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بررسی نسبت صلح عادالنه با جنگ و جهاد در اسالم

با تکیه بر قرآن و نهج البالغه

سید محمد سادا�ت نژاد1

سید عیل سادا�ت نژاد2

چکیده

نســبت جنــگ و جهــاد بــا صلــح عادالنــه موضــوع بحــث مقالــه حــا�ن می باشــد کــه بــا 

نگــریسش بــر آیــات قــرآن و نهج البالغــه بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در ایــن مقالــه، دربــاره 

ــوم  ــا مفه ــاد ب ــاط جه ــود و ارتب ــث می ش ــداف آن بح ــاد و اه ــوم جه ــه، مفه ــح عادالن صل

صلــح عادالنــه در اســالم بیــان می شــود. ســوال اصــیل مقالــه ایــن اســت کــه نســبت جهــاد 

ــد قــرار گرفــت، آن اســت کــه در  ــه کــه مــورد تایی ــه مقال ــه چیســت؟ فرضی ــح عادالن ــا صل ب

اســالم، اصالــت بــا صلــح عادالنــه اســت و جهــاد، دعــوت و تبلیــغ تنهــا در فضــا و محیــط 

ــارف  ــه مع ــت ک ــن اس ــه ای ی مقال ــ�ی ــد. نتیجه گ ــدا می کن ــوم پی ــا و مفه ــه معن ــح عادالن صل

ن صلــح و عدالــت  ــا فطــرت انســان و تامــ�ی ــاره جهــاد و اهــداف آن هماهنــگ ب اســالم درب

اســت. اهــداف جهــاد شــامل حاکمیــت دیــن و دفــاع از آن، دفــاع از کیــان دیــن، مذهــب و 
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ى  ی از فســاد، حمایــت از مظلومــان، پایــان دادن بــه درگــ�ی انســان ها، رفــع فتنــه و جلوگــ�ی

ــد آن اســت کــه  ــا اســتکبار، همــه موی ــارزه ب ــه و مب ورت مقابل ــان جوامــع  اســالمی و �ن می

، توســعه طل�ب و کشورگشــا�ی نیســت بلکــه  جهــاد در اســالم بــرای هــوای نفــس، قدرت طلــ�ب

ــه  ــح عادالن ــا در چارچــوب صل ــاد تنه ــه در اســالم، جه ــح عادالن ــت صل ــه اصال ــا توجــه ب ب

ــا و مفهــوم دارد. معن

ن الملل واژگان کلیدی: اسالم، جهاد، صلح عادالنه، روابط ب�ی
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مقدمه

ــد،  ــتای رش ن آن در راس ــ�ی ــکام و قوان ــام اح ــت و تم ــی اس ــان اله ــن ادی ی ــالم کامل�ت اس

تــر�ت و تکامــل همه جانبــه انسان هاســت. تمــام احــکام و آموزه هــای دیــن اســالم، منطبــق 

ــاد و دیگــری حکــم  ــن احــکام، حکــم جه ــی از ای ــا فطــرت انســا�ن اســت. ی ــگ ب و هماهن

ن )ع(، موجــب  المومنــ�ی صلــح اســت. نــگاه اســالم بــه جهــاد و صلــح و رویکــرد پیامــ�ب و ام�ی

، ایــن بحــث کــه  ن ق�ی ن اســالمی و چــه در میــان مســت�ش شــده اســت تــا چــه در میــان محققــ�ی

در اســالم، اصالــت بــا کــدام یــک از جنــگ و صلــح باشــد، مــورد بحــث و مناقشــه باشــد.

ایــن مقالــه بــر آن اســت کــه ایــن موضــوع را از منظــر دیگــری ببینــد و آن نــگاه بــه جهــاد 

از منظــر صلــح عادالنــه اســت. بدیهــی اســت کــه پیش فــرض نویســندگان در ایــن مقالــه، آن 

اســت کــه اصالــت در اســالم بــا صلــح عادالنــه و نــه صلــح بــه تنهــا�ی اســت و اگــر بــر ایــن 

اســاس بــه مفهــوم صلــح نــگاه شــود، آنــگاه جهــاد و نــگاه اســالم بــه جهــاد معنــای دیگــری 

ــرح  ــه مط ــح عادالن ــو صل ــاد را در پرت ــالم جه ــه اس ــردد ک ــن می گ ــرد و روش ــد ک ــدا خواه پی

کــرده اســت.

ــاع از  ــرای دف ــه ب ــت ک ــالم اس ــای اس ــکام و آموزه ه ــن اح ی ــی از مهم�ت ــاد ی ــون جه قان

یــع  توحیــد و رفــع موانــع و عوامــل مزاحــم از مســ�ی حرکــت تکامــیل انســان، وضــع و ت�ش

ــیی از اســایسی ترین و  ــه ی ــه مالحظــه مي شــود ک ــب نهج البالغ ــرریسی مطال شــده اســت. در ب

ــب )ع( از آن  ــن ابیطال ــار عــیلی ب ــق و گهرب ــه در کلمــات و ســخنان عمی ــن مســائیلی ک ی مهم�ت

بســیار ســخن رفتــه مســئله جهــاد اســت. در 32 مــورد در نهج البالغــه نــام جهــاد و مشــتقات 

ایــن واژه بــرده شــده اســت و از مجاهدیــن راه خــدا و اســالم تمجیــد و ســتایش فــراوان بــه 

عمــل آمــده اســت. )رسوش 1385(

ــول  ــه در ط ــد ک ــان می کن ــئله را عی ــن مس ــاد، ای ــه جه ــوط ب ــث مرب ــنایس مباح آسیب ش

یــع جهــاد و ندیــدن  تاریــخ حیــات اســالم، برخــی بــه دلیــل عــدم شــناخت کا�ن از فلســفه  ت�ش
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( اســالم را متهــم  ن ق�ی آن در پرتــو صلــح عادالنــه، یــا از روی غــرض ورزی )بخصــوص مســت�ش

بــه خشــونت و توســل بــه زور و شمشــ�ی بــرای تحمیــل عقیــده ســاخته اند و بــه ایــن ترتیــب، 

ــرار  ــوم ق ــورد هج ــخت م ــرا( س ــه و آن ــگ گرفت ــای جن ــه معن ــالم را )ب ــاد در اس ــل جه اص

ــوی 1399( ــد. )دهن داده ان

ــه برناردلوییــس خاورشــناس انگلیــیس، معتقــد اســت: »اســالم خــود را  ــوان نمون ــه عن ب

تنهــا دیــن بــر حــق، نهــا�ی و جهــا�ن می شناســد و براســاس تفــوق و برتــری مســلمانان و کشــور 

اســالمی، سیاســتگذاری کــرده اســت و جهــان را بــه دو ناحیــه  داراالســالم و دارالکفــر تقســیم 

ن آن دو، حالــت جنــگ دائمــی برقــرار کــرده اســت، تــا زمــا�ن کــه جهــان را تحــت  نمــوده و بــ�ی

ل خــود آورد. حکومــت اســالمی همــواره بــر ایــن عقیــده اســت کــه همــه  مــردم جهــان یــا  کنــ�ت

بایــد مســلمان شــوند، یــا خــود را بــرای جنــگ بــا اســالم آمــاده کننــد. ایــن اعتقــاد تــا زمــان 

اتــوری عثمــا�ن و جریــان تســخ�ی دیــن در ســال 1529م ادامــه داشــت، تنهــا در  شکســت ام�پ

ایــن زمــان بــود کــه اصــل شناســا�ی از ســوی حکومــت اســالمی مطــرح گردیــد و ایجــاد روابــط 

گــزاری اهــل بیــت )ع( 1398( دوســتانه و دیپلمــایس بــا جهــان غــ�ی مســلمان آغــاز شــد. )خ�ب

ادعاهــای مزبــور، بــر ایــن پیش فــرض اســتوار اســت کــه ماهیــت فقــه اســالمی، بــر جهاد و 

جنــگ اســت و اســالم دیــن شمشــ�ی اســت، و جهــاد اســالمی را دلیــل بــر مدعاشــان آورده اند. 

ــه  ــود ک ــوان می ش ــن عن ــبهات نوی ــب ش ــری و در قال ــورت دیگ ــه ص ــروزه ب ــا، ام ــن ادعاه ای

اســالم دیــن تــرور و خشــونت اســت، اســالم دیــن جنــگ و شمشــ�ی اســت و اینکــه جهــاد بــا 

گــزاری اهــل بیــت  یــک اصــل عمومــی حقوق بــ�ش بــه نــام آزادی عقیــده مغایــرت دارد. )خ�ب

)ع( 1398(

 نــدارد. منشــأ 
گ

ویل واقعیــت آن اســت کــه شــبها�ت کــه در ایــن زمــان مطــرح می شــود تــاز�

ــوع و  ــه موض ــبت ب ــل نس ــت، جه ــیایس اس ــراض س ــم اغ ــر نگویی ــر، اگ ــات فوق الذک اتهام

ن نظریــه و  ن در نــگاه بــه ایــن موضــوع در اســالم اســت. از طــر�ن بایــد بــ�ی جامعیــت نداشــ�ت
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ــان قدرت طلــب تفیــک قائــل شــد. در بســیاری از مــوارد، آنچــه کــه  عمــل برخــی از حکمرای

توســط بعــین از حــکام و فرمانروایــان کشــورهای اســالمی صــورت گرفتــه اســت مطابــق بــا 

ــات  ن نظری ــ�ی ، موجــب طــرح چن ــن ضعف هــای شــناخ�ت ــوده اســت. ای ــن اســالمی نب موازی

