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   :چكيده

ته و مذهب و نظريات مذهبي اهميتي قاطع در فهم ماهيت جنگ و اخالق نظامي در جهان اسالم داش

ـ          » جهاد«جنگ كه در ادبيات فقه اسالمي با عنوان         . دارد  هشناخته مي شـود، يكـي از فـروع دهگان

  در ايـن مقالـه كوشـش      .  براين، يكي از ابواب اصلي فقه اسالمي مي باشد        او بن . ديانت اسالم است  

ار مي كنيم برداشت اسالم شيعي از ماهيت جهاد و اخالق نظامي در نصوص اسالمي را بـه اختـص                  

اين مقاله كوشش كرده است بـا نظـر بـه دو تفكيـك              .  مورد بررسي قرار دهيم؛ جهاد در فقه شيعه       

تمايز بين نظريه كالسـيك و  ) 2 و؛بين فقه شيعه و اهل سنت در باب جهاد از يك سوي      ) 1اساسي؛  

  بـاب جهـاد اقـدام نمايـد؛        جديد شيعه درباره جهاد از سوي ديگر، به تحليل دو مطلب اساسي در            

اخالق نظامي و حقوق بـشردوستانه      ) ديدگاه شيعه در باب ماهيت جهاد در دوره غيبت؛ و ب          ) الف

  . در منابع فقه شيعه
  
  
  
  :  واژگان كليدي
   اخالق نظامي- دفاع– جنگ – جهاد – اهل سنت - فقه شيعه -اسالم 
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 .ن مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداياز اين نويسنده در   شدهاي اطالع از ديگر مقاالت منتشربر
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    مقدمه-1

بنـابراين،  . ثر اسـت  ؤها مـ  نمايد كه در تمدن اسالمي نصوص ديني بر رفتار انسان         چنين مي 
مذهب و نظريات مذهبي اهميتي قاطع در فهم ماهيت جنگ و اخالق نظامي در جهـان اسـالم                  

هاي اصـلي آن توصـيف      اگر بتوان تمدن اسالمي را با يكي از بزرگترين مشخصه         . داشته و دارد  
ايـن  . محـور اسـت    -نمود، بايد بالفاصله اين نكته را اضافه كنيم كه تمدن اسالمي تمدني فقـه               

هـا،  نكته بدين معني است كه شريعت اسالمي شريعتي فراگير است؛ هـم چنانكـه ديگـر ارزش          
ماهيـت جنـگ و      تبيين مي كند،  ] از تولد تا مرگ   [را  » انسان مسلمان «قوانين و اخالق زندگاني     

  .اخالق نظامي را نيز تعريف مي كند
زندگي تـاريخي انـسان      نصوص ديني با     ه اسالمي چنان دانشي است كه رابط      هفقه در جامع  

هدف فقه جريان نص در تاريخ و يا بر عكـس،           . مسلمان را در هر زمان و مكان تعيين مي كند         
منظور از نـص در فرهنـگ اسـالمي مجموعـه اي اعـم از قـرآن و                  . پيوند زندگي با نص است    

د و   شيعه است كه پيوندي دروني با هم دارن        هاحاديث نبوي ونيز اخبار امامان معصوم در انديش       
و ) ص(توان گفت احاديث پيـامبر اي كه مي گونهبه. شوندناميده مي  »سّنت«در اصطالح اسالمي    

 فقه ارجاع مـسائل زنـدگي از جملـه          هوظيف. اخبار امامان شيعه مفسرآيات قرآن تلقي مي شوند       
. و استنباط احكام الزام آور شرعي در ايـن بـاره اسـت            » سّنت قرآن و «مسائل صلح و جنگ به      

 ديگري نيز استناد مي كنند كه در اهل ه دو گانه فقه، عالوه بر قرآن و سنت، به منابع و ادل    دانش
  . مـي باشـند   » اجمـاع «و  » عقـل «، و با اندك تفاوتي در مـذهب شـيعه           »قياس«و  » اجماع« سنت
ـ    )4عقل،  ) 3سنت،   )2قرآن ،    )1؛  هسان منابع چهارگان  بدين  اربعـه و تفـصيلي در       هاجمـاع، ادل

درست بـه همـين     . شونديعه مي باشند كه منبع استنباط احكام صلح و جنگ تلقي مي           مذهب ش 
ـ          « دليل است كه       تعريـف »  تفـصيلي چهارگانـه    هفقه را استنباط احكام شرعي فرعي از ايـن ادل

 .)247،ص2 جق،1417مصباح االصول، الخوئي،(  اندكرده
ـ       شناخته مي   » جهاد«جنگ كه در ادبيات فقه اسالمي با عنوان           هشود، يكـي از فـروع دهگان

در ايـن مقالـه     .  باشـد و بنا بر اين ، يكي از ابواب اصلي فقـه اسـالمي مـي              . ديانت اسالم است  
كوشش مي كنيم برداشت اسالم شيعي از ماهيت جهاد و اخالق نظامي در نصوص اسـالمي را                 

  .به اختصار مورد بررسي قرار دهيم؛ جهاد در فقه شيعه
  

  تي شيعهمفهوم جهاد در فقه سن -2

 ارزشمندي در باب ماهيت جهاد در اسالم شيعه  بايد بر دو نكته اساسي توجـه                 ه هر مطالع 
تفاوت ) تفكيك بين دو تفسير كالسيك و جديد از مفهوم جهاد درفقه اسالمي، ب            ) نمايد؛ الف 
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اين دو نكته چنان اساسي است كه درك مفهوم         . اصولي ديدگاه شيعه و سني در خصوص جهاد       
  .نمايدممكن ميرتوجه به آن غياسالم شيعي بيجهاد در 

ي و دفاعي تقـسيم      يفقه كالسيك اسالمي، اعم از اهل سنت و شيعه، جهاد را بردو نوع ابتدا             
در ديدگاه كالسيك اصل بر جهاد است و منظور از جهاد هم جهاد ابتـدايي اسـت كـه     . مي كند 

ايـن  . )209،ص1981علـي، المطلـع،   الب(حداقل به صورت واجب كفايي بر هر مسلماني واجب است         
الناسخ  المقري،( آيات صلح در قرآن مي داند     » ناسخ«ويژه در اهل سنت آيات جهاد را        ه  ديدگاه  ب  

 بنـابراين، جهـاد را از وظـايف دينـي           ، و )27ص ،1ج ، 1986ابـن حـزم،   / 30-29صص ،1ج و المنسوخ، 
ابوبكر محمد بـن ابـي الـسهل        . كندناپذير مسلمانان تا روز قيامت و پايان تاريخ تلقي مي         تعليق

اي چيده است گونهاز فقيهان مكتب حنفي اهل سنت، آيات قرآن را به ،)ق482 مرگ(السرخسي
 و ترك رابطه تا دعوت به اسالم از         اعراض مسلمانان با غير مسلمانان، از       هكه گويي احكام رابط   

تهـاجم ابتـدايي بـه غيـر        راه موعظه، تا جنگ دفاعي در صورت تهاجم دشمن، و سـرانجام تـا               
  وي مي نويسد؛.مسلمانان ، تحول يافته و در اين آخري به عنوان حكم نهايي تثبيت شده است

 از مشركان بود، سپس دستور يافت كه آنان را           اعراض رسول اهللا ابتدا مأمور به    «
شد كه در صورت هجـوم       سپس مأمور  .با موعظه و جدال احسن به دين فرا خواند        

-بـدين . اقدام به جنگ كند و سرانجام مأمور به جنگ ابتدايي گرديـد           ) آنان(ابتدايي

 جهاد با مشركين تثبيت و مستقر گرديد و آن واجبي است كه تا              هسان، امر بر فريض   
 المبسوط، السرخسي،( »عه و هو فرض قائم الي قيام السا  قيام قيامت استوار خواهد بود؛    

  ). 2ص ،10ج ،1986
ـ      [، رهبر مذهب شافعي     )ق204-150(امام محمد شافعي    هيكي از مـذاهب فقهـي چهـار گان

نيـز   عقيده دارد كه آيات ناظر به صلح و نهي از جنگ تا شروع تهـاجم دشـمن، و                 ]  اهل سنت 
] 193/  بقره   [ »وقاتلوهم حتي التكون فتنه   «ههاي حرام شرعي، همه با نزول آي      منع جنگ در ماه   

از بزرگـان    ،)ق620-540(ابو محمد المقدسـي   ). 161ص ،4ج ق،1393شافعي، األم، ( منسوخ شده است  
المقدسـي،  (  جهاد ابتدايي، حداقل سالي يك بار تأكيـد دارد هفقه حنبلي نيز همانند شافعي بر نظري     

از رهبـران مـذهب     ) ق463(ابو عمر يوسف بن عبـد اهللا القرطبـي        . )254-252، صص 4ج بي تا،  الكافي،
 ق،1407 القرطبي، الكافي،( جهاد ابتدايي را طي كرده است      البته چنين مسير فقاهتي در باب        هممالكي  

در شرح كبير، جهاد را حتي با وجود والي و امير جائر ) 1302:وفات(ابو البركات مالكي  . )205ص
  .)172، ص2الشرح الكبير، بي تا، ج ابوالبركات،(  نيز واجب دانسته است

گر مكاتب فقهي و كالسـيك اهـل         با همان سياق دي    هم جهاد ابتدايي در آثار حنفي       هانديش
ما واجب اسـت كـه بـه جنـگ           بر«نويسد؛  مي» تبيين الحقايق  «هنويسند. سنت تأكيد شده است   

. شروع كنيم، هرچند كه آنان اقدام و شروع به تهاجم عليه ما نداشته باشند             ] مشركين[ عليه آنان 
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ادل قادر به ابطال ايـن      زيرا خداوند قتال مشركين را واجب دانسته و هرگز جور جائر و عدل ع             
همو در تبيين وجـوب كفـايي جهـاد، بـه           . »باشد تا اينكه مردمان ال اله اال اهللا گويند        واجب نمي 

 ق، 1313تبيـين الحقـايق،   الزيعلي،( كندنيز  به عنوان يك دليل فقهي اشاره و استناد مي      » اجماع امت «

  . )241ص ،3ج
استدالل ، همـسان اهـل سـنت بـوده و            هفقه كالسيك شيعه، از لحاظ روش شناسي و شيو        

اي انتقادي بر فقـه     نقل شده است، چونان حاشيه    ) ق1380-1292( اهللا بروجردي چنانكه از آيت  
 استوار  )ع( با اين تفاوت كه از حيث اصول اعتقادي بر مبناي امامت امام معصوم             1.باشدسني مي 

بـار امامـان معـصوم    اخ«اين تفاوت كالمي موجب شـده اسـت كـه دسـتگاه فقـه شـيعه               . است
در نتيجه، بخصوص   . تلقي كنند ) ص(بع مفسر قرآن و سنت پيامبر اسالم      را چونان من  » )ع(شيعه

  . شيعه تفاوتي تعيين كننده با فكر سني پيدا كرده استهدر باب ماهيت جهاد، انديش
فقه شيعه نيز همانند اهل سنت، جهاد را فريضه اي از فرايض اسالم و ركني از اركان ديـن                   

ا، بال فاصله قيد بسيار مهمي مي افزايد و آن اينكه جهاد جز به              ام. ايي مي داند  و البته واجب كف   
 - به امام معصوم تعريـف شـده اسـت         ]اغلب[ كه در فقه سنتي شيعه     -حضور و اذن امام عادل      

كه از اكابر فقه    ) ق 460 -380( شيخ الطائفه ابي جعفر محمد بن حسن  طوسي        . باشدنمي جايز
  نويسد؛ مي» النهايه« است در شيعه 

جهاد فريضه اي از فرائض اسالم و از اركان آن محسوب مي شود كه واجـب                «
به جز زنان، پيران ، مريض ها، كودكـان         (  مردم معني كه بر همه   به اين   . كفايي است 
امـا از جملـه     . واجب است كه به قدر كفايت قيام به امـر جهـاد كننـد             ) و ديوانگان 

