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Abstract 
In international law, any threat or use of force is prohibited and there are 

only two major exceptions to it. One is the right to self-defense and another 
is military operation to maintain or restore international peace and security. 
On the other hand, the misconception of the teachings of Islam on Jihad has 
led to the emergence of Jihadi Takfiri sects. They believe in Elementary 
Jihad with an ideological purpose; this is in clear contradiction with 
international regulations. This article is structured through a descriptive-
analytic method and of a library based approach and the question of the 
research is comparing the international standards with ayahs of Qur'an in the 
field of Jihad in order to determine their conformity. Considering the ayahs 
related to Jihad confirms the legitimacy and the need for defensive jihad. 
Defense in its general meaning that has some proponents in contemporary 
international law has a broad scope and embraces many of the wars which 
have been regarded as Elementary Jihad in Islamic history and 
jurisprudence. The results of this article demonstrate a kind of consistency 
between the material of ayahs of Qur'an and international law as to war and 
peace. 
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 چكيده 
ء دو استثنااست و فقط  الملل، هرگونه تهدید و توسل به زور ممنوعدر حقوق بین

حق دفاع مشروع و دیگری، عملیات نظامی برای یکی  ؛وجود داردآن مهم نسبت به 
های المللی. از سوی دیگر، برداشت غلط از آموزهی صلح و امنیت بینحفظ یا اعاده

به جهاد  ،اینان ه است.جهادی انجامید تکفیری هایهاسالم در باب جهاد، به ظهور فرق
-ینای که در تضاد آشکار با قوانین بابتدایی با هدف ایدئولوژیک اعتقاد دارند؛ رویه

ای سامان یافته ، به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانهالمللی است. این نوشتار
ست االمللی با آیات قرآن در موضوع جهاد ی تحقیق، تطبیق موازین بیناست و مسأله

 تا میزان انطباق این دو را مشخص سازد. بررسی آیات مربوط به جهاد، مشروعیت و
 الملل امروزدر حقوق بینعم که کند. دفاع به معنی اوجوب جهاد دفاعی را تأیید می

فقه  وها را که در تاریخ بسیاری از جنگ داشته وای ی گستردهطرفدارانی دارد، دامنه
 وخوانی این مقاله، نوعی همشود. نتایج اسالمی، جهاد ابتدایی تلقّی شده نیز شامل می

شان ن در رابطه با جنگ و صلح را المللسویی میان مفاد آیات قرآن و حقوق بینهم
 .دهدمی

 
 .جنگ، صلح، جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی، دفاع مشروع، توسل به زور :یدیواژگان کل

                                 
 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم اسالمی رضوی )نویسنده مسئول(؛ رایانامه: 1

MMoosavikhorasani@yahoo.com 
 .دانشیار گروه علوم قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی 2

  04/06/98پذیرش تاریخ  -   17/10/97  دریافتتاریخ



هش ه ژپو
نام

فصل
  

ب
غر م  و 

سال ق ا
حقو تطبیقی 

– 
      سال

ششم    
– 

شماره
    

وم  
د

–     
ن     

بستا ات
139

8
 

 

 

186 

  
 

 

 مقدمهمقدمه

های اسالمی هستند، مخاطب که مخاطب آموزه گونه کشورهای اسالمی همان

ه جامع عضایاباشند، چراکه آنها خود به عنوان یکی از الملل نیز میهای حقوق بینآموزه

قاد گام انعه هناند. هرچند کشورهای اسالمی بالملل سهیمی، در ایجاد حقوق بینالمللبین ی

مّا ند، ابایست در چهارچوب شرع مقدس گام بردارالمللی میو ایجاد عرف بینمعاهدات 

یان، این مر اند. دالمللی براساس اصل وفای به عهد، مسئول، نسبت به تعهّدات بیندر نهایت

 ار دردرخصوص جنگ و صلح که یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذتبیین دیدگاه اسالم 

وقی ل حقدهد که در محافالملل است، به کشورهای اسالمی این امکان را میروابط بین

هایی که به آن رایهز پیو اسالم را ا دهند المللی، موازین مورد قبول در این رابطه را ارائهبین

های داشته، بروزه به عنوان مشکلی فزاینده مطرح شدآنچه امرشود، مبرّی سازند. بسته می

ست. های تکفیری اتوسط فرقه ،غلط از منابع اسالمی خصوصاً قرآن کریم در باب جهاد

تفکّر  گردیده است. «داعش»های خطرناکی چون این امر به تدریج منجر به ظهور گروه

بی و صرفامذه اد راجهادی براساس نگاه قشری به آیات و روایات، هدف جهی  سلفیه

م گیرد. حکگسترش اسالم از طریق جهاد انجام می»است داند و معتقدایدئولوژیک می

 شرکان یامو  کفّار و شدن جهانیان باقی خواهد بودوجوب جهاد تا برپایی اسالم و مسلمان

سان، (بدین22: تا، بیالمهاجر ؛16: 1430، )فوزان «شوند و یا کشته خواهند شد.باید مسلمان 

قالب  ، درتعصب کورکورانه نسبت به یک ایدئولوژی با انگیزه تحمیل عقیده به دیگران

 (Capella, 2007: 268-271گر شده است. )بار و تروریستی جلوهحرکات خشونت

المللی توسل به زور با حد و حدود جهاد و مسأله تحقیق آن است که آیا موازین بین

دارد؟ بازخوانی ادّله قرآنی در رابطه با جهاد و حقوق  اهداف آن در قرآن کریم انطباق

ویژه از نظر مشروعیت و عدم مشروعیت، هم به کشورهای اسالمی در جنگ و صلح به
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کند و هم پاسخی به الملل کمک میسلوک متوازن در چهارچوب شرع و حقوق بین

 جهاد است.ی از ادلّه  استوارهای ناانحرافات عقیدتی و برداشت

الملل ینبین مقاله، به بررسی تطبیقی قواعد و مقررات جنگ در اسالم و حقوق در ا

فاع دجاوز و ر، تپردازیم. در این راستا، جهاد دفاعی و ابتدایی در اسالم، توسّل به زومی

که  است گیرد. فرضیه ی تحقیق آنالملل مورد توجه ویژه قرار میمشروع در حقوق بین

سّل وعیت توممن متیّقن مفهوم دفاع مشروع و استثناء مسلم اصل جهاد دفاعی در اسالم، قدر

ر آن قرا وسّعمتواند در مفهوم دفاع مشروع با تفسیر به زور است و جهاد ابتدایی نیز می

. این دخوانی دارهمدر مجموع  قرآنجهاد در المللی با موازین حقوقی بین. بنابراین،گیرد

ین بین تالش دارد مواز ووصیفی تحلیلی انجام شده ای و شیوه تتحقیق به روش کتابخانه

 المللی در مساله جنگ را با آیات قرآن تطبیق نماید.

