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چکیده
در این مقاله نگرش قرآن به پدیدۀ جنگ و جهاد و تبیین شاخص ها و کارکردهای پرورش نظامی مجاهدان
با نگاهی تطبیقی به ادیان الهی « یهودیت ،مسیحیت و زردشت» مورد واکاوی و بررسی قرارگرفته است.
پرسش اصلی این است که با توجه به الهی و غیرتحریفی بودن خاستگاه دانش های قرآنی ،به ویژه در
مقایسه با ادیان الهی مزبور ،رویکردِ واقعی کمی و کیفی قرآن به جنگ و جهاد چیست و در قرآن بر چه
شاخص ها و کارکردهایی در پرورش نظامیان و مجاهدان تأکید شده است که می تواند نگرش های نادرست
به رویکرد اسالمی و قرآنی نسبت به جنگ را تبیین نماید؟ روش این پژوه ش ،کتابخانهای و اسنادی است.
نوع پژوهش به لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی است که بر اساس رویکرد روش شناسیِ ترکیبی(کیفی
ی کمیِ) جامعه شناسی و مفسرین قرآن کریم انجام شده است .جامعۀ آماری شامل کتب مقدس ادیان الهی
مورد بررسی است .گردآوری دادهها بر اساس تحلیل محتوا و مقوله بندی مفاهیم و محاسبات آماری کمّی
صورت گرفته است .هدس اصلی ،ارائه تصویر و تفسیری واقع بینانه از آموزههای مرتبط با جنگ و جهاد در
قرآن است تا بتواند به زدودن چهره خشن و جنگ طلب از اسالم کمک کند .مهمترین نتیجه پژوهش این
است که قرآن دربارۀ جنگ ،تصویری جامع ،واقع بینانه ،صلح آمیز و تعالی بخش ارائه می دهد و در اصول
ساختاری و کارکردهای قرآنیِ جنگ ،عزت ،اقتدار ،تعالی و تکامل روحانی و معنوی انسان بر اساس
آموزه های الهی ملحوظ شده است .ا ین دیدگاه نسبت به جنگ به تربیت مجاهدانی می انجامد که با
انگیزه های الهی و هد س گسترش ارزش های الهی به دور از خشونتِ غیرانسانی به جهاد می پردازند .از دیگر
نتایج آن است که نشان می دهد در قرآن در مقایسه با سایر ادیان الهی -از جهت کمّی و کیفی -گزاره های
کمتری به جنگ و مفاهیم متناظر با آن اختصاص یافته است؛ داده های آماری بیانگر این واقعیت است که
حجم آموزه های کتب الهی ادیان مورد نظر دربارۀ جنگ در مقایسه با قرآن ( 75/8برابر) بیشتر می باشد.
واژگان کلیدی« :قرآن ،ادیان الهی ،جنگ و جهاد ،جهادگران ،پرورش نظامی»
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مقدمه
جنگ پدیدۀ اجتماعی جداییناپذیر جوامع بشری است که امروزه به سیاستی نهادیشده تبدیل
شدهاست (توینبی .)59 :7515 ،با وجود گریز ذاتی بشر از حوادث ناگوار جنگ ،تجربۀ تیاریخی
گویای تحوالت سودمند و پیشرفت های فراوانی است که جنگ ها زمینیه آن را فیراهم آوردهانید.
هر کدام از صاحبنظران با توجه به زمینه ها و ابعاد مختلف رویکردی خود ،نظریه های گوناگونی
در باره جنگ ارائه کردهاند .فیلسوفان و نظریهپیردازان در عرصیۀ سیاسیت و اجتمیاع ،طیفیی از
نظریههای کامالً خوشبینانه به جنیگ هماننید نظرییۀ صیلح دموکراتییک امانوئیل کانیت 7کیه
پشبینى مىکند «با توسعۀ نظامهاى دموکراتیک و جمهوری کیه در نتیجیۀ رشید فهیم انسیان
محقر خواهد شد ،آیندۀ جامعۀ بشر ،شاهد صلح ابدى میان دولتهاى دموکراتیک خواهد بود».
( )Sorensen, 1992, 399و نظریههای بدبینانه هیم وجیود دارد؛ ماننید نیکولیو ماکییاولى 5کیه
معتقد بود« :سرشت حکومتهاى جمهورى ،مقتضى جنگطلبیى و تشیکیل امپراتیورى اسیت».
( )Doyle, 80, 1153از نظر کالوزویتس« 5جنگ به آفتابپرستی مییمانید کیه در هیر وضیع و
حالتی ،اندکی از ماهیتش تغییر مییابد(».جهانبگلو .)58 :7514 ،ایین عبیارت صیریح در همیه
زمان ها از عصر جوامع ابتدایی تا عصیر جنیگهیای تمیام عییار دوران میدرن و عصیر فراجنیگ
پسامدرن کاربرد داشتهاست( .هابسبام 15 ،7549 ،8و ویریلیو .)714 :7545 ،2گییدنز ،بیرخالس
نظریهپردازان اجتماعی کالسیک چون مارکس ،دورکهایم ،اسپنسر و کنت کیه صینعتی شیدن و
عقالنیت را معادل گذار از اعصار بدوی و تمدنی خشونتطلیب بیه دوران علمییگراییی و پاییان
جنگها می دانستند ،بر اهمیت خشونت ،جنگ و دولت ملی در تحیوالت جهیان معاصیر تأکیید
میورزد .او با استناد به نظریه دولت پادگانی 5السیول 1و آرای منتقیدان جدیید ماننید آدورنیو و
فوکو معتقد است که ما همچنان در جوامع نظامی زندگی میکنیم .جنگ در دنیایی که وسیایل
اعمال خشونت نظامی را در اختیار دارند ،صرفاً احتمالی است که همیشیه وجیود دارد( .گییدنز،
1. Immanuel Kant
2. Niccolo Machiavelli
3. Carl Van Clausewitz
4. Erik Habsbam
5. Paul Virilio
6. Garrison-state
7. Lasswel
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)517-518 ،7545
در آمییوزههییای مکتییب واقییعگییرای اسییالم بییه ویییژه در قییرآن بییه عنییوان منبییع وحیییانی
غیرقابلتحریف ،دربارۀ جنگ رهنمودهای سازنده و تکامل بخشی ارائه شده است که در مقایسیه
با نظر یه های علمی از جامعیت برخوردار بوده ،حاوی بینش علمی و عملیاتیِ عمیر و گسترده ای
است .با بررسی سوابر مطالعات انجام شده در آیات جهاد به وضوح می توان خأل رویکرد مزبور را
دریافت .از طرس دیگر ،عوامل گوناگونی چون خصومت ،تعصب ،ناآگاهی ،سلطهجویی سیاسیی و
منافع اقتصادی ،موجب شده است تا از سوی برخی خاورشناسان ،از اسالم و آیات جهادی قیرآن
کریم ،تصویری خشن ،ضدانسانی و جنگ طلب ارائهشود؛ در حالی که از سیوی عالمیان مسیلمان
نیز در ساختار و برنامهریزیهای پرورشی نظامیان ،به اندیشۀ اسالم درباره جنگ ،توجیه اصیولی
نشده است .رسیدن به این مهم ،مستلزم بررسی و تحلیل ابعاد مختلف جنگ و مفیاهیم میرتبط
با آن در آموزههای قرآنی و مقایسه آن با ادیان الهی مشهور دیگر است.

ضرورت و اهمیت
انجام این پژوهش ،به واسطه کاستی های کاربردی از آمیوزه هیای جهیادی قیرآن و تفاسییر
نظری و عملکردهای نادرست افراطی بر اسیاس آییات جهیادی قیرآن در بیین مسیلمانان و
غیرمسلمانان و همچنین به دلیل اهمیت فراوان دستاوردهای آن در حوزه های زیر ضیروری
است :نخست آنکه راهگشای نظامیانی است که مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با جنیگ و
جهاد و امور نظامی هستند .دوم ،امکان تبیین نادرستی تفسیر برخی مستشیرقان را دربیارۀ
نگرش قرآن به جنگ فراهم می آورد .سوم ،ضمن بیان واقع گرایی ،جامعیت ،بینش علمیی و
عملیاتی ،عمر و تکامل بخشیِ دیدگاه قرآن در باره جنگ ،برتری این دیدگاه را در مقایسیه
با نظر یه های علمی در باره جنگ نشان می دهد؛ به گونه ای که بیا واکیاوی آییات جهیاد بیه
وضوح می توان خأل رویکردهای غیرقرآنی را دریافت .چهارم ،از رهگذر این پژوهش نادرستیِ
اقداماتِ خشن و غیرانسانی گروه های تروریستی و تندرو (وهّابیت ،القاعده ،النّ صره و داعش)
آشکار خواهد شد؛ جریان های مشکوکی که با ارائه تفسیری ناسیازگار بیا مبیانی اسیالمی و
اصول ادبی از آیات جهاد می کوشند تا رفتارهای خشن ،رعب انگییز ،نفیرت بیار و خردسیتیز
خود را با استناد به آموزه های قرآنی و روایی توجیه کنند.
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بیان مسئله
در جهان معاصر جنگ و تهدیدهای ناشی از احتمال وقوع جنگ یکی از مهمتیرین پدییدههیایی
است که بیش از هر زمانی انسانها را درگیر خود کرده اسیت؛ هیر کشیوری بیه بهانیه و دالییل
موهوم به تهدید کشورهای دیگر و یا جنگ علیه آنها میپردازد .پدیده جنگ و تهدیدهای ناشی
از آن در خاورمیانه و در میان مسلمانان بیش از پییش گسیترش یافتیه اسیت .بیه رغیم اعتقیاد
مسلمانان به یک کتاب آسمانی ،برداشتهای متفیاوت و متضیاد و در بسییاری میوارد نادرسیت،
خشن ،جنگطلب از سوی برخی نحلههای اسیالمی و برخیی مستشیرقان مغیرض و ییا ناآگیاه،
زمینه های الزم را برای گسترش جنگ فراهم آمده است .پرسش اساسی که در این بیین مطیرح
میشود ،این است که با توجه به الهی و غیرتحریفی بودن خاستگاه دانشهای قرآنی ،به ویژه در
مقایسه با سه دین آسمانی «یهود ،مسیحیت و زردشت» ،رویکردِ واقعی قرآن به جنیگ و جهیاد
چیست و در قرآن به چه شاخصها و کارکردهایی در پرورش نظامیان و مجاهیدان تأکیید شیده
است که میتواند نگرش نادرست رویکرد اسالمی و قرآنی نسبت به جنیگ را تصیحیح و تبییین
کند.
پرسش اصلی عبارت است از رویکرد قرآن به عنوان تنها کتاب غیرمنحرس آسمانی به جنیگ
و جهاد چیست؟
پرسشهای ویژه عبارتند از:
-7
-5
-5
-8

ویژگیهای واقعی جنگ از نظر قرآن کدام است؟
کارکردهای واقعی جنگ از نظر قرآن کدام است؟
آیا میتوان بر اساس آموزهها و کارکردهای قرآنیی دربیارۀ جنیگ و جهیاد ،شییوههیا و
شاخصهای آموزشی مطلوبی را برای پرورش نظامیان فراهم آورد؟
تفاوت های کمی و کیفی رویکرد قرآن با سیایر ادییان الهیی دربیاره جنیگ و خشیونت
چیست؟

فرضیهها
فرضیههای توصیفی تحقیر عبارتند از:
فرضیه اصلی:

 / 22فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،5پاییز 7505

با توجه به الهی و غیر انحرافی بودن خاستگاه دانشهای قرآنی ،رویکرد آموزههای قیرآن دربیارۀ
جنگ ،توصیفی علمی ،عمیر  ،جامع ،واقع بینانه و تعالیبخش از جنگ ارائه میی دهید کیه در آن
اهداس الهی و بُعد فرامادی (روحانی و الهی) انسان بیش از بُعد مادی مورد توجه قرار میگیرد.
فرضیههای ویژه:
-7
-5
-5
-8

مهمترین ویژگی واقعی در جنگ مورد نظر قرآن ،توجیه بییش از هیر چییز بیه عیزت،
اقتدار ،تعالی و تکامل روحانی و معنوی انسان است؛
مهمترین کارکردهای واقعی جنگ ،توازن قدرت ،عیذاب استیصیال ،هشیدار و تأدییب،
سودمندی برای جهادگران و آزمایش و پیشرفت است؛
مهمترین شیوههای پرورش و انگیزشدهی نظامیان از طریر مقولههای تبشییر و انیذار
است؛
ئپدیدۀ جنگ و مفاهیم مرتبط با آن از نظر کمّی و کیفی در سیایر ادییان الهیی بسییار
بیشتر و با شدت افزونتری نسبت به اسالم مطرح شده است.