گــزاری اهــل بیــت )ع( 1398( اشــتباه و یــا شــبها�ت در اذهــان شــده اســت. )خ�ب

بنابرایــن ســوال اصــیل ایــن مقالــه پاســخ دادن بــه شــبهات و ســواال�ت از ایــن دســت اســت 

ــر دیگــران  ــرای تحمیــل عقیــده ب ــا جهــاد ب ــن جنــگ و شمشــ�ی اســت؟ آی ــا اســالم دی کــه آی

ن الملــیل اســالم بــا دیگــران،  یــا کشورگشــا�ی و یــا تملــک منابــع حیــا�ت اســت؟ آیــا روابــط ب�ی

تنهــا براســاس جهــاد و جنــگ مــداوم، قابــل تفســ�ی اســت؟ و فرضیــه مقالــه آن اســت کــه 

ن در پرتــو صلــح عادالنــه مفهــوم  در اســالم صلــح عادالنــه اصالــت دارد و جهــاد و جنــگ نــ�ی

ــد. ــدا می کن پی

مفهوم صلح عادالنه

، ســازش« )عمیــد 1393، ج 2: 1366( »ســازش کــردن،  صلــح در لغــت بــه معنــای »آشــ�ت

ن 1377، ج 2: 216( آمــده اســت. در لغت نامــه دهخــدا  آشــ�ت کــردن« و »توافــق« )معــ�ی

ــته  ــح دانس ــا�ن صل ــازش« از مع « و »س ن ــ�ی ن متنازع ــ�ی ــرایصن ب ــلم« و »ت «، »س ــ�ت ن »آش ــ�ی ن

، پایــان دادن  ی
شــده اســت. )دهخــدا 1377، ج 9: 13249-13248( صلــح رفــع اختــالف، آشــ�ت

ن در  ــ�ی ــکاران 1389، ج 1: 1106( و همچن ــس و هم ــت. )انی ــالمت اس ــگ و مس ــت جن ــه حال ب

ن الملــیلی  ی حالــت آرامــش و نبــودن مخاصمــات در ســطح ب�ی
اصطــالح سیاســت، صلــح یعــ�ن

ــالم  ــا استس ــلیم ی ــازش، تس ــح، س ــود از صل ــی 1379: 92( مقص ــه اي. )نعمت الله ــا منطق ی

نیســت، بلکــه بــه دنبــال وجــود روابــط عــادی، طبیعــی و آرام میــان ملت هاســت. )برزنــو�ن 

ن  ن همــ�ی ن الملــیل نــ�ی 1384: 82-81( صلــح تــا قبــل از تاســیس ملــل متحــد در روابــط ب�ی

مفهــوم را داشــت. )بیگــزاده 1389: 516( �فــا فقــدان جنــگ بــه معنــای برقــراری و تــداوم 
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صلــح نیســت بلکــه انجــام هــر عمــیل کــه در تعــارض بــا عدالــت باشــد ممکــن اســت ســبب 

ــا  ــان جنــگ رسد قــوام یافــت. ام ــس از پای ــدگاه پ ــن دی ــح و نقــض آن شــود. ای ــد صل تهدی

ــه آن در مجامــع علمــی و ســیایس بیــش از  ــح و راهکارهــاي رســیدن ب امــروزه ســخن از صل

ــه و  ــاره صلــح اغلــب آرمان گرایان ــه طــور کیل بحث هــاي موجــود درب گذشــته شــده اســت. ب

یه 1382( ــ�ی ــته اند. )بش ــش داش ــر�ب گرای ــل تج ــه تحلی ــد و ب ــه بوده ان ارزش گذاران

ــه  ــرار دارد. چنانک ــگ ق ــل جن ــت و در مقاب ــ�ت اس ــان آش ــع هم ــح در واق ــاریس صل در ف

ــح »peace« و  ــیس صل ــان انگلی ــرب و در زب ــل ح ــلم و در مقاب ــرادف س ــح م ــر�ب صل در ع

ن  ــ�ی ــف ن ــب مختل ــان و مکات ــا، ادی ــا، زبان ه ــگ »war« می باشــد. در فرهنگ ه ــل جن در مقاب

ی و جنــگ آمــده اســت. ــای آشــ�ت و عــدم درگــ�ی ــح در همــان معن صل

ی  ن ان، برابــر کــردن چ�ی ن ن افــراط و تفریــط، مــ�ی ن بــه معنــای داد، انصــاف امــری بــ�ی عــدل نــ�ی

ــری(،  ــود )هجوی ــای خ ــه ج ی ب ن ــ�ی ــر چ ــادن ه ــدا 1377، ج 9: 13905(، نه ی )دهخ ن ــ�ی ــا چ ب

ن 1377، ج 2: 2282( و امثــال آن آمــده اســت. اهــل لغــت  دادگــری، انصــاف و راســ�ت )معــ�ی

ــی  ــداد، ســتم )دســتور اللغــه( وجــود )منته ــوارد(، بی ــرب الم ــم )اق ــر ظل ن آن را در براب ــ�ی ن

ــون  ــه همچ ــدل ک ــا�ن ع ــه مع ــه ب ــا توج ــدا 1377، ج 9: 13905( ب ــته اند. )دهخ االرب( دانس

ــر آن حاکــم اســت، معــ�ن آن را می تــوان  ــه نوعــی نگرش هــای روشــن و همســو�ی ب صلــح ب

ی در جــای خــود دانســت. چنانکــه امــام عــیل )ع( پیشــوای بــزرگ  ن ن هــر چــ�ی در قــرار گرفــ�ت

اســالمی بــه زیبــا�ی آن را در نهج البالغــه ترســیم نمــوده اســت. »العــدل یضــع االمــور 

ی را در جــای  ن ــدل هــر چــ�ی ــا�ن 1365، حکمــت 437(، »ع ــا« )فیض االســالم اصفه مواضعه

خــود قــرار می دهــد« و در ارتبــاط بــا اهمیــت و نقــش آن اشــاره می نماینــد: »العــدل ســائس 

عــام« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، حکمــت 437(، »عدالــت قانــو�ن عــام و مدبــری کیل 

اســت«.

ن پایه هــای عمومــی  در تعریــف عدالــت می تــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه عدالــت جــز اولــ�ی
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ــت  ــام عدال ن اقس ــ�ی ــح و ن ــا صل ــد آن ب ــا�ن و پیون ــت، مع ــاره عدال ــت. درب ــ�ش اس حقوق ب

 ، ن ــ�ی ــه ن ــن زمین ــته اند. در ای ــه و نوش ــیار گفت ــخنان بس ــک، س ــر ی ــق ه ــا و راه تحق و منش

صاحب نظــران و دانشــمندان از مکتب هــای گوناگــون در گذشــته و حــال، تعریف هــا و 

برداشــت های گوناگــو�ن را ارائــه داده انــد. تعریف هــا�ی کــه از ســوی آنــان از عدالــت شــده، 

، فقیهــان بــا  بیشــ�ت تعریــف بــه مصــداق اســت. عالمــان اخــالق، بــا توجــه بــه مســائل اخــال�ت

توجــه بــه فقــه، فیلســوفان و متکلمــان و سیاســتمداران هــر کــدام بــا توجــه بــه دانش هــای 

ــا�ن 1399( ــد. )مزین ــه کرده ان مــورد نظــر خــود، تعریفــی را ارائ

مقولــه صلــح را نمی تــوان از ارزش هــای انســا�ن همچــون عدالــت، توســعه و امنیــت جـــدا 

ــدون وجــود ارزش هــای مذکــور تحقــق نخواهــد یافــت. در  ــه ب ــح عادالن ــذا صل دانســت، ل

جامعــه ای کــه عدالــت نباشــد، نمی تــوان انتظــار تحقــق صلــح را داشــت. صلــح، عدالــت، 

توســعه و امنیــت عنــا� الزم و ملــزوم همدیگــر هســتند و بــدون شــک صلــح پایــدار بــدون 

ایــن عنــا�، قابلیــت تحقــق نخواهــد داشــت. )صــاد�ت 1388: 292(

ــه خــو�ب  ــن دو مفهــوم ب  ای
گ

ــاط و همبســتی ــت، ارتب ــح و عدال ــت صل ــه ماهی ــا نظــر ب ب

ــت  ــه عدال ــواره ب ــح هم ــمندان صل ــران و اندیش ــل متفک ن دلی ــ�ی ــه هم ــود. ب ــاهده می ش مش

رویکــردی جــدی داشــته اند و صلــح را بــدون عدالــت فاقــد حقیقــت و مفهــوم حقیقــی خــود 

ــح  ــا صل ــاط ب ــراوا�ن در ارتب ــات ف ــدن نظری ــد آم ــر موجــب پدی ــن ام ن ای ــ�ی ــد. همچن می دانن

و رابطــه آن بــا عدالــت و نظریــه صلــح عادالنــه گردیــده اســت. نمونــه آن در دوره معــا� 

ــح  ــه صل ــیل در زمین ن المل ــه ب�ی ــس موسس ــروژی و رئی ــمند ن ــگ دانش ــان گالتون ــه یوه نظری

می باشــد کــه جنــگ را معلــول �ب عدالــ�ت دانســته و معتقــد اســت صلــح بــه معنــای حقیقــی، 

ن ملــل عالــم اســت. در واقــع �ب عدالــ�ت در جهــان معلــول حاکمیــت ملــ�ت  اســقرار عدالــت بــ�ی

بــر ملــت دیگــر، اســتعمار، اســتثمار و امثــال آن می باشــد کــه بــرای وصــول بــه صلــح مــداوم 