 

 جهاد ابتدایی -جهاد دفاعی  .1

 آغازگر واشد بدر دیدگاه فقه سیاسی، اگر جهاد برای دفاع از مسلمانان و کیان اسالم 

 فاعی،دعیت و وجوب جهاد مشروگیرد. در جنگ، مسلمانان نباشند جهاد دفاعی شکل می

ی َسبِیلِ فِلُواْ اتِوَقَ»شکی نیستو برخی از آیات جهاد ناظر به این نوع جهاد هستند، از جمله:

ینَ الَّذِ»( عبارت 190)بقره:« لْمُعْتَدِینَحِبِّ ا یُ اللّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَُکمْ وَالَ َتعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ

 فاعی استددهد که مقصود، جهاد ین آیه شریفه، به روشنی نشان میدر ا« یُقَاتِلُونَُکمْ

 .مشروط به عدم تعدی و تجاوز

لَ مَرَّةٍ لِ وَهُم بَدَؤُوکُمْ أَوَّاجِ الرَّسُوإِخْرَواْ بِأَالَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّکَثُواْ أَیْمَانَهُمْ وَهَمُّ»نیز: 

وجوب جهاد  مشروعیت و(13ه:)توب« نِینَْوهُ إِن کُنُتم مُّؤُمِأَتَخْشَوْنَُهمْ فَاللّهُ َأحَقُّ أَن َتخْشَ

ستثنا اهاد، و حفظ پیمان، اصل و جنگ و جدفاعی به خوبی در این آیه نمایان است. صلح 

 هدفی جز تأمین امنیت مسلمانان ندارد.است. طبعا با این اوصاف، جهاد 

ن امر ه ایکه و علت غایی در مقابل، اگر آغازگر جنگ، مسلمانان باشند با هر انگیز

واهد امه خبرخی از آیات ناظر به آن در ادشود. صورت گیرد، جهاد ابتدایی خوانده می

 آمد.
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 جهاد  دادن عنصر هدف جهاد در تعریف آن،برخی از نویسندگان مسلمان، با دخالت

هاد ا جی دین رسازی برای انتخاب آگاهانه و آزادانهپرستی و زمینهبرای محو شرک و بت

 (49: 1382حسینی، اند. )ابتدایی دانسته

 هدافکه مورد تردید جدّی است و در ادامه در مبحث اگونه تعریف، ضمن ایناین

ی حقوق ارهاشود، به دیدگاه نامشروع دانستن جهاد ابتدایی براساس معیجهاد، بررسی می

عی و اسی جهاد دفاشننظر در مفهومزند، اما دقت، دامن میمخاصمات مسلحانهالملل بین

 تجاوز و نقض ابتدایی و بازخوانی آن در مقایسه با مفاهیم دفاع مشروع، توسّل به زور،

 کند.خود، بسیاری از اشکاالت و ابهامات را مرتفع میصلح، خودبه

جا سودمند است؛ در فقه سیاسی و تاریخ اینای در پیش از ادامه بحث، یادکرد نکته

که دیگر آن  سانآنکننده جهاد ابتدایی است عنصر تعیینبودن اسالم، آغازگر جنگ

 بودن یاآغازگر جنگ «دفاع مشروع»که در مفهوم شود. در حالیجنگ، دفاعی تلقّی نمی

گیرد نبودن، همیشه عنصر اصلی تعریف نیست. هرچند غالبا جنگ دفاعی زمانی شکل می

این معنی، قدر متیقّن موضوع  اما باید دانست ،که کشوری مورد تجاوز قرار گرفته باشد

ای که اگر کشوری در معرض خطر و تجاوز قریب الوقوع قرار به گونه دفاع مشروع است.

دستی کرده جنگ را آغاز کند، از مصادیق دفاع مشروع داشته باشد و به منظور دفاع، پیش

قرار مقابل حتی اگر کشوری مورد تجاوز بالفعل در  (133: 1372)مقتدر،  خواهد بود.

گیرد، اما در مقام دفاع، حدّ متعارف و متناسب دفاع را رعایت نکند و در توسل به زور، 

آیند این بر (Niaz, 2007: 99) شود.تلقّی میناقض قواعد ناظر بر دفاع مشروع  افراط نماید،

تعیین نوع جنگ )تجاوز یا دفاع بودن، در دو مطلب آن است که فقط آغازگر جنگ

و عناصر دیگری نیز دخالت دارد. امروزه مشروعیت و  کننده نیستیینمشروع( عنصر تع

عدم مشروعیت جنگ، هم از امور ذهنی چون قصد و نّیت و هم از امور عینی همچون 

به دو نوع مشروع و گیرد. جنگ مورد تجاوز بالقوه یا بالفعل بودن یک کشور، نشأت می

دفاع مشروع در معنای عام خود( و مشروع، جنگ دفاعی )جنگ  ؛شودنامشروع تقسیم می

جنگ نامشروع، جنگ تجاوزکارانه به کشور دیگر است. در مقایسۀ این معیار با تقسیم 

برای نمونه،بنابر یک مبنا، جنگ و آید. سنّتی فقه از جهاد، نتایج جالب توجهی به دست می
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نظر عقلی توجیه  های نظامی یا هر حرکتی که دفاع را ازچینیجهاد حّتی در مقابل مقدّمه

کند مشروع است، اگرچه حملۀ بالفعلی صورت نگرفته باشد، هرچند از نظر فقه سیاسی 

اسالم، جهاد ابتدایی خوانده شود. در واقع آنچه در اسالم جهاد دفاعی خوانده شده، قدر 

الملل، دفاع مشروع تلقّی الملل است و آنچه در حقوق بینمتیّقن دفاع مشروع در حقوق بین

باشد. از نظر های ابتدایی در اسالم میشود، اعم از جهاد دفاعی و بسیاری از جنگیم

منطبق  «جرم تجاوز»الملل، هر جهاد ابتدایی، نامشروع نیست، بلکه اگر با تعریف حقوق بین

( برای اثبات این ادعاها باید 545: 1388شود، نامشروع است. )نک: ضیائی بیگلری، 

 قاله را دنبال کرد.روی این مسطرهای پیش
 

 المللجنگ، توسل به زور، تجاوز و نقض صلح در حقوق بين .2

هرگونه  ( وBowett, 1958; 145) تر از جنگ داردتوسل به زور مفهومی گسترده

، دفاع جنگ شود. این مفهوم، شاملالمللی را شامل میکاربرد نیروی مسلح در روابط بین

 مرزی و هرگونه عملیات نظامی برای حفظ مشروع، مخاصمات و برخوردهای کوچک

لیه یز عاقدامات قهرآم شود. جنگ از نظر حقوقی، مجموعهلمللی میاصلح و امنیت بین

، یل)ضیایی بیگد کشور دیگر به عنوان ابزار سیاست ملّی و تأمین مصالح و منافع ملّی است.

اش ایرهدم مداخله ( توسل به زور اعم از جنگ و از سوی دیگر نسبت به مفهو45: 1373

خالت شود نه مداتر است؛ زیرا صرفاً مداخالت زورمدارانه و مسلحانه را شامل میتنگ

 (Bowett, 1958; 118؛ 47: 1376اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. )حیدری، 

تا منشور ملل  1از میثاق جامعۀ ملل« توسل به زور»به مفهوم « جنگ»گذار از مفهوم 

که کشورها را از توسل به زور به هر شکل، چه جنگ در مفهوم از آن جهت بوده  2متحد،

 فنّی آن باشد یا اقسام دیگر توسل به زور باز دارد.

                                 
که بین جنگ جهانی اول و دوم فعال بوده  «جامعه ملل»تحت عنوان  ،جهانی عام المللییک سازمان بین ینامه. اساس1

 است.