سوابق و ادبیات نظری
بررسیهای نسبتاً جامع در سوابر نظری موضوع ،حاکی از آن اسیت کیه مطالعیات متعیددی در
قالب کتب ،مقالهها و رسالههای دانشجویی انجام شده است .برخی از مهمترین مطالعیات انجیام
شده عبارتند از:
-7
-5
-5
-8
-2

درآمدی تحلیلی بر جایگاه صلح و جنگ در قرآن و سیرۀ نبوی :امییر ذوقیی ،دانشیگاه
امام صادق(ع).7544 ،
از جنگ مقدّس تا صلح مقدّس :الشنقیطی ،محمّد المختار ،سید جالل امیام ،معرفیت،
شماره  ،759آذر .7545
جنگ و دفاع و جهاد در قرآن از منظر پییامبر اعظیم و امیام علیی ،مؤسسیه فرهنگیی
انتشاراتی خاتم.7544 ،
جنییگ و جهییاد در قییرآن :محمییدتقی مصییباحیییزدی ،مؤسس یۀ آموزشییی و پژوهشییی امییام
خمینی(ره).7541 ،
القتال فیالقرآن الکریم :حسنمحمد عبدالمقصود.7505 ،
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 -5آثار صلحآمیز جهاد در روابط بینالملل بر اساس آیات قرآن :قاسم شیباننییا ،فصیلنامۀ
معرفت ،سال  ،59شماره .754
 -1جهاد در قرآن مجید «انواع ،آثار و فواید» :زارع پور ،پژوهشکده امر به معروس و نهی از
منکر.7502 ،
 -4جهاد به مال و جان در قرآن :محمد واعیظزاده خراسیانی ،مجلیه مشیکوۀ ،شیماره ،75
.7555
 -0تحلیل نظری اخالق جنگ در قرآن و حدیر :حاجاسماعیلی و حبییباللهیی ،فصیلنامۀ
اخالق ،ش 7508.،72
 -79جهاد دفاعى و ابتدایى در قیرآن :محمیود قطبیى ،رسیالۀ کارشناسیى ارشید ،مؤسسیه
آموزشى و پژوهشى امام (ره).7510 ،
 -77جهاد از دیدگاه مفسران معاصیر :یوسیف ،هنیدار ،رسیاله کارشناسیی ارشید ،مجتمیع
آموزش عالی امام خمینی(ره).7544 ،
 -75مبانی مشروعیت جنگ در یهودییت« ،ملحمیت حُیوا» و «ملحمیت میصیوا و ملحمیت
رشوت» :محمدرضا برته ،فصلنامۀ معرفت ادیان ،سال اول ،شمارۀ دوم و سوم.7540 ،
 -75مبانی فلسفی ،کالمی جنگ و جهاد از منظیر ادییان ،محمید ابراهیمییورکییانی ،آینیه
معرفت ،شمارۀ  ،1بهار .7542
 -78جهاد اسالمی ،جهاد یهودی :اصغر حیدری ،ماهنامه زمانیه ،شیماره  ،50سیال چهیارم،
.7548
 -72بررسی تطبیقی جنگ و جهاد از دیدگاه قیرآن و تیورات ،زهیرا ذوالفقیاری :پاییاننامیۀ
کارشناسی ارشد ،دانشگاه اراک.7505 ،
به طور کلی ،مهمترین نتایج حاصل از منابع مورد بررسی ،حول محورهای زیر است« :جهیاد
و صلح ،معناشناسی و بررسی گونههای جهاد در قرآن ،آثار و فواید جهاد ،ویژگىهاى مجاهیدان،
عوامل پیروزى و شکست ،منزلت مجاهد ،سیره و جنگهای پیامبر در قرآن ،پاسخ به شیبهات و
اشکاالت جهاد و خشونت در اسالم ،آسییبشناسیی مطالعیات منحیرس و غییر تخصصیی آییات
جهادی ».با بررسی ادبیات نظری پژوهش ها این نتیجه حاصل شد که هر یک از مطالعات انجام
شده با وجود نقاط قوت ،از جامعیت رویکردهای نظری و کاربردی در پرورش نظامیان برخیوردار
نیستند.
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اهداف تحقیق
هدس اصلی ،ارائه تصویر و تفسیری واقعبینانه و حقیقی از آموزههای مرتبط با جنگ و جهیاد در
قرآن است.
سایر اهداس ویژه عبارتند از:
 -7روشنگری در زدودن اتهام خشونت و جنگطلبی از چهرۀ اسالم که بیه سیبب تصیویر
توأم با تحلیل های مغرضانه ،غیرکارشناسانه و جریانسازی هیای معانیدِ اسیالم از آییات
جهادی قرآن در دنیا رواج یافته است؛
 -5نشان دادن قابلیت های آموزشی ،پرورشی و کاربردی منحصیر بیه فیرد آییات جهیادی
قییرآن در پییرورش نیروهییای نظییامی و ایجییاد تحییول و توسییعۀ اساسییی در کییارکرد
سازمانهای نظامی در رسیدن به اهداس واالی نظامی در جنگ؛
 -5مقایسۀ تطبیقی نگرش قرآن به پدیدۀ جنگ و جهاد بیا سیایر ادییان الهیی (یهودییت،
مسیحیت و زردشت).

جامعۀ آماری
جامعۀ آماری شامل کتیب مقیدس ادییان الهیی اسیالم (قیرآن) ،یهودییت (تیورات) ،مسییحیت
(انجیل) ،زردشت (اوستا) و برخی مطالعات کمّی انجام شده در سیایر پیژوهشهیا در ارتبیاط بیا
کتب الهی مزبور است.

تعریف مفاهیم و اصطالحات
مفاهیم اصلی و کاربردی با توجه به چارچوب مورد نظر پژوهش به شرح زیر عبارتند از:
جهاد:
جهاد مفهوم لغوی عامی است به معنی هر گونه تالش توأم با سختی و رنج کیه در جهیت دفیع دشیمن
اعم از دشمن درونی که از آن تعبیر به شیطان و نفس وسوسهانگیز انسان شده و یا دشیمن بیرونیی کیه
شامل انسانهای دیگر میشود(.راغب7875 ،ق ،ج 7:594؛ عبیدالباقی555 :7518 ،؛ قرشیی :7547 ،ج
 7و 11 :5؛ نرمافزار جامعالتفاسیر قرآن کریم)
جنگ به درگیری سازمانیافته ،مسلّحانه و غالباً طوالنیمدتی گفته میشود که بین دولتها ،ملتهیا ییا
گروههای دیگر انجام شده و با خشونت شدید ،گسیختگی اجتماعی و تلفات جیانی و میالی زییاد همیراه
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است .از آنجا که جنگ یک درگییری مسیلحانه واقعیی ،ارادی و گسیترده بیین جوامیع سیاسیی اسیت،
میتوان آن را نوعی خشونت سیاسی تلقی کرد(.)Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016
پرورش نظامی
منظور از پرورش نظامی ،روشها و راهکارهایی است که برای آمادهسیازی روحیی جنگجوییان و
ایجاد انگیزه در آنان به منظور رسیدن به اهداس مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد.
ادیان الهی
منظور از ادیان الهی در این پژوهش ،ادیان الهی اسالم ،مسیحیت ،یهودیت و زردشتی است کیه
دارای کتاب مقدس هستند.

روششناسی تحقیق
روش پژوهش ،کتابخانهای و توصیفی -تحلیلی با رویکرد ترکیبی (کمی-کیفی) و بیا اسیتفاده از
منابع اصلی محققان و مفسران قرآن و همچنین نتایج کمی سیایر پیژوهشهیا مییباشید .بیرای
تحلیل محتوا و تبیین ،از ابزارهای کیفی عقل ،منطر ،استدالل و شیوههای کمی آمیار توصییفی
(جداول توزیع فراوانی) و همچنین استناد به تفاسیر و تحلییلهیای محققیان و مفسیران معتبیر
قرآن کریم استفاده شده است تا روایی و پایایی مورد اطمینان حاصل شود .برای اطمیان خیاطر
از اعتبار استنادها و تحلیلهای مطالعات کمی مورد استفاده ،با توجه به سنجش اعتبار منطقیی،
از اعتبار محتوایی آنها بر اساس بررسی و قضاوت افراد متخصص درباره معرِّس بیودن گوییههیای
مربوط به دادهها (سیف 772 :7512 ،و کرلینجر )02 :7518 ،اطمینان حاصل شده است.

