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  مقدمه
 يتناقض و تعارض در محتـوا  يادعا، شبهات مطرح درباره قرآن نتری از مهم یکی

ـ . اگردد می قرآن ییدر اتقان محتوا دیترد سبباست که  اتیآ یبرخ ـ ترد نی بـر   دی
گسترش روابط  دلیل به ریاخ هاي در سال ،وارد شده زیقتال و صلح با کافران ن اتیآ

از مسـائل   ،قتال و صلح مسئله رایز؛ شده استتر  گررنپ ،گریبا بالد د اسالمی نظام
ـ ا طـرح ند بـا  درصـدد اي  است و عـده  الملل بین در روابط فقه و حقوق نیادیبن  نی

و آن را در  ننـد ک یرف قتال معرفـ برآمده از ص ایصلح  نیاسالم را فقط د، تعارض
  دهند. ریتأث ي دیگر،تعامل با بالدها

 ،نارفتـار بـا کفـار و مشـرک     بـاره درادعا شده است که نظر قرآن  ،تعارض نیا طبق
ها یا أَی«: کند میدعوت  به صلح یکل طور بهمؤمنان را  سو ازیک. ستیمعلوم و مشخص ن

ـ  ،)208 :بقره(» نٌیعدو مب مکطانِ إِنَّه لَیالتَتَّبِعوا خُطُوات الشَّافَّۀً و کالسلْمِ  ینَ آمنُوا ادخُلُوا فیالَّذ  ای
و إِنْ جنَحـوا للسـلْمِ   «: خواند میآنان به صلح فرا لیدرصورت تما، آنان را به صلح با کفار

تَو لَها و نَحلَى اهللاِکفَاجملْ عالس وه ـ ی إِنَّه آنـان را از   دیگـر  ازسـوي  ...؛و )61 :نفـال ا(» میع الْعل
م و لَـن  ک معمِ و أَنتُم الْأَعلَونَ واهللاُفَلَا تَهِنُواْ و تَدعواْ إِلى السلْ«: صلح با کفار برحذر داشته است

 ظُلمـواْ  مقَاتَلُونَ بِأَنَّهینَ یأُذنَ للَّذ«: قتال داده است اذن آشکارا ای ،)35 :محمد(» مکأَعمالَ  مکترَی
به حرب و قتال مسـلمانان بـا    يمتعدد اتیدر آ ای ،)39 :حج(» رینَصرِهم لَقَد   علىو إِنَّ اهللاَ

ثُ وجدتُّموهم و خُذُوهم و احصرُوهم و اقْعدواْ ینَ حکیفَاقْتُلُواْ الْمشْرِ«: داده شده استفرمان آنان 
 ملَّ کلَهدرْصو... )5 :توبه(» م .  

صلح و قتال با کـافران در   اتیاست که آ مسئله نیادعا به ا نیبازگشت ا مجموعدر
 یدو حوزه اساس ،تعارض و عدم رفع آن نیزدن به ا قرار دارند. دامن گریکدیتعارض با 

که برآمـده از   سازد می استوار اعجاز قرآن را متزلزل انیبن سو ازیک ؛را متأثر خواهد کرد
در  ویـژه  بـه اسالم  یو حقوق یاسیس اندیشه دیگر ازسويآن است و بودن  یانیعنصر وح

درمیـان   واقعـاً  ایکه آنیا یاساسپرسش  اکنون. سازد می را دچار خدشه الملل بین روابط
ـ آ؟ وجود دارد ، تعارضاتیآ نیا ـ ا ای ؟ اسـت  بـوده و قابـل رفـع    يبـدو  ،تعـارض  نی
 باید هریکها  پرسش نیپاسخ به ا يبرا؟ ستیچ اتیآ نیتعارض در ا هانگار يها شهیر
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 به ،جامع به هر دو یبا نگاه تیو درنهاشود  شناسی گونه ،ناظر به قتال و صلح اتآی از
  .پرداخت تعارض رفع

  جهاد اتیآ شناسی . گونه1
اعم از ـ  رمسلمانانیتعامل مسلمانان با غچگونگی  میترس، قرآن ياز مباحث محور یکی

جهاد و قتال با آنان  ،و مهم آنآشکار  قیمصاد ازجملهاست که  ـ  اهل کتاب و مشرکان
 و چگـونگی رویـارویی   بـر اسـاس   رمسـلمانان یو تداوم قتال بـا غ  گیري . شکلباشد می

ـ آ يعنصـر مرکـز   درحقیقـت . گردد می نییآنان نسبت به مسلمانان تع گیري موضع  اتی
 نیـی بـه تب بایـد   رو نیو ازااست آنان  گیري موضع نوع، رمسلمانانیقتال با غدرباره قرآن 

  ابعاد قتال و جهاد پرداخت.
ـ  بنـدي  میتقسـ  کی در ـ « بـه دو گـروه   رمسـلمانان را یغ، یکل ـ یغ« و» یحرب » یرحرب

ا سر جنگ بـا مسـلمانان   یه کند یگو یرمسلمانانیغ به ی. کافران حربکردم یتقستوان  می
ه یـ آن گـروه را عل  در جنـگ بـوده،  ه بـا مسـلمانان   کـ نـد  ا پیمان هم یا با گروهی ،دارند

که بالفعل در حـال جنـگ   شود  می یهم شامل کافران، یرسانند. حرب یم ياریمسلمانان 
شـان   جنـگ  ،ردهکـ ه اعـالن جنـگ   کـ گیـرد   را دربرمـی  یافرانکـ و هـم   اند با مسلمانان

ـ یکافران غ اساس ؛ براین)309ص ،2ج ،1365، یکاظم( منتظرالوقوع است بـه آن   یرحرب
اعـم   ،ناز انواع حرب با مسـلمانا عنوان  هیچ بهکه  شود می اطالق یرمسلمانانیدسته از غ

بـا کـافران    یمـان پی هـم ( میمسـتق غیر و )آن يبـرا بودن  ایمه ایورود در قتال ( میاز مستق
عملکـرد خـود در    يگروه از کافران بـر مبنـا   نیا .اند دهیازیدست ن )آنان ياریو  یحرب

و  »معاهـد «بـه دو دسـته    ،مـان یعهـد و پ  عـدم انعقـاد  یـا   تعامل با مسـلمانان و انعقـاد  
 ،قتال با کـافران  اتیعمده آ .)4820ص ،1ج ،1413، یحلّ(شوند  میم یتقس »رمعاهدیغ«

معاهـد از زمـره قتـال خـارج شـده       یرحربیاختصاص دارد و کافران غ یبه کافران حرب
 رو ؛ ازایــنبحــث خواهــد شــدمربــوط بــه ســوره توبــه  اتیــآ يال هاســت کــه در البــ

ـ  يجهاد و قتال بر مبنا اتیآ شناسی گونه  رایـ ز؛ خواهـد گرفـت   رتصـو  یکافران حرب
ـ آ نیـی صلح منـوط بـه تب   اتیقتال با آ اتیبه رفع تعارض آ افتیره دربـاره  قـرآن   اتی
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  قتال و جهاد است. تیگروه از کفار با محور نیتعامل با ا چگونگی

  یبا کفار حرب یی. قتال ابتدا1ـ1
  :دستور داده شده است گونه اینبه قتال با کفار  ،سوره مبارکه بقره 190 هیآ در

با ، در راه خداو  :نیحب الْمعتَدیم و لَاتَعتَدواْ إِنَّ اللَّه لَاکقَاتلُونَینَ یلِ اللَّه الَّذیو قَاتلُواْ فىِ سبِ
اران کخداوند تجاوز ؛ زیرادیدرنگذراز اندازه  یول، دیبجنگ، جنگند ه با شما مىکسانى ک

  دارد. را دوست نمى
 برخـی  ؛انـد  مختلـف سـخن گفتـه   » مکقَاتلُونَینَ یلِ اللَّه الَّذیقَاتلُواْ فىِ سبِ« ریمفسران در تفس

 انـد  که به قتال با مسلمانان اقدام کردهداللت دارد  يبر مقاتله با کفار هیکه آ باورند براین
 یدر تالش بر آمادگیا  )287ص ،5ج ،1420، فخررازي /510ص ،2ج ،1372، طبرسی(

ـ آ اساس ؛ براین)387ص ،1، ج1419، یدمشق ریکث ابن( قتال با اسالم و اهل آنند يبرا  هی
دسـته از   نیخواهد بود. ا ییو نه ابتدا یدفاع ،و قتال با آناناست کافران  یناظر به تمام

آنـان   یو قتال با کفار را مشروط به اقدام عمل اند شتهلحاظ دا هیرا در آ یشرط، مفسران
 با عبارت هیآ رایز؛ ناسازگار است هیبا ظاهر آ هیدر آ تشرطی لحاظ .اند قتال کرده يبرا
  نرفته است. کار به» اگر ـ إن«

 نَیالَّـذ « جملـه  کـه  نـد باور بـراین  ،هیـ در آ تیشـرط  رشیضمن عدم پذ گرید یبرخ
از مشـرکان مکـه کـه     یبا کسـان  ؛ یعنیوصف و حال مشرکان مکه است انبی» مکقَاتلُونَی

 ،2، ج1417، ییطباطبـا ( دیـ زیبـه قتـال برخ   ،وصف و حال آنان قتال با مسلمانان است
که هرچنـد اقـدام    یآنان ؛به مشرکان مکه شده است دیمق هیآ، ریتفس نیا پایهبر  .)60ص
 رتفسـی  هرگونـه  بـا . اسـت  مسـلمانان  بـا  قتـال  حال حالشان، اند قتال نکرده يبرا یعمل
بـودن   نـه یاز کافران است. نهاد یبه گروه حرب دیمق هیآ نیقتال با مشرکان در اگونه،  این

ـ م عن دکرُدوی  م حتىکقَاتلُونَی الُونَزَیو لَا« هیدر آ ،وصف در کفار مکه نیا » م إِنِ اسـتَطَاعواْ کنی
کوتاه نخواهنـد   نانااز قتال با مسلم گاه هیچکفار  رایز؛ است انینما خوبی به )217 :بقره(

  و به دامان شرك برگردند.کنند مسلمانان اسالم را رها  اینکه مگر ،آمد
ــآ اقیســ ــزول و تعب، اتی ــشــأن ن ــذ« ری ــاتلُونَینَ یالَّ ــمؤ» مکقَ ــد دی  ؛دوم اســت دگاهی
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ـ  اتیآ نیا اقیکه س حیتوض نیباا حرمـت قتـال در   ، بـر اخـراج مسـلمانان از مکـه     یمبن
ـ ا نیـز ه کفار مکه کرده است. شأن نزول را ناظر ب هی.. آ.و مسجدالحرام ـ امـر را تأ  نی  دیی

