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چکیده
انسان از ابتدای خلقت با مسکلة«جن و جهاد» مواجه بوده و ادیان سه انة یهود ،مسیمیت و اسعم نیاز
بهّ-ورکلی آن را پذیرفتهاند .عبارات عهادین اصال جهااد را پذیرفتاه و آیاات قارآنکاریم ،باا ارائاه
تقییداتی به آن تکامل کیفی دادهاست .مقالة حاضر با روش توصیفی تطبیقی با ابزارکتابنانهای نگارش
یافته و درصدد است بیانکند که تعابیر جن و جهاد در عهدین به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی و
در آیات قرآنکریم با تکامل آن و افزودن قاوانین بازدارناده بیاان شادهاسات« .پاذیرش اصال جهااد،
اهمیت و دستور به جهاد و مبارزه ،نترسیدن از بسیاری دشمن ،شدت عمل در جن در صورت لزوم و
جهاد با نفس» از اشتراکات جهاد در قرآنکریم و عهادین اسات « .ساترد ی کیفای آیاات جهااد در
قرآنکریم ،اقسام جهاد در قرآن ،مقید بودن و مطلق نبودن فرماان باه جنا در قارآنکاریم ،وظاایف
مجاهدان در جن و شدت عمل در کنار بند ی و عباادت خداوناد» از افتراقاات و افتناارات آیاات
جهاد در قرآن کریم نسبت به عهدین است.
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مقدمه
جن

و جهاد از ابتدای تاریخ ،همدم بشر بودهاست .همگااام بااا رشااد جوامااع و رشااد

ابزارو ابعاد جن
مسکله جن

 ،ازنظرکیفی ومفهومی نیز رشد داشتهاست .موضااع یری ادیاان الهای بااا

و جهاد درّول تاریخ ،سبب تکثیر برآن شاادهاساات .بااا توجااه بااه هاامجااواری

ّوالنی ادیان یهود ،مسیمیت و اسعم و همااهنگی آمااوزههااا در راسااتای تقریاب ادیاان و
همفکری درمقابل مکاتب المادی ،توجه به آموزه-های مشترک از جمله جهاااد ضااروری
به نظرمیرسد .درخصوص جهاد ،کتب و مقاالت منتلف نوشتهشااده ،ولای هایچکاادام از
این پژوهشها به بررسیآیات قرآنکریم و عبارات جهااادی عهاادین نپرداختااهاساات .ایان
مقاله به بررسای چگااونگی فرمااان جنا وجهاااد در ادیاان «یهااود ،مسایمیت و اسااعم» و
بررسی مطلق یا ضابطهمندبودن آن درآیات قرآنکریم و عبااارات عهاادین پرداختااهاساات.
این پژوهش باروشکتابخانهای و رویکاارد نظااری و تملیلای باکاااوش در منااابع اساانادی
ادیان سه انه و بررسی منابع و تملیل آن میپردازد.

 .۱معنا و مفهوم جهاد
 .۱-۱جهاد در لغت
«جهاد» واژهای عربی و مصدر باب مفاعلااه از ریشااه «رهد» بااه معنااای مشااقت ،تااعش،
1

مبالغه درکار ،به نهایت چیزی رسیدن است .لذا «جهد و جهاد یعنى تااعش تااوأم باا رنااب»
راغب نیز معنای«توان و ّاقت» را تکییدکرده و تعش ،زحمت زیاد و بهکار بستن تااوان در
دفع دشمن ۲میداند.

 .۲-۱جهاد در اصطالح
«جهاد بذل جان و مال و توان در راه اعتعی اسعم و برپااا داشااتن شااعائر دیان اساات و
مبارزه با مشرکین یا افراد باغی بر وجهی منصوص است» 3یکی از ابواب فقااهاسااعمی نیاز
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به همین معنا است .اهداف جهاد «دعوت مشرکین به اسعم ،دفاااع ازمرزهااا ،جلااو یری از
استیعی کفار بر بعد مسلمین ،مبارزه با تبهکاران و قاتلین نفس ،برای آزادی اسیر ،مبااارزه
با کسانیکه بر حکومت اسعم خاارور میکننااد» 4مایباشااد و مصااادیق آن ،جهاااد اصااغر،
جهاد مالی و جهاد زبانی میباشد.
«جهاد» بهمعنای اصطعحی درعبارات عهدین بهکااار نرفتااهاساات .ترجمااههااای قاادیم و
تفسیری عهدین ،درکتابهای اشعیا ،5فیلیپیان 6و عبرانیان ۷واژه جهاد مشاهده میشااود کاه
به معنای «جن

وتمملمشقت» ظهور درمعنای لغوی دارد.

 .۳-۱اهمیت جهاد
میل به جهاد و مبارزه ،نوعی میل ّبیعای باارای رفااع مااوانعی اساتکااه در زنااد ی رخ
میدهد؛ لذا متکی به دین خاصی نیست ،بلکه درهرزمان وموقعیتی دارایاهمیت میباشااد.
این اهمیت نه تنها درمیان انسانها ،بلکه درمیان یاهان و جانوران نیز جاری اساات« .جهاااد
یک قانون عمومى در عالم آفرینش است ،همااه موجااودات زنااده جهااان اعاام از نباتااات و
حیوانات به وسیله جهاد موانع را از سرراه خود برمااىدارنااد» .8چنااانکااه روبیاه حقااوادان
معتقداست «بامطالعات داروین درباره موجودات منتلف ّبیعت باارای وی ودیگااران ایان
نتیجه حاصل شد که بقاء هر نوع ،مدیون موفقیت آن نوع درتنازع بقاء میباشااد» 9جهاااد و
مبارزه در زند ی انسان نقش اساسی دارد .ا ر جهاد نبود ،زماین را فساااد فرامای رفاات و
نسل بشر به خطر میافتاد.

 .4-۱تفاوت جنگ و جهاد
«جن » بهمعنای «نبرد و رزم» 10معادل قتال ،بهمعنای «کشااتن 11و ازهااااروح» 1۲شااامل
هرنوع نزاع با هر هدفی ،فاقد بار ارزشای اساات .ایان معنااای جنا اساات کااه «افعّااون»
جن

را حاصل «فساد درمدینه فاضله» دانسااته 13و«سیسارون» ّبااع شایطانی بشاار را عاماال
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بدانند و مشروعیت آنرا به-شرایطی منمصرکنند 14.در قرآنکااریم ،جنا

بااا قیاد

«فىسبیلاللاله» همراه است و هیچ جنگى بدون تمقق آن ،مشروع نیست.
«جهاد» ازقتال ستردهتر است« .جهاد کوشش دردفع دشمن بوده و بیشتر بر مدافعه در
قتال اّعا مىشود .اه معنای دشمن توسعه یافته و شامل هر چیزکه به انسان شاار برساااند؛
مىشود .مانند شیطان و نفساماره» .15لذا «هرچیزى که هم تعش باشااد و هاام در مقابلاه بااا
دشمن باشد ،جهاد است».16

 .۵-۱پیشینه جنگ و جهاد
با توجه به همگامی جن و جهاد با بشر درّااول تاااریخ ،برخای آن را حیااتی و رشااد
جوامع را مدیون آن دانستهاند« .هراکلیتوس» می فاات جنا پدرهمااه چیاز اساات و بااذر
ترقی را خلقمیکند و نتیجه می رفت جن عصاااره تماادن اساات« 1۷.رومیاان جنا را
مهم وارزشمند میدانستندکه خدایی به نام«مارس» بااهعنوان ساامبل جنا درنظر ااارفتند.
یونانیان خدای جن را «زئوس» و مصریان قادیم جن را تقدیس نموده و خدایی به نااام
«حورس» پسرخدای «اوزوریس» برای جن

قائل شدند 18.در دین یهود جنا

وجهاااد از

اهمیت باالیی برخورداراست .حتی ادیانیکه به «صلح وعدم خشونت» معروفند نیز ،بااه آن
بیتوجه نبودند .اینواژه درتمااام ادیاان و مکاتااب فکااری بااا تعابیر ونااا ون و بااا اهمیات
فراوان آمدهاست.

 .۶-۱جهاد در متون و عبارات عهد قدیم
 .۱-۶-۱اهمیت جهاد در متون عهد قدیم
تمام ادیان آسمانی ،اساسو بنیان فکری یکسان و در برخی موضاوعات و جزئیاات بااا
هم تفاوتدارند .جن و جهاد در هیچیک از ادیان الهی به ّورکلی مذموم نیست ،جهاد
درراه کیان دینداران ،درتمام ادیان آسمانی یک ضرورت حتمای اساات .در آیااین یهااود،
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۱۱5

و جهاد جایگاه ویِااژه داشااته و تاااریخ آن ،شاااهد نبردهااایی حااول قااوم ،ساارزمین و

ارضموعود است .از جمله حکم به جهاد »ملممت حوا» جنا
برای تصرف سرزمین موعود و «جن
«جن

مقدالس» که بااا تعااابیر «جن

مشااروع و واجااب یهااود،
هااای خداونااد »19و بااه

آمدند »۲0میباشد .دستور جهاد در عهد قدیم بسیار ممکاام ایرادشااده و پیاامبران و

یهودیان را به اّاعت آن ملزم میکند.

 .۲-۶-۱عبارات جنگ و جهاد در عهد قدیم
این عهد عتیق به یهود فرمان میدهد با «بتپرسااتان» جهادکننااد .جهاااد بااا ساااکنان آن
زمان فلسطین که کافرانی جن

جو بودند ،از آن جمله است.

«خداوند ،سربازان دلیر و مورد اعتماد خود را خواهااد خوانااد تااا باارای جهاااد مقدالسای
بجنگند و کسانی را که موجب خشم او شدهاند ،مجازات کند» اشعیا  13ن .)3
این جهادها در ازای خسارتهاای فااراوان ،دارای نتااایب مهاام «ساارکوب اقااوام کااافر،
سردمداران شرک و افرادی چون بلعامباان باااعور ،آزمااایش یهااود ،مجااازات بنایاساارائیل
وهمراهی خداوند بایهود در جن

ها» بودهاست« .درواقع خداوند با آنها بااود .اساارائیلیهااا
۲1

همه مردان مدیانی را به انضمام بلعام کشتند» .از ّرفی «تممل جن به عنااوان مجااازات
برای ارتکاب ناااه در بنایاساارائیل و باارای ماادیانیان بااه خاااّر سااقوط ایان قااوم در ناااه
میباشد.