و جهـاد   .امام عادل است كه جهاد جز بـه اذن او جـايز نيـست             شروط جهاد وجود    
 امـور مـسلمين     هبـراي ادار   ]در زمان ظهـور   [بدون ظهور او، يا حضور كسي كه او         

نصب نمود و خود امام يا چنين نايبش مـردم را بـه جهـاد دعـوت نكننـد شايـسته          
و پـس تـا زمـاني كـه امـام ظـاهر نبـوده               . نخواهد بود و بر مردم واجب نمي شود       

 جور يـا    هو جهاد با ائم   . منصوب او حاضر نباشد، جهاد با دشمن جايز نخواهد بود         
و اگـر   .  آن مستحق گناه است    هي است كه انجام دهند    يخطا] معصوم ظاهر [ غيرامام
 شود اجري نخواهد داشت و اگر شكست خـورده و آسـيب ببينـد گناهكـار                 پيروز

  .خواهد بود

                                                           
-1292(ه علميـه قـم    زيس حـو  ئيت اهللا العظمي حسين  طباطبايي بروجردي مرجع و ر         آ  اين سخن مشهور از       - 1

   .اي اهتمام داشتوي به مباحث فقه مقايسه .شود حوزه نقل ميواره در لسان اهلاست كه هم) ق1380

- http://www.taghrib.ir/tmain_fa.aspx?lng=fa&mode=art&artid=814 
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مال قرار گيرندو اساس اسالم يا جان و      مگر اينكه مسلمانان مورد هجوم دشمن       
ع واجـب اسـت   در اين صورت جهاد و دفـا     . تهديد قرار گيرد  و خاندان افراد مورد     
ا نه به قصد جهاد ابتدايي يا همراهي امام جائر ، بلكه به قـصد               حتي با امام جائر، ام    

-289،بي تا،صـص  هالطوسـي،النهاي (»منان و اسـاس اسـالم       ؤدفاع از نفس و خويشان و م      

290  .(  

 عبارات فوق ساختار عمومي بيان شيعه در باب ماهيت جهاد در اسالم است كه گفتـه مـي            
صـالحي ،جهـاد،    ( ميانه و در تناظر بـا آن قـرار دارد         ه  شود در امتداد فقه الجهاد اهل سنت در دور        

) ق1266(تـا صـاحب جـواهر     ) ق460 -380(هيچ تغييري از شيخ طوسـي     ، و بي  )46ش،ص1382
 ،21ج ش،1362 نجفـي، جـواهرالكالم،   ( »جواهر الكـالم  « متأخر شيعه به نام    هين موسوع مؤلف بزرگتر 

  . و بعد از آن  تداوم يافته است)3ص
 بـه   - چونـان اهـل سـنت      -يكي آنكه، جهاد را   )1 اساسي دارد؛    هسخن شيخ طوسي دو نكت    

 ظهور امام   هي را مشروط به زمان    يدوم آنكه جهاد ابتدا   ) 2.دفاعي تقسيم مي كند      ي و يجهاد ابتدا 
اش بـه    ويـژه  ه منصوب او در زمان ظهور ، و دعوت او يا نماينـد            ه، يا حضور نمايند   )ع(معصوم

  .و بنابراين جهاد در ركاب رهبران و حاكمان جائر را نفي مي كند. داندجهاد مي
 موضع شيعه درباب جهاد است؛ به اين دليل كه تصميم و            هنندك اين دو شرط شروط تعيين    

است ؛ وبدين لحاظ كه امام معصوم شـيعه         )ع(هاد  از وظايف اختصاصي امام معصوم      اقدام به ج  
ق تا كنون در غيبت است، جهاد ابتدايي از ديدگاه شيعه عمـالً منتفـي               261اثني عشري از سال     

هور و   مـش  هبدين سـان ،در فقـه كالسـيك شـيعه انديـش           .  غيبت به تعليق افتاده است     هودر دور 
به رغم » تعطيل جهاد ابتدايي«ادعاي اجماع هم شده است، حكم به       اًديدگاه غالب شيعه كه بعض    

  .پذيرش ساختار عمومي فقه سني در باب جهاد شده است
  

  انديشه هاي جديد -3

 نگرش هاي انتقادي معاصر در فقه اسالمي، اعم از شيعه و سني، به تفسيرهاي جديـدي از           
توان به ديدگاه شـيخ محمـد       هل سنت مي  از بين متفكران ا   .آيات جهاد قرآن تمايل پيدا كرده اند      

 و  )7ص ش، 1373جهاد، مطهري،( ، و مرتضي مطهري   )215-210ص ،2ق،ج1417عبده، المنار، ( »المنار«عبده در   
برخالف فقه كالسيك ،كه آيات     . از متفكران معاصر شيعه اشاره كرد     ) پيشين(صالحي نجف آبادي  

صالت جهاد ابتدايي حكم مـي كردنـد، ايـن          مطلق جهاد را ناسخ آيات مقيده مي دانستند و به ا          
انديشمندان، آيات مقيده را مفسر آيات مطلق جهاد قرار مي دهند و بنابر اين به اصالت صلح و                  

ـ    بر اساس ديدگاه  . ماهيت دفاعي جهاد در اسالم نظر دارند        جهـاد در    ههاي جديد، تقسيم دوگان
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ل جهاد در اسالم ماهيت دفـاعي پيـدا         فقه كالسيك به جهاد ابتدايي و دفاعي از هم پاشيده و ك           
  .كرده است

ديدگاه مقاله حاضر، از آن روي اهميت دارد كه ماهيت مطلقاً دفاعي جهاد در          از اين نكات، 
به عبارت ديگر ، قطع نظراز امكان تحول و پيـدايي           .  غيبت را نشان مي دهد     هفقه شيعه در دور   

 الجهاد همـواره بـر جهـاد دفـاعي اسـتوار       هاي جديد در فقه اسالمي، تفكر شيعي در فقه        نظريه
در سطور زير اين نكته را بيشتر بسط مي دهيم و آنگاه اخالق نظامي در اسـالم شـيعه را          .است

  . دنبال خواهيم كرد
  

  مباني جهاد و دفاع در فقه شيعه -4

اسـت؛ تفـاوت اصـلي فقـه        » امامـت محـور   « اشاره كرديم كه دستگاه فقه شيعه، دستگاهي        
 اثني عشري به نـصب الهـي و عـصمت           هاعتقاد شيع .  امامت است  ه سنت در نظري    با اهل  1شيعه

 از  - معصوم دوازدهـم   -)عج( عقيده بر غيبت امام مهدي     نيز امامان دوازده گانه از يك سوي، و      
 فقه شيعه به طور كلي ، وخصوصاً موضوع جهـاد           هسوي ديگر، نقش قاطعي در هندسه و شاكل       

  .دفاع دارد و
به اعتقـاد   .  معصوم مفسر اصلي قرآن در فقه شيعه است        هائم» اخبار«دالل،  از حيث نظام است   
از حيث سند مي باشد اما بـه اعتبـار معنـي و داللـت، در                » قطعي الصدور «شيعه ، قرآن هرچند     

ظنـي  « و بـه اصـطالح فقيهـان،    2).146-143ق،ص1420الفضلي، دروس،(بسياري از موارد ظني است    

                                                           
، در مفهـوم امامـت از اهـل سـنت     )دوازده امامي(زيدي واثني عشري    تمام مذاهب شيعه ، اعم از اسماعيلي و          -1

اما به اين دليل كه تشيع اثني عشري . هرچند كه در باب جزئيات نظريه امامت اختالف نظر دارند. فاصله گرفته اند
، در  حـضور دارد  ... عراق و لبنـان و     بزرگترين مذهب شيعي از نظر جمعيت و تأثير است كه هم اكنون در ايران و              

بنا براين هر جا كه واژه شيعه در اين مقاله به .  روايي شيعه اثني عشري استناد شده است–اين مقاله به منابع فقهي 
  .كار رفته است، منظور همان مذهب غالب تشيع معاصر؛ شيعه اثني عشري است

اجمال آورده اسـت؛ اصـوليان   شيخ عبد الهادي الفضلي ، تفاوت دو ديدگاه اخباري و اصولي در اين باره را به      -2
الزم  كه ظاهراً انديشه مسلط در حوزه هاي شيعي امروز هستند، مراجعه مستقيم به قرآن براي درك احكام فقهي را

اصوليه با ارجـاع    . ني فقه نموده اند   آپانصدگانه در راستاي ادله قر    » آيات االحكام «دانسته و حتي اقدام به استخراج       
تعادلي كه الجرم پاي عقـل  .آن به اخبار نوعي تعادل در تفسير اخبار و قرآن را در نظر دارند  اخبار به قرآن و نيز قر     

راه داده و عقل را بـه محـك داوري در اسـتنباط              گرايي در تفسير متون اسالمي را به دانش مسلمانان        و نوعي عقل  
ر امور فقهي توصيه مي كنند، تمـام آيـات     اي كه اولويت اخبار را د     هاما اخباريه با استناد به ادل     . احكام بدل مي كند   

البته اولويـت روش شـناختي در اسـتناد و     » خبر«از ديدگاه اخباريه،  . قرآن را با ارجاع به اخبار ائمه تفسير مي كنند         
به هر حال، هر دو مكتب روش شناختي شيعه؛ اصولي يا اخباري، موقعيت خبر امام معصوم را . استنباط حكم دارد

  :بنگريد. خود دارنددر كانون توجه 
)  هـق 1420ام القرا للتحقيـق و النـشر،      سسه  ؤم بي جا؛ (  الشيخ عبدالهادي الفضلي، دروس في أصول فقه اإلماميه،        -

  .143.-146صص 
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درست به همين دليل اسـت كـه فقـه          . بعي از احتماالت متفاوت است    بوده و بنابراين تا   » الدالله
. شيعه به نقش و اخبار ائمه در بازنمايي معاني آيات متشابه قرآن تمسك كرده و استناد مي كند                 

 كلـي در    ههاي جهاد و دفاع نيز تابعي از اين قاعـد         صدور احكام فقهي در باب ارزش      تحقيق و 
 .     فقه شيعه است

  
    صلح اصالت)الف

در باب اصالت جنگ يا صلح در اسالم مباحث زيادي تاكنون مطرح شده است و در افكار                 
اي در بـاب  عمومي بسياري از غيرمسلمانان و حتي برخي از مسلمانان نيز شايد چنـين انديـشه           

اساس اين تلقي شـايد از دوچيـز         .دين اسالم به عنوان دين جنگ و شمشير وجود داشته باشد          
 گسترش تاريخي خالفت    ه يكي تفسيرهاي سنتي اهل سنت از اسالم كه در ساي          برخاسته است؛ 

غرب از  آشنايي و فهم  خلفا زايش و توسعه يافته است؛ و ديگري   ههاي  گسترش طلبان   و جنگ 
 اسالم كالسيك سني كه راديكاليسم معاصر اهل سـنت نيـز آن را تقويـت كـرده            هاسالم از زاوي  

تفسيرهاي جديـد از     )1فلت قرار گرفته و فراموش شده است؛      در نتيجه، دو چيز مورد غ     . است
ناشنيده ماندن صـداي اسـالم       )2 اسالم سني كه برداشتي مبتني بر اصالت صلح از اسالم دارند؛          

 غيبـت   ه اسالمي در دور   ه غيبت، به طور اصولي بر وجه دفاعي جامع        هشيعي كه با تكيه بر نظري     
ه كـه بخـش بزرگـي از خاورميانـه را از نظـر       شـيع ه بزرگـي از جامعـ   همجموعـ . استوار اسـت  

ابتدا به برخي آيات قرآني در باب اصالت صـلح اشـاره مـي     اينجا، در. گيردجغرافيايي در برمي 
  .  كنيم و آنگاه ديدگاه روايي شيعه را بررسي خواهيم كرد

  
  قرآن و صلح -

اي هـستند كـه     گونهبرخي آيات به  ) ؛الف جنگ و صلح بر دو قسم است       ه قرآني دربار  آيات
جنگ با غير مسلمانان را مشروط و مقيد بر شرط خاصي كرده اند كه همانـا تهـاجم دشـمن و                     