ــط  ن عدالــت مســتلزم رواب ــرود. از ســوی دیگــر تامــ�ی ن ب ــ�ی ــن جریان هــا از ب ــد ای و واقــع بای

ــف و  ــد کشــورهای ضعی ــوده و بای ــم ب ــان دولت هــای عال ــل می ــکاری و تعام ــی، هم صمیم
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ــود. ــاری نم ــت را ی تنگ دس

 ، ــ�ش ــت حقوق ب ، رعای ــا�ن ــت انس ــه کرام ام ب ــ�ت ــای اح ــه معن ــه ب ــح عادالن و صل ــ�ن از ای

ــگ و  ــونت، جن ــرت، خش ی از نف ــ�ی ــان ها، جلوگ وع انس ــ�ش ــه آزادی م ــدی ب ــت، پایبن عدال

، مذاکــره،  حــل منازعــات از طریــق شــیوه های مبتــ�ن بــر عــدم خشــونت ماننــد آشــ�ت

ــا از هــر راه ممکــن  ــالش می شــود ت ــه ت ــح عادالن ــری و مصالحــه می باشــد. در صل میانجی گ

ام متقابــل و یکدیگرپذیــری را فراهــم ســازد و  زمینــه زیســت باهمــی مبتــ�ن بــر عدالــت، احــ�ت

ــا 1395( د. )آری ــ�ی ــورت گ ی ص ــ�ی ن جلوگ ــونت آم�ی ــورد خش ــه برخ از هرگون

ــح  ــت صل ــر اصال ــ�ن ب ــون و نگرش هــای مبت ــا�ت غــ�ن از مت ــده ادبی ــن اســالم دربردارن دی

ــر پایــه مبــا�ن معرفت شناســانه و انسان شــناخ�ت اســالمی می باشــند.  عادالنــه می باشــد کــه ب

)اخــوان کاظمــی و همــکاران 1398( صلــح عادالنــه یــی از اهــداف اســایس در اســالم اســت، 

ــن  ــمندترین و اصویل تری ــزء ارزش ن رواج دارد و ج ــالمت آم�ی ــ�ت مس ــه در آن همزیس ــ�ت ک حال

ی اســت. امــکان رســیدن بــه صلــح عادالنــه، بــدون توجــه بــه عدالــت میــ�  نیازهــای بــ�ش

ــ�ی  ــت اســت. در غ ــد اجــرای عدال ــدار نیازمن ــح پای ــر اجــرای صل ــارت دیگ ــه عب نمی شــود. ب

آن صــورت ممکــن اســت بــرای مــد�ت صلــح برقــرار شــود، امــا قطعــا شــکننده خواهــد بــود. 

ــدر 1384: 48( )مقت

ن الملــل اســت  نظریــه صلــح عادالنــه از نظــر نگارنــدگان ایــن مقالــه، یــک نظریــه روابــط ب�ی

د. ایــن نظریــه را می تــوان بــه عنــوان  ن ایــرا�ن مــورد تاییــد قــرار می گــ�ی کــه از ســوی محققــ�ی

ــه کــرد و  ــدی و ارائ ــل  مفهوم بن ن المل ــط ب�ی ــ�ن در حــوزه رواب ــات اســالمی و دی ــی از نظری ی

ن الملــل و بــه تجویــز در ایــن حــوزه  ن پدیده هــای روابــط ب�ی ایــن ظرفیــت را دارد تــا بــه تببــ�ی

دازد. بــ�پ

ن الملــل مــورد  ــه در اســالم اصالــت دارد و دولت هــای اســالمی و نظــام ب�ی صلــح عادالن

ــان باشــند.  ــه در جه ــح عادالن ــال اســتقرار صل ــه دنب ــد ب ن بای ــ�ی ــد دولت هــای اســالمی ن تایی
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ــت.  ــان اس ــه در جه ــح عادالن ــتقرار صل ــت اس ن در جه ــ�ی ــج( ن ــدی )ع ت مه ــرصن ــور ح ظه

حقیقــت و واقعیــ�ت کــه تــا قبــل از ایشــان هیچکــیس موفــق نشــده اســت و موفــق نخواهــد 

ــا آن را بطــور کامــل در جهــان مســتقر نمایــد. شــد ت

در بخــش اول ایــن مقالــه، صلــح عادالنــه و اجــزای آن و اصالــت آن در اســالم بــه صــورت 

کیل توضیــح داده شــد و در بخــش دوم بــه بــرریس مفهــوم جهــاد در اســالم پرداختــه 

می شــود، مفهومــی کــه مــورد ســوء اســتفاده زیــاد در طــول تاریــخ قــرار گرفتــه اســت و هــر 

ــار زدن گــرد و غبارهــا از  ــال کن ــه دنب ــه ب ــار آن شــده اســت. ایــن مقال کــیس از ظــن خــود ی

مفهــوم جهــاد و جنــگ در اســالم و بــرریس حقیقــت آن در محیــط )Context( صلــح عادالنــه 

اســت.

جهاد و نسبت آن با صلح عادالنه در اسالم

ــن  ــت. از ای ــت اس ــارزه و فعالی ــش، مب ــ�ن کوش ــه مع ــه »ج-ه-د« ب ــاد« از ریش واژه »جه

مــاده، شــصت و نــه مــورد در نهج البالغــه وارد شــده اســت. جهــاد برعکــس آنچــه کــه امــروزه 

توســط سیاســت مداران مطــرح می شــود تنهــا بــه معــ�ن جنــگ و خونریــزی نیســت، بلکــه در 

اصــل بــه معــ�ن کوشــش و مبــارزه در عرصه هــای گوناگــون اســت.

ــاد  ــاد دفاعــی و دیگــری جه ــوع اســت؛ نخســت جه ــا دو ن ــگ اســالمی م ــاد در فرهن جه

. برخــی می گوینــد کــه جهــاد ابتــدا�ی هــم همــان جهــاد دفاعــی و در تــداوم جهــاد  ابتــدا�ی

ن معنــا فرضیــه ایــن مقالــه کــه جهــاد را در محیــط صلــح  ی 1398( همــ�ی دفاعــی اســت. )قنــ�ب

ــرار می دهــد. ــد ق ــد را مــورد تایی ــا آن مطــرح می کن ــاط ب ــه و در ارتب عادالن

« و »جهــاد اصغــر« تعریــف  در فرهنــگ اســالمی مفهــوم جهــاد در دو قالــب »جهــاد اکــ�ب

شــده اســت. جهــاد اکــ�ب جهــاد بــا نفــس و هــوای نفــس و شــهوانیات اســت و ایــن معنــای 

ن مویــد فرضیــه مقالــه اســت کــه جهــاد و جنــگ در اســالم یــک مفهومــی دارای  از جهــاد نــ�ی
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 ، قیــد و بنــد و در ارتبــاط بــا مقابلــه و مبــارزه بــا شــهوت و خودپرســ�ت اســت. لــذا جهــاد اکــ�ب

ــاد اصغــر می شــود.  ــه جه ــ�ی ب ، تعب و�ن ــ�ی ــگ ب ــا درون و نفســانیات اســت و از جن ــاد ب جه

پــس جهــاد اصغــر کــه همــان جنــگ اســت در ارتبــاط بــا جهــاد اکــ�ب کــه مقابلــه بــا �ب اخــال�ت 

ــط و  ــا آن محی ــاط ب ــد و در ارتب ــدا می کن ــا پی ــ�ت و شــهوت های نفســا�ن اســت معن و �ب عدال

بــه عبــار�ت اســتقرار صلــح عادالنــه در جهــان اســت.

ن اســالم هیــچ وقــت آغازگــر جنــگ نیســت. بــه آیــات قــرآن نــگاه کنیــد، بــدون  دیــن مبــ�ی

ن  انــدازی نکنیــد. عــ�ی انــدازی نکردنــد، شــما ت�ی وع بــه ت�ی اســتثنا می گویــد کــه اگــر دیگــران رسش

ن )ع( در نامه هــای مختلــف بیــان می فرماینــد. ایشــان می گوینــد  المومنــ�ی ایــن فرمایــش را ام�ی

ــ�ی را بیندازیــد و هرگــز آغازگــر  ن ت ــ�ی را انداختنــد، شــما دومــ�ی ن ت هــر وقــت دشــمنان اولــ�ی

ــْن  َّ ِم ــیَلی ــا َع ــِري َم ــد: »َو َلَعْم ــه 24 می فرماین ن )ع( در خطب ــ�ی المومن ــید. ام�ی ــدازی نباش ان ت�ی

ــاٍن« )فیض االســالم اصفهــا�ن  ــاٍن َو الَ ِإیَه ــْن ِإْدَه ــيَّ ِم ــَط اَْلَغ ــَف اَْلَحــقَّ َو َخابَ ــْن َخاَل ــاِل َم ِقَت

د بــا کــیس کــه مخالفــت حــق کنــد و  1365، خطبــه 24(، »بــه جــان خــودم ســوگند، در نــ�ب

ت بــه �احــت  .« در اینجــا حــرصن د، نــه مداهنــه می کنــم و نــه سســ�ت طریــق گمراهــی ســ�پ

می فرماینــد کــه در مقابــل ظالــم ســکوت نمی کنیــم، منتهــا ظالمــی کــه مــا را هــدف قــرار 

داده اســت.

