تندرو
  دارد. ییبا جهاد ابتدا یروشن

  بقرهسوره  191 هی. آ2ـ2ـ2
  :دفرمای می هیآ نیمتعال در ا خداوند

ح ماقْتُلُوهیوو موهفْتُمثُ ثَق   ـنْ حم مـوهـ أَخْرِج  م والْفتْنَـۀُ أَشَـد مـنَ الْقَتْـلِ و    کثُ أَخْرَجـو ی
ـ م فکقَاتلُویلَاتُقَاتلُوهم عنْد الْمسجِد الْحرَامِ حتَّى  ـ م فَـاقْتُلُوهم  که فَـإِنْ قَـاتَلُو  ی جـزَاء   کذَلک

و آنان را از همان وطن که شـما را   دیبه قتل برسان ،دیافتیمشرکان را  هرجاو  :نَیرِافکالْ
از جنـگ و   شتریتر و فسادش ب در مکه سخت ]آنان[ و کفر و شرك دیبران ،آواره کردند

و اگـر در مسـجدالحرام    دیکشتار آنان در مکه است و [حرمت مسجدالحرام را نگه دار
کننـد   یدسـت  شیمگر آنکه پ ،دیبا آنها جنگ مکن لحرامبا شما جنگ نکردند] در مسجدا

م رواسـت کـه در مسـجدالحرا    صورت دراین]، ندی[و در مسجدالحرام با شما جنگ نما
  کافران. فریاست ک نیچن ؛دیقتل برسان آنها را به و] دیمثل کن [مقابله به

  پنج فراز مهم قابل توجه است: ،هیآ نیا در
1. »ح ماقْتُلُوهیوموهفْتُمنخسـت، بحـث   :فراز دو بحـث وجـود دارد   نیدرباره ا .»ثُ ثَق 
 ریضم نخست،نظر  ؛دو نظر وجود دارد »واقْتُلُوهم«در » هم« ریدرباره بازگشت ضماینکه 

ـ ی ؛گـردد  یقبـل بـازم   هیـ در آ »مکقَاتلُونَی نَیالَّذ«به فراز  »واقْتُلُوهم « در» هم« تنهـا بـه    یعن
 »واقْتُلُوهم « در »هم«. نظر دوم، ضمیر کنند گردد که با مسلمانان جنگ می نی بازمیمشرکا

گردد که وصف بارزشـان ایـن اسـت کـه همـواره       ن و مطلق کافران برمیامشرکهمه به 
که حاکی از خصیصه همیشـگی کفـار اسـت و درحقیقـت      اند درصدد قتال با مسلمانان

عالمـه   ،قتـال  دیـ دربـاره تحد اینکـه   ،بحـث دوم  گردد. به مطلق کفار برمی »هم«ضمیر 
 د بـر یجهاد را ازجهـت تشـد   »ثُ ثَقفْتُموهمیواقْتُلُوهم ح«که فراز  است باور براین ییطباطبا
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ـ ا ،قیتحقطبق  ولی ،)61، ص2ج، 1417 ،ییطباطبار.ك: (کند  ید میقتال، تحد فـراز   نی
مسـلمانان در   هرچند ؛کند می دیتحد ،شوند افتهیو هرجا که  »ثُ ثَقفْتُموهمیح«جهاد را از 

  بیابند.خواب کافران را 
2. »یحموهفْتُمفراز  نخست، اینکهنظر  ؛فراز دو نظر وجود دارد نیدرباره ا. »ثُ ثَق

»یحموهفْتُمناسخ شرط  »ثُ ثَق»لُونَینَ یالَّذکقَاتفراز اینکه  ،نظر دوم ؛قبل است هیآ در »م
»یحموهفْتُمـ افتیمکـه را   مشرکان هرجا یعنی ؛اطالق دارد »ثُ ثَق در حـل   ؛دیشـ بکُ ،دی

 ،در ترك جنگ ایدر جنگ باشند  ،يداریدر ب ایدر حرم، در خواب باشند  ای ندباش
ـ آ خواهند یکه م یکسان یول ـ ح« ياز معنـا  ،معنـا کننـد   یرا بـه جهـاد دفـاع    هی ثُ ی

موهفْتُممانند یدرم »ثَق.  
3. »نْ حم موهأَخْرِج یووکُمخـوب بـر جهـاد     اریبس هاي ینهاز قر یکی اساساً .»ثُ أَخْرَج
وجـوب   گـر یمعنـا شـود، د   یبه جهاد دفـاع  هیآ نیاگر ا رایز ؛فراز است نیهم ،ییابتدا

 يبـرا  ،فراز است نیاز مکه که مستفاد از ا کافر یراندن تعداد اندک رونیاخراج و لزوم ب
وجـوب   ،دیگـر  عبـارت  بـه  .معنا ندارد ،و غلبه با آنهاست دندیکه به مکه رس یمسلمانان

ـ از شئون و فوا یکی ،اخراج مشرکان از مکه  متعـال  ياسـت و خـدا   ییابتـدا د جهـاد  ی
و از مکه  دیشآنها را بکُیافتید، مشرکان را  هرجا .دینکن اعتدا یول ،دیمقاتله کن دفرمای می

  .دیلوث وجود مشرکان پاك کن وو مکه را از کثافت  دیکن رونیب
 نخست،پرسش  شود؛ میمطرح پرسش دو  ،فراز نیباره ادر .»والْفتْنَۀُ أَشَد منَ الْقَتْلِ« .4
اسـت؟   ییچـه معنـا   باشـد،  مـی از قتل  دتریکه بدتر و شد »الْفتْنَۀُ«مقصود از کلمه اینکه 

ـ از قتل، قتل کفار نسـبت بـه مسـلمانان اسـت      قصودمپرسش دوم، اینکه  ـ  ای کـه   یقتل
  دهند؟ یانجام م مشرکانمسلمانان در ماه حرام نسبت به 

روشن  »الْفتْنَۀُ«کلمه  یاصطالحو  يلغو يمعنا دیابتدا باپرسش نخست، در پاسخ به 
انـداختن و   در آتـش  معناي بهفتنه  نخست، ياز: معنا اند عبارت »فتنه« يلغو یشود. معان

عـذاب جهـنم    معنـاي  بـه فتنـه   ،دوم يمعنـا  ؛)211، ص14ج، 1421، يزهراسوزاندن (
 يمعنـا  :). فتنه در قرآن به چند معنـا آمـده اسـت   624، ص1ج ،1412 ،ی(راغب اصفهان

 معنـاي  بـه اعراف سوره  27 هیدر آ ،بال و عذاب معناي بهانفال سوره  25 هیآ در نخست،
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ابـتال و  معنـاي   بهدوم عنکبوت  هیو در آ یگمراه معناي بهمائده سوره  40 هیدر آ ،بیفر
  .آمده است امتحان

 نخسـت، سـه احتمـال وجـود دارد: احتمـال      ،هیآ نیدر ا »الْفتْنَۀُ« يدرباره حمل معنا
کفار  شکنجه یعنی »الْفتْنَۀُ« ،است. احتمال دوم نانامسلمضدشوم کفار  همان نقشه »الْفتْنَۀُ«

 اتیـ کشتن کفار فقط انقطاع از ح نکهیا ياست. برا نانامسلم وسیله بهبدتر از قتل کفار 
انقطـاع از   ،مسـلمانان از مکـه   دیشکنجه، مصادره اموال و تبع یول ،آورد یمپدید  يویدن
طبـق نظـر   همان شرك و کفر باهللا اسـت کـه    »الْفتْنَۀُ« ،احتمال سوم ؛و آخرت است ایدن
و  )179، ص1ج ،1970، ثعلبـه  ابـی  ابـن » (عظم جرماً عنداهللا من القتلأ« :ق)200 (م ثعلبه یاب

  است. )142، ص5ج ،1420، ي(فخر راز» فر أعظم من القتلکان الکف« :يفخر رازبنابه نظر 
احتمـال دوم کـه    بـر اسـاس  است کـه   نیاحتمال دوم و سوم ا نمیامهم نزاع ه ثمر

در  ییجهـاد ابتـدا   عنـوان  بهاي  هفیوظ گریشکنجه و عذاب دانسته شد، د معناي به »الْفتْنَۀُ«
و آنها همانند  شود مین وارد یکه ازجانب کفار نسبت به مسلمانان شکنجه و عذاب یزمان
بنابر احتمـال   ولی ،است ینداشته باشند، منتف يبه مسلمانان کار يزاز کفار امرو یبخش

وجود  ،که شرك و کفر در عالم یشرك و کفر دانسته شد، تازمان معناي به »الْفتْنَۀُ«سوم که 
  .ماند می یو وجوب آن به قوت خود باقهست  زین ییداشته باشد، جهاد ابتدا

  :چهار اشکال دارد ،سه احتمال، احتمال دوم نیا درمیان
باشد، نه قتل  د از قتل، قتل مسلمانان توسط کفارقصوممکن است م نخست،اشکال 

  کفار توسط مسلمانان.
کــردن  گفــتن از مصــادره امــوال مســلمانان در مکــه و شــکنجه ســخن ،اشــکال دوم

ـ بـدون ب  شـان، یاضدجنـگ  کـردن   پا و به اریآنها از شهر و دکردن  رونینومسلمانان، ب  انی
ـ  رایز ست؛ین حیصح یضدانسان يها یتفعال نیاز انجام ا یمقصود اصل  يفخـر راز  یحت

کـردن   قصـد مشـرك   بـه  اریـ شکنجه و اخراج از شهر و د یعنی »الْفتْنَۀُ«قائل است که  زین
زَالُونَ یلَـا  و«در فـراز   نکه فلسـفه آ  يقصد ؛)290، ص5ج، 1420، ي(فخر راز مسلمانان

 »ونَ فتْنَـۀٌ کقَاتلُوهم حتَّى لَاتَ و«و فراز است آمده  یروشن به »مکنیم عنْ دکرُدویم حتَّى کقَاتلُونَی
  .کند می را روشن »والْفتْنَۀُ أَشَد منْ الْقَتْلِ« يکه معنا یتوازن ؛در توازن با آن استکامالً 
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شکنجه از قتل  تیاشد يبرا یوجه گریاحتمال دوم، د رشیبرفرض پذ ،اشکال سوم
بلکه قتـل   ،ستیشکنجه و اخراج از بلد، اشد از قتل ن رایز ؛و اخراج از بلد وجود ندارد

  از شکنجه و اخراج از بلد اشد است.
ـ  و«و فـراز   »ونَ فتْنَـۀٌ کقَاتلُوهم حتَّى لَاتَ و« طبق احتمال دوم، فراز ،اشکال چهارم ونَ یک