مبانی نظری
الف) تبیین فلسفی و اخالقی وقوع جنگ
چرایی جنگ ،اساسیترین پرسشی است که پاسخ به آن پیشدرآمیدی بیرای طیرح موضیوعات
دیگر دربارۀ جنگ و جهاد میباشد .گروهی از فالسیفه و اندیشیمندان ،جنیگ را جیزء طبیعیت
آدمی دانسته و سرچشمۀ ستیزهجویی انسان را در سرشت او جستجو میکنند (ارسیطو:7550 ،
59؛ افالطون590:7554 ،؛ ابنخلدون .)274-270 :7555،گروهی دیگر همچون مارکسیستهیا
بر عکس ،نظریههای خود را بر پایه ضرورت و اجتنابناپذیری مبارزه و کشمکش قرار مییدهنید
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و معتقدند که بروز این پدیده ،علت اجتماعی و یا اقتصادی دارد و زنیدگی اجتمیاعی اسیت کیه
انسانها را وادار به جنگ مینماید(آریانپور .ا .ح .)544 :7525 ،برخیی دیگیر علیت جنیگ را در
ازدیاد جمعیت و یا اختالس فشار جمعیتی جستجو کردهاند(سیووی .)55 :7521 ،عیدهای مثیل
کنت و اسپنسر بر خدمات ناشی از جنگ اصرار میورزند و برخی جنگ را باعر تحریک جامعیه
و تسریع تکامل اجتماعی دانسته و آن را موجب یگانگی جوامع میداننید(باتیامور-529 :7522،
 .)580هگل معتقد است« :جنگ روح و قالبی است که در آن جلوۀ اساسی جوهر اخالق؛ یعنی
آزادی مطلیییر ،خودآگیییاهی از قیییید تمیییام و هیییر نیییوع هسیییتی ،کیییامالً تأییییید و تحقّیییر
مییابد»(مکآیور .)882-885 :7580،بر اساس تعریف برخی فیلسوفان اخالقی ،یکی از عناصیر
مهم در همه جنگها ،هدس غایی آن یعنی به دست آوردن قدرت و گسترش حکومیت بیا روش
خشن است( .)Clausewitz, 1995: 89 ;Orend, 2005: 2-3این معیار نظری ،در قرآن(طیه)58/
نیز از زبان فرعون دربارۀ قدرت و برتری حاکمان گزارش شده است.
حداقل سه دیدگاه در مورد اخالق جنگ و صلح در میان فیلسیوفان غربیی بیه وجیود آمیده
است« :نظریۀ جنگ عادالنه ،صیلحگراییی و واقیعگراییی» .در ایین بیین نظرییۀ جنیگ عادالنیه
تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین است .براساس این نظرییه جنیگ فیینفسیه و درکیل بید و غییر
اخالقی نیست ،بلکه در موارد خاص و تحت شرایطی شایسته ،نیکیو و کیامالً عادالنیه اسیت و از
لحاظ اخالقی کامالً توجیهپذیر است(.)Orend, 2005, 3-5; Walzer, 1995, 125

ب) جنگ پسندیده و مورد تأیید اسالم و قرآن
مفاهیم «جهاد»« ،قتال» و «حَرب و مُحاربه» مهمترین مفاهیمی است کیه در قیرآن در ارتبیاط
با جنگ و جهاد به کار رفته است .در این بین ،جهاد ،اصلیترین واژهای اسیت کیه در قیرآن بیه
صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع مورد بحر این مقاله به کار رفتیه اسیت .ایین
واژه و مشتقات آن به طور کلی و مستقیم 87 ،مرتبه در  70سوره و  57آیه قرآن بیه کیار رفتیه
است(عبدالباقی .)555 :7518 ،در آیات و روایات فراوانی از قیرآن ،جنیگ و جهیاد ییک فریضیه
محسوب شده و مسلمانان به انجام آن تشویر میشوند .در آییه  59و  525بقیره ،جنیگ الزمیه
آشکار سرشت مادی و زندگی اجتماعی انسان دانسته شده است .در آییه  57از سیوره رعید نییز
خداوند به روشنی بر این امر تأکید فرموده است« :اگر خدا میخواست همه مردم را (به صیورت
جبری) هدایت میکرد ولیکن ،خداوند از ابتدا ،انسان را آزاد آفریده و نمیخواسته که به صیورت
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جبری انسانها را از جنگ و ستیز با هم باز دارد؛ بلکه او را با تمایالتی آفریده که احیانیاً کیارش
به تعارض و درگیری خواهد کشید(».بهیرام پیور85 :7540 ،؛ مصیباحییزدی 57 :7541 ،و )50
علّامه طباطبایی ،غرض از جهاد را اقامه دین و اعتالی کلمۀ اللّه و از جلوههیای بیارز عبودییت و
بندگی میداند .جهاد قرآنی هرگز به مفهوم برتریجویی مالی و اغراضی مانند آن نیست؛ جهیاد
برای دفاع از حر انسانیت تشریع شده اسیت و دفیا ِع ذاتی ًا محیدود بیوده و پیس از دفیع تجیاوز
مفهومی نخواهد داشت(طباطبایی :7555 ،ج )57-55 :5در آیههای 709تیا  705از سیوره بقیره
هدس اسالم از تشریع جهاد به وضیوح بییان شیده اسیت .آییه  709اشیاره بیه هیدفی دارد کیه
جنگیدن با انگیزه انتقامجویی ،کشورگشایی ،جاهطلبیی را نامشیروع مییدانید و جنگییدن را بیا
کسانی مجاز میداند که قصد جنگ با مسلمانان را دارند و برای این کار اقدام کیردهانید .در آییه
 707برخی محدودیتهای مکانى و در آیه  705محدودیت زمانى جنیگ ییادآور شیده و تأکیید
میکند مسلمانان مجاز هستند جنگ را تا پایان دادن فتنه ادامه دهند(همان).
برخی اندیشمندان با استناد بیه آییات جهیادی ،اسیالم را دینیی خشیونت طلیب میی داننید.
منتسکیو معتقد است« :دیانت اسالم با زور شمشییر بیر میردم تحمییل شیده اسیت(منتسیکیو،
 .)519 :7580در برابر این انگاره ناصواب ،بسیاری از عالمان شییعه و اهیل تسینن اساسیاً تمیام
جنگهای پیامبر(ص) را دفاعی می دانند(طباطبایی :7517 ،ج55-54 ،5؛ ابوالوفاء520 :7879 ،؛
رشید رضا7894 ،ه.ق515 :؛ بالغیینجفیی7545 ،ه.ق 575 :و  )571و معتقدنید پییامبر هرگیز
آغازگر هیچ جنگی نبوده است(عمیدزنجانی.)799 :7551،
جنگ در منابع اسالم به «ابتدایی یا تعرضی» و «دفاعی یا تدافعی» تقسیم می شود .بسییاری
از آیات قرآن و همچنین سیره و سنت پیامبر اسیالم(ص) بیه صیورت روشین ،جنیگ تعرضیی را
مردود دانسته و جهاد ابتدایی را با روح اسالم سازگار نمیدانند .در آموزه هیای دینیی بیر جهیاد
تدافعی به منظور پاسداری از منافع اسالم و جامعه اسالمی تأکید شده است و تنهیا در میوارد و
شرایطِ خاصی و با حضور معصوم(ع) جنگ ابتدایی تجویز شده است که با هیدس تعیالی انسیان و
تحقر جامعه توحیدی قابل توجییه و تأییید اسیت(کلینیی 79 :7552 ،و جبیلالعیاملی:7514 ،
 .)579-554برخى فقیهان بر این باورند که در زمان غیبت و بی حضور امام معصوم(ع) ،ولىّ فقیه
جامعالشرایط می تواند با صالحدید خود عهدهدار جهاد ابتدایی شود(قمیی.)572-521 :7515 ،
بسیاری از دانشمندان متأخر و معاصرِ اهل سنت و برخی عالمان شیعه با استناد به آیاتی از قرآن
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مانند« :انفال57 :؛ ممتحنه4 :؛ نسیاء754 :؛ بقیره709 :؛ بقیره »708 :اساسیاً مشیروعیت جهیاد
ابتدایی را انکار می کنند(شلتوت54 :7528 ،؛ مطهیری55 - 19 :7515 ،؛ صیالحینجیف آبیادی،
55 :7545؛ رشیدرضا :7515 ،ج572 ،5؛ طباطبایی :7555 ،ج.)57 ،5
بر اساس آیات قرآن ،جنگهای مشروع و پسندیده در اسالم عبارتند از :جنگ دفیاعی (حیج:
)50؛ جنگ با مشرکان ،کفار محارب و معانید (بقیره709-707 :؛ توبیه 755 ،55 ،50 :و فرقیان:
)25؛ جنگ با منافقان (نساء)07 :؛ جنگ با پیمان شکنان خیانت کار (توبه)75 -72 :؛ جنیگ در
راه خدا و برای خدا نه تعرّض و تصاحب خاک و توسعه قدرت هر چند کفار باشند(بقیره 709 :و
 708وحج)54-89 :؛ جنگ با اهل بغی (حجرات)75 :؛ جنگ برای نجیات سیتمدییدگان (نسیاء:
)12؛ جنگ برای احقاق حر خداوند و حقوق انسانی انسانها (بقره)705 :؛ آمیادگی و تجهییزات
جنگی تنها برای ترساندن دشمنان از تجاوز و نشاندادن تمایل به صلح در صیورتی کیه دشیمن
تمایل به صلح نشاندهد (انفال( )59-57 :طباطبایی :7517 ،ج52-50 ،5؛ قُرشیی :7547:ج 5 ،2و
555-555 ،1؛ مطهری82-22 :7515 ،؛ مکارمشیرازی20 :7555 ،؛ مصباحیزدی.)750 :7541 ،

ج) اصول و کارکردهای جنگ از دیدگاه قرآن
از دیدگاه قرآن ،اصول ساختاری و کارکردهای جنیگ ،بیر اسیاس ارادۀ الهیی و مقتضیای نظیام
حکیمانه عالم وجود در جهت تکامل انسان از طریر اراده آزاد و اختیار عمیل او در نظیر گرفتیه
شده است(مصباحیزدی .)88 :7541 ،بر این اساس ،اصول و کارکردهای کلیی زییر را مییتیوان
برای جنگ از منظر قرآن در نظر گرفت:

 -6توازن قدرت
خداوند در قرآن میفرماید« :اگر نبود این (حقیقت) که خداوند بعضی مردم را به وسییله بعضیی
دیگر دفع میکند ،زمیین فاسید و تبیاه مییشید ،ولیی خداونید بیر جهانییان فضیل و بخشیش
دارد(».بقره )527 :بر اساس این آیه ،یکی از سنتها و حکمیت هیای الهیی تقابیل و روییایی بیا
ستمگران است تا با این نزاع و رویارویی از قدرت باطل کاسته شود و فرصیت الزم بیرای دولیت
حر فراهم آید(ابن عاشور7054 ،م :ج .)811 :5این سنت الهی در آییه  89سیوره حیج نییز بیه
وضوح بیان شده است که درگیری میان قدرت ها موجیب میی شیود تیا سیهمی از قیدرت بیرای
خداپرستان نیز میسر شود(مصباحیزدی.)85 :7541 ،
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 -2عذاب استیصال
بر اساس این سنت الهی هنگامی که قومی در مستی قدرت و فساد غوطه ور شود ،عذاب ناگهانی
و ویرانگر الهی بر آنان نازل می شود و از صفحه روزگار محیو خواهنید شید .عیذاب استیصیال در
قرآن به صورتهای گوناگون طبیعی نظییر صیاعقه آسیمانی قیوم ثمیود(فصیلت ،)71-74 :بیاد
ویرانگر قوم عاد(فصلت ،)72-75 :سیل خروشیان قیوم سیبأ(سیبأ ،)72-71 :نیزول عیذاب قیوم
نوح(عنکبوت ،)78 :غرق شدن قوم فرعون(اعراس )755 :و بالهیای غیرطبیعیی ماننید «جنیگ»
گزارش شده است« :با مشرکان و کافران بجنگید که خدا(میخواهد) بیا دسیتان شیما عذابشیان
کند و خوارشان سازد و شما را بیر آنیان پییروز و غالیب گردانید(».توبیه( )78 -72 :طباطبیایی،
 :7517ج )271 :7
 -3آشکار شدن حقیقت ایمان
«مؤمنان باید با کسانی که زندگی مادی دنیا را بر آخرت گزیدنید ،جهیاد کننید و هیر کیس در
جهاد در راه خداکشته شد یا پیروزگردید ،زود باشید کیه او را در بهشیت ابیدی پاداشیی بیزرگ
دهیم»(نساء .)18 :برخی مفسران به واسطه تأکید خداوند بر الزام مؤمنان به جهیاد در راه خیدا
در این آیه ،یکی از کارکردهای جهاد را آشکار شدن حقیقت ایمان میدانند؛ زیرا گذشت از جان
و مال در راه خدا تنها برای مؤمنانی میسر است که از حقیقت ایمان برخوردار باشیند(فضیلاهلل،
7870ق :ج.)525 ،1