 ،شیه بـا قـر  یبیان صلح حدیه گفته شده است مسلمانان در جرینزول آ ن. در شأکند می
طـواف خانـه    يه بـرا که سه روز مانع ورود مسلمانان به مکه اهل مکمان بسته بودند یپ

ن یـ ش را انجـام دهنـد. پـس از ا   یخـو  کمسلمانان بتوانند آزادانـه مناسـ  خدا نشوند و 
ن ینازل شد و مجوز قتال با مقـاتل  هیآ .دندیترس یش میقر ینکمسلمانان از عهدش، صلح

ـ آ اقیالبتـه سـ   .)510ص ،2، ج1372، یطبرس( کردرا صادر   و شـأن نـزول سـبب    اتی
 امـد یسبب خـاص کـه پ   رایز؛ منحصر در سبب نزول گردد اتیآ یمفاد عموم شود مین

ـ  هیـ است و آن آ یاتیآ ای هینزول آ آن ـ آ ای ـ بـا تعب  اتی  ،اسـت  دهیـ عـام نـازل گرد   يری
 بلکـه عـالوه بـر   ، سبب نزول محـدود سـازد   طیحکم عام را به اوضاع و شرا تواند نمی
را  يهمـه مـوارد  ، ردگی یمورد مربوط به سبب نزول را دربرم، هآی در مندرج حکم آنکه

 دیگـر  عبـارت  ؛ بـه دهـد  مـی  پوشش خود قرار ریز ،سبب نزول است طیشراکه مشابه با 
ـ  /123ص ،1، ج1421، یوطیسـ ( مالك عموم لفظ است و نه خصـوص سـبب   ، یحجت

شـده  » الَّـذینَ یقَـاتلُونَکم  «معلّـق بـه وصـف    » قاتلوا«حکم  دیگر ازسوي .)103، ص1384
مشـعر بـه   ، م بـر وصـف  کح قیتعل« دارد اصولی که بیان میقاعده این  يبر مبناو  است

  .کردبه قتال با کفار مکه  دیقتال با کفار را مق حکم توان نمی ،»ت استیعل
بر قتال  مبنیآنها  گیري از کافران است که موضع یبه گروه حرب دیمق هیآ اساس براین

وسـط آن  ، داشتن وصف قتال آن ياست که ابتدا میقابل ترس فیط کیبا مسلمانان در 
و ورود در قتال با مسـلمانان اسـت. هـر سـه      یاقدام عمل آن يقتال و انتها يتالش برا

 نـه یزم، گفته شیاز اوصاف پ هریکو تحقق  شوند می حسوبم یجزء کافران حرب گروه
. ردگی یکافران را دربرنم یتمام ،هیحکم آ رو ؛ ازاینآورد می را فراهم» قاتلوا« تحقق حکم

ـ ز؛ باشد ین برداشت مید همیز مؤین يه بعدیآ ان در کاخـراج و مقاتلـه مشـر   ، در آن رای
ـ م فکقَاتلُوی یحتَّ« و» مکثُ أَخْرَجویمنْ ح« ،»مکفَإِن قَاتَلُو« يدهایمسجدالحرام مشروط به ق » هی

ـ «: ده اسـت یـ ن گردیافران معکرفتار  يعنوان جزا موارد به نیو ااست شده  ذَلک جـزَاء  ک
دربـاره   یلکم کان حیب درمقامافران است و کاز  یبه گروه حربد یه مقیآپس ؛ »نَیافرِکالْ
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  ست.یافران نکهمه 
قَـاتلُواْ فـىِ   « بر عدم انحصار حکـم  یشده مبنادیگفت شواهد  دیبا يبند جمع درمقام

 زیلفظ و نه خصوص سبب و ن تیعمومبودن  مالك همچون ؛در مشرکان مکه» لِ اللَّهیسبِ
را  هیآ ،»مکقَاتلُونَینَ یالَّذ« حکم قتال به وصف قیتعل يقتال بر مبنا یعنی تیعلبودن  مشعر

  .داند می کفار یو نه تمام یبه کافران حرب رناظ

  يتجاوزگر شدن کن شهیتا ر ی. قتال با کفار حرب1ـ2
به مسلمانان دستور قتال تـا رفـع    ،193 هیمورد بحث از سوره بقره و در آ اتیآ درادامه

  :فتنه داده شده است
و تىح ملُوهکلَاتَ  قَات تْنَۀٌ ویکونَ فیونَ الد  مالظَّـال لـىانَ إِلَّا عوداْ فَلَا عوفَإِنِ انته لَّهبـا   :نینُ ل

ـ و د اى نباشـد  گر فتنهید تا دیآنان بجنگ پـس اگـر دسـت     ؛مخصـوص خـدا شـود   ، نی
  . ستیاران روا نکتجاوز جز بر ستم، برداشتند

ـ تمام دشدن  خدا فتنه و از آنِشدن  کن شهیقتال و کارزار ر انیپا، هیآ نیاطبق  اسـت.   نی
  .فتنه است معناي بهاختالف  نای بازگشت .اند شدهدچار اختالف  هیآ نیا ربارهدمفسران 
 ،2، ج1372، یطبرسـ ( کفـر و شـرك اسـت    معناي بهند که فتنه باور براین یبرخ

 نیمطابق ا .)236ص ،1ج ،1407، يزمخشر /472ص ،1ج ،1415، یآلوس /513ص
 دیگـر  عبـارت  بـه  ؛شده باشـد  کن ریشهاست که کفر و شرك  یقتال زمان انیپا، معنا

حکـم   ،فقهـا و مفسـران   یبرخ رو ؛ ازاینمطلق کفر است، وجوب قتال عیعلت تشر
به شروع آن توسط ساختن  مشروطبدون   ـ مشرکان و کافران یقتال را ناظر به تمام

اهـل  «کـافران بـه دو بخـش     میضمن تقس یطوس خی. شاند دانسته ـ  کفار و مشرکان
زار با کفار کار بهحکم وجوب ، »اهل کتاب غیر« و )نصارا و مجوس، هودی( »کتاب

امر  نیبر ا لیدل زین گرید یبرخ .)296ص ]،تا یب[، یطوس( کتاب داده است راهلیغ
 قولـوا ال إلـه  یى أمرت أن أقاتل الناس حتّ« ينبو تیروا زیو ن» نُ للَّهیونَ الدیک« ریرا تعب

ّ   .)353ص ،2ج ،1364، یقرطب( اند دانسته»  اهللا  اإل
قبـل و بعـد قـرار     اتیـ واحد با آ اقیمورد بحث در س هیگفت آ دیبا یبررس درمقام
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 لیـ شده اسـت. دل  ـ  نه همه کفار ـ یبه قتال با کفار حرب دیمق هیآ، دارد که بر اساس آن
کـردن   رونیب همچون يبه موارد اتیآ نیدر ا اینکه عبارت است از ،واحد اقیس نیبر ا

.. اشاره شده اسـت کـه نـاظر بـه     .و مسجدالحرامدر کنار  تالاز ق ینه، مسلمانان از مکه
به قتال با کفـار   دیمق هیآ ؛ بنابراین)60ص ،2ج ،1417، ییطباطبا( باشد می مشرکان مکه

 معنـاي  بـه کفر و شرك را نـه   يفتنه در معنا .ستیشامل حال همه کفار ناست و  یحرب
ـ با یبلکه کفر و شرك کسـان ، مطلق کفر و شرك دانسـت کـه اهـل تجـاوز و آزار و      دی

کفـر و   ییدو عنصـر معنـا   ،فتنـه  يدر معنـا  دیگر عبارت ؛ بهاند مسلمانان بودهکردن  تیاذ
ـ آ اقیاز سـ شـدن   خـارج ، کفر معناي بهلحاظ کرد و اختصاص آن  دیرا با يتجاوزگر  هی

ـ مؤ، هیآ یانیپا لهدر جم» نیافرک« يجا به» نَیالظَّالم« رفتن واژهکار به اینکه است. ضمن  دی
 علـت  کفـار  يتجاوزگر و ظلم هکبل، ستین قتال علت فرک مطلق اینکه است بر يگرید

  .باشد می آنان با قتال
از کافران اهل کتاب گرفتن  هیجز، مطلق کفر دانسته شود ،علت قتالاگر  براین افزون

حرِّمونَ مـا حـرَّم اللَّـه و رسـولُه و     یومِ االْخـرِ و لَـا  یؤْمنُونَ بِاللَّه و لَا بِالْینَ لَایقَاتلُواْ الَّذ« هیکه در آ
 )29 :توبـه (»  د و هم صاغرُونیۀَ عن یعطُواْ الْجِزْی  تَاب حتىکأُوتُواْ الْ نَیذمنَ الَّ  نَ الْحقّینُونَ دیدیلَا

بـا   ،سبب کفرشان از اهل کتاب به برخی آنکه حال؛ یابد نمیمعنا  ،بدان اشاره شده است
 تـوان  نمـی  علت قتـال را  ؛ بنابراینکنند یزندگ یدر بالد اسالم توانند می هیپرداخت جز

، بلکـه تنهـا سـبب قتـال     ،داد يمطلق کفر دانست و حکم به قتال با هر مشرك و کـافر 
کفر و ، هیآبودن  دیو مق اتیآ اقیس به باتوجهکافران به مسلمانان است و  يتجاوز و تعد

  بوده است. دست نیازا زیشرك مشرکان مکه ن
ـ افران در دکـ فتنـه  ، ه منظور از فتنهکبل، ستیفتنه ن يفرکو  كهر شر بنابراین ن و ی

ن اسـالم اسـت.   یـ رش دیآنـان در راه پـذ   يانـداز  ن و سـنگ یـ مؤمنان از دکردن  گمراه
و  شوند می شیآزما آن بهها  ه انسانکاست  یلیگران و ثق هرچیز معناي بهفتنه  درحقیقت

. شـود  مـى  استعمال صلحهاي  مانیستن پکو ش ناامنى ،زیست ،جنگ عیوقا رمورددشتر یب
ه کاز آن در م پساز هجرت و تا مدتى  پیشرا  گروندگان به رسول خدا، شیقر فارک

؛ این امر ردندک فر مجبور مىکاسالم و برگشت به  كدادند و به تر نجه قرار مىکمورد ش
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 یتـا زمـان  بایـد   يکفار نیقتال با چن .)75ص ،9، ج1417، ییباطباط( شد ده مىیفتنه نام
 انگیـزي  از فتنـه  ،آن درنتیجـه د و وشـ  فیمواضـع آنـان تضـع    ،سبب قتال رخ دهد که به

را  یکسـ  ،خـدا بـوده   از آنِ نیزمان است که د نیمسلمانان دست بردارند. در ا درمورد
فقط شامل حال  هیآ نیقتال در ا اساس ؛ براینخدا نخواهد بود نید غیر دعوت به يارای