۲۲

 .۲وظایف مجاهدان یهود در جنگ
عهد قادیم در ظاااهر دسااتورات کااامع خشااک و باادون ناارمش دارد .اّاعاات مما
ازدستور ،وظیفه یهود است و باید فرمان خداوند موبهمو اجاارا شااود .علاات آن ممانعاات از
شرک دوباره یهود و اغوای بنیاسرائیل توس این اقوام است.
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«ساکنان آن شهر را به دم شمشیر بکش و آن را با هرچه درآن اساات و بهااایمش را بااه
دم شمشیر هعکنما» تثنیه13ن .)15
«ا رکنعانیان در این سرزمین باقی میماندند ،بنیاساارائیل را فریاب مایدادنااد تااا پیارو
خدایان آنها شوند .همانّورکه تاریخ شاهد است اینکار بااه مراتااب و بارهااا توسا قااوم
اساارائیل رخ داده اساات» هی ال ،توماااس .پیش این ،تثنی اه ۷لکاان بااا وجااود هشاادار موس ای
علیهالسعم) و تعیین مجازات سنگین ،بنیاسرائیل در ناااه پرسااتش سااایر خاادایان سااقوط
کردند و از این افراد تبعیت کردند.

 .۱-۲نترسیدن از زیادی دشمن
قوانینکلی جن های خداوند که ماورای جنگیدن است ،با تشااویق بااه داشااتن روحیاه
شجاعت و نترسیدن از زیادی نفرات و امکانات ظاااهری دشاامن همااراه اساات .در تااورات
رهاکردن کارزار به هر بهانهای ،موجب غضب خداوند و توبیخ موسی علیهالسعم) اساات.
این قوانین به خاّر جلو یری از مجازات دوباره یهود از ّرف خداوند است».
«چون برای مقاتله با دشمن خود بیرون روی و اساابهاا و ارابااهها و قااومی را زیااده از
خود بینی از ایشان مترس» تثنیه۲0ن .)1
«موسی به بنیجاد و بنیرؤبین فت« :آیا باارادران شاما بااه جنا

رونااد و شااما اینجااا

بنشینید؟» اعداد 3۲:ن .)6

 .۳نحوۀ برخورد یهودیان با دشمنان
دستور به مبارزه با اقوام بتپرست و مشرک از ابتدای تاریخ با قاّعیات درمیاان ادیاان
الهی مرسوم بودهاست .دستور به جهاد در عهد عتیق نیز ،برمبنای خشکاندن ریشه شرک و
سنت یری فراوان به دستورخداوند و پیامبرانالهای اساات .جهاااد بااا اقااوام هفت انااه ،از
مصادیق جن

ِ آغاز رانهِ واجب یااا «ملمماات حااوا» ازآن جملااهاسااتکااه بااا افااراطهااایی
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همراهاست و اه چهره پیامبران الهی را مندوش میسازد؛ لکن اثرات مثبت فراوان باارای
جامعه نوپای بنیاسرائیل به ارمغانآورد.
«سنت جارى در انبیاى ذشته این بود که وقتى با دشاامنان مااىجنگیدنااد و باار دشاامن
برتری مىیافتند ،آنها را مىکشتند و با کشتن آنااان از دیگااران زهاار چشاام مااى رفتنااد تااا
کسى خیال جن

با خدا و رسولش را در سر نپروراند .رسم آنان نبود کااه از دشاامن اساایر

بگیرند و سپس بر اسیران منت نهاده و یا پول رفته و آزادشان سااازند ،مگاار بعااد از آنکااه
دینشان در میان مردم پایگیر مىشد» ّباّبائی.)135 ،

 .4دالیل قتل عامهای مذکور
سنت جاری الهی درتمام ادیان ،حساسیت ویژه خداونااد بااه شاارک و مشاارکین اسات.
بنیاسرائیل نیز قوم ضعیف و سست عنصر در دین بود« .اهانتهای بنیاسرائیل به خداوند،
خرور از مسیر یهوه و پشتکردن به او ،وسالهپرستی ،پرستش مولک خاادای عمونیاان و
سجده بر خدایان قوم موآب ،فراوان است وکیفرش برای این قوم شدیدخواهد بود.
«و الشههای بنی اسرائیل را پیش بتهای ایشان خواهم ذاشت و اسااتنوانهااای شااما
را ردا رد مذبحهای شما خواهم پاشید» کتاب مقدس ،حزقیال6ن .)5
یهااود بااتهااای کنعانیاان را کااه از ساااکنان اولیاه ایان ساارزمین بودنااد مایپرسااتیدند.
مکانهای پرستش بتپرستان برفراز قلهکوههااا بااود کااه مکانهااای بلنااد) نامیاده میشااد.
خداوند یهوه دستورمیدهد تمامی مکانهای بلند) نابودشده و تمااام کسااانیکااه در آنجااا
پرستش میکردند ،کشته خواهند شد .در این فرمان بین یهود و دیگران فرقی نیست.
«بنی اسرائیل را بگو هرکسی از بنیاسرائیل یا از غریبانی کااه در اساارائیل مااکوا زیننااد
که از ذریت خود به مولَک بدهد ،البته کشته شود قوم زمین او را با ساان سنگسااار کننااد
همان ،الویان۲0ن .)۲
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یهود در ارتباط با قوم «مولک» مرتکب ناه «قربانیکودکان درمقابل بااتهااای آنااان،
بیحرمتی به یهوه ،اهانت به خداوند و شکستن عهااد او» مایشااود .همچناین در ارتباااط بااا
«اجنه و جادو ران» تورات همگی را ناه نابنشااودنی دانسااته و مجااازات مارگ باارای آن
درنظرمی یرد.
«مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادو ر باشد ،البتااه کشااته شااوند؛ ایشااان را بااه ساان
سنگسارکنید .خون ایشان بر خود ایشان است» همان ،الویان۲0ن .)۲۷
اقوام متناصم انسانهای شرور بوده و عادت زشت «پرسش از اجناله ،اعتماد به فال یر،
شرارت ،قربااانینمودن پسااران و دختااران ،غیاب ااو ،افسااونگر ،جااادو ر ،ساااحر ،رمااال،
مشورت با مرد ان» داشتند و با این انمرافات ،باید هااعک می ردیدنااد و زماین از لااوث
وجودشان تطهیر میشد .وظیفة تطهیر زمین ،به دستور خداوند یهوه بااه قااوم یهاود وا ااذار
شد.

 .۵جهاد با نفس در عهد قدیم
عنوان «جهاد با نفس» در عهد قدیم وجااود ناادارد ،مضاامون بسایاری از عبااارات عهااد
عتیق ،ویای توجه به مسکلة مقابله با نفس است که در اسفار پنب انه و دیگاار کتااب عهاد
قدیم قابل مشاهدهاست.
«از امر دروغ اجتناب نما و بی ناه و صالح را بااه قتاال مرسااان زیارا کااه ظااالم را عااادل
ننواهم شمرد» همان ،خرور۲3ن .)۷
در ادیان الهی ،مضامین اخعقی فراوانی برای مقابله بااا سرکشایهااای نفااس و راههااای
کنترل آن وجودداردکه انسان باید به مقابلااه بااا تمااامی خصاالتهااایی کااه از مظاااهر نفااس
میباشد ،همت بگمارد .مانند دروغ ،دزدی ۲4۲3.دستورات مبارزه با نفس در عهد قاادیم در
ارتباط انسان با خالق ،ارتباط با منلوا ،خانواده و نزدیکان و ارتباااط انسااان بااا خویشااتن و
کنترل اعضای بدن و مراقبت از زبان چشم و دیگاار اعضااای باادن قاباال مشاااهده اساات .از
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جمله فرامینی که به «ده فرمان عهد عتیق» معروف اساات و اساااس شااریعت یهااود را شااکل
میدهد.
«تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد .هیچ بتی را سااجده نکاان .نااام خاادای خااود را بااه
باّل نبر ...پدرومادر خود را احترام نما .قتل نکاان .زنااا نکاان .دزدی نکاان .شااهادت دروغ
نده .به مال همسایه ّمع نورز» همان ،خرور۲0ن .)16-3

 .۶اطالق عبارات جهاد در عهد عتیق
دستورات مطلق ،بیضابطه و اه خشک عهدعتیق و آنچه در عمل اتفاااا افتاااد ،میازان
تلفات انسانی و غیرانسانی جن

های خداوند را بسیار باال نشان میدهد.