یالدلهـ اخت یتینـه غـا   ،اسـت  يقهـر  یتیغـا  ،بقـره سوره  193 هیدر آ »نُ ل بـا   زیـرا  ؛ياری
ـ ا کـه  درحالی ،ستیبرقرار ن» شکنجه« گریخود د شدن کفار، خودبه مغلوب برداشـت   نی

 ؛يقهر تینه دو غا ،ندا ياریاخت تیدو غا ت،یدوغا نیاست و ا فهیشر هیخالف ظاهر آ
 میانشرك قهراً از نکهینه ا برند، یم میانخود شرك را از اریبا اخت مانانکه مسل بیان بدین
 نکـه ینه ا کنند، می خدا حاکم يرا برا نیخود، د اریمسلمانان با اختدیگر  عبارت به ؛برود

  خدا قهراً حاکم شود. نید
هـا از راه زجـر و شـکنجه،     مسـلمان  خواهنـد  یاحتمال سوم که کفار مـ اساس  براین

شرك و کفر، بدتر  نیسازگار است و روشن است که ا هیبا ظاهر آ ،مشرك و کافر شوند
از کشـتن   دتریمسـلمان، شـد   کی ینید اتیحکردن  نابود رایاز کشتن مسلمانان است؛ ز

نظر غالب مفسران  نیا ق،یتحق بر. بناباشد میفتنه سازگار  تیمعنا با اشد نیآنهاست و ا
 »أَشَد«کلمه  نخست، نهیرق :دارد نهی) هفت قر61، ص2ج ،1417، ییطباطبار.ك: ( هیامام

امـوال  ه مصـادر  ایـ کردن  دیمجرد شکنجه و تبع »الْفتْنَۀُ«است که کلمه  نیا يایگو هیدر آ
شدن  داخل ،نساءسوره  91 هیدر آ »هایأُرکسوا ف کُلَّما ردوا إِلَى الْفتْنَۀِ«فراز  ،دوم نهی. قرستین

در  ،سـوم  نـه یدعوت به شـکنجه. قر  شدن در در دعوت شرك و کفر معنا دارد، نه داخل
است  آمده باقراز امام  یتیروا ،القرآن ریتفس یف انیالتبدر کتاب  هیآ نینزول اشأن  انیب

، در مـاه حـرام   مشـرکان  تـل کـه از ق  فرماید می یرا شرك معرف نیدر د فتنه خداوند که
أَخْرِجوهم مـنْ   و«فراز  ،چهارم نهی). قر146، ص2ج ،تا] [بی، یطوسر.ك: است ( تر بزرگ

ویحکثُ أَخْرَجتیـ دو غا ،پـنجم  نـه یشـرك اسـت. قر   يبر معنا یخوب اریبس نهیقر زین »م 
فتنـه بـا    نکـه یاست بر ا یخوب نهیقر »نُ للهیونَ الدیک ونَ فتْنَۀٌ وکحتَّى الَتَ«در فراز  ياریاخت
شرك و کفـر مناسـب اسـت و اساسـاً آن      يشکنجه مناسبت ندارد، بلکه با معنا يمعنا

رفـع شـرك اسـت، نـه دفـع شـکنجه؛        ،دهد یو قتال با کفار ارزش م امیکه به ق يزیچ
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ـ بـا قـرارداد صـلح     ایشدن کفار  بسا دفع شکنجه با کشته که چه بیان بدین  يگـر یراه د ای
 یارزش چنـدان  يکـار  نیجان مسلمانان مصون بماند و چن یو مدت کوتاه ودش تأمین

. بخشـد  مـی  خدا، به جنگ و قتـال ارزش  نید تیشدن کفر و حاکم برطرف یول ،ردندا
 يبـر معنـا   یخـوب  نـه یقر ،بقرهسوره  193 تا 192 اتیدر آ »فَإِنِ انْتَهوا«فراز  ،ششم نهیقر

از شواهد خـوب بـر    یکی زین »میغَفُور رح للَهفَإِنَّ ا«فراز  ،هفتم نهیشرك از فتنه است. قر
  باشد. میاز فتنه، کفر و شرك  مقصوداست که  نیا

  از: اند عبارتکه  است سه اشکال بر احتمال سوم وارد شده
ـ آ اقیاحتمال سوم با س ،المنار ریتفسبنابر نظر صاحب  نخست، اشکال سـازگار   اتی

 ،1366(رشیدرضـا،   فشار و شکنجه کفار بر مسلمانان اسـت  يفضا ه،یآ يو فضا ستین
ـ آ اقیشـرك بـا سـ    معنـاي  بـه فتنه  فقطگفته شد  که درحالی ،)169ص ،2ج سـازگار   هی

ـ آ اقیخـالف سـ  کامالً  ،گفتند شانیا روانیو پ المنار ریتفس صاحبو آنچه  باشد می  اتی
بر مقاتله مترتب شـده   193 هیدر آ یکل و دو ضابطه ياریمهم اخت تیدو غا رایاست؛ ز

. باشـد  مـی شـرك   يبر معنا یخوب نهیو قراست مجاهده مسلمانان شمرده شده  جهیو نت
 ،کامـل شـرك   رفتن میاناز لزوم نخست، تیعبارت بودند از: غا ،ياریاخت تیدو غا نیا

 مسـتفاد از فـراز   ،خدا نیکامل د تیحاکم ،دوم تیغا ؛»ونَ فتْنَۀٌکحتَّى لَاتَ«مستفاد از فراز 
»یک ویونَ الدلهنُ ل«.  

 انیدو نکته ب ،احتمال سوم در رد جهاد در اسالمصاحب کتاب  نیهمچن ،دوم اشکال
  :قائل است يواینکه  نخست،نکته  ؛کرده است

ـ ازم ،اسـت  یقلب دهیعق کیه کرا  كان، شرکبا مشر جنگ ـ ز ؛بـرد  نمـی  انی  كمشـر  رای
ـ ز ؛ندک نمی رییاش تغ دهیعق ،در جنگ مغلوب هم بشود هکنیفرض ا به ـ تغ رای ـ عق ریی  دهی
تا قـانع نشـود،    كمشر نیبحث دارد و بنابرا ردن طرفک به بحث و استدالل و قانع ازین

  ).24ـ23ص ،1394 ،يآباد نجف یاست (صالح یاو باق یقلب دهیعق
ـ   تمـامی  نخست،مناقشه  :سه مناقشه وارد است این نظر،بر  ـ اختغیر ،یامـور قلب و  ياری
شـدن   با فـراهم  ،مقام نیو در ااند  يقهرغیر و ياریاز آنها اخت یبلکه برخ ستند،ین يقهر

ـ اخت زیاسالم ن رشیپذ ای جهیفشار و جنگ، نت ایمقدمات  پـس مناقشـه    ؛شـود  مـی  ياری
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 ،ییجهـاد ابتـدا   يبرا نیبنابرا ؛يارینه مقدمه اخت ،دارد شارها ياریاخت جهیبه نت نخست،
 گرچـه عمل مشروع شده است و  نیا ،شرك ینف يمقبول است که براکامالً  هیتوج نیا

ـ اخت صورت بهآن را توان  می با جنگ یحتولی  باشد، می یامور قلب شرك جزء در  ياری
ـ اخت رشیپـذ  انیـ در مقـام ب  هیآ ،مناقشه دوم .کرد جادیا گرانید  وسـیله  بـه اسـالم   ياری

 اراًیـ چون اگر کافران منطـق اسـالم را اخت   ؛اسالم ياریاختغیر رشیاست، نه پذ مشرکان
کـه در کلمـات    همچنـان  ،مناقشـه سـوم  . شوند می کشتهکنند، و عناد و لجاجت  رندینپذ

، روش در اسـالم  یی، جهـاد ابتـدا  )163، ص15ج ،1420(رازي،  اسـت آمده  يراز فخر
فتنه کفـار در  ه مسئلاي  شهیحل ر ياها بر زمان یدر تمام یاسالم یاسیو س یتقابل منطق

 ،را کـه در مکـه بودنـد    یکافران و مشرکان، مسـلمانان  رایز است؛ گسترش شرك و کفر
اسالم دستور تقابـل   رو ازاینکشته شوند؛  ایمشرك شوند  اراًیاخت ایتا  کردند یشکنجه م

ـ  رندیاسالم را بپذ يمنطق قو اراًیآنها اخت ای ،جهاد با کفار وسیله بهبه مسلمانان داد که   ای
و همـواره   ریشه دارددر رفتار کفار  مسئله نیکشته شوند و ا با اصرار و لجاجت بر کفر

تکون الفتنۀ  یحت«تا  کنند می که کافران همواره مقاتله گونه همان یعنی ؛خواهد بودبوده و 
تـا   دهد می دستور مقاتله ،مثل اسالم با مقابله به زیطرف مقابل ن در ،»اهللا ریلغ نیالد کونیو 
 مشـرکان فقـط  را  اسـت یس نیگمان کرد ا دیباشد. نبا »نُ للهیونَ الدیک ونَ فتْنَۀٌ وکحتَّى الَتَ«

 بعد از رسول خدا يها زمان مشرکانو  کردند می يجار مکه در زمان رسول خدا
مقابله و ه مسئل ابتدا سالمنبود که ا گونه نیاآري! شوند.  یبه آن متوسل نم امتیتا روز ق

کند،  لیتحم گرانیزور بخواهد اسالم را به د جنگ با کفار و مشرکان را مطرح کند و به
ده اسـت. البتـه   کـر دار کفـار مطـرح    دامنـه  استیس برابردراست که اسالم  یبلکه منطق

ـ الَإِ«فـراز   لیخصوص در ذ فراوانی به يها بحث باره دراین ـ ک ف یرَاه  ّ255ه یـ در آ »نِیالـد 
  خواهد شد. یوجود دارد که در محل خود بررس هبقرسوره 

فتنـه بـه    ریتفس ،يبه ظن قو« :قائل است جهاد در اسالمصاحب کتاب  ،سوم اشکال
 لیتحم معناي به اسالم در جهاداند  ه معتقد بودهکمطرح شده است  یسانکازطرف  كشر
 يمعنا«همچنین معتقد است:  .)25ـ24ص ،همانر.ك: ...» ( با قدرت اسلحه است دهیعق