ـ ب درمقـام  هیو آ شوند می محسوب یحرب ،اصطالح است که به یکافران قتـال بـا هـر     انی
  .ستیسبب کفرش ن به يکافر

 ينبـو  تیـ مفسـران و فقهـا بـه روا    یاستناد برخـ ، هیآ لیدر ذ گریقابل تأمل د نکته
ـ  قولوا ال إلهیى أمرت أن أقاتل الناس حتّ«  يدر صـدور حکـم مطلـق جهـاد بـر مبنـا      » ا اهللاإلّ

ـ آ داتیـ مق ،مـذکور  تیـ که با درنظرداشتن روااي  گونه به ؛مطلق شرك و کفر است  اتی
قتال و جهاد قـرار   اتیبر اطالق آ یحکم خود را مبتن اند و قتال و صلح را کنار گذارده

 ریتفســ، پرداختــه اســت ثیحــد نیــکــه بــه نقــل ا یعیمنبــع شــ نتــری کهــن .انــد داده
ـ    یقم میابراه بن یعل  یبررسـ  .)172ص ،1ج ،1404، یقمـ ( اسـت  یدر ضـمن خطبـه من

آن  رسـول اکـرم   يدر صدور آن ازسو دیترد ینوع انگریب ثیحد نیا یو دالل يسند
ـ ب بـراین  افـزون ذکـر نکـرده اسـت.     يآن سند يمذکور برا ریتفس رایز؛ است ـ  انی  نیچن
دارد.  ییبزرگـوار چـه معنـا    اتیـ ح يروزها نیدر آخر رسول خدا ازسوياي  جمله

ـ را مورد ترد یثیحد نیاست که صحت صدور چن هایی پرسشها نیا ؛ دهـد  مـی  قـرار  دی
ـ ، پژوهشگران یبرخ رو ازاین  هـاي  یلشکرکشـ  هیـ را توج یثیحـد  نیخاستگاه جعل چن

  .)19ص تا]، [بی ،راد مهدوي( اند دانستهخلفا در صدر اسالم 

  یامان از کفار حربشدن  . برداشته1ـ3
نـوع   ،پرداختـه شـده   نامختلـف مشـرک   هـاي  بـه گـروه   ،سوره برائت نینخست اتیآ در

ایـن   5 هیـ شده اسـت. در آ  نییعدم قتال با آنان تب ایمسلمانان درقبال قتال  گیري موضع
 تیـ داده شـده اسـت. عموم  حکـم  حرام  هاي از اتمام ماه پسبه قتال با مشرکان ، سوره

 وها  به قتال با همه کفار در همه زمان ،مفسران یشده است برخ سبب هیآ نیالفاظ در ا
  :دهندحکم ها  مکان
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ـ نَ حکیانسلَخَ الْأَشهرُ الحرُم فَاقْتُلُواْ الْمشْـرِ  فَإِذَا ثُ وجـدتُّموهم و خُـذُوهم و احصـرُوهم و    ی
 مواْ لَهدکاقْعدرْصاْ الزَّ لَّ ماتَوء لَوةَ وواْ الصأَقَام واْ وـبِ کفَإِن تَابیوةَ فَخَلُّواْ سملَه    غَفُـور إِنَّ اللَّـه

حـ افتیان را هرجا کمشر، هاىِ حرام سپرى شد پس چون ماه :میر د و آنـان را  یشـ کُب ،دی
پس اگر  .دینین آنان بنشیمکگاهى به  نیمکد و در هر یمحاصره درآور د و بهینکر یدستگ
خـدا   ؛ زیـرا دیـ شان گشـاده گردان یراه برا، ات دادندکردند و نماز برپا داشتند و زکتوبه 

  .)5 :(توبه مهربان است آمرزنده
» ثُ وجـدتُموهم ینَ حکیاقْتُلُوا الْمشْرِ« . جملهدهد میبر قتال با مشرکان  حیدستور صر هیآ نیا

از کفار برداشـته   ،احترام جان اساس ؛ برایناستن اکزارى از مشریدهنده برائت و ب نشان
 یبرخـ  .)151ص ،9ج ،1417، ییطباطبـا ( هدر دانسته شـده اسـت   یشانها شده و خون

بعضی نیز  .)247ص ،2، ج1407، يزمخشر(اند  قائل» ثیح« یزمان تیمفسران به عموم
و  )358ص ،2، ج1414، شـوکانی ( انـد  در نظـر گرفتـه   یمکـان  تیآن را عموم تیعموم
به قتال بـا مشـرکان   دلیل  همین دانند و به می یو زمان یآن را مکان تیعموم گرید يا عده

ـ  یحـرام و در هـر مکـان    يهـا  مـاه  یحت یدر هر زمان  انـد  داده رأي مسـجدالحرام  یحت
ــده .)528ص ،15ج ،1420، يراز نیفخرالـــد /12ص ،5ج ،1372، طبرســـی( از اي  عـ

ـ  ابن( اند دادهرأي  نیزم يمفسران به قتال با همه کافران و مشرکان در رو ، یدمشـق  رکثی
به اعـراض از آن   اند و هصلح دانست اتیرا ناسخ همه آ هیآبرخی و  )97ص ،4ج ،1419

سبب قتـال بـا کفـار و     ،نظر نیطبق ا .)12ص ،5ج ،1372، طبرسی( اند دادهحکم  اتیآ
  مطلق کفر و شرك است.، نامشرک

ـ آ اقیسـ گـرفتن   بدون درنظر هیآ نیبه اطالق ا يگفت رأ دیبا ینقد و بررس درمقام  اتی
. شـود  مـی  هیآ نیاطالق الفاظ ا دییتقسبب  اتیآ اقیس رایز؛ نخواهد بود ينافذ يرأ ،ییابتدا

  شود. اشاره می اتیو ظهور الفاظ آ اقیس يبر مبنا هیاطالق آ دییشواهد تقدرذیل به 

  شکن مانیامان از کفار پشدن  . برداشته1ـ3ـ1
ـ بـر ا  یالهـ  يقضا توبه، اول و دوم سوره اتیآ در از  ،قـرار گرفتـه اسـت کـه امـان      نی

خداونـد مهلـت    رو ؛ ازایـن برداشته شود ،معاهده با مسلمانان داشتند مانیکه پ یمشرکان
 لیدل یبر مشرکان ب ییقضا نیکنند. چن یزندگ تیکه در امن دهد میآنها  به يا چهارماهه
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حرمـت عهـد و    تیـ عـدم رعا ، سـوره  نیهم 8 هیرا در آ نخداوند علت آ رایز؛ ستین
  :دارد می انیب يشاوندیخو

قُلُـوبهم و    م بِـأَفْواههِم و تَـأْبى  کرْضُونَیم إِال و الذمۀً یکرْقُبوا فیم الیکظْهرُوا علَیو إِنْ  فکی
 درباره، ابندی دست شما بر اگر اینکه ] با چگونه [براى آنان عهدى است : ثَرُهم فاسقُونکأَ

بـا زبانشـان راضـى    شـما را  ، نند و نـه تعهـدى را  ک مراعات مى ار شاوندىیخو نه شما
  .)8 :(توبه ندا منحرف شترشانیب و ورزد مى امتناع شانیها دل آنکه نند و حالک مى

کـه مشـرکان بـه آن     شـوند  می مأمور به شکستن عهد یطیمسلمانان در شرااساس  براین
ـ  از، انـد  مانـده  شیعهد خـو  بند پايکه  یمشرکان باوجوداین، .اند کردهاقدام  قاعـده   نای

  :اند حرمت عهد با آنان تا سرآمدش شده تیمسلمانان مأمور به رعا ،استثنا شده
ـ  یکظَاهرُواْ علَیا و لَم یم شَکنقُصویلَم   نَ ثمکینَ عاهدتُّم منَ الْمشْرِیالَّذ إِلَّا هِم یم أَحدا فَـأَتمواْ إِلَ

إِلى مهدهع  تهِمدم  یإِنَّ اللَّهتَّقالْم بـ ا مـان بسـته  یه با آنـان پ کانى کمگر آن مشر : نیح و  دی
بانى یسى را بر ضد شما پشتکو  ردهک] شما فروگذار ن زى از [تعهدات خود نسبت بهیچ
] مدتشان تمام کنید؛ چراکـه خـدا پرهیزگـاران را     پیمان اینان را تا [پایان پس؛ اند دهکرن

  .)4 :(توبه دوست دارد
 یامان از آنان فقط مختص آن دسـته از مشـرکان  شدن  برداشتهحکم به قتال با مشرکان و 

به مسلمانان و  یابیرا درصورت دست يشاوندیو حرمت خوکنند  میاست که نقض عهد 
  .کنند نمی اعمال قدرت بر آنان مراعات

  امان از کفار آغازکننده جنگشدن  . برداشته1ـ3ـ2
مطلـق   دلیـل  بـه نـه   ،است که حکم قتال با کفار نیبر ا يگریسوره توبه شاهد د 13 هیآ

 رسـول  برگرفتن  با مسلمانان و سخت یدشمن مسئلهآنان در  يآغازگر دلیل بهبلکه ، کفر
  :در اخراج از مکه بوده است خدا

مـرَّةٍ أَ تَخْشَـونَهم   م أَولَ کمانَهم و هموا بِإِخْراجِ الرَّسولِ و هم بـدؤُ یثُوا أَکال تُقاتلُونَ قَوماً نَ أَ
ستند و که سوگندهاى خود را شکچرا با گروهى  ؛ : نینْتُم مؤْمنکفَاللَّه أَحقُّ أَنْ تَخْشَوه إِنْ 

بار [جنگ را] بـا   نیه نخستکو آنان بودند  نندکرون یه فرستاده [خدا] را بک دندبر آن ش
خدا سـزاوارتر   ،دیه اگر مؤمنکنیبا ا؟ دیترس ا از آنان مىیآ؟ دیجنگ نمى، ردندکشما آغاز 

  .)13 :(توبه دیه از او بترسکاست 
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ـ   نیاز همـ  5 هیـ کـه در آ  سـت یبر قتال با کافران ن لیدل ،مطلق کفر و شرك ن داسـوره ب
 گونـاگون  هـاي  قالـب  درآنهـا   زیـ کفرآم دیعقا افتنی تینیبلکه ع، دستور داده شده است

ـ آنـان اسـت کـه در آ    يدیـ توح دیعقا بردن ازمیان يعداوت با مسلمانان و تالش برا  هی
با موارد مزبـور   5 هیاطالق در آ رو نیازا ؛کافران حکم داده شده است بابه قتال  مذکور،

ـ  يعمل کرد و حکم به قتال بر مبنا هیآاین به اطالق  توان نمی شده است و دیمق رف ص
  داد. زیکفرآم دیعقا