که پس از پایان جنگ جهانی دوم در  «سازمان ملل متحد»المللی جهانی عام با عنوان تنها سازمان بین ینامه. اساس2
 تأسیس و تاکنون فعال است. 1945سال 



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
غ و   

ب
ر

– 
ش       سال

شم    
ش  –     ماره

وم  
د

–     
تان

بس ات
     

139
8

 

 

 

190 

  اند. برخی ، برخی این دو را مترادف دانسته«تجاوز»و « نقض صلح»در خصوص دو واژة

از دیگر، نقض صلح را اعم از تجاوز دانسته که طیف وسیعی از موارد و اعمال ناقض صلح 

شود. در عین حال شورای امنیت و المللی را شامل میجمله تخلّف از کلیه تعهدات بین

از د. حتی نبررا به کار می« تجاوز»های خود بسیار به ندرت تعبیر نامهمجمع عمومی در قطع

کارگیری این ؛ زیرا به(57: 1360)فلسفی، کنندنیز کمتر استفاده می« نقض صلح»تعبیر 

اندیشی سیاسی در دهد که ممکن است چارهع را در وضعیتی خاص قرار میتعابیر، موضو

تحوّالتی در  ،به بعد 1991حال، از سال ( با این75: 1389موضوع را مشکل کند. )آقایی، 

شورای امنیت در  688این تحّوالت، قطعنامه شود. سرآغاز مالحظه می «نقض صلح»مفهوم 

ویژه کردهای شمال عراق، تهدیدی دم عراق بهمسأله عراق است که در آن، سرکوب مر

 U.N.S.C.Res. 688, 30 I.LM. 858)المللی تلقّی گردید.علیه صلح و امنیت بین

مسأله که اساسًا امری داخلی است، از آن جهت که منجر به آوارگی دو میلیون این (1991)

وضعّیت با تصویب این  المللیتلقی شد.بین ایانسان به کشورهای همسایه گردید، مسأله

در بحران یوگسالوی سابق ادامه یافت. روند یادشده حتی به  1991در سال  1713قطعنامه 

منشور  7براساس فصل  1992دخالت نظامی برای اعادة صلح و امنیت در سومالی در سال 

چون همالمللی نبود تحت عناوینی انجامید. مسائلی که پیش از آن، نقض صلح و امنیت بین

عنوان گردید.  ،المللیدوستانه برای حفظ صلح و امنیت بینات و مداخالت انسانمالحظ

صادر شده، چنین تعریف  1974مجمع عمومی که در سال  3314نامه در قطع« تجاوز»

 گردید:

ک سی یتجاوز، اعمال زور یک کشور علیه حاکمیت، تمامّیت ارضی یا استقالل سیا

( 3اده )م( 1قررات منشور مغایرت دارد. )مادهکشور یا توسل به اعمالی است که با م

ور عمال زقط اِترین نوع استفادة غیرمشروع از زور دانسته و فنامه، تجاوز را هولناکقطع

 تبلیغی تی ومسلحانه را تجاوز تلقّی کرده و آن را به فشارهای اقتصادی، سیاسی، عقید

 تعمیم نداده است.
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 2010( که در سال 1998)1رم المللی کیفری اساسنامه دیوان بین( مکرّر 8در ماده )

ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای بازنگری شده است، جرم تجاوز، عبارت است از برنامه

تواند به شکلی موثر، می با توجه به جایگاه خود، سوی شخصی که، از تجاوزکارانه یعمل

ره آن عمل عملیات نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت کند و ماهیّت، شدّت و گست

تجاوزکارانه، عمل .در حقیقت، شودتجاوزکارانه موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می

 استقالل سیاسی دولت دیگر و کارگیری نیروهای مسلّح علیه حاکمیت، تمامیّت سرزمینیبه

کارگیری نیرو علیه سرزمین، ای که با منشور ملل متحد سازگار نباشد؛مانند بهاست، به گونه

ای زمینی، دریایی یا هوایی دولت دیگر، هر نوع اشغال نظامی هرچند موقّت، محاصرة نیروه

 سایت کنفرانس بازنگریدیگر ) یبمباران سرزمین دولت و بنادر
ICC.-https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-

9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf) 

جب ه موالمللی است، در نتیجبنابراین، جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین

 (.543: 1388ضیایی بیگدلی، شود. )المللی میمسئولیت بین

 المللقوق بينممنوعيت توسّل به زور در ح .1-2

در 2اولین گام در جهت محدودکردن جنگ، پیدایش نظریه جنگ مشروع و عادالنه

اواخر قرن اول میالدی است که در قرن پنجم توسعه یافت و تا قرن شانزدهم ادامه داشت. 

طبق این نظریه، جنگی مشروع است که عادالنه باشد. شرایط و اوضاع و احوالی که عادالنه 

موردی که  -1: گردیدرا شامل میدو مورد  به طور عمدهولی  .متنوّع بودشود تلقّی می

این شرایط، شد. در موردی که حقی سلب می -2آمد. خسارت و زیان غیرقانونی وارد می

دارای وجوه مشترک آشکاری  ،با حقوق امروز و البتهشد جنگ، قانونی محسوب می

پردازان کلیسای کاتولیک در رابطه با یهسنت آگوستین از نظر (128: 1373مقتدر، است. )

هایی جنگ عادالنه به طور معمول در تعریف آن دسته از جنگ»جنگ عادالنه گفته است: 

                                 
المللی که دادگاهی است در الهه هلند برای رسیدگی و مجازات جرایم بین (Iccالملل کیفری ). اساسنامه دیوان بین1

 کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی.نسل تجاوز، همچون
2. Just war 

https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf
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 جویی در مقابل صدماتی است که بر یک ملّت یا شهر وارد شود که برای انتقامگفته می

شک چنین . بدون انداند کیفر نشدهشده باشد و مجرمان به سبب جنایتی که انجام داده

این طرز تفکّر بیش از . «جنگی عادالنه است؛ زیرا خداوند خود دستور آن را داده است

که در ( تا این118: 1388هزار سال در بخش عظیمی از جهان حکومت داشت )مدنی، 

های مجدد برای محدودکردن جنگ آغاز شد. این الهه تالش 1907و  1899های کنفرانس

، اولین بار 1928در  1کلوگ –هانی اول شدت گرفت. پیمان بریان روند،پس از جنگ ج

جنگ را به طور مطلق ممنوع اعالم کرد. سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در حقوق 

ماده  (4)الملل جایگاه ویژه و واالیی دارد نه تنها جنگ بلکه در تعبیری فراتر، در بند بین

،از آنجا که این 2اعتقاد باوتممنوع اعالم کرد. به ، هرگونه تهدید و توسل به زور را (2)

تواند شامل فشارهای شود نمیمی« استفاده یا تهدید به کار برد زور»ممنوعیت شامل 

باره تنها استفاده از زور به طور فیزیکی، اقتصادی یا سیاسی و اخالقی باشد، بلکه در این

 (30: 1371مسائلی، ) .یعنی با استعانت از نیروهای مسلح مورد نظر است

را « تجاوز»و مصداق کامل آن « توسل به زور»المللی که ترین قوانین بینبرخی از مهم

، اعالمیه (972: 1354فراسیون، ) ( منشور2( ماده )4غیرقانونی دانسته عبارتند از : بند )

الملل (، اعالمیه اصول حقوق بین1965) 3هابودن مداخله در امورد داخلی دولتغیرقانونی

 5.(1974نامه تعریف تجاوز )، وقطع4درباره روابط دوستانه

 المللاستثنائات اصل منع توسّل به زور در حقوق بين .2-2

مهم نسبت به اصل منع توسل به زور وجود دارد. یکی  یالملل، دو استثنادر حقوق بین

که با المللیینحق دفاع مشروع و دیگری عملیات نظامی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت ب

ترین استثناء، شک مهم( بیBrownlie , 1963: 37. )مجوز شورای امنیت انجام می شود

( 51(  ماده )546: 1388است. )ضیائی بیگدلی، 6حق ذاتی دفاع مشروع یا دفاع از خود

                                 
1. Kellog-Briand pact 

2. Bowett 

3. Declaration on the Inadmissibility of intervention. (GA Res. 2131) (xx) , 1965. 

4. Declaration of the principles of Int – Law (GA.Res. 2625 (xxv) 1970. 

5. Definition of Aggression (G.A.Res. 3314 (XXIX) 1974. 

6. Self - defence 
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در صورت وقوع حمله ی مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا »دارد: منشور مقرّر می

المللی به عمل ی امنیت، اقدامات الزم را برای حفظ صلح و امنیت بینزمانی که شورا

 -یک از مقررات این منشور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع یا دفاع از خود آورد، هیچ

در واقع دفاع مشروع به وضعیتی «. ای وارد نخواهد ساختلطمه -جمعی انفرادی یا دسته

دهد تا به فوریت، مسلحانه، حق می ه یر مورد حملشود که براساس آن، به کشواطالق می

با هر وسیله ی ممکن، به زور متوسّل شده و با دفاع از خود، دشمن تجاوزگر را سرکوب 

( اندیشه دفاع مشروع که ریشه در مکتب حقوق طبیعی 544:  1388)ضیائی بیگدلی ،  1کند.