«و هرآنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و حتی اااو و وساافند و االغ را بااه
دم شمشیر هعک کردند» همان ،خرور 6ن .)۲
«پس یوشع عای را سوزانید و آن را تودة ابدی و خرابه ساخت که تا امروز باقی است»
همان ،یوشع8ن .)۲8
با توجه پذیرش «سنت جارى انبیاى ذشته» در قتل اقااوام مشاارک و »تارس از فریاب
بنیاسرائیل که مشرکان باید ازروی زمین ممااومیشاادند؛ کشااتن حیوانااات و بهااایم و نیاز
سوزاندن شهرها و تبدیل آن به توده خرابه ،هیچ وجهی ناادارد .یاا قااوم یهااود ازمسایریهوه
خارر شده و به اجتهاد خود ،مرتکب افراط شدند ،که بایاد مااواردی از خشاام خداونااد از
این اقدامات موجود باشد و چناین چیازی یافاات نمایشااود .یاا اینکااه ایان افااراطهااا ّبااق
دستوریهوه صورت رفتهاست .دراینصورت ممتااوای عهااد قاادیم ،حااداقل درایان زمینااه
ناقص بوده و نیاز به تکامل ممتوا و یا دین جدیدی وجوددارد که باارای اینگونااه اقاادامات
افراّی چارهاندیشی کرده و برنامه مناسب داشته باشد.
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 .۷جهاد در متون و عبارات عهد جدید
 .۱-۷اهمیت جهاد در متون مسیحی
ظهور حضرت عیسی ،صمه ذاری بر آموزه های ادیان قباال و تکاماال آن بااود .خااود
ایشان اععم میدارد:
«فکر نکنیدکه من آمدهام تااا تااورات و نوشااتههای انبیاا را منسااوخ نمااایم .نیاماادهام تااا
منسوخکنم ،بلکه تا به کمال برسانم» همان ،متی5ن .)1۷
عبارات جهاد ومبارزه با متجاوزان همانند عهد قدیم ،در عهااد جدیاد نیاز مااورد اشاااره
قرار رفته که به لما تعداد و شدت ،قابل مقایسه بااا دسااتورات عهااد قاادیم نیساات .عهااد
جدید دستورات اخعقی فراوان دارد؛ اما بااا جهاااد و مبااارزه منااالف نیساات .جهاااد باارای
ایمن ای و آرامااش ساارزمینهااا و اسااتفاده از زور در مقاباال سااتمگران ضااروری اساات .در
مواردی که جن بر ضد ستم باشد ،واجب هم میشود .بااه هماین جهاات اساات کااه ایادة
«جن عادالنااه» در مسایمیت و در اندیشااه آ وسااتین روار یافاات و توسا اندیشاامندان
مسیمی توسعه یافت.
«او به پادشاهان اندرز میدهد که برای ایمنی و آرامش سرزمینهاای خااود از بااه کااار
بردن زور بر ضد ملمدان سرکش پروا نکنند» عنایت ،پیشین.)135 :

 .۲-۷عبارات جنگ و جهاد در عهد جدید
عهد جدید بااهّااور نظاممنااد از جنا

ساانن بااه میااان نیاااورده و در برخای مااوارد باه

قدرضرورت بهآن اشارهدارد .ویژ ی خاص دستورات جهادی عهد جدید ،اشاره به اصاال
جهاد ،در ّی دستورات کلی با تعداد اندک عبارات است.
« مانمبریدکه آمدهام تا سعمتی را برزمین بگااذارم ،نیاماادهام تااا سااعمتی را بگااذارم؛
بلکه آمدهام تا شمشیر را بگذارم» همان ،متی10ن .)36 -34
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همة انسانها با خدا مصالمه نکرده و توبه ننواهندکرد و بنشااایش را ازخاادا دریافاات
ننواهندداشت .کسانیکه در قلمرو شیطان باقی میمانند ،با کسانیکااه وارد ملکااوت خاادا
میشوند و ایمان به او دارند ،ضدیت میورزند.
«هرکه جان خود را دریابد و به جن

نیاید) آن را هعک سازد و هرکه جان خاود را

به خاّر من نثار کرد ،آن را خواهد یافت» همان ،متی10ن .)39
چه مبارزه با دشمنان حضرت عیسی و چه مبارزه با نفس باشد .مبارزه با دشاامنان درآن
بارز و آشکاراست.۲5
«دشمنانرا که ننواستند من بر ایشان حکمرانی کنم ،در اینجا حاضر ساخته ،پیش ماان
به قتل رسانید» همان ،لوقا19ن .)۲۷
به قتل رساندن دشمنان حضرت ،تکیید جهاد و مبارزه با کسانی است که ایشان را انکار
و با ایشان مقابله میکردند .این سرنوشت کسانی است کااه ننواسااتند عیسای حاااکم آنهااا
باشد.
«هنوز در جهاد با ناه تا به حد خون مقاومت نکردهاید» همان ،عبرانیان1۲ ،ن .)4
«ایشان هنوز برای مسیح ّعم مرگ و شااهادت را نچشایدهاند .مسایمیان بایاد همچااون
انبیا و ایمانداران عهد عتیق دچار زحمت ،جفا ،شااکنجه و ماارگ شااوند» هیال ،توماااس،
پیشین ،عبرانیان .)1۲در باب جهاد و شااهادت در راه خاادا و انبیاایالهای ،باار دیاندار الزم
است،که به وسیلة شمشیر وکشته شدن در راه خداوند مبارزه کرده و جااان خااود را در راه
او نثارکند.
«هرکس شمشیر ندارد ،جامه خود را فروخته آن را بنرد» همان ،لوقا۲۲ن .)36
«شمش ایر روح کااه کااعم خاادا باشااد ،شمش ایردفاع و حت ای حفاظاات ی اک حکوماات
سازمانیافته که قدرت قاضی است» مک دونالد ،پیشین ،لوقا .)136 :میباشااد .حتای ا اار
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به معنای شمشیر روحانی نیز باشد ،در رساندن به مقصود که واژه جهاااد بااه معنااای اعاام از
جن

و یا جن

با نفس) باشد ،کافی است.

 .۸جهاد با نفس در عهد جدید
در عهد جدید عنوان «جهادبا نفس» وجودندارد ،مضمون بسایاری از تعااالیم ،حااول آن
است .انسان موجودی بااا تمااایعت دروناایاساات و پیاروی ازنفااس ،منجاار بااه در یااری و
خونریزی میشود .لذا برای اصل جن تدبیری نیندیشیده ،اما به منشااک آن اشاااره شااده و
درصدد شناساندن این تمایعت و مقابله با نفس و خشکاندن سرچشمه تمایعت است.
«ازکجا درمیان شما جن ها و ازکجا نزاعها پدید میآید؟ آیا نه از لذالتهای شما کااه
در اعضای شما جن میکنااد ّمااع میورزیااد و نداریااد میکُشااید و حسااد مینماییااد و
نمیتوانید به چن آرید و جن وجدال میکنید» همان ،یعقوب4ن .)۲-1
بیشتر عبارات عهد جدید با دستوراتی مبنی برکنترل اعضای بدن ماننااد چشاام ،ااوش،
دست ،پا و همچنین نرفتن به سوی ناه و در نهایت توبه به در اه الهی میباشد.
«و زبان آتشی است .آن عالَمِ ناراستی در میان اعضای ما زبان اساات کااه تمااام باادن را
میآالید و دایره کائنات را میسوزاند و از جهنالم سوخته میشود» همان ،رساله یعقوب3ن
.)6
در عهااد جدی اد رایبتاارین ناااه مس ایمیان ،ناااه زبااان اساات کااه مرتکااب بیشااترین
شرارتها میشود.
«ممکن است یک انسان ،در تمامی جنبههای زند ی از ناااه دوری کنااد ،ولای زبااانی
شرور داشته باشد ،در این صورت حیات دینی او به زودی تلف می شود .چراکه آن عضو
کوچک باعث هعکت تمام وجود انسان خواهد شد» هیل ،پیشین ،یعقوب.)3

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۴بهار ۱۳9۸

۱2۳

 .۹جنگهای صلیبی در مسیحیت
جن

های صلیبی از ّوالنیترین جن

های مسیمیت است که حدود دو قرن بهّااول

انجامید .جنایات بایشاامار در اشااغال بیتالمقاادس ،مااورد اعتااراف مورالخااان اساات .حتای
روحانیان مسیمی به نقد آن پرداختند .بهجز مسلمانان ،یهودیان نیاز از کشااتار صاالیبیها در
امان نماندند« .هو و روسیوس» پدر حقوا بینالملل درکتاب «جن و صلح» مینویسااد
«در زمان وی یعنی قرن شانزدهم ،ملتهای مسیمی اروپایی درجن های خود بایاکدیگر
باه نموی رفتارمیکنند که حتی بربرها نیز ازآن شرم دارند» ۲6لکن افراط مسیمیان در ایان
جن ها ،منطبق بر تعالیم عهد جدید نبااوده و در اناادازه و شاادت آن نبااودهاساات .چراکااه
حضرت عیسی میفرماید:
«لیکن من به شما می ویم ،هرکه به برادر خود بیسبب خشاام یارد ...مسااتمالق آتااش
جهنالم بُوَد» همان ،متی5ن.)۲۲
شدت عمل مسیمیان در جن
حساب این جن

های صلیبی بر خعف تعالیم عهد جدید بوده و میتوان

ها را از تعالیم جهادی عهد جدید ،جدا دانست .چراکه تعلیمااات عیسای

«علیهالسعم» هیچ ونه تناسبی با قساوتها و بیرحمیهااا ناادارد .عااعوه برآنکااه بااا تعااالیم
صلح دوستی و ذشت عهد جدید و حتی عبارات جهادی عهد جدید نیز در تضاااد اساات.
زیرا شدت این تعالیم درحد افراطهای جن

های صلیبی نیست.

 .۱۰اطالق عبارات جهاد در عهد جدید
در عهد جدید ،دستوراتی مبنی بر جن با دشمنان خداوند و پیامبرش یافت مایشااود.
این عبارات و مفاهیم ،مطلق ذکر شده و شدت درخواساات جهاااد درآن ،خشااکی فاارامین
عهااد عتی اق و فرمااان مؤکااد مشاااهده نم ایشااود .دسااتورات همچنااان کل ای بااوده و نظااام
قانونمندی درشیوه مبارزه مشاهده نمیشود .حتی به قتل رساندن دشمنان عیسی و منکرین
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آن حضرت ،مبارزه با شمشیر و کشته شدن در راه خداوند و شمشیر دفاع هیچ کدام افراط
ننواهدبود.

