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 چکیده

 یاسالم فقه در است. شده شمرده یضرور اصل کی ،یاسالم فقه کهن متون در ییابتدا جهاد تیمشروع
 شده ادی «دعوت جهاد» عنوان با آن از و شده عنوان کافران آوردن اسالم ،ییابتدا جهاد از هدف ،غالب طور به

 کیتشک نیشیپ هینظر صحت در و کرده ارائه باره نیا در گرید هینظر دو متأخر هانیفق نیب نیا در است.
 و است شده قلمداد یاسالم حکومت یایجغراف گسترش ،ییابتدا جهاد از هدف دوم، هینظر در اند.نموده

 کرده مطرح ییابتدا جهاد از هدف عنوان به را مسلمانان ثبات و تیامن افتادن خطر به از یریگشیپ سوم، هینظر

 معاصر مسائل از یاریبس در رگذاریتأث و یدیکل یامسأله به ،ییداابت جهاد درباره هینظر سه نیا یبررس است.

 که میکنیم اثبات یخیتار معتبر یهاداده از یریگبهره با ژوهشپ نیا در ما است. شده لیتبد اسالم یایدن

 یرسازگا گوناگون، شواهد و نیقرا با ر،یتفس نیا و باشد ییابتدا جهاد از هدف تواندینم اسالم نید به دعوت
 ندارد.
 

 کافر. مسلمان، )ص(، امبریپ فعل دعوت، جهاد ،ییابتدا جهاد ها:کلیدواژه

 

 

                                                 
 .11/21/2930: یینها بیتصو خی؛ تار21/70/2930وصول:  خیتار ؛یمقاله پژوهش*. 
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Abstract 

The legitimacy of offensive jihad has been considered a necessary principle in ancient 

Islamic jurisprudence books. In Islamic jurisprudence, frequently,  

the purpose of the primary jihad is the conversion of infidels to Islam and it is 

referred to as the "jihad of invitation". However, the later Islamic jurists have 

presented two other theories and doubted the validity of the previous theory. Under 

the second theory, primary jihad is aimed at the geographical expansion of the 

Islamic state and the third theory declares that the prevention of endangering the 

security and stability of Muslims is the goal of primary jihad. The study of these three 

theories about primary jihad has become a key and influential issue with regard to 

many contemporary issues of the Islamic world.  

In this research, using valid historical data, we prove that the call to Islam cannot be 

the purpose of primary jihad, and this interpretation is not compatible with various 

evidences.   
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 مقدمه

های فقیهان، سه تعریف  بفرای جهفاد ابتفدایی تصفور کفرد. در تعریف  توان با توجه به نوشتهمییک. 
توان آغازگری مسلمانان در تحرکات نظامی و لشکرکشی دانست؛ مانند حرکت نخست، جهاد ابتدایی را می

لشکر، سپاه کفر اولفین رو شدن دو سپاه مسلمانان به سوی یک منطقه. در این صورت حتی اگر پس از روبه
شود که شود. بنابراین در صورتی یک جنگ، دفاع نامیده میتیراندازی را انجام دهد جهاد ابتدایی نامیده می

 های نظامی از سوی کافران باشد.اولین تحرکات و لشکرکشی
اد نکته دیگر این که بر اساس این تعری ، آغازگری باید به شکل حرکت نظامی و سخت باشفد تفا جهف

ابتدایی صدق کند. مثاًل اگر کافران، مسلمانان را در تحریم اقتصادی قرار داده و حرکتی نظامی از خود بروز 
نداده باشند مقابله نظامی مسلمانان، جهاد ابتدایی خواهد بود. یا اگر دشمن بفا حیلفه و نیرنفگ، مکفانی را 

ا آغاز حرکت نظامی، از سوی مسفلمانان تصاحب کرده باشد جنگ مسلمانان با او جهاد ابتدایی است؛ زیر
 بوده است.

داند؛ اگفر چفه اعفالم جنفگ، از دستی کردن در آغاز جنگ در میدان نبرد را معیار میتعری  دوم، پیش
سوی دشمن بوده و ابتدا او تحرکات نظامی داشته است. بنابراین اگفر در میفدان جنفگ اولفین تیرانفدازی از 

 شود.دفاع نامیده می سوی دشمن باشد جنگ مسلمانان،
کند. حب الله، هدف دعفوت بفه سفوی تعری  سوم، معیار را یک هدف مشخص از جنگ قلمداد می

ای غیفر از داند. جنگی که با این هدف باشد جهاد ابتدایی است و اگر انگیفزهاسالم را قوام جهاد ابتدایی می
شود. این تعری  در گ شده دفاع نامیده میدعوت به سوی اسالم، همانند مقابله با عناصر ناامنی، سبب جن

 (.82/ 1شود )حب الله، دیده می« دراسات فی الفقه اإلسالمی المعاصر»کتاب 
بر اساس این تعری ، اگر دشمن، مکانی را به شکلی اشغال کرده بدون این که جنگفی صفورت گرفتفه 

بر این اساس، جهاد ابتدایی چنین تعری  دفاع نام دارد.  -اگر چه آغازگر آن، ما هستیم -باشد جنگ ما با او
شروع مسلمانان به جنگ با کافران با هدف دعوت آنان به اسالم کفه در نتیجفه یفا بایفد مسفلمان »شود: می

 (.256؛ قرضاوی، 82/ 1)حب الله، « شوند و یا در برابر مسلمانان خاضع شوند.
ن است که دفاع، جنگی است که آغاز آن بفا آید ایالی سخنان فقیهان شیعه به دست میچه که از البهآن

کننفده ما نباشد؛ چرا که در تعری  این اصطالح، تصریح به حمله دشمن شفده اسفت. بنفابراین، اگفر اعالم
جنگ، مسلمانان باشند جنگ ابتدایی است؛ اگر چه در نظر عرف و عقال حق با مسلمانان باشد. بلکه حتی 

 است.« دفاع»تری نسبت به برای این جنگ واژه دقیق« گیریازپسب»و « انتقام»در میان عرف نیز واژه 
رسد مطابق بفا مقصفود بیشفتر فقیهفان اسفت، در این مقاله، مقصود ما از جهاد ابتدایی، که به نظر می
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تعری  نخست است؛ یعنی آغازگری مسلمانان در حرکت نظامی. اگر دشمن، قصد جنگ دارد ولفی هنفوز 
ن نداده، حمله نظامی مسلمانان به آنان، جهفاد ابتفدایی خواهفد بفود. اگفر آغفاز رفتاری نظامی از خود نشا

شفود؛ حتفی اگفر نامیفده می« دففاع»یفا « جهفاد دففاعی»حرکت نظامی از سوی دشمنان باشد این جنگ، 
 مسلمانان برای رویارویی زودتر، به سوی آنان شتافته باشند.

فی با چه کسانی و با چه هفدفی واجفب اسفت؟ آیفا آیا جهاد ابتدایی مشروعیت دارد؟ در چه ظرودو. 
جهاد ابتدایی، یک تکلی  شرعی از سوی خداوند متعال بر عهده تمام مکلفان و به تشخیص آنان است یفا 
این که در محدوده اختیارات حاکم بوده و بنا بر تشخیص مصفالح حکومفت و مقاصفد شفریعت از سفوی 

 عصر غیبت نیز مشروعیت دارد؟شود؟ آیا جهاد ابتدایی در حاکم انجام می
شوند. با بررسی انجام شده، روشن هایی هستند که معمواًل درباره جهاد ابتدایی مطرح میها پرسشاین

شود که دیدگاه و مبنای ما در باب هدف و چرایی جهاد ابتدایی، تفأثیر بسفیار زیفادی در پاسف  بفه ایفن می
توانند مفا را در جهفت کشف  ماهیفت ها میس  به این پرسشطور که ادله مرتبط با پاها دارد. همانپرسش

 جهاد کمک کنند.
مدت از جهاد است. یعنی آن هفدفی کفه مقصفود و هفدف اولیفه جهفاد مقصود از هدف، هدف کوتاه

شود؛ نه آن هفدفی کفه ابتدایی است؛ انگیزه آغاز جنگ است و تحصیل بالفعل آن، موجب توق  جنگ می
 در صورت وجود عوامل دیگر، در آینده به دست خواهد آمد.با واسطه، غیرمستقیم و 

تفوان چنفد فرضفیه یفا نمایفد. میدر این جا اختالفی بزرگ میان متفکران و دانشمندان اسفالمی ر  می
های نظریه را در باب فلسفه و هدف از جهفاد ابتفدایی در اسفالم برشفمرد. مفا در ایفن پفژوهش بفه دیفدگاه

نخواهیم پرداخت؛ چرا که به نظر ما بیشتر ادعاهای آنان، دور از واقعیفت و فاقفد خاورشناسان در این زمینه 
های پیامبر اکرم )ص( ادعفا شفده اسفت استناد است. از جمله اهدافی که از سوی خاورشناسان برای جنگ

 1از سفوی تومفاس آرنولفد« دستبرد به اموال و تفأمین معیشفت و زنفدگی مسفلمانان»این دو هدف هستند: 
)ر.ک: «. فصفل زنفدگی پیفامبر»از سفوی مللف  کتفاب « طلبیاشباع روحیه جنگ»م( و  1131فای )متو