 مطلق هـستند كـه فـارغ از هرگونـه      قسم دوم، آيات  ) ب  ناشي از اين تهاجم است؛     هپيدايي فتن 
 آيـات   ،فقه كالسيك شيعه، چنانكه گذشت ، همانند اهل سنت        .شرطي به جهاد توصيه مي كنند     

در جهـاد، بـه     )ع(جهاد را اولويت مي داد و آنگاه، با اشاره به شرط وجود امامت معصوم             مطلق  
اما تفسيرهاي جديد شيعه تأكيـد دارنـد كـه براسـاس        . غيبت مي پرداخت   هتعليق جهاد در دور   

سـان، آيـات   حقوقي، آيـات مطلقـه حمـل بـر آيـات مقيـده مـي شـوند و بـدين              / قواعد فقهي 
 دشمن، مفسر آياتي تلقي مي شوند كه مطلق و بي قيـد و شـرط                ه به تهاجم و فتن    مشروط/مقيد

 حمل مطلق بر مقيد يك قانون عمومي اسـت كـه در             هبه نظر صالحي نجف آبادي، قاعد     .هستند
شهيد مطهري نيز همين . )32-30صالحي ، پيشين،ص( زبان ها به آن عمل مي شود  هها و هم   عرف ههم



  

   1386 بهار ، 1شمارة ، 38 دوره ،           فصلنامه سياست                                                    138  

 يمي مي كند كه مطلق را حمل بر مقيد بكنيم يعني بگـو            قاعده اقتضا « گويد؛ديدگاه را دارد و مي    
  .)7مطهري، پيشين،ص( » مطلق را ذكر كرده مقصود همين مقيد بوده است]قرآن[كه آنجا هم 

دين البته بايد طرفدار صلح باشد، قـرآن        « شهيد مطهري در توضيح ديدگاه خود مي نويسد؛       
گ هم باشد، يعني در آنجا تي طرفدار جنبهتر است، اما بايس صلح »و الصلح خير«: گويدهم مي

خواهد مي حكم اينكه ظالم است وه همزيستي شرافتمندانه نيست و طرف ب حاضر بهكه طرف 
 ايـم و  متحمـل شـده   انساني را پايمال كنـد مـا اگـر تـسليم بـشويم ذلـت را       به شكلي شرافت

صورتي كه طرف آماده صلح، در  گويد؛اسالم مي. ايم به شكل ديگري متحمل شده شرافتي را بي
 ).18صمطهري، پيـشين،  (»صورتي كه طرف مي خواهد بجنگد     ر  وموافق با صلح باشد، اما جنگ، د      

 ]مثل[  آيات مطلق  هويژه اهل سنت عقيده داشتند كه آيات مقيد به وسيل         ه  ليكن مفسران قديم، ب   
  . )124،ص10ق،ج1405الطبري،تفسير الطبري،(  نسخ شده است)36/توبه(» و قاتلوا المشركين كافه«

 ناشي از تهاجم كفار    هبه هر حال آياتي كه اصالت را به صلح داده و جنگ را مشروط به فتن               
دانند بسيارند و سياق آنها به گونه اي است كه مفسرين معاصر اعم از شـيعه و سـني را  بـه     مي

وا لهم ما   واعد« انفال آمده است؛  /60 هدر آي . ماهيت دفاعي آيات جهاد در قرآن سوق داده است        
اين آيه البته آمادگي دفـاعي      . »استطعتم من قوه  ومن رباط الخيل ترحبون به عدو اهللا و عدوكم            

سـپس، در   . كندرا امر واجب تلقي نموده و  و مهاجمان را يكباره دشمن خدا و شما معرفي مي                
 روي  وهرگاه به صلح و سالمت    «  بعدي بالفاصله به اصالت صلح تأكيد شده و آمده است؛            هآي

وان جنحـوا    آوردند شما نيز بدان پايبند باشيد و به خدا توكل كنيد كـه او شـنوا و دانـا اسـت؛                    
  )61/انفال( .»للسلم فاجنح لها و توكل علي اهللا انه سميع عليم

تأكيد كرده است كـه     ) ق1231فوت(ييسيدعلي طباطبا ، مانند   برخي از قدماي عالمان شيعه    
وخه تلقـي نـشده اسـت؛ اطالقـش حـاكي از تـداوم صـلح                جزو آيات منـس   ]  سلم هآي[ اين آيه 

ي، ريـاض   يالطباطبـا ( نمايد و البته ناظر به جواز صلح  فقط در شرايط اضـطرار نيـست              وض مي عبال

] صـلح [ سلم   هدر ذيل آي  ) ق1111: وفات( محمد باقر مجلسي   هعالم. )495و487،ص1،ج1412المسائل،
ت تمايل دشمن بدان ، و دستور توكـل بـر     پذيرش صلح، در صور     آيه بر  هاشاره مي كند؛ توصي   

خداوند در اين امر، بدان معني است كه دولت اسالمي در پذيرش صـلح دليلـي بـر نگرانـي از                     
 خدعه از جانب دشمن ، خداوند پشتيبان آنان         هزيرا در صورت اراد   .  دشمن نداشته باشد   هخدع

، 19ق،ج1983المجلسي، بحـاراالنوار،  (بوده و و آنان را در پيروزي بر خدعه ياري و نصرت خواهد نمود             

 ه سلم را نه تنها دليـل بـر اصـالت صـلح در جامعـ               هآي) ق1397(  سيد مصطفي خميني    ).137ص
اسالمي مي داند، بلكه همچنين دليلي شرعي براي برقراري روابط سياسي بين دولت اسالمي و               

مـصطفي  ( سـت ديگران دانسته است كه به معناي پذيرش موجوديت دولت هـاي غيـر اسـالمي ا               

  ). 41ق،ص1418الخميني،ثالث رسائل،
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در راه خداوند بـا كـساني بجنگيـد كـه     «به هرحال، در جاي ديگري از قرآن نيز آمده است؛      
آغازگر جنگ مسلحانه عليه شما هـستند، و تجـاوز نكنيـد كـه خداونـد متجـاوزان را دوسـت                

 و كشتار شما اقدام كردند به جنـگ         اگر آنان به جنگ   « آيه بعد نيز تأكيد دارد ؛     . )190/ بقرة(»ندارد
، بـا   بقـرة  هقرآن، در سـور   . )191/ بقرة(»و كشتارشان اقدام كنيد كه اين جزاي كافران مهاجم است         

- مـي   معرفي مي كند و توصيه    ] خويشتن را به هالك انداختن    [تهلكةاي، تجاوز را    اندك فاصله 

  . )195/  بقرة(»هرگز خويشتن را به هالكت نيندازيد« كند؛
 به نكات مهمي اشـاره مـي كنـد كـه     بقرة هالحي نجف آبادي در تفسير اين آيات از سور  ص

   نشان مي دهد؛- در تفسيرهاي جديد–حدود جنگ و دفاع در اسالم را 
  .جنگ در عين حال كه دفاعي است، بايد در راه خدا و با نيت رضاي خداوند باشد

  با آنـان كـه بـا شـما         شرط جنگ در راه خداوند، تحقق هجوم نظامي دشمن است؛         
   .جنگند و مورد هجوم نظامي قرار مي دهند بجنگيدمي

دهد كه از حدود  چون فضاي جنگ فضاي پر التهابي است، قرآن توصيه و تذكر مي           
وچـون  ]. و فقط مهاجمان را مورد هجـوم قـرار دهيـد          [جنگ عادالنه تجاوز نكنيد     

و فطـري اسـت و      مفهوم تعدي و تجاوز از حدود جنگ مـشروع امـري وجـداني              
 تعـدي و  هدهند، قـرآن واژ   همگان مرزهاي آن را تاحدودي به روشني تشخيص مي        

هـا در هـر     تجاوز را مطلق آورده و تعيين مصاديق آن را به فطرت و وجدان انـسان              
  ).20-22صالحي، پيشين، صص ( عصر و مكان وا نهاده است

 برخي از مصاديق تجاوز از حـد         به - چنانكه در اين مقاله خواهد آمد      –روايات اسالمي   اما  
مشروع دفاع اشاره كرده انـد كـه منـع از تجـاوز بـه زنـان و كودكـان و پيـران و روحانيـان و                           

، تخريـب غيـر ضـرور جنگـل  و           دانشمندان بي طرف در جنگ ، و نيز منع از سوزاندن مزارع           
 . موارد ممنوعه استهها و غيره از جملها و خانهدرختان و آب راه

 تأكيد دارند كه خداوند تجاوز را از هـيچ طرفـي و در هـيچ شـرايطي دوسـت                    اين آيات 
 متقابل حتي بـا هـدف       هبنا براين هجوم دشمن نمي تواند بهانه اي بر آغاز هجوم گسترد           . ندارد

 .)22همان،ص(پاسخ عبرت آموز براي مهاجم اوليه بوده باشد
يـك جمـع بنـدي عمـومي از          دفاع،   ه حج، با اشاره به فلسف     ه سور 40-39سر انجام، آيات    

 افزايد؛ديدگاه قرآن در باب ماهيت دفاعي جهاد  ارائه كرده و مي

كه براي دفاع [اند اجازه داده شده است به آنانكه مورد هجوم نظامي واقع شده« 
شك خدا بـر نـصرت آنـان    اند، و بيبه دليل اينكه مظلوم واقع شده     ]از خود بجنگند  

      ر خود به نـاحق اخـراج شـدند، فقـط بـه جـرم اينكـه       هم آنان كه از ديا  .توانا است 
ـ        ]شـر [ و اگر خـدا   . گفتند پروردگار ما خداي يكتا است       مي ه بعـضي از مـردم را ب
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هـا و مـسجدهايي     ها و كنشت  ها و كنيسه   برخي ديگر دفع نمي كرد، صومعه      هوسيل
كـه  و همانـا خـدا هـركس را    . كه در آن ها فراوان ذكر خدا مي شود ويران مي شد   

 ).40-39/حج(»بي گمان خدا پرقوت و با عزت است. ياريش كند ياري مي كند
  

   روايات شيعه و صلح-
روايات اسالمي ،آن گونه كه دراخبار شيعه آمده است، آشكارا بر صلح به مثابه اصل اوليـه                 

را مادام كه موجب وهـن در       ] صلح[ مسالمت« تأكيد مي كند كه؛   )ع(امام علي   .تأكيد كرده است  
 مـالم يكـن   يافتم؛ وجدت المـسالمة الم نباشد، به رستگاري نزديك تر و سودمندتر از جنگ          اس

همـو در دسـتور     . )2،162ش،ج1375،هري شـهري، ميـزان الحكمـ      (»وهن في االسالم انجع مـن القتـال       
  العملي به مالك اشتر مي فرمايد؛

  صلحي را كه خداوند تو و دشمنت را بدان فرا خوانده است و رضـاي خـدا                 "
حفـظ قـواي   ] فوايد مهمي چـون؛   [ زيرا در صلح  . در آن است ، از خود دور مكن         

ولكـن  . ات نهفتـه اسـت     و فراغ بال تو ، و امنيت سرزمين          مسلح تو ، آسايش فكر    
زيرا دشمن گاهي نزديكت مي شود تا       . همواره از دشمنت بعد از صلح غفلت مكن       

از ]  عـين پايبنـدي بـه صـلح        در[پس بي نهايت محتاط باش و     . تو را غافلگير نمايد   
/ 47،ص97المجلسي،پيـشين،ج ( »باره اجتنـاب كـن    حسن ظن و خوشبيني بيهوده در اين      

  ).  ري شهري،همان

در تثبيت صـلح و تـداوم آرامـش         « اسالمي توصيه مي كند كه       هبه حاكم جامع  ) ع(امام علي 
جب احقاق حـق و     زيرا صلح مو   . عالمان و حكيمان بهره گيرد     هبين مردم از همنشيني و مشاور     

) ص(از پيـامبر اسـالم  . )89، ص3ج ق،1412 ، هعبده، نهج البالغ(»آشكار شدگي بطالن باطل مي شود   
نقل شده است، هر گاه كسي ميانجي صلح بين مردم يا حـداقل بـين دو نفـر باشـد، فرشـتگان                      