  یاله اتیآ دنیشندادن به کفار مشتاق به  . امان1ـ3ـ3
  :از سوره است 6 هیآ، سازد می دیرا مق 5 هیکه اطالق آ يگرید شواهد ازجمله

شْرِ ونَ الْمم دکیإِنْ أَحارتَجكنَ اس تىح ی  فَأَجِرْه عمکسنَهأْمم غْهلأَب ثُم اللَّه ـ  لَام کذَال   مبِـأَنه
الم خـدا را  کـ پنـاهش ده تـا    ،ان از تو پناه خواسـت کمشرى از یکاگر و  :علَمونیقَوم لَّا
  .)6 :(توبه ندا آنان قومى نادان ؛ چراکهان امنش برسانکسپس او را به م ،بشنود

اجـازه را   نیـ الزم اسـت ا ، را بشـنوند  یکالم اله خواهند می که یمشرکان ،هیآ نیطبق ا
و  پذیرنـد  میاسالم را  ای؛ دارند شیدر پ ریدو گونه مس ،یکالم اله دنیاز شن پس. بیابند

 قتال خارج هیو از شمول آ ابندی می امان صورت نیکه درا شوند می از ورطه شرك خارج
به محل  دیبادر چنین شرایطی . مانند می یباق شیو بر شرك خو رندپذی نمییا  ،شوند می
ـ اگـر آ  کـه  درحالی ،)13ص، 5ج ،1372، یطبرس( و به قتل نرسند شوندرسانده  یامن  هی
  .دندرسی می قتل به دیمسلمانان با سوياز، بود سبب کفرشان اطالق داشت و قتال به لقتا

سـوره   ییابتدا اتیآ اقیو س گفته شیشواهد پ يگفت بر مبنا دیبا بندي جمع درمقام
گوناگون  يانحا آن به داتیمق ،سوره توبه از اطالق خود خارج شده 5 هیالفاظ آ، برائت

 ؛ بنـابراین سازد می يرا ضرور اتیقرآن آمده است که لزوم توجه به آن آ گرید اتیدر آ
را  هیو اطالق آ دیچشم پوش هیآ داتیاز مق توان نمی ،صدور حکم قتال با کافران درمقام

ـ  دیمق ،صدور حکم قرار داد. قتال با کفار يمبنا نـه همـه    ،اسـت  دهشـ  یبه کافران حرب
زیفرآمک دیاز عقا يرف برخوردارکافران به ص.  
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  مجاور یقتال با کافران حرب تی. اولو1ـ4
نه همه کافران.  است، یمختص کفار حرب ،مشخص شد که قتال با کفار نیشیپ اتیآ در
، که بر اسـاس آن  کند می اشاره یبه راهبرد قتال با کفار حرب ،سوره مبارکه توبه 123 هیآ

  :یابد می تیاولو ییایجغراف لحاظ به ،دور یمجاور نسبت به کفار حرب یقتال با کفار حرب
م غلْظَۀً و اعلَمواْ أَنَّ اللَّـه مـع   یکجِدواْ فیفَّارِ و لْکم منَ الْکلُونَینَ یءامنُواْ قَاتلُواْ الَّذ نَیالَّذها یأَی

تَّقـ نکارزار ک ،ه مجاور شما هستندکافرانى کبا ، دیا مان آوردهیه اکسانى کاى  :نیالْم و  دی
  .)123 :(توبه شگان استیه خدا با تقواپکد یو بدان ابندیب ونتد در شما خشیآنان با

هـر   رایز؛ آورد می فراهم ایسلطنت اسالم بر دنکردن  برقرار يرا برا نهیزم، مذکور راهبرد
 به قتال با کفار مجاور خود ،ندا پراکنده ینقاط عالم هست یکه در اقص نااز مؤمناي  فهیطا

امـر   نیـ است که تحقق اروشن البته  .)404ص ،9ج ،1417، ییطباطبا( شوند میموظف 
محض  آنان از شوکت و عظمت است تا بتوانند به ين و برخوردارامنوط به قدرت مؤمن

؛ )127ص، 5ج ،1372، یطبرسـ ( از خـود دفـاع کننـد    ،یهجوم دشمن بر حدود اسالم
تـر   واجـب  ،اسـت  شـتر بیآنها  سويکه احتمال خطر از کیقتال با کفار نزد اساس براین

ـ  جـه ینت .)329ص ،2ج ،1365، یکـاظم  /297ص ،8، ج1364، قرطبـی ( باشـد  می  نیچن
ـ مغن( دربرابـر هجـوم کفـار    یاسالم يمرزها استحکام ،يامر و  )119ص ،4ج ،1424، هی

مبارزه با کفار  یکتکان راهبرد و تایب درمقامفه اساساً یه شریآ رو نیازا ؛گسترش آن است
ـ  یاختصاص ،هیالبته ظاهر آ. است یحرب  و مطلـق کفـار را شـامل    ردنـدا  یبه کفار حرب
بـه   دیـ مق ،قتـال بـا کفـار   ، قـرآن دیگـر   اتیـ در آ ،شد انبی که گونه همان ولی، شود می
ـ  به قتال مکح هکآنجا یعنی ؛است شدهآنها  بودن یحرب  از ، یکـی باشـد  مفـروض  یعلل

ـ ز؛ مقدم بـر دشـمن دور اسـت    ،یکه دشمن نزدکن است یقتال ا راهبردهاي را خطـر  ی
نخست بـا دشـمن   ، و اگر مسلمانانبیشتر است مراتب از دشمن دور  به ،یکدشمن نزد
  ستند.یمن نیا یکاز خطر دشمن نزد ،نندکدور قتال 

  ذن قتال با کافران ظالما. 1ـ5
  :ظلم آنان بوده است دلیل به ،مسلمانان به قتال با کفارشدن  مأذون
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قَـاتَلُونَ بِـأَنَّهم   ینَ یفُـور* أُذنَ للَّـذ  کخَوانٍ   لکحب یإِنَّ اللَّه لَا نَ ءامنُواْیدافع عنِ الَّذیاللَّه  إِنَّ
قُولُواْ ربنَـا  ی نرِ حقّ إِلَّا أَیارِهم بِغَینَ أُخْرِجواْ من دی* الَّذ رینَصرِهم لَقَد  و إِنَّ اللَّه على ظُلمواْ

هـا  یرُ فکذْیع و صلَوات و مساجِد یاللَّه و لَو لَادفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لهدمت صوامع و بِ
 اللَّه مکاسلَ رًایث ن یوم رَنَّ اللَّهینصرُهزِ نصع لَقَوِى ه کـ سـانى  کقطعـاً خداونـد از    :زیإِنَّ اللَّه

ار ناسپاسـى را دوسـت نـدارد. بـه     کـ انتیچ خیخدا ه ؛ زیراندک دفاع مى ،اند آوردهمان یا
مـورد   ؛ چراکـه رخصت [جهاد] داده شده اسـت ، ل شدهیه جنگ بر آنان تحمکسانى ک

ناحق  هه بکسانى کروزى آنان سخت تواناست. همان یو البته خدا بر پ اند ظلم قرار گرفته
پروردگـار  : گفتند ه مىکنیآنها گناهى نداشتند] جز ارون رانده شدند. [یشان بیها از خانه

ـ  گـر دفـع نمـى   یو اگر خدا بعضى از مردم را با بعض د ما خداست هـا و   صـومعه ، ردک
ران یـ سـخت و ، شـود  ار برده مىیه نام خدا در آنها بسکها و مساجدى  سهینکساها و یلک

خـدا   ؛ چراکـه دهـد  مىارى ، یندک ارى مىی] او را  نیه [دکسى کو قطعاً خدا به  شد مى
  .)39ـ38 :حج(  ر استیناپذ ستکرومند شیسخت ن

 انـد  آورده شمار بهقتال با مشرکان  بارهدرشده  نازل هیآ نیرا نخست هیآ نیا، مفسران عمده
 تیـ و تقو اذنبـه   قیو تشـو » أُذنَ«همچـون   هیالفاظ آ .)138ص ،7ج ،1372، طبرسی(

شـده   نازل هیآ نخستین هیآ نیاست که ا نیا انگری.. ب.و یبا وعده نصرت اله ،قلوب آنان
 يبـرا  نخستخداوند  .)383ص ،14ج ،1417، ییطباطبا( است انقتال با مشرک مورددر

إِنَّ اللَّه «: کرده است یمعرف ناو مدافع مؤمن ی. او خود را حامکند می ینچی نهیقتال زم اذن
عـدم   دلیـل  بهکه  یمشرکان؛ نموده است يزاریاعالن بو از مشرکان » نَ ءامنُواْیدافع عنِ الَّذی

 درادامـه سـپس   .»فُورکلَّ خَوانٍ کحب یإِنَّ اللَّه لَا«: شوند می محسوب انتکاریخ، حق رشیپذ
: کردنـد  مـی  که مسلمانان را کشـته و بـه آنـان ظلـم     ی. قتال با کساندهد می در قتال اذن

خـود   هیدر قتال از ناح اذنمطلب است که  نیا انگریب مذکور ریتعب .»قَاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلمواْی«
 کـه  انـد  رسـانده  يبه مسلمانان را تا حد شخوی ستم و ظلمآنها  رایز؛ باشد می انمشرک
؛ )384ص ،14ج ،1417، ییطباطبــا( اســت شــدهمســلمانان صــادر  يبــرا یاذنــ نچنــی

 روي ازآنهـا  کـردن   تجاوز مشرکان بر مسلمانان و خـارج  ،اذن نیسبب ا دیگر عبارت به
اساس است  برهمین؛ )333ص ،5ج ،1424، هیمغن( بوده است ارشانیظلم و عداوت از د

بر  لیرف کفر و شرك دلص ،و ظلم مشرکان شده يمشروط به تجاوزکار زین هیآ نیکه ا
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  نشده است. تلقیآنها  قتال با

  کارزار دانیدر م یقتال با کافران حرب ی. چگونگ1ـ6
ـ آ، که در آن به قتال با کافران دستور داده شـده اسـت   یاتیاز آ یکی سـوره محمـد    4 هی

  :کند می نییکارزار را تب دانیعملکرد مسلمانان در م یچگونگ هیآ نی. اباشد می
فَشُدوا الْوثاقَ فَإِما منا بعد و إِمـا  فَرُوا فَضَرْب الرِّقابِ حتَّى إِذا أَثْخَنْتُموهم کنَ یتُم الَّذیلَق فَإِذا

ها ذلزارأَو رْبالْح تَّى تَضَعح داءکف  لَولیوو منْهرَ مالَنْتَص اللَّه کشاءضَینْ لعا بلُوکبضٍ   معبِـب
ـ فـر ورز که کسانى ک پس چون با :ضلَّ أَعمالَهمیلِ اللَّه فَلَنْ یسب  ینَ قُتلُوا فیو الَّذ  ،انـد  دهی