 .۱۱نقد افراطهای یهود و مسیحیت
در عهد عتیق ،شدت کشتارها به دستور خداوند با ازمیان برداشتن اقوام بتپرساات کااه
آمینته بهانواع شرارتها و فسادها بودند؛ همراه است .لکن به علت نبود ضواب و فاارامین
اصعحکننده در آموزههای عهد عتیق ،افراط شدهاست.
درعهد جدید شدت و تککید دستورات جهادی ،از نظرکمی وکیفی اندک است .عدم
توازن عبارات جهادی نسبت بااه حجاام فااراوان عبااارات اخعقای مشااهود اساات .افااراط در
جن های صلیبی نیز نهتنها مستند به عهد جدید نیست ،بلکه با تعالیم اخعقی آن و حتی با
شدت عمل عبارات جهادی درتضاد است.
عهدین دراصل جهاد دستورات مهمی دارند ،لکن درخصااوص میازانکشااتار وحاادود
آن ،وظایف سربازان ،معنویت مجاهدان ،چگونگی تعامل با اسیران آموزهای وجودناادارد.
باتوجه به نقص-های فوا درمبانی عهاادین ،اصاال تکاماال ادیاان و نیااز بااه دیان کاماالتاار
ضروری است .دینی که فرامین جهاد داشته باشد و برای دستورات خود ضااواب و قیاودی
تنظیم کرده باشااد .وظیفااه مجاهاادان کااامع روشاان بااوده و هاارکس دقیقااا وظیفااه خااود و
مقدارآن را بداند.

 .۱۲جهاد در آیات قرآنکریم
 .۱-۱۲اهمیت جنگ و جهاد در اسالم
جن و جهاد در اسعم ،بر اساااس ضاارورت ،مجاااز اساات .جنا پدیادهای منفااور و
جن افروزی دنبالهروی از شیطان است .هنگام ضرورت از جهاااد و مجاهاادان بااا عظماات
یادمیشود .دستورات جهاد به جهت رفتار خصمانه ّاارف مقاباال و بااه عنااوان آخاارین راه
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حل و ناچاری پیش رو قرارداده شده تا عزت اسعم و مسلمین ممفااو بمانااد و هایچ اااه
شدت و حدالت قرار داده نشااده اساات .رعایات انصاااف درجنا
همچون ممنوعیت شاروع جن
نهایی قرآن دردستور به جن

و آداب خاااص جنا

،

) برای مجاهدان الزامی است .شهید مطهری درباااره نظاار
یا صلح می نویسد:

«آنچهکه از مجموع آیات قرآن معلوم است؛ نه ّرفاادارجن

اساات

بااهّااورکلی و درهرشاارایطی و نااه ّرفدارصاالح اساات بااهّااورکلی و
درهرشرایطی .درشرای خاصی پیشنهاد صلح میکنااد و بااه پیغمباار ص)
اصراروتککید میکندکه از صلح و سعم نتاارسومگااذرو درشاارایطیکااه
معلوم شود ّرف خائن است  ...می وید با اینها بجن ».۲۷

 .۱۳فلسفۀ جهاد در قرآن
فلسفة جهاد متنوع است .اه دفاع از آئین یگانهپرستى و مبارزه با ّاااغوتهااائى اساات
که قصددارند یاد خدا را از خاّرههااا ممااوکرده و معابااد کااه مرکااز بیاادارى افکاراساات،
ویران کنند .لذا «مشرکانیکه با الوهیات خداونااد منااالف هسااتند ،بایاد بااه وسایله مااردان
۲8

خداپرست نابود شوند و زمین از لوث وجود آنها پاک ردد»
ظالم است.
﴿أ ِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُوْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّ َه عَل

نَصْرِهِوْ لَقَدیرٌ ﴾

اه جهاد مظلااوم دربراباار

حبن .)39

«به کسانیکه مورد قتال واقع مىشدند ،اذن قتال داده شده که آنها مظلوم شدهاند خاادا
به یاریشان قادر است».
«جهاد مظلوم در برابر ظالم حق او است که تن بااه ظلاام ندهااد ،برخیاازد ،فریاااد کنااد و
دست به اسلمه برد ،ظالم را بر سر جاى خود بنشاااند» مکااارم شایرازی .)133 :13۷4 ،لااذا
«برای جلو یرى از ضایع شدن حقوا الهى و مردم و ا ر به مردمااى ساتم شااد ،باار ارتااش
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اسعم است که دفع تجاوز و ستم نماید و ا ر در این وظیفااه خااود کوتاااهى نمایاد ،مااورد
معمت و سرزنش قرار مى یرد».۲9

 .۱4اقسام جهاد در قرآن
«جهاد فى سبیل اهلل» اختصاص به جن
دفاعى نیست؛ در قرآن جن

بااا ّایفااه خاصای ناادارد و منمصاار در جنا

با روههای ذیل مجاز است.

«مشاارکان» دربرخ ایآی اات ،مطلااق اساات؛ امااا درآی اات دیگاار ،مقیدشااده کااه نتیجااه
رفتارخصمانه آنان است« .کفالار» جن با هر غیر مسلمان اساات« .اهاالکتاااب» کااه راهحاال
نهایی ،پرداخت جزیه است« .اهل بغى» روهى که برضاد حکوماات و امااام عااادل برحااق
خرورکنند« .جهاد رهایىبنااش» بااراى رهااایى مؤمنااان ناااتوان و دربنااد ساااکن درکشااور
غیراسعمى است« .جهاد دفاعی» در مقابل تجاوز به مقدسات دینااى ،ناااموس ،مااال و جااان
مسلمانان است« .جهاد مقابله به مثل» فرد یا روهىکااه بااه مساالمانان دیگاار تجاااوزکرده و
نوعى «قصاص» است .بیشتر جن های صدراسعم مقابله به مثل بود« .جهادابتاادایی» نااوعی
«دفاع»است اه دفاع از آب وخاک و اه دفاع از نفوس مساالمانان و عاازت اسااعم و اااه
«دفاع ازحق خداوند» است که «جهاد ابتدایى» بوده و واالترین جهاد میباشد.30
وجود اقسام منتلف جهاد ،نشانه شناخت دقیق روحیات انسان با برنامهریزی مناسااب و
وضع قوانین منتلف است .روههای منتلف شناخته شده و انتساب آنان بااه دیان و التاازام
آنان به قوانین معین میشود .تکلیف مسلمانان در قبال مساالمانان داخاال و خااارر مشانص
شده و به وظایف دینی و الهی خود عمل می نمایند.

 .۱۵آیات جهاد در قرآنکریم
در قاارآنکااریم ،جن ا

هااای بشاار بااه حااق «قتااال فااى ساابیلاهلل» و باّاال «قتااال فااى

سبیلالطاغوت» تقسیم میشود .آیات قاارآنکااریم درباااره دسااتور بااه جهاااد و جایگاااه آن
فراوان است.
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۱27

ل وَلَالالا
د مِالالنَ الْقَتْالال ِ
﴿وَاقْتُلُوهُوْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُوْ وَأَخْرِجُوهُوْ مِالالنْ حَیْالالثُ أَخْرَجُالالوکُوْ وَالْفِتْنَالال ُۀ أ ََشالال ُّ
د الْحَرَامِ حَتَّ
د الْمَسْجِ ِ
تُقَاتِلُوهُوْ عِنْ َ

یُقَاتِلُوکُوْ فِی ِه فَإِنْ قَاتَلُوکُوْ فَاقْتُلُوهُوْ﴾

بقرهن .)191

«هرجاکه آنها را بیابید بکشید و از آن جا که شما را راندهاند ،برانید شااان کااه فتنااه از
قتل بدتر است و در مسجد المرام با آنها نجنگید مگر آن که بااا شااما بجنگنااد و چااون بااا
شماجنگیدند بکشیدشان».
مردى از کفار به دست یکی از صمابه درماه حرام به قتل رسید .کفار مؤمنین را تااوبیخ
کردند ،خداوند فرمود :جرم فتنه در دین یعنى شرک ورزیاادن از جاارم قتاال نفااس در ماااه
حرام عظیمتر است .چراکه شما را کشااتند و بااا شااما چناین کردنااد .لااذا در صااریح آیاه و
تفسیرآن ،مقابله به مثل با کفار بهخاّر رفتار خود آنان ذکر شدهاست .همااانّورکااه شااما
راکشتند ،شما نیز آنها را بکشید.31
ل اللَّ ِه الَّذینَ یُقاتِلُونَکُوْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ َه ال یُحِ ُّ الْمُعْتَدینَ﴾
﴿وَ قاتِلُوا فی سَبی ِ

«در راه خدا باکسانىکه با شما سرجن

بقرهن .)190

دارند کارزارکنید اما تعاادى نکنیاد کااه خاادا

متجاوزان را دوست نمىدارد».
در قرآنکریم ،اععن به جهاد میشود ،اما در مقابل ،فرمان میدهد که هر ااز راه ساتم
را پیش نگیرید .از این رو «اسعم تنها برای این نوع هاادفهااای باازرگ انسااانی ،جنا

را

جایز میداند و امر جهاد را بزرگ میشمارد »...سبمانی.)3۲ :1383 ،
ل اللَّ ِه فَیَقْتُلُالالونَ وَ
﴿إِنَّ اللَّ َه اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُوْ وَ أَمْوالَهُوْ بِأَنَّ لَهُوُ الْجَنَّ َۀ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِی ِ
ل وَالْقُرْآنِ ﴾
یُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْ ِه حَقًّا فِی التَّوْرَا ِۀ وَ الْإِنْجِی ِ

توبهن .)111

«خدا از مؤمنان جانها و مالهایشان را خریده به این که بهشت از آنِ آنها باشااد در راه
خدا کارزار کنند کسانیکه در راه خدا میجنگند میکشااند وکشااته میشااوند ،بااه عنااوان
وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست».
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این آیات جهاد مجاهدان را مدح نموده و وعده زیبا دادهاساات .درایان آیاه تمثیاال بااه
خرید و فروش آمدهاست که مااؤمنین فروشاانده و خریاادار خداونااد اسات .کاااالى مااورد
معامله ،جان و مال ایشان و بهشت ،بهااای آن اسات .سااند آن نیاز تااورات ،انجیاال و قاارآن
است.

 .۱۶تقییدهای آیات جهاد در قرآن کریم
آیات جهاد در قرآن کریم با تقییاداتی همااراه اساات کااه تااا آن شاارای نباشااد ،جهاااد
ممقق نمیشود.