 امام  – امام موسي كاظم     .)308،ص6ق،ج1419نمازي، مستدرك، (خداوند مدام بر او درود مي فرستند      
خوشا بـه   «مي گويد؛   ) هشام( بااشاره به سخني از انجيل ،خطاب به يكي از يارانش          -هفتم شيعه 

خوشـا بـه حـال اصـالح     .حال بخشايندگان، زيرا كه آنان در روز قيامت بخشوده خواهنـد شـد    
  .)309نمازي،همان،ص(»كنندگان بين مردم زيرا كه آنان در روز قيامت جزو مقربان خواهند بود

و اگر كـسي شـما را بـه صـلح و سـالم       "در جاي ديگري با تأكيد  مي افزايد؛       )ع(علي  امام  
و . فراخواند از او بپذيريد و صبر پيشه كنيد زيرا كه نصرت و پيروزي از پيامدهاي صبر اسـت                   

دهد و آينـده جهـان از آن        زمين از آن خدا است و به آن دسته از بندگان كه بخواهد ميراث مي              
در همين روايت توصيه شده است كه هر گاه دشمني با           . )32،ص56جلسي،بحار،جالم( منان است ؤم

  .)همان مجلسي،(آغازگر جنگ نشويد شما رودررو شد، در شروع جنگ پيش قدم نباشيد و
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تعاليم ديني در برابر تأكيد بر اصالت صلح و ضرورت اصالح، بر نفي فـساد در زمـين هـم                    
كند و مفسدان را دوسـتان      ارا از فساد در زمين نهي مي       قارون، آشك  هقرآن در قص  . كنداصرار مي 

؛ از رزق و منـابع خـدا بهـره بريـد و در زمـين عـصيان و فـساد                     )77/قـصص  (دانـد خداوند نمي 
منان و مصلحان را بـا آنـان كـه در           ؤآيا م .ما آسمان و زمين را به باطل نيافريديم       ). 60/بقرة(نكنيد

  ).28-27/ص( آيا پرهيزگاران همانند فاجرانند؟ دهيم؟كنند مساوي قرار ميزمين فساد مي
امام شـشم   -به تعبير امام صادق    .هاي اسالمي تحليلي اخالقي از فساد در زمين دارند         آموزه

 همـان،  نمـازي، ( است »فساد باطن «اي از   است خود نشانه  » فساد ظاهر « فساد در زمين كه      - شيعه

  .كندخواهي معرفي مياز خوي زيادهو قرآن فساد قارون در زمين را ناشي ). 195ص ،8ج
  
  وجه دفاعي جهاد در دوره غيبت) ب

عالمه حلـي،   ( تيم كه جهاد درفقه سنتي شيعه به دو نوع ابتدايي و دفاعي تقسيم شده است              گف

روايات و فقه شـيعي اغلـب دو شـرط          همچنين اشاره كرديم كه     . )132،ص2،ج1420،هتحرير الوسيل 
، در كنار شروط ديگري     )ع(د؛ حضور و اذن خاص امام معصوم        اساسي براي جهاد ابتدايي دارن    

 شـهيد اول،  ( نظير حريت، عدم فقر مالي، سالمت حواس و اعضاء، مرد، عاقل و بالغ بودن افـراد               

  .)72ص ق،1411 ،هاللمع
 خاص امام درباب جهاد در      هدر نظراغلب فقيهان شيعه، حضور و اذن امام معصوم يا نمايند          

ودر فقدان ظهور امام يا نايب منصوب       . وم، از شروط جهاد ابتدايي است     زمان حضور امام معص   
 ،2ج ق،1410الـسرائر،  ابن ادريـس،  ( اشدباو در زمان حضور، جهاد ابتدايي با غيرمسلمانان جايز نمي         

، جهـاد ابتـدايي     »نايـب الغيبـه   «بنابراين، به رغم قول شيعه بـه نقـش فقيهـان بـه عنـوان                . )4ص
 نايب الغيبه خارج شده و، در اين خصوص، در منابع فقهي شيعه ادعـاي               اختصاصاً از اختيارات  

  . )13،ص21ش،ج1367نجفي، جواهر،( هم ديده مي شود»اجماع«
امام خميني در تحرير الوسيله جهاد ابتدايي را خارج از اختيارات واليـي فقيهـان قـرار داده             

، جـز جهـاد ابتـدايي نيابـت          به نظر وي، فقيهان جامع شرايط فتوي و قضاء در همه امور           . است
اهللا آيـت   .  )482،ص1ق،ج1390،هامـام خمينـي، تحريـر الوسـيل       ( را به عهـده دارنـد     ) ص(امام معصوم   

 جهاد ابتدايي را از اختصاصات امام معصوم و نايـب           - از مراجع معاصر قم    -العظمي گلپايگاني   
                   ســتثنا خــاص او در زمــان حــضور دانــسته و بــدين ســان از اختيــارات فقيــه غيبــت ا       

ـ (كندمي  از مراجـع بـزرگ و معاصـر    - اهللا  العظمـي خـوئي      آيـة  اما. )46،ص1383،هگلپايگاني،الهداي
 ظاهراً در اختصاص جهاد ابتدايي به حضور امام معصوم يا نايب جهاد در زمان حـضور     -نجف

ــ  ــرده و ادلـ ــشكيك كـ ــت  هتـ ــوده اسـ ــضعيف نمـ ــشهور را تـ ــول مـ ــاج  ( قـ ــوئي، منهـ الخـ

] فقهـاي شـيعه  [ كه مشهور بين اصـحاب    د همو اشاره مي كن    .)365-361،صص1ق،ج1410حين،الصال
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آيـت اهللا خـوئي دليـل رأي        .اعتبار اذن امام معصوم يا نايب خاص او در مشروعيت جهاد است           
برخي روايات شيعه، كـه وي هـر دو را          ) 2 ادعاي اجماع ،   )1كند؛مشهور را دو چيز معرفي مي     

  .)بعد  و 364ص الخوئي، همان،( ار داده استمورد برسي انتقادي قر
) ق1231( غيبت كرده اند، مي توان ميرزاي قمي       هدر دور از جمله فقيهاني كه ادعاي اجماع        

وي ضمن پذيرش اجماع در اين باره، ديگر لوازم تعطيل جهاد ، از جمله تعليق اخذ                . را نام برد  
  . )402،ص1ق،ج1413قمي، جامع الشتات،(جزيه از اهل كتاب را نيز مورد توجه قرار داده است

 تلقي زمان غيبت به مثابه زمان عمـومي         – برخي روايات شيعه با تكيه بر نظريه تقيه زمانيه          
  نقل شده است؛)  ع(از امام صادق .  صرفاً بر وجه دفاعي جهاد توجه دارند -تقيه

 از  و قتل احـدي   . كسي كه در كنار دارايي خودش به قتل برسد شهيد است           ...«
.  روا و جايز نيست، مگر آنكه قاتل يا ساعي در فساد باشد            هغيرمسلمانان در دارالتقي  

 مجلسي،( »...واين تحريم تا زماني است كه تهديدي بر جان خود و نزديكانت نباشد؛  

    .)23، ص97ج بحار،
 به هر حال، مشهور در فقه شيعه وجود امام معصوم يا منـصوب خـاص او بـراي وجـوب                    

 عدم وجـوب و فقـدان مـشروعيت جهـاد ابتـدايي در      هدايي است و همين نكته به مثابجهاد ابت 
 در ايـن  - از متقدمين و معاصرين شيعه–هرچند برخي فقهاء .  معاصر است  ه غيبت و دور   هدور

 فقيهـان   هامـا در سـير    . )368ق،ص1423 االحكام، هسبزواري، كفاي ( اندحكم مشهور ترديدهايي انداخته   
  . غيبت ديده نمي شوده حكمي داير بر جهاد ابتدايي در دورشيعه تا كنون هيچ

اكثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه به انحـصار جهـاد           ) عج(بدينسان در دوره غيبت امام زمان       
نيست، جهـادي اسـت كـه       ) ع(جهاد دفاعي كه نيازمند اذن معصوم     . درامور دفاع حكم كرده اند    

هـاي اسـالمي بـه قـصد اسـتيالء          رزمينضرورت و مشروعيت آن منوط به هجوم دشمن به سـ          
  . )7،ص3ق،ج1413مسالك األفهام، شهيد ثاني،( برخانه ، جان و مال مسلمانان است

 و بنـابراين بـر زن و مـرد و پيـر و          .ي را نـدارد   يجهاد دفاعي هيچ يك از شروط جهاد ابتدا       
. )132،ص2ين،جعالمه حلي، تحرير، پيش   ( جوان و هر كسي كه به نحوي توان دفاع دارد واجب است           

 ه مسلمانان واجب است اما براي آنان كه به منطق         هبه نظر شهيد ثاني چنين دفاعي هرچند بر هم        
هجـوم   هجوم دشمن نزديك و نزديك ترند اولويت بيشتري دارد، و البته بر كـساني كـه مـورد                 

  .)7،ص3شهيد ثاني، پيشين،ج(مستقيم دشمن اند واجب تر است
وجـوب مرابطـه    آمـادگي دائمـي و       غيبت، مستلزم    هدر دور  اسالمي   هموقعيت دفاعي جامع  

ـ            )مراقبت دائمي از مرزها     ( ر ذبه عنوان نخستين شرط دفاع است و در اين راستا حتي به جواز ن
به تعبير شيخ طوسي، جنگ با دشـمن جـز در شـرايط دفـاع از اسـالم و                   . نيز اشاره شده است   

  .)8ص ،2ق،ج 1378 الطوسي، المبسوط،( مشروع نمي باشد) خويشتن(نفس
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كند و اقـدام بـه جنـگ        مرزداري مي  ]مسلمان["آمده است ؛    ) ع(در روايتي نيز از امام علي     
 زيرا انـدراس ذكـر      .مگر اينكه تهديدي بر عليه اساس اسالم و مسلمانان صورت گيرد          . كندنمي

   ).23-22،صص97مجلسي، بحار، ج(در ويراني اساس اسالم است) ص(محمد
  
  گ عدم شروع به جن-

فقه شيعه بر  وجوب دفاع از نفس و حريم در حد استطاعت تأكيد دارد و تـسليم در برابـر              
به راستي اگر اين قوم به ظلـم بـر          « گويد؛با اشاره به يارانش مي    امام علي   . مهاجم را نمي پذيرد   

، بـه   دشمني شما پيش دستي كـرده اسـت  شما آغازنموده و بر شما طغيان كرده و در عداوت و      
 مرگ برويد زيرا مرگ در زندگي توأم با شكست و ظلـت شـما اسـت و و زنـدگي در           استقبال

گويـد؛  امام صـادق مـي    . )442-441 ،صص 32مجلسي، بحار، ج  /51،خهنهج البالغ (»مرگ پيروزمندانه تان  
مجلسي، ( »مبارزه با دشمن بر تمام امت واجب است و ترك آن مستلزم عذاب امت خواهد بود               «

كند كـه تـرك جهـاد موجـب ذلـت نفـس، فقـر               نقل مي ) ص(  از پيامبر  همو. )23ص ،97ج بحار،
و خداوند لباس ذلت و گرفتاري را بر تن آنـاني           ... . شودمعيشت، و فروپاشي و تحقير دين مي      

  .)9-7مجلسي، همان،صص(خواهد پوشاند كه جهاد را ترك كرده باشند
تـرين تـا     اسـت كـه از سـهل        مراتبي در نظر گرفته شده     ، براي دفاع  در منابع فقهي شيعه،   اما

 دفـاع اعتـراض و تـذكر اسـت و سـپس              هسخت ترين اقدامات را شامل مي شود؛ اولين مرحل        
دادخواهي و استغاثه از ديگران براي دفـع دشـمن  و در صـورت ناكارآمـدي ايـن                    تظاهرات و 

 در. ثرتر اسـت  ؤثر و مـ   ؤاقدامات ناگزير به دفاع مسلحانه و استفاده از سالح هـاي سـبك و مـ               
چنين وضعيتي تا زماني كه مهاجم در موضع تهاجم قـرار دارد و منـصرف نـشده اسـت، البتـه                     