( حقوق عرفی پیش 47: :1373های حقوقی مشترک است. )مسائلی، دارد، در تمام سیستم

دستانه و حتی ای که دفاع پیشاز منشور، تفسیر موسعی از دفاع مشروع داشته است، به گونه

( منشور ملل 51که ماده )( با این49: 1373شده است. )مسائلی، گیرانه را شامل میپیش

قرار  داند که کشوری مورد حمله مسلحانهمتحد به صراحت دفاع مشروع را در موردی می

ارائه نشده است، زمینه « حمله مسلحانه»که تعریف دقیقی از گرفته باشد، ولی با نوجه به این

( در Combaco, 1986: 15برای تفسیر موسع از مفهوم دفاع مشروع فراهم گردیده است. )

ساز تفسیرهای حقیقت، موارد مبهم در منشور سازمان ملل وجود دارد که قابل نقد و زمینه

که علیرغم عدم وجاهت علمی دخالت ( چنانCorten, 2013: 193گردیده است. ) متفاوت

م.، در عمل، تفسیر موسع از قاعده منع 2003نظامی آمریکا و انگلیس در عراق در سال 

توسل به زور و استثنائات آن با تکیه بر قواعد حقوق بشری، بر قواعد منشور سایه افکند. 

یت، در این رابطه که عملیات نظامی آمریکا و انگلیس را شورای امن 1511تزلزل قطعنامه 

(ادعای Chan, 2013: 16-17نقض حاکمیت عراق تلقی نماید، نشانگر این موضوع است. )

های بشردوستانه در حمایت از افرادی که تحت ظلم حمایت از جان و مال و نیز دخالت

( نیز Bowett, 1958: 101) اند، گاه در قالب دفاع مشروع توجیه شده است.قرار گرفته

ادعای دفاع از خود در برابر تروریسم که در میان حقوقدانان غربی طرفدارانی دارد، به 

                                 
شورای امنیت راجع به تروریسم، مفهوم دفاع مشروع، موردی را که حملۀ تروریستی انجام  1368. براساس قطعنامه 1

شود. این دهد را نیز شامل می، سپس دولت مورد حمله، اقدام دفاعی قهرآمیز نظامی انجام میگرفته و منقضی شده
 قطعنامه به نوعی، مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده است.
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  ،نوعی توسعه در مفهوم دفاع مشروع است.در واقع از آن جهت که تروریسم در نهایت

شود، توسل به زور به مفهوم دفاع مشروع را عملیاتی ضد یک نظام حاکمیتی تلقی می

 (Ben Yehuda, 1993: 53کند. )پذیر میجیهتو

استثنای دیگر نسبت به اصل مزبور، عملیات نظامی کشورهای داوطلب یا مدعوّ، علیه 

های شورای امنیت و با نامهالمللی براساس قطعکشور متجاوز یا ناقض صلح و امنیت بین

امنیت تشخیص ( منشور، چنانچه شورای 42ماده )مان ملل متحد است. طبق زمدیریت سا

های دیپلماتیک و اقتصادی( کافی ( )مجازات41بینی شده در ماده )دهد که اقدامات پیش

وسیله ی تواند وارد مرحله ی اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به، میاست نبوده

نیروهای هوایی، دریایی و زمینی، عملیاتی را که برای حفظ و اعاده ی صلح و امنیت 

(. این عملیات در واقع 548: 1388داند، انجام دهد. )ضیائی بیگدلی، للی الزم میالمبین

المللی است که جمعی به مثابه دفاع جمعی از نقض صلح و امنیت بینیک نهاد امنیت دسته

 1اول یعنی دفاع مشروع جمعی برگردد. یتواند به استثنامی

 

 اصالت صلح و استثنا بودن توسل به جنگ در قرآن .3

به  دبودن جهاو محدود و استثنائیبودن صلح و دوستی از آیاتی متعدد به روشنی اصل

 آید. از جمله:دست می

....   دُوَّکُمْ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَ تُرِْهبُونَلَْخیْلِااطِ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَ»یک. 

 .(60-61)انفال:  «... فَاجَْنحْ لَهَا وَإِن جََنحُواْ لِلسَّلْمِ

ارنده، ی بازدبر ترساندن دشمن از طریق آمادگی برای جهاد و نوعی مانور نظام 60آیه 

ه بودن روابط خصمانآمیز و استثنایی، به خوبی اصالت روابط مسالمت61داللت دارد. آیه 

 نیست. گوید: اسالم دین جنگواقع، این آیه شریفه میرساند. در را می

                                 
توان این تفاوت را مالحظه کرد که حق ذاتی جمعی می. در عین حال، میان حق دفاع مشروع و سیستم امنیت دسته1

که سیستم گیرد در حالیبه صورت فردی و خودجوش توسط کشور مورد تجاوز، انجام می دفاع مشروع عمدتاً
 جمعی براساس قطعنامه و دستور شورای امنیت، تکلیفی برای تمامی کشورهای عضو ملل متحد است.امنیت دسته
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ن جُوُکم مِّن دِیَارِکُْم أَلَْم یُخْرِ وَدِّیِن ی اللَا یَنَْهاکُُم اللَُّه َعِن الَّذِیَن لَمْ ُیقَاتِلُوکُْم فِ»دو. 

فِی الدِّینِ   قَاتَلُوکُمْ کُُم اللَّهُ َعنِ الَّذِینَ مَا َینْهَاإِنَّ. نَِطیتَبَرُّوُهمْ وَُتقْسِطُوا إَِلیِْهمْ إِنَّ اللَّهَ ُیِحبُّ الْمُقْسِ

 (8-9حنه:ممت)« ...وَأَخْرَجُوُکم مِّن دِیَارِکُْم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجُِکمْ

دین و  دارد که بر سر، مسلمانان را تنها از دوستی و ارتباط با کسانی باز می9آیه 

مر، ر این او د مذهب، به جنگ با مسلمانان آمده و آنها را از خانه و کاشانه بیرون کنند

چنین، باشد. ن اینتواند دعوت به جهاد با دشمنااین آیه، مییشتیبان یکدیگر باشند. مفهوم پ

ن، آنشأ منکته حائز اهمیت این است که این جهاد، در واقع جهادی دفاعی است؛ زیرا 

که ر ایندیگشود. نکته فساد، تجاوز و ظلم دشمنان است که با واکنش مسلمانان مواجه می

یۀ آگر. وار جهاد، متخاصم بودن آن است نه کفر و شرک یا معیار دیمعیار دشمن سزا

بودن فرض متخاصممبارکه به خوبی و وضوح، صلح و دوستی را اصل، و جهاد را در 

 کند.می یاواجبتجویر  و به طور استثنادشمن، 

هُ لَُکمْ عَدُوٌّ ُطوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّبُِعواْ خُتَّتَ وَالَ  فَّۀًیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ ِفی السِّلْمِ کَآ»سه. 