 .۱-۱۶حال قتال
ل اللَّ ِه الَّذینَ یُقاتِلُونَکُوْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ َه ال یُحِالال ُّ الْمُعْتَالالدینَ﴾
﴿وَ قاتِلُوا فی سَبی ِ

بقاارهن .)190

آیه جن با مشرکین وکفار را اجازه داده و بیان میکند که با روهی بجنگید که بااا شااما
میجنگند و «نبرد با افرادی الزامی شده که آنان درحال نبرد با مسلمانان باشند و این خااود
قید و شرّی است که درآیه وارد شدهاست» سبمانی.)63 :1383 ،

 .۲-۱۶حال قتال
جن

با روههاییکه هیچ پایبندی به تعهدات خود ندارند ،مجازاساات و روهایکااه

د رَسُولِ ِه إِالَّ
د اللَّ ِه وَ عِنْ َ
د عِنْ َ
به پیمان خود پایبند است؛ استثنا میشااود﴿ .کَیْ َ یَکُونُ لِلْمُشْرِکینَ عَهْ ٌ

الَّذینَ عاهَ ْدتُوْ عِنْ َد الْمَسْجِ ِد الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَکُوْ فَاسْتَقیمُوا لَهُوْ إِنَّ اللَّ َه یُحِ ُّ الْمُتَّقینَ﴾ توبااهن
 )۷چگونه براى مشرکان پیمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود بجز آنهایىکه نزد مسااجد
المرام با ایشان پیمان بستید .به همان اندازه که بر ساار پیمانشااان ایساتادند ،شااما نیاز بااه آن
مقدار بر سر پیمانتان بایستید که خداوند پرهیز اران را دوست دارد.
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 .۳-۱۶دفاع از مستضعفان
این نوع جهاد ایثار رانه که بهترین نااوع جهاااد اساات و انسااان خااود را فاادامیکنااد تااا
دیگری زنده بماند؛ تجویز شده که مسلمان یا غیرمسلمانی زیرسلطة ستمگران رفتار شده
ل اللَّالال ِه وَ
و قصد خعصی از سلطه ستمگران را داشااته باشااند﴿ .وَ مالالا لَکُالالوْ ال تُقالالاتِلُونَ فالالی َسالالبی ِ
ذ ِه الْقَرْیَ ِۀ الظَّالِوِ أَهْلُهالالا
الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرلجالِ وَ النلسا ِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ ه ِ
دنََْ نَصیراً﴾
ل لَنا مِنْ لَ ُ
دنََْ وَلِیًّا وَ اجْعَ ْ
ل لَنا مِنْ لَ ُ
وَ اجْعَ ْ

نسان « .)۷5چرا در راه خدا و بااه خاااّر

مردان و زنااان و کودکااان بااه استضااعاف کشایده شااده و ضااعیف نگااهداشااته شاادهای کااه
مى ویند :پرورد ار را ،ما را از این دیار کااه مردمااانش سااتمکارند بیاارون آر و از جاناب
خود ولی ویاور و مددکارى قرار ده ،نمىجنگید؟».

 .4-۱۶ممنوعیت تحمیل عقیده
در دین و عقیده نیز اکراه و اصراری نیست .چراکه اعتقاد به یک اصل نیاز بااه تفکاار و
اندیشیدن دارد و تا دعوت به راه خداوند از راه زبانی و«جدال احسن» باشد ،نیازی به قتااال
ننواهد بود﴿ .ادْعُ إِل

ل رَبلََ بِالْحِکْمَ ِۀ وَ الْمَوْعِظَ ِۀ الْح ََسالالنَ ِۀ وَ جالالادِلْهُوْ بِالالالَّتی هِالالیَ أَح َْسالالنُ ﴾...
سَبی ِ

نملن « .)1۲5مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پرورد ارت بنوان و با بهترین شاایوه
با آنان مجادله کن».

 .۵-۱۶صلح بر اساس حقوق متقابل
این دستورات ،دعوت مسلمانان به صلح و سازش و نه تسلیم در برابر زور ویان اساات
که ضامن جان و مال ّرفین و درخششی از سیمای انسانی اسعم است﴿ .فَإِنِ اعْتَزَلُالالوکُوْ فَلَالالوْ
ل اللَّ ُه لَکُوْ عَلَیْهِوْ سَبیغً﴾
یُقاتِلُوکُوْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُوُ السَّلَوَ فَما جَعَ َ

نسان « .)90پس هر اه کناره رفتند

و با شما نجنگیدند و پیشنهاد صلحکردند ،خدا راهى براى شما برضد آنان نگشوده است».
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 .۱۷وظایف مجاهدان اسالم در جنگ
در اسعم ،آیات جهاد فق به صرف دستور جن

بسنده نکرده ،بلکااه بااه مجاهاادان و

عوامااال روحاای و روانا ای آناااان ،هماااراه باااا اخاااعص ،مجموعاااهای از آداب ویا اژه را
پیریزیکردهکه در جبهه اسعم باید به آن ملتاازم باشااند .رعایات ایان عواماال ،عااعوه باار
پیروزی ،در اثبات حقالانیت اسعم اهمیت به سزایی دارد.

 .۱-۱۷ثباتقدم و ذکر و یاد خدا
در میدان جهاد ،زمانیکه با دشمن روبرو شدید و مرگ را در چند قدمی خود دیدید،
پا بر جا باشید و یاد خداکنید .یاد خدا بودن در میدان جن این است که هرچااه یاااد خاادا
بیشتر باشد ،پابرجایی بیشتر مىشود و پابرجا بودن یعنای صاامنه کااارزار را رهااانکردن .در
اینصورت رستگارى نصیب مجاهدان اسعم مىشود ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِ ا لَقیتُوْ فِئَ ًۀ فَالالاثْبُتُوا

وَ ا ْکُرُوا اللّ َه کَثیراً لَعَلَّکُوْ تُفْلِحُالالونَ﴾ انفااالن « .)45اى کسااانى کااه ایمااان آوردهایااد ،ا اار بااه
فااوجى از دشاامن برخوردیااد پایاادارى کنیااد و خاادا را فااراوان یاااد کنیااد ،امیداساات کااه
رستگارشوید».

 .۲-۱۷شجاعت و نترسی
نترسیدن از زیادی نفرات و تجهیزات دشامن ،انگیازه و اساااس قیااام پیاامبران الهای در
برابر ّاغوتهای زمان بود .ذکرجن ّالوت در قرآنکریم که ا رچه شاارای نامساااوى
بود لکن آنها به تنهایی قیام کردند؛ بر همین مبنا است﴿ .قالَ الَّذینَ یَظُنُّالونَ أَنَّهُالوْ مُغقُالوا
اللَّهِ کَوْ مِنْ فِئَۀٍ قَلیلَۀٍ غَلَبَتْ فِئَۀً کَثیرَۀً بِإِ ْنِ اللَّهِ َو اللَّهُ َم َ الصَّابِرینَ﴾ بقرهن « .)۲49آنها که
مىدانستند خدا را معقات خواهند کرد فتند« :چه بسا روه اندکى -بااه اذن پرورد ااار-
بر روه بسیارى غلبه کند ،البته خدا با شکیبایان است».
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۱۳۱

 .۳-۱۷اخالص در عمل
از دستورات جهادی اسعم به سربازان اسعم عااعوه باار مؤمنااان دیگاار ،ایان اساات کااه
مغرور به نعمتها و عوامل منتلف دنیوی مثل ادوات جنگای و تعااداد نفاارات و امثااال آن
لاللّ ِه وَاللّالال ُه بِمالالا
نشااوند﴿ .وَالتَکُونُوا کَالَّذینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِوْ بَطَراً وَ رِتا َالنّاسِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبی ِ

یَعْمَلُونَ مُحیطٌ﴾ انفالن « .)4۷از آنها نباشید که از خانهشان بیرونآمدند به عنوان جهاااد ،امااا
ازروی مغرورشدن به نعمتها و یا ا زروی ریاکاری ،مااردم را از راه خاادا بااازمیداشااتند و
خدا به آنچه میکنند ،احاّه کامل دارد».

 .4-۱۷رعایت انضباط
اّاعاات ازدسااتورات خداونااد و رسااول مصااداا وحاادتکلمااه و هاار نااوع ناازاع و
کشمکشی ،نیروى مجاهدان را از بین مایباارد .انضااباط بااه اصااطعح نظااامى یعنااى دسااتور
فرمانده که از ّرف خداست ،صددرصد و به موقع اجرا شود تااا مجاهاادان دچااار ناااتوانی
الصالالابِرینَ﴾
ذهَ َ ریحُکُوْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللّ َه مَ َ ّ
نشوند﴿ .وَ أَطیعُوا اللّ َه وَ رَسُولَ ُه وَ التَنا َعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَ ْ
انفالن « .)46از خدا و پیامبرش اّاعت کنید و با یکدیگر بااه ناازاع باار ننیزیااد کااه ناااتوان
شوید و مهابت و قوت شما برود .صبر پیشه یرید که خدا همراه صااابران اساات« .أَّیعُااوا»
فرمان مطلق است و ّاعت باه سااایر تکااالیف تعمایم داده شااده و «ّاعاات مطلااق در هماة
امورواجب» است ّباّبائی ،پیشین .)90 ،این اّاعت ،یک اّاعت همه جانبه درهمه امور
چه شرعی و چه نظامی و الزم االجراست .لذا تنلف ازآن جایز نیست .رعایات انضااباط و
از پیشخود کار نکردن نیز از مصادیق اّاعت است .همچنانکه «اتمام حجالاات بااه دشاامن
پیش از نبرد ،عدم تعرض به زنان و کودکان دشمن ،خوددارى ازشاابینون ودیگاار احکااام
جهاد» الزم االجراست.
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 .۱۸جهاد با نفس در قرآنکریم
آیات «جهاد با نفس یا جهاد اکباار» قاارب بااه خداونااد را درمبااارزه بااا نفااس مایدانااد.
قرآنکریم با چند تککید نفس انسان را بسایارمایل بااه شااهوات مایدانااد .لااذا دشاامنتاارین
دشمنان برای انسان ،نفس خود اوست﴿ .وَ ما أُبَرلئُ نَفْسی إِنَّ النَّفْ