 -4هشدار و تأدیب
جنگ گاهی برای تأدیب گروهی از مؤمنانی که دچار لغزش شدهاند ،به وجیود مییآیید .چنیین
جنگی زمینه آزار و پریشانی مؤمنان را فراهم میآورد تا از غفلیت بیه درآینید و هیدایت شیوند.
قرآن در این زمینه میفرماید« :بگو او میتواند عذابی از آسمان یا زمین بر شما فرود آورد ییا بیا
ایجاد اختالس و تفرقه شما را پراکنده کند و(به جان هیم بینیدازد) تیا سیختی(و رنیج عیذاب از
سوی) برخی بر برخی دیگر از شما را بچشاند ،ببین چگونه آیات خدا را تغییر میدهییم و در آن
تصرس میکنیم ،باشد که آنها بفهمند» (انعام( .)52 :ابنعاشور7054 ،م :ج784 :5؛ مصباحیزدی:
 ،28-24 :7541بهرامپور.)752:7540 :
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 -5سودمندی برای جهادگران
جهاد در راه خدا ،در کنار رنجها و زیانها ،منافعی نیز دارد که مجاهدان از آن سود میبرند« :بیر
شما اقدام به جهاد مقرر شدهاست و آن برای شما ناخوشآیند است؛ (ولی) ممکن است که شیما
چیزی را ناخوشدارید ،درحالی که برایتان خوب است و ممکن است چیزی را خیوب بدانیید ،در
حالی که برایتان بد باشد ،و خدا می داند و شما نمی دانید»(بقره .)575 :آیه بیانگر ایین حقیقیت
است که میل و یا نفرت از چیزی مانند جنگ ،مالک درسیتی و ییا نادرسیتی آن نیسیت .بلکیه
منشأ دستورات الهی ،دانایی خداوندی است که به انسان و مصالح او آگیاهتیر اسیت(ابینعاشیور،
7054م :ج849 :5؛ جوادی آملی.)518 :7518 :
 -1آزمایش و پیشرفت
قرآن در آیات متعدّدی ،جنگ و پیامدهای آن را بر اساس اراده حکیمانه الهی ،وسییله آزمیایش
انسان ها به منظور شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی آنها و رسیدن به قله های رفیع کمال
حقیقی انسان دانسته است .خداوند در سوره آلعمران(آیات )789-785می فرماید« :اگر به شما
آسیبی رسیده است ،به دشمنان شما نیز آسیبی همانند آن رسیده است .ما روزگیار را در مییان
مردم دگرگون می کنیم (و قدرت و دولت را در میانشان جابجا می کنییم) تیا خداونید جایگیاه و
منزلت اهل ایمان را آشکار سیازد و از شیما گواهیانی بگییرد کیه خداونید سیتمگران را دوسیت
نمی دارد ،و تا آنکه اهل ایمیان را از هیر عییب ،پیراسیته سیازد و کیافران را سیرکوب کنید .آییا
پنداشتهاید که وارد بهشت می شوید ،در حالی که خدای متعال هنوز کسانی از شما را که جنیگ
کییرده باشییند و شییکیبایان را معلییوم نکییرده اسییت؟ شییما بودییید کییه قبییل از جنییگ ،آرزوی
کشتهشدن(در مییدان جنیگ) داشیتید و اکنیون کیه بیا آن روبیرو شیده ایید ،بیا حییرت بیدان
مینگرید»(طوسی ،بیتا ،ج599 :5؛ مصباحیزدی.)58-15 :7541 ،

د) شیوههای انگیزشی و پرورشی مجاهدان در قرآن
آمادهسازی روحی جنگجویان ،ایجاد انگیزه در آنان و پرورش آنها برای رسیدن به اهیداس میورد
نظر ،از جمله مسائل مؤثر در جنگ است .آموزههای قرآنی در این باره ،حول یک محور بنییادین
پرورشی با اهداس سازندگی انسان و رسیدن به کمال با عنوان «تبشیر و انذار» قابل طرح اسیت.
«تبشیر ،هم خانواده بشارت و بُشری و به معنای خبر مسرت بخشی است که تأثیر آن در پوسیت
صورت شنونده آشکار میگردد(».طریحی :7512 ،ج )555 :5انذار نییز از میاده نیذر بیه معنیای
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خبری است که همراه با ترساندن مخاطب و پرهیز دادن وی از انجام کاری باشد(همان.)809 :

 -6بشارتهای قرآنی در جنگ
رضایت و محبوبیت الهی باالترین درجۀ قرب الهی برای انسان است که در آیاتی از قیرآن بیرای
مجاهدان مطرحشده است« :خداوند مؤمنانی را که در صف جهاد با کافران ماننید سید آهنیین و
پایدارند ،بسیار دوست میدارد»(صف .)8 :بر اساس این آیه کسی که مییخواهید محبیوب خیدا
باشد ،باید بیه پییروی از پییامبر(ص) در راه خیدا جهیاد کنید تیا بیه پییروزی ییا شیهادت خیتم
شود(طوسی ،بی تا :ج592 :5؛ جوادیآملی .)515 :7518 ،در آییه  48سیورۀ نسیاء خداونید بیه
پیامبر خود دربارۀ ایستادگی در میدان جنگ و ترغیب مؤمنان به پشتوانۀ قدرت بیشتر خداونید
و سختتر بودن عذابش دستور میدهد.
برخی بشارتهای معنوی ،اخروی و دنیوی مجاهدان در قرآن عبارتند از:
 )7-7برتری جایگاه مجاهدان و برخورداری از آمرزش و رحمت خداوند
«مؤمنانی که جهاد را ترک کرده و رنج و زیانی ندیده اند ،با مجاهدانی که در راه خیدا بیا میال و
جان خود می جنگند ،یکسان نیستند .خداوند کسانی را کیه بیا امیوال و جیان هیای خیود(علییه
دشمن خدا) جهاد میکنند ،بر خانهنشستگان ،برتری بخشیده اسیت و خیدای متعیال بیه همیه
مؤمنان وعده(پاداش) نیکو داده( ،ولی) مجاهدان را بر خانهنشستگان بیه پاداشیی بیزرگ برتیری
بخشیده است؛ (آن پاداش بزرگ) مرتبه ها و آمرزش و رحمتی از جانب اوسیت و خیدا آمرزنیدۀ
مهربان است(».نساء)02-05 :
)5-7وعدۀ به پاداش بزرگ در بهشت ابدی
«مؤمنان باید با کسانی که زندگی مادی دنیا را بر آخرت گزیدند ،جهاد کنند و هر کیس در جهیاد در
راه خداکشته شد یا پیروزگردید ،زود باشد که او را در بهشت ابدی پاداشی بزرگ دهیم(».نسیاء.)18 :
در این آیه مؤمنان ملزم به جهاد در راه خدا میشوند .برخیی مفسیران یکیی از کارکردهیای جهیاد را
آشکار شدن حقیقت ایمان میدانند؛ زیرا گذشت از جان و مال در راه خدا تنها برای مؤمنیانی میسیر
است که از حقیقت ایمان برخوردار باشند(».فضلاهلل7870 ،ق :ج)525 ،1
)5-7برتری جهاد و رضایت خداوند
بر اساس روایات ،خداوند در داوری بین حضرت علی(ع) که در مقابل افتخارات برخی اصحاب ،به
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ایمان و جهاد در راه خدا افتخار میکرد ،آیات 70تا 55سیوره توبیه را نیازل فرمیودهاسیت« :آییا
سیرابکردن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند(کار) کسی می دانید که به خیدا و روز
جزا ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟ (نه) ،این دو نزد خیدا یکسیان نیسیتند ،و خیدا
ستمکاران را هدایت نمیکند .کسانی که ایمیان آورده ،مهیاجرت کیرده و در راه خیدا بیا میال و
جانشان جهاد کرده اند ،نزد خدا مقامی واالتر دارند و آنان ،رستگارانند .پروردگارشیان آنیان را از
جانب خود به رحمت و خشنودی خویش و باغ هایی که در آنها نعمت پایدار باشد ،نوید میدهید
در آن بییرای همیشییه جییاودان بماننیید .بیییگمییان در نییزد خییدای متعییال پاداشییی بییزرگ
است(».بیستونی :7509 ،ج.)55 :2
)8-7بازشناسی مؤمنان از منافقان و رستگاری مجاهدان
«و هرگاه سورهای فرستاده میشود که به خدای متعال ایمان آورید و همراه فرسیتادهاش جهیاد
کنید ،توانگران از تو رخصت میخواهند ،تا اجازه دهی با خانهنشیینان(و معیذوران از جنیگ) در
خانه بمانند .آنان راضی شدند که با بازماندگان باشند و بر دلهاشان مهر زده شده است؛ از ایین
رو آنها قدرت درک (حقایر را) ندارند .اما پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردهاند ،بیا میالهیا و
جانهای خود جهاد کردند و آنان همانها هستند که همۀ نیکیها برای آنان است و آنیان ،هیم
ایشان ،از رستگاران هستند .خدا برای آنها باغهایی آماده کیرده اسیت کیه از زییر(درختیان) آن
جویهای روان است و در آن جاودان بمانند .این است رستگاری بزرگ»(توبه.)45-40 :
)2-7سودای مسرتبخش با خداوند
«خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که (در برابر) بهشت بیرای آنیان باشید؛
همان کسانی که در راه خدا پیکارمیکنند و میکشند و کشته میشوند .این وعدۀ حقی است بر
او (که) در توارت و انجیل و قرآن(آمده است) ،و چه کسی از خداوند بیه پیمیان خیود وفیادارتر
است؟ پس (ای مؤمنان) به این معاملهای که کردهاید ،شادمان باشیید؛ و ایین همیان رسیتگاری
بزرگ است(».توبه)777 :
)5-7آمرزش گناهان و رهایی از عذاب
«ای کسانی که ایمانآوردهاید آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عیذابی دردنیاک
میرهاند؟ به خدا و فرستادهاش ایمان بیاورید و در راه خدا با مالها و جانهایتان جهیاد کنیید؛
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این برای شما ،اگر بدانید ،بهتر است( .اگر چنین کنید ،خداوند) گناهانتیان را بییامرزد و شیما را
در باغهایی که از زیر(درختان) آن جویبارها روان باشد و خانههایی پاکیزه در باغهای عیدن وارد
کند .این رستگاری بزرگ است(».صف)79-75 :
)1-7مژده به نعمتهای دنیوی
دستهای دیگر از آیات قرآن ،با تعابیر متنوعی مجاهدان راه خدا را به نعمتهای دنییوی بشیارت
میدهد .به عنوان نمونه در سوره صف ،آیه  75وعده به یاری خداوند و پییروزی در جنیگ و در
سوره فتح ،آیه  59وعده به دست آوردن غنایم جنگی میدهد.
 -2انذارهای قرآنی در جنگ
در قرآن برای پیشگیریِ گریز از میدان جنگ و افزایش انگیزه مجاهدان از طریر شییوه انیذار و
تهدید ،مجازاتهای دنیایی و عذابهای اخروی به عنوان یک عامل بازدارنده به کار رفتیه اسیت.
از مهمترین این موارد عبارتند از:
)7-5توجه به ناپایداری ،حقارت و پستی دنیا در مقایسه با جهان آخرت
«ای کسانی که ایمان آوردهاید شما را چه شده است که چون بیه شیما گفتیه مییشیود (بیرای
جنگ) در راه خدا بسیج شوید ،سنگین به زمین میچسبید؟ آیا به جای آخرت به زنیدگی دنییا
راضی شدهاید؟ (اگر چنین است) ،پس (بدانید که) بهره زندگی دنییا نسیبت بیه آخیرت انیدکی
بیش نیست .اگر(برای جنگ) بسیج نشوید( ،خدا) شما را به عذابی دردناک عقوبت خواهد کرد و
گروهی دیگر را جانشین شما میسازد ،و کمترین زیانی به او نخواهید رسیانید و خیدا بیر همیه
چیز توانا است(».توبه)54-50 :
)5-5بیان مجازات گریز از جنگ
« ای اهل ایمان ،هرگاه با کافران در میدان جنگ روبرو شوید ،مبادا از بیم آنان از جنگ بگریزید.
هر که در روز جنگ به آنها پشت کرد و فرار نمود؛ به طرس غضب خدا روی آورده و جایگیاهش
دوزخ که بدترین منزل است ،خواهد بود(».انفال )72-75 :در آیات  17تیا  15سیوره نسیاء نییز
پس از اعالم آمادهباش در مقابل خطرات دشمن و حفظ موجودیت اجتماع مسلمانان بیه وسییله
هوشیاری و مراقبت از غافلگیرشدن و آموزش روشهای مختلف به صیورت گروهیی بیرای دفیع
دشمن ،خداوند وانشستگان از جنگ را نکوهش میکند که چرا از جنگ کنارهگییری کیرده و بیا
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برخوردی منافقانه سعی دارند در هر صورت کار خیود را موجیه جلیوه دهنید(.مکیارم شییرازی،
 :7555ج )5 :5همچنین در آیه  788سوره آل عمران نیز خداوند انیذار شیدیدی مییدهید بیه
مجاهدانی که بنا بر شایعۀ کشته شدن پیامبر در جنگ احد ،پشت بیه جبهیه کیرده و از جنیگ
فرار کردند.