 (208)بقره:« مُّبِین  

در ان )کند و از تبعیّت شیطآیه یادشده، اهل ایمان را به صلح و سالم دعوت می

 کت است،ن، ساآآیه نسبت به جهاد و شرایط ویژه دارد. این انگیزی و نزاع( برحذر میفتنه

 ست.ده اشنجا به خوبی فرهنگ صلح طلبی اسالم به رخ کشیده رسد در ایاما به نظر می

بودن صلح ها، اصلسوره نساء اشاره کرد که در آن 91و  90توان به آیات همچنین، می

 ت.اس دبودن جهاد، کامالً مشهوها و محدود و استثنائیو دوستی، احترام به پیمان

عوت، هدایت، دالم، دین دهد که اسآیات فراوان دیگری نیز به روشنی نشان می

ها امی آنی تماستدالل، صلح و مسالمت است و مبارزه و برخورد، جنبه استثنا دارد. بررس

؛ 125؛ نحل:42؛ انفال:103و  64؛ آل عمران: 256نیازمند مجالی دیگر است. )نک: بقره: 

 (13و  10، 9؛ حجرات: 15شورا: 
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 4. گيرانه، دفاع یا تجاوز؟دفاع پيش 

( منشور، تعریف نسبتًا دقیقی از مفهوم 51که ماده )این وجود الملل، باندر حقوق بی

مداران در عرصه حقوق دانان و سیاستدفاع مشروع به دست داده است، اما برخی از حقوق

را 2گیرانهو پیش1دستانهالملل با تفسیر موّسع از این ماده، دو عنوان دفاع پیشو روابط بین

حق استفاده از زور برای مقابله با یک دستانه هوم دفاع مشروع پیشطبق مف اند.مطرح کرده

حق دفاع تر، ( در معنای وسیع133: 1373باشد. )مقتدر الوقوع مجاز میحمله قطعی و قریب

، به گیرانه عنوان گردیده که طبق آن، تنها به صِرف احتمال حمله در آیندهمشروع پیش

حق توسل به زور شود، احساس  ایو توطئه تأیید کنداین احتمال را  شواهد عینی نحوی که

دستانه مورد تأیید حقوق عرفی دفاع مشروع پیش در قالب دفاع مشروع وجود دارد.

گیرانه را بتوان مصداقی از مفهوم که دفاع پیش( اما این133: 1373المللی است. )مقتدر بین

دانست سخت مورد تردید است. دفاع مشروع و استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور 

 Sean؛ 9: 1392بخش، ؛ طرازکوهی و بارین جهان303: 1385)نک: موسوی و حاتمی، 

D., 2005: 3الملل، توسل به زور در این قالب را مصداقی از دانان حقوق بین( اغلب حقوق

 این وجود برخی معتقدند اگر ارکان دفاع مشروع کهدانند. با می« جنگ تجاوزکارانه»

عبارتند از: ضرورت دفاع، نیاز فوری، و نبودن راه دیگر برای مقابله با خطر، وجود داشته 

گیرانه طبق حقوق عرفی، مجاز و مصداقی باشد، با رعایت تناسب دفاع و خطر، دفاع پیش

های قدرتمند که طبعاً گرایش بیشتری به استفاده از از دفاع مشروع است )همان(. دولت

أمین منافع و مطامع خود دارند، طرفدار تفسیر موسّع از این حق برطبق نیروی قهری در ت

توانند با نیروی نظامی از حقوق خود حقوق عرفی هستند. برعکس، کشورهایی که نمی

کنند )همان(. طرفداران دفاع کنند، از تفسیر مضیّق و محدود دفاع مشروع، طرفداری می

( 2گیرانه، معتقدند که ماده )حق دفاع مشروع پیشبودن تفسیر موسّع، عالوه بر ادعای عرفی

منشور دو چیز را در کنار هم ممنوع کرده است، یکی توّسل به زور و دیگری تهدید. در 

مقابل توسّل به زور نامشروع، حق ذاتی دفاع مشروع مطرح است و در مقابل تهدید، شامل 

                                 
1. Preemptive 

2. Preventive 
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رسد. با انه، منطقی به نظر میگیرهر نوع تهدید قولی یا فعلی، حق ذاتی دفاع مشروع پیش

المللی، ریشه در خود منشور دارد. این تحلیل، در واقع چنین حقی عالوه بر عرف بین

(، همه حقوق حاکم قبلی )مانند حق عرفی دفاع مشروع 51اما معتقدند: ماده )ن امخالف

ه ( را نسخ کرده و جا برای چیزی جز دفاع مشروع ): دفاع مسبوق به حملگیرانهپیش

( طبق منطق حقوقی، با توجه به 268: 1370مسلحانه( باقی نگذاشته است. )آنتونیو کاسسه، 

، دفاع (51)کلی بیان داشته و ماده  یاصل سانمنشور، منع توّسل به زور را ب (2)که مادهاین

بایست در مورد استثنا، به قدر متیّقن اکتفا نمود و از تفسیر ، میاست مشروع را استثنا کرده

در  به واقع،که وسّع به شکلی که موارد مشکوک را شامل شود، خودداری کرد. ضمن اینم

گیرانه، در غالب موارد، ارکان الزم در تحقق دفاع مشروع مانند مورد دفاع مشروع پیش

این همه، تفسیر توان احراز کرد. با ضرورت، فوریّت و نبودن راه حل جایگزین را نمی

تر آنکه در دنیای امروز برخی دانان طرفدارانی دارد. مهمن حقوقموسّع دفاع مشروع در بی

کنند و عمالً آن را ی بزرگ پیوسته در توجیه اقدامات خود از آن استفاده میهااز قدرت

( نیک روشن است که چنین تفسیر موسعی از Niaz, 2007: 99-100دانند. )میمسلّم  یحق

های بزرگ باشد، مورد تأیید در دست قدرت تواند ابزار خطرناکیدفاع مشروع، که می

المللی به سوی تفسیر موسع توان انکار کرد که حرکت خزنده مقررات بیننیست، لیک نمی

گامی در  1368های شورای امنیت همچون قطعنامه از دفاع مشروع است و برخی از قطعنامه

 باشد.این جهت می

 

 دفاع مشروع از نظر فرهنگ اسالمی .5

ین بازگشت به فطرت است و حق ذاتی و فطری دفاع مشروع بدون شک مورد اسالم د

باشد. ادّله ی عقلی و نقلی بر وجوب جهاد دفاعی داللت دارد که چیزی جز قبول اسالم می

ای که بیان شد، دفاع مشروع در حقوق امروز، معنای گستردهدفاع مشروع نیست. اما چنان

شود. با در گیرانه را نیز شامل میبر قولی، دفاع پیشدستانه و بناپیدا کرده، دفاع پیش

جنگ و جهادی  رسد در تاریخ اسالمنظرگرفتن چنین معنایی برای دفاع مشروع، به نظر می

گنجد. در ادامه ی مقاله، به تفصیل که در قالب دفاع مشروع میروی نداده است مگر این
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 این خصوص خواهد آمد، اما اهلل علیه و آله در تحلیل آیات قرآن کریم و سیره پیامبر صلی

توان گفت: از در این مقام، در تأیید مفهوم گسترده برای دفاع مشروع از دیدگاه اسالم می

د تا نمعنای جهاد دفاعی نباید چنین برداشت کرد که حکومت اسالمی باید دست بسته بنشی

وز راه بیاندازند، به دفاع بپردازد، ساش هجمه برند و جنگی خانمانوقتی به خانه و کاشانه

سازی برای هجوم و بلکه برعکس به صرف احساس خطر از ناحیۀ دشمن، شامل آماده

فرمایش  جنگ، مسلمانان باید مبادرت به جنگ کرده و خطر را در نطفه خفه کنند.