و مدافع در صورت كشته شدن      . مهاجم، اعم از آزاد و برده، و مسلمان و كافر مهدور الدم است            
  .)3،571ق،ج1413عالمه حلي، قواعد األحكام،( شودشهيد محسوب مي

جم در وضعيت انصراف از قصد تهـاجم  و فـرار             اين احكام در صورتي است كه مها       ه هم
در غيـر ايـن صـورت هرگونـه         .  بر تهاجمش اصـرار داشـته باشـد        رو-در-رونبوده و همچنان    

به هر حال، در اين گونه از جنـگ         . )همان( خواهد داشت ] قصاص و ديه  [ اي بر او ضمان   صدمه
نيـاز جـايز نيـست      رساني بيشتر جـز در صـورت        هاي با قدرت آسيب   و دفاع تمسك به سالح    

تر، البته ضـامن    ها، با فرض امكان دفع مهاجم با سالح سبك        گونه سالح كنندگان از اين  واستفاده
  .)572همان،ص(  شد خواهنداخذهؤ و مدهبو

   ، تأكيـد   - مـرزداري  - در كتاب ديگري با اشـاره بـه ضـرورت مرابطـه            )ق726( حلي هعالم
 دشمن به بـالد اسـالم محافظـت          ورود بلكه بايد از  كند كه قتال ابتدايي با كفار جايز نيست         مي

نموده و مسلمانان را از احوال و مقاصد دشمن آگاه نمود؛ هرگز نبايد به جنگ اقدام كرد مگـر                   
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اينكه دشمنان به هجوم آغاز كنند  و در اين صورت نيز نه به قصد جهاد ، بلكه به قصد دفاع از         
. )902،ص2ش،ج1333 حلـي، منتهـي المطلـب،   هعالم( ست به سالح  برد    داسالم و نفس خويشتن بايد      

عالمه باز هم اشاره مي كند كه دفاع از اسالم و نفس انسان واجب اسـت ودفـاع از مـال البتـه                       
  بـه  وي همچنين بـا اشـاره     . )457ص   ج، چ قديم،   الفقهاء، هتذكر عالمه حلي، (  است و واجب نيست    زجاي

مورد هجـوم را بـه عنـوان يكـي از طـرق دفـع       مهاجرت از سرزمين و قولي از شافعي كه فرار      
دشمن تلقي كرده است، مي افزايد؛ اقامت در سرزمين اصلي امر مباح است و شايـسته نيـست                  

با ايـن حـال، اگـر در انـصراف از     .  از خانه اش فرار كند،كه به كسي توصيه شود به جاي دفاع   
شيخ محمد علي انصاري    . )435،ص9همان،ج( باشد ترك خانه واجب است      منظور دفاع حفظ جان  

  در جمع بندي ديدگاه شيعه در باب مراتب دفاع مي نويسد؛
اعم [ پس، هرگاه دشمن  . است )استغاثه(دادخواهي مراتب دفاع    ترين پايين همانا«

 ؛اي هجوم آورد دفـع او البتـه واجـب اسـت           به اهل خانه  ] از مسلمان و غيرمسلمان   
باشد؛ و البته، انتقال به مرتبـه بـاالتر دفـاع            استغاثه اگر امكان داشته       با فرياد و   ابتدا،

اثـر بـودن دادخـواهي، روا       يعني دفاع با دست و فراتر از آن، جـز در صـورت بـي              
   شيخ طوسي مي نويسد؛.نيست

هرگاه كسي قصد خون يا مال و يا حريم كسي را داشته باشد بـر او اسـت كـه                    
موقعيتي است كه امكان    پس اگر در    . ترين اقدام ممكن دفع نمايد    مهاجم را به سهل   

و اگـر در    . خواهي خود را نجات مـي دهـد       رسيدن امداد وجود دارد با فرياد كمك      
شتابد با دست، و اگر فايده نداشت با عصا و          موقعيتي است كه كسي به ياريش نمي      

و در صورت عدم بازدارندگي اين اقدامات دست به سالح برده و با اسلحه به دفاع                
 ،3ج ق، 1415،هانـصاري، الموسـوع   ( »....ل و حريمش اقدام مـي كنـد       از  جان خويشتن ، ما     

  .)22ص
كم و بيش تكرار شده است، نشان مـي دهـد            اين اشارات كه در ديگر كتب فقهي شيعه نيز        

چنانكه روشـن  . استوار است  - و نه جهاد ابتدايي – غيبت بر مدار دفاع هكه فقه شيعه  در دور   
ده از طرق و ابزارهايي استوار است كه شـدت و قـدرت آنهـا                است استراتژي دفاع نيز بر استفا     

از داد و فريـاد و      [ به معيار بازدارندگي از تهاجم دشمن، از اخف و اسهل تا شـديد و شـديدتر               
 .)202،خطي،صه الـسني  هالتحف فيض،( ، مي باشد  ] كمك خواهي تا زدن، مجروح كردن وتا كشتن مهاجم        

تهاجم دشمن   مال از انجام، حفظ   و سر  عرض   نفس و سپس  گفتيم كه در دفاع نيز ابتدا حفظ         و
همچنين، در شرايط دفاع همكاري با حاكمـان        . )105ص ق،1410األقطـاب،  ابن ابي جمهور،  ( اولويت دارد 

فقه شيعه كـسي را     ،)ق786(د اول به تعبير شهي  . )2،30ق،ج1412شهيد اول، الدروس،  (جور نيز جايز است   
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شـهيد اول،  ( دانسته اسـت » شهيد«ويش به قتل رسيده باشد ، كه در دفاع از جان و مال و حريم خ     

  .)28البيان،چ سنگي،ص
   

  تالش در بازگشت به صلح
-مي  اسالم شيعي در باب ماهيت دفاعي جهاد را نشانمالحظات اجمالي باال موضع بنيادين

و اما جنگ دفاعي نيز بر اساس ديدگاه شيعه بايد در كمتـرين زمـان ممكـن پايـان يافتـه                     . دهد
توانـد  نمي  هاي دفاع به عبارت ديگر، ضرورت   . طرفين تخاصم به وضع پيش از جنگ برگردند       

درست به همين دليـل اسـت كـه منـابع مـذهب             . اي مشروع براي تطويل جنگ بوده باشد      بهانه
  .  شيعه پيروان خود را به تالش در بازگشت مجدد صلح توصيه و تشويق كرده است

كند و از آنان    رانش را به انديشه و اقدام براي مصالحه تشويق مي         يا) ع(، امام علي   روايتي در
   بگويند؛ده ونمو دعاخواهد به جاي بدگويي از دشمن چنين مي

 خدايا خون آنان و ما را حفظ فرما، و بين آنان و ما صلح بر قرار فرما، و آنان                    "
 بيرون آر و بـه  را از خطا و نا آگاهي درباره  ما كه منتهي به دشمني با ما شده است               

  ).399،ص32مجلسي، بحار،ج(»...شناخت درست هدايتشان كن
اي ديني اسـت و از نظـر ايمـاني ثـواب      اسالمي نه تنها وظيفهه تالش براي صلح در انديش 

منابع اسالمي بحث از صلح جـويي    . انددارد ، بلكه منابع شيعي به آثار وضعي آن نيز توجه داده           
برخـي احاديـث نبـوي بـين        . طرح كرده است  » استصالح «ه واژ بين متخاصمان را تحت عنوان    

به عنوان مثال، در حديثي از پيامبر اسـالم تأكيـد   . اند مستقيمي برقرار كرده  هاخالق و صلح رابط   
 ،4ج ري شـهري، پيـشين،    ( »از مـروت و مردانگـي اسـت       ] صلح جويي [ استصالح«شده است كه؛    

روايـات جـالبي دارد كـه بـه     » استصالح األعـداء «ن منابع روايي شيعه در بابي با عنوا   . )2984ص
  ؛ )1849،ص3همان، ج(.  برخي از آن ها اشاره مي كنيم

 و كردار زيبا  آسان تـر از مالقـات   نيكوفتارگي با دشمنان با   يجوصلح ؛)ع(علي     
  . جنگ استه در معرك بر يكديگرآنان و تالش در غلبه

ري جزو اخالق  و سرشت او اسـت         ؛ كسي كه پرهيزگا   )ع(امام حسن عسكري       
هاي شخصيت او اسـت ، بـا حـسن ستايـشي كـه ديگـران از او                  و فضيلت از آرايه   

  .خواهند داشت، بر دشمنانش پيروز خواهد شد
 .شودمي جويي با دشمنش اقدام كند، يارانش زياد ؛ كسي كه به صلح)ع(علي

البتـه بـه مـراد خـود        جويي كند،   صلح] مخالفين[ ؛ كسي كه بين اضداد    )ع(علي      
 .خواهد رسيد
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مـتن و    .اين روايات، همه بر اهميت صلح جويي و تالش براي تحقق صلح توصـيه دارنـد               
اي است كه مقدمات رفتاري و گفتاري مهمي براي كسب و حفـظ صـلح               گونهسياق روايات به  

وان مقدمه و   به عن » كردار زيبا «و  » گفتار نيكو «آشكارا بر   ) ع(در سخن علي    . منظور نموده است  
و امـام حـسن عـسكري نيـز صـلح را نـه امـري صـرفاً                  . شرط تحقق صلح اشاره شـده اسـت       

اخالق نيكو در برخورد بـا ديگـران    به تعبير وي، . داندمي» اخالق صلح  «هدلبخواهي، بلكه نتيج  
نيروي منبعث از افكار عمومي نيرومندي دارد كه موجب حمايـت افكـار عمـومي از صـاحبان                  

 . گردد آنان بر دشمن ميهي و غلبفضايل اخالق

صلح در فقه اسالمي عقد و قرار شرعي است كه با هدف قطع تنازع بـين اهـل اخـتالف و                     
 .اسـت ] جنـگ [ يكي ازانواع صلح ، صلح بين مـسلمين و اهـل حـرب            .تخاصم منعقد مي شود   

 .باشـد  حلي، عقد مستقل قائم به خود است كه تابع هيچ امر ديگري نمـي              هصلح، به تعبير عالم   
 حلـي، تحريـر   هعالم( شودجز به توافق طرفين ابطال نمي بوده و  بنابراين براي طرفين الزم االجراء    

  . )5،ص3،ج1420األحكام،
 

  تحريم َغدر و عهدشكنى
در استراتژى دفاعى شيعه حكم ها و نقض پيمان، عهدشكنىرفقيهان شيعه بر منع غَد  

تعريف شده » ترك وفا و نقض عهد و پيمان«ناى به مع» غدر«، البحرين مجمعدر . اندكرده
به تعبير صاحب جواهر عدم جواز غَدر در فقه . )78،ص21جواهر الكالم، پيشين، ج نجفي،( است

 زيرا هم نصوص روايى بر آن داللت دارند، هم قبح ذاتى دارد و هم ؛شيعه مخالفى ندارد
الحر ( شيعه به روايات ذيل استاستناد فقيهان . )همان(شود موجب نفرت مردم از اسالم مى

  ):70-69ص ،15ج ،1376 ،هوسائل الشيع العاملي،

شايسته نيست كه مسلمانان عهدشكنى كنند، و نه به عهدشكنى فرمان ): ع(ـ امام صادق
  .)69همان،ص( دهند، و نه همراه عهدشكنان بجنگند

وعيت اى مردم، اگر ممن: در باالى منبر كوفه فرمودند) ع(ـ روزى حضرت على
ترين مردم بودم، بدانيد كه هر عهدشكنى فجورى  كارى و عهدشكنى نبود، من زيرك فريب

و براى هر فريبكار پرچمى است كه در روز قيامت به . شوددارد و هر فجورى منجر به كفر مى
  ).318ق،ص1395،هصالح، نهج البالغ/70همان، ص( آن شناخته شود

ز قراردادهاى متقابل در فقه شيعه تحريم شده سان، نقض ميثاق و تعهدات ناشى ا بدين
 زيرا عالوه بر قبح ذاتى و اضرار به حيثيت اسالم و جامعه اسالمى، از طريق نصوص ;است