ه) نهادیسازی کارکردها و عوامل ویژۀ انگیزشی و پرورشی پیکارگران
در قرآن به وسیله برخی کارکردها و عوامل انگیزشی و پرورشی ویژه ،بشارت و انیذار جهیادگران
به هنگام جنگ نهادی شده است:
 -7پیروی از الگوی کامل شخصیتی و فرماندهی پیامبر

(ص)

در آموزههای قرآنی ،پیامبر(ص) الگوی انسانی کامل مسلمانان معرفی شیده اسیت(احیزاب )57 :و
پیروی از آن حضرت به عنوان فرمانده مجاهدان در جنگ ،بشارت به مهمترین عامل پیروزی در
جنگ است .بر اساس آیه  58سوره انفال خداوند مؤمنیان را بیه پییروی از نیدای حییاتبخشیی
فرامی خواند که از سوی پیامبر ابالغ می شود(جوادیآملی .)550 :7518 ،در آیه  725آلعمران،
مهمترین عامل شکست در جنگ مخالفت و سستی با دستور پیامبر(به عنوان فرمانیده) در امیور
جنگ بیان شدهاست(طبری ،بیتا :ج.)717 :8
 -5تحریک عواطف انسانی
قرآن با استفاده از تحریک ،تقویت و هدایت عواطف انسانی ،مسلمانان را به جنگ با ستمکاران و
مستکبرانی که همکیشانشان را مورد ستم قرار دادهانید ،ترغییب و بیه حماییت از مستضیعفان و
مظلومان توصیه فرموده است« :چرا در راه خدا(و نجیات) میردان و زنیان و کودکیان مستضیعف
نمیجنگید؟ همانان که میگویند پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستمپیشهاند ،بیرون ببیر و
برای ما از نزد خویش سرپرست و یاوری تعیین فرما»(نساء()12 :مصباحیزدی.)714 :7541 ،
 -5وعده توحیدی شدن انسان ها و برچیده شدن شرک و فساد
یکی از کارکردهای جهاد به عنوان عامل انگیزشی در پرورش مجاهدان ،وعده الهی به توحییدی
شدن جامعه انسانی به برکت جهاد بر علیه شرک و فساد است« :با آنان پیکار کنید تا فتنهای باقی
نماند و دین ،تنها از آن خداوند باشد(».بقره )705 :بر اساس نظر برخی مفسران ،دین زمانی تنهیا
از آن خدا خواهد شد که همه انسانها پذیرای توحید باشند(ابن عربی7855 ،ق :ج.)17 ،7
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 -8تحقر اراده الهی
«با آنان پیکار کنید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند(».توبه )78 :در آیه  71سوره انفیال
نیز به نقش امداد الهی در پیروزی پیامبر و یارانش در جنگ بدر اشاره شده اسیت .در آییات  0و
 79انفال به امداد مسلمانان در جنگ بدر اشاره میشود کیه بیه رغیم فزونیی نییروی انسیانی و
تجهیزات دشمن و کمی تعداد ،مسلمانان بر دشمن پیروزشدند .این آیات نیز نمونهای از تحقیر
اراده الهی است و بیان میدارد که مجاهدان واسطه تحقر ارادۀ خداوند هستند.
 -2عوامل بازدارنده مجاهدان و تقابل انگیزشی قرآن با آنها
در جهاد به طور طبیعی عوامل اجتنابناپذیری چون سختیها ،حوادث تلخ ،آسیبهای احتمالی
و از دست دادن جان و مال وجود دارد که نقش بازدارندگی از جنگ دارند و مانع حضیور برخیی
افراد در جنگ شده و یا ممکن است موجب ضعف و سستی جهادگران شیود .خداونید در قیرآن
برای مواجهه پیکارگران با این عوامل بازدارنده ،تمهیدات ویژه ای اتخاذ فرموده اسیت و بیا ارائیه
آموزش های الزم در مسیر انگیزش جهادگران ،انگیزه بسیار قوی در آنها پدیید میی آورد .برخیی
تمهیدات قرآنی عبارتند از:
)7-2یکسان شمردن پیروزی یا شهادت در منطر قرآن(توبه)25 :؛
)5-2توجه به فراگیربودن آسیبها برای طرفین جنگ(آل عمران)798 :؛
)5-2توجه به محرومیت دشمنان از وعدههای الهی(نساء)798 :؛
)8-2تکیه بر تحقر مقدرات الهی دربارۀ مرگ ،مقرر بودن کشته شدن در جنگ و یا خانه بیرای
هر انسان(آلعمران)728 :؛
)2-2امید و اتکا دادن خداوند برای از بین بردن هراس از برتری توان دشمن(انفال 75 :و )74؛
)5-2بشارت حیات جاودان برای کشتهشدگان در جنگ(بقره 728 :و آلعمران 750 :و )717؛
)1-2آشکارساختن توطئههای پنهان دشمنان(انفال)21 :؛
)4-2آموزش مهارتهای مبارزه(انفال)21 :؛
)0-2ایجاد اضطراب و ترس در دل دشمنان(حشر)20 :؛
)79-2هشدار آمادهباش دائمی به همه مسیلمانان بیرای جلیوگیری از غافیلگیرشیدن از سیوی
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دشییمن و آمییوزش شیییوههییای جنییگ غیرکالسیییک(پییارتیزانى) و یییا کالسیییک(بسیییج
همگانی)(نساء()17:مکارمشیرازی :7555 ،ج 5 :8و قرائتی.)777 :7514 ،

تحلیل تطبیقی کیفی و کمی
به منظور مقایسه و ارائه تحلیل تطبیقی کیفی و کمی آیات جهادی قرآن با آیات و توصییههیای
مربوط به جنگ و خشونت در سایر ادیان الهی مورد بررسی ،ابتدا در یک بخش ،مفاهیم میرتبط
با جنگ در سایر ادیان الهی از منظر کیفی در مقایسه با آیات جهادی قرآن مطرح میگیردد کیه
در بخشهای قبلی بررسی شد و سپس در بخش دیگر ،تحلیل تطبیقیی و مقایسیۀ کمیی آییات
جهادی قرآن و سایر ادیان الهی بررسی میشود.
الف) بررسی کیفی مفاهیم مرتبط با جنگ در ادیان الهی یهودیت ،مسیحیت و زردشت

جنگ در یهودیت
منشأ و پایه پیدایش جنگ مقدّس ،در تورات -که متشکّل از پنج کتیاب اول ،کتیاب مقیدّس ییا
عهد عتیر است -بنیان نهاده شده است ؛ جایی کیه روییداد منحصیر بیه فیرد یهودییان پیس از
«خروج» از مصر به صورت قداستی خونبار مطرح شده است .اگرچیه واژۀ «جنیگ مقیدّس» در
عهد عتیر به کار نرفته ،اما از واژگان مشابه دیگری استفاده شده اسیت؛ از قبییل« :جنیگهیای
خداوند» و «به جنگ آمدند» 7.جنگ های نابودکننده یهود به هییچ وجیه در دفیاع از خیویش و
مشروع و موجّه نبوده است ،تنها جنگ توهینآمیزی بوده که بیه فرمیان خیدا انجیام مییشیده
است(الشنقیطی.)7545 ،
جنگ ،یکی از آموزهها و واقعیتهای اثرگذار در حییات اجتمیاعی یهودییت بیوده اسیت؛ بیه
گونهای که برخی نقاط عطف تاریخ یهود ،در سایه جنیگ شیکلگرفتیه و دوران حسیاس تیاریخ
یهود را باید تاریخ دفاع یا حمله نامید .جنگ در کتیاب مقیدس ،بسییار پررنیگ و مهیم مطیرح
میشود؛ به گونهای که معادل انگلیسی واژه عبرانی جنگ  570بار در خالل  594آیه بر اسیاس
نسخه ( )KJV5از عهد عتیر به کار برده شده است« .یَهُوه»(خدای یهود) ،خود یک مرد جنگیی