ن )ع( احســاس می کردنــد کــه مظلوم پــروری می شــود، در آنجــا اجــازه  المومنــ�ی هــرگاه ام�ی

ت اصــال بــا فرهنــگ و فلســفه مظلوم پــروری موافــق نیســت، لــذا  جهــاد می دادنــد. حــرصن

ــالمی  ــرو اس ــه قلم ــیس ب ــ�ت ک ــوید. وق ــوم ش ــه مظل ــد ک ــازه دهی ــد اج ــه نبای ــد ک می فرماین

ــه  ــن در آن لحظ ــد، م ــت نکنی ــما مقاوم ــر ش ــه اگ ــد ک ت می فرماین ــرصن ــد، ح ــه می کن حمل

آرزوی مــرگ می کنــم. چــرا؟ دلیلــش را در خطبــه 27 نهج البالغــه بیــان می کننــد کــه اگــر در 

ن همــراه بــا ذلــت  ایــن زمینــه جهــاد نکنیــد، شــما خــوار خواهیــد شــد و مــردن بهــ�ت از زیســ�ت

ی 1398( اســت. )قنــ�ب
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ن و احکامــش در جهــت رشــد، تــر�ت و تکامــل  ن نجات بخــش اســالم کــه تمــام قوانــ�ی آیــ�ی

وانــش را بــه حرکــت بــه ســوی کمــال ســفارش  یــت اســت و همیشــه پ�ی مــادی و معنــوی ب�ش

می نمایــد، بــرای فــرد و جامعــه ای کــه بــا مانعــی مواجــه شــوند و اســتقرار صلــح عادالنــه در 

ن مانــع، وضــع  ن ســد و برداشــ�ت ــا مشــکل مواجــه شــود دســتوری بــرای شکســ�ت آن جامعــه ب

ــاد و  ــتور جه ــد، و آن دس ــش نیای ــه ای پی ــان وقف ــیل انس ــد تکام ــا در رون ــت، ت ــوده اس نم

و�ی بازدارنــده انســان از رشــد و تکامــل و اســتقرار صلــح عادالنــه  مبــارزه �ب امــان بــا هــر نــ�ی

ــو عوامــل  ــوان جل ــه آن می ت ــا کمــک و توســل ب ــه ب ــده ای ک ــرا تنهــا وســیله و پدی اســت، زی

ش فســاد و ســتم  مزاحــم فــردی و اجتماعــی بــرای اســتقرار صلــح عادالنــه را گرفــت و از گســ�ت

 را 
گ

ی نمــود، بیدادگــران را رسکــوب کــرد، متجــاوز را رس جایــش نشــاند، زنجــ�ی بــرد� جلوگــ�ی

بریــد و حقــوق از دســت رفتــه را بــاز گرفــت، جهــاد اســت.

ــه  ــه، فتح ــواب الجن ــن اب ــاب م ــاد ب ــان الجه ــد ف ــا بع ــد: »ام ــیل )ع( می فرمای ــام ع ام

اللــه لخاصــه اولیائــه، و هــو لبــاس التقــوی، و درع اللــه الحصینــه و جنتــه الوثیقــه« 

ــاد دری اســت از درهــای  ــا بعــد، جه ــه 26: 96(، »ام ــا�ن 1365، خطب )فیض االســالم اصفه

ــاس  ــاد لب ــت، جه ــوده اس ــود گش ــوص خ ــتان مخص ــه روی دوس ــد آن را ب ــت، خداون بهش

ــودن  ــاس تقــوا ب ــه لب ت ب ــد اســت.« اشــاره حــرصن ن خداون تقــوا، زره محکــم و ســ�پ مطمــ�ئ

جهــاد ناظــر بــه تاییــد فرضیــه مقالــه اســت کــه جنــگ و جهــاد در اســالم و در فقــه، بــدون 

ــا و  ــه معن ــح عادالن ــط اســتقرار صل ــه در چارچــوب و محی چارچــوب و مســتقل نیســت بلک

ــد. ــدا می کن ــوم پی مفه

ن )ع(، آنهــا را بــه مجاهــدت ســفارش می فرمایــد:  امــام عــیل )ع( در وصیــت بــه حســن�ی

ــالم  ــه« )فیض االس ــبیل الل ــنکم �ن س ــکم و الس ــم و انفس ــاد باموالک ــه �ن الجه ــه الل »و الل

اصفهــا�ن 1365، نامــه 47(، »خــدا را، خــدا را، در مــورد جهــاد بــا امــوال، جان هــا، و 

ــمارد:  ــان را الزم می ش ــا گمراه ــارزه ب ــر مب ــه دیگ ــدا.« در خطب ــش در راه خ ــای خوی زبان ه

»امــا بعــد فــان جهــاد مــن �ف عــن الحــق رغبــه عنــه وهــب �ن نعــاس العمــی و الضــالل 
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« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365،  ، و انــا قــد هممنــا بالمســ�ی ن اختیــاراً. فریضــه عــیل العارفــ�ی

خطبــه 27(، »رساشــیب نابینــا�ئ و گمراهــی فــرو افتــاده، بــر رهــروان حــق الزم اســت، مــا 

ن  کمــر همــت بســته ایــم.« بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا راهــی کــه می توانــد مانــع تحقــق یافــ�ت

ت می فرمایــد: »و بــادروا  آرزوهــای زورگویــان و اســتعمارگران شــود جهــاد اســت، حــرصن

جهــاد عدوکــم« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، حکمــت 34(، »بــه جهــاد دشــمنان خویــش 

ــد.« ــادرت ورزی مب

 ، ــ�ت ک و بت پرس ــاط رسش ــه بس ــت ک ــت اس ــن جه ــالم بدی ــاد در اس ــع جه ی ــفه ت�ش فلس

ن بــر چیــده شــود و امــت مســلمان در ســایه  فســاد و تجــاوز و بیدادگــری از جامعــه و زمــ�ی

 تــوام بــا مهــر و 
گ

صلــح و عدالــت و در محیــط دور از گمراهــی، تباهــی و تبعیــض بــه زنــد�

ن  ك و بت پرســ�ت بــه عنــوان آیــ�ی محبــت و خلــوص بــ� برنــد. یعــ�ن بــر ملــ�ت و امــ�ت کــه رسش

حاکــم باشــد، و در جامعــه اى کــه فســاد و انحــراف اخــال�ت رایــج شــود، و ظلمــت بــه جــاى 

د، و باطــن جایگزیــن حــق گــردد، ایــن دیــن یــك نــوع خرافــه و ایــن اندیشــه  نــور قــرار گــ�ی

یــك نــوع بیمــارى فکــرى اســت، کــه بایــد بــه هــر قیمــت شــود آن را ریشــه کن ســاخت، تــا 

ایــن بیمــارى بــه دیگــران رسایــت ننمایــد. ایــن یعــ�ن همــان اســتقرار صلــح عادالنــه و نشــان 

ن صلــح عادالنــه در اســالم اســت. )شــفا�ئ 1373( دهنــده اصالــت داشــ�ت

ن )ع( می فرمایــد: »فــو اللــه مــا غــزی قــوم قــط �ن عقــر دارهــم. اال ذلــوا«  المؤمنــ�ی ام�ی

)فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، خطبــه 27: 94(، »بــه خــدا ســوگند هــر ملــ�ت در درون 

د حتمــا ذلیــل خواهــد شــد.« یعــ�ن ملــ�ت کــه در زمــان جنگ  خانــه اش مــورد هجــوم قــرار گــ�ی

ن بــه میــدان جهــاد اجتنــاب کننــد و مــورد یــورش دشــمن  بــه ســوی دشــمن نشــتابند و از رفــ�ت

نــد، شکســت خواهنــد خــورد و ذلیــل و خــوار خواهنــد شــد، و ملــ�ت کــه بــا اســتقبال  قــرار گ�ی

بــات کوبنــده بــر  دشــمن برونــد و در برابــر آنــان رس ســخ�ت و مقاومــت نشــان دهنــد و �ن

ــد. وز می گردن ــ�ی آنهــا وارد ســازند پ
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ن خــود و پذیــرش شکســت، مســاوی بــا  بدیهــی اســت کــه حضــور دشــمن ظالــم در رسزمــ�ی

ش �ب عدالــ�ت در جامعــه و متعاقــب آن ناصلحــی، عدم  قبــول و نهادینــه شــدن ظلــم و گســ�ت

آرامــش و امنیــت و ترویــج تــرور و خشــونت اســت و در ایــن زمــان، جهــاد و مقابلــه و جنــگ 

و مبــارزه و دفــاع، گامــی در جهــت اســتقرار صلــح عادالنــه در جوامــع اســت.

ــفه ها و  ــی از فلس ــن را ی ــت دی ــدن درخ ــارور ش ــر، ب ــه ای دیگ ــیل )ع(، در خطب ــام ع ام

ثمــرات جهــاد می شــمارد و می فرماینــد: »و لعمــری لــو کنــا نــا�ت مــا اتیتــم مــا فــام للدیــن 

ــه  ــه 45: 145(، »ب ــا�ن 1365، خطب عمــود، و ال اخــرصن لالیمــان عــود« )فیض االســالم اصفه

جانــم ســوگند، اگــر مــا در مبــارزه مثــل شــما بودیــم هرگــز پایــه ای بــرای دیــن برپــا نمی شــد 

کــت  ن نمی گردیــد.« یعــ�ن اگــر مــا هــم، چــون شــما از رسش و شــاخه ای از درخــت ایمــان ســ�ب

در میــدان جهــاد، تــرس و هــراس داشــتیم و از مبــارزه بــا دشــمنان اســالم خــودداری 

ــری. ــه از اســالم اث ــود و ن ــن خــ�ب ب ــه از دی ــم، ن می نمودی

ایــن بیــان از ایــن منظــر اهمیــت دارد کــه تقویــت دیــن و مذهــب اســالم در جامعــه بــه 

معنــای ترویــج صلــح عادالنــه در جوامــع اســت، زیــرا اصالــت در اســالم بــا صلــح عادالنــه 

اســت و ترویــج دیــن بــه ایــن هــدف یعــ�ن اســتقرار صلــح عادالنــه کمــک می کنــد.