رغم وضعيت جنگى معناى حقوقى سخن مزبور آن است كه به. خاص شيعه نيز منع شده است
دفاعى منحصراً در قلمرو هاى و دفاعى ناشى از هجوم بيگانگان به جوامع اسالمى، فعاليت
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جامعه اسالمى باشند كه به / هاى دولت  ين هستند و نبايد ناقض قراردادها و ميثاقاحكام د
 .اندالملل كنونى منعقد شده و يا چندجانبه در حقوق بين) با مهاجمان(صورت دوجانبه 

عيان به در اين زمينه، جايگاه حقوق معاهداتى شيعه در تنظيم استراتژى دفاع مشروع شي
داند نخست آنكه شريعت اسالمى مسلمانان را مجاز مى: كندچند دليل اهميت مضاعف پيدا مى

دوم آنكه چون فقه شيعه . كه وارد معاهداتى با رضايت طرفين به صورت دو يا چندجانبه شوند
 را تحريم كرده است، هر نوع فعاليت دفاعى لزوماً ملتزم به) غدر(ها ها و اماننقض ميثاق

المللى هاى بينهاى دو جانبه يا روح كلى ميثاق شده در ميثاق معاهدات و قراردادهاى پذيرفته
-279،ص1382شواتز، تروريسم،( اند ها يا جوامع اسالمى نيز آنها را امضا كردهباشد كه دولتمى

  .پردازيممي هاي جنگ در اسالم شيعه  در اين جا به اخالق نظامي و ارزش.)380
 

  ق نظامي در اسالم شيعهاخال -5
هايي است كه در شرايط جنگـي رعايـت          ارزش همنظور از اصطالح اخالق نظامي، مجموع     

اي از اخالقيـات وحقـوق الزم الرعايـه    اين ارزشها مجموعـه .شده يا الزم است كه رعايت شود      
  .هستند

 هـر دو    الرعايه هستند و از نظر شريعت اسالمي انجام يا تـرك           اخالق و حقوق هر دو الزم     
تفاوت اين دو در اين است كه اوامر حقوقي اسالم واجـد            . مستلزم ثواب و عقاب شرعي است     

هاي بيروني بوده و    ضمانت اجراي عيني و بيروني است، اما اوامر اخالقي شريعت فاقد تضمين           
ارزش هـاي جنـگ در اسـالم        . من بسته است و از امور وجداني اسـت        ؤصرفاً به وجدان فرد م    

  .ترين آنها اشاره مي كنيم در اينجا فقط به مهمبسيارند كه
  

  منع از دشنام دشمن؛
قـرآن   .از دشنام و اتهام و افتراء به دشمنان و مخالفان منع كرده است            را   مردمان منابع شيعه 

در فقـه   و  . )235/ بقرة( »سخن بگوئيد ] شايسته[ به سخن معروف  «كند كه   به طور كلي توصيه مي    
   امـام   .)353 و 22  ص ،1پيـشين، ج   ،هالخـوئي، مـصباح الفقاهـ     ( اسـت اعـالم     حرام شيعه فحش و سب    

سـپاس خـداي را كـه بـه مـن           « مي گويد؛ »  سجاديه هصحيف«دعايي از    در )ق94( يندالعابزين
تا بر زبان من كوچكترين لفظ فحاشي يا سخن ناروا يا شكستن حرمت ديگـران يـا                 ...توفيق داد 

امام زين العابـدين، صـحيفه      ( »يا دشنام حاضر و امثال آن نباشد      شهادت باطل ياغيبت مؤمن غايب و     

 » نكنيــداهــل شــرك را ســب«تأكيــد مــي كنــد كــه ) ص(پيــامبر اســالم. )106،ص1363،هســجادي
آمده است كـه خويـشتنداري و   ) ع(در روايتي از امام صادق    . )155،ص18،ج1361البحراني،الحدائق،(

 منـع از    هاسـت كـه فلـسف     ) ع(از امام باقر  . )همان( ر است  از دشنام و افتراي مخالفان، زيبات      پرهيز
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فلذا مـي گويـد دشـنام ندهيـد تـا دشـمني             .  بزرگ دشمن تراشي است    هدشنام پرهيز از  مفسد    
 بـاز در    .)293،ص14ق،ج1413روحاني، فقـه الـصادق،    ( » لهم العداوةال تسبوا فتكسبوا    «عايدتان نشود؛   

شتر را نيز دشنام ندهيد زيرا شتر در هنگام         ]حتّي [«است كه حتي ؛   )ص(حديثي از پيامبر اسالم     
ــه        ــانوي كريم ــر ب ــسان و مه ــاي ان ــون به ــه، خ ــه دي ــاز ب ــتني ــستدرك  ( »اي اس ــوري، م ن

  است كه؛) ص(باألخره در وصيتي جامع از پيامبر اسالم. )262،ص8،ج1988الوسايل،
بر مردمان خشم مگير، رضايت ديگـران را جـستجو كـن آن گونـه كـه دنبـال                 «

مردمـان را دشـنام نـده تـا عـداوت آنـان را موجـب              .فس خويش هـستي   رضايت ن 
با برادرت گشاده رو باش و      .مردم را دوست داشته باش تا دوستدار تو باشند        .نشوي

ــانع گــردد  ــا و آخــرت م ــو در دني ــا از آزار ت الحراني،تحــف ( »...او را آزار نرســان ت

  .)145،ص74بحار،ج/42،ص1363العقول،

  كه برخي از يارانش دشمنان را در ميـدان جنـگ  دشـنام               ر گرديد  با خب  وقتي )ع(امام علي   
  به حق   يارانش به امام گفتند مگر ما     . دهند بالفاصله دستور داد كه از اين امر جلوگيري شود         مي

  :نيستيم ؟ امام فرمود
بودن دليل بر جواز دشنام نمي شود؛ من دوست ندارم كـه شـما زبـان بـه لعـن و                     به حق   « 

و اگر به جاي دشنام در بازگشتشان به        . فقط مي توانيد ياد آور اعمالشان باشيد      . يديتوهين بگشا 
  .)399،ص32مجلسي، بحار، ج( »دعا كنيد براي من و شما خوشايند تر است... مصالحه 

  
  تحريم ترور

ل به كنش به تجاوز است، تفكر شيعى توسهرچند جهاد دفاعى مستلزم هر اقدامى براى وا
به طور » ترور«يك از منابع شيعه از مفهوم  توان گفت كه هيچمى. ه استترور را تحريم كرد
فتك از جمله اقدامات ممنوعى است كه فرهنگ / سان، ترور بدين. اندايجابى سخن نگفته

  .دفاعى شيعه و ادبيات فقه دفاعى با آن مواجهه سلبى دارد
) ع(كنند كه اماماستفاده مى) ع(انديشمندان شيعه تحريم مطلق ترور را از روايت امام صادق

روايت ناظر به داستانى خاص درباره حكم كسى است . نقل كرده است )ص(نيز از پيامبر اكرم
 همانند سب) ع(مه اطهار  ائطبق انديشه شيعه، سب. را سب كرده بود) ع(اميرالمؤمنينكه 
با استناد به اين فقيهان مسلمان . كننده منع كرد از ترور سب) ع(اما امام صادق. است)ص(نبى

  .اندرو كه عبارات روايت مطلق هستند، مطلق ترور را تحريم كردهرويداد، از آن
در حديثى معتبر نقل : گويد در منع ترور، به همين روايت استناد كرده، مىاهللا منتظرى تآي

ى داريم كه نسبت به اهمسايه: گفت) ع( به امام صادقابوصباح كفانىشده است كه 
نشينم و به خدا قسم، اگر اجازه دهيد در كمين او مى. كندبدگويى مى )ع(منين علياميرالمؤ
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اى ابوصباح، اين كار ترور « : حضرت فرمودند. كشمهنگامى كه به دام افتاد، با شمشير او را مى
 تاى ابا صباح، اسالم مانع ترور اس. است و رسول خدا از ترور نهى فرمودند

)www.deedgah.org/gaftegoo005.htm.(  
كند كه با همين مـضمون و عبـارات، از           سپس به روايت ديگرى اشاره مى      اهللا منتظرى  آيت
-60(مـسلم بـن عقيـل     پس از اينكه    : نقل شده است  ) ص( از پيامبر اسالم   مسلم بن عقيل  طريق  

ابن ا كرد،    مهي )ع( ، شهر كوفه را براى ورود امام حسين       )ع(، فرستاده امام حسين بن على     )ق61
ابن روزى بنا شد    .  به كوفه آمد و با زور و ارعاب و حكومت نظامى، كوفه را تصرف نمود               ادزي

مـسلم  ، كه از شيعيان بـود، بـا         شريك. ، يكى از سران كوفه، برود     شريك بن اعور   به ديدن    زياد
 مسلمطلب آب كرد،    شريك   در منزل در جايى پنهان شود و هنگامى كه           مسلمقرار گذاشت كه    

- برمـى  مـسلم را ترور كند كه در اين صورت، طبعاً اوضاع كوفه بـه نفـع               بن زياد   اوارد شود و    

 از  مـسلم ، حـضرت    شـريك چنـين كـارى انجـام نـداد و پـس از اعتـراض               مسلم  گشت، ولى   
 ايمـان مـانع     ؛»االيمانُ قَيد الفتك، فال يفتك مؤمنٌ     «: فرمود حديثى را نقل كرد كه مى     )ص(پيامبر

  .Ibid)(كند ترور است و مؤمن ترور نمى
  

  نهي از مكر و نيرنگ
 شـبانه بـر     هع كرده ، بلكه ازهر نوع مكر و نيرنگي،حتي از حمل          فقه شيعه نه تنها ترور را من      

شيخ طوسـي تأكيـد كـرده اسـت كـه           .نيروهاي نظامي دشمن نيز حتي االمكان پرهيز داده است        
آنـان مواجهـه     شبانه به دشمن مكروه اسـت و شايـسته اسـت كـه در روشـنايي روز بـا                     هحمل
   .)298،ص1984،هالطوسي، النهاي(شود

به طور كلي، هر آن چه تحت عنوان مكر و نيرنگ قرار گيرد از ديدگاه فقه شيعه منع شـده                    
كنند، و يـا    ] غدر[بر مسلمانان شايسته نيست كه نيرنگ       « نقل است كه؛  ) ع(از امام صادق  .است  

. )289ص72مجلسي، بحـار،ج،  ( »نگ بازان بجنگند  ديگران را به نيرنگ تشويق نمايند، و يا همراه نير         
منظور آن است كه سزاوار نيست كـه        « نويسد؛توضيح روايت فوق مي   /»بيان« مجلسي در    هعالم

زيرا نيرنگ ظلم و عداوت است، و امـر بـه آن دو جـائز               .مسلمانان امر و تشويق به نيرنگ كنند      
  .)290-289همان،صص(» كه فريب خورده است كافر بوده باشديست، حتي اگر آنكسن

قـانون  «اما دستور عمومي منع نيرنگ يك استثناي مهم هم دارد كه در فقه شـيعه ناشـي از                   
در روايتي . يعني مكر و نيرنگ در مقابل اهل نيرنگ جايز است      .دانسته شده است  » مقابله به مثل  
نـد اسـت و     وفا كردن بر اهل نيرنگ نوعي نيرنگ در پيشگاه خداو         « آمده است؛ ) ع(از امام علي  

  . )97همان،ص(»مكر نمودن بر اهل مكر نوعي وفا در نزد خداوند تلقي مي شود
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 عالمه مجلسي در بحار األنوار به آيات قرآني زيادي در باب مقابله به مثل اشاره مـي كنـد؛                  
 شما ستم و تعدي كرد مقابله به مثل نمـوده و             به اگر كسي « كيد شده است؛  أنحل ت /126 هدر آي 

 اگر كسي به شما تعدي كرد به همان مقدار« ديگري مي گويد هآي.»شان پاسخ دهيدمانند خوده ب
زيرا كه پاسخ بدي بدي است؛ و چنانكه از امام علي    .»)40/شوري(.ايد كيفر كنيد  كه مجازات شده  

 .كه آمده است برگردانيـد همان جايي / گونه سنگ پرتاب شده را به همان      «نقل شده است،  ) ع(
  . )212،ص72همان،ج(»ز شرارت دفع نتواندكردزيرا شرارت را ج