 .سموئیل نبى 52:54 ،7 ،و 78:57
2. King James Version of the bible, 1769 edition.
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است 7که با سربازانش در میدان جنگ میرزمد و جنگ با ارادۀ او آغاز می شود« :خداونید بیرای
شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید 5».جنگییدن بیرای ییک یهیودی ،بیه خیاطر یَهُیوه
افتخاری بزرگ است .در سفر تکوین تصریح شده است که اولین سرچشمۀ دشیمنی و جنیگ را
خداوند در وجود آدم قرار داده و این یکی از جلوههای عِقاب ،تمرد آدم و حوا اسیت .بیا نگیاهی
گذرا به تاریخ جنگ از منظر عهد عتیر شاهد بودهایم که خشیونت ،قتیل و جنیگ در دو حیوزۀ
روشی و انگیزشی فرآیند تکامل و تحول را طی کرده است .در ابتدا ،حیس خشیونت و دشیمنی
یک عقوبت الهی قلمداد شد ،سپس جنبۀ دینی و آیینی به خود گرفت .جنگها به یَهُوه نسیبت
داده شدند .ارتشهای الهی(یهودی) در برابر ارتشهای الحادی قید برافراشیتند و سیازمانهیای
جنگ سامان یافتند .در نهایت ،میان یَهُوه و قوم برگزیدهاش ،پیمیانی منعقید مییشیود کیه بیر
اساس آن ،یَهُوه دشمنان بنیاسرائیل را نابود خواهد کرد .بنیاسرائیل نیز برای خدا و به حکم او
و با توجه به قوانینی که او وضع کرده است ،وارد جنگ با دیگر اقوام خواهند شید(برتیه:7540 ،
.)782-752
ندای تورات زمانی به اوج افراط و خشونت میرسد که بر مصادرۀ سرزمین دیگر ملل و مبیاح
دانستن خون و مال و ناموسشان تأکید مییورزد .تیورات پیر از اسینادی اسیت کیه بیه پیرورش
تجاوزکارانییه متکییی بییر خشییونت اصییرار میییورزد و پدیدآورنییدۀ اصییلی آداب و شییعایر دینییی و
زیادهطلبی های یهود در برابر ملتها است .قواعد جنگ در عهد عتیر در سفر «تثنیه» گردآوری
شده و بیانکنندۀ چگونگی استیال بر شهرها و شیوه برخورد با اهیالی آن اسیت(تثنییه79 ،59 :؛
78 ،57؛ 70 ،55؛ 75 ،55؛  ،2 ،58نقل از همان) که برای رهبران صهیونیست به صورت منبیع
و قانون و منشأ الهام و وحی درآمده است« :چون به شهری نزدیک آیی تا بیا آن جنیگ نمیایی،
آن را برای صلح ندا بکن و اگر تو را جواب صلح بدهد و دروازهها از برای تو بگشاید ،آنگاه تمامی
قومی که در آن یافت شوند ،به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند و اگر با تو صیلح نکیرده ،بیا
تو جنگ نمایند ،پس آن را محاصره کن و چون یَهُوه ،خیدایت ،آن را بیه دسیت تیو بسیپارد ،جمییع
ذکورشان را به دم شمشیر بکش ،لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه را در شهر باشد ،بیرای خیود بیه
تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را که یَهُوه ،خدایت ،به تو دهد ،بخور(».تثنیه ،79 ،59 :نقل از همان)
 .خروج72:5 ،
 .5خروج78:78 ،
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خداوند در تورات به موسی چنین سفارش میکند« :جمیع سیاکنان زمیین را از پییش روی
خود اخراج نمایید و تمامی صورتهای ایشان را خراب کنیید و تمیامی بُیتهیای ریختیه شیدۀ
ایشان را بشکنید و همیه مکیانهیای بلنید ایشیان را منهیدم نماییید(».اعیداد ،25 ،55 :نقیل از
عبدالغنی )54-12 :7548 ،حتی تورات در سفر یوشع(جانشین موسی) برای سیوزاندن وکشیتن
مردمان و جانداران سرزمین «عای» چنین میپندارد که خداوند بیا معجیزاتش دخالیت نمیود و
نگذاشت خورشید غروب کند تا یوشع کار خونین و وحشیانهاش را به پایان برسیاند(یوشیع،79 :
 ،54نقل از همان).
در برخی از متون تورات مبنتی بر ذهنیت دشیمنی و کشیتار جمعیی دیگیر اقیوام ،نیوعی از
تربیت متجلی است که قائل به ریشهکن کردن غیریهیود اسیت« :اینیک قیوم ،مثیل شییر میاده
خواهند برخاست و مثل شیر نر ،خویشتن را خواهند برانگیخیت و تیا شیکار را نخورنید و خیون
کشتهشدگان را ننوشند ،نخواهند خوابید»(اعداد 58 ،55 :نقیل از همیان) .در تلمیود نییز آمیده
است« :به طور کلی ،هر که بیرون از دین یهودی است ،حیوان است کیه میا او را سیگ ،االغ ییا
خوک مینامیم .آنان از نطفیه حیواننید .خداونید ،اغییار را بیه صیورت انسیان آفریید تیا لیاقیت
خدمتگذاری برای یهود را -که جهان به خاطر آنان خلر شده است -داشته باشند؛ زیرا شایسیته
نیسییت کییه حیییوان بییا همییان صییورت حیییوانی بییه طییور شییبانه روز ،امیییر را خییدمتگ یذاری
نماید(روهلنگ .)25 :7400 ،در توضیح متن تورات« ،کارن آرمسترانگ» 7نویسینده و پژوهشیگر
انگلیسی که کتابهای متعیددی دربیاره دیینشناسیی تطبیقیی تیألیف کیردهاسیت ،ایینگونیه
نتیجهگیری میکند« :در جنگ مقدّسِ یهود ،درخواست همزیستی مسالمتآمیز ،احترام متقابل
و یا پیمان صلح وجود ندارد(».آرمسترانگ )525 :7502 ،آشتیانی نیز در بررسی تحقیر در دین
یهود معتقد است« :تاریخ جنگها ،برخوردها و انقالبهای مذهبی مملو از جنایاتی است که بیه
نام دین و به بهانه نبرد در راه خداوند و تثبیت قانون خدا صورت گرفته است .هر جا دین وسیله
برقراری یا تثبیت قدرت شده است ،فضیلت منکوب ،انسانیت ،مغلوب و حر و حقیقیت مصیلوب
گردیده است« ».ادیان هنگامی که برای توجیه حکومت به خدمت گرفته میشوند ،بیه خشیونت
میگرایند ،مشخصات این خشونت را در صفات خدای این ادیان به خوبی میتوان دید ».او برای
استناد به اعتقاد خود مینویسد« :دین صحرا در کنعان ابتدا وسیله تشریح تجاوز و تهیاجم قیرار
1. Karen Armstrong
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گرفت و خشونت یافت و کشتار و تحمیل را تجویز نمیود و در دوران سیلطنت ،کیه همیشیه بیا
تحمیل همراه است ،متولیان دین در خدمت دربار درآمدند و شیاه رئییس میذهبی و اجتمیاعی
جامعه گردید .در این حال ،خشونت دین تثبیت گردید .خیدای قهّیار و جبّیار ،منیتقم ،حسیود،
زودرنج ،مکّار و  ...صفات مورد توجه سلطنت و کهانت است... .دینِ درباری با عشیر و محبیت و
گذشت و رحمت و فضایل اخالقی نا آشناسیت و خیدای خشین و کشیتارگر در یهودییان دارای
حکومت و دولت ،جای خود را به خداوند با گذشت و رحیم و رحمان یهودیان در اسارت قبیل از
حکومتداری داد»(آشتیانی.)855-855 :7554 ،
جنگ در مسیحیت
به طور کلی رابطه مسیحیت با خشونت و جنگ مورد بحر و جدل بوده است .برخی آموزههیای
آن مدافع صلح ،عشر و محبت است ،از سوی دیگر ،برخی آموزه های آن برای توجییه خشیونت
مورد استفاده قرار گرفتیهانید( .)Volf, 2008, 1-17; Avalos, 2005; Schwartz, 1997دییدگاه
مسیحیت از جنگ ،در طی تاریخ این دین دستخوش تغییر شده است .با وجیود اینکیه حضیرت
مسیح بیش از هر چیز بر صلح تکیه و تأکید میکند ،میتوان گفت الهیات 7ییا کیالم مسییحیت
اولیه ،جنگ را مورد لعن قرار داده و مطیرود دانسیته اسیت ،امیا از زمیان کنسیتانتین 5بیه بعید
نویسندگان و واعظان مسیحی از استعارات جنگی و دلیرانه در وصف دین خود سود جسیتهانید.
این ایده را که خشونت ذاتاً بد نیست ،میتوان در اشکال مختلف نظریۀ جنگ عادالنه و خشونت
– جنگ -به مثابه ابزاری تلقی کرد که عدالت و صلح را برقرار میکنید(فاسیتر .)755 :7524 ،از
این به بعد سالهای متمادی ،مسیحیان اعتقاد داشتند کیه اسیتفاده از خشیونت و جنیگ بیرای
تبلیغ و ترویج دین و برخورد با مخالفان درست است .این طرز تفکر منجر به جنگهای مقیدس
شد که مهمترین نمونۀ آن جنگهای صلیبی به شمار میرود که فئودالهای اروپایی به رهبیری
کلیسای مسیحی به منظور باز پیس گیرفتن بییت المقیدس از مسیلمانان آغیاز کردنید(ضییائی
بیگدلی.)87 ،7555 ،
نسخه اصلی انجیل ،کتاب آسمانی حضرت مسیح(ع) ،از میان رفته و امروز در دسیت نیسیت.
تنها قسمتهایی از آن را شاگردان آن حضرت در اناجیل خود آوردهاند که متأسفانه با خرافات و
1. Theology
2. Constantine
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تغییرات رویکردی اساسی نسبت به جنگ و خشونت آمیخته شده است .در مورد خرافات آشکار
در اناجیل کنونی به عنوان نمونه میتوان به انجیل یوحنّا ،باب  ،5جملههیاى  5تیا  75در میورد
شرابسازى مسیح و نیز انجیل لوقا ،باب  ،1جملههاى  55تا  81در مورد داستان مریم مجدلییه
اشاره کرد .در خصوص جنگ و خشونت نیز میتوان گفت اگر چه به ظیاهر ادعیا مییشیود کیه
مسیحیت بر اصول محبت و صلح استوار است ،اما براساس شواهد و ادله کافی ،پیروان این دیین
به سبب تغییرات رویکردی کتاب مقدس همواره در طول تیاریخ برتیریجیویی و نژادپرسیتی را
نسبت به پیروان مذاهب دیگر مثل مسلمانان و یهودیان اعمال میینمودنید و حتیی نسیبت بیه
همنوعان مسیحی خود به تکفیر ،شکنجه ،قتل و آدمسوزی متوسیل مییشیدند .مرکزییت قیرار
گرفتن قاره اروپا به عنوان مقیر مسییحیت در هیزار سیاله اخییر بیرای جنیگ و خیون رییزی و
محکمههای تفتیش عقاید شاهدی بر این مدعاست .طی هفت قرن -از سال  7758تا  7458م-
که تاریخ آغاز و پایان رسمی محاکم تفتیش عقاید در اسپانیاست ،دهها هزار نفر صرفاً بیه اتهیام
ارتداد و تخطی از دین رسمی ،در آتش سوزانده شدند و یا پس از شکنجههای هولناک بیه قتیل
رسیدند و اموالشان مصادره گردید .در این دوره ،تعصبات خشک و کور مذهبی ،به شدت اعمیال
7
میشد ،افراد ملزم میشدند که عقیده و مذهب خاص داشته باشند.
بنا بر اختصار برخی از عبارات تأییدی و ترویجی مربوط به جنگ و خشیونت در کتیاب مقیدس
عبارتند از:
عباراتی در انجیل از زبان حضرت مسیح(ع) نقل شده و بیانگر این نکته است که الزمۀ عقیده بیه
دین و دین داری این است که انسان نهایت صبر و تالش را در راه حفیظ عقییده دینیی بیه کیار
ب ندد ،اگرچه در این راه ،بین فرزند و پدر جدایی ایجاد شود که نباید به این جدایی اهمییت داد:
«گمان مبرید که آمدهام تا سالمتی بر زمین بگذارم؛ نیامدهام تا سالمتی بگذارم ،بلکیه شمشییر
را؛ زیرا که آمدهام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عیروس را از میادر شیوهرش
جدا سازم و دشمنان شخص ،اهل خانه او خواهند بود و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست
دارد ،الیر من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد ،الیر من نباشد(».انجییل
متى ،باب 54 :79ی)58