 (86-88عبدالمحمدی، 
 توان به سه نظریه عمده در این باره رسید:با مرور سخنان دانشمندان اسالمی می

و  اول. هدف دینی و ایدئولوژیک؛ بر اساس این تلقی، جهاد ابتدایی با هفدف تفرویش شفریعت اسفالم
شود. طبق این نظریه، جهاد ابتدایی برای اجبار مردم به پذیرش شریعت مسلمان شدن مردم جهان انجام می

انجامد. بر اساس تألیفاتی که امفروز گیرد و به مسلمان شدن کافران یا کشته شدن آنان میاسالم صورت می

                                                 
1 .Thomas Walker Arnold. 
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و  316/ 5مطفرح شفده )شفافعی، « األم»در دست داریم، این نظریه نخستین بار از سوی شافعی در کتاب 
( و در کتب فقهی شیعه نیز انعکاس یافته است. این نظریفه بفا نفام 11؛ بوطی، 67؛ ن.ک: ابن تیمیه، 573

 ، شهرت یافته است.«جهاد دعوت»
ترین نظفام و سفاختار سیاسفی، بایفد در دوم. هدف سیاسی؛ حکومت اسالمی به عنوان بهترین و کامل

هفای ها و حکومتاه رسیدن به این حکومت جهانی، جنگ و از بین بردن قفدرتتمام جهان شکل بگیرد. ر
نامشروع است. جهاد ابتدایی بدین منظور تشریع شده و حاکم اسالمی باید به حسب توان نظامی خفود بفه 

ها اقدام نماید. هدف دینی و ایدئولوژیک، هدف بلند مدت جهاد ابتفدایی اسفت؛ یعنفی تصاحب حکومت
ت جهاد ابتدایی در گسترش حکومت اسالمی، در سایه آزادی، زمینه برای تبلیغ و ترویش دیفن پس از موفقی

 (.1737و  1516، 1138، 1133/ 3نیز فراهم خواهد شد. )ن.ک: سید قطب، 
سوم. هدف امنیتی؛ طبق این نظریه، هدف جهاد ابتدایی، همانند جهاد دفاعی، برقراری امنیت جانی و 

پفذیر بفوده و اهداف دینی یا سیاسی تنها در سایه امنیت و آرامش مسفلمانان، امکانمالی مسلمانان است و 
مدت و مسفتقیم از جهفاد ابتفدایی طی فرآیند دیگری غیر از جنگ، محقق خواهند شد. بنابراین هدف کوتاه

؛ حفب 221امنیت است؛ اگر چه در بلندمدت، منافع دینی یا سیاسی نیز خواهفد داشفت. )ر.ک: بالغفی، 
 (11؛ زحیلی، 331/ 1له، ال

هفای تفاریخی حکومفت ما در این نوشته به ارزیابی نظریه نخست، یعنی جهاد دعوت، بر اسفاس داده
، «کتفاب الجهفاد»ترین منبع برای پژوهش در پردازیم. یکی از منابع مهم و شاید مهمپیامبر اکرم )ص( می

اسالمی است. تحلیل اقدامات و مواضفع پیفامبر  فعل و سیره پیامبر اکرم )ص(، به عنوان الگو و اسوه حاکم
اکرم حتی نگرش و تلقی ما را نسبت به ادله لفظی تغییر خواهد داد. سیره پیفامبر اکفرم )ص(، مرکفز اصفلی 
مناقشه و مرجع تمام اختالفات در این مسأله است. یعنی نوع نگرش دانشمندان در مسأله جهاد ابتدایی بفه 

 گردد.ز میتحلیل آنان درباره سیره با
هفای هفا و نظامگذشته از ثمرات در حوزه فقه سنتی، برای ترسیم نظام حقوقی اسفالم نسفبت بفه دولت

ترین مسأله در روابط بین الملفل، تعیفین موضفع دیگر باید هدف از جهاد ابتدایی روشن گردد؛ چرا که مهم
 حائز اهمیت است. طلبانه است. این ثمره در حوزه فقه حکومت، بسیارطلبانه یا جنگصلح

باشفد. محفدوده سنت معصومان یکی از منابع فقه است و یکی از اقسام سنت، فعفل معصفوم می سه.
داللت فعل و حجیت آن نسبت به غیر معصومان یکی از مباحثی است که در کتفب اصفولی متقفدم ماننفد 

دروس ففی علفم »و « أصفول الفقفه»و کتب متفأخر ماننفد « معارج األصول»و « الذریعة»، «عدة األصول»
، حکمفی شفرعی را اسفتنبام نمفود؟ «ترک»یا « فعل»توان از یک بدان پرداخته شده است. آیا می« األصول
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 برای استنبام حکمی شرعی از فعل یا ترک معصوم باید این دو مقدمه را اثبات نمود:
 ال . داللت فعل یا ترک معصوم بر حکم شرعی نسبت به خود معصوم؛

 فعل یا ترک معصوم برای ما. ب. حجیت داللت
محمدباقر صدر حاالت مختل  فعل و ترک معصوم را به لحاظ داللفت بررسفی نمفوده اسفت. گفاهی 

ای همراه با فعل یا ترک وجود دارد که حاکی از مقام تعلیم است. یعنی معصوم بفا ایفن فعفل یفا تفرک، قرینه
 نه باید مدلول فعل یا ترک را مشخص کند.قصد آموزش یک حکم به دیگری را دارد. در این صورت آن قری

ای بر رجحان فعفل یفا ای همراه با فعل یا ترک نبود دو حالت وجود دارد. گاهی قرینهاما اگر چنین قرینه
ای غیر شرعی که مجموعه این قفراین بفا ترک وجود دارد؛ مانند تکرار عمل یا عبادت بودن فعل و نبود انگیزه

این صورت فعل، بر رجحان شرعی عمل نسفبت بفه معصفوم داللفت دارد. اگفر  اباحه سازگاری ندارند. در
شود. فعفل، ای بر رجحان فعل یا ترک در دست نباشد معنایی جز اباحه نسبت به معصوم برداشت نمیقرینه

 دال بر عدم حرمت و ترک، دال بر عدم وجوب است.
بر حکمفی نسفبت بفه غیفر معصفومان  شهید صدر در صورتی فعل یا ترک مجرد از قرینه تعلیم را دلیل

 داند که دو شرم را دارا باشد:می
 ال . احتمال اختصاص حکم به معصوم وجود نداشته باشد.

ب. ظروف و شرایطی که فعل یا ترک معصوم در آن صادر شده با شرایط ما یکسان باشد؛ چرا که فعفل، 
ین باید تمام ظروفی کفه احتمفال دارد در حکفم داللت بر اطالق ندارد و باید به قدر متیقن اخذ نمود. بنابرا

 (.11/ 2دخالت داشته باشند برای ما نیز احراز شده باشند )صدر، 
اگر با تحقق دو شرم مذکور، فعل، ظهور در حکمی نسبت به غیر معصفومان پیفدا کفرد حجیفت ایفن 

د و بنفای عقفال بفر یابظهور تابع اصل حجیت ظهور است. گاهی فعل هم مانند قول در یک معنا ظهور می
 (.111/ 2شود )صدر، حجیت، شامل هر دو نوع ظهور می

اما اگر احتمال اختصاص حکم به شخص معصوم یا مقام والیت داده شود و طبیعتًا ظهور منتفی شفود 
توان راهی برای حجیت یافت؟ مظفر معتقد است اصل بر اشتراک احکام میان معصوم و غیر معصفوم آیا می

داریم. اگر شک داریم باید بفه عفام تمسفک ی بر اختصاص داشته باشیم از اصل دست بر میاست. اگر دلیل
کرده و حکم به اشتراک نمود. بنابراین فعل معصوم حتی در فرض احتمال اختصاص حکفم بفه او بفرای مفا 

 (.85/ 2حجیت دارد )مظفر، 
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 پیشینه نظریه جهاد دعوت

د، دینی و ایفدئولوژیک اسفت؛ یعنفی بفرای گسفترش و بر اساس نظریة جهاد دعوت، هدف از این جها
شود. براساس این نظریه، جهفاد ابتفدایی بفرای اجبفار مفردم بفه ترویش شریعت اسالم، این جهاد انجام می

انجامفد. تنهفا گیرد و به مسلمان شفدن کفافران یفا کشفته شفدن آنفان میپذیرش شریعت اسالم صورت می
/ 1رشفد، اند و نیز زنفان و کودکفان )ابنبی هستند که به دادن جزیه تن دادهاند، اهل کتاکه استثنا شدهافرادی

363.) 
مطفرح شفده اسفت « األم»بار از سوی شافعی در کتاب براساس تحقیق انجام شده، این نظریه نخستین

از مشرکان نباید جزیه گرفت؛ بلکفه هرگفاه ضفد آنفان قفدرت »... گوید: ( او می573و  316/ 5)شافعی، 
یم، باید با آنان بجنگیم تا مسلمان یا کشته شوند ... با اهل کتفاب مشفرک و محفارب بایفد جنگیفد تفا داشت