ن بازگــو می فرمایــد:  ، هــدف و فلســفه توســل بــه جهــاد را چنــ�ی ت در نیایــیسش حــرصن

ء  ــاس یسش ــلطان و ال التم ــه �ن س ــا منافس ــذی کان من ــن ال ــم یک ــه ل ــم ان ــک تعل ــم ان »الله

د المعالــم مــن دینــک و نظهــر االصــالح �ن بــالدک، فیــا  مــن فضــول الحطــام، ولیکــن لــ�ن

مــن المظلومــون مــن عبــادک، و تقــام المعظلــه مــن حــدودک.« )فیض االســالم اصفهــا�ن 

ــن  ــرای ای ــه ب ــم ن ــا انجــام دادی ــی دا�ن آنچــه م ــو م ــروردگارا! ت ــه 131: 436(، »پ 1365، خطب

ی  ن بــود کــه ملــک و ســلطن�ت بــه دســت آوریــم، و نــه بــرای اینکــه از متــاع پســت دنیــا چــ�ی

ن رفتــه دینــت را بازگردانیــم، و  تهیــه کنیــم، بلکــه بــه خاطــر ایــن بــود کــه نشــانه های از بــ�ی

صلــح و مســالمت را در شــهرهایت آشــکار ســازیم، تــا بنــدگان ســتمدیده ات در ایمــ�ن قــرار 
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ده شــده بــار دیگــر عمــیل گــردد.«  ن و مقــررا�ت کــه بــه دســت فرامــویسش ســ�پ نــد، و قوانــ�ی گ�ی

ت، بســیار روشــن و دقیــق، فرضیــه مقالــه را تاییــد می کنــد کــه  جهــاد در  ایــن بیــان حــرصن

جهــت اســتقرار صلــح و عدالــت اســت و بــرای احقــاق حــق مظلــوم اســت نــه بــرای شــهوت 

. و قدرت طلــ�ب و جنگ طلــ�ب

ت بــرای اینکــه مــردم را بــه جهــت نظــری بــرای انجــام فریضــه جهــاد توجیــه کنــد،  حــرصن

ــِة أَْوِلَیاِئــِه َو  ــُه ِلَخاصَّ ــِة َفَتَحــُه اللَّ ــا بَْعــُد َفــِإنَّ اْلِجَهــاَد بَــاٌب ِمــْن أَبْــَواِب اْلَجنَّ می فرماینــد: »أَمَّ

ُتــُه اْلَوِثیَقــُة« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365،  ــِه اْلَحِصیَنــُة َو ُجنَّ ْقــَوى َو ِدْرُع اللَّ ُهــَو ِلَبــاُس التَّ

ی تردیــد جهــاد دری اســت از درهــای بهشــت کــه خداونــد بــه روی ویــژگان از  خطبــه 27(، »�ب

کاری، و زره امــان  ن دوســتانش برگشــوده اســت. آری، جهــاد لبــاس برازنــده پاکدامــ�ن و پرهــ�ی

بخــش الهــی، و ســ�پ محکــم اوســت.«

لِّ َو  ــذُّ ــْوَب ال ــُه ثَ ــُه اللَّ ــُه أَْلَبَس ــًة َعْن ــُه َرْغَب ــْن تََرَک ــد: »َفَم ت فرمودن ــرصن ــر ح ــا�ی دیگ در ج

ــُه  ْســَهاِب َو أُِدیــَل اْلَحــقُّ ِمْن ــِه ِبااْلإِ َِب َعــیَل َقْلِب ُ َغــاِر َو اْلَقَمــاِء َو �ن ــَث ِبالصَّ ــاَلُء َو ُدیِّ َشــِمَلُة اْلَب

ِبَتْضِییــِع اْلِجَهــاِد َو ِســیَم اْلَخْســَف َو ُمِنــَع النَّْصــَف« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، خطبــه 

ــان  ــر او پوشــاند، و در طوف ــت ب ــوش ذل ــد تن پ ــزد خداون ــاد بگری ــه از جه 27(، »آن کــس ک

فتنــه و بــال ســقوط کنــد، و در زیــر چکمــه فالکــت خــرد و زبــون شــود، و عقــل خــود را از 

دســت دهــد، و بــه کیفــر فــرار از جبهــه، حــق از او روی گردانــد، و ســخ�ت و مشــقت بــر او 

فــرود آیــد، و عدالــت از او روی برتابــد.«

ــگاه امــام عــیل )ع( جهــاد رکــن اعــالی اســالم و یــی از  لــذا مشــاهده می شــود کــه از ن

چهــار رکــن ایمــان اســت. )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، حکمــت 30( و همــه بایــد بــه ســوی 

ــد در جهــت اســتقرار  ــر کشــد، بای ــه ســوی خــدا پ ــاد بشــتابند، و هرکــس می خواهــد ب جه

صلــح عادالنــه تــالش کنــد و )از ســکونتگاه خویــش( خــارج شــود. )فیض االســالم اصفهــا�ن 

ــن مرگ هــا را  ی ه هــا و به�ت ن ــر ســایه ن�ی ــذا امــام عــیل )ع(، بهشــت را زی ــه 182( ل 1365، خطب
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شــهادت می نامــد و می گویــد قســم بــه آن کــیس کــه جــان پــ� ابیطالــب در دســت اوســت، 

ــروردگار اســت.  ــر مــن آســان تر از مــرگ در بســ�ت در غــ�ی طاعــت پ ــه شمشــ�ی ب ب هــزار �ن

ــه 123( ــا�ن 1365، خطب ــالم اصفه )فیض االس

مشــاهده شــد کــه امــام عــیل )ع( جهــاد را دری از درهــای بهشــت و وســیله ای بــرای حفــظ 

و معتقــد اســت کــه بــه فرمــان جهــاد، مــردم  عــزت و شــکوه امــت اســالم برمی شــمرد. از ایــ�ن

نــد و عــزت و کیــان خــود را پــاس بدارنــد. امــت اســالم  ن ــا خ�ی ــه پ ــان ب ــا دل و دســت و زب ب

ــرای  ــرا هــر کــه ب ــد، زی ن ــر باطــل خشــم گ�ی ــه صــف ایســتند و ب ــر باطــل ب یکپارچــه در براب

خــدا پیــکان خشــم را در برابــر باطــل قــرار دهــد، خداونــد او را بــر باطــل، هــر قــدر هــم 

ــه خاطــر  ه خشــم خــود را ب ن ــ�ی ــد هــر کــه رسن ــد. امــام می فرمای وز گردان ــ�ی ســخت باشــد، پ

ــا�ن  ــالم اصفه ــود. )فیض االس ــا ب ــا توان ین باطل ه ــخت�ت ــردن س ــود ک ــد، در ناب ن کن ــ�ی ــدا ت خ

1365، حکمــت 165(

ت بــه جهــاد و تعابــ�ی و عبــارا�ت کــه در مــورد جهــاد به  بنابرایــن نــگاه دیــ�ن و معنــوی حــرصن

کار می بــرد، نشــان دهنــده آن اســت کــه جهــاد یــک مفهــوم مقــدس در اســالم اســت و در 

جهــت اســتقرار صلــح عادالنــه اســت و اینطــور نیســت کــه حاکــم اســالمی بــرای توســعه طل�ب 

و قدرت طلــ�ب جنــگ بــه راه بینــدازد، بلکــه جنگ هــا مقیــد و محــدود بــه اصــول و اهــدا�ن 

اســت و آن اصــول و اهــداف همــان اســتقرار صلــح عادالنــه در جهــان اســت.

لــذا مشــاهده می شــود کــه در مکتــب اســالم، ارزش جهــاد بــه احیــای ارزش هــای دیــ�ن 

د.  و الهــی اســت و رزمنــده بایــد تمــام هــدف خــود را بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بــه کار گــ�ی

ن  ــه همــ�ی ــ�ب و کشورگشــا�ی نیســت. ب ــرای هــوای نفــس و قدرت طل ــاد ب )رســتمی 1384( جه

ن )ع( »جهــاد« را بــه قیــد »�ن ســبیل اللــه« مقیــد می کنــد و از ایــن  المؤمنــ�ی دلیــل، ام�ی

دیــ�ن متمایــز می ســازد و در وصیت نامــه  طریــق، روش و مقصــد رزمنــده دیــ�ن را از غ�ی

ــه.«  ــه �ن الجهــاِد ِباَمواِلکــم و اَنفِســکم و اَلِســنتکم �ن ســبیل الّل ــه الّل خــود می فرمایــد: »الّل
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ــاره  ــید درب س ــدا ب�ت ــید، از خ س ــدا ب�ت ــت 366(، »از خ ــا�ن 1365، حکم ــالم اصفه )فیض االس

ــچ  ــن از هی ــج دی ــراى تروی ــان در راه خــدا ب ــان و زبان هایت ــان و جان هایت ــه مال هایت جهــاد ب

ن خــوددارى نکنیــد.« چــ�ی

بدیــن ترتیــب نتیجــه جهــاد نکــردن، خــوار شــدن اســت. برخــی دولتمــردان عــر�ب کــه جهــاد 

عادالنــه  را رهــا کردنــد و بــه ســمت ســازش بــا رژیــم ارسائیــل و تــن دادن بــه ذلــت و صلــح غ�ی

ــه  ــل ب ــکا و ارسائی ــب آمری ــت و حقــ�ی و کوچــک شــدن از جان ی جــز ذل ن ــا چــ�ی ــد، نهایت رفتن

دســت نیاوردنــد. تعابــ�ی خفت بــار ترامــپ در مــورد حاکمــان ایــن کشــورها شــاهد محکمــی 

ــرب  ــه غ ــ�ت ســ�ی تحــوالت تاریخــی در منطق ــت. از جه ــن مســ�ی اس ــودن ای ــح نب ــر صحی ب

ــه  ــر ب ــل منج ــم ارسائی ــا رژی ــه ب ــازی رابط ــ�ن عادی س ــد، یع ــن رون ــه ای ــان داد ک ــیا نش آس

ن نشــد و شــاهد بودیــم کــه در رژیــم  تحقــق عدالــت، آرامــش و امنیــت بــرای مــردم فلســط�ی

ارسائیــل در جنــگ 11 روزه غــزه، چگونــه مجــددا حقــوق فلســطی�ن ها را تضییــع و خانه هــای 

ــهادت  ــه ش ــاه را ب ــودکان بیگن ــردان و ک ــان، م ــادی از زن ــدادی زی ــرد و تع ــراب ک ــا را خ آنه

رســانید.