پس ، دیشتار] ازپاى درآوردکد. تا چون آنان را [در ی] را بزن شانیها[ گردن، دینکبرخورد 
ه یفدیا  د]ینکد [و آزادشان ی] منّت نه ا [بر آنانیسپس  ،دیشکران را] استوار در بند ی[اس

ـ  ، تا در جنگ، د]یریشان بگی[و عوض از ا ـ ان گذاشـته شـود.   یاسلحه بـر زم ن اسـت  ی
ار داد] تا یکولى [فرمان پ، دیشک شان انتقام مىیاز ا، خواست [دستور خدا] و اگر خدا مى

، اند شته شدهک خداه در راه کسانى کو  دیازمایگر] بیله برخى [دیوس برخى از شما را به
  .)4 :(محمد ندک ع نمىیشان را ضایارهاکهرگز 

 ،1419، فاضـل مقـداد  ( حرب و کارزار است دانیقتال با کفار در م انیب درصدد هیآ نیا
ــاظم /367ص ،1ج ــمغن /334ص ،2ج ،1365، یک ــر /61ص ،7ج ،1424، هی ، يزمخش

؛ )225ص ،18ج ،1417، ییطباطبـا  /3282ص ،6ج ،1412، شاذلی /316ص ،4ج ،1407
 سـت یمفهوم ن نیاست و به ا گجن دانیدر م یقتال با کافر حرب انیب درمقام هیآ بنابراین

  .دیبه قتل برسان ،دیافتیرا  يکه هرجا هر کافر
ـ از قتال با کافران در م يگریبه راهبرد د، سوره نیاز هم يگرید هیآ در کـارزار   دانی
 ؛دارنـد  يبرتـر  ،خداونـد  تیـ مع دلیـل  بـه مسـلمانان بـر کـافران     اینکـه  ؛کنـد  می اشاره

کارزار با کافران و دعـوت بـه صـلح و     دانیدر م دنیورز یآنان را از سست دلیل همین به
  :کند می یهن ،و ضعف یزبون از سرِ یدوست

عم اللَّه نَ ولَوالْأَع أَنتُم لْمِ والس واْ إِلىعتَد لَن کفَلَا تَهِنُواْ و و الَکترَیممأَع کمپـس سسـتى    :م
ـ افران را] به آشتى مخوانکد و [ینورز ـ ] شـما برتر  هکـ د [ی د و خـدا بـا شماسـت و از    ی

  .)35 :(محمد استکتان هرگز نخواهد یارهاک]  [ارزش
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اسـت   درصـدد ، احـوال کـافران بـود    بارهدرکه پیش  اتیبر آ عیتفر عنوان به فهیشر هیآ
 نیـ که ا دارد می انیب هیآ اقیکفار برحذر دارد. س برابردر یمسلمانان را از ضعف و سست

ـ اسـت. ا شـده   ینهو نابجا بوده  یدعوت ،نانامسلم ازسويدعوت به صلح  ، دعـوت  نی
 آنکـه  حـال  ؛)125ص ،5ج ،1418، يضاویب( است یو زبون مانیضعف ا سرِاز  یدعوت
، ییطباطبـا ( نـد و برتر ، اعـال نسبت به کفـار ، خداوند گونه نصرت تیسبب مع به نمؤمنا
و شـامل   سـت یمطلـق ن  ،از دعوت کافران به سلم ینه ؛ بنابراین)248ص ،18ج ،1417

قـدرت و   زیو ن کارزاربه حضور در صحنه  ،عدم دعوت نیبلکه ا، شود مین همه کافران
کـارزار کـه    دانیـ در میـد  مسـلمانان نبا  . درحقیقـت شـده اسـت   دیمسلمانان مق يبرتر

از صـلح  ، اسـت  افتـه یو نصرت خداونـد ظهـور    تیحما دلیل بهآنان  يبرتر هاي نشانه
 گونـه  چیه، محض فرصت غلبه که به یکافران ؛را واگذارند یو کافران حرببگویند سخن 

  .دارند نمی را نگاه مانیو عهد و پ يشاوندیحرمت خو

  صلح اتیآ شناسی . گونه2
گوناگون در سـه سـوره    ریبا تعاب ،دربرابر کفار يشتنداریبر صلح و خو دالّ اتیآ عمده
 یخاص طیتابع شرا شهیهم ،جنگ و صلح مسئله ازآنجاکهانفال و توبه آمده است. ، نساء
 نـه یزم توانـد  مـی هـا   سـوره  نینزول ا طیحاکم بر شرا یکل طیشراکردن  مشخص ،است
گفت سوره  دیبا اساس ؛ براینگرداند فراهم راآنها  آز ستدر ریو تفس لیبه تحل یابیدست

 یمـدن  هـاي  اصطالح در زمره سوره به ،نازل شده نهیاست که در مد یهای از سوره ،نساء
ـ از آ غیر ـ زیسوره توبه ن .)3ص ،3ج ،1372، یطبرس( ردگی می قرار  کـه  37تـا   30 اتی
ـ رو می شمار به یمک نفـال در زمـره   اسـوره   .)794ص ،4ج، همـان ( اسـت  یمـدن  ــ  دن

مربوط  اتیکه آاي  هر سه سوره اساس ؛ براین)3ص ،5ج، همان( است یمدن هاي سوره
 اوضـاع  کـه  انـد  نـازل شـده   یطیو در شـرا  نـه مدی در ،اند داده يبه صلح را در خود جا

ـ  ،موجود در مکه خارج شده انفعالی حالت از مسلمانان  یاسـالم  میبـر تعـال   ینظام مبتن
بـا   ،خـارج شـده   میصـورت مسـتق   کفار مکه بـه  تیاز آزار و اذ رایز؛ ستشکل گرفته ا

همـت گمـارده    ینظـام اسـالم   هاي هیپا میبه تحک نهیدر مد دهیعق ياز آزاد يبرخوردار
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سخن از صلح و سلم اسـت   زیسوره بقره ن 208 هیدر آ، مذکور هاي عالوه بر سوره شد.
  .اند شدهدعوت مسلمانان به آن  ،یکل صورت بهکه 

، نخسـت دسـته   :در دو دسته قـرار داد  توان می مربوط به صلح را اتیآاساس  براین
فـارغ از توجـه بـه کفـار و      ،کننـد  مـی  دعوت به سلم و صـلح  یکل صورت بهکه  یاتیآ

هر  یبه بررس درادامه. کند می انیصلح و سلم را در ارتباط با کفار ب، دسته دوم ؛مشرکان
  .شود می پرداختهها  سوره نیمرتبط با مقوله صلح با کفار در ا اتیگروه از آ

  از توجه به مشرکان و کافران جدا» سلم« . دعوت به2ـ1
به آرامش و سعادت در پرتـو اطاعـت از    یابیکه دست شود می همواره متذکر میکر قرآن

 واژه نیاست. ا» سلم« واژه، معنا دارد نیکه داللت بر ا یهای از واژه یکیخداوند است. 
ظهور آن در  سببقرآن  اتیکاربرد آن در آ ولی، صلح گرفته شده است معناي به عمدتاً

  :ازجمله ؛شود می گوناگونی یمعان
اى  :نیم عدو مبِکإِنَّه لَ طَانِیافَّۀً و لَا تَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّکنَ ءامنُواْ ادخُلُواْ فىِ السلْمِ یها الَّذیأَی
طان را دنبـال  یهاى شـ  و گام دییهمگى به اطاعت [خدا] درآ !دیا مان آوردهیه اکسانى ک
  .)208 :(بقره ار استکه او براى شما دشمنى آشکد ینکم

 زیـ و نشـدن   میتسـل ، تیـ عاف ،سـالمت  ،صـحت  يمعنـا » سـلم « واژه براي شناسان لغت
 ،1414، منظور ابن /265ص ،7ج ،1410، يدفراهی( اند ضدحرب و صلح را درنظر گرفته

 يغـو ل يمعنا نیتناسب هم مفسران به .)421ص ،1412، یراغب اصفهان /289ص ،12ج
اسـالم   معناي بهآن را اي  اند. عده ذکر کرده هیآ يرا برا یگوناگون یمعان ،هیآ اقیس زیو ن

 يمعنا گرید یبرخ ؛)22ص ،3ج ،1364، یقرطب /492ص ،1ج ،1415، آلوسی( اند گرفته
ـ را برگز تعـالی  حـق  دربرابرشدن  میو تسل ادیانق ،اطاعت  ،2ج ،1372، یطبرسـ ( انـد  دهی

 عـده  .)101ص ،2ج ،1417، ییطباطبـا  /351ص ،5ج ،1420، يراز نیفخرالد /537ص
ـ ن یبرخ .)134ص ،1ج ،1418، يضاوبی( اند آن به صلح اشاره کرده يدر معنا يگرید  زی

 ،1374، يرازشی مکارم( اند او پنداشته دربرابرشدن  میبه خدا و تسل مانیا دهییصلح را زا
 حتصری چهآنولی ، رود می کار به نیزصلح  يدر معنا» سلم« هرچند ؛ بنابراین)82ص ،2ج



  قتال و صلح با کافران و رفع تعارض آنها اتیآ یشناس گونه  
133

 

و اطاعـت  شدن  میتسل يمعنا، باشد می هیآ لیذ اتیشأن نزول و روا زیمفسران و ن شتریب
 خـدمت رسـول خـدا    ،هودیگفته شده است جمعى از  هیاز خداست. در شأن نزول آ

ز یـ در روز شـنبه و ن  رابـودن کـ   م حـرام کحایشان خواستند و اسالم آوردند و از  ندآمد
 رسـول . بماند باقىآنها  حق در چنانهم ـ هود استین ییه در آک ـ حرمت گوشت شتر

 ،2ج ،1372، یطبرسـ ( دید ملتزم شویام اسالم بدون استثنا باکبه همه اح: فرمود رمکا
ـ آ نیدر ا» سلم« واژه يبرا ادیو انق میتسل يتخاذ معناابر  گرید نهیقر .)537ص  کلمـه  هی

 هیعمل به حکم آ ،واژه خطاب را نسبت به همه مؤمنان قرار داده نیا رایز؛ است »افّهک«
و کننـد  م خـدا  ین واجب است امر را تسلاپس بر مؤمن ؛از همه آنان خواسته شده است

ه خدا و رسول کقى یآن طر غیر د و استبداد به رأى قائل نباشند و بهیبراى خود صالحد
 ؛ بنـابراین )101ص ،2ج ،1417، ییطباطبـا ( ننـد کتخاذ نا يگریق دیطر، اند ردهک انیباو 

د و یسمان خدا چنگ زنیبه ر یهمگو  :عآ والَ تَفَرَّقُواْیواعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جم« هیبا آه ین آیا
 التبـا اصـ   یه ارتبـاط یآ درنتیجه ؛معنا خواهد بود هم، )103 :عمران (آل» دینده نشوکپرا