کند کفه هفدف پیفامبر اکفرم )ص( از (. او تصریح می573/ 5)شافعی، .« مسلمان شوند یا جزیه دهند ... 
یا بفا اجبفار مسفلمان  جنگ با مشرکان، غالب کردن و مسّلط کردن دین اسالم بوده و مشرکان با اختیار خود

رشد معتقد است شافعی، قتفل راهبفان کلیسفاها، اففراد نابینفا، معلفول و (. ابن316/ 5شدند )شافعی، می
 (.361/ 1رشد، داند )ابنسالمندان را نیز در جهاد ابتدایی واجب می

هفا آن« ناسفالم آورد»، نیز به هفدف تذکرهبرخی از فقیهان شیعه، مانند محقق حلی و عالمة حلی در 
هر کس که جهاد بفا »گوید: (. محقق حلی می11/ 1؛ عالمه حلی، 261/ 1کنند )محقق حلی، تصریح می

هفا ها یا برای نقل آنها کوچ کنند؛ یا برای جلوگیری از )هجوم( آنسوی آناو واجب است مسلمانان باید به
 (.261/ 1)محقق حلی، شرائع اإلسالم، « به اسالم

؛ مسالک 371/ 2داند )الروضة البهیة، هاد ابتدایی را دعوت و فراخوان به اسالم میشهید ثانی هدف ج
را بفه همفین معنفا « جهفاد دعفوت»(. میرزا ابوالقاسم فراهانی نیز در رسالة جهادیه اصطالح 7/ 3االفهام، 

 (.513توضیح داده و ثابت دانسته است )فراهانی، 
کّفار مشرک از غیفر اهفل »به این نظریه معتقد است:  در زمان معاصر، محقق خویی نسبت به مشرکان

کتاب، دعوت آنان به کلمة توحید و اسالم واجب است؛ پس اگر پذیرفتند )که هیچ( و اگر نپذیرفتند جنفگ 
)خویی، « ها پاک شودها واجب است تا مسلمان گردند یا کشته شوند و زمین از لوث وجود آنو جهاد با آن

گفذار ، هدف دعوت از جهاد کاماًل روشن است. این نظریه در آثار حسفن البنفا، بنیان(. از این بیان381/ 1
(؛ 18؛ الفوزان، 11شود )عزام، اخوان المسلمین و صالح الفوزان، دانشمند سلفی حجازی نیز، مشاهده می

تند کفرده همچنین ابوعبدالله المهاجر، یکی از رهبران فکری سلفیة جهادی، در کتاب خود این نظریه را مس
 (.21است )مهاجر، 
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این نظریه در عصر حاضر، مخالفان زیادی داشفته و دارد. در میفان شفیعه علمفایی ماننفد محمفدجواد 
(. سفید 16/ 5الله، ؛ فضفل221اند )بالغفی، الله با این نظریه مخالفت نمودهبالغی و محمدحسین فضل

کومفت اسفالمی و نفه مسفلمان نمفودن محمدکاظم حائری و مهدی آصفی نیز هدف از جهاد را توسفعة ح
( آقای منتظری تالش نموده تا تبیینفی مقبفول و 81و  58و  52؛ آصفی، 11اند )حائری، کافران، عنوان کرده

 (.115/ 1َعقالنی از نظریة جهاد دعوت ارائه دهد )منتظری، 
ن انس و احمد بن حنبل تیمیه در رّد این نظریه کتابی نگاشته و ابوحنیفه، مالک بدر میان اهل سنت، ابن

(. همچنین عبده، رشیدرضا، زحیلی و قرضاوی این نظریفه را 11و  67تیمیه، داند )ابننظر میرا با خود هم
 (.316تا  313؛ قرضاوی، 11؛ زحیلی، 281/ 11؛ رشیدرضا، 131دانند )عبده، باطل می

از جملفة »دانفد: اکراه دینی می رشیدرضا رسالت اسالم را اصالح رفتارهای نظامی و جنگی و مبارزه با
خاطر اکراه بر دین، از بین بردن یا برده گرفتن یفک شفخص یفا اصالحات جنگی اسالم، جلوگیری جنگ به

« رانی بفودیک گروه بود. رسالت اسالم، منع از جنگ برای غارت سرمایة کشفورها یفا لفذت زور و شفهوت
 (.272/ 11)رشیدرضا، 

خواننفد. آنفان دعوت را تحت تفأثیر تفکفر سفنی و فقفه اهفل سفنت میبرخی از محققان، نظریة جهاد 
خاطر اعتقفاد بفه نسف ، خاطر اهتمام زیاد به کتب افرادی مانند شافعی و بهمعتقدند، تمام فقیهان پیشین به

 (.18آبادی، اند )صالحی نج طلب نکردهتوجهی به آیات تحریم جنگ با کافر صلح
نظریة جهاد دعوت را بفا قاطعیفت بفه  2و باسُورث 1همچون دیوید هیومشناسان ادیان، برخی از جامعه

 (.81و  86/ 13اند )عبدالمحمدی، تمام متفکران اسالمی نسبت داده
 

 ادله نظریه جهاد دعوت

کنند. دلیل اول اطالق آیاِت نخستیِن سورة توبه داران این نظریه به اطالق دو دلیل نقلی استناد میطرف
رشفد، ؛ ابن573و  316/ 5شهرت یافته و دلیل دوم اطالق حدیث مقاتله است )شافعی،  «آیة سی »که به 

( آنان معتقدند، اطالق یا عموم وجوب قتال با کافران در ایفن دو دلیفل، هفیچ 51؛ نیز نگ: بوطی، 363/ 1
 ها ندارد.غایت و پایانی جز مسلمان شدن آن

شفُهُر »گوید: آیه سی  می
َ ا انَسفَلَ  األش ََ

ِِ فِرکیَن َحیفُث َوَجفدُتُموُهمش َو ُخفُذوُهمش َو  َفف ُمشش ُتُلواش الش الُحفُرُم َففاقش
کفوَة َفَخُلفواش َسفبِ  اَتفُواش الزَّ ََ فَلوَة َو  ن َتاُبواش َو َأَقاُمواش الصَّ ِِ َصٍد َف ُعُدواش َلُهمش کلَّ َمرش ُصُروُهمش َو اقش فَه َغُففور  احش نَّ اللَّ ِِ یَلُهمش 

                                                 
2 .David Hume. 
1 .Clifford Edmund Bosworth. 
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ِحیم    (5)سوره توبه، « رَّ
های حرام سپری شد، مشرکان را هر کجفا یافتیفد بکشفید و آنفان را دسفتگیر کنیفد و بفه پس چون ماه»

گاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکفات محاصره درآورید و در هر کمین
 «دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان است.

آیه پس از گذشت مدت مشخص شده، کشتن مشرکان واجب است و تنها عاملی که مانع قتل  طبق این
شود مسلمانی آنان و خروج آنان از عقیده شرک است. مستفاد از این حکم مطلق این است که هفدف از می

ویفد: گشود. این آیفه میهمین سوره تقویت می 33جهاد، دعوت کافران به اسالم است. این برداشت با آیه 
ِرکوَن » ُمشش ِه َو َلوش کِرَه الش یِن کلِّ ِهَرُه َعلی الدِّ َحّق ِلیظش ُهَدی َو ِدیِن الش َسَل َرُسوَلُه ِبالش ِذی َأرش  «ُهَو الَّ

او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست، فرستاد تفا آن را بفر هفر چفه دیفن اسفت پیفروز »
 «گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.

عفن رسفول اللفه »لیل دوم حدیث معروفی از پیامبر اکرم است که در کتب حدیثی فریقین آمده است: د
ا َقاُلوَه  ََ

ِِ ُه َف
الَّ اللَّ ِِ َلَه  ِِ ی یُقوُلوا اَل  اَس َحتَّ ُت َأنش ُأَقاِتَل النَّ ی ُأِمرش نِّ ِِ فی صلی الله علیه و آله و سّلم  ا َفَقدش َعَصفُموا ِمنِّ

َو  ُهمش َو َأمش ََ هِ ِدَما َها َو ِحَساُبُهمش َعَلی اللَّ الَّ ِبَحقِّ ِِ ، عیفون اخبفار ابن بابویه؛ 261/ 1؛ برقی، 172/ 1)قمی، « اَلُهمش 
؛ مسلم بن حجاج، 2857و  2536/ 8و  1177/ 3و  517/ 2و  153و  17/ 1؛ بخاری، 81/ 2الرضا )ع(، 

 (31و  36/ 1
ه همانا من مأمور شدم با مردم بجنگم تا ایفن کفه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده ک»

کننفد مگفر بفه حقفش و بگویند ال اله اال الله. پس اگر چنین بگوینفد جفان و مالشفان را از مفن حفف  می
 «حسابشان با خداست.