ــط اســتقرار  ــاد در محی ــا جه ــه تنه ــود ک ــب ب ــن مطل ــر ای ــدی ب ــر تایی ــن تحــوالت، مه ای

ن الگــو  ن از همــ�ی ن هســت و جبهــه مقاومــت نــ�ی صلــح عادالنــه کــه هــدف جبهــه مقاومــت نــ�ی

دنبالــه روی و تبعیــت می کنــد، مســ�ی درســ�ت اســت کــه منجــر بــه صلــح و آرامــش می شــود 

و مشــاهده شــد کــه تنهــا بــه واســطه جهــاد و مقابلــه حمــاس و ســایر گروه هــای اســالمی در 

ن بــود کــه رژیــم ارسائیــل مجبــور بــه پذیــرش آتش بــس شــد. فلســط�ی

« )منافقــون،   َ ن ــِه اْلِعــزَُّة َوِلرَُســوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنــ�ی ن راســتا قــرآن کریــم می فرماینــد: »َوِللَّ در همــ�ی

آیــه 8(، »عــزت از آن خــدا و از آن پیامــ�ب او و از آن مؤمنــان اســت.« یعــ�ن مســلمانان حــق 

 
گ

ــد� ــه زن ــد مگــر می شــود مومــن ذلیالن ــد، چــون اینهــا خــدا دارن  کنن
گ

ــد� ــه زن ان ــدارد حق�ی ن

 کــردن، صلــح و آرامــش حقیقــی بــه همــراه نمــی آورد و 
گ

انــه و ذلیالنــه زنــد� کنــد؟ زیــرا حق�ی
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تنهــا موجــب تــداوم ظلــم و �ب عدالــ�ت و خشــونت در جهــان می شــود. تنهــا صلــح عادالنــه و 

جهــاد در جهــت اســتقرار صلــح عادالنــه در جهــان اســت کــه می توانــد منجــر بــه ریشــه ک�ن 

، جنــگ و خشــونت در جهــان شــود. ناامــ�ن

ــن  ــد و م ــم�ن کنن ــن دش ــا م ــم ب ــرب عال ق و غ ــر رسش ــد: »اگ ن )ع( می فرماین ــ�ی المومن ام�ی

بدانــم حــق بــا مــن اســت و آنهــا باطــل هســتند از ایــن میــدان فــرار نمی کنــم.« در جــا�ی 

ــد  ــن بیای ــگ م ــه جن ــودش ب ــوای خ ــات و ق ــام امکان ــا تم ــرب ب ــر ع ــد: »اگ ــر می فرماین دیگ

ــم.«  ــی�ن نمی کن ــت عقب نش ــن هیچوق ــل، م ــا باط ــم و آنه ــق باش ــن ح ــه م ــی ک ط ــه رسش ب

ــَتَحرَّ  ــی َو اْس ــَس اْلَوَغ ــْو َحِم ــْم أَْن َل ــنُّ ِبُک ِّی اَلئَُظ
ــِه ِإ�ن ــُم اللَّ ن می فرماینــد: »ایْ در خطبــه 34 نــ�ی

ــرَّأِْس« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365،  ــَراَج ال ــٍب انِْف ی َطاِل ــِن أَ�بِ ــِن ابْ ــْم َع ــِد انَْفرَْجُت ــْوُت َق اْلَم

ــوب  ــد مغل ــارى نکردن ــر را واگذاشــتند و ی ــه یکدیگ ــان ک ــه خــدا ســوگند، آن ــه 34(، »ب خطب

شــدند. پنــدارم کــه چــون جنــگ درگــ�ی شــود و کشــتار بــه غایــت رســد، چنــان از گــرد پــ� 

ابوطالــب پراکنــده شــوید کــه دیگــر بازگشــ�ت برایتــان نباشــد، بدانگونــه کــه رس بریــده دیگر به 

ت در ادامــه می فرماینــد: »شــما بدانیــد اگــر کــیس بــه دشــمنش اجــازه  بــدن نچســبد.« حــرصن

ن او بیایــد، ایــن دشــمن گوشــت او را می خــورد، اســتخوان او را می شــکند،  دهــد بــه رسزمــ�ی

پوســت او را می کنــد و اینجــا خواهیــد دیــد کــه چقــدر ذلیــل خواهیــد شــد و چقــدر حقــ�ی 

ــا  ت در ادامــه می فرماینــد: »َفأَمَّ اســت آن عقــل و قلــ�ب کــه در درون ســینه شماســت.« حــرصن

ــَواِعُد  ُ ِمْنــُه َفــَراُش اْلَهــاِم َو تَِطیــُح السَّ ــِة تَِطــ�ی َِفیَّ ْ ٌْب ِباْلَم�ش َ ــِه ُدوَن أَْن أُْعِطــَي َذِلــَك �ن أَنـَـا َفَواللَّ

ــُه بَْعــَد َذِلــَك مــا یَشــاُء« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، خطبــه 34(،  َو ااْلئَْقــَداُم َو یَْفَعــُل اللَّ

»امــا مــن، بــه خــدا ســوگند از پــاى ننشــینم و قبــل از آن کــه دشــمن فرصــت یابــد بــا شمشــ�ی 

اکنــد، و  بــه اى بــر پیکــر او وارد ســازم کــه ریزه هــاى اســتخوان رسش را ب�پ آبدیــده چنــان �ن

بازوهــا و قدم هایــش جــدا گــردد و از آن پــس خــدا هــر چــه خواهــد انجــام دهــد.«

ــال  ــه دنب ت در مــورد دشــمن ظالمــی اســت کــه نقشــه کشــیده و ب اینجــا خطــاب حــرصن

ــران  ــوق دیگ ــه حق ــاوز ب ــت تج ــود در جه ــه های خ ــردن نقش ــش ب ــ�ت و پی ــم و �ب عدال ظل
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ن  ــ�ت ــا یاف ــه و معن ــح عادالن ــوم صل ــد، مفه ــم موی ــراز ه ــن ف ت در ای ــرصن ــ�ی ح ــت. تعاب اس

ــت. ن فضــا�ی اس ــ�ی ــاد در چن جه

جهــاد در اســالم بــا جنــگ مادي گرایانــه درتاریــخ بــ�ش متفــاوت اســت. همانطــوری کــه 

، هدایــت، ایثــار و اصــالح امــور انســان ها  اشــاره شــد مبنــا و هــدف جهــاد دراســالم، پــا�ی

ی  ــلطه طل�ب ــاي س ــر مبن ــ�ت ب ، بیش ــ�ش ــخ ب ــف تاری ــاي مختل ــه جنگ ه ی ک
ــور�ت ــد. درص مي باش

ی نداشــته انــد.  واهــداف توســعه طلبانه صــورت گرفته انــد و جــز کشــتار و خونریــزي عواقــ�ب

گــزاری مهــر 1385( )خ�ب

یــع نشــده، بنابرایــن،  در اســالم، جهــاد بــرای کشورگشــا�ی و توســعه قــدرت شــخی ت�ش

ه جویانه.  ن جهــاد یــک اقــدام رها�ی بخــش )و در فضــای صلــح عادالنــه( اســت نه اقدامــی ســت�ی

ن منظــور در صــور�ت کــه امــکان وصــول بــه اهــداف جهــاد از طریــق غــ�ی نظامــی  بــه همــ�ی

ــه اســالم قبــل  ــه جنــگ متوســل شــد، اصــوال لــزوم دعــوت کفــار ب ــد ب میــ� باشــد، نبای

و خداونــد جهــاد را بــه منظــور  ن دلیــل واجــب شــده اســت. از ایــ�ن از آغــاز جنــگ بــه همــ�ی

ان، رهــا�ی مســتضعفان و ایجــاد زمینــه معرفــت و آشــنا�ی )و نجــات( کســا�ن  رسکــو�ب مســتک�ب

ی نســبت بــه معــارف توحیــدی و راه هــای کســب ســعادت دنیــا و  کــه در جهالــت و �ب خــ�ب

ــت.)وحیدی منش 1391( ــرده اس ــب ک ــده اند، واج ــته ش ــرت، نگه داش آخ

ه جو�ی اســالم و در بیــان فلســفه و حقیقــت  ن عالمــه طباطبــا�ئ در نفــی جنگ طلــ�ب و ســت�ی