َ لَأَمَّارَ ٌۀ بِالسُّو ِ إِالَّ ما رَحِوَ رَبلی

إِنَّ رَبلی غَفُورٌ رَحیوٌ﴾ زمرن« .)3۲من خویشتن را بى ناه نمىداناام ،زیارا نفااس ،آدمااى را بااه
بدى فرمان مىدهد .مگر پرورد ار من ببنشاید ،زیاارا پرورد ااار ماان آمرزنااده و مهربااان
است».
ّبق صریح آیه نفس بشر »بااه حسااب ّباع ،اماااره بااه باادی و مایاال بااه شااهوات اساات
3۲
ّباّبائی ،پیشین .)198 ،و «تصدیق نفس و تکیه بر هااوی و هااوس اول ناهااان انسااان»
استّ ،بع انسان مایل به آنهاست و با آن مبارزه میشود .ازاینرو تمامی آیات اخعقی و
نهیکننده ،میتواند تمت عنوان جهاد با نفااس قرار یارد .جهاااد بااا نفااس رابطااه انسااان بااا
تعالیم الهی و هدایت او را مستمکمتر میسازد .اصولًا تا جهاد با نفس بااه معنااى واقعااى در
انسااان پیاااده نشااود ،در جهاااد بااا دشاامن نیااز پیااروز ننواهااد شااد .ایاان نااوع جهاااد در
روایاتاسعمی ،از«جن
است.

با دشمنان» نیز بزرگتر دانسته شده و بااه «جهاااد اکباار» معااروف

«ازآیات قرآن به خوبى استفاده مىشود که ،هر ونه شکست و ناکامى نصیب ما شود،
معلول یکى ازدو چیز است :یا در جهاد کوتاهى کردهایام و یااا اخااعص درکااار مااا نبااوده
است .ا ر این دو با هم جمع شود ،بنااا بااه وعااده مؤکااد الهااى ،پیااروزى و هاادایت حتمااى
است» مکارم شیرازی.)369 :13۷4 ،
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۱۳۳

 .۱۹تطبیق جهاد در قرآنکریم و عهدین
ادیان سه انه یهود ،مسیمیت و اسعم همگی در اصل وجااود جنا

وجهاااد درمقایال

دشمنان متفق هستند .لکن رویکرد هرکدام از این ادیان و نتیجهایکه دینداران از آنها به
دست میآورند ،متفاوت است.

 .۲۰اشتراکات آموزه جهاد در قرآن کریم و عهدین
 .۱-۲۰اشتراکات آموزه جهاد در قرآن کریم و عهدین
وجود دستورات متعدد و ذکر آن با تعاببر ونا ون ،حاکی از اهمیت آمااوزه جنا
جهاد در ادیان الهی است .همچنین دستوراتی مبنی برجن
است ﴿کُتِ َ عَلَیْکُوُ الْقِتالُ وَ هُوَ کُرْ ٌه لَکُوْ وَ عَس
شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُوْ وَ اللّ ُه یَعْلَوُ وَ أَنْتُوْ التَعْلَمُونَ﴾

و جهاد بااا دشاامنان داده شااده

أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُالالوْ وَ عَسالال

بقرهن « .)۲16جن

و

أَنْ تُحِبُّالالوا

بر شما مقرر شااد در حااالی

که آن را ناخوش دارید ،شاید چیازی را ناااخوش آریاد و در آن خیار شااما باشااد و شاااید
چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد خدا میداند و اما شما نمیدانید».
همچنین در عهد قدیم در این باره مواردی مانند تثنیه13ن  )15آماادهاساات« :خداونااد،
سربازان دلیر و مورد اعتماد خود را خواهد خواند تا برای جهاد مقدالسی بجنگند و کساانی
را که موجب خشم او شدهاند ،مجازات کند» اشعیا .)3: 13
در عهد جدید نیز آیات جهاد قابل مشاهده است« :هرکااه جااان خااود را دریابااد و بااه
جن نیاید) آن را هعک سازد و هرکه جان خود را به خاّر من نثار کرد ،آن را خواهااد
یافت» متی10ن.)39
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 .۲-۲۰نترسیدن از زیادی دشمن
از دستورات عهدین و قرآنکااریم ،دسااتور بااه داشااتن روحیاه شااجاعت و نترسایدن از
تعداد افراد یا ابزارهای جنگی دشمن است .قرآنکریم اه به صراحت و اااه بااه صااورت
ضمنی ،نترسیدن از دشمن را تککید میکنند .مسلمان ولو یک نفر واحد هم که باشااد بایاد
برای خداوند قیام کند .همگی درخصوص نترسیدن از دشمن و ساز و کارهای اوست.
ل إِنَّمَا أَعِظُکُوْ بِوَاحِ َد ٍۀ أَنْ تَقُومُوا لِلَّ ِه مَثْنَ وَفُرَادَى﴾ سبکن « .)46بگو شما را به یااک چیااز
﴿قُ ْ
اندرز مىدهم دو به دو و یک یک براى خدا قیام کنید».
الصالالابِرینَ﴾ بقاارهن « .)۲49چااه بسااا
﴿...کَوْ مِنْ فِئَ ٍۀ قَلیلَ ٍۀ غَلَبَتْ فِئَ ًۀ کَثیرَ ًۀ بِإِ ْنِ اللَّ ِه وَ اللَّ ُه مَالال َ َّ
روه اندکى که بر روه بسیارى غلبه کند ،که خدا با کسانى است که پاى مىفشرند».
در متون عهد جدید عبارتی مشاهده نشد .در متون عهااد قاادیم ،مشااابه آنچااه در قاارآن
کریم ،ذکر شد ،وجود دارد «چون برای مقاتلااه بااا دشاامن خااود بیارون روی و اساابهااا و
ارابهها و قومی را زیاده از خود بینی از ایشان مترس» تثنیه۲0ن « )1خداوند به یوشع فرماود
از دشمن نترس .من پیروزی را نصیب تو کردهام .هیچکدام از آنها نمیتوانند در براباار تااو
مقاومت کنند» یوشع10ن .)8

 .۳-۲۰شدت عمل در مقابل مشرکین
در قرآنکریم دستور بااه جهاااد بااا مشاارکین و دشاامنان خداونااد بااا شاادت عماال بیاان
شدهاست .ایان دسااتورات اشاااره بااه مجااازبودن جهاااد در مااواردی دارد کااه در مسایر«فی
سبیلاهلل» است:
﴿فَإِ َا لَقِیتُوُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرلقَابِ حَتَّ
فِدَا ً حَتَّ

تَضَ َ الْحَرْبُ أَوْ َارَهَا﴾

د وَإِمَّالالا
إِ َا أَثْخَنْتُمُوهُوْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّالالا مَنًّالالا بَعْالال ُ

مممدن« )4چون باکافران روبهرو شدید ردنشااان را بزنیاد

و چون آنها را سنت فرو رفتید ،اسیرکنید و سنت ببندید وآن اه یا به مناات آزادکنیاد
یا به فدیه تا آن اه که جن

بهپایانآید».
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۱۳5

در عهد قدیم نیز این شدت و حدالت قابل مشاهده است که شااواهدی از آن نقاال شااد.
مانند تثنیه13ن  )15همچنین «برادر و دوست و همسایه خااود را بکشااد تااا ک الفاااره وساااله
پرستی باشد» تثنیه3۲ن « .)۲۷همگی ایشان را هعک کن و ترحالم مکن» همان ۷ن .)3
همچنین در عهد جدید آمدهاست« :دشمنان را که ننواستند ماان باار ایشااان حکمرانای
کنم ،در اینجا حاضر ساخته ،پیش من به قتل رسانید» لوقا 19ن .)۲۷

 .4-۲۰جهاد با نفس یا جهاد اکبر
در آموزههای هر سه دین مسکله جهاد با نفس ،عبارات اخعقی و مقابله بااا اندیشااههااای
ِالصالال ْدقِ إِ ْ جالالا َ ُه﴾ زماارن
ذبَ ب ل
ذبَ عَلَ اللَّ ِه وَ کَ َّ
شیطانی نفس موجود است ﴿فَمَنْ أَظْلَوُ مِمَّنْ کَ َ
« )3۲پس کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ مىبناادد و ساانن راسااتى را کااه بار او
آمدهاست تکذیب مىکند» .در عهد قدیم عبارتی شبیه خاارور۲3ن  )۷ذکرشااد .در عهااد
جدید نیز عبارات جهاد با نفس فراوان است« :و زبان آتشی است.آن عالَمِ ناراستی در میان
اعضای ما زبان است که تمام بدن را میآالیاد و دایاره کائنااات را میسااوزاند و از جهانالم
سوخته میشود» رساله یعقوب 3ن .)6

 .۲۱افتراقات جنگ و جهاد در قرآن کریم و عهدین
 .۱-۲۱گستردگی آیات جهاد
در قرآنکریم آیات جهاد بسایار فااراون و متنااوع اساات .آمااوزههااای اهمیات جهاااد و
مجاهدان ،انواع و اقسام جهاد ،وظایف مجاهدان درجن  ،تقویت روحیه نظامی مجاهدان
و موارد دیگر قابل مشاهده است که هم به لما کمیت و هم به لما کیفیات و ممتااوی
و درون مایه قابل مقایسه با عبارات و فقرات عهدین نیست.
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 .۲-۲۱مطلق و مقید بودن فرمان به جنگ
در عهد قدیم ،دستورات جن