کفه در اواخفر عمفر –و حدیث مقاتلفه  -که در سال نهم هجری نازل شد–براساس این نظریه، آیة سی  
(. 311؛ قرضفاوی، 53؛ بفوطی، 361/ 1رشفد، انفد )ابنیاری از آیات را نس  کردهبس -حضرت صادر شد

دانست؛ منسو  شفده های قبل نازل شده بود و جنگ با تمام کافران را جایز نمییعنی تمام آیاتی که در سال
و اجبفار در  دانند، آیاتی که اکراهاست؛ اعّم از آیاتی که جنگ را تنها ضد کافراِن محارب و مقاتل واجب می

انفد. مرحفوم طبرسفی در کنند و آیاتی که صلح و روابط حسنه با کافران را جایز اعفالم نمودهدین را نفی می
انفد )طبرسفی، به اختالف در َنس  این آیات اشفاره کرده« البیانجامع»جریر طبری در و ابن« البیانمجمع»

دانشمند سلفی جهفادی، معتقفد بفوده اسفت؛ آیفة (. عبدالله عزام، 582/ 3؛ طبری، 138/ 3مجمع البیان، 
 (.137سی  بیش از صد و بیست آیه از قرآن کریم را نس  کرده است )جرار، 

گنجفد. امفا تأمفل بررسی درستی یا نادرستی این دو استدالل، مجالی دیگر طلبیده و در این مقالفه نمی
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عوت باز داشفته و حتفی بطفالن آن را تقویفت بیشتر در داللت این دو دلیل، ما را از رسیدن به نظریه جهاد د
 (38-1کند. )ر ک: الهی خراسانی، مروارید، می

 
 نظریه جهاد دعوت در ترازوی فعل نبوی

پوشی از اشکاالتی که در دو دلیل لفظی نظریه جهاد ما اکنون در صدد بیان این نکته هستیم که با چشم
مت پیامبر اکرم )ص( تا چه میزان، ایفن نظریفه را های حکوهای تاریخی جنگدعوت وجود دارند، واقعیت

 نمایند.توجیه یا تأیید می
بر اساس بررسی انجام شده، تحلیل فعل و سیرة پیامبر اکرم )ص( ما را بفر پفذیرش ایفن نظریفه یفاری 

ن ایفن ای از شواهد بر بطالکند. در ادامه مجموعههایی بر بطالن این نظریه به ما ارائه مینکرده، بلکه نشانه
 شود.نظریه ارائه می

 های جنگی کافران. مصونیت1 
توانفد یکفی از هایی که برای حف  جان برخی از غیرمسلمانان شده میهای جنگی و سفارشمصونیت

 تواند مالک جهاد ابتدایی باشد.شواهد مهم بر این موضوع باشد که صرف داشتن عقیده کفر، نمی
 . مصونیت غیرنظامیان1. 1

ها ممنفوع بفوده اسفت. غیرنظامیان اعم از زنان، کودکان و سالمندان همیشه و در تمام جنگتعرض به 
سفارش پیامبر اکرم )ص( به مجاهدان در این رابطه که غیر نظامیفان، اعفم از کودکفان، زنفان و سفالمندان، 

 (.355/ 2؛ برقی، 31/ 5همواره در امنیت هستند در روایات شیعه نقل شده است )کلینی، 
َزةَ َع » اٍر َقاَل َأُظُنُه َعنش َأِبی َحمش ِن َعمَّ یَة بش ِن َأِبی ُعَمیٍر َعنش ُمَعاِو َراِهیَم َعنش َأِبیِه َعِن ابش بش ِِ ُن 

الُثَماِلی َعنش َأِبی  ِلی بش
َلَسُهمش  َعَث َسِریًة َدَعاُهمش َفَأجش ا َأَراَد َأنش یبش ََ

ِِ ِه ص  ِه ع َقاَل: کاَن َرُسوُل اللَّ ِد اللَّ ُتُلفوا  َعبش َبیَن یَدیِه ُثمَّ یُقفوُل ... َو اَل َتقش
َرَأًة ...   (31و  27/ 5)کلینی، .« َشیخًا َفاِنیًا َو اَل َصِبیًا َو اَل امش

خواند ای را راهی کند آنان را فرا میخواست سریهامام صادق علیه السالم فرمود هر گاه رسول خدا می»
 .«.. و هیچ سالمند فرتوت، کودک و زنی را نکشید ... گفت .نشاند، سپس میروی خود میو روبه
َفٍر َعنش َأبِ » کوِنی َعنش َجعش َفِلی َعِن السَّ وش ِن َهاِشٍم َعِن النَّ َراِهیَم بش بش ِِ اُر َعنش  فَّ َحَسِن الصَّ ُن الش ُد بش یِه َعنش آَباِئفِه ُمَحمَّ

تَ  ِرکیَن َو اسش ُمشش ُتُلوا الش ِبی ص َقاَل اقش نَّ النَّ ِِ .ع َقاَل  یاَنُهمش یوا ُشیوَخُهمش َو ِصبش  (112/ 8)طوسی، « حش
کند که پیامبر )ص( فرمود مشفرکان را بکشفید و امام صادق علیه السالم از پدرش، از پدرانش نقل می»

 «از سالمندان و کودکان آنان حیا کنید.
اکرم )ص(، ترین موضع پیامبر های نخست نبوده است. بلکه در سرسختانهاین دستور منحصر در سال
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؛ 31/ 5های پایانی حکومت، نیز این مصونیت وجود داشته اسفت )کلینفی، یعنی نسبت به مشرکان در سال
 (.355/ 2برقی، 

گفاه ورود بفه شود که اساسفًا بفرای سفپاه اسفالم هیچهای حکومت پیامبر اکرم روشن میبا مرور جنگ
افتفاد و پفس از پیفروزی سفپاه اسفالم بفه می ها در خارج شهر اتفاقمنطقه مسکونی مهم نبود. بیشتر جنگ

رفتنفد ها و شهرها میزدند. تنها در مواردی به درون قلعهمنطقه مسکونی حمله نکرده و دست به غارت نمی
 شکن مدینه و یهودیان محارب خیبر.جا پناه برده باشند؛ مانند یهودیان پیمانکه نظامیان بدان

تار جمعی مانند مسموم کردن آب آشامیدنی، آتش زدن و قطع های کشها روشبه دلیل همین مصونیت
درختان و مزارع، که در آن زمان، منبع تغذیه بودند، مشروعیت نفدارد. در چنفد روایفت بفه ممنوعیفت ایفن 

 (.113/ 8؛ طوسی، 31و  21و  27/ 5ها تصریح شده است )کلینی، روش
ها کفه جفان غیرنظامیفان نیفز در اده از این روشبنا بر یک روایت از امام صادق )ع( تنها جایی که استف

انفد و افتد مجاز اعالم شده هنگام ضرورت است. یعنی زمانی که محاربان به شهر خفود پنفاه بردهخطر می
 ها برای مبارزه با آنان نیست.راهی جز استفاده از این روش

جا رهفا توان آب را در آنا میاز امام صادق علیه السالم پرسیدم از شهری از شهرهای اهل حرب که آی»
کرد، آتش زد یا با منجنیق هدف قرار داد تا کشته شوند؛ در حالی که در میان آنان زنفان، کودکفان، پیرمفرد و 

توان با آنان چنین کرد و به خاطر اینان از کفار، دست نگه داشفته اسیران مسلمان وجود دارد؟ امام فرمود می
 1(26/ 5)کلینی، .« شود ... نمی

کید دوباره روایت بر ممنوعیت جنگ با زنان، کودکان و ... در ادامه روایت به نظر می رسد با توجه به تأ
ها در شرایط اضطراری و تزاحم است؛ نه این که اساسًا احترامی برای غیر نظامیفان و اسفرای جواز این روش

؛ 32/ 2انفد )شفهید اول، شاره کردهطور که شهید اول و عالمه مجلسی امسلمان وجود نداشته باشد. همان
 (.351/ 16مجلسی، 

اند. دستور پیامبر اکرم )ص( در غزوه موته، حفاکی ها در کتب تاریخی نیز به تکرار َکر شدهاین گزارش
( مصونیت راهبان در روایتی از 757/ 2از مصونیت افراد ناتوان از جنگ، بلکه راهبان کلیسا است )واقدی، 

 (.27/ 5)کلینی،  کافی نیز آمده است
صالح الفوزان از دانشمندان وهابی معاصر در عربستان سعودی، این ادله را حمل بر مصونیت کفافرانی 

کنند )ففوزان، کند که کفرشان در خودشان منحصر است و تالشی برای نشر و ترویش کفر و ضاللت نمیمی
                                                 

نْ مَدِینَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ یجُوزُ نْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِی عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَعَلِی عَ. »2
التُّجَّاارُ مَجَانِیقِ حَتَّی یقْتَلُوا وَ فِیهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیانُ وَ الشَّیخُ الْکبِیرُ وَ الْأُسَارَی مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ یرْسَلَ عَلَیهِمُ الْمَاءُ وَ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَی بِالْ
 .«فَقَالَ یفْعَلُ ذَلِک بِهِمْ وَ لَا یمْسَک عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ ... 
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15.) 
 هایی از مشرکان. مصونیت دسته2. 1