( را 27)نهج البالغه، خطبه « واهلل ما غزی قوم قط فی عقر دارهم اال ذلوا»امیرمؤمنان)ع(: 

گیرانه از برخی آیات توان تأییدی بر این مدعا دانست.این گونه دفاع مشروع پیشمی

وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِْن »سوره انفال چنین آمده است:  58شود. در آیه کریمه قرآن نیز استفاده می

از  ،های معتبر: هرگاه براساس نشانهاِئنینسَواءٍ ِإنَّ اللَّهَ ال ُیحِبُّ الْخ قَوْمٍ ِخیانَۀً فَاْنبِذْ إِلَْیهِْم عَلى

خیانت و عهدشکنی قومی هراسناک شدید به طور عادالنه فسخ پیمان را به آنها اطالع 

شود مالکی که از این آیه شریفه استنباط می«. کاران را دوست ندارددهید، خداوند خیانت

یانت، تجاوز و ظلم شوند. آن است که نباید منتظر ماند تا دشمنان به طور عملی مرتکب خ

توان به نحو های واضحی بر قصد ارتکاب چنین اعمالی وجود داشت میکه نشانههمین

طریق اولی اگر از ناحیه دشمنان تمهیدات نظامی اتخاذ شده و نزدیک به مقتضی دفاع کرد. 

قابل آرائی ماست که مسلمانان مورد حملۀ نظامی قرار گیرند، باید پیش دستی کرده با صف

که در جنگ تبوک، وقتی لشکریان روم جسته و گریخته در دشمن به مقابله پرداخت. چنان

اطراف مرزهای داراالسالم به تحرکات نظامی دست زدند، مسلمانان به مقابله برخواستند 

(. در این جنگ مسلمانان به ظاهر آغازگر جنگ بودند، ولی در 990: 1409)نک: واقدی، 

 شود.دستانه تلقی میدفاع مشروع پیش واقع جهاد آنها یک

 

 نظریات در خصوص اهداف جهاد در اسالم و دستاوردهای آن .6

منظور از هدف جهاد در این مبحث، علت غایی جهاد است. دلیل و علّتی که باعث 

جنگ شده و تا آن علت باقی است باید برای نیل به آن هدف جهاد کرد. در این رابطه 

ها باید توجه گردد.اما پیش از بیان دیدگاهست که در ذیل بیان مینظریاتی مطرح شده ا
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الملل امروز نیز داشت که اثبات هریک از این نظریات، دستاوردهایی از منظر حقوق بین

خواهد داشت. چه بسا با اثبات برخی از این نظریات، جهاد مورد نظر در اسالم از نگاه 

،فارغ از این مطلب، صرفاً امشروع و تجاوز. نگارندهالملل، مشروع تلقّی شود یا نحقوق بین

سپس نه برای فرار از برخی کند، با توجه به ادلّه قرآنی، روایی و عقلی، موضوع را دنبال می

از دستاوردها، بلکه مبتنی بر تحلیل آیات قرآن کریم و استدالل مطابق با مذاق شرع 

 .دنشینمقدس، آنها را به داوری می

 هدف ایدئولوژیکجهاد با .1-6

ورت صالم طبق این دیدگاه، جهاد به شکل ابتدایی با هدف اجبار مردم به پذیرش اس

 ل کتاب،ثنا، اهخواهند شد. تنها مورد استشوند یا کشته یا باید مسلمان گیرد. کافران می

؛ 87: 1425یه، ؛ ابن تیم398: 1432؛ شافعی، 383: 1395زنان و کودکان هستند. )ابن رشد، 

 (94: 1414ی، بوط

 ز:مهمترین آیات مستند این دیدگاه همراه با بررسی اجمالی آن، عبارتند ا

لَى  فاَلَ عُدْوَانَ إِالَّ عَنِ انَتَهواْهِ َفإِ لِلّوَقَاتِلُوهُمْ َحتَّى الَ تَکُوَن فِتَْنۀ  وَیَکُونَ الدِّینُ»یک. 

 .193بقره:« الظَّالِمِینَ 

شده  امر گری و برپایی دین خداشدن فتنهبرچیده در آیه شریفه، به جنگ و جهاد تا

از ی گری است. برخاست. غایت جهاد نیز به حسب ظاهر، دست برداشتن دشمنان از فتنه

نی دست به مع« إنتََهوا»به معنی کفر و شرک و « فتنه»متفکران اسالمی، بر این اساس که 

ط ف بسابتدایی با هد برداشتن از کفر و شرک باشد، آیه را حاوی وجوب مطلق جهاد

« انتهاء»فسران، ( برخی از م116: 1429، منتظری ؛35 :تا، بی)حسینی حایری .دانندتوحید می

ین ا( 299: 1424 ،مغنیه ؛62: 2،ج1417، اند. )طباطباییرا به معنی پذیرش دین اسالم دانسته

بر  ه شریفهکه آییننظر، عالوه بر اکند. بنابراین معنی، برداشت باال را تا حدی تأیید می

رک شر و کند، معیار وجوب جهاد نیز کفجهاد ابتدایی با هدف گسترش اسالم داللت می

کند. دشمن است. غایت جنگ حصول ایمان است و تا آن حد، جهاد ادامه پیدا می

رقرار ظر ببنابراین، اصل بر جهاد است و صلح و دوستی صرفا پس از حصول غایت مورد ن

 شود.می
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 بعا ته و طرا شرک و کفر دانس« فتنه»شکال اساسی برداشت یادشده آن است که لیکن ا

نین گر چنتیجه آن، لزوم جنگ تا تحقق ایمان از سوی همه افراد است. در حالی که ا

غوی و موارد کاربرد آن لتوجه به مفهوم آمد نه فتنه! یه میآبود، لفظ کفر و شرک در می

دین انگیز آنان برای بیجا، تالش فتنهز فتنه در ایندهد که مقصود ادر آیات نشان می

پذیرفت؛ از القای شبهات اعتقادی های گوناگون انجام میکردن مؤمنان بود که به شکل

عنی داخل ( چه، فتنه در اصل لغت به م36 :1420گرفته تا شکنجه و قتل. )فخر رازی، 

ی مین مناسبت به معنبه ههای آن است و کردن طال به درون آتش برای محو ناخالصی

 ( در آیات متعدد نیز واژه472: 1404رود. )نک: ابن فارس، کار میامتحان و آزمایش به

؛ 10روج : ؛ ب10و  2؛ عنکبوت :15کار رفته است. )نک: تغابن : فتنه به معنی آزمایش به

کُْم َحتَّى  یُقاتُِلونَزالُونَتِْل وَ ال یَْلقَاوَ الْفِتَْنۀُ أَْکبَرُ مِنَ »بقره:  217( آیه 85؛ یونس : 5ممتحنه : 

 ه کفار، صحنهو خصمان دهد اقدامات ضد دینینشان می« یَرُدُّوکُمْ عَنْ دینُِکمْ إِنِ اْستَطاُعوا

به ها و حتی حرنمود؛ کافران با استفاده از تمام حربهآزمایشی را برای مؤمنان فراهم می

جا که این گونه کردند و از آنگری میش نموده فتنهنظامی، برای تغییر عقیده مسلمانان تال

گردد، قرآن شمار دنیوی و شقاوت و عذاب اخروی میساز مفاسد بیگری، خود زمینهفتنه

 .آن را بزرگتر از قتل معرفی فرموده است

وهُْم مْ وَخُذُوهُمْ وَاْحصُرُهُوَجَدتُّمُو حَْیثُ کِینَفَإِذَا انسَلَخَ األَشْهُرُ اْلحُرُمُ فَاقُْتلُواْ الْمُشْرِ»دو. 