کامع مطلق بااوده و هایچ قیادی درآن نیساات .اشااکال

عمده عبارات عهد قدیم ،لمااا نکااردن هایچ قیادی در دسااتورات جهاادی اساات .عاماال
اصلی خاشونتّلبی ملت یهود ،اتکا به هماین عبااارات اساات کااه جااز آن را بااه رساامیت
نمیشناسد .این دستورات با عبارات «جهاد با نفس» در تضاد میباشد.
«ساکنان شهر را به دم شمشیر بده و اموالشان را جمع آوری کن» تثنیه13ن .)15
«همگی ایشان را هعک کن و ترحالم مکن» همان ۷ن .)3
در مقابل ،عهدجدید از رفتار معیمتری در برخورد با دشمنان همااراه اساات .مایتااوان
مطلق بودن قتل را در این عبارت مشاهده نمود.
«دشمنان را که ننواستند من بر ایشان حکمرانی کنم ،در اینجا حاضرساخته ،پیش ماان
به قتل رسانید» لوقا19ن .)۲۷
فرمان جهاد درقرآنکریم به هیچوجااه مطلااق نبااوده و مقیاد بااه رفتااار ّاارف متناصاام
است .این اصل قرآنی است که هر آیهای که فرمان بااه قتاال داده شااده ،مطلااق نبااوده و در
ادامه ،قید آن به صورت «نص قرآنی» ذکر شااده و بااه هایچ وجااه ماابهم ااذارده نشاده تااا
مسلمان تکلیف خود را بداند .لذا ا ر دشمن ازکردار خااود منصاارف شااود ،جهاااد منتفای
میشود بقرهن .)191
ل وَلَالالا
د مِالالنَ الْقَتْالال ِ
﴿وَاقْتُلُوهُوْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُوْ وَأَخْرِجُوهُوْ مِالالنْ حَیْالالثُ أَخْرَجُالالوکُوْ وَالْفِتْنَالال ُۀ أ ََشالال ُّ

تُقَاتِلُوهُوْ عِنْ َد الْمَسْجِ ِد الْحَرَامِ حَ َّت یُقَاتِلُوکُوْ فِی ِه فَإِنْ قَاتَلُوکُوْ فَالالاقْتُلُوهُوْ﴾ بقاارهن « )191هرجاکااه
آن ها را بیابید بکشید و از آن جا که شما را راندهاند ،برانید شان که فتنه از قتل بدتر اساات
و در مسجد المرام با آن ها نجنگید مگر آن که با شااما بجنگنااد و چااون بااا شااماجنگیدند
بکشیدشان».
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در اسعم حتی کشتن یک کافر در صورتی مجاز است که قصد مماربه داشااته باشااد و
اال جایز نیست .این قیودات در کشتن دشمنان ،نشان میدهد که دین اسعم دیان خشااونت
نیست و حتی با کافران هم سر سازش دارد .مگر اینکه قصد مماربه داشته باشااند یاا عاازت
مسلمین را زیر سؤال ببرند .از این رو دستورات جن

و جهاد در قاارآنکااریم بااه صااورت

مطلق ،مانند آنچه درعهدین ذکرشد؛ مشاهده نمیشود .همچنااانکااه آیاات جهاااد بااا اهاال
کتاب مطلق نیست .بلکه تا سرحد معقولی است .شهید مطهری مینویسد:
«آیه مى وید  ...بجنگید ،تا سرحد جزیه دادن ،یعنى ا ر حاضر شدند جزیااه بدهنااد و
در مقابل شما خاضع شدند ،دیگر بعد از این نجنگی» مطهری.)۲13 :1390،

 .۳-۲۱وظایف مجاهدان در جنگ
در قرآنکریم جهاد عبادت خداوند و پیروی از دستورات اوست؛ درکنار ایان بنااد ی
«ثباتقدم ،ذکر و یاد خدا ،اخعص در عمل ،رعایت انضباط ،فروتنااى و تواضاع» خواسااته
شده تا تکلیف لشکریان روشاان بااوده و در درون و نیات خااود و همچناین در بیارون و در
ظاهر چه رفتاری داشته باشند .این دستورات که در عبارات عهدین مشاااهده نمایشااود ،از
افتنارات جهاد در دین اسعم نسبت به ادیان دیگر است.

 .4-۲۱شدّت عمل در کنار بندگی و عبادت
قرآنکریم به صدای جرقه اسبان در جن قسم یاادکرده عادیااتن  .)۲لکاان هر اااه
شدت عملی مجاهدان ذکرشده ،درکنار آن معنویت مجاهاادان نیاز فرامااوش نشااده اساات.
چراکه مجاهدان درکنار روحیه جنگی ،روحیه معنوی و عبااادی خااود را تقویات کننااد تااا
لطافت روح خود را فراموش ننماینااد و خشااونت باه قلاب و روح آنااان اثار نگااذارد .ایان
تصویر زیبایی از خودنمایی معنویت درکنار عزت و ابهت اسعم است.
َضالاللًا
دا یَبْتَغُالالونَ ف ْ
د رَسُولُ اللَّ ِه وَالَّذِینَ مَعَ ُه أَشِدَّا ُ عَلَ الْکُفَّارِ رُحَمَا ُ بَیْنَهُوْ تَرَاهُوْ رُکَّعًا سُجَّ ً
﴿مُحَمَّ ٌ
ل﴾
مِنَ اللَّ ِه وَرِضْوَانًا سِیمَاهُوْ فِی وُجُوهِهِوْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ َلََِ مَثَلُهُوْ فِی التَّوْرَا ِۀ وَ مَثَلُهُوْ فِی الْإِنْجِی ِ
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فتحن« )۲9مممد پیامبرخدا وکسانى که بااا اوهسااتند باار کااافران ساانتگیرندو بااا یکاادیگر
مهربان .آنان را بینى که رکوع مىکنند ،به سجده مىآیند و جویاى فضل وخشنودى خاادا
هستند .نشانشان اثر سجدهاى است که بر چهرة آنهاست .این است وصفشااان در تااورات و
در انجیل».

نتیجهگیری
 .1ذکر جن و جهاد در قرآنکریم و عهدین ،بیانگر مشروعیت آن در هماة اعصااار
به صورت اجمالی است.
 .۲در عهد قدیم دستورات جهاد با شدت عمل و به صورت مطلق و بدون هیچ قیادی
بیان شده است .در عهد جدید نیز همچنان مطلق بوده لکن از نظر شدت عمل ،معیامتاار و
نسبت آنها نیز به مراتب کمتر از عهد عتیق است.
 .3منشک افراط یهود در جن ها ،عبارات مطلااق جهاااد و نبااود آمااوزههااایی در جهاات
تعدیل شدت عملها میباشد .افراط مسیمیان نیز مستند به عهد جدید نبااوده و بااا عبااارات
عهد قدیم و تفاسیر آن مرتب است.
 .4بنش اعظمی از معارف و آموزههای ادیان سه انه مرتب با جهاد با نفس است.
 .5دستورات جهاد در قرآنکریم مطلق و بدون ضابطه نبوده بلکه با حصول شاارای و
ضواب است .از این رو اسعم دین خشونت نیست و حتی بااا کااافران هاام سرسااازش دارد.
مگر اینکه قصد مماربه داشته باشند.
 .6وظایف مجاهدان در قرآنکریم «ثباتقاادم ،یااد خاادا ،اخااعص درعماال ،رعایات
انضباط ،فروتنى و تواضع» است.
« .۷دستور بااه جهاااد ،نترسایدن از زیاادی دشامن ،شاادت عماال و جهاااد بااا نفااس» از
اشتراکات و« سترد ی آیات جهاد ،مقید بااودن دسااتورات ،وظااایف مجاهاادان و شاادت
عمل درکنار بند ی خداوند» از افتراقات آیات جهاد است.
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« .8جهاد درعبارات عهدین و آیات قرآنکریم امری پسندیده و مقدس بااوده و تمااام
ادیان سه انه باارآن تککیاد دارنااد کاه در برخای جزئیاات باااهم تفاااوت دارنااد .جامعیات
قرآنکریم در ذکر این جزئیات و حفظ اعتدال درآن ،مشهود است»

پینوشت
 1قرشاااى ،علاااىاکبااار ،قااااموس قااارآن ،جلاااد دوم ،تهاااران ،دارالکتاااب
االسعمیه.)13۷1،
 ۲راغب اصفهانی ،حسین بن مممد ،مفااردات الفاا القاارآن ،بیااروت ،نشااردار
القلم.)1363.
 3نجفی ،مممدحسن .جواهر الکعم فی شرح شرایع االسعم ،جلد ،۲1بیااروت،
دار إحیاء التراث العربی.)1404 ،
 4عاملی ،زین الدین بن على ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،جلد دوم،
قم ،نشر داورى.)1410 ،
 5خداوند سربازان دلیار و مااورد اعتماااد خااود را خواهدخوانااد تااا باارای جهاااد
مقدالسی بجنگند و کسااانی را کااه موجااب خشاام او شاادهاند ،مجااازاتکناد .ر.ک؛
کتاب مقدس ،عهد قدیم وعهد جدید( )انگلستان ،ایعم۲00۲ .م) اشعیا.13:3
 6و از تو نیز ای همقطار خالص خواهش میکنم که ایشان را امدادکنی ،زیرا در
جهاد انجیل با من شریک میبودند .ر.ک؛ کتاب مقدس ،عهد قدیم وعهد جدید)
)انگلستان ،ایعم۲00۲ .م) فیلیپیان .3 :4
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 ۷هنوز در جهاد با ناه تا به حد خون مقاومت نکردهایاد .همااان عبرانیاان 1۲ن
.)4
 8مکااارم ش ایرازی ،ناصاار ،تفس ایر نمونااه ،جلااد چهااارم و شااانزدهم ،تهااران،
دارالکتب االسعمیه.)13۷4 ،
 9جمعی از نویسند ان .درآمدی بر حقوا اسعم ،تهران ،سمت.)1368 ،
 10دهندا ،علی اکبر .لغت نامه ،جلد پانزدهم ،حرف ر ،تهران ،چاد سیروس،
.)1338
 11زهرى ،مممد بن احمد ،تهذیب اللغااة ،جلااد نهاام ،بیااروت ،داراحیاااءالتراث
العربی ،بیتا).
 1۲راغب اصفهانی ،حسین بن مممد ،پیشین.655 ،
 13عنایاات ،حمیااد ،بنیادهااای اندیشااه سیاساای در غاارب ،تهااران :انتشااارات
زمستان.5۷-56 .)13۷۷
 14ذوالعین ،پرویز ،مبااانی حقااوا بااین الملاال عمااومی ،تهااران ،دفتاار مطالعااات
سیاسی و بین الملل.346 .)1383 ،
ّ 15باّبائی ،ساید مممالدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قاام ،دفتاار انتشااارات
اسعمى جامعهى مدرسین .405 .)141۷
 16آخوندی ،مصطفی ،نیروی انسانى در سازمان دفاعى .تهران ،نشرکوثرغدیر،
.4۷ .)138۲
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 1۷جعفری تبریزی ،مممدتقی ،حقوا جهااانی بشاار از دیاد اه اسااعم و غاارب،
دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسعمی.)13۷0 ،
 18وهبه زحیلی ،آثار المرب فی الفقااه االسااعمی ،جلااد چهااارم ،بیااروت ،نشاار
دارالفکر141۲،ا).
« 19و همه کسانی که در اینجا حاضرند ،شاهد باشند که پیروزی با شمشیر و نیزه
به دساات نمیآیاد ،زیارا جنا