طبق آیات براَت، مشرکان مستأمن و معاهد و طبق آیه جزیه کتابیان َمی، همواره  عالوه بر غیرنظامیان،
اند. مشرکان معاهد، مشرکانی هستند که با مسلمانان پیمفان داشفته، بفر سفر در امان حکومت اسالمی بوده

 پیمان خود مانده و کسی را علیه مسلمانان یاری نرساندند:
ِذیَن َعاَهدُتم مِّ »...  الَّ الَّ َلفیِهمش ِِ ِِ  

ِرکیَن ُثمَّ َلمش ینُقُصوکمش َشفیاًا َو َلفمش یَظفاِهُرواش َعَلفیکمش َأَحفًدا َففَأِتُمواش ُمشش َن الش
ِقیَن  ُمتَّ َه یِحُب الش نَّ اللَّ ِِ تِهمش  لی ُمدَّ ِِ َدُهمش   (1)توبه: « َعهش

ه[ شفما فروگفذار اید، و چیزی از ]تعّهدات خفود نسفبت بفمگر آن مشرکانی که با آنان پیمان بسته»... 
اند. پس پیمان اینان را تا ]پایان[ مّدتشان تمام کنیفد، چفرا کفه نکرده، و کسی را بر ضّد شما پشتیبانی ننموده

 «خدا پرهیزگاران را دوست دارد.
اند. در آیه ششفم سفوره توبفه ایفن مشرکان مستأمن یعنی مشرکانی که به پیامبر اکرم )ص( پناهنده شده 

 است: استثنا اشاره شده
اِلفک ِبفأَ » ََ َمَنفُه  فُه َمأش ِلغش فِه ُثفمَّ َأبش َمَع کاَلَم اللَّ ُه َحتی یسش َتَجاَرک َفَأِجرش ِرکیَن اسش ُمشش َن الش نش َأَحد  مِّ ِِ م  الَّ َو  نُهمش َقفوش

َلُموَن   «یعش
و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کالم خدا را بشنود سفپس او را بفه مکفان امفنش »

 «سان، چرا که آنان قومی نادانند.بر
 در روایتی از امام صادق علیه السالم سیره رسول خدا درباره مشرک مستأمن، آمده است:

َز » اٍر َقاَل َأُظُنُه َعنش َأِبی َحمش ِن َعمَّ یَة بش ِن َأِبی ُعَمیٍر َعنش ُمَعاِو َراِهیَم َعنش َأِبیِه َعِن ابش بش ِِ ُن 
َأِبی  َة الُثَماِلی َعنش َعِلی بش

َلَسُهمش َبیَن یَدیِه ُثمَّ  َعَث َسِریًة َدَعاُهمش َفَأجش ا َأَراَد َأنش یبش ََ
ِِ ِه ص  ِه ع َقاَل: کاَن َرُسوُل اللَّ ِد اللَّ یُقوُل ... َأیَمفا َرُجفٍل  َعبش

ِرکیَن َفُهَو َجفار   ُمشش َلی َرُجٍل ِمَن الش ِِ َضِلِهمش َنَظَر  ِلِمیَن َأوش َأفش ُمسش َنی الش نش َتفِبَعکمش ِمنش َأدش ِِ فِه َفف فَمَع کفالَم اللَّ فی یسش َحتَّ
ِه َعَلیهِ  َتِعیُنوا ِباللَّ َمَنُه َو اسش ِلُغوُه َمأش نش َأَبی َفَأبش ِِ یِن َو   (31و  27/ 5)کلینی، « َفَأُخوکمش ِفی الدِّ

ند خواای را راهی کند آنان را فرا میخواست سریهامام صادق علیه السالم فرمود هر گاه رسول خدا می»
ترین مسلمانان یا برترین مسلمانان، بفه گفت ... هر شخصی، از پستنشاند، سپس میروی خود میو روبه

فردی از مشرکان نظر کند پس آن مشرک در پناه است تا کالم خدا را بشنود. پس اگر از شما پیروی کرد برادر 
 «گاهش برسانید و از خداوند علیه او یاری بجویید.ه پناهدینی شماست و اگر امتناع کرد او را ب

بنابراین نباید در حالی که در پناه مسلمانان است با او جنگید. باید مسلمانان او را به مفأمنی برسفانند و 
 سپس آماده جنگ با او شوند.
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 . مصونیت کافری که از روی ترس، مسلمان شده3. 1
ن را بر زبان جاری کرده، اگر چه کافر محارب باشد و ما یقفین همچنین کسی که از روی ترس، شهادتی

یابفد. قفرآن کفریم حتفی در به کفر درونفی او داشفته باشفیم، مصفونیت دارد و جفان و مفال او حرمفت می
ترین موضع نسبت به مشرکان، در صورت توبه آنان و اقامه نماز و ادای زکات، آنان را بفرادر دینفی سرسخت

 خواند:ملمنان می
لَ » ٍم یعش ُل اآلیاِت ِلَقوش یِن َو ُنَفصِّ َواُنکمش فی الدِّ خش ِِ کوَة َف اَتُواش الزَّ ََ َلوَة َو  ن َتاُبواش َو َأَقاُمواش الصَّ ِِ  (11)توبه: « ُموَن َف
باشفند، و مفا پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند، در این صورت برادران دینفی شفما می»

 «کنیم.دانند به تفصیل بیان میگروهی که میآیات ]خود[ را برای 
ها در برابر یک کافر شمشیر کشفید و آن کفافر از روی تفرس، شفهادتین اسامه بن زید در یکی از جنگ

 گفت، اما اسامه او را کشت. پس از بازگشت از جنگ، پیامبر اکرم )ص( فرمود:
د؟ اسامه گفت ای رسول خدا، او برای فرار از ای اسامه، او را کشتی در حالی که ال اله اال الله گفته بو»

قتل، این کالم را گفت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود آیا قلفبش را شفکافتی کفه فهمیفدی راسفت 
 1(725/ 2)واقدی، « گوید یا دروغ؟!می

ن از ها باشفد. یعنفی بفرای مبفارزه بفا کفافرادر آیات جهاد اشاره به همین مصونیت« ال تعتدوا»چه بسا 
 حدود شرعی خارج نشده و به کسانی که مصونیت دارند متعرض نشوید.

 . مصونیت کافران اسیر شده4. 1
در حین جنگ اگر شخصی از کافران به اسارت مسلمانان درآمد نباید کشته شفود؛ بلکفه بایفد احکفام 

 اسیر بر او اجرا شود:
قاِب » َب الرِّ ِذیَن کَفُروا َفَضرش َا َلِقیُتُم الَّ ِِ فی َف ًَ َحتَّ ا ِففدا مَّ ِِ ُد َو  ا َبعش ا َمنًّ مَّ ِِ َوثاَق َف ُتُموُهمش َفُشُدوا الش َخنش َا َأثش ِِ ی 

َحتَّ
زاَرها ...  ُب َأوش َحرش  (1)محمد: .« َتَضَع الش

هفا ]یشفان[ را بزنیفد. تفا چفون آنفان را ]در اند برخورد کنید، گردنپس چون با کسانی که کفر ورزیده»
، پس ]اسیران را[ استوار در بند کشید سپس یا ]بر آنان[ مّنت نهید ]و آزادشان کنید[ کشتار[ از پای درآوردید

 .«و یا فدیه ]و عوض از ایشان بگیرید[، تا در جنگ، اسلحه بر زمین گذاشته شود ... 
 های ویژه. مصونیت5. 1

ونیت جفانی مند در سیره پیامبر اکرم )ص(، چند نفر به طور خفاص مصفهای قاعدهعالوه بر مصونیت

                                                 
 أَال سَالَّمَ وَ عَلَیهِ اللّهُ صَلَّی اللّهِ رَسولُ فَقالَ القَتلِ مِنَ تَعَوُّذاً هاقال إنَّما اللّهِ رَسولَ یا أَقولُ فَجَعَلتُ قالَ اللّهُ؟ لّاإ إِلهَ ال قالَ قَد وَ أُسامَةُ یا قَتَلتَهُ. »2

 «کاذِبٌ؟! أَم هُوَ صادِقٌ أَ فَتَعلَمَ قَلبَهُ شَقَقتَ



 211 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          217

 یافتند. دلیلی که برای مصونیت آنان َکر شده حائز اهمیت است.
در نبرد بدر، پیامبر اکرم )ص( قتل چند نفر از مشرکان مانند ابوالبختری و حارث بن عمفر بفن نوففل را 

نفد. نمودهفا کمفک میداده و گاهی به آنممنوع اعالم کردند؛ به دلیل این که در مکه، مسلمانان را آزار نمی
 (.161؛ جعفریان، 821/ 1همچنین بدین خاطر که به اجبار، راهی جنگ شدند )ابن هشام، 

در جریان فتح مکه با وجود محاربه شدید مشرکان با مسلمانان، مشرکان محاربی که درب خانه خود را 
رنفد بستند مصونیت داشتند. حضرت به یاران خود دستور داد فقط کسانی را بکشند کفه قصفد جنفگ دامی