  بحث خارج است. رهیاز دا صلح ندارد و موضوعاً

  صلح و سلم در ارتباط با مشرکان و کافران اتی. آ2ـ2
این آیات نیز با  د.نکن می انی، صلح و سلم را در ارتباط با کفار باز آیات صلح دسته دوم

   قابل تقسیم است: ذیلهاي  توجه به شرایط مسلمانان و نیز کفار به دسته

  یعدم آمادگ طیاز قتال در شرا يدار شتنی. خو2ـ2ـ1
ـ تعارض با آ است و سبب که مسلمانان را از قتال با کافران منع کرده یاتیاز آ یکی  اتی

  :عبارت است از ،دهیامر به قتال با آنان گرد
ینَ قیإِلَى الَّذتر  أَلَم میفُّوا أَکلَ لَهأَقیکد و آتُوا الزَّیم الةَ ووا الصا کمـ کاةَ فَلَم هِم الْقتـالُ  یتب علَ

الْقتالَ لَـو   نَایتَبت علَکۀً و قالُوا ربنا لم یۀِ اللَّه أَو أَشَد خَشْیخَشْکخْشَونَ النَّاس یقٌ منْهم یإِذا فَر
ا یآ :الیو التُظْلَمونَ فَت  رٌ لمنِ اتَّقىیلٌ و الْآخرَةُ خَیا قَلیبٍ قُلْ متاع الدنْیأَجلٍ قَر  ال أَخَّرْتَنا إِلى

ـ بدار ] از جنـگ [ دست ]فعالً[: ه به آنان گفته شدکسانى را کى دیند و نمـاز را برپـا    دی
ـ ، ارزار بر آنان مقرر شدکه کن یو هم دیبدهات کد و زینک ناگـاه گروهـى از آنـان از     هب
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ـ ماننـد تـرس از خـدا     ؛دندیترسـ  ]هکان مکمشر[ مردم : گفتنـد و  تـر  ا ترسـى سـخت  ی
: بگـو  ؟وتاه مهلت ندادىکچرا ما را تا مدتى ؟ داشتىارزار مقرر کچرا بر ما  !پروردگارا

 و آخرت بهتـر اسـت  ، ردهکشه یه تقوا پکسى ک راىو بك اند ایدن ] نیا از[ برخوردارى
  .)77 :(نساء ى بر شما ستم نخواهد رفتیقدر نخِ هسته خرما به ]درآنجا[

است. در شأن  هیمنع از قتال با کافران از رهگذر توجه به شأن نزول آ ییبه چرا افتیره
ـ از آزار و اذ ه وکه در مکه بود یزمان، مؤمنان ینزول آن گفته شده است برخ کفـار   تی

به خدا و و رسولش  آوري مانیاز اسالم خود را با ا پیشو عزت  بودند تنگ آمده مکه به
زعم  راه بتوانند به نیجهاد خواستند تا از ا اذن از رسول خدا، پنداشتند می داده ازدست

 درخواست آنان با مخالفت رسول خدا نی. اابندبازی را خود رفته عزت ازدست شیخو
، یآلوسـ  /119ص ،3ج ،1372، یطبرسـ  /261ص ،3ج تا]، [بی، یطوس( شود میرو  روبه

ــ /82ص ،3ج ،1415 ــزول   .)281ص ،5ج ،1364، یقرطب ــأن ن ــر اســاس ش ، شــدهادیب
 یطیشـرا  ؛قتال فراهم گـردد  يبرا طیتا شرا شوند می مسلمانان از قتال با کفار باز داشته

محکم  نیاست تا ارکان د )نماز و زکات( ینیآن از رهگذر اقامه شعائر دشدن  که فراهم
و اقدام  مسئله نی. عدم صبر در ابیابندمقابله با کفار را  يد و مسلمانان قوت الزم براوش

  .)6ص ،5ج ،1417، ییطباطبا( کرد می نوپا را فراهم نیموجبات انهدام ارکان د ،به قتال
قتـال   يالزم بـرا  طینبودن شرا فراهم دلیل به ،هیآ نیاز قتال در ا يریجلوگ درحقیقت

ـ نه از ناح ،مسلمانان بوده است هیاز ناح ـ ز؛ کـافران  هی  تیـ جهـت آزار و اذ  آنـان بـه   رای
خود  به یعنوان کفار حرب ،مسلمانان يدیتوح دیعقا بردن ازمیان يمسلمانان و تالش برا

آن دوران هنوز قـدرت و قـوت الزم را نداشـتند تـا بتواننـد       درگرفته بودند. مسلمانان 
رقم  گریداي  گونه به طیشرا، اما با هجرت از مکه ،کنند آرایی صف یکافران حرببرابر در

 سـت یمطلـق ن  ،هیآ نیمنع از قتال در ا درنتیجه یافتند؛الزم را  يرویمسلمانان ن و خورد
 یبه قوت خود بـاق  یقتال با کفار حرب رایز؛ دیآ شیپ قتال اتیتا تصور تعارض آن با آ

ـ از آن توانسـته باشـند عقا  پیش است که مسلمانان  یآن زمان یتحقق عمل ولی، است  دی
 رو ؛ ازایـن داده باشند لیاسالم تشک میبر تعال ینظام مبتن ،دهیبخش میخود را تحک یمانیا

تـا   يشتنداریخو يبلکه در معنا، ستیصلح مطلق ن معناي به لزوماً، هیآ نیعدم قتال در ا
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  است. یقتال با کفار حرب طیشراشدن  ایمه

  کارزار دانیدر م یصلح کافران حرب رشی. پذ2ـ2ـ2
 لیـ دستور داده شده اسـت درصـورت تما   به رسول خدا ،صلح اتیاز آ گرید هیآ در

  :یابدبه آنان  لیتما، کافران به صلح
و تَو ا وله نَحلْمِ فَاجلسواْ لنَحکإِن جاللَّه لىلْ ع   ـمالس ـوه ـ یإِنَّه لالْع إِن یع و * ـ رِیم دواْ أَن ی
 تـو ، ددنییصلح گرا اگر بهو  :نیبِنَصرِه و بِالْمؤْمن كدیهو الَّذى أَ اللَّه کفَإِنَّ حسب كخَدعوی
، بندیاگر بخواهند تو را بفرو  ه او شنواى داناستکل نما کخدا توبدان گراى و بر  ]زین[
ـ ه تـو را بـا   ک] خدا براى تو بس است. همو بود  ارىی[ رومنـد  یارى خـود و مؤمنـان ن  ی

  .)62ـ61 :(انفال دیگردان
و  انـد  را صـلح پنداشـته   گـران یاصل در روابط مسلمانان با د، هیآ نیبا استناد به ا یبرخ

، 1399، شـلتوت  /68ص ،10ج ،1414، رشیدرضـا ( انـد  حکم داده هیآبر اطالق  ینوع به
  .)120ص ،1403، یلیزح /93ص

 یکـافران  ؛صلح با کافران اسـت  انیب درصدد هیآ نیاست که ا نیا انگریب اتیآ اقیس
 انهمان : تَّقُونیلَا هم و مرَّةٍ  لّک فىِ عهدهم نقُضُونَی ثم منهم عاهدت نَیالَّذ« :اند عهد کرده که نقض

نند و [از خـدا] پـروا   کشـ  را مـى  ودخـ  مـان یپ بـار  هـر  ولـى  ،گرفتى مانیپ شانیا از هک
  :قتال با آنان است يامر نیچن جهی. نت)56 انفال:(» دارند نمى

 ملَّهلَع منْ خَلْفَهبِهِم م رْبِ فَشَرِّدفىِ الْح ما تَثْقَفَنهپس اگـر در جنـگ بـر آنـان      : رُونکذَّیفَإِم
ه کـ باشـد   ؛نکتار و مار  ،ندا شانیادنبال  بهه کسانى را ، ک] آنان با [عقوبت ،افتىیدست 

  .)57 :(انفال رندیعبرت گ
  :رود می نانآ ازسويشکستن عهد  میکه ب دهد می از کفار خبر یخداوند از گروه درادامه

مٍ خن قَوا تخَافَنَّ مإِم یفَانبِذْ إِلَانَۀً یولىع لَا  هِم إِنَّ اللَّه اءویسالخَائن باز گروهى  راگو  :نیح
ه کسان [بدانند یک طور به]  نینداز [تا طرفیشان ب يسو مانشان را] بهی[پ ،انت دارىیمِ خیب
  .)58 :(انفال دارد خدا خائنان را دوست نمى ؛ زیرا] مان گسسته استیپ
بـه  نخسـت،  دسـتور   :دو دستور در قتال بـا کـافران اسـت    انگریبمذکور  اتیآ بنابراین

 گیـري  دستور به مقاتله و سـخت  صورت درایناست که شکننده عهدند. مربوط  یکافران
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را  شیاسـت کـه عهـد خـو    مربـوط   یبـه کـافران   ،بر آنان داده شده است. دسـتور دوم 
شـده اسـت.    اردیـ و آثـار لغـو آن پد   دهبـه عهـد آنـان نبـو     ینـان یاطم ولی ،اند نشکسته

 مسلمانان و سپس قتال داده شـده اسـت   ازسويدستور به اعالم لغو عهد  صورت دراین
 راه نیتا ازا دهد میبه مسلمانان  زیبعد دستور تجه هیآ .)113ص ،9ج ،1417، ییطباطبا(
  :اب و ترس دشمنان باشدهار هیما

نَ یم و ءاخَـرِ کلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه و عدویقُوةٍ و من رباط الْخَ منو أَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم 
 اللَّه مونَهلَملَاتَع هِمونن دیممهلَمآمـاده هـاي   رو و اسـب ید از نیو هرچه در توان دار :... ع، 

 را گـرى ید]  دشـمنان [ و خودتان دشمن و خدا دشمن ،] اتکتدار[ نیا با تا دینک جیبس
  .)60 :(انفال دیبترسان ـ شناسد مى را آنان خدا و دشانیشناس نمى شما هک ـ شانیا جز

پرداختـه   لیتما نیا درقبال نانامسلم فهیکافران به صلح و وظ نیا لیتما انیبه ب درادامه
ارهـاب دشـمن    میـان  که ندباور براینمفسران  یبرخ .»و إِن جنَحواْ للسلْمِ فَاجنَح لها«: است

 ،1420، يراز نیفخرالـد (هسـت   ارتبـاطی  ،صـلح  بهآنها  لیتما زیو ن زاتیتوسط تجه
کفار به صلح  است باعث شده نانامعنا که عظمت و شوکت مسلم نیدب ؛)500ص ،15ج

ـ آنان اآشکار  یژگیو که درحالی ،و از کارزار با آنان بازبمانند تمایل یابند : اسـت کـه   نی
  .)217 :بقره( »م إِنِ استَطاعواکنیم عنْ دکرُدویم حتَّى کقاتلُونَیزالُونَ ی ال«