 ،جنا

خداونااد اساات و او مااا را باار شااما پیاروز

میسازد ».سموئیل.4۷ ،1۷، 1
« ۲0شاؤل و تمامی قومیکه با وی بودند جمع شده ،بااه جنا

آمدنااد ،و اینااک

شمشیر هرکس به ضد رفیقش بود و قتال بسیار عظیم بود ».سموئیل.۲0 ،14، 1
 ۲1هیل ،توماس .تفسیرکاربردی عهااد قادیم و عهااد جدیاد ،آمریکااا ،کلاارادو
اسپرینگز بیتا) .اعدادن.)31
 ۲۲تادرس یعقوب ،.تفاسیر الکتاب المقدس بی تا) .اعداد31:ن .)3
 ۲3عمل به مضامین اخعقی ادیان ،اه موجب ایجاد لذت در انسان نیز مایشااود.
لکن در ادیان الهی"لااذت" هاادف نیساات؛ بلکااه اباازاری باارای رسایدن باه قاارب و
خشنودی الهی است .لذا مضامین اخعقی ،با مکاتب لذت رایاای و خااود راییکااه
لذت دروغ نگفتن و لذت دزدی نکردن را ترویب مایدهنااد ،تفاااوت اساسای دارد.
جامع و فرا یر نبودن ،مبرا نبودن از موارد نق

 ،توجه به یک بعااد از ابعاااد انسااان،

توجه نکردن به جهان آخرت ،نبود پاسخ مستدل در هنگاام تاازاحم لااذتهااا ،عاادم
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اصالت به روح ،عدم توجه به حسن فاعلی عمل و صرف توجه به حسن فعلی عمل،
از تفاوت های آن است.
 ۲4رک .مصباحیزدی ،مممدتقی ،نقااد و بررساای مکاتااب اخعقاای ،قاام ،زالل
کوثر.)331-3۲5 :1394 ،
 ۲5مک دونالد ،ویلیام ،تفسیرکتاب مقدس باارای ایمانااداران ،انجیال بااه روایات
متی ،آمریکا ،نشر نشویل .)۷1 :1995
 ۲6حمید اهلل ،مممد .حقوا رواب بینالمللی .تهران ،مرکااز نشاارعلوم اسااعمی،
13۷3ش.)136 :
 ۲۷مطهری ،مرتضی .مجموعه آثار ،جلد سوم و بیستم ،تهران ،انشارات صاادرا.
.)1۷1 :1390
 ۲8سبمانی ،جعفر ،منشور جاوید ،جلد چهاردهم ،چاد اول ،قم ،مؤسسااه امااام
صادا علیهالسعم1383 ،ش.)۲0 .
 ۲9جمعی ازنویسند ان ،جهاااد در آیینااه روایاات ،قام ،پژوهشااکده تمقیقااات
اسعمی ،زمزم هدایت1386 .ش.)153 .
 30مصااباح یاازدی ،ممماادتقی ،جناا

و جهاااد در قاارآن ،چاااد اول ،قاام،

مؤسسهآموزشى و پژوهشى امامخمینى ره) 1394ش.)1۲۷ :
 31ابن کثیردمشقى ،اسماعیل بن عمرو ،تفسیر القرآن العظیم .جلد اول ،بیروت،
دارالکتب العلمیة ،منشورات مممدعلى بیضون.)38۷ :1419 ،
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 3۲نوری ،حسین بن ممماادتقى ،مسااتدرک الوسااائل و مسااتنب المسااائل ،جلااد
یازدهم ،بیروت ،موسسة آل البیت إلحیاء التراث1408 ،ا.)139 :
منابع و مآخذ
قرآن کریو.

ترجمه کتاب مقدس .عهد قدیو و عهد جدید۲00۲ .م) .چادسااوم .انگلسااتان :انتشاارات
ایعم.
ابنکثیردمشقى ،اسماعیل بنعمرو1419 .ا) .تفسیرالقرآنالعظالیو .جلااداول .چاااد اول.
بیروت :دارالکتب العلمیه.
ازهرى ،مممدبناحمد .بیتا) .تهذی

اللغه .جلااد نهام .چاااد اول .بیااروت :احیاااءالتراث

العربی.
آخوندی ،مصطفی138۲ .ش) .نیروی انسان در سا مان دفاع  .تهران :کوثرغدیر.
تادرسیعقوب .بیتا) .تفاسیرالکتاب المقدس .تفاسیر العهد القدیم و العهد الجدید .شاابکة
الکنیسه.
)(http://www.arabchurch.com/commentaries/tadros/
تقیزاده اکبری ،علی1386 .ش) .جهاد در آیینه قرآن .جلداول .قم :زمزم هدایت.
توفیقی ،حسین1381 .ش) .آشنایی با ادیان بزرگ ،چاد پنجم .تهران :سمت.
جعفری ،مممدتقی13۷0 .ش) .حقوق جهانی بشالر ا دیالدگاه اسالغم و غالرب .خاادمات
حقوا-بینالمللی جمهوری اسعمی.
جمعی از نویسااند ان1368 .ش) .درآمدی بالر حقالوق اسالغم .دفتاار همکاااری حااوزه و
دانشگاه .تهران :سمت.
____________1386 .ش) .جهالالاد درآیینالاله روایالالات .قاام :پژوهشااکده تمقیقااات
اسعمی .زمزم هدایت.
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حرعاملى ،مممدبن حسن1409 .ا) .وساتل الشیعه .چ اول .قم :موسسة آلالبیت.
حمید اهلل ،مممد13۷3 .ش) .حقوق روابط بینالمللی .تهران :مرکز نشرعلوم اسعمی.
دهندا ،علی اکبر1338 .ش) .لغتناماله .جلااد پااانزدهم .حاارف ر) جماارات -جیمااون.
تهران :چاد سیروس.
ذوالعین ،پرویز1383 .ش) .مبانی حقوق بین الملل عمومی .تهران :دفتر مطالعات سیاسای
و بین الملل.
راغب اصفهانی ،حسین بن مممد1363 .ش) .مفردات الفاظ القرآن .چاااد اول .بیااروت:
دار القلم.
سبمانی ،جعفر1383 .ش) .منشور جاوید .جلااد چهاااردهم .چاااد اول .قاام :مؤسسااه امااام
صادا علیهالسعم.
ّباّبائی ،ساید مممالدحساین141۷ .ا) .المیالزان فالیتفسالیرالقرآن .جلاادچهارم ،نهاام و
نوزدهم .چادپنجم .قم :دفتر انتشارات اسعمى جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.
عاملی ،زین الدینبنعلى1410 .ا) .الروضۀ البهیه فیشالرح اللمعالۀ الدمشالقیه .جلااددوم.
چاداول .قم :داورى.
عنایت ،حمید13۷۷ .ش) .بنیادهای اندیشه سیاسی در غرب .تهران :انتشارات زمستان.
قرشى ،علىاکبر13۷1 .ش) .قالاموس قالرآن .جلااد دوم .چاااد ششاام .تهااران :دارالکتااب
االسعمیه.
مصباحیزدی ،مممدتقی1394 .ش) .جنالگ و جهالاد در قالرآن .چاااداول .قاام :مؤسساة
آموزشی و پژوهشى امامخمینى ره).
_____________1394 .ش) .نقد و بررسی مکات

اخغقی .چاااد پاانچم .قاام :زالل

کوثر.
مطهری ،مرتضی1390 .ش) .مجموعه آثار .جلد سوم و بیستم .تهران :انشارات صدرا.
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مااکدونالااد ،ویلی اام1995 .م) .تفسالالیرکتاب مقالالدس بالالرای ایمالالان داران .انجی اللوقااا.
توماسنلسون .آمریکا :نشر نشویل.
__________1995 .م .).تفسیرکتاب مقدس برای ایمانداران .خرور .توماس نلسون.
آمریکا :نشر نشویل.
مکارم شیرازی ،ناصر13۷4 .ش) .تفسیر نمونه .جلد چهارم و شانزدهم .چاد اول .تهااران:
دارالکتب االسعمیه.
نجفی ،مممدحسن1404 .ا) .جواهرالکغم فیشرح شرای االسغم ،جلد .۲1چاد هفااتم.
بیروت :إحیاءالتراثالعربی.
نوری ،حسااین باان ممماادتقى1408 .ا) .مسالتدرك الوسالاتل و مسالتنبط المسالاتل .جلااد
یازدهم .چاد اول ،آلالبیت.
وهبهزحیلی141۲ ،ا) .آثارالحرب فی الفقه االسغمی .جلد چهارم .بیروت :دارالفکر.
هیل ،توماس .بیتا) .تفسالیر کالاربردی عهدقالدیو و عهدجدیالد .ترجمااه آرمااان رشاادی.
ویرایش ساروخاچیکی .آمریکا :کلرادو اسپرینگز.
1. https://www.razgah.com
2. http://www.zamane.info/category.
3. http://www.muhammadanism.org/farsi/English/english_de
fault.htm.