( طبفق آیفات نخسفتین 111و  113/ 2؛ ابفن هشفام، 616/ 2؛ واقدی، 223 - 222/ 1 مجمع، )طبرسی،
هفای خفود سوره توبه، بعد از اعالم برائت از مشرکان نیز مهلت چهارماهه داده شد تفا مشفرکان بفه پناهگاه

 روند.
 بندیجمع

د که مرز کرامت انسان، دیفن ناصفحیح و توانند این نکته مهم و اساسی را اثبات کننتمام ادله پیشین می
توان مبارزه با کفر قلبی یا حتی کفر ظاهری را منحرف نیست. با توجه به این حجم از ادله، به هیچ وجه نمی

هدف جهاد ابتدایی دانست. بنابراین کرامت و حرمت خون یک شخص به خاطر داشتن دین و آیین خطا از 
 رامت است ویژگی دیگری است.چه موجب سلب کگردد. آناو سلب نمی

ها و با توجه به این که کرامت انسان به واسطه داشفتن دیفن خطفا از او سفلب آیا با وجود این مصونیت
توان گفت که هدف از جهاد ابتدایی، مسلمان نمودن کافران است؟ چگونه جنگ با هفر کفافر شود، مینمی

در امان باشند و مصونیت دارند؟ پس ویژگی دیگری  واجب است تا مسلمان شود اما بسیاری از کافران باید
 کند.در کنار کفر، جنگ را واجب می

 . ضوابط جنگ از جهت شیوه کشتن2
دین اسالم با خوی جنگی و رفتارهای خشن و غیرانسانی در جنگ، که در آن زمان مرسوم بفود، مبفارزه 

روایفت حتفی آرزوی درگیفری و  نمود. وضع ضوابط جنگ، یکی از افتخارات دین اسالم است. طبفق یفک
فرمفود ای مفردم! آرزوی رویفارویی بفا دشفمن نکنیفد و از »... عالقه به جنگ، ناپسند عنوان شفده اسفت. 

؛ 171/ 7)بخفاری، .« رو شفدید صفبر پیشفه نماییفد ... خداوند عافیت را بخواهید پس اگر با دشمن روبه
 1(338؛ بغدادی، 1382/ 3مسلم بن حجاج، 
ها به کار بردن حیله و خیانت در پیمان و انتشار سفم در سفرزمین مشفرکان ممنفوع بفود. در تمام جنگ

های کشفتار (. روش321/ 2نمود )ابن هشام، گاه شب، حمله نمی( پیامبر اکرم )ص( هیچ27/ 5)کلینی، 

                                                 
 .«فَاصبِرُوا ...  لَقِیتُم فَإِذا العافِیةَ، اهللَ وَ اسأَلُوا العَدُوِّ، لِقاءَ تَتَمَنَّوا ال النّاسُ أَیهَا فَقالَ یا. »... 2
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ه جمعی مانند مسموم کردن آب آشامیدنی، آتش زدن و قطع درختان و مفزارع، کفه در آن زمفان منبفع تغذیف
و  27/ 5ها تصریح شفده اسفت )کلینفی، بودند، مشروعیت نداشت. در چند روایت به ممنوعیت این روش

 (.113/ 8؛ طوسی، 31و  21
نَّ النَّ » ِِ ِه ع َقاَل:  ِد اللَّ ِن َصَدَقَة َعنش َأِبی َعبش َعَدَة بش ِلٍم َعنش َمسش ِن ُمسش َراِهیَم َعنش َهاُروَن بش بش ِِ ُن 

ِبفی ص کفاَن علی بش
ا ََ

ف ِِ َحاِبِه َعامَّ ِسِه ُثمَّ ِفی َأصش ِة َنفش ِه َعزَّ َو َجلَّ ِفی َخاصَّ َوی اللَّ ًة ُثفمَّ یُقفوُل ... َو اَل َبَعَث َأِمیرًا َلُه َعَلی َسِریٍة َأَمَرُه ِبَتقش
َم  ِرُقوُه ِبالش َل َو اَل ُتغش خش ِرُقوا النَّ ُلوا ... َو اَل ُتحش ِدُروا َو اَل َتُغُلوا َو ُتَمثِّ عًا َتغش ِرُقوا َزرش ِمَرًة َو اَل ُتحش َطُعوا َشَجَرًة ُمثش َِ َو اَل َتقش ا

 (21/ 5)کلینی، ... .« 
گماشت او را به تقوای خداوند عزوجل درباره خودش ای میهر گاه پیامبر )ص( فرماندهی را بر سریه»

ها را آتش نزنید و با . نخلفرمود ... حیله نکنید، خیانت نکنید، مثله نکنید ..کرد سپس میو یارانش امر می
 .«داری را قطع نکنید و محصولی را آتش نزنید ... آب، غرق نکنید، درخت میوه

ها که جان غیرنظامیفان نیفز طور که گذشت، بنا بر یک روایت، تنها جایی که استفاده از این روشهمان
اند و راهی شهر خود پناه برده افتد مجاز است هنگام ضرورت است. یعنی زمانی که محاربان بهدر خطر می

 ها برای مبارزه با آنان نیست.جز استفاده از این روش
است و هفدف از جهفاد،  -قلبی یا ظاهری -بنا بر نظریه جهاد دعوت، تمام موضوع وجوب جهاد، کفر

، دوگانة مسلمان شدن کافر یا از بین بردن اوست. بعضی از اصول اخالقی جنگ مثل ممنوعیت ُمثله کفردن
ارتباطی با موضوع جهاد ندارد و بر اساس این نظریه قابل پذیرش است. ممنوعیفت مثلفه کفردن بفه معنفای 
حف  جان یک کافر نیست. اما اصول اخالقفی دیگفری هسفتند کفه معفادل حفف  جفان برخفی از کفافران 

سفم در آب باشند. به عنوان مثال ممنوعیت به کار بردن حیلفه و فریفب در صفلح یفا ممنوعیفت انتشفار می
 آشامیدنی بدین معناست که در شرایطی که تنها راه کشتن کافران، این اقدامات است جهاد ممنوع است.

توان از اجبار کافران به پذیرش دین اسالم سخن گفت و برای این امر، جنگ با تمام کافران را چگونه می
ما در مرحله عمل، کارآمفدترین و واجب دانست و هیچ حرمتی برای خون کافر در هیچ شرایطی قائل نشد ا

ها برای سرکوب و از بین بردن کافران را ممنوع دانست؟ بنابراین ضوابط اخالقی جنفگ، ترین روشهزینهکم
 توانند این نظریه را با پرسش چالش مواجه کنند.حداقل، می

 کتاب. قراردادهای صلح و جزیه با مشرکان و اهل3
انان، مشرکان و یهودیان داخل مدینه و یهودیان صفاحب قلعفه، دلیلفی قرارداد صلح و تسالم میان مسلم

دیگر بر بطالن این نظریه است؛ چرا که طبق این نظریه، هیچ دین و ایدئولوژی دیگری حفق حیفات نفدارد. 
؛ ابن هشفام، 161/ 1مدلش ملید همین نکته هستند. )واقدی، ضمره و بنیهمچنین انعقاد صلح با قبایل بنی
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 (511و  511 و 511/ 1
صلح پیامبر اکرم )ص( با یهودیان، صلحی واقعی بود؛ نه یک پوشفش بفرای توطافه و خیانفت. سفخن 

قریظه، در پاس  حیی بن اخطب که از او خواست پیمان خود را بفا پیفامبر کعب بن سعد، یکی از سران بنی
و پیمان بسفتم و از او جفز من با محمد قرارداد »اکرم )ص( نقض کند گواه بر همین مطلب است. او گفت: 

/ 2)واقدی، « ای را ندریده و همسایه خوبی برای ما بوده است.راستی و وفا ندیدم. او پیمانی نشکسته، پرده
فٍد َو »... ( در نقل بیهقی آمده است: 221/ 2؛ ابن هشام، 155 ّنی َلم َأَر َرُجاًل َأصَدَق َو ال َأوَفی ِمفن ُمَحمَّ ِِ َف

کَرَهنا َعلی ِدیٍن َو ال َغَصَبنا مااًل ...  َأصحاِبِه َو الّلهِ   (111/ 3)بیهقی، .« ما َأ
ام. به خدا قسم ما را بر دینی مجبور نکفرد و تر و وفادارتر از محمد و یارانش ندیدهمن فردی صادق»... 