ا قرآن ضمن تجويز مقابله به مثل، باز هم عفو و بخشش را ترجيح و توصيه نموده است                 ام .
ولمن صبر و غفر ان ذلك من عزم االمور؛ و البته كسي كه صـبر               «  شوري آمده است؛  /43هدر آي 

  . »نمايد و در گذرد، بي گمان اين از ستوده ترين كارها است
به هر حال، دليل اين استثناي مهم آن است كه اهل نيرنگ همين كه به نيرنگ عليه ديگـران               
اقدام مي كند،به نوعي اعالم جنگ نموده و آشكارا خود و ديگران را در وضعيت جنگي بالفعل                 

روشن است كه در چنين شرايطي كـه طـرفين در وضـعيت جنـگ قـرار دارنـد،                   . قرار مي دهد  
) ص(سـخن مـشهوري از پيـامبر اسـالم          . ابزارهاي مشروع تلقي شده اسـت     خدعه و فريب از     

. )913،ص2عالمـه حلي،المنتهي،پيـشين،ج   ( »جنگ، نوعي فريب است؛ الحرب خدعه     «وجود دارد كه؛  
 ديني ، يك جمع بندي فقهي ارائـه نمـوده وبـا             هبا استناد به اين ادل    ) ق 940مرگ( محقق كَرَكي 
ا مكـر و فريـب      ام. زيرا جنگ نوعي فريب است    . است جايز   حيله در جنگ  « گويد؛قاطعيت مي 

الكركـي، جـامع    (»كافران و دست انـدازي بـه امـوال آنـان در شـرايط غيـر جنگـي حـرام اسـت                     

  .)388،ص3ق،ج1408المقاصد،
 

  تحريم سالح هاي كشتار جمعي
  در سـرزمين مـشركين نهـي كـرده اسـت     )سـالح شـيميايي  (از كاربرد سم) ص(رسول اهللا   

منظور از القاء سم عبارت است از ريختن سم در آب مـورد             . )178-177صص ،19ج بحار، مجلسي،(
  )civil( دشمن يا پخش سم در هوا است كه موجب بيماري يا مرگ افـراد غيـر نظـامي                    هاستفاد

اين نهي را حمـل بـر       ) ق726-648( حلي ه عالم ).238،ص1ق،ج1409الشرايع، محقق الحلي، ( شودمي
هـاي  وي همچنين حكم جواز  جميع سالح      . رت نياز جايز دانسته است    كراهت كرده و در صو    

ي ي سيدعلي طباطبـا ).135،ص1التحرير،پيـشين،ج  عالمه حلي،( نظامي را در صورت نياز پذيرفته است  
 الريـاض،  الطباطبائي،(  سخن گفته است   خي منابع فقهي از تحريم القاء سم      با اشاره به بر   ) ق1231(

-  تحريم يا حـداقل كراهـت القـاء سـم مـي        هدربار) ق 460( طوسيشيخ  . )504ص ،7ج ق،1415

  نويسد؛
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اع ابزارهاي جنگي به جز القـاء       در شرايط جنگ با غيرمسلمانان، استفاده از انو       «
 بـه   ء سم مكروه است زيرا در ريخـتن سـم         اما القا  . در سرزمين آنان جايز است     سم

يوانگان است كه كـشتار     زنان و د   سرزمين آنان امكان هالك كساني نظير كودكان و       
  ). 313ص ق،1400الطوسي، اإلقتصاد،(  »آنان جايز نيست

. خوانده مي شود  » مناط احكام «بيان شيخ طوسي ناظر به نكته اي است كه در ادبيات فقهي             
   هـر نـوع    يعني يك قياس كلي شكل گرفته است كـه مبنـاي حكـم برمنـع شـرعي اسـتفاده از                   

نـه آنكـه    .  كه البته القاء سم تنها يكي از مصاديق آن است           است )civil(هاي كشتار جمعي  سالح
    دهد؛قياس زير اين نكته را توضيح مي. فقط خصوص القاء سم نامشروع بوده باشد

يز جـا  )civil( كشتار كودكان و زنان و ديوانگـان و ديگـر افـراد بـي گنـاه                )الف
  .نيست
  . ممنوع استد باش)civil(هر سالح جنگي كه موجب كشتار افراد مدني) ب
  .است) civil(  موجب كشتار افراد مدنيسم) ريختن(القاء )ج
  .پس، القاء سم در بالد دشمن ممنوع است) د

، بـا چنـان   )روايت منع القاء سـم (ين دليل شرعيبدين سان، استدالل فقهي با پيوند ميان چن       
ع سـالح كـشتار   ، به حكم كلي منع استفاده از هـر نـو    )احتمال آسيب غيرنظاميان  ( مناط عقالني 

  . رسدجمعي مي
هاي آشـاميدني   منع دشمن از آب     و هفقه شيعه، همچنين بستن آب بر روي دشمن، محاصر        

  .را ناشايست شمرده است
  

  ظاميانمنع تعرض به غير ن
منظور از  .ممنوع كرده است  » سرتّت«جز در شرايط     را   )civil( فقه شيعه حمله به غير نظاميان     

 انـساني از  ه است كه نيروهاي نظـامي دشـمن خـود را در درون حلقـ    س در فقه الجهاد اين  تترّ
غيرنظاميان يا اسراي نظامي مسلمان قرار داده و در واقع از آنان بـه عنـوان سـپر انـساني بـراي                      

اي آمـده اسـت؛ محفظـه     » ُتـرس  «هتتـرس از واژ   . حفاظت خود در كوران جنگ اسـتفاده كننـد        
مشير زن در درون آن قرار مي گرفت و از ضرب            شمشير بود كه دست ش     هفوالدي در دور دست   

  ).167،ص2ق،ج1417شيخ انصاري، المكاسب،( شمشير حريف حفاظت مي شد
  و دانشمندان  در بين غيرنظاميان نيز، بخصوص رعايت حال و احترام زنان، كودكان و پيران

ميان مهاجم  تأكيد مي كند كه اگر نظا      )ق 481-400(ابن براج طرابلسي  . بيشتر توصيه شده است   
در التهاب جنگ، كودكان را سپر خود كنند تير انداختن به سمت دشمن، آن هـم نـه بـه قـصد                      

 و هر گاه كه التهـاب جنـگ فـروكش نمـوده باشـد              . كودكان، بلكه به قصد نظاميان جايز است      
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 فقـه   ).50ق،ص1411ابـن البراج،جـواهر الفقـه،     ( توان به كودكان به هـيچ وجهـي آسـيب رسـاند           نمي
 پيـشين،  محقق الحلـي، الـشرايع،    ( ي، البته در اين فرض، قتل مسلمان را هم جايز دانسته است           اسالم

 حلي و ديگر فقيهان شيعه، حكم فوق را به تترس زنان و پيران توسط كفـار   هعالم. )971ص ،4ج
 وي در جـاي     ).910،ص2عالمـه حلـي، المنتهـي، پيـشين،ج       ( در شرايط جنگي هم تعمـيم داده اسـت        

ز هجوم به غير نظاميان، اعم از زن و كودك را، كه سـپر انـساني نيروهـاي نظـامي          ديگري، جوا 
قرار گرفته اند ، مشروط به وضعيتي اضطراري كرده است كـه خـوف شكـست از دشـمن، در                    

 ،1ج پيشين، ،هعالمه حلي، التذكر  ( صورت عدم حمله به غير نظاميان، احتمالي قريب به يقين بوده باشد           

  ).413ص

اي از ديـدگاه اخـالق نظـامي در فقـه شـيعه دارنـد،               ير نظاميان كه احتـرام ويـژه      از جمله غ  
از نظر فقه شيعه رعايت حـال و جـان   . طرفي دارنداصحاب علم و دين مي باشند كه موضع بي     

هـشتم   سـال  در - در اعزام نيروهاي مسلح براي جنگ موته      ) ص( پيامبر اسالم    .آنان الزم است  
هاي مهمي به سپاه اسالم داشت و يكـي از          ه توصي )321ص ،2،ج1983تاريخ طبري،  طبري،( -هجرت

ها عدم تعرض به دانشمندان و نمايندگان مذاهب بود كه موضع بي طرفـي درجنـگ     اين توصيه 
حكـم   ها،سني نيز، با استناد به همين توصيه       فقيهان شيعه و  . )60ص ، 21ج بحار، ، مجلسي( داشتند

اند كه ه نشينان و متخصصان اصحاب حرفه و صنعت دادهبر عدم تعرض به دانشمندان و صومع    
  1).412ص ،1ج ،ةعالمه، تذكر/ 76ص ،21ج نجفي، جواهر،( غير مؤثر در جنگ هستند

  

  رعايت محيط زيست      
حفظ و صيانت از محيط زيست و ميراث تمدن بـشري، ازجملـه مـصاديق اخـالق نظـامي       

در .ص به سه مورد عمده توجـه نمـوده اسـت          فقه شيعه در اين باره ، به خصو       .تلقي شده است  
  .به اجمال، اشاره مي كنيم زير به اين موارد سه گانه،

  
  
  

                                                           
 بنا  –كند اكثر نيروهاي نظامي     مثالً عالمه حلي چون تصور مي     . در اين باره البته اختالف آراء نيز ديده مي شود          -1

 از اصحاب حرفه و صنعت هستند، پس استثناي آنها فلسفه جنگ و دفاع              -ارتش متخصص نبود  بر سنت قديم كه     
زيـرا منظـور اساسـاً    . اما به نظر مي رسد كه تصور عالمـه درسـت نباشـد           .اندرا از بين مي برد، حكم به جواز داده        

 آنـان موجـب     دانشمندان و متخصصان بي طرف در جنگ و در عين حال مفيد به عموم جوامع است كـه آسـيب                   
  .اخالقي مي شود-انسانيفاجعه 

  .412،ص1تذكرة الفقهاء، پيشين، ج  عالمة حّلي،-
  .76،ص21 محمد حسن نجفي، جواهر الكالم، پيشين، ج-
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 منع از آسيب به درختان و مزارع -1

ويژه درختان ميوه و آتش زدن مزارع  منـع شـده            ه  در روايات بسياري از قطع درختان  و ب        
از جواز » بحاراالنوار« روايي هفقط در يك مورد  در مجموع  و).179ص ،19ج بحار، مجلسي،( است

 مجلـسي، ( غيرمثمر، آن هم در شرايط اضطرارسخن گفتـه شـده اسـت           / قطع درختان بدون ميوه   

  .  فقهي در باب مسئوليت نظاميان در حفظ محيط زيست استههمين روايات ادل. )25ص ،97ج
ن از كراهت قطع درختان و آتش زدن محيط جز در مواقع ضرورت سخ) ق966(شهيد ثاني 

 ،3ج ق،1414شـهيد الثـاني، المـسالك،     ( اما توضيح روشني از مـصاديق ضـرورت نـدارد         . گفته است 

ــز  . )26ص ــر ني ــي ديگ ــابع فقه ــرده   من ــرار ك ــي را تك ــين حكم ــاً چن ــدتقريب ــي . ان ــيد عل س
نيز به صراحت اشاره مي كند كه درختان ميوه را نبايد قطع كرده و مزارع و                ) ق1231(طباطبايي

ـ ).288ص ،1ج پيـشين،  طباطبائي، الرياض،(  آتش زد كشتزارها را نبايد    ه آيت اهللا خوئي با اشاره به ادل
چه بسا گفته مي شـود كـه روايـات    « كند كه؛اضافه مي تحريم قطع درختان و آتش زدن مزارع،  

. بدون هر گونه معارضي به سمت تحريم تمايل دارند و مـشهور نيـز بـدان عمـل كـرده اسـت               
زيرا . به تحريم ممكن نيست] دائم[التزام  ]عمالً[اما  . به تحريم نيستبنابراين چاره اي جز قول    

بنا براين   .خواهد بود ] براي مديريت جنگ  [مستلزم حرج شديد    ... اگر چنين حكمي ثابت باشد    
  ).514ص ،5ج ق، 1407الحج، الخوئي،( »الزم است استثناهايي را لحاظ نمود