 .رک :مسیحیت؛ جنگ یا صلح ( ،)7مجله دینپژوهان ،مرداد و شهریور  ،7547شماره  0و ضیائی بیگدلی87 :7555 ،
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«جنییگ نیکییوی ایمییان را بکیین و بییه دسییت آور آن حیییات جییاودانی را کییه بییرای آن دعییوت
شدی(».دوم تیموتیس)75:5 ،
«اینک ،شما را قوت میبخشم که ماران و عقیربهیا و تمیامی قیوت دشیمن را پایمیال کنیید و
چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید(».لوقا)79 :70 ،
«زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست ،بلکه نژاد خدا قادر است برای انهدام قلعهها ،که خییاالت
و هر بلندی را که خود را به خالس معرفت خدا میافزاید ،به زیر مییافکنییم و هیر فکیری را بیه
اطاعت مسیح اسیر میسازیم(».دوم قرنتیان7)2،8:79 ،
«در انجیل لوقا نیز آمده است« :دشمنان را که نخواستند من بر ایشیان حکمرانیى کینم ،حاضیر
ساخته ،پیش من به قتل رسانید(».لوقا ،باب)51 :70
جنگ در دین زردشتی
جنگ در آیین زردشت در مقایسه با سایر ادیان الهی ،از جهاتی خشونتبارتر مطرح شده اسیت.
در این مکتب ،گذشته از اینکه موجودات را به خیر و شر تقسیم کرده و همیۀ موجیودات شیر را
معلول اهریمن میدانند و نابودی آنان را عبادت به شمار میآورنید ،انسیانهیا را نییز بیه انسیان
«بهدین» و «بد دین» تقسیم کرده و همۀ افراد غیر زردشیتی را بید دیین و پرسیتندۀ اهیریمن
میدانند .در نتیجه ،جنگ با اهیریمن پرسیتان را جنیگ بیا اهیریمن و نیابودی آنیان را موجیب
خشنودی اهورامزدا دانسته و اعتقاد دارند که جنگ بین یزدانپرسیت و اهیریمنپرسیت جیز بیا
نابودی اهریمنپرست پایان نمی یابد؛ زیرا جنگ بین یزدان و اهریمن با نیابودی اهیریمن پاییان
مییابد(دوستخواه.)529 :7557 ،
به عنوان نمونه در تعالیم زردشت آمده است« :چنان کسیی باشیید کیه چشیمانتان همیواره
دشمنجوی است و در نخستین نگاه برخی از شما نفرتی هست ،بایید دشیمنانتان را بجوییید و
جنگ هایتان را برپا کنید؛ جنگی به خاطر اندیشههایتیان و اگیر اندیشیههایتیان از پیای درآیید،
درستی شما باید هنوز غریو پیروزی برکشد ،اندرزتان نمیگویم که کار کنید(،اندرزتان میگویم)
که جنگ آورید؛ زیرا جنگِ نیک است که هر آرمان را مقدس میکند(».نیچه(55 :7527،

 .7عبارتها و آیات مذکور ار نرمافزار کتاب مقدس زیر نقل قول شده استWordproject, The Holy Bible :
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تحلیل تطبیقی کیفی
در تحلیل نهایی میتوان گفت ادیان و پیامبران الهیی همگیی میروّج توحیید و منجیی بشیریت
بوده اند و براساس سنت الهی ،از هرگونه جنگ و خشونت غیرانسانی که متناسب با اهداس الهیی
نباشد ،پاک و منزه هستند ،ولی پیروان ادیان با گذشت زمان ،بر اثر دوری از رهبری اولیای خدا
یا تحریف کتب دینی ،به تدریج ،انحرافاتی را پذیرا شده و در سایه ادیان الهی سعی کیردهانید از
طریر غلبه و جنگ ،جوامع یا ادیان و پیروان مذاهب دیگر را نابود سازند و دین و عقیده خود را
گسترش دهند ،لیکن آنچه در مقایسه تطبیقی ادیان در این خصوص اهمیت دارد ،تفاوت کیفیی
در رویکرد پیروان ادیان به جنگ و خشونت است.
از نظر کیفی ،در مقایسۀ آیات و متون مقدّس تورات ،انجییل و قیرآن در خصیوص جنیگ و
خشونت میتوان برای هر کدام از ادیان الهی سه رویکرد خاص را در نظر گرفت:
( )7رویکرد دین یهود «ویران کردن به فرمان خدا و جنگ مقدس» است که بر اساس آیات
موجود در تورات دلیل اصلی و ریشه جنگ ،مقدّس معرفی میشیود؛ مقیدّس از ایینرو،
که متن کتاب مقدّس ،آنها را به چنین جنگی دعوت میکند؛
( )5رویکرد مسیحیت « از جنگ عادالنه به سوی جنگ مقدّس» است :مسیحیان پس از
هزار سال برای اینکه جنگ های صلیبی را در افکار عمومی مشیروع جلیوه دهنید و
مردم را به «جنگ مقدّس» دعوت کنند ،دست به دامن تورات شدند و از آیاتی کیه
محرّک و تشویر کننده جنگ های ویرانگر بود ،علیه مسلمانان استفاده نمودند و بیه
کشتن آنها پرداختند؛
( )5رویکرد دین اسالم «جنگ عادالنه شاید ،جنگ مقدّس هرگز» است :با توجه به این کیه
در طول تاریخ ،قرآن تنها کتاب آسمانی است کیه دسیتخوش تحرییف نگردییده اسیت،
توصیه به جنگ عادالنه دارد .جنگ در اسالم جنگ مقدّس نیست ،بلکه دفاع از خیویش
است و این امری معقول و پذیرفته شده است و هرگز قرآن انسانها را به شروع جنگ و
کشتن انسانهای بیگناه ترغیب نمیکند .در قرآن کریم یک آیه هم وجیود نیدارد کیه
گفته باشد مردم باید بیا جنیگ و اکیراه ایمیان بیاورنید(ضییائی بییدگلی 57 :7542 ،و
الشنقیطی.)7545 ،
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ب) تحلیل تطبیقی کمی آیات جهادی قرآن و سایر ادیان الهی
با وجود اینکه بررسی و تحلیل این موضوع مسیتلزم پژوهشیی مسیتقل اسیت ،امیا از آن رو کیه
اظهارنظرهای نادرستی درباره آیات جهادی قرآن به ویژه در مقایسه با سایر ادیان الهیی صیورت
گرفته است ،مقایسه و تحلیل مختصر آن ضروری است.
در جدول  ،7مفاهیم جنگ و خشونت در قرآن و سایر ادییان الهیی «یهودییت ،مسییحیت و
زردشت» به صورت آماری مقایسه شده است:
جدول  :6مقایسه آماری مفاهیم جنگ و خشونت در قرآن و کتب مقدس
واژههای مربوط به جنگ و

فراوانی در کتب

فراوانی در

نسبت

خشونت

مقدس

قرآن

فراوانی

7

شمشیر

895

-

895

5

انتقام

44

1

75/5

5

جنگ

599

8

729

8

قتل و کشتار

521

04

5/5

2

خشونت

7527

790

75/8

5

جمع

5195

574

75/8

ردیف

منبع :با تعدیل و تکمیل از))www.berkah.mihanblog.com
بر اساس جدول فوق بیشترین فراوانی در سایر کتب الهیی یهودییت ،مسییحیت و زردشیت بیه
ترتیب برای مفاهیم خشونت ،جنگ ،قتل و کشتار و شمشیر با اخیتالس زییاد نسیبت بیه قیرآن
وجود دارد .در مجموع مفاهیم مربوط به جنگ و خشونت در کتب مقیدس ادییان الهیی ()75/8
برابر بیشتر از قرآن وجود دارد.
به طور کلی آیات جهادی قرآن از منظر کمی و آماری در دو رویکرد حقیقت گرا و مغرضیانه،
بررسی شده است:
 -6رویکرد حقیقتگرا
در این رویکرد که منتسیب بیه پژوهشیگران و مفسیران اسیالمی و شییعی اسیت ،متناسیب بیا
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دستهبندیهای مختلف ،تعداد آیات قرآنی مربوط به جهیاد بیین  55تیا  55آییه بیه گونیههیای
متفاوتی متناسب با جدول  5مورد بررسی قرارگرفته است.
جدول  :2مجموع سورهها و آیات جهادی قرآن

ردیف

سوره

آیه

ردیف

سوره

آیه

7

بقره

705،574

77

فرقان

25

5

آل عمران

785

75

عنکبوت

50 ،4،59

5

نساء

02

75

لقمان

72

8

مائده

28 ،25 ،52

78

فاطر

85

2

انعام

790

72

محمد

85

5

انفال

12 ،18

75

حجرات

72

1

توبه

5،4،59،75،87،5
8،88،15،10،47
44 ،

71

صف

77

4

نحل

779 ،54

74

تحریم

0

0

حج

14

70

ممتحنه

7

79

نور

25

جمع

(70سوره)

(55آیه)

منبع)Hafezanenoor.mihanblog.com( :
با توجه به جدول فوق مالحظات ذیل قابل توجه است:
)7-7
)5-7
)5-7
)8-7