 .5توبه:« ..وَاقْعُدُواْ لَهُمْ ُکلَّ مَرْصَدٍ

های حرام دعوت شدن ماهآیه مبارکه، مسلمانان را به قتال با مشرکان پس از سپری

ممکن است از این آیه، وجوب جهاد ابتدایی با هدف ایدئولوژیک یعنی با هدف کند. می

شود، اما با دقت بیشتر در این آیه و آیات قبل و تبادر میپذیرش اجباری اسالم به ذهن م

شویم این برداشت، صحیح نیست. اگر بعد این سوره و دیگر آیات باب جهاد متوجه می

سؤال شود که کدام مشرکان مورد نظرند و امر به جهاد با آنان شده است؟ قطعاً بدون در 

ره که مشحون از توصیف مشرکان و بعد این سو - 4همچون آیه  –نظرگرفتن آیات قبل 

 ،: آیهاندبدین جهت،برخی از مفسران گفته پاسخ داد. به آن توانمستحق جهاد است نمی

شکن خورد و ناظر به جهاد با مشرکانی است که پیمانمی یتقییدبا آیات بعد ومطلق است 
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( 32: 1369ازی، اند. )مکارم شیربرخاسته مسلمانانهستند و یا به مخالفت علنی با اسالم و 

شرک و کفر، باید جهاد  سببنه به  و بودن،در واقع با این قبیل مشرکان، به جهت متخاصم

 ایای از مشرکان، پیمان شکن نبوده جنگ و مخاصمهعده به فرضکه اگر ایننتیجه  .کرد

 جهاد با ایشان وجهی ندارد.، با مسماناننداشته باشند

َرسُولُُه وَالَ مُونَ مَا حَرَّمَ الّلهُ وَاَل ُیحَرِّوَآلخِرِ مِ اؤْمُِنونَ بِالّلِه وَالَ بِاْلیَوْقَاتُِلواْ الَّذِینَ اَل یُ»سه. 

 .29وبه:ت« ن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَلْجِزْیَۀَ عَاطُواْ یُعْ یَدِینُونَ دِینَ اْلحَقِّ ِمنَ الَّذِینَ أُوُتواْ الْکِتَابَ حَتَّى

 ذّمه و ردادکند تا زمانی که با قرااهل کتاب امر می آیه شریفه به جهاد با کافران

دف دهد که هفراز آخر آیه نشان میپرداخت جزیه، تحت الحمایه حکومت الهی درآیند.

کومت حی و از قتال با اهل کتاب، خضوع و تسلیم آنان در برابر آیین و مقررات اسالم

ها ن و حفظ حریممسلماناآمیز با عدل دینی است که خود نشانه پذیرش زندگی مسالمت

الت و ساس تمایای که خود را همطراز جامعه مسلمانان ندانند تا در نتیجه، برااست، به گونه

رای ، جنگ ببنابراین های خود، به ترویج عقاید باطل و رفتارهای فسادانگیز بپردازند.هوس

ا آنها که بو سلم  یه و آلهاهلل علکه طبق نقل، پیامبر اکرم صلیاجبار بر ایمان نیست، بویژه آن

ند. نکن کردند که فرزندانشان را مجبور به پذیرش دین خاصبستند شرط میقرارداد می

می است ): ( این آیه ناظر به اهل کتاب ساکن در داخل کشور اسال239: 1418سعد، )ابن

د م کننهایی که در برابر قانون قد علهای دینی( و بدیهی است هیچ حکومتی با گروهاقلیت

 کند.مماشات نمی

 جهاد با هدف توسعه داراالسالم .2-6

 سالمبرخی، هدف اصلی و اولیه جهاد را توسعه محدوده حکومت اسالمی و داراال

 ه مثابهبسالم ااین امر، خود آثاری در حفظ امنیت و آرامش و ترویج دین دانند. البته می

 (356: 1382اهداف ثانویه خواهد داشت. )جعفریان، 

دستاوردهای این نظریه، کم و بیش همانند نظریه اول است، جز در این مسأله که هدف 

،باید میان افراد های کافر است نه کفّار به سبب کفرشان. بنابراینجهاد، مبارزه با حکومت

نظامی و غیرنظامی تفکیک کرد، اما حکومت کفر چه متخاصم و چه غیرمتخاصم باید 
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 دهد. با لحاظ شرط قدرت، اصل بر جنگ و جهاد است،ولی  جای خود را به حکومت الهی

 پس از برپایی حکومت اسالمی، کافران در انتخاب شریعت مختارند.

ذِیَن یَلُونَکُم اتُِلواْ الَّواْ قَآمَنُ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ»مهمترین آیه مستند این نظریه عبارت است از: 

جهاد با  ( آیه شریفه به123توبه:«)نَ الْمُتَّقِی هَ مَعَاللّ غِلَْظۀً وَاعْلَمُواْ أَنَّمِّنَ الْکُفَّارِ وَلَِیجِدُواْ فِیُکمْ 

ی ور عموما دسترنمایش اقتدار امر کرده است. برخی از مفسّران نیز آیه جوار و کافران هم

نهایت  ، دراین رهگذراز  تا دانندجهاد در جهت توسعه داراالسالم از هر طرف دنیا، می

 (404: 9،ج 1417کومت اسالم تحقق یابد )نک: طباطبایی، سلطنت ح

کافران  که آیه، صرفا به قتال بالیک این برداشت از دو جهت نقدپذیر است؛ نخست آن

ن، بسان کند ولی در مقام بیان شرایط و حد و حدود جنگ نیست، بنابراینزدیک ترغیب می

خود  «شروعدر موارد م»ه نبرد آیات متعددی دیگر در این زمینه، صرفا تشویق کننده ب

که آیه را بایستی در کنار سایر کننده شرایط مشروعیت و لزوم آن. دوم اینباشد نه بیانمی

شروعیت مشمن آیاتی قرار داد که اصل را بر صلح قرار داده و جنگ را در برابر تخاصم د

 بخشیده است.

 لمانانمس هجانبجهاد با هدف دفاع از امنيت و آسایش همه  .3-6

دف هند، صاحبان این نظریه که طیف وسیعی از عالمان و متفکران شیعه و سّنی هست
 آن جهت موارد، از ،اگرچه در برخی. درواقعدانندجهاد را دفاع در معنای گستردة آن می

وانده خایی اند، در نگاه سنتی فقهی، جهاد ابتدکه مسلمانان آغازگر جنگ و جهاد بوده
نی و ط عییقت با در نظرگرفتن قصد و نیت مسلمانان و همچنین شرایشود، ولی در حقمی

ه کبتدایی اهاد بسا جهای اتفاق افتاده، ماهیّت جهاد، دفاعی بوده است. چه میدانی در جنگ
تجاوز  ور وشود و از مفهوم توسل به زدر مفهوم دفاع مشروع با تفسیر موسَّع داخل می

 گیرد.نامشروع فاصله می

بق این نظریه، جهاد برای حفظ موجود است نه ایجاد معدوم. )بوطی، به هرحال ط
ریزی و طراحی دشمن به قصد جنگ و تجاوز در آینده، جهاد با ( صرف برنامه199: 1414

که ادلّه این قصد و غرض، واضح و آشکار باشد. بخشد، به شرط اینآنان را مشروعیت می
که این امر برای دفاع از  برندبه شمشیر می مسلمانان فقط وقتی دست (108: 1414بوطی، )
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در این راستا فتح برخی از مناطق، ضرورت جان آنها و دورکردن دشمن الزم باشد. البته 

 (131: 2005دارد. )عبده، 
گفته، گواه این مدعاست و عملکرد پیامبر اکرم های یادشده ذیل آیات پیشتحلیل

وت بتدا دعارت، کند. به طور کلی، روش حضأیید میاهلل علیه و آله و سلم نیز این را تصلی
شد، بلکه یر نمبه اسالم بود، اما وقتی آنها از پذیرش سرباز زدند، فوراً حکم جهاد صاد

براز ا شته وا داشده که کافران و سران کفر، به مسلمانان ظلم و ستم روجهاد وقتی مطرح می
 کردند.دشمنی می

فر ه سبب کبفاً ت جهاد ابتدایی با کفّار یا وجوب آن صربراین اساس، اعتقاد به مشروعی

جنگ و جهاد  که دشمنی و خصومت با مسلمانان داشته باشند قابل اثبات نیست.آنآنان، بی
الم عکه در  ع آنمشروع و واجب در اسالم همانا جهاد دفاعی است. البته دفاع به معنای وسی