 .«مالی را از ما تصاحب ننمود ... 
قفدرت نظفامی مسفلمانان واجفب در نقد این دلیل ممکن است گفته شود که جهاد ابتفدایی در ففرض 

 است. در آغاز حکومت، مسلمانان هنوز ضعی  بوده و به همین دلیل، با ادیان دیگر سازش نمودند.
این نقد قابل پذیرش نیست. چرا که قدرت نظامی مسلمانان به حدی بفود کفه توانسفته بودنفد بزرگفان 

مدلش نیز چندان معروف و مقتدر نبودند. ضمره و بنیقریش را در جنگ بدر شکست دهند. قبایلی مانند بنی
شکنی یهودیان، آنان را محاصره و اخراج کننفد های نخست، پس از پیمانآیا مسلمانانی که توانستند در سال

 توانستند از ابتدا و بدون انعقاد صلح، پرچم تخاصم با این اقوام را برافرازند؟نمی
نضیر از مدینه به جای جنگ و کشفتار آنفان اسفت. و بنی قینقاعنکته دیگر، حکم به اخراج یهودیان بنی

 ( حکم به اخراج با این نظریه سازگار نیست.111و  17/ 2؛ ابن هشام، 383و  178/ 1)واقدی، 
سوره انفال، پیفامی بفه مشفرکان  81در جنگ بدر پیش از آغاز جنگ، پیامبر اکرم )ص( در پی نزول آیه 

« ر شود و من به جنگ با غیر شما درآیم برایم بهتر اسفت؛ پفس برگردیفد.باید غیر شما با من درگی»فرستاد: 
( اگر هدف از جهفاد، مسفلمان شفدن مشفرکان بفوده اسفت ایفن 611/ 1 مجمع، ؛ طبرسی،81/ 1)واقدی، 

پیشنهاد صلح، قابل توجیه نیست. ضع  مسلمانان در این جنگ نیز توجیفه خفوبی نیسفت؛ چفرا کفه ایفن 
 مسلمانان به پایان رسید و موجب خواری مشرکان شد. جنگ با پیروزی مقتدرانه

کنفد. رسول خدا )ص( در سال هفتم هجری با مشرکان محارب قریش، پیمان صلح حدیبیه منعقد می 
تر، انعقاد عقد صفلح بفا اهفل کتفاب و گفرفتن ( از همه واضح317/ 2؛ ابن هشام، 811/ 2)ر.ک: واقدی، 

( طبق تاری ، پیامبر اکرم )ص( از 21ن اسالم، سازگار نیست. )توبه: جزیه از آنان، با جنگ برای تحمیل دی
نصارای نجران، دومه و ایله جزیه گرفتند؛ با این که مکه فتح شده بود و هنگامه قدرت اسالم بود. )واقفدی، 

 (18/ 1؛ ن.ک: حب الله، 525/ 2؛ ابن هشام، 1131و  1127/ 3
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یه4  های تبلیغی. سر
نفام دارد. « سفریه»شفدند دهی ففردی غیفر از پیفامبر اکفرم )ص( فرسفتاده میهایی که بفه فرمانفگروه

شدند، شاهد بر ابطال این نظریه هستند. چنفدین هایی که پس از فتح مکه، صرفًا برای تبلیغ، اعزام میسریه
 سریه صرفًا برای دعوت، ارسال شدند و فرمانده سریه از جنگ منع شد.

جذیمه، صرفًا برای دعوت فرستاده شد؛ نه جنگ. البته که به سوی بنیسریه خالد بن ولید بعد از فتح م
خالد در این سریه دست به کشتار زد و رسول خدا )ص( از عملکرد او برائت جست و برای کشتگان، فدیفه 

شفود. ( همچنین در موارد دیگر ملاخذه فرمانده سریه به خاطر ارتکاب قتل دیده می112/ 2داد. )ابن سعد، 
 (823/ 2؛ ابن هشام، 636/ 2، )واقدی

ای از هاست. پس از فتح مکه نامهسریه معاَ بن جبل به سوی یمن و قبیله حمیر نیز از همین قسم سریه
به دست رسول خدا رسید مبنی بر این که حمیریان عقیده شرک را رها کفرده « ِحمَیر»سوی سران قبیله یمنی 
هفای دیفن را گروهی را به سرپرستی معاَ بن جبل فرستاد تا هم آموزهاند. پیامبر اکرم و دین اسالم را پذیرفته

( پیامبر اکرم بفه 561/ 2آوری کنند )ابن هشام، نشر دهند و هم زکات مسلمانان و جزیه اهل کتاب را جمع
 معاَ توصیه نمودند:

کتاب وارد  گیری نکن. مژده بده و نفرت ایجاد نکن. تو به زودی بر گروهی از اهلآسان بگیر و سخت»
یگانه نیسفت و پرسند کلید بهشت چیست؟ بگو شهادت به این که خدایی جز خدای خواهی شد. از تو می

 (511/ 2، و)هم« شریکی ندارد.
سریه امام علی )ع( به سوی یمن و همدان، در رمضان سال دهفم هجفری و شفش مفاه پفیش از وففات 

تصریح شده که هدف از سریه امام علی )ع(، قضفاوت پیامبر اکرم )ص(، نیز از این قبیل است. در روایات 
، ابن بابویه؛ 511و  152/ 1جا و برقراری صلح بوده است )صفار، مسلمان آنگری میان مردم تازهو میانجی
 ( از جمله این روایت:256/ 1؛ طبرسی، اعالم الوری، 223االمالی، 

شفان را اصفالح و به یمن فرسفتاد تفا میان طالب علیه السالم فرمود رسول خدا مرا خواندعلی بن ابی»
کنم. به ایشان گفتم ای رسول خدا تعداد آنان زیاد است و من جوان نورسی هستم. پفس بفه مفن فرمفود ای 

های هایی از قضفاوتنمونه 1(85/ 2، عیون اخبار الرضا )ع(، ابن بابویه؛ ن.ک: 511/ 1)صفار، ...« علی، 
 (.352/ 7و  111/ 5ده است )کلینی، امام علی )ع( در این سفر گزارش ش

گر به سوی یک قبیله با هدف صرفًا تبلیغ و دعوت، حتی پس از مسلمان شدن آنان، اعزام مبلغ و دعوت
                                                 

سَّلْمَانِی عَنْ یرْفَعُهُ إِلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِغَزَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِی . »2
نَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ یا رَسُولَ اللَّهِ ع إِنَّهُامْ قَاوْمٌ کیِیارٌ وَ أَنَاا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ دَعَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَجَّهَنِی إِلَی الْیمَنِ لَأُصْلِحَ بَی

 .«شَابٌّ حَدَثٌ فَقَالَ لِی یا عَلِی ... 
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در حالی که مسلمانان از توانایی رویارویی نظامی برخوردار بودند حاکی از نفی اجبار و تحمیل دین است؛ 
الم را به اختیار آنان واگذار کرده و پس از اعالم پذیرش اسالم از سوی چرا که گویا پیامبر گرویدن آنان به اس

توانستند پیش از گرایش اختیاری آنان به اسفالم، دارد، در حالی که همان گروه میآنان، گروهی را گسیل می
کفه گرففت ها در زمانی صفورت میبرای نبرد و تحمیل دین، بدان منطقه بروند. فراموش نکنیم که این سریه

یابی بفه پیفروزی در درگیفری نظفامی را مسلمانان پس از فتح مکه قدرت شگرفی یافته بفوده و تفوان دسفت
 داشتند.

شد. با سفارش پیامبر اکرم جنگ ممنفوع شفد ها، دعوت نامسلمانان به اسالم نیز انجام میدر این سریه
؛ طبرسی، 26/ 5آغاز شود )کلینی، ها چند نفر از مسلمانان را کشتند جنگ، تا دعوت صورت گیرد. اگر آن

 (.257/ 1اعالم الوری، 
 پیامبر اکرم )ص( به امام علی )ع( سفارش نمود:

ها نجنگ تا این که با تو بجنگند. اگر آماده نبرد شدند نجنگ تا از شما یفک کشفته بگیرنفد. اگفر با آن»
بدهند، نماز بخوانند و برای  چنین شد نجنگ. منتظر بمان و عجله نکن. اگر حاضر شدند شهادت به توحید

فقرایشان زکات بدهند بیشتر از این نخواه. اگر خداوند به دست تو فردی را هدایت کند برای تو بهتر است از 
 «کند.چه خورشید بر آن طلوع و غروب میآن

 . ادله قرآنی بر نفی اجبار5
جهت که ایفن آیفات، مشفتمل بفر  آیات قرآن کریم نقشی پیشینی نسبت به سیره نبوی دارند. یعنی از آن

توانند نقش علت را برای سیره بفازی دهی خداوند متعال برای پیامبر اکرم )ص( هستند میخط سیر و جهت
کفه چنانکرده و به نحو برهان لّمی، ما را به استنبام بهتر سفیره پیفامبر از مفتن تفاری ، رهنمفون سفازند؛ هم

بت به سیره داشته، معلول آن بوده و با برهان اّنی، مفا را بفه سفیره رفتارهای پیامبر اکرم )ص( نقش پسینی نس
 رسانند.می

کننفد. ممکفن اسفت گفتفه شفود آیاتی از قرآن کریم، فرضیه اجبار به پذیرش شریعت اسالم را نفی می
 مقصود از این آیات، نفی اجبار به پذیرش قلبی و واقعی دین است و منافاتی بفا اجبفار بفه التفزام ظفاهری و

رسد اکراه و اجبار، اساسًا نسبت به اعتقاد و التزام قلبی افراد، معنفا نفدارد. عملی به دین ندارد. اما به نظر می
 اجبار و زور، نسبت به رفتارها و التزام ظاهری، معقول است.