 طـور  نخسـت، بـه   يکـه ادعـا   یدرحال ،»وارد شده است ریتفاس یخمرور از بر شرك به
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بودن آن روشن  و باطل ستین جز مغالطه يزیچ زیدوم ن يو ادعال پاسخ داده شد مفص
مزبور  يادعا ،به وجود آمده بود ریسال اخ ستیصد تا دویکمعنا در  نیاگر ا رایاست؛ ز

 باقرامام  تیو در روا دهاز صدر اسالم مطرح بو ریتفس نیا که درحالییافت،  می یوجه
 سـت ین يدیاست و مطلب جد آمده زین عباس ابنهمچون  شانیا پیش از مفسرانو کالم 

  آن مطرح شد. دییأت يبراگوناگونی ن یو قرا
5. »حرمت  دیمکان، با ثیمطلب است که ازح نیا انیفراز مترصد ب نیا .»فَإِنْ قاتَلُوکُم

اگر مشرکان حرمت مسجدالحرام را نگه داشتند و رو  ازاینمسجدالحرام نگه داشته شود؛ 
 بجنگند،مکان مقدس با آنان  نیحق ندارند در ا زیمسلمانان ن ،نکردند زیبا مسلمانان ست

 ،کردنـد  کـار یمشرکان احترام مسـجدالحرام را نگـه نداشـتند و بـا مسـلمانان پ      اگرولی 
  در مسجدالحرام با آنها مقابله کرده و بجنگند. توانند می زیمسلمانان ن

  بقرهسوره  192 هی. آ2ـ2ـ3
پـس اگـر    :میفَإِنِ انْتَهوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رح« :دفرمای می رهسوره بق 192 هیمتعال در آ خداوند

که] خدا آمرزنـده   دیاز آنها درگذر صورت دراینکفر و شرك] دست بدارند [ کافران [از
  .»و مهربان است

  از: اند عبارتدو فراز مهم وجود دارد که  هیآ نیا در
 193و  192 هیـ کـه در آ  »فَإِنْ انتَهوا«از فراز  مقصودکه نیاپرسش  .»فَإِنْ انتَهوا. «1

» امتناع« معناي بهدرلغت  »انتَهوا«گفت  دیدر پاسخ با ؟ستیچاست، آمده سوره بقره 
احتمال  :دو احتمال وجود دارد ،ستیمنظور از امتناع چ نکهیدر ا ولی ،است» منع«و 

» از قتـال در مسـجدالحرام   انتهـا « ای» انتها از مطلق قتال« اع،از امتن مقصودنخست، 
. احتمـال  بخشد یآنها را م زیخدا ن ،اگر مشرکان از قتال دست برداشتند یعنیاست؛ 

 ،اگر مشرکان از کفر دست برداشتند یعنیاست؛ » انتها از کفر«از امتناع،  مقصود ،دوم
  .بخشد یخدا آنها را م

 هیرا در آ »فَإِنْ انتَهوا«که فراز پذیرد  میجهت  نیدرا ب نخستاحتمال  ییطباطبـا  عالمه
ـ ایتـا تکـرار الزم ن   گیرد میامتناع از کفر  معناي به 193 ، 2ج، 1417، ییطباطبـا ر.ك: ( دی
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شرط  نمیا يسازگارعدم ارتباط و نا نخست،احتمال  رشیپذ الزمه که درحالی)، 62ص
 الکفاح المسلحصاحب کتاب  نیاست. همچن »میفَإِنَّ اهللاَ غَفُور رح« ایو جزا  »فَإِنْ انتَهوا« ای
اگـر کفـار    گیـرد  می جهیو نت پذیرد می »فَإِنْ انتَهوا«اطالق  يرا به ادعا نخستاحتمال  زین

ـ را ندارند و با آنهامسلمانان حق ادامه جنگ با  گریدست از قتال برداشتند، د آنهـا را   دی
ـ ب نیا که درحالی )،39و  35صص، ]تا بی[ ،يحائر ینی(حس رها کنند ـ ن انی متفـرّع بـر    زی
  .ستینپذیرفته  امتناع از قتال است که ای نخستاحتمال 
ر.ك: (یطوسـ  خیعامه  تا زمان ش خاصه و مفسراناتفاق  احتمال دوم به ق،یتحق بنابر

 نکهیاست بر ا یروشن نهیمعنا خود قر نیاست و ا حیصح )147، ص2ج ،تا] [بی، یطوس
دانسته » امتناع عن الکفر« معناي بهاگر شرط  یعنی باشد؛ میکفر و شرك  ،»الْفتْنَۀُ«از  مقصود

 یلـ یتعل »میفَإِنَّ اهللاَ غَفُور رح« فراز رایز یابد؛ می يادیز يارسازگ هیآ اقیبا جزا و س ،شود
  شرط است.پاسخ مقام  است که قائم

2» .حر اهللاَ غَفُور ّ شرط اسـت و  پاسخ مقام  است که قائم یلیتعل ،فراز نیا .»میفَإِنَ
 يهـا  ها و شرك خاطر قتل به دیمشرکانِ نومسلمان با هرچنداست که  نیآن ا يمعنا

ب  «فراز  نیاز ا خوبی به یگذشته مجازات شوند، ول ؛شـود  مـی  اسـتفاده » قاعـده جـ 
 و بخشد می خدا او را ،از شرك و کفر دست بردارد يکه طبق آن اگر کافراي  قاعده

  داشت. يبه او کار دینبا گرید

  بقرهسوره  193 هی. آ2ـ2ـ4
  :دفرمای می هیآ نیمتعال در ا خداوند

تَّى لَاتَ وح ملُوهکقَاتتْنَۀٌ ویک ونَ فیونَ الدملَى الظَّالانَ إِلَّا عودا فَلَا عوفَإِنِ انْتَه لَّهو بـا   :نَینُ ل
ـ  يتـا شـرك از رو   دیو جنگ را ادامه ده دیکفار جهاد کن همه برطـرف شـود و    نیزم

تجـاوز   ]کـه  دیعدالت کن آنهابا [ دندیطاعت خدا حاکم باشد و اگر از شرك دست کش
  .ستیجز بر ستمکاران روا ن

  :شود یبررس دیچهار فراز با هیآ نیا در
اینکـه   نخست،احتمال  ؛فراز دو احتمال داده شده است نیدر ا»: و قاتلُوهم« .نخست

مشـرکان   همـه با  ، اینکهاحتمال دوم ؛جنگند میکه با مسلمانان  دیبجنگ یمشرکانفقط با 
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ـ اسـت؛ ز  حیدو احتمال، احتمال دوم صـح  نیا درمیان، ولی دیبجنگ احتمـال   شـه یر رای
  آن مطرح شد. یلیتفص که رد گردد میبر »قاتلُونَکُمینَ یالَّذ«فراز  تیبه شرط نخست،
شرك و کفر است و درمجمـوع هفـت    معناي به »فتْنَۀٌ« گفته شد که کلمه»: فتْنَۀٌ« .دوم
  :فراز سه بحث قابل توجه است نیدرباره ا ولی ،نظر اقامه شد نیبر ا نهیقر ایشاهد 

 »فتْنَـۀٌ «کفر، کلمـه   ایکلمه شرك  جاي به فهیشر هیآ نیچرا در ا نکهیا نخست، بحث
منظور خـدا از ذکـر    پاسخ نخست، ؛داد توان می باره دراین پاسخکار رفته است که دو  به

 خیو سپس ش یطوس خیش ریتعب به ،دومپاسخ شرك است.  ایاراده مسبب  ،»فتْنَۀٌ« ایسبب 
 گـردد  مـی منجـر   ، بـه هالکـت  فتنـه چـون هماننـد    است؛ شده دهیکفر فتنه نام ،یطبرس

ـ ا ،قیبنـابرتحق  که درحالی ،)511، ص2ج ،1372، ی(طبرس ـ تعل نی و  سـت ین حیصـح  لی
  و سبب را. اینه مغ ،و مسبب را اراده فرموده است تیمتعال، غا يخدا

ـ اسـت   ياز شـرك، شـرك ظـاهر    مقصـود آیـا  که نیا ،دوم بحث  ؟یشـرك بـاطن   ای
کـه دو احتمـال   نیپاسـخ ا  ؟یاقرار قلب ایاست  یاقرار زبان مان،یاز ا مقصود گریدریتعب به

ـ   یشرك بـاطن  مان،یاز شرك و ا مقصود نخست،احتمال  ؛داده شده است  یو اقـرار قلب
 مـان، یاز شرك و ا مقصود ،دوم احتمال). 24ـ23ص ،1394 ،يآباد نجف یاست (صالح
در بحـث   مردود است و اصـالً  نخست،احتمال  ولی ،است یو اقرار زبان يشرك ظاهر
ـ  مـان یو ا یشرك باطن انیدرمقام ب اتیآ نیا رایندارند؛ ز یتموضوع ییجهاد ابتدا  یقلب

رف اقرار مشـرکان  ص رو ؛ ازایناند یزبان مانیو ا يشرك ظاهر انیبلکه درمقام ب ستند،ین
 از شـرك و کفـر پـاك    ،ياقـرار ظـاهر   انیـ و بـ  ا اهللالّإله إال  ـ دیو کافران به کلمه توح

از  مقصـود اسـت و قطعـاً    حیپس احتمال دوم صـح  ؛آنها را کشت توان نمی و شوند می
 نیبه شـهادت  یو اقرار زبان ياسالم ظاهر ؛ زیرااست یو اقرار زبان يشرك، شرك ظاهر

ـ تـا پا  ها انیامثال ابوسفاگرچه  .حفظ دماء شد اعثفتح مکه ب هیبود که در قض  عمـر  انی
ـ اسـالم د  !يرا بر زبان رانده بودنـد. آر  نیدر ظاهر شهادت یول ،اوردندین یقلب مانیا  نی

خاص اي  برنامهاي  هر توطئه برابردر یاله نید نیآخر عنوان به ولی ،ستیجنگ و زور ن
اسالم  يکفار از ابتدا توطئهو  استیگونه که س هماناساس  ؛ برایندارد یمقتض پاسخیو 

است  و شکنجه بر مسلمانان بوده بیکفر و شرك با تعذ يزور لیزمان، بر تحم يتا بقا
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شـده اسـت،    به آن اشـاره  خوبی به »مکنیم عن دکرُدّویم حتَّى کقَاتلُونَیزَالُونَ یالَ و« هیدر آ که
 نخستواجب کرد تا  است،یتوطئه و س نیا برابردر اسالم جهاد ابتدایی را زیگونه ن همان