ـ فرما  مـی  قـرآن  در اینکه ل است ویم معناي به» جنوح« لمهک ـ الجنـاح عل «: دی  ،»هی
 سـوى گنـاه منحـرف نشـده اسـت      بـه  ،نـد کار را بکه اگر فالن کن است یش ایمعنا

 یلیتما ،دارد که اگر کفار یم انیبمذکور  فهیشر هیآ .)852ص ،4ج ،1372، طبرسی(
 ينشان بده. بـرا  لیتما نیزتو ، ادندو متارکه جنگ نشان د یستیهمز ،صفا ،به صلح

 به ترك حرب و صلح لیتما ازجمله ؛ذکر شده است يمتعدد یمعان ،به سلم لیتما
 یو برخـ  )65ص ،3ج ،1418، يضـاو یب( اسـالم  رشیصلح و پذ ،)853ص ،همان(
ـ پرداخـت جز ، صـلح ، سلم را عام و شامل ترك حـرب  زین گرید آوردن  و اسـالم  هی

  .)502ص ،3ج ،1424، همغنی( اند دانسته
 ،آنـان بـه سـلم    لیگفت تما دیشده باادی اتیآ اقیبر اساس س ینقد و بررس درمقام
آنان به سـلم   لیتما معناي بهآن را  توان نمی آنان به صلح است و شیو گرا لیهمان تما
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هـا  یأَی« هیآ به باتوجه ،خدا دربرابر میالزمه تسل رایز؛ خدا پنداشت دربرابر میتسل معناي به
لْمِ  نَیالَّذخُلُواْ فىِ السنُواْ ادامالشَّکء اتواْ خُطُولَاتَتَّبِع لَ طَانِیافَّۀً و ـ  کإِنَّه  ،)208 :بقـره (» نیم عـدو مبِ

کفـار و مشـرکان    ،مـورد بحـث   هیـ سلم در آ شوندگان به لمتمای آنکه حال، است مانیا
ه اگر دشمن به کتتمه امر به جنوح است  ،»اللَّه علَى لْکتَو و«: فرمود اینکهو  ندا عهدشکن

ن و کـ ل کـ ل شو و به خدا تویز به آن متمایتو ن، ردکز رغبت یآم صلح و روش مسالمت
خـاطر نداشـتن    ند و تو بهکر یگ تو را غافل ،ه مبادا امورى پشت پرده باشدکنیمترس از ا

چ امـرى او را  یهـ و  سـت چون خداى تعالى شـنوا و دانا  ؛نىکنتوانى مقاومت  ،آمادگى
ـ فاکارى و یـ ه او تـو را  کبل، سازد اى او را عاجز نمى چ نقشهیو هکند  نمیر یگ غافل ت ی

ـ ن» اللَّه کفَإِنَّ حسب كخْدعویدوا أَنْ یرِیو إِنْ « هیآ . همچنینندک مى ن معنـا را اثبـات   یهمـ  زی
رنگ باشد و دشـمن  یل دشمن به صلح و سازش از در خدعه و نیاگر تما ؛ یعنیندک مى

خون یشـان شـب  یمناسب بـر ا در زمان د و نکج و گمراه یرا گ انله مؤمنیوس نیبخواهد بد
 نیا دیمؤ ،هیآ نیل در اکخواهد بود. امر به تو خداوند متعال نگهدار رسول خدا، بزند

  .)154ص ،9ج ،1417، ییطباطبا(باشد  میمطلب 
 لیند که اگر تماا فهیشر هیموضوع آ یکافران حرب، مذکور اتیآ انیطبق ب اینکه جهینت

 لیبه صلح با آنان تما ،با توکل به خداوند متعالباید  زیمسلمانان ن، به صلح داشته باشند
کارزار با کافران  دانیبه صلح در م لیتما دهد می است که نشاناي  گونه به هیآ انی. بیابند

ـ تـا تما  ردیآنان صورت گ سويازباید  امر يدر ابتدا ،یربح بـه آن شـکل    نانامسـلم  لی
 از سـرِ  یکارزار را به صلح و آشـت  دانیدر م ی. مسلمانان حق دعوت کافران حربردیبگ

و  لَونَإِلى السـلْمِ و أَنـتُم الْـأَع   فَلَاتَهِنُواْ و تَدعواْ « هیمطابق آ رایز؛ ندارند یو زبون مانیضعف ا
عم لَن کاللَّه و الَکترَیممأَع کمـ و ا برتـري دارنـد  مسلمانان نسبت به آنان  ،»م در  ،يبرتـر  نی

  .ریشه داردنصرت خداوند  تیمع

  یکالم اله دنیشن ي. فرصت به مشرکان برا2ـ2ـ3
 اتیآ دنیکه به شنرا  یه است مشرکانبه مسلمانان دستور داده شد ،سوره توبه 6 هیآ در
  :باشند رایپذ، دارندتمایل  یاله
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ـ  لَام اللَّه ثُم أَبلغْه مأْمنَهکسمع ی  فَأَجِرْه حتى كنَ استَجارکیو إِنْ أَحد منَ الْمشْرِ کذَال   مبِـأَنه
مونَیلَّا قَولَمالم خـدا را  کـ پنـاهش ده تـا    ،خواسـت ان از تو پناه کى از مشریکاگر و  :ع

  .)6 :(توبه ندا آنان قومى نادان ؛ چراکهان امنش برسانکسپس او را به م .بشنود
به مشرکان داده اسـت تـا توبـه     چهارماهه یمهلت ،سوره برائت يمتعال در ابتدا خداوند

مذکور  هیدر آ ، ولیحکم به قتال آنان داده است صورت نیاغیر در ؛اورندیب مانیو ا نندک
 قتیحق کاوشمهلت به  نیاز اتمام ا پسشده است که اگر بخواهند  یسخن از مشرکان

ـ آنان وجود نـدارد. ا  ياز آن مهلت مقرر برا پس یناامن طیشرا، بپردازند ـ امـر ب  نی  انگری
اي  گونـه  به ؛به سعادت است یگذر از ضاللت و گمراه تیو اهم تیهدا ریمسبودن  باز

 تیبه هـدا  دیهمچنان ام، متعال از مشرکان و حکم قتال آنان يخدا يزاریکه با وجود ب
  احتمال درنظر گرفته شده است. عنوان بهآنان 

نـى را بررسـى   یدعوت د یکخواهد تا از نزد ى پناه مىکمشراساس هنگامی که  براین
 الم خدا را بشنودکواجب است او را پناه دهند تا ، روى کندیپ ،دیاگر آن را حق د کند و

و اگـر بـا    ش تمـام شـود  یو حجـت خـدا بـرا   رود  نـار کپرده جهل از دلش  یجهدرنتو 
 ءجز، دیبار خود را ادامه داد و اصرار ورزکو است ىباز هم گمراه ،دنیو شنشدن  یکنزد

آنهـا   ه بهکامانى درحقیقت و  اند افتهیامده و امان نیه در پناه نکسانى خواهد شد کهمان 
ن را از لوث وجودش یزم ،ن باشدکه ممکله یوس هر به دیبا و گشته باطل ،بود شده داده

کـالم   دنیاز شـن  پسکه اگر  معنا نیدب ؛)153ص ،9ج ،1417، ییطباطبا: ك.ر( ردک كپا
اگـر اسـالم   ، ولـی  اسـت  دهرسیها  منزلگاه نیداخل در مأمن اسالم شد که به بهتر ،یاله

آنـان صـادر    يحکم قتال براجا  در همان دیرسانده شود و نبا یبه مکان امن دیبا، اوردین
از اتمـام مهلـت    پـس البته حکم سابق بر مشـرکان   .)13ص ،5ج ،1372، یطبرس( شود

گاه و یه به جاکفرصت دارد  اندازهن یا فقط يبر او ثابت خواهد بود. و ،چهار ماه ررمق
ـ ا در مسـلمانان  و برگـردد  ،بـود  آمـده  غمبـر یپ نزد به جاه از آنکمأمن خود   فرصـت  نی

 نـد کار یـ ى را بـه اراده خـود اخت  یکـ  ،نـد از مـرگ و زنـدگى   بتوا تـا  نشوند او متعرض
  .)154ص ،9ج ،1417، ییطباطبا(

از اتمام مهلت پس  ـ  سخت و ناگوار طیشرا یحتـ  یطیاگر در هر شرا اینکه جهینت
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را  یسـخن الهـ   تیـ حقان دنیاز آنـان فرصـت شـن    یکس، مشرکان يماه برا مقرر چهار
بـه او در کمـال    یفرصـت  نیو چن رداز مسلمانان حق تعرض به او را ندا یکس، بخواهد

ـ ا تی. اهمابدیو سعادت را ب تیر هدایرهگذر مس نیاز ا دیتا شا شود می داده تیامن  نی
و  دنیشـن  يدر فرصت مقـرر بـرا   یشخص نیاگر چن یاست که حت اي اندازه دادن به پناه

حـق   یکسـ ، شیخـو  یاو به مأمن اصل تا زمان برگشت، نرسد یاسالم تیبه هدا، تدبر
مجوز قتال  ،رف کفر و شركص رایز؛ تعرض به او بر اساس حکم قتال مشرکان را ندارد

صلح در تعارض بـا   رشیپذ اتیاز آ یکی عنوان به تواند نمیمذکور  هیآ ؛ بنابراینستین
آن  حیقتال با مشرکان است که توض اتیآ داتیمق ازجمله هیآ نیا رایز؛ قتال باشد اتیآ

  قتال گذشت. اتیدر بخش آ

  یی. وجوه جمع تعارض ادعا3
 ،قتال بـا مشـرکان و کـافران    عیاست که حکم تشرمسئله  نیا انگریب ،قتال اتیآ یبررس

تحقق عداوت و تجـاوز  ، حکم عیبلکه علت تشر ،سبب کفر و شرك آنان نبوده است به
 درحقیقت .اند مسلمانان مأمور به قتال گشته یطیشرا نیمسلمانان است. در چن هیآنان عل

 کسانی و اند کردهاقدام که به قتال  یکسان زاعم ا است؛ یناظر به کافران حرب ،حکم قتال
دفـاع از جـان و مـال و     :ازجمله ی دارد؛قتال اهداف خاص نیکه تالش بر قتال دارند. ا

 نانجــات مستضــعف ،)193 :بقــرهر.ك: ( رفــع فتنــه ،)40ـــ39 :حــجر.ك: ( رفــع ســتم
 اسـت عبارت  ،یاز اهداف اصل یکیقتال آمده است.  اتی.. که در آ.و )75 :نساء ر.ك:(