َغی ... » ُد ِمَن الش یِن َقدش َتَبیَن الُرشش کراَه ِفی الدِّ ِِ  (258)بقره: .« ال 
 .«جباری نیست. و راه از بیراهه بخوبی آشکار شده است ... در دین هیچ ا»
َت َعَلیِهمش ِبُمَصیِطر» َت ُمَذکر  َلسش ما َأنش نَّ ِِ  (22و  21)غاشیه: « َفَذکرش 
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 «ای. بر آنان تسّلطی نداری.پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده»
ِض کُلُهمش َجِمیع» رش

َ ََ َرُبک آلََمَن َمنش ِفی األش ِمِنیَن َو َلوش شا فی یکوُنفوا ُمفلش اَس َحتَّ َت ُتکِرُه النَّ )یفونس: « ًا َأ َفَأنش
11) 

آوردند. پس آیفا سر ایمان میها یکخواست، قطعًا هر که در زمین است همه آنو اگر پروردگار تو می»
 «کنی که ملمن گردند؟تو مردم را ناگزیر می

مسفلمانان بفه رسفول خفدا )ص( عفرض »نیم: خوادر روایتی از امام رضا )ع( َیل همین آیه شریفه می
شفود و در برابفر دشفمن، کردند اگر مردمی که بر آنان قدرت داری بر اسالم اجبار کنی تعدادمان بیشفتر می

شویم. رسول خدا )ص( فرمود خداوند را با بدعتی دیدار نخواهم کرد که درباره آنان چیفزی بفه نیرومند می
ای محمفد! اگفر پروردگفارت سفتم. سفپس خداونفد وحفی فرمفود کفهمن نگفته است و من از متکلففان نی

آوردند ... اگر با آنفان چنفین کفنم مسفتحق خواست تمام افراد زمین با اجبار و اضطرار در دنیا ایمان میمی
خواهم آنان بفا اختیفار و بفدون اضفطرار ایمفان آورنفد تفا اسفتحقاق شوند. اما من میثواب و مدح من نمی

( نفی اجبار به التزام ظفاهری بفه 311)ابن بابویه، التوحید، .« و بهشت جاودان را بیابند ... نزدیکی، برتری 
 اسالم از این حدیث، روشن و آشکار است.

ای جز تبلیغ های مختل  قرآن کریم این مضمون تکرار شده است که پیامبر، وظیفهدر یازده آیه از سوره
 ه آل عمران:سور 21رسانی ندارد. از جمله آیه و پیام
ام و هر که مرا پیفروی کفرده ]نیفز پس اگر با تو به محاّجه برخاستند، بگو من خود را تسلیم خدا نموده»

ایفد؟ پفس اگفر خود را تسلیم خدا نموده است[ و به کسانی که اهل کتابند و به مشرکان بگو آیا اسفالم آورده
ند، فقط رساندِن پیام بفر عهفده توسفت و خداونفد بفه اند و اگر روی برتافتاسالم آوردند، قطعًا هدایت یافته

 1«]امور[ بندگان بیناست.
 روش دعوت به اسالم و تبلیغ شریعت پیامبر اکرم )ص( در قرآن کریم چنین آمده است:

ای[ که نیکفوتر اسفت مجادلفه با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوه»
یافتگفان ردگار تو به ]حال[ کسی که از راه او منحرف شده دانفاتر، و او بفه ]حفال[ راهنمای. در حقیقت، پرو

 2(125)نحل: .« ]نیز[ داناتر است... 
مگفر ]بفا[ کسفانی از آنفان کفه سفتم  -ای[ که بهتر است، مجادله مکنیدو با اهل کتاب، جز به ]شیوه»

ه[ به سوی شما نازل گردیده، ایمان آوردیم و خدای چه به سوی ما نازل شده و ]آنچو بگویید به آن -اندکرده
                                                 

 فَإِنَّماا تَوَلَّاوْا إِنْ وَ اهْتَادَوْا فَقَادِ أَسْلَمُوا فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ أَ الْأُمِّیینَ وَ الْکتابَ أُوتُوا لِلَّذِینَ قُلْ وَ اتَّبَعَنِ مَنِ وَ لِلَّهِ وَجْهِی أَسْلَمْتُ فَقُلْ حَاجُّوک فَإِنْ. »2
 «بِالْعِبادِ بَصِیرٌ اللَّهُ وَ الْبَالغُ عَلَیک

 .«أَحْسَن ...  هِی بِالَّتِی جادِلْهُمْ وَ الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِکمَةِ رَبِّک سَبِیلِ إِلی ادْعُ. »1
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 1(18)عنکبوت: « ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.
وگوی دینفی بفا کفافران تفا هنگامفه وففات حضفرت اسفت. سیره پیامبر اکرم )ص(، حاکی ادامه گففت

در سفال چهفارم  شواهدی نظیر مبلغانی که در رجیع به شهادت رسیدند و همچنین چهل قفاری جفوان کفه
دهند )واقدی، هجری به عنوان مبلغ ارسال شدند و در بار معونه به شهادت رسیدند بر این سیره شهادت می

 (.317و  351/ 1
(. 62/ 2؛ یعقفوبی، 187/ 1مناظره و مباهله حضرت با مسیحیان نجران، گواه بر این سیره است )مفید، 

مفید، بعد از فتح مکه و در زمان قدرت حکومت اسفالمی و باید توجه داشت که این ماجرا به تصریح شی  
توان گفت ناتوانی از جنگ و پیکار، پیامبر را بفه اقبال عمومی به سوی پیامبر اکرم )ص( روی داد. یعنی نمی

 نشیند.وگو با دیگران میوگو وا داشته است. بلکه پیامبر اکرم در اوج قدرت به گفتبحث و گفت
یکی از مفاد پیمان حدیبیه نیز قابل استفاده است. طبق نقل قمفی و طبرسفی در ایفن  نفی اکراه دینی، از

هیچ کس بر دینی اجبار نشود و به خاطر دینش مورد آزار و سفرزنش قفرار نگیفرد »... نامه آمده است: صلح
 (.215/ 1؛ طبرسی، اعالم الوری، 313/ 2)قمی، ...« 

داننفد. )ر.ک:   و حدیث مقاتله را ناس  آیات پیشین میداران نظریه جهاد دعوت، اطالق آیه سیطرف
( ادعای نس  یا اختصاص آیات نفی اکراه دینی و سیره نبفوی بفه مکفه و قبفل از تشفکیل 361/ 1ابن رشد، 

دلیفل اسفت. قرضفاوی بفه طفور اساس و بیحکومت اسالمی یا اختصاص به قبل از نزول آیات برائت، بی
 کشیده است. مبسوم، ادعای نس  را به چالش

ها شده تعلیلی وجود دارد که مفانع از پفذیرش به اعتقاد قرضاوی، در بعضی از آیاتی که ادعای نس  آن
َغی ... »قول نس  است. به طور مثال، آیه شریفه  ُد ِمَن الش یِن َقدش َتَبیَن الُرشش کراَه ِفی الدِّ ِِ برای نففی اکفراه، .« ال 

 (.322شن بودن حقانیت دین اسالم است )قرضاوی، کند و آن، وضوح و روتعلیلی َکر می
 

 گیرینتیجه

توان نظریه جهاد دعوت و اجبفار ها میبندی میان آنبا مرور رفتارها و مواضع پیامبر اکرم )ص( و جمع
های جنگِی بخش زیادی از کافران، با هفدف تحمیفل دینی را ناسازگار با ادله و قراین قلمداد کرد. مصونیت

گر این نکته باشد که هدف جنگ، صفرفًا تواند بیاند، سازگاری ندارند. ضوابط شیوه کشتن، میدین در جها
 کشتن کافران نبوده است.

                                                 
 نَحْنُ وَ واحِدٌ إِلهُکمْ وَ إِلهُنا وَ إِلَیکمْ أُنْزِلَ وَ إِلَینا أُنْزِلَ بِالَّذِی آمَنَّا قُولُوا وَ مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ إِلَّا أَحْسَنُ هِی بِالَّتِی إِلَّا الْکتابِ أَهْلَ تُجادِلُوا ال وَ. »2
 «مُسْلِمُونَ. لَهُ



            210                           اکرم )ص( امبریجهاد دعوت با سنجه فعل پ هینظر یابیارز                           9911 پاییز

قراردادهای صلحی که میان پیامبر اکرم )ص( و مشرکان یا اهل کتاب، حتی در اوج اقتفدار مسفلمانان، 
یغی در اوج اقتدار مسلمانان بفه منفاطق منعقد شد گواه بر بطالن نظریه جهاد دعوت است. چندین سریه تبل

تواننفد ها نیز میمختل  اعزام شدند که وظیفه آنان صرفًا تبلیغ بود و از جنگیدن، منع شده بودند. این سریه
این نظریه را زیر سلال ببرند. چندین آیه از قرآن کریم نیز پیامبر اکرم را از اجبار و تحمیفل، دور داشفته و بفه 

نمایند. طبق روایتی از کتاب التوحیفد نیفز پیفامبر اکفرم )ص(، پیشفنهاد یک، سفارش میتذکر و گفتگوی ن
 نمایند.دیگران مبنی بر اجبار دین اسالم در شرایط اقتدار را قاطعانه رد می
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