ادلـه و معجـزات، آنهـا را از کفرشـان      انیـ و ب حیصـح  یرسـان  اطالع ،یبا دعوت اسالم
بـا آنهـا   الزم اسـت   »ونَ فتْنَـۀٌ کقَاتلُوهم حتَّى لَـاتَ  و« هیبرگرداند و اگر قبول نکردند، طبق آ

  برداشته شود. نیزم يجهاد کنند تا شرك از رو
» مطلق کفـار «به  دیرا با »ونَ فتْنَۀٌکقَاتلُوهم حتَّى لَاتَ و«در » هم« ریضم ، اینکهسوم بحث

  کفار مقاتله و جهاد کنند. یتمام با یکل طور به دیمسلمانان با یعنیبرگشت داد؛ 
در  ؟معناسـت  چـه  فراز سـوم بـه  این پرسش مطرح است که »: نُ هللاِیونَ الدّیک و. «سوم
هـدف اسـالم    بـه فقـط  گفـت دسـتور اسـالم بـه جنـگ و مقاتلـه بـا کفـار          دیپاسخ با

فـراز   نیـ کـه در ا  داشت زین يگریمهم د اتیغا ای تیبلکه غا ،آوردن آنان نبود يظاهر
کـه  نیپاسـخ ا  ؟معناست چه فراز به نیدر ا »نُیالدّ«پس باید پرسید  ؛ن اشاره شده استداب

به  توان می هر دو واژه را يلغولحاظ  به هرچند ؛است تفاوت »نید«و  »نید«کلمه  میان
ـ  ،ردیـ گ یقـرض مـ   یکس یوقتکه  ؛ چناناصل ارجاع داد کی ذا إدان الرجـل  « :نـد یگو یم
ـ     نٌیبه، فهو د نیتعبد به و تد يأ ناً،یسالم ددان باإل« رو ؛ ازاین»ستقرضإ . »دیمثـل السـادة فهـو س

ـ اطاعـت، انق  نخسـت،  ياز: معنا اند عبارت نید يلغو یمعان، این مطالببه  باتوجه و  ادی
اسـتعمال   زیدر طاعت ن نید :الطاعۀ نیفالد: «دگوی می للغۀا سییمقاخشوع. صاحب معجم 

 وا عیـ مط کند،عادت  يزیبه چ یچون نفس انسان وقت ؛عادت ،دوم يمعنا 1؛»است شده
ـ ی »نیالد ومی«پس  ؛حکم ،سوم يمعنا ؛شود می ـ « یعن الحکـم و قـال قـوم عـن حسـاب       ومی

ـ دانسته شده است. ا» الحکم ومیمالک « معناي به »نِیالد ومِیمالک « دلیل همین . به»والجزاء  نی
سـلطنت و حکومـت کـه در     ،چهارم يمعنا ؛بود للغۀا سیییمعجم مقابرگرفته از سه معنا 

که با کفار  شود می گونه این هیآ يمعنا اساس نیبرا ؛آمده است المنجد دیجد يکتاب لغو
و عذاب مسلمانان دست بردارند و حکومت و سـلطنت   که از شکنجهبجنگید  یتا زمان

 یمسلمانان ایمسلمان  دینسبت به جهاد، با هیآ نیموضوع داشتن ا يخدا باشد. برا يبرا
                                                   

الدال والیاء والنون أصلٌ واحد إلیه یرجع فروعه کلُّهـا و هـو   «: سدنوی یم يو .319، ص2ج ،فارس ابن ر.ك:. 1
  .»مطیعون ىأنٌ، یقال دان له یدین دیناً، إذا أصحب و انقاد و طَاع. و قوم دیجنس من االنقیاد والذُّل. فالدین: الطاعۀ، 
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ـ  نـد، نکآنها را شکنجه  ردر مکه حضور داشته باشند تا کفا در مکـه   یاگـر مسـلمان   یول
ـ ا کـه  درحالی ،نخواهد داشت یتموضوع هیآ نیا ،شود که شکنجه نمانده باشد گونـه   نی

و  ییجهاد ابتدا عیهدف قرآن از تشر رایجهاد وضع شده است؛ ز يبرا هیآ نیو ا ستین
حکـم   يبرقرار خداشدن و يارفتن کامل شرك و طاعت فقط بر انیبا کافران، ازم کاریپ

احکام خدا برقرار نباشد. غیر از  یاز خدا را اطاعت نکنند و احکام غیر خداست تا مردم
 نیـ د ،مفسـران و نظر اکثـر   يریتفس اتیدر روا اول،مدعا دو شاهد وجود دارد:  نیبر ا
ه کلمـ  ،میدر قـرآن کـر   ،دوم ؛شده است انیاحکام خدا، اطاعت و قانون خدا ب معناي به
 امدهیسلطنت و حکومت ن معناي بهاز آنها  کی چیو در هاست کار برده شده  به ادیز نید

  1خدا باشد. يتماما برا دیقانون خدا آمده که با ایاطاعت از خدا  معناي بهاست، بلکه 
ـ التحقق) در کتـاب  1426 (م يمصطفو د،ییأقابل ت يدر نظر ـ  قی  کلمـات القـرآن   یف

 :وجـود دارد  تیدو خصوصـ  ،نیـ د يمعنـا باور است که در کتـب لغـت دربـاره     نیبرا
برنامه، مقررات و قانون.  ،دوم تیخصوص ؛ادیخضوع، اطاعت و انق نخست، تیخصوص
برقرار باشـد   یکه قانون و حکم شود می استعمال ییدر جا نید که کنند می نییسپس تب

همـه از   ت،یو مقهور تیو افراد نسبت به آن قانون منقاد باشند و طاعت، تعبد، محکوم
که ازجانب  بیان بدین ؛دوطرفه است يامر نید نیبنابرا ؛قانون است برابردر ادیفروع انق

و ازجانـب   دهـد  مـی  نیکننده د است که به عمل ییقانونگذار، همان احکام خدا و جزا
                                                   

  باره آیات ذیل قابل اشاره است: دراین. 1
ه ک«کلمـه   بقره اسـت و  193 هیانفال که مشابه آسوره  39 هی. در آنخست هیآ   در آن آمـده اسـت:    »لـُّ

»تْنَۀٌ  وتَّى لَا تَکونَ فح ملُوهقَاتیرٌ وصلُونَ بما یعبِم ا فَإِنَّ اللَّهوفَإِنِ انتَه لَّهل ینُ کلُّهلُّک« توان ینم ،»یکونَ الدرا بـه   »ه
  ندارد. یسلطنت چیمشرکان ه انیخدا درم رای؛ زکردحکومت و سلطنت معنا 

 نیبد عتقدونیال و« يمعنا به ،»قِّو الیدینُونَ دینَ الْح« فرماید: خداوند میتوبه که سوره  29 هیدوم. آ هیآ  
  است.» الحق

  خداست. نونحکم و قا يمعنا به، »مخْلصینَ لَه الدّینَ« است: غافر که فرمودهسوره  15 هیسوم. آ هیآ  
  .»اإلِسالَمِ دینًاغیر من یبتَغِ و« فرماید: میعمران که  آلسوره  85 هیچهارم. آ هیآ  
  .»هو محسنٌ منْ أَحسنُ دینًا ممّنْ أَسلَم وجهه لله و و«: است فرمودهکه  ءنساسوره  125 هیپنجم. آ هیآ  
  .»من یرْتَدّ منکم عن دینه«فرماید:  خداوند میمائده که سوره  54 هیششم. آ هیآ  
  ».لَهواً لَعباً و نَهمیاتَّخَذُوا د«: است انعام که فرمودهسوره  70 هیهفتم. آ هیآ  
  است. امدهیسلطنت و حکومت ن يمعنا به یک چیهگفته  از آیات پیشروشن است که   
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اسـت کـه احکـام خـدا را      یکسـ  نیمتـد  درنتیجه باشد؛ میهمان اطاعت  ،نیده رندیپذ
  ).289، ص3ج، 1402 ،ي(مصطفو کند می آن را اطاعتو  رفتهیپذ

بقره و سوره  193 هیآ يدر انتهاخداوند »: نَیعدوانَ إِلَّا علَى الظَّالمفَإِنْ انتَهوا فَلَا. «چهارم
که اگر کافران و مشـرکان   دفرمای می دیکأبا ت »نَیعدوانَ إِلَّا علَى الظَّالمفَإِنْ انتَهوا فَلَا«در فراز 

 فقطکشته شوند و  دینبا ،گفتند نیدتو شها نداز کفر و شرك امتناع کردند و اسالم آورد
  باشند. یکشت که بر کفر و شرك باق توان می را یگروه

در  »فَإِنْ انتَهـوا «منظور از  نخست،پرسش  :شود می فراز دو پرسش مطرح نیا در
فراز  نیا ،القرآن ریتفس یف انیالتبدر کتاب  یطوس خیش کهنیپاسخ ا ست؟یچ هیآ نیا

، 2جتـا]،   [بـی ، ی(طوسـ دانـد   مـی » سالماذعنوا باإل متنعوا من الکفر وإفان « معناي بهرا 
 »فَإِنْ انتَهوا« بر خالف ،القرآن ریتفس یف زانیالمدر کتاب  ییطباطبا) و عالمه 148ص
ـ » المسـجدالحرام  یامتنعوا عن القتال ف« معناي بهقبل که  هیدر آ  خی، نظـر شـ  ه شـده گرفت

). 62، ص2ج، 1417 ،یی(طباطبـا کنـد   می اریاخت ،از تکرار زیجهت پره را به یطوسـ 
 هیآ نیچرا در ا ،شندخدا اجازه دارند کفار را بکُ سوياگر مسلمانان از ،پرسش دوم

کـه بنـابر   نیپاسخ ا؟ »اقتللَفَ«، نه است شدهتعبیر » اتجاوزلَفَ« معناي به »عدوانَفَلَا «به 
بـه اعتبـار قـانون مزاوجـه در      ،فی تفسـیر القـرآن   انیالتبدر کتاب  یطوس خینظر ش

ـ ی »نَیفَلَاعدوانَ إِلَّـا علَـى الظَّـالم   «فصاحت و بالغت، منظور از  ـ  « یعن  یفالقتـل إال عل
  ».کفرهم یعل نیمیوالمق نیوالمشرک نیالکافر

  بقرهسوره  194 هی. آ2ـ2ـ5
  :دفرمای میسوره بقره  194 هیمتعال در آ خداوند

ـ م فَاعتَـدوا علَ یکالشَّهرُ الْحرَام بِالشَّهرِ الْحرَامِ والْحرُمات قصاص فَمنِ اعتَدى علَ ه بِمثْـلِ مـا   ی
حـرام   يهـا  ماه برابردر رام ح يها ماه :نَیم واتَّقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتَّقیکاعتَدى علَ