گیرانه دستی در جنگ و دفاع پیشیشسیاست مطرح است. دفاع در این معنی، شامل پ
نی را انسا تر، دفاع از حق حکومت و جامعه نسبت به حیاتدر  معنای وسیعشود، بلکه می

ای که بستند به گونهگردد. برای مثال، اگر آب را بر حکومت اسالمی مینیز شامل می
انست. ی دفاعامکان دفع این ظلم و تجاوز نبود مگر با جنگ، این جنگ را باید جهاد د
 ن جز باای آسایر حقوق جامعه و حکومت اسالمی نیز اگر مورد تعرّض قرار گیرد و استیف

دفاع  الییجنگ ممکن نباشد، باید این جهاد را، دفاعی تلقّی کرد و معنای عرفی و عق
د. ن نظر متمایلن(. بسیاری از علمای شیعه و سّنی به ای4/334: 2011همین است. )حب اهلل، 

؛ 48: 1419اهلل، ؛  فضل448: 2009؛  قرضاوی، 90: 1385؛ زحیلی، 220: 1413ی، )بالغ
و  تر گرفتهه( برخی از عالمان، مفهوم دفاع را از این هم گسترد107: 1997شمس الدین، 

لکه بنسانی، اقوق از حاند. یکی جهاد در اسالم را اصوالً برای دفاع از حقوق انسانی دانسته

ک، قیده شرنشا عبرای از میان برداشتن ریشه و ماد به توحید است. جهاد ترین آن، اعتقمهم
؛ 80: 1379؛ مطهری، 66: 2،ج 1417در حقیقت دفاع از حقوق انسانی است. )طباطبایی، 

ی که در آن حقیقترسد این بیان ضمن این(.  با این حال، به نظر می115: 1429منتظری، 
 ت. حتّیور اسداز مفهوم متداول دفاع در نزد عرف، انکارناپذیر نهفته است، در عین حال 

 تابد.مفهوم موسّع دفاع مشروع نیز چنین معنایی را بر نمی
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 عم زگیرانه( به دستانه و پیشبه هرحال، دفاع در معنای وسیع آن )شامل دفاع پیش
موعه ی مجبسیاری از متفکران، تنها علت غایی و هدف جهاد در اسالم بوده است. بررس

، . این نظرکندت در باب جهاد، که موارد مهم آن گذشت، این نظر را تأیید میآیا

م اصوالً دفاعی با جهاد در اسال -1المللی دارد: دستاوردهای مهمی در حقوق اسالمی و بین
آمیز، اصل است و جنگ و جهاد وقتی مطرح بط صلحروا -2تفسیر موسّع آن است. 

 تا حدی صلح بودنتم بالفعل یا بالقوّه سربزند. اصل شود که از طرف دشمنان، ظلم و سمی
ت. است که اگر دشمن در میدان جنگ هم حاضر به صلح شود ادامه جنگ مشروع نیس

باشد ه تنهایی علت موجِّهۀ جنگ نمیکفر و شرک ب -3( 16: 1382)صالحی نجف آبادی، 

 .آنان نیستآوردن و هدف جهاد با دشمنان کافر، اسالم
کننده یل آیات قرآن کریم در موضوع هدف جهاد و مشروعیت آن تعیینتجزیه و تحل

ا هدفی ، صرفبرایند بررسی ادلّه لفظیه در باب جهاد این باشد که علت غایی است. اگر 
ق حقو هایایدئولوژیک یا گسترش مرزهای جهان اسالم باشد، جهاد با معیار و مالک

ع نامشرو وانه اً مصداقی از جنگ تجاوزکارجنگ و صلح که پیشتر بیان شد، ثبوتاً و اثبات
ن تشخیص جانبه از اسالم و مسلمانافظ امنیت و دفاع همهگردد. اما اگر هدف، حتلقی می

انونی قع و الملل جنگ و صلح، جهاد، توسل به زور مشروداده شود، از دیدگاه حقوق بین

 است.
با  ع رار ترتیب، موضود به هنبخواه گانرسد نه از این باب که نگارندبه نظر می

یح از نباط صحاست الملل توجیه کنند، بلکه با تجزیه و تحلیل و مبتنی برمعیارهای حقوق بین
توان ادعا کرد جهاد در اسالم در مجموع با یم -که به اختصار گذشتچنان –آیات 

 خوانی دارد.المللی همموازین حقوقی بین

 

 نتيجه گيری

یعی از ، طیف وساست ای که امروزه پیدا کردهسیر گستردهوع با تفمفهوم دفاع مشر -1

ظامی دامات نی اقگیرانه و حتّدستانه، دفاع پیشگیرد. دفاع پیشاقدامات نظامی را در بر می
 شدن حمالت سابق، از آن جمله است.جویانه پس از منقضیتالفی
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ر دوعیت جنگ ر بازخوانی مفهوم جهاد دفاعی و ابتدایی براساس معیارهای مشرد -2

ستثناء و ا عی، مصداق کامل و قدر متیّقن مفهوم دفاع مشروعالملل، جهاد دفاحقوق بین
اد ، جهمسلم اصل ممنوعیت توسّل به زور است. آنچه در فقه با معیار شروع به جنگ

وع با اع مشرتواند در مفهوم دفمیهای انجام گرفته، تحلیلطبق  ،شودابتدایی خوانده می
 ع آن قرار گیرد.تفسیر موسّ

قیدتی ع، به این معنی که گروهی، به هدف بسط جغرافیایی سیاسی یا جنگ ابتدایی -3
هدید تمورد تعرّض یا  که از سوی آنانآنو یا هر منظور دیگر، به ملتی دیگر حمله برند، بی

. ستروع اگ نامشو مصداق بارز جن« تجاوز»چینی قبلی قرار گرفته باشند، امروزه، یا توطئه

نظر منگی از جنین اما طبق بررسی انجام شده در این مقاله، به ادله عقلی و نقلی، ثبوتاً چ
کرم اامبر جنگی با این اوصاف، در حکومت پیچنین اسالم، مشروعیت ندارد. اثباتاً هم

ر، ه زوهای مشروع توسّل بهای صدر اسالم، جملگی در قالب)ص( واقع نشده است. جنگ
گیرد و دوستانه جای میدستانه و نیز مداخالت و مالحظات انسانوع پیشمانند دفاع مشر

 پذیر است.توجیه
رک، مالک و علت جهاد نیست، بلکه ابراز خصومت دشمن در صرف کفر و ش -4

ز چینی، نقض عهد، مزاحمت و ممانعت امعنای عام، شامل تهاجم، تهدید، توطئه

 ی(.گرداند. )جهاد دفاعلکه واجب میهای اساسی، جنگ و جهاد را مشروع، بآزادی
توان در دفاعی یا تهاجمی بودن جهاد و هدف آن، آیات مربوطه را می از نقطه نظر -5

آمیز و متدو دسته قرار داد: دسته نخست: آیاتی که به روشنی، بر اصالت روابط مسال
د و الت جهار اصبودن روابط خصمانه داللت دارد. دسته دوم: آیاتی که به ظاهر، باستثنایی
تر این قیقدویژه جهاد ابتدایی با اهداف ایدئولوژیکی داللت دارد. لیک بررسی قتال و به

صواب را های اولیه و گاه نات دسته نخست، برداشتها در کنار آیاآیات و قرار دادن آن
نگ و جهاد کلی آیات، اصالت صلح و محدودیت جبرایند  در حقیقت،کند. تصحیح می

 است.
یق ات جهاد و تلفاز آی ناصواب هایناشی ازبرداشت غلط سلفیه جهادیاقدامات  -6

الم ی از اسزشت منجر به فجایع انسانی گردیده و چهره است که نامیمون آن با نظریه تکفیر

 به نمایش گذاشته است.
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 منابع:
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