ــن،  ــت، بنابرای ــه« اس ــه »الل ــالی کلم ــن و اع ــه دی ــاد اقام ــرض از جه ــد: غ ــاد می نویس جه

ط اســت. جهــاد بــرای برتری جــو�ی بــر امــوال  جهــاد عبــاد�ت اســت کــه در آن قصــد قربــت رسش

ــا  ــاع ذات ــاع از حــق انســانیت واجــب شــده و دف ــرای دف ــه ب ــران نیســت، بلک و اعــراض دیگ

ــه  ــه آی ــل، دنبال ن دلی ــ�ی ــه هم ــت. ب ــد اس ــروج از ح ــاوز خ ــه تج ــت، در حایل ک ــدود اس مح

ــاوز  ــدی و تج ــه 190(، »تع ــره، آی ــن« )بق ــب المعتدی ــه ال یح ــدوا ان الل ــد: »ال تعت می فرمای

ــا�ئ 1417 ق: 63( ــدارد.« )طباطب ــد تجــاوزکاران را دوســت ن ــه خداون ــه درســ�ت ک ــد، ب نکنی
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در نتیجــه اســالم حقیقــی، نــه تنهــا دیــن تعــدی و تجــاوز و ناســازگاری و جنــگ نیســت، 

ی و در  ــه جهــاد، اقدامــی انسان دوســتانه، حقوق بــ�ش ن آن از جمل بلکــه دســتورات و فرامــ�ی

ش صلــح و عدالــت در پرتــو حاکمیــت الهــی و نفــی حاکمیــت طاغــوت و مبــارزه  راســتای گســ�ت

بــا ظلــم و �ب عدالــ�ت اســت.

وط بــه عادالنــه بــودن آن و  پــس در برابــر دشــمنان و کفــر اندیشــان، تثبیــت صلــح، مــ�ش

ن در فرمــان اســتانداری  حفــظ عــزت و اقتــدار اهــل ایمــان اســت. چنان کــه امــام عــیل )ع( نــ�ی

ــد و خشــنودی  ــرا خوان ــح ف ــه صل ــو را ب ــر دشــمن ت ــد: »اگ ــک اشــ�ت می فرمای ــه مال مــرص ب

ــودت  ــ�ت خ ــو و راح ــپاهیان ت ــایش س ــه آس ــح مای ــرا صل ــن، زی ــود، آن را رد مک ــدا در آن ب خ

ــح، از دشــمن خــود  ــس از صل ــا پ ــو اســت، ام ن ت از اندوه هــا و دردرسهــا و امنیــت رسزمــ�ی

ت  ســخت بــر حــذر و هوشــیار بــاش، زیــرا گاه دشــمن، خــود را نزدیــک می کنــد تــا غافلگــ�ی

ن مبــاش.« )فیض االســالم  کنــد. پــس احتیــاط کــن و دوراندیــش بــاش و بــه دشــمن، خوشــب�ی

اصفهــا�ن 1365، نامــه 53(

ــه  ــه اســت و ب ــح عادالن ــت اســتقرار صل ــی در جه ــی، گام ــت حقیق ــا نی ــح ب ــرش صل پذی

ــول  ــنهاد داد قب ــو پیش ــه ت ــی را ب ن صلح ــ�ی ــمن چن ــر دش ــد اگ ت می گوی ــرصن ــل ح ن دلی ــ�ی هم

ت توجــه  ن حــال، حــرصن ــد. در عــ�ی ــه کمــک می کن ــح عادالن ــه اســتقرار صل ــا ب ــرا یقین ــن زی ک

می دهــد کــه مراقــب باشــد و راســ�ت آزما�ی کــن کــه ایــن صلــح، حقیقــی باشــد زیــرا اگــر بــرای 

فریــب باشــد، نــه تنهــا بــه صلــح کمــی نمی کنــد بلکــه گامــی در جهــت افزایــش خشــونت ها 

و ناامــ�ن اســت.

ن بــه تاییــد فرضیــه ایــن مقالــه  مــروری بــه اهــداف بیــان شــده بــرای جهــاد در اســالم نــ�ی

کمــک می کنــد. یــی از ایــن اهــداف اعــالم شــده بــرای جهــاد، حاکمیــت دیــن و دفــاع از آن 

و در اکــ�ش قریــب بــه اتفــاق آیــات مربــوط بــه جهــاد، قیــد »�ن ســبیل اللــه«  اســت. از ایــ�ن

آمــده اســت تــا بیانگــر هــدف از آن باشــد. بــه عنــوان نمونــه »و قاتلــوا �ن ســبیل اللــه الذیــن 
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ــا  ــه 190(، »و در راه خــدا ب ــره، آی ــن« )بق ــه ال یحــب المعتدی ــدوا ان الل ــم و ال تعت یقاتلونک

د کنیــد و از حــد تجــاوز نکنیــد کــه خداونــد تجــاوز کاران  کســا�ن کــه بــا شــما می جنگنــد، نــ�ب

ــِه« هــدف اصــیل جنگ هــای اســالمی را روشــن  ِ َســِبیِل اللَّ
را دوســت نــدارد.« تعبــ�ی بــه » �ن

ــا  ــ�ب ی ــا جاه طل ــو�ی ی ــر انتقام ج ــه خاط ــز ب ــالم، هرگ ــق اس ــگ در منط ــه جن ــازد ک می س

ن هــای دیگــران نیســت. اســالم همــه  کشورگشــا�ی یــا بدســت آوردن غنائــم، و اشــغال رسزم�ی

ن فقــط بایــد  ن و بــه جهــاد پرداخــ�ت اینهــا را محکــوم می کنــد و می گویــد ســالح بدســت گرفــ�ت

ــاع از حــق، و  ــت و دف ــد و عدال ن الهــی و بســط توحی ــ�ی ش قوان ــرای گســ�ت در راه خــدا، و ب

ن نکتــه اســت کــه جنگ هــای اســالمی  ن ظلــم و فســاد و تباهــی باشــد. همــ�ی ریشــه کن ســاخ�ت

ن هــدف، در  ن همــ�ی را از تمــام جنگ هــا�ی کــه در جهــان روی می دهــد، جــدا می ســازد و نــ�ی

 رفتــار بــا 
گ

تمــام ابعــاد جنــگ اثــر می گــذارد و کمیــت و کیفیــت جنــگ، نــوع ســالح، چگونــی

ان، را بــه رنــگ �ن ســبیل اللــه در مــی آورد. اســ�ی

امــام عــیل )ع( در ایــن مــورد می فرماینــد: »اللهــم انــك تعلــم انــه لــم یکــن الــذى کان 

د المعالــم مــن  ء مــن فضــول الحطــام و لکــن لــ�ن منــا منافســه �ن ســلطان و ال التمــاس یسش

دینــك و نظهــر االصــالح �ن بــالدك. فیامــن المظلومــون مــن عبــادك و تقــام المعطلــه مــن 

حــدودك« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، خطبــه 129(، »خدایــا تــو مــی دا�ن کــه جنــگ مــا 

ــا شــعار از میــان رفتــه دیــن تــو  بــراى ســلطه جو�ی و دنیاطلــ�ب نبــود، بلکــه می خواســتیم ت

را بازگردانیــم و اصــالح امــور را در دیــار و بــالدت آشــکار ســازیم )صلــح برقــرار ســازیم( تــا 

بنــدگان مظلومــت امنیــت یابنــد و احــکام و حــدود تعطیــل شــده ات تجدیــد شــده و بــر پــا 

گــردد.«

یــی دیگــر از اهــداف جهــاد از منظــر اســالم دفــاع از کیــان دیــن، مذهــب و انســان ها 

اســت. اگــر دشــمن بــه مــا حملــه کــرد، و جــان و مــال و نامــوس مــا را هــدف قــرار داد، آیــا 

بــات و لطمــات دشــمن را تحمــل نمــوده، و نابــود شــویم، یــا کــیس  بایــد ســکوت کــرده، و �ن

ع حــق دارد از خــود دفــاع کنــد؟ د مطابــق حکــم عقــل و رسش کــه مــورد هجــوم قــرار می گــ�ی
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ی 
دفــع تجــاوز دشــمن بــه مرزهــاي کشــورهای اســالمی و دفــاع از اســتقالل و تمامیــت اریصن

ن و ارزش هــا و حقــوق  ن قوانــ�ی ی اســت. متجــاوزي کــه بــا نادیــده گرفــ�ت
جــزء حقــوق هــر ملــ�ت

ــر رس  ــه کشــوري را داده، جــز پاســخ دندان شــکن او را ب ــه خــود اجــازه تجــاوز ب ملت هــا، ب

ــه مــردم عــراق کــه مرزهایشــان مــورد تجــاوز و تاخــت  ن )ع( ب المؤمنــ�ی عقــل نمــي آورد. ام�ی

و تــاز شــایان قــرار گرفتــه بــود فرمــود: »و بــادروا جهــاد عدوکــم« )فیض االســالم اصفهــا�ن 

ی کنیــد.« و در مــورد ایــن کــه متجــاوز 
1365، خطبــه 34(، »و در جهــاد بــا دشــمن پیشدســ�ت

ــ�ش ال  ــان ال ــاء، ف ــث ج ــن حی ــر م ــود: »ردوا الحج ــد فرم ــکن نمي فهم ــخ دندان ش ــز پاس ج

« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، حکمــت 306(، »پــاره ســنگ را بــه مبــداش  یدفعــه اال الــ�ش