  و قَاتلُوهم حتى«: مردم را به خالف آن دعوت نکند یخدا باشد و کس يبرا نید نکهیاز ا
بدون دعوت  یقتال با کافران حرب یحت پس؛ )193 :بقره( »... نُ للَّهیونَ الدیکونَ فتْنَۀٌ و کلَاتَ

منظور صورت  نیدب فقطن هدفى دارد و یچن  هکقتالى  رایز؛ ابدی نمی آنان به اسالم تحقق
 آغاز شـود ، د استیه اساسش توحکن حق یمعنا ندارد بدون دعوت قبلى به د، ردیگ مى

  .)62ص ،2ج ،1417، ییطباطبا(
 ،مرحلـه نخستین : شود یط یمراحلباید  قتال با کافران گیري شکل يبرا اساس براین

 شـکل  یقتال ،شدند که وارد در سلک اسالم شوند رایدعوت آنان به اسالم است. اگر پذ
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  :دارند شیدر پ ریدو گونه مس، رفتندیرا نپذ یاگر دعوت اسالم ، ولیردگی نمی
  :آنان ازسويسلم  يالقایا  مسلمانان بهنسبت  گیري اعتزال و کناره، نخست ریمس

پس اگـر از   :الیهِم سبِیعلَ  مکم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَیکم و أَلْقَواْ إِلَکقَاتلُویم فَلَم کفَإِنِ اعتزَلُو
] خـدا  گـر ی[د، ندندکدند و با شما طرح صلح افیردند و با شما نجنگکرى یگ نارهکشما 

  .)90 :(نساء آنان قرار نداده استبراى شما راهى [براى تجاوز] بر 
إِنَّـه هـو    لْ على اللَّهکو إِن جنَحواْ للسلْمِ فَاجنَح لها و تَو« :است آنان ازسويبه صلح  لیتمایا 

میالسلالْع یعردگی نمی قتال شکل زیامر ن نیکه با ا )61 :انفال( »م.  
کـه  اسـت  و قصـد تجـاوز بـه مسـلمانان     هـا   مـان یشکستن عهد و پ، مدو ریمس
مـأمور بـه    ،منظور رفع فتنـه  بهو مسلمانان یابند  می یعنوان کافر حرب صورت دراین

  ند.ا قتال با آنان
و بـه  کـرد   میتقس توان می در چند قسم ،صلح است انگریکه برا  اتیدوم از آ دسته

  :پرداخت ییوجه جمع تعارض ادعا
: نانامسـلم  يقتال برا طینبودن شرا فراهم دلیل بهعدم قتال  انگریب اتیآ نخست،قسم 

»ینَ قیإِلَى الَّذتر  أَلَم میفُّوا أَکلَ لَهیکدبـا   یتعارضـ  اصالً اتیاز آ هدست نیا .)77 :نساء(» ... م
ضعف حاکم بر مسلمانان  تیکه در وضع دندار می انیب اتیآ نیا ؛ زیراقتال ندارند اتیآ

مسلمانان در مکه که مورد  تیوضعهمانند  ـ اهتعداد آنان و عدم انسجام آنبودن  لیو قل
اگـر   ولـی  ،دیـ عـدم قتـال برگز   کردیرو دیبا یکافران حرب دربرابر ـ کافران بودند تیاذ

افـزون  میـان مسـلمانان   عظمت و انسـجام   ،رقم خورد و شوکت يگرید گونه به طیشرا
، طیشرابودن  شرط فراهم به دیگر عبارت ؛ بهندا یآنان مأمور به قتال با کافران حرب، دیگرد

وقـوع نخواهـد    قتال بـه ، طیشرابودن  و درصورت عدم فراهم گیرد میقتال با آنان شکل 
و نـه   ـ نگري یو جزئ هینزول آ طیبه شرا توجهی یبه ب ،تعارض نوع نیا شهی. روستیپ

  است. اتآی به ـ مند نگرش نظام
نَ ءامنُواْ ادخُلُواْ یها الَّذیأَی« :دعوت همه مؤمنان به صلح است انگریکه باي  هیآ ،دوم قسم

 هـاي  یکه طبق بررس )208 :بقره(» نیم عدو مبِکطَانِ إِنَّه لَیافَّۀً و لَاتَتَّبِعواْ خُطُوات الشَّکفىِ السلْمِ 
ـ آ اقیبر اسـاس سـ  » سلم« يمعناگرفتن  با درنظر و هیآدرباره گرفته  صورت ـ بـه ا  ،هی  نی
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ـ بلکه درمقام ب ،به مقوله صلح ندارد یارتباط اساساً هیآ نیشد که ا دهیرس بندي جمع  انی
 یتعارضـ  ؛ بنـابراین از محل بحث خارج اسـت  موضوعاً ،اصطالح و به اطاعت خداست

بـه   یتـوجه  یب ،تعارض نوعن یا شهی. رردپذی نمی قتال صورت اتیبا آ هیآ نیازجانب ا
  .است آن اساس برها  واژه يو معنا اقیس

و إِن جنَحواْ للسلْمِ «: کافران و مشرکان به صلح است لیتما انگریکه باي  هیآ ،سوم قسم
تَو ا وله نَحکفَاجمالس وه إِنَّه اللَّه لىیلْ علالْع یعإِن  * م واْ أَن یرِیوویدعكخْد بسکفَإِنَّ ح   ـوه اللَّه

ـ آ اقسـی ، شد مطرحتر  پیش گونه همان .)62ـ61 :انفال(» نیبِالْمؤْمن وبِنَصرِه  كدیالَّذى أَ  اتی
 مـان یعهـد و پ  ایکه  باشد میناظر به دو دسته از کافران  هیآ نیند که اا مسئله نیا انگریب

مور به قتال با هـر دو  مأمسلمانان  اساس ؛ برایناند آثار نقض آن را ظاهر کردهیا  شکسته
، به صـلح داشـته باشـند    یلیتما ،کارزار دانیدر وسط م یحرب فراناگر کا ولی اند، دسته

ـ آ دیگـر  عبـارت  ؛ بـه نـد ا موظفاصل توکل  تیبا رعا رشیمسلمانان به پذ مـذکور بـا    هی
در ارتبـاط بـا    استراتژيو  وهیش کی انیب درمقامقتال تعارض ندارد و  اتیاز آ یک هیچ

شـکل   یقتال قاعدتاً، کفار باشد ازسوي لیتما نیکه اگر ااي  گونه به ؛است یکافران حرب
 اتیآ ویژه به ـ اتیمند آ عدم توجه به نزول نظام ،تعارض نوع نیا شهینخواهد گرفت. ر

  است. ـ قتال و صلح
 كنَ استَجارکیأَحد منَ الْمشْرِو إِنْ «: دادن به کفار است پناه انگریکه باي  هیآ ،چهارم قسم

تىح ی  فَأَجِرْه عمکسنَهأْمم غْهلأَب ثُم اللَّه لَام لَّا کذَال مقَو مونَیبِأَنهلَمـ تعارض در ا .)6 :توبه( »ع  نی
قتال بـا او   طیکه شرا ياگر کافر ،هیآ نیا بر اساسطرح است که  قابلصورت  نیدب هیآ

 آنکـه  حـال  داده شود؛پناه  باید ،را بشنود یدرخواست پناه کند تا کالم اله، استفراهم 
ثُ وجدتُّموهم و خُذُوهم ینَ حکیفَاقْتُلُواْ الْمشْرِ«همچون  یهای سوره با عبارت نیا پیشین اتآی
 ومرُوهصاح  مواْ لَهداقْع دکورْصد.نده می حکم به قتال ،)5 :توبه(» لَّ م  

 یاسـالم  يگسترش مرزهـا  ،گفت هدف از قتال با مشرکان دیرفع تعارض با درمقام
و با رفـع   ستاز خدا نیاست که تمام د نیبلکه هدف ا ،ستین انهیاستعمارگرا وهیبه ش
از مشـرکان   یاگـر شخصـ   ،وصـف  نی. بـاا ابـد ی گسترش یکتاپرستیو  دیتوح نییآ ،فتنه

قتال بـا او در تعـارض بـا اصـول     ، دیمایرا بپ تیهدا ریمس یکالم اله دنیبخواهد با شن
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 حیصح ریها در مس بهره ببرد تا انسان یاست از هر فرصت درصدداست که  نیحاکم بر د
ـ  اتیو هم با آ یاسالم میبا روح تعال هم ،هیآ نیا ؛ بنابراینرندیقرار گ تیهدا بـر   یمبتن

 نیا شهی. رباشد میسازگار ، گرید زینه چ ،است تیکه هدف آن هدا یقتال با کفار حرب
  اهداف قتال است. زیو ن یاسالم میبه روح حاکم بر تعال توجهی یتعارض در ب نوع

  جهینت
  اند از:در نهایت نتایج حاصل از این مقاله عبارت

ـ    زیتجو یقتال با مشرکان حرب، قتال اتی. بر اساس آ1 رف کفـر و  شـده اسـت و ص
ـ قتال با آنـان ن  گیري شکل ي. براستیشرك آنان مجوز قتال ن ـ  زی  ؛وجـود دارد  یمراحل

کفـار  وسـیله   بـه آن  رشیعدم پذ ای رشیدعوت آنان به اسالم است. پذ، مرحله ننخستی
  قتال است. گیري کننده روند شکل نییتع ،همراه لوازم آن به یحرب

 دیـ کفار اسـت کـه با   هیاز ناح نخست،جهت  :دو جهت دارد ،. تحقق قتال با کفار2
 يبـرا  یفـ یو ک یکم طیشراباید  مسلمانان که هیاز ناح ،جهت دوم ؛رندیبگ یعنوان حرب

عدم تحقـق  ، دو جهت نیاز ا یکحضور در عرصه قتال را داشته باشند. عدم تحقق هر
  خواهد شد.سبب قتال را 

 سـوي اگـر از ، تحقق قتال طیشرابودن  با وجود فراهم یحت ،صلح اتی. بر اساس آ3
ـ آنهـا تما  ایـ م حق خواسته شود کال دنیشن يپناه برا، کفار ، بـه صـلح نشـان دهنـد     لی

صلح بـه   شنهادیند. البته مسلمانان حق ندارند پا موظفبه آنان  لیمسلمانان به پناه و تما
  .بود خواهدناشی آنها  مانیامر از ضعف ا نیا رایز؛ آنها بدهند

ـ ناد، انگـاره تعـارض   شـه یندارند. ر یصلح تعارض اتیقتال با آ اتی. آ4 گـرفتن   دهی
، مرتبط اتیاز آاي  مجموعه ایبه قرآن مند  و نه نگرش نظام يجزءنگر، هینزول آ طیشرا

 عیعدم توجـه بـه اهـداف تشـر     ـ است ياز جزءنگر یکه ناش ـ اتیآ اقیعدم توجه س
  است. یاسالم میروح تعال اقتال و آشنانبودن ب ازجملهاحکام 
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