  

 نع از تخريب بناها و آباداني هام -2

 ها را ويـران نكنيـد؛ وال تهـدمن         بنا "در دستور العملي به نظاميان فرمود؛     ) ص(اسالم  پيامبر  
حلي، ظاهراً ، چنين منعي را متوجه بناهاي غيرنظامي دانسته و در             ه عالم .)60،ص21بحار،ج( "بناء 

امـا در صـورت      .باب بناهاي نظامي نيز در صورت عدم ضرورت حكم به كراهت نموده است            
ها باشند، تخريب بناهـاي نظـامي جـايز          اسراي مسلمان هم داخل اين قلعه      ضرورت، حتي اگر  

شيخ طوسي و ديگـر فقيهـان نيـز جـواز        . )135ص1عالمه حلي، التحرير،پيشين، ج   ( دانسته شده است  
انـد  تخريب منازل و قلعه ها را مشروط به ظن غالب در ضرورت اين اقدام نظامي معرفي كرده                

  )11ص ،2ج ق، 1387المبسوط، الطوسي،( انسته اندو پرهيز از تخريب را بهتر د
 بناهـا، و تخريـب      ههاي نظامي كه باعث تخريب گسترد     از هجوم ) ق598( ابن ادريس حلي  

گويـد؛  هاي جامعه شود، همانند استفاده از سالح هاي كشتار جمعي منع كرده و مـي              زيرساخت
ي مـردم   ريب عمومي خانه ها   هاي جنگي را به كار بست ،جز تخ       توان در جنگ انواع شيوه    مي«

ابن ادريـس،   ( »ها، يا القاء سم در سرزمين دشمن      ها، يا آتش زدن خانه    از طريق آب انداختن در آن     

 يهاي ضرور ديگر زيرساخت  ابن ادريس آشكارا تخريب مسكن و     . )8-7،صص2ق،ج1411السرائر،
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با تعميم اين بـه آن، بـه       هاي كشتار جمعي قرار داده و،       زندگي را  در كنار منع استفاده از سالح        
  .كندمنع هر دو حكم مي

سيسات و زيـر سـاخت هـاي        أدر راستاي ديدگاه فوق، فقه اسالمي توجه زيادي به حفظ ت          
فقيهان شيعه هر چند در شـرايط جنگـي         .  جنگ زده دارد   ه آب رساني در جامع    هويژهحياتي و ب  

وص منـع آب رسـاني حتـي بـه       در خص  منع تردد آنها را جايز مي دانند ، اما          دشمن و  همحاصر
چون ظاهر روايات ناظر به تحـريم اسـت،برخي از   .نيروهاي نظامي نيز ترديدهاي روشني دارند     

تحريم مطلق منع آب ازجنگجويان دشمن سخن گفته اند و برخـي ديگـر نيـز آن را حمـل بـر           
ــد    ــرده ان ــر جــواز ك ــسيار ضــروري حكــم ب ــا در شــرايط ب ــرده وتنه ــائي، ( كراهــت ك الطباطب

  ).5-4،صصص7اض،جالري

 جنگ و ضرورت هـاي جنگـي      ههمچنين توصيه شده است رزمندگان مسلمان نبايد به بهان        
 .و تأسيسات آنان را غـصب كننـد       . به آب هاي خصوصي مالكان خصوصي دست اندازي كنند        

نظاميـان نبايـد بـه آب هـاي خـصوصي مالكـان             «توصيه شده است كـه؛      ) ع(در روايتي از علي   
 و نبايـد ...هايـشان بنوشـند   نند ، و بي اجازه و رضـايت آنـان  از آب    خصوصي دست اندازي ك   

  ). 13و25-16،ص34مجلسي، بحار،ج( »د ناموال و چارپايان كسي را غصب كن

  

   منع از آسيب به حيوانات-3

و توصـيه   . نيروهاي نظامي را از آسيب زدن به حيوانـات منـع فرمودنـد            ) ص(پيامبر اسالم   
 ،19ج بحـار،  مجلـسي، ( »وشت را نيز جز به انـدازه نيـاز ذبـح نكننـد            حيوانات حالل گ  «كردند كه   

از آسيب رساندن به چارپايان ) ص(منابع روايي و فقهاي مشهور اهل سنت، نهي پيامبر    . )179ص
   نيز چنين نقل شده است؛- ششمين امام شيعه-)ع(از امام صادق. و استناد كرده اندرا نقل

 نيـاز   هنات حالل گوشت را جز به انداز      است كه حيوا  )ص(در وصيتي از پيامبر   «
 صـاحب  -زنـان و كودكـان  -زيرا حيوانات نيـز هماننـد انـسان هـا        .غذايتان نكشيد 

 »دشمن هدف كشتار نظامي  قرار گيرند حرمت هستند ونبايد به خاطرخشم بر كفار    
  ).413ص ،1ج ،هالتذكر ،عالمه حلي(
ار داده شـده، و از ديـدگاه اخـالق          كلي در فقه اسالمي چند امراخالقي، كنار هم قر         به طور 
اند؛ منع از سوزاندن مزارع، منع از قطع درختان ميوه، منع ازكشتار            الرعايه تلقي شده  نظامي، الزم 

 ،1403 الحلبي، الكـافي،  ( ها، منع از هتك حرمت كشته شدگان جنگ       هخان تخريب حيوانات، منع از  

 و حقوق حيوانات در كنـار ديگـر         اين همپايگي نشان مي دهد كه حفظ محيط زيست        . )256ص
  .  مربوط به انسان ها از دير باز مورد توجه بوده استهحقوق بشر دوستان
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در اين نوشته هر گز به حقوق اسيران جنگي و ديدگاه هاي مختلـف در ايـن بـاره در فقـه                      
زيرا بحث در باب حقوق اسيران به علت گستردگي و تنوع خاصي كه . شيعه اشاره نشده است 

  . مستقلي استهد ، نيازمند مقالدار
  

   خالصه و نتيجه -6
ماهيت جنگ و اخالق نظـامي در        بر خالف غرب جديد كه نگاهي سكوالر به جنگ دارد،         

 رفتـار انـسان   ه دينـي تعيـين كننـد    )text(بنا براين نصوص  . جهان اسالم خاستگاهي مذهبي دارد    
درسـت بـه همـين      .  باشـد    مسلمان در خصوص جنگ و اخالق نظامي در گذشته و امروز مي           

قـرار  » دانـش فقـه   «دليل است كه بحث جنگ و صلح در جهان اسالم در قلمرو دانشي به نـام                 
  .دارد

 نـص و    ه چنان دستگاه دانايي است كه  رابط       - اعم از شيعه و سني     – فقه در تمدن اسالمي     
 مـسلمان    فقه آن است كه پرسش هاي تاريخي انـسان         هزندگي تاريخي را برقرار مي كند؛ وظيف      

مدام به نصوص ديني ارجاع داده و احكام الزام آور بـراي رفتـار و كـردار انـسان مـسلمان                      را،
در چنين شرايط معرفت شناختي است كه نسبتي گسست ناپذير بين فقه و جنـگ               .تدارك نمايد 

بخـشي از فقـه كـه فقـه         .  ايجاد شده است   – اسالمي   ه به عنوان بخشي از پرسش هاي جامع       –
  .يده مي شودالجهاد نام

فقه اسالمي در باب جهاد، به اعتبار تحوالت تاريخي، و نيز تفاوت در مباني شيعه و سـني،                  
تقسيم ديدگاه هاي )  2و، تقسيم فقه الجهاد به قديم و جديد؛) 1دو تقسيم دو گانه و مهم دارد؛ 
  .فقهي جهاد به فقه شيعه و سني

اصالت را به جهاد مـي داد و آيـات مطلـق             در اين مقاله اشاره كرديم كه فقه قديم اسالمي          
آيات مقيد دانسته اند كه جهاد را مـشروط بـه تهـاجم     » ناسخ«جهادي را كه در قرآن آمده اند ،         

 كه تـا قيامـت بـاقي        دانستندبه همين دليل هم حكم جهاد را حكم عمومي مي         . نمودديگران مي 
 جديد فقهـي از اصـالت صـلح         برعكس، نظريه هاي  . است  و دليلي بر نسخ آن ديده نمي شود         

كنند  عقالني و جهانشمولي استناد مي     هصحبت مي كنند و در تفسير آيات جهادي قرآن به قاعد          
بنا براين ضرورت دارد آيات مطلق      . »امر مقيد ومشروط مفسر امر مطلق و نامشروط است        « كه  

ط بـه تحقـق تهـاجم       جهاد در قرآن به اعتبار آيات مقيد تفسير و تبيين شوند كه جهاد را مشرو              
نظريـه هـاي جديـد      . در اسالم مطلقاً ماهيت دفاعي دارد      در نتيجه، جهاد  . بيگانگان نموده است  

نامربوط   كالسيك مسلمانان در تقسيم جهاد به ابتدايي و دفاعي را از بنياد انكار و              هفقهي انديش 
  .مي دانند
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ي اسـت و بنـابراين تقـسيم        اي حاشيه بر فقه سن    گونهاشاره كرديم كه فقه كالسيك شيعه به      
 )ع(اما فقه شيعه چون مبناي امامت امام معـصوم        . جهاد به جهاد ابتدايي و دفاعي را پذيرفته بود        

داند از ابتدا مسيري متفاوت با فقه اهل سنت در بـاب جهـاد را طـي                 را اساس انديشه خود مي    
 قابل تقسيم -ل سنت همانند فقه كالسيك اه-بر اساس فقه كالسيك شيعه هر چند جهاد     . نمود

 مشهور شيعه ، جهاد ابتدايي از اختصاصات  هبه جهاد ابتدايي و دفاعي است ، اما بر اساس نظري          
ق تـا   261 غيبت؛ يعني از سـال     هبنا براين، در دور   .  ومشروط به حضور او است     )ع(امام معصوم 

 اغلب فقهاي دگاهكنون، كه امام دوازدهم شيعه در غيبت است ، جهاد ابتدايي نيز تعطيل و از دي   
   .شيعه نامشروع تلقي شده است

بدين سان ، با توجه به مبناي شيعه در باب امامـت و جهـاد،  تقـسيم جهـاد بـه ابتـدايي و                     
درست به همين دليـل     . دفاعي امري صرفاً نظري است كه در شرايط غيبت كار برد عملي ندارد            

 غيبت و   همطلقاً دفاعي جهاد در دور    اعم از قديم و جديد ، همواره بر وجه           است كه فقه شيعه،   
  . غيبت، تأكيد و توجه داردهبا توجه به پديد

 فوق مهم ترين وجه تمايز فقه شيعه و سني در باب جهاد و دفاع اسـت كـه دو نظـام                      هنكت
 غيبت، فقهي تراژيك است و چنين هفقه شيعه با توجه به پديد     . فقهي را آشكارا تمايز مي افكند     

اي ناقص اسـت و حتـي بـه فـرض           دان معصوم البته جامعه مؤمنان جامعه     مي انديشد كه در فق    
 در چنـين    زيـرا .  عصر غيبت مجاز بـه اقـدام بـه آن نيـست            هپذيرش نظري جهاد ابتدايي، شيع    

  هوظيفـ . توان به درك ناقص انسان ها و حاكمان غيرمعصوم اعتماد نمود          هاي عظيمي نمي  پديده
صلح است و نه جنگ؛ دفاع است نـه هجـوم             جهاد؛ غيبت همزيستي است و نه    در عصر   شيعه  
  .ابتدايي

در اين مقاله، عالوه بر ديدگاه اصولي شيعه، در بـاب جهـاد و دفـاع، بـه اخـالق نظـامي و            
در ايـن بـاره، هـر چنـد         . هاي مثبت و منفي در جنگ از ديدگاه شيعه نيز اشاره نمـوديم            ارزش

باشند، اما بـه اعتبـار اقتـضاي مقالـه، بـه            ديدگاه شيعه و سني ممكن است يكساني هايي داشته          
هاي جنگ و    شيعي و تفسيرهاي شيعه از منابع ديني درباب اخالق نظامي و ارزش             هاي روايت

  .صلح تكيه شده است
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