ــاز گردانیــد، کــه رسش را تنهــا رسش دفــع مي کنــد.« ب

ــه  ــا ب ــده، دائم ــق و خــوی اســتثماری در باطنشــان ریشــه دوان ــه خل دشــمنان اســالم ک

ــاز  ــم انسان س ــل تعالی ــی را در مقاب ــا موانع ــتند ت ــه ها�ی هس ــه و دسیس ــاد فتن ــال ایج دنب

نــد. اســالم  ش ایــن فرهنــگ آســما�ن را بگ�ی اســالم فراهــم ســازند و جلــوی تحقــق و گســ�ت

ــرد. )جــوادی آمــیل 1384:  ــف ک ــارزه مکل ــاد و مب ــه جه ــع، مســلمانان را ب ــع آن موان ــرای رف ب

)270-272

بنابرایــن یــی دیگــر از اهــداف جهــاد در اســالم، خامــوش کــردن آتــش فتنه هــا و 

ک  ن محــو آثــار رسش آشــوب ها�ی اســت کــه ســلب آزادی و امنیــت از مــردم می کنــد و همچنــ�ی

ن مقابلــه بــا متجــاوزان و ظالمــان و دفــاع در برابــر آنــان اســت، تــا صلــح  ، و نــ�ی و بت پرســ�ت

ازی 1374، ج 2: 25( ــکارم شــ�ی ــرار شــود. )م ــت برق و امنی

ــه فــان  ــن لل ــه و یکــون الدی ــد: »وقاتلوهــم حــ�ت ال تکــون فتن ــد متعــال می فرمای خداون

« )بقــره، آیــه 193(، »بــا آنهــا )دشــمنان( پیــکار کنیــد تــا  ن انتهــوا فــال عــدوان اال عــیل الظالمــ�ی

آتــش فتنــه خامــوش شــود و دیــن مخصــوص خــدا گــردد پــس اگــر آنهــا )از روش نادرســت 

خــود( دســت برداشــتند، )متعــرض آنهــا نشــوید زیــرا( تعــدی جــز بــر ســتمکاران روا نیســت.« 
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نــد  ن یفــه، مســلمانان موظــف هســتند بــا فتنــه دشــمنان بــه مقابلــه برخ�ی بــر اســاس ایــن آیــه رسش

ک  ی بــر علیــه اســالم و مســلمانان بــاز دارنــد ایــن فتنــه گاه در غالــب رسش ن و آنهــا را از فتنه انگــ�ی

ــر علیــه مســلمانان. از  ــان می گــردد و گاه در فســاد و فشــارهای دشــمنان ب و بت پرســ�ت نمای

 کــه بــرای دفــع و رفــع 
گ

اینجــا حکمــت جنگ هــای خداپســندانه هــم روشــن می شــود. جنــی

، تهاجــم، غــارت و ســفا� و اســتقرار صلــح عادالنــه  باشــد، نــه بــرای  فســاد، فتنــه، ناامــ�ن

 مقــدس اســت و انبیــاي الهــی 
گ

ن جهــاد و جنــی ، چنــ�ی شــهوت و قدرت طلــ�ب و توســعه طل�ب

ن آنهــا، پرچمــدار و پشــتیبان و فرمانــده آن بوده انــد. )بهشــ�ت 1392( وان راســت�ی و پــ�ی

ی بودنــد،  ن دربــاره خــوارج کــه بــا تاویــل حقایــق در اندیشــه فتنه جــو�ی ن )ع( نــ�ی المؤمنــ�ی ام�ی

ــاج و  ــغ و االعوج ــن الزی ــه م ــل فی ــا دخ ــیلی م ــالم ع ی االس
ــا �ن ــل اخوانن ــد: »نقات مي فرمای

ی کــه در اســالم 
الشــبهه و التأویــل« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، خطبــه 54(، »بــا کســا�ن

ــا مــا برادرنــد، بــه دلیــل لغــزش و انحــراف و کجــي و اشــتباه و تاویــل حقایــق، ناگزیــر از  ب

ــده ایم.« ــگ ش جن

ــه  ــتمدیدگان و مقابل ــان و س ــت از مظلوم ــالم حمای ــاد در اس ــداف جه ــر از اه ــی دیگ ی

بــا ظالمــان و ســتمگران می باشــد. دســتور خداونــد در ایــن زمینــه ایــن اســت: »و مــا لکــم 

ــه  ــدان« )نســاء، آی ن مــن الرجــال و النســاء و الول ــه و المســتضعف�ی ــون �ن ســبیل الل ال تقاتل

75(، »چــرا در راه خــدا و در راه مــردان و زنــان و کــودکا�ن کــه بــه دســت ســتمگران تضعیــف 

ــه  ــن شــهر ک ــا را از ای ــروردگارا م ــد پ ــه می گوین ــرادی ک ــد؟ همــان اف ــکار نمی کنی شــده اند، پی

اهلــش ســتمگرند.«

بــه ایــن ترتیــب، قــرآن از مســلمانان می خواهــد کــه هــم در راه خــدا و هــم مســتضعفان 

مظلــوم، جهــاد کننــد، و اصــوال ایــن دو از هــم جــدا نیســتند و بــا توجــه بــه اینکــه در آیــه 

طــی نیســت، ایــن مظلومــان و مســتضعفان در هــر نقطــه جهــان باشــند،  فــوق، قیــد و رسش

ــه  ــد و ب ــاوت نمی کن ــور تف ــارج کش ــل و خ ــک و دور، داخ ــرده و نزدی ــاع ک ــا دف ــد از آنه بای
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تعبــ�ی دیگــر حمایــت از مظلومــان در مقابــل ظالمــان در اســالم یــک اصــل اســت کــه بایــد 

ــردد. اســالم اجــازه نمی دهــد مســلمانان در  ــاد منتهــی گ ــه جه ــر ب مراعــات شــود، حــ�ت اگ

برابــر فشــارها�ی کــه بــه مظلومــان جهــان وارد می شــود �ب تفــاوت باشــند، و ایــن دســتور یــی 

ن خــ�ب می دهــد.« )مــکارم  از ارزشــمندترین دســتورات اســالمی اســت کــه از حقانیــت ایــن آیــ�ی

ازی 1374، ج 2: 25-26( شــ�ی

ن )ع( فرمــود: »ُکونــا  امــام عــیل )ع( خطــاب بــه دو فرزنــد بزرگــوارش امــام حســن و حســ�ی

ِلّظاِلــِم َخْصمــاً َو ِلْلَمْظُلــوِم َعْونــاً« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، نامــه 47: 421(، »دشــمن 

ن ســخ�ن از مســلمانان نیســت،  ظالــم و یــار و کمــك کار مظلــوم باشــید.« در ایــن روایــت نــ�ی

بنابرایــن، دفــاع از مظلــوم وظیفــه هــر مســلما�ن اســت، هــر چنــد مظلــوم غــ�ی مســلمان 

باشــد.

ن دو  ي هــا�ی اســت کــه بــ�ی یــی دیگــر از اهــداف جهــاد در اســالم، پایــان دادن بــه درگ�ی

ى اســت کــه امــروزه بــه  ن قبیلــه مســلمان یــا دو کشــور اســالمی رخ می دهــد و ایــن، همــان چــ�ی

وى محافــظ صلــح در دنیــا معــروف شــده اســت. در روایــات اســالمی موقعیــت مؤمنــان و  نــ�ی

مســلمانان نســبت بــه یکدیگــر، و وظیفــه آنهــا در برابــر همدیگــر بیــان شــده اســت.

خداونــد در آیــه 9 و 10 ســوره حجــرات بــه ایــن نــوع جهــاد اشــاره دارد و می فرمایــد: »َو ِإْن 

َ اْقَتَتُلــوا َفأَْصِلُحــوا بَْیَنُهَمــا َفــِإْن بََغــْت ِإْحَداُهَمــا َعــیَل االُْخــَرى َفَقاِتُلــوا  ن َطاِئَفَتــاِن ِمــَن اْلُمْؤِمِنــ�ی

ــْدِل َو أَْقِســُطوا ِإنَّ  ــا ِباْلَع ــاَءْت َفأَْصِلُحــوا بَْیَنُهَم ــِإْن َف ــِه َف ــِر الل ــیَء ِإیَل أَْم َّ تَِف ِ تَْبِغــی َحــ�ت
ــ�ت الَّ

َ أََخَویُْکــْم َو اتَُّقــوا اللــَه َلَعلَُّکــْم  ن ْ َ * ِإنََّمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوٌة َفأَْصِلُحــوا بـَـ�ی ن اللــَه یُِحــبُّ اْلُمْقِســِط�ی

ــگ  ــزاع و جن ــه ن ــا هــم ب ــان ب ــروه از مؤمن ــر دو گ ــه 9 و 10(، »و اگ ــوَن« )حجــرات، آی تُرَْحُم

پردازنــد، آنهــا را آشــ�ت دهیــد، و اگــر یــی از آن دو بــر دیگــرى تجــاوز کنــد، بــا گــروه متجــاوز 

پیــکار کنیــد تــا بــه فرمــان خــدا بــاز گــردد، و هــرگاه بازگشــت )و زمینــه صلــح فراهــم شــد(، 

ــت  ــد عدال ــه خداون ــد ک ــت پیشــه کنی ــه برقــرار ســازید و عدال ــح عادالن ــان آن دو صل در می
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ــح و  ــرادر خــود صل ن دو ب ــ�ی ــس ب ــد، پ ــرادر یکدیگرن ــان ب پیشــگان را دوســت مــی