شما  ،که اگر [کافران و مشرکان] احترام آنها را نگه نداشته و با شما قتال کنند ارددقرار 
حرام راه دارد]. هرکه به ستم بر شما دسـت دراز   هاي [قصاص در ماه دیقصاص کن زین

ـ که به شما رسانده است و از خدا پروا کن یقدر ستم به ،دیدرآور ياو را از پا ،کند و  دی
  است. زکارانیکه خدا با پره دیبدان
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  :سه فراز مهم وجود دارد هیآ نیا در
 نکهیپس از ا رایالقعده است؛ ز يماه ذ »الشَّهرُ الْحرَام«از  مقصود»: الشَّهرُ الْحرَام. «نخست

و اصحابش وارد مکه شوند،  رامبیقعده سال ششم نگذاشتند پ يمکه در ماه ذ مشرکان
انجام عمره و حج  يقعده سال هفتم، مسلمانان برا يمنعقد شد و در ماه ذ هیبیصلح حد

  به مکه آمدند.
ّهرِ الْحرَامِ. «دوم ّهرِ الْحرَامِ«از  مقصود»: بِالشَ  نخست،احتمال  :دو احتمال است »بِالشَ

ـ به مسجدالحرام نقعده بوده، ورود  يکه اخراج در ماه ذ گونه همان در سـال بعـد    زی
کـه مشـرکان در مـاه حـرام بـا      گونـه   همان ،احتمال دوم ؛قعده باشد يدر ماه ذ دیبا

پس  ؛ندکندر ماه حرام با آنها قتال  دیبا درمقابل زیمسلمانان قتال کردند، مسلمانان ن
ـ . طبق اشود می گرفته ریکلمه قتال در تقد ،احتمال نیدر ا ـ احتمـال، مضـاف    نی  ای

 اق،ین سیقرا صحیح نظر به .مقام آن شده است قائم ،هیال مضافو  حذف شده» قتال«
  .کند یم دییاحتمال دوم را تأ

اسـتفاده   نخسـت، احتمـال   :دو احتمال است ،فراز نیا در »:والْحرُمات قصاص. «سوم
شکسته شود و  دیماه و حرم که احترام آنها نبا ت،یاختصاص قصاص به سه امر محترم ب

ـ  »حرمت«جمع  »حرمات« رایز ؛قصاص در آنها راه دارد ،اگر شکسته شد  یاست و وقت
 ،ياقل عدد هیپا تاست و بر سه آن يو اقل عدد جمع، دوتا یجمع دانسته شد، اقل منطق

ـ احترام مـاه   ای تیاگر کفار احترام ب رو ازاینماه و حرم وجود دارد؛  ت،یقصاص در ب  ای
حرم را  ایماه  ت،یاحترام ب توانند یقصاص مبراي  زیاحترام حرم را شکستند، مسلمانان ن

 یقصاص به هر امـر محترمـ   تیعموم دهاستفا ،احتمال دوم .و با کفار قتال کنندبشکنند 
ـ ی ؛قصاص در آن راه دارد ،شکسته شود و اگر شکسته شد دیکه حرمت آن نبا ـ ا یعن  نی

تـا  » القصـاص  هـا یکل حرمۀٍ إذ استحلّت، فف« :استفاده شود یکل یفقه اي قاعده عنوان بهفراز 
  در آن قصاص راه دارد. ،که شکسته شود یهمه بدانند هر حرمت و حقوق

 اسـتفاده  يتـر  عیوسـ  يمعنـا  »والْحرُمـات قصـاص  «از فراز  ،بنابر احتمال دوم گرچها 
در  هیـ ظهـور آ  دیبلکـه شـا   ،احتمال ظهور دارد نیدر ا هیگفت آ توان نمی یول ،شود می

از خـاص   پس، ذکر عام نخستالزمه احتمال  اساس براین ؛اقرب باشد نخست،احتمال 
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سـپس   کـرده،  انیب »الشَّهرُ الْحرَام بِالشَّهرِ الْحرَامِ«با فراز  راخاص  نخستشارع  یعنی ؛است
  است.مشخص کرده  »والْحرُمات قصاص«عام را با عبارت 

  بقرهسوره  195 هی. آ2ـ2ـ6
  :دفرمای میسوره بقره  195 هیمتعال در آ خداوند

قُوا فأَنْفبِ یویسو یلَاتُلْقُوا بِأَ لِ اللَّهلُیکدإِلَى التَّه کمۀِ و   نُوا إِنَّ اللَّـهسیأَح  ـنسحالْم ـبو  :نَیح
حد تعادل] و خـود   بلکه به ،حد اسراف نه به کنی[ل دیمال خود] در راه خدا انفاق کن [از

  .دارد یرا دوست م کوکارانیکه خدا ن دیکن ییکویو ن دیفکنیرا به مهلکه و خطر درن
  :دو فراز مهم وجود دارد هیآ نیا در

جهاد در راه خـدا   يبرا یبر وجوب انفاق مال فراز نیا»: لِ اهللاِیسبِ یوأَنفقُوا ف. «نخست
 نیـ طبـق ا  دیگـر  عبارت به کند؛ داللت میو کمک به رزمندگان اسالم با مراعات اعتدال 

 شرط البته به ؛شده است زین یسفارش به جهاد مال ،یعالوه بر سفارش به جهاد بدن ،فراز
  ط بازداشته است.ینکه مسلمانان را از هرگونه افراط و تفریاعتدال و ا تیرعا

جهـاد در راه خـدا    شود که فراز استفاده مى نیاز ا»: ۀِکم إِلَى التَّهلُیکدیاتُلْقُوا بِأَلَ و«دوم. 
  .افتادن در تهلکه نیست

تـوان نتیجـه    میجهاد  اتیآنخست  فهیدر طا يپس از واکاواساس باید گفت  براین
ـ آ نیکه اگرفت  را مطـرح کردنـد، بلکـه ظهـور در      یجهـاد دفـاع   مسـئله  تنهـا  نـه  اتی
 نامنکـر  هرچنـد  ؛دارد یفرع مهم فقهـ  نیحکم ا عیتشر ریو س ییجهاد ابتدا تیمشروع
ـ آ نیا ،ییجهاد ابتدا تیمشروع  یو نفـ  یجهـاد دفـاع   تیبـر مشـروع  دالّ  فقـط را  اتی
  !اند دانسته ییجهاد ابتدا تیمشروع

  محل بحث اتیله نسخ در آئمس ی. بررس3
نسـخ  ه اساسـاً مسـئل   ایـ جهاد، آ اتیآ نخستفه یدر طا که استبحث  نوبت این اکنون
نسـخ در   درباره یاساسنظر گفت دو  دیباپرسش  نیدر پاسخ به ا؟ ریخ ایاست  مطرح

  .شوند یم یابیو سپس ارز نییوجود دارد که ابتدا تب اتیفه از آیطا نیا
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  جهاد اتینسخ در آ امکانوجود و  هی. نظر3ـ1
  چند ادعا دارند: باره دراینند که ا قائل جهاد اتیآ نخست فهیبه وجود نسخ در طا یبرخ

 ، ناسـخ فـراز  »مکقَـاتلُونَ ینَ یلِ اهللاِ الَّـذ یسبِ یقَاتلُوا ف و«بقره: سوره  190 هی. آکمی يادعا
  .است بر وجوب کف، صفح و عفودالّ  ،نساءسوره  77 هیآ در »میکدیفُّواْ أَک«

منسـوخ   ،»مکقَـاتلُونَ ینَ یلِ اهللاِ الَّذیسبِ یقَاتلُوا ف و« :بقرهسوره  190 هیدوم. صدر آ يادعا
  :است هیبه چند آ

توبه اسـت؛  سوره  36 هیدر آ »افَّۀًکم کقَاتلُونَیما کافَّۀً کنَ کیقَاتلُوا الْمشْرِ و«فراز  ،. ناسخ1
 کـه بـا مسـلمانان    شـمارد  مـی  مجـاز  یمشرکانبقره، قتال را با سوره  190 هیچه صدر آ

جنگجـو و  ــ اعـم از    مشـرکان توبـه، قتـال را بـا همـه     سـوره   36 هیآ یول جنگند، می
  .شمارد می زیجاـ   جنگجوغیر

 هیـ چه صـدر آ  ؛بقره استسوره  191 هیدر آ »ثُ ثَقفْتُموهمیواقْتُلُوهم ح«فراز  ،. ناسخ2
ـ آ یول جنگند، می که با مسلمانان شمارد می مجاز یمشرکانبقره، قتال را با سوره  190  هی
  .شمارد می زیجا یدر هر مکان یقتال را با هر مشرک ،بقرهسوره  191
توبه اسـت  سوره  29در آیه  »ومِ اآلخرِیالَ بِالْ ؤْمنُونَ بِاهللاِ وینَ الَیقَاتلُواْ الَّذ«فراز  ،. ناسخ3

 شمارد می مجاز یمشرکانبقره، قتال را با سوره  190 هیچه صدر آ ؛کند می که امر به قتال
 زیجـا  یمشـرکان  همـه قتـال را بـا    ،توبـه سـوره   29 هیآ یول جنگند، می که با مسلمانان

  .اوردندین مانیکه به خدا و معاد ا شمارد می
چه صدر  ؛توبه استسوره  5 هیدر آ »ثُ وجدتُّموهمینَ حکیفَاقْتُلُواْ الْمشْرِ«فراز  ،. ناسخ4

ـ  جنگند، می که با مسلمانان شمارد می مجاز یمشرکانبقره، قتال را با سوره  190 هیآ  یول
  مجاز شمرده است.مکانی  هردر  یتوبه قتال را با هر مشرکسوره  5 هیآ

کُم فَـاقْتُلُوهم  ه فَإِنْ قاتَلُویقاتلُوکُم فیو التُقاتلُوهم عنْد الْمسجِدالْحرامِ حتَّى «سوم. فراز  يادعا
 »و قاتلُوهم حتَّى التَکُونَ فتْنَـۀٌ «بقره، منسوخ به فراز سوره  191 هیدر آ »نیکَذلک جزاء الْکافر

بقـره، مقاتلـه بـا مشـرکان را در     سـوره   191 هیـ چـه آ  اسـت؛  بقـره سـوره   193 هیدر آ
که آنها در مسجدالحرام شروع بـه قتـال کننـد،     شمارد می مجاز یدرصورتمسجدالحرام 