از میان  55آیه جهادی منتخب 52 ،آییه ،میدنی و مربیوط بیه زمیان تشیکیل جامعیه
اسالمی است؛ درنتیجه هرگونه برداشت خشونتگرایانه ذاتی از اسالم مردود است.
اولین آیه جهاد (حج )50 :پس از تحمل سالها شیکنجه و آزار مشیرکین بیر پییامبر و
مسلمانان برای مقابله با آنان نازلشد.
نسبت بسیار کم  55آیه جهادی در مقایسه با  5999آیه دیگیر قیرآن ،قابیل مالحظیه
نیست)hafezanenoor.mihanblog.com).
بیشترین فراوانی آیات مربوط به جهاد در سوره توبه قرار دارد کیه مخاطیب اصیلی آن
منافقان و مشرکان هستند.
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 )2-7بیشتر آیات جهادی درباره ارزش ذاتی جهاد به عنوان یک نبیرد مقیدس و اهمییت آن
در جامعه اسالمی است.
 )5-7بیشتر آیات ،مبنی بر دفاعی بودن جهاد است(رضی و قرنجیک )552:و جهاد ابتدایی با
شرایط و قیودی چون حضور پیامبر و امام معصوم واجب میشود(کلینی :7552 ،ج،79
2؛ حُرعاملی :7552 ،ج79 ،72؛ جبلالعاملی.)554-579 :7514 ،
 )1-7تمامی آیات وجیوبی جهیاد ،مطلیر نیسیتند ،بلکیه بیا قیید آییات دیگیر و در شیرایط
بخصوصی واجب میشوند(مطهری :7514،ج  575 :59و .)557
 -2رویکرد مغرضانه
این رویکرد بیشتر غیرکارشناسانه بوده و عمدتاً مربوط به پژوهشگران غربی و دشیمنان اسیالم
است که با اهداس سیاسی درپی ارائه چهرهای خشین و جنیگطلیب از اسیالم هسیتند .یکیی از
مشهورترین نمونههای این رویکرد ،مقایسۀ آماری با عنوان « 758آیۀ جهاد در قرآن» اسیت کیه
نتایج آن در قالب جدول  5ارائه و تحلیل محتوا و ارزیابی میشود.
جدول  :3سیاهه افقی  614آیه جهاد در قالب جدول
سوره

آیات

تعداد
درسوره

مجموع

5

588 ،575-574 ،705-708 ،709-707 ،714-710

79

79

5

،750 ،752-751 ،725-724 ،785 ،789-785 ،757-755
702 ،715-715

52

52

8

788 ،799-798 ،08-02 ،40-07 ،48 ،18-11 ،17-15

74

25

2

45 ،52 ،55

5

25

4

52-12 ،21-59 ،50-84 ،72-71 ،75 ،0-79 ،1 ،2 ،7

58

09

0

،87 ،54-50 ،55 ،50 ،58-55 ،70-59 ،75 ،75-78 ،2,
755-755 ،759 ،777 ،05 ،44 ،45 ،45 ،47 ،15 ،25 ،88

51

771

75

779

7

774

55

14 ،24 ،50

5

757

58

24 ،25

5

755
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سوره

آیات

تعداد
درسوره

مجموع

52

25

7

758

50

50 ،5

5

755

55

29 ،52-51 ،55 ،59 ،74 ،72

4

758

85

50

7

752

81

52 ،59 ،8

5

754

84

72-58

79

784

80

72

7

780

20

78 ،2-4 ،5

5

722

59

0

7

725

57

75 ،77 ،8

5

720

55

8

7

759

58

78

7

757

55

0

7

755

15

59

7

755

15

4

7

758

Source: (Richardson, 2003: 254; Winn, 2004: 3; Bailey, 2004; Goel, 1999; Yoel , 2004).

در تحلیل محتوای و ارزیابی رویکرد مغرضانه نکات زیر حائز اهمیت است:
 )7همان طور که آورده شد ،جهاد در قرآن به معانی متفاوتی بیا جنیگ و کشیتار آمیده و
همواره با اهداس مقدسی آمیخته است .این اهداس تفاوت و برتری جنگ از منظر قیرآن را بیا
جنگ در ادیان دیگر نشان می دهد .اما در فهرسیت سییاههنمیایی مزبیور ،ترکیبیی از آییات
بیارتباط با جنگ آمده است؛ مانند آیات مربوط به حکیم قصیاص _اولیین آییه در فهرسیت
مزبور_ و آیه هشتم از سوره انسان ،درباره اطعام به فقیر و یتیم و اسیر به دلیل دوستی خیدا
_آخرین آیه در فهرست مزبور_ که کامالً بیربط بیا موضیوع جهیاد اسیت .همچنیین آییات
مربوط به قتال ،حرب و سفک دم در قرآن به عنوان پدیدههای ناپسند مطرح شده است؛
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در قرآن ،آیاتی وجود دارد (نساء 50 :و  ،05بقره )779:که مسلمین را از هر گونه جنگ
و خونریزی نیاحر و جنیگ بیا مسیلمانان دیگیر ییا کسیانی کیه خواهیان هیمزیسیتی
مسالمتآمیز هستند و یا دشمنانی که تمایل بیه صیلح دارنید(انفیال 57 :و نسیاء،)09 :
شدیداً بازمیدارد؛
شخصیت ،روش زندگی و شیوۀ گسترش اسالم به وسیلۀ پیامبر ،بدون هر گونه خشونت
و مبارزه طلبی بوده است :اولین دعوت علنی پیامبر پس از سیه سیال دعیوت پنهیانی و
تحمل آزار و شیکنجه از طیرس مشیرکان(حمییری ،بییتیا :ج  ،)555 :7دعیوت سیران
کشورهای دیگر به اسالم(همان :ج  )591 :5و نامههای پییامبر بیه ایشیان(میرشیریفی،
 )725 :7542سه نمونه از رفتارهای صلح آمیز اسالم بر اساس سیره و شخصیت پییامبر
اسالم است؛
از زیبایی های آیات جهادی قرآن ،نگاه مقدس فرا انسانی و فرا جهانی بیه جنیگ اسیت.
ایمان توحیدی در کنیار حیر حییات ،حیر آزادی ،حیر مالکییت و ماننید آن ،یکیی از
مهمترین حقوق انسانی است .با توجه به ضرورت ایفای این حقوق انسانی ،نظام اسالمی
بر اساس شرایطی مجاز خواهد بود برای رفع موانع موجود و به منظور گسترش توحیید،
با نظامهای سیاسی مشرک و کفار جنگ نماید(مطهری :7514 ،ج)580-557 ،59؛
رویکرد مغرضانه ،گزارشی غیرکارشناسانه با سوگیری شدید از آیات قرآن دربیارۀ جهیاد
ارائه داده که از هیچ روش پژوهش علمی اسیتاندارد برخیوردار نیسیت و فاقید رواییی و
پایایی علمی است.

نتایج ،محدودیتها و پیشنهادها
در این مقاله با نگاهی نو و کاربردی ،مفهوم جنگ و جهیاد در قیرآن بررسیی شیده اسیت و بیه
منظور نشان دادن اهمیت و تفاوت ساختاری و کارکردی آموزههای قرآنی با سیایر ادییان الهیی
مشهور ،مقایسه کمی و کیفی بین آیات جهادی قیرآن بیا ادییان الهیی «مسییحیت ،یهودییت و
زردشت» انجام گرفته است .یکی از مهمترین نتایج این مطالعه این است کیه بیا واکیاری آییات
مرتبط با جنگ و جهاد ،افزون بر تبیین دیدگاه قرآن ،نادرستی برداشتهای برخیی مستشیرقان
در بارۀ جنگ در اسالم آشکار میشود .از دیگر دستاورهای این پژوهش ،کارکردهای ویژه قیرآن
برای پرورش نظامیان و جنگجوییان اسیت .از ایین منظیر ،جهیاد در رویکیرد قرآنیی دارای آثیار
«معنوی و مادی ،فردی و اجتماعی ،دنیوی و اخروی ،انسانی و جهیانی» فراتیر از تصیور انسیان
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است .در فرهنگ قرآنیِ جنگ ،تکیۀ اصلی مجاهدان بر کارکرد سرمایههای معنیوی و توکیل بیه
خداوند است .بر اساس این کارکرد ،مجاهدان مسلمان با تأسی به آموزههای قرآنی ،مجاهیدت را
وظیفۀ الهی می دانند و با اشتیاق و انگیزه زیاد و بیهییچ هراسیی در برابیر انبیوهی از دشیمنان
می ایستند؛ در حالی که پیروزی و شهادت برای آنان یکسان است .همچنین مجاهد تعلیم یافتیه
در مکتب قرآن به روح ایمانی دست پیدا میکند که به جای دریافت پاداش ،از هسیتی خیویش
هزینه میکند تا بتواند به تحقُّر اهداس دین در عالم هستی کمک کیرده باشید .از دیگیر نتیایج
مهم این پژوهش آن است که بر اساس بررسی انجام شده ،میتوان دریافت که به رغیم اهمییت
جهاد و جنگ در قرآن و نقش آن در تضمین عزت و سعادت انسانها ،به نسیبتِ مجمیوع آییات
کل قرآن و در مقایسه با کتب دینی ادیان الهی «مسیحیت ،یهودیت و زردشت» ،آییات کمتیری
به این موضوع اختصاص یافته است؛ به گونهای که در تحلیلهای آماری ارائه شده در پژوهش از
نظر کمی ،شاهدِ وجود  75/8برابری مفاهیم مربوط به جنگ در کتب ادیان دیگر در مقایسیه بیا
قرآن هستیم .چنان که اساساً جهاد در قرآن امری مقید به شرایط خاصیی بیوده ،جیز در میوارد
استثنایی ،همواره دفاعی است و در قرآن هرگز توجیهی برای قتل و خشونت وجود ندارد .بر این
اساس ،امید است که این پژوهش با ارائه تفسیر و تصویری واقعبینانیه از آمیوزههیای میرتبط بیا
جنگ و جهاد در قرآن در مقابل تصویر و تفسیر آغشته به تحلیل های مغرضانه ،غیرکارشناسیانه
و جریانسازی های معاندِ اسالم حقیقی از آیات جهادی قرآن که اخیراً در دنیا رواج یافته اسیت،
بتواند در جهت زدودن چهره خشن و جنگطلب از اسالم روشنگریهای مفیدی ارائه کند.
مهمترین محدودیت در پژوهش حاضر ،تلخیص آن در شکل استاندارد قابیل قبیول ییک نشیریه
علمی بدون کاستی در ساختار و محتوای آن بود .از دیگر مشکالت ،نگرشها و تفاسیر متعیدد و
بعضاً متفاوت به ویژه در خصوص آمار واژههای قرآنی بود که با رجوع به منابع اصلیتر و متیواتر،
مشکل مورد نظر مرتفع گردید.
ضروری ترین پیشنهاد بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،تحلیل و مقایسه کمی و کیفی گسترده
آیات جهادی قرآن کریم و انتشار مفاهیم کاربردی قیرآن در قالیب کتیب آموزشیی بیه وییژه در
دانشگاههای نظامی داخل و خارج از کشور و قرار دادن آن در متون درسی دانشگاه های نظیامی
است .همچنین پیشنهاد میشود با توجه به وجود تشکلهای انحرافی از قبیل داعش ،طالبیان و
القاعده ،پژوهشی قرآنی در ارتباط با عقاید و عملکردهای خشن و جنگ طلب آنها انجیام پیذیرد
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تا امکان مقایسه اسالم انحرافی با اسالم ناب محمدی فراهم شود
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