  .شمارد می دار بقره، قتال را تا وجود کفر و شرك ادامهسوره  193 هیآ یول
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ـ      «چهارم. فراز  يادعا م یکالشَّهرُ الْحرَام بِالشَّهرِ الْحـرَامِ والْحرُمـات قصـاص فَمـنِ اعتَـدى علَ
قَـاتلُوا   و«بقـره، منسـوخ بـه فـراز     سـوره   194در آیـه   »میکعتَدى علَه بِمثْلِ ما ایفَاعتَدوا علَ

بقـره، جنـگ بـا    سـوره   194 هیـ چـه طبـق آ   است؛ هتوبسوره  36 هیدر آ »افَّۀًکنَ کیالْمشْرِ
 ؛کنـد  مـی  جادیمسلمانان ا يبرا مثل مقابله بهمسلمانان با شکستن حرمت ماه حرام، حق 

 روا یبه مسلمان يکه کافر ياجازه دارد همانند همان تعد فقط یکه هر مسلمان اي گونه به
بـا همـه    هدسـتور مقاتلـه و مقابلـ    ،توبـه سـوره   36 هیدر آ یبر او روا دارد، ول ،دارد می

  داده شده است. مشرکان
ت مفسران اهـل سـنّ   خصوص بهو  عهیمفسران ش درمیانو وجود نسخ  امکانبه  قول

  طرفدار دارد:
که به برخـی   نسبت داده شده است نسخ به ائمه اطهار مسئله ،هیامام درمیان )الف

ـ . در نخستکتاب  شود: از آنها اشاره می ـ   ریتفس  ،يزیحـو  یعروسـ ر.ك: ( نینـور الثقل
 ،بقـره سوره  190 هیدر آ »مکقَاتلُونَینَ یلِ اللَّه الَّذیسبِ یقَاتلُوا ف و«فراز  ؛)178، ص1ج، 1415

واقْتُلُوهم «و فراز  ءنساسوره  77 هیدر آ »وةَکموا الصلوةَ و آتُوا الزَّیأَق م ویکدیفُّوا أَک«ناسخ فراز 
یحموهفْتُمناسخ فراز  ،بقرهسوره  191 هیدر آ »ثُ ثَق»عِ الْ ورِکلَاتُطیافقنَافالْمینَ ونَ و  ـمأَذَاه عد« 

نـوادر   بـاب  نواراألبحـار در  .. کتـاب دوم اسـت  دانسـته شـده   احزابسوره  48 هیدر آ
از  یمجلسـ صـناف، عالمـه   أ یف هیاهللا عل صلواتمیر مؤمنان أالغزوات و باب ما ورد عن 

ـ مجمع البشمرده است. کتاب سوم. در  عینسخ را وسه ریدا ینعمان ریتفس ـ  انی ـ  یف  ریتفس
اسـت  قتال شـمرده   درباب هیآ نینخسترا  »لِ اللَّهیسبِ یقَاتلُوا ف و« هیآ یطبرس خیش ،القرآن
مقاتلـه   کردنـد،  یمقاتله م شانیکه با ا یفقط با مشرکان امبر اکرمیپ ،نازل شد یکه وقت

ـ ح نیاقتلـوا المشـرک  « :نازل شد هیآ نیکرد و با آنها که مقاتله نکردند، مقاتله نکرد تا ا  ثی
 ییطباطبـا عالمـه   ).510ص ،2ج، 1372 ،ی(طبرس منسوخ است هیآ نیپس ا ؛»وجدتموهم

ـ را ازقب هیـ و آ شـمارد  مـی  انیـ راو اجتهادآن را  ت،یروا نیشده در ا نسخ اعالم با رد  لی
 هیآ که درحالی ،)71ص ،2ج، 1417 ،ییطباطبار.ك: ( شمارد یحکم بعدالخاص م میتعم
 دینه ق ورا نه شرط  »مکقَاتلُونَینَ یالَّذ«چون عالمه فراز  ؛حکم بعدالعام است میتعم لیازقب

باشد، بلکـه   تهعنوان خاص داش دیبقره نباسوره  190 هیآ درنتیجه گرفته است؛ ياحتراز
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ـ ا عالمه مقصود دیعام است. البته شا زیبعد ن هیآبه مطالب مذکور،  باتوجهعام است.   نی
سـوره   190 هیدر آ »مکقَاتلُونَینَ یلِ اللَّه الَّذیسبِ یقَاتلُوا ف و«فراز  تیاست که بر فرض شرط

بـا آنهـا کـه بـا شـما      نخسـت،  در درجـه  «اسـت:   فرمـوده  یتبارك و تعال يخدا ،بقره
 193 هیآ سپس در ،»ثُ ثَقفْتُموهمیواقْتُلُوهم ح« :دیفرما یبعد م هیدر آو  »دیبجنگجنگند،  می

  .شود می ذکر عام بعد از خاص لیازقب؛ بنابراین »و قاتلُوهم حتَّى التَکُونَ فتْنَۀٌ«: دیفرما یم
 يجـوز  بـن  یعل بن محمد بن یعل بن عبدالرحمن همچون يافراد زیت ناهل سنّ درمیان )ب

ــاب 597 (م ــرآنق) در کتـ ــخ القـ ــنر.ك: ( نواسـ ــوز ابـ ) و 70ص ،1ج ،1405، يجـ
 ،یقرطبر.ك: ( حکام القرآنأ یالجامع فق) در کتاب 671 (م یقُرطُب ياحمد انصار بن محمد
  ند.ا قائلبه نسخ  گرید ياری) و بس359ـ350ص ،2ج، 1364

  جهاد اتیعدم وجود و امتناع نسخ در آ هی. نظر3ـ2
 وجود نـدارد.  اتیآ نیا درمیان ینسخ چیند که اصالً ها قائل یبرخ نظر نخست، برابردر

 يادعا :دو ادعا دارند ننایدارد. ا ینت قائالو اهل سنّ عهیمفسران ش درمیان زین نظریه نیا
که مسلمانان ابتدا مأمور به  بیان بدین ؛نسخ است یقرآن، ناف اتیبودن آ یجی. تدرنخست

»موضوع  رایز ؛شد یکف منتف بعد یول ،بودند» کف»هـا   بـود کـه مسـلمان    ییجـا » کف
سپس خدا مرحله به مرحله اجازه قتال داد. ابتـدا فرمـود    .اندك بودند و قدرت نداشتند

با آنها کـه بـا شـما     :قاتلُونَکُمینَ یلِ اهللاِ الَّذیسب  یو قاتلُوا ف«سپس فرمود:  ،»قاتلونی نیاذن للذ«
قَـاتلُوا   و«و  »و قاتلُوهم حتَّى التَکُـونَ فتْنَـۀٌ  « :فرمود نیز در مرحله آخر ».جنگند، بجنگید می

). 64ص ،2ج، 1417 ،ییطباطبـا ر.ك: ( اسـت  ییطباطبـا نظر عالمـه   نی. ا»افَّۀًکنَ کیالْمشْرِ
 يت ادعااهل سنّ مفسراناز  يا . عدهاست وجود نسخ در قرآن نیادیدوم. انکار بن يادعا

 یعـان اگـر در م  که درحالیند، ا هاز قرآن مطرح کرد هیآ 138را در  تیو منسوخ تیناسخ
نظـر   نیـ مسئله نسخ واقع نشـده اسـت. ا   اتیآ نیاز ا کی چیدر ه ،دقت شود اتیآ نیا

  ).287ـ286ص ،1ج ،1430 ،ییخور.ك: ( است ییخومحقق 
  :است آن را رد کرده ،پرداخته باره دراینمطرح  يادعاها یبه برخ ییخو محقق

بنـابر نقـل    توبه.سوره  5 هیآ وسیله بهبقره سوره  191 هیآ تی. منسوخنخست يادعا
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لَاتُقَـاتلُوهم   و« فـراز  ،مشهور دگاهید طبقاست که  باور براین ابوجعفر نحاس محقق خویی
 نْدرَامِعالْحجِدستوبه کـه فرمـود  سوره  5 هیمنسوخ است به آ ،بقرهسوره  191 هیدر آ »الْم: 

ـ آ ،ییخومحقق  نظر به که درحالی ،»موهمثُ وجدتُّینَ حکیفَاقْتُلُواْ الْمشْرِ« بقـره  سـوره   191 هی
کـه اگـر مسـتند     بیان بدین؛ باشد میبلکه محکم است و قول نسخ باطل  ،ستیمنسوخ ن

 5 هیـ خـاص و آ  ،بقـره سوره  191 هیاست که آ نیاشکال ا ،توبه باشدسوره  5 هینسخ آ
از عـام و مخصـص    مقصودبر  نهیقر ،و روشن است که خاصباشد  میعام  ،توبهسوره 

از عـام وارد   پـس  یاعام  پیش ازخاص ازنظر صدور از متکلم، اعم از اینکه  ؛عام است
 تیـ روا ت،یوجـود نـدارد. اگـر مسـتند منسـوخ      یتناف ،خاص و عام نمیاشده باشد و 

اسـتدالل   نیـ در فتح مکه باشد، ا خَطَل بن يعبد العز بن عبداهللابه قتل  دستور پپامبر اکرم
 خبر واحـد اسـت و خبـر واحـد     ت،یروا نیا نخست،اشکال  :باطل است اشکالبه دو 

 یر از محلـالت اختصاصـ  مـذکو  تیـ روا ،اشـکال دوم  ؛مسـتند نسـخ باشـد    توانـد  نمی
وجـود نـدارد    هیـ نسـخ آ  يبـرا  ی؛ پـس وجهـ  نیستمجاز  گرانید يبرا ،بوده امبریپ
  ).303، ص1ج، 1430 ،خویی(

بقره سوره  191 هیآ رابطه فراز مذکور در ،ییخوبر خالف نظر محقق  رسد می نظر به
منسوخ و ناسخ است، نه خاص  ،یظهور عرف دلیل به ،توبهسوره  5 هیو فراز مذکور در آ

از  پـس کـه عـام    يکه در مـوارد  است آمده تفصیل بهدر مباحث اصول فقه  رایز ؛و عام
. مخصص عام قراردادن نخستراه  :رددوران دا ،دو راه نمیا مسئله ،دآی می ورود خاص
ـ     ؛خاص مقدم راه دوم را  نیـز  یراه دوم. ناسخ خاص قراردادن عـام مـؤخر. ظهـور عرف

کـرم  أ« لیـ خـاص و دل  عنـوان  بـه » التُکرِم الفساقَ من العلماء« لیدر دل زیرا کند؛ می تیتقو
ـ «در فـراز   ولـی  باشـد،  نخسـت مـی  راه  قیاز مصـاد  مسئلهعام،  عنوان به» العلماء  اقْتُلُواْفَ

 واقْتُلُـوهم «فـراز   ،یبنابر نظر برخـ  یتوبه و حتسوره  5 هیدر آ »ثُ وجدتُّموهمینَ حکیالْمشْرِ
یحموهفْتُمفراز  ایبقره سوره  191 هیدر آ »ثُ ثَق»تْنَـۀٌ   وتَّى التَکُـونَ فح ملُوه193 هیـ در آ »قات 

عام و خاص را ه مسئل توان نمی ،شود می بقره که مسئله شدت قتال با کفار مطرحسوره 
ـ ا دیـ مطرح کرد و حق با مشهور است و با لَاتُقَـاتلُوهم عنْـد    و« را ناسـخ فـراز   دالیـل  نی

  بقره قرار داد.سوره  191 هیدر آ »الْمسجِدالْحرَامِ
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 ابوجعفر نحاستوبه. سوره  5 هیآ وسیله بهبقره سوره  217 هیآ تیدوم. منسوخ يادعا
سـوره توبـه، ناسـخ     5 هیـ در آ »ثُ وجدتُّموهمینَ حکیفَاقْتُلُواْ الْمشْرِ«است که فراز  باور براین
 ؛بقـره اسـت  سـوره   217 هیـ در آ »رٌیبِکه یه قُلْ قتَالٌ فیعنِ الشَّهرِ الْحرَامِ قتَالٍ ف کسأَلُونَی«فراز 

معتقـد   ییخـو محقق  ، ولیحرام، مباح است هاي و کفار در ماه مشرکانقتال با  درنتیجه
به  شانیاشود که  این اشکال مطرح می ،سوره توبه باشد 5 هیاست اگر مستند در نسخ، آ

ـ نَ حکیالْمشْـرِ  تُلُوافَـإِذَا انْسـلَخَ الْأَشْـهرُ الْحـرُم فَـاقْ     «فرماید:  میسوره توبه که  5 هیصدر آ ثُ ی
موهتُمدجحـرام شـده    هاي ماه افتنی انیمنوط به پا، که قتال با کفاراست توجه نکرده  ،»و
نَ یو قاتلُوا الْمشْرِک«و اگر مستند در نسخ فراز  باشد میمقام  از یادعا جداً اجنب نیاست و ا

ـ الْحرَامِ قتَالٍ ف شَّهرِعنِ ال کسأَلُونَی«توبه باشد و فراز سوره  36 هیدر آ »کَافَّۀً ـ ه قُـلْ قتَـالٌ ف  ی ه ی
ـ قـاتلُوکُم ف یو التُقاتلُوهم عنْد الْمسجِدالْحرامِ حتَّى «فراز  یبقره و حتسوره  217 هیدر آ »رٌیبِک ه ی

مفَاقْتُلُوه توبـه منسـوخ شـده    سوره  36 هیواسطه آ به ،بقرهسوره  191 هیدر آ »فَإِنْ قاتَلُوکُم
ـ آ بوده وتوبه مطلق سوره  36 هیاست که آ نیباشد، اشکال ا ـ بقـره مق سـوره   217 هی دی 

بنـابر   کـه  درحالی ،ستین دیِمق يو روشن است مطلق، ناسخ براباشد  میآن مطلق  يبرا
 حـرام شـده   هـاي  توبه، قتال مشروط به انسالخ ماهسوره  5 هیدر صدر آ هرچند ق،یتحق

ـ آ »حتَّى التَکُونَ فتْنَـۀٌ  وهمو قاتلُ«برابر فراز  رایز ؛ستین حیصح ییخونظر محقق  است،  هی
و وند رفع فتنه اقتضا کرد مسلمانان وارد مسجدالحرام ش ياگر برا یبقره، حتسوره  193

 ؛اسـت  یا شـرك  قتال، رفع فتنه تیچون غا ؛شندوارد شوند و بکُ دیبا ،شندکافران را بکُ
بقـره در نسـخ از ظهـور در    سـوره   217 هیظهور آ ،ییخوبر خالف نظر محقق  نیبنابرا

  است. تر قوي اریبس صیو تخص دییتق
 يادعـا  ازجملـه  ؛نسـخ نشـدند   درمـورد  گـر ید يمتعرض دو ادعـا  ییخو محقق اما
سـوره   39 هیدر آ »رٌینَصرِهم لَقَد  إِنَّ اللَّه علَى بِأَنَّهم ظُلموا و قَاتَلُونَی نَیأُذنَ للَّذ« زبودن فرا ناسخ
بقـره و  سـوره   190 هیدر آ »قَاتلُونَکمی نَیاللَّه الَّذ لِیسبِ یقَاتلُوا ف و« فراز اذن بر قتالبا  ،حج

 77 هیـ در آ »الصالَةَ وآتُـوا الزَّکـاةَ   موایوأَق کمیدیکفُّوا أَ« فراز وجوب کف و صفح تیمنسوخ
سـوره   48 هیـ در آ »تَوکـلْ علَـى اللَّـه    ودع أَذاهـم و «فراز  تیمنسوخ يادعا اینساء. سوره 
ثَقفْتُموهم وأَخْرِجوهم منْ  ثُیواقْتُلُوهم ح«فراز  وسیله بهها  تیبر اذکردن  بر صبردالّ  ،احزاب
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ثُیح وکمموارد نه نیدر ا ،شانیبر خالف نظر ا که درحالی ،بقرهسوره  191 هیدر آ »أَخْرَج 
ـ نه مسئله مطلق مق وو خاص  مسئله عام  چـون در مـوارد   تـوان مطـرح کـرد؛    مـی  را دی

 ؛نـد ا امـر قتـال  بر دالّ  ،گرید از قتال است و دسته یبر نهدالّ  ،اتیاز آ اي دسته مذکور،
  آنها وجود ندارد. ينسخ برا مسئلهغیر از  یراه چیپس ه

  قول عدم وجود و امتناع نسخ ی. نقد و بررس3ـ3

  نزول با نسخ تیجیتدر ی. عدم تناف3ـ3ـ1
 فـه یبر عدم وجود و امتناع نسـخ در طا  یمبن نظر نیدر دومنخست،  يپاسخ به ادعا در

جهاد، با قول به نسخ منافـات   اتیآ ینزول تیجیتدر ایپرسش که آ نیبد ،اتیآ نخست
ـ نزول آ شانیکه ا شود میاستفاده  ییطباطباگفت از کلمات عالمه  دیبا ر؟یخ ایدارد   اتی

با قول به نسخ منافـات   تیجیکه تدر گیرد می جهیو نت داند میجهاد را مرحله به مرحله 
 مسـئله بـا   یمنافـات  تنها نه ،جهاد اتیحکم آ تیجیتدر رشیپذ رسد می نظر به یول ،دارد

 ؛دارد يسازگارکامالً و با آن  باشد می ـتیناسخ دیؤم تیجیتدراتفاقاً نسخ ندارد، بلکه 
کفُّواْ «با فراز  ابتدا ،کرده عیجهاد را تشر اتیمتعال مرحله به مرحله آ يکه خدا بیان بدین

یکمو سپس با فراز  فرماید می و کف يامر به نگهدار » أَید»لَّذنَ لواینَ یأُذمظُل مقَاتَلُونَ بِأَنَّه«، 
ـ  »مکقَاتلُونَینَ یلِ اهللاِ الَّذیسبِ یقَاتلُواْ ف و«آنگاه با فراز کرده، را نسخ  یدستور قبل  یدستور قبل

و  کند میرا نسخ  یدستور قبل »فَّارِکم مّنَ الْکلُونَینَ یقَاتلُواْ الَّذ«با فراز فرموده و بعد  نسخرا 
را  يا را نسخ فرموده است و هر مرحلـه  یدستور قبل »افَّۀًکنَ کیقَاتلُوا الْمشْرِ«سپس با فراز 

  قرار داده است. پیشینه ناسخ مرحل

  یی. نقد نظر محقق خو3ـ3ـ2
بر عدم وجود ناسخ و  یمبن القرآن ریتفس یف انیالبکتاب  در ییخوبر خالف انکار محقق 
بر وجود ناسـخ و منسـوخ در قـرآن، تـواتر      اتیروا اًیو صغرو اًیمنسوخ در قرآن، کبرو

جهـاد   نخسـت فـه  یطا اتیـ نسـخ در آ  يبحث درباره ادعـا  اساس براین 1؛دارند یاجمال
                                                   

نجواست  هیقبله و آ هیآ ،ناسخ و منسوخ موجود در قرآن اتیآ فقطباور است که  نیبرا ییخومحقق . 1
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نسـخ در قـرآن   وجود و امتنـاع  عدم  يمبنا سخن که اگر نیبد ؛شود می »ییمبنا« ،ییابتدا
نسخ و امکان وجود  يمبنا اگر ، ولیجهاد معنا ندارد اتیبحث نسخ در آ ،شود رفتهیپذ

شـود   یبررس دیجهاد وجود دارد و با اتینسخ در آ انیشود، امکان جر اریدر قرآن اخت
  ؟ریخ ای استیافته نسخ تحقق  ایآ ات،یآ نیکه در ا
نسـخ در   امکـان  يِوجود نسخ و پس از اثبات بحـث کبـرو   يبر مبنا دیگر عبارت به

وقوع نسخ در  ای يدر بحث صغرو از نسخ القرآن بالقرآن قنیو وجود قدر مت میقرآن کر
ـ بـر ا دالّ  که یاتیاست تا به دو مورد از آ ستهیشا ،جهاد اتیآ نخست فهیطا مطلـب   نی

احزاب که ناسخ فراز سوره  48 هیدر آ »ودع أَذاهم« فراز نخست،مورد  :اشاره شود ،است
ـ   و«فـراز   ،مورد دوم ؛نساء استسوره  77 هیدر آ »میکدیفُّوا أَک« لُواْ فـبِ  یقَـاتیس نَ یلِ اهللاِ الَّـذ
 ؛بـر وجـوب صـفح و عفـو اسـت     دالّ  اتیآ بقره که ناسخسوره  190 هیدر آ »مکقَاتلُونَی

  .)109(بقره: » اللَّه بِأَمرِه یأْتی فَاعفُوا واصفَحوا حتَّى«فراز  ازجمله
تـوان  یـد نسـخ مـی   ؤعنـوان م  هرچند از روایات بـه گفته،  اما باتوجه به مطالب پیش

و به عرف بسـتگی   ستین تیرواوجود نسخ موقوف به  ، باید دانست جوازکرداستفاده 
 ،که تخصیص و تقیید موقوف به روایت نیست و بـه عـرف بسـتگی دارد    همچنان؛ دارد

ي که در دو زمان نازل ا هیدو آ نمیا یکمال تنافموارد عدم وجود روایت و در حتی بلکه 
در  »کُفُّواْ أَیـدیکُم «فراز  همچون نبودن آنها ازطریق تقیید و تخصیص، اند و قابل جمعشده

و و خودداري دربرابر ظلـم کـافران و مشـرکان     بر وجوب کف دالّ ءنساسوره  77  هیآ
 یراه، امر به قتال بر بقره دالّسوره  190 هیآ در  »اهللاِ الَّذینَ یقَاتلُونَکُم اْ فی سبِیلِقَاتلُو و«فراز 

 منسوخ و باشد واحد بسا ناسخ در باب نسخ، چهبراینکه  افزون ؛وجود ندارداز نسخ  ریغ
یا یک آیه نسبت به آیه ناسخ و همان آیـه   ،یا ناسخ متعدد باشد و منسوخ واحد ،متعدد

  .باشد نسبت به آیه دیگر منسوخ
                                                                                                                        

که  یاتیاز روا فراوانتعداد  نیا ایآ دیپرس شانیاز ا دیبا که درحالی باشد، می ریپذ هیتوجدیگر و موارد 
 ایـ اند  ذکر شده ددو موریا  کیخاطر  به فقط ،بر وجود ناسخ و منسوخ در قرآن دارند ياریبس دیکأت
ـ  ،اتیــروا نیـ نقــل ا نکـه یا مــوارد ناسـخ و منســوخ در قــرآن دارد؟   یو معتنــابه یظهــور در فراوان

 یاصـطالح ریغ يدر معنـا  ،اتیـ کلمـه نسـخ در روا   نکـه یبر ا یمبن ییخومحقق  هیتوج نکهیبرا عالوه
  .ستین حیصح است، شده دییو تق صیاستعمال شده و از آن اراده تخص
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فـراز   ،نظریـه نخسـت  : ه اسـت مطـرح شـد   »مکقَـاتلُونَ ینَ یالَّـذ «درباره فراز  هیسه نظر
ـ واقْتُلُـوهم ح « ياسـت و فرازهـا   دیق »قاتلونکمی نیاللذ« سـوره   191 هیـ در آ »ثُ ثَقفْتُمـوهم ی

توبـه و فـراز   سـوره   36 هیـ در آ »افَّـۀً کم کقَـاتلُونَ ی مـا کافَّـۀً  کنَ کیقَاتلُوا الْمشْرِو «فراز  بقره،
 انـد،  مطلـق آمـده   صـورت  بـه توبه کـه  سوره  6 هیدر آ »ثُ وجدتُّموهمینَ حکیفَاقْتُلُواْ الْمشْرِ«

ـ ق رشیبرفرض پـذ  یول ،بودن مردود استدیق که درحالی ،نددیناسخ آن ق دو راه  ،تیدی
ـ . آنخسـت راه  :دفـع آن وجـود دارد   يحل بـرا   ؛شـمرده شـوند   دیـ عـام، ناسـخ ق   اتی

ـ ابتدا بـا ق  یتبارك و تعال يمعنا که خدا نیدب بـا آنهـا کـه بـا شـما      : «اسـت  فرمـوده  دی
 ،دیـ کرد دایـ کفار را پ هرجا: «است را نسخ کرده و فرموده دیبعد ق ،»دیبجنگ ،جنگند می
نَ یالَّـذ « فـراز  هکـ  بیان بدین ؛جهاد اتیدر آ دیمطلق و مق قاعده انیجر راه دوم. ؛»دیشبکُ

نَ کیفَـاقْتُلُواْ الْمشْـرِ  « ،»افَّـۀً کنَ کیقَـاتلُوا الْمشْـرِ  « فراز یعنی ياطالقات بعد دیق دیبا »مکقَاتلُونَی
یحموهدتُّمجثُ و«، »ح ماقْتُلُوهیوموهفْتُمـ یا أَی«و  »ثُ ثَق ـ کجاهـد الْ  یها النَّبِ نَ واغْلُـظْ  یوالْمنَـافق  ارفَّ
تبـارك و   يگرفته شود کـه خـدا   جهینت نیباشد و چن »رُیبِئْس الْمص مأْواهم جهنَّم و هِم ویعلَ

مشـروع  جنگنـد،   مـی هـا   کـه بـا مسـلمان    را يبا کفـار  فقط مقاتله میدر قرآن کر یتعال
، مشـروع نکـرده اسـت    ،دندارن یو جنگ تیکه اذ را يکفار باه مقاتل ولی، است فرموده

، عرفـاً قابـل   عـامِ نـاص   ون،یمشـهور اصـول   ي، طبق مبناصورت دراین یحت که درحالی
کـه عـرف در    بیـان  بـدین  باشـد؛  مـی  دست نیجهاد ازا اتیو تصادفاً آ ستین صیتخص
عـام و  ه قاعـد  ــ  »افَّـۀً کنَ کیقَـاتلُوا الْمشْـرِ  « فراز همچون ـاند   عام، نص اتیکه آ يموارد

ـ ا ،آمده بـود  »واقْتُلُوهم«فراز فقط اگر  ، ولیکند ینم ياررا ج دییخاص و اطالق و تق  نی
، جنگنـد  مـی بازگشت داده شود که بـا مسـلمانان    یمشرکانبه » هم« ریامکان بود که ضم

ـ ح« اسـت:  از آن فرمـوده  ولی پـس  ـ  »ثُ وجـدتُّموهم ی ـ ح« ای ـ ی ؛»ثُ ثَقفْتُمـوهم ی  هرجـا  یعن
 نیـ در ا درحقیقـت نـدارد.   یگاهیجا دییو تق قاطال رو ؛ ازایندیشبکُ ،دیافتیرا  مشرکان

ـ نظر نخست، يمبنا :وجود دارد یاصول يموارد، دو مبنا و  دییـ مشـهور کـه مـالك تق    هی
 شـمارد،  می بودن خاص را ناص صیعرف مالك تخص ،دانسته یعرف يرا امر صیتخص

را  صنه خاص، عـام نـا   زند، می صیخاص ناص، عام را تخص یعنی ؛بودن عام نه ناص
 عنـوان  چیهـ  اگر عام، ناص باشد، بهپس  ».العام ألنّه ناص خصصیالخاص « :شود می و گفته
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ـ  دسـت  نیـ جهـاد ازا  اتیآ و اتفاقاًیابد  نمی انیجر صیو تخص دییتقه قاعد  اتیـ د و آان
ـ ق هیآ کیممکن است  اصولی نظر از. اند عام، ناص ـ باشـد و ده آ  دی عـام   ایـ مطلـق   ه،ی

الـف و الم در کلمـه    رایـ ز ؛عـام نـاص اسـت    »افَّـۀً کنَ کیقَاتلُوا الْمشْرِ« هیآ نیابرابن ؛باشند
ـ ق ای »افَّۀًک« دیبه ق گریاست و د یجمع محل »نَکیالْمشْرِ« ـ ح« ودی ـ ح«و  »ثُ وجـدتُّموهم ی ثُ ی

موهفْتُمفـراز   تـوان  ینمـ  گـر ید صورت درایننبود و  يازین »ثَق» لُونَ ینَ یالَّـذکقَـاتـ را مق »م دی 
ـ ی ؛عام را ناسـخ خـاص دانسـت    دیدانست، بلکه با »نَکیالْمشْرِ« کلمه ابتـدا فرمـوده    یعن

ـ فرما یبعد م یول ،دیبا آنها بجنگ ،اگر مشرکان با مسلمانان قتال کردنداست   مشـرکان  دی
  .دیشبکُیافتید،  هرجارا 

ـ ا کـه  درحـالی  ،شمارد می دییشاذّ که عام ناص را قابل تق هیدوم. نظر يمبنا قـول   نی
 رفتـه یپذ »مکقَـاتلُونَ ینَ یالَّـذ «بودن فـراز  دیق نخست،اشکال  :دارد یباطل است و اشکاالت

کـه ظهـور عـام در     يفراز مذکور، در مـوارد  تیدیق رشیبرفرض پذ ،اشکال دوم ؛نشد
بحث عام و  رایعموم، اظهر از ظهور خاص در خصوص باشد، عام اظهر، مقدم است؛ ز

مثـل   ،است و عرف در مـوارد ظـاهربودن خـاص    یعرف یبحث د،ییاطالق و تق ایخاص 
و اظهربودن عام  »دیبا آنها بجنگ ،اگر مشرکان با مسلمانان قتال کردند« دیکه موال بگونیا

کـه   کنـد  مـی  حکم ،»دیشبکُ ،دیردک دایپ هرجارا  مشرکان« دیموال بگو که همچون زمانی
  عام اظهر را مقدم و ناسخ خاص شمرده است. ،موال از خاص ظاهر دست برداشته

  جهینت
داللت  ییبر مسئله جهاد ابتدا خوبی بهفه اول، یطا اتیآگفته،  بر اساس مطالب پیش

جهـاد   يبـرا  تیـ دو غا ایـ مذکور معلل بـه دو علـت    اتیآ نکهیا خصوص به ؛دارد
 :اسـتفاده شـد  » هللا نیالـد  کـون یونَ فتْنَـۀٌ و  کقَاتلُوهم حتَّى لَاتَ و«بود که از فراز  ییابتدا

خـدا باشـد و    يبـرا  نیـ که طاعـت و د نیا ،دوم ؛شرك نباشد ای نهکه فتنیا نخست،
  در جامعه نباشد. يگریطاعت د
ـ بقره، قسوره  190 هیدر آ» مکقَاتلُونَینَ یالَّذ«فراز  نکهیبنابر ا یگفته شد حت نیهمچن  دی

که بـا شـما مقاتلـه     دیبجنگ یبا مشرکانفقط «شود که  گونه نیا هیدانسته شود و مفهوم آ
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ـ ، گرچه ا»دینجنگ ،کنند یکه با شما مقاتله نم یبا مشرکان یول ،کنند یم ـ آ نی از محـل   هی
 يبعـد  اتیـ شـک آ  یب ولی د،کن یرا مطرح م یجهاد دفاعله ئو مس شود میخارج  حثب

کـه   یبا مشرکان« :دفرمای یاست و م یقبل هیدارد و ناسخ آ ییله جهاد ابتدائداللت بر مس
  .»دیبجنگ زین جنگند یبا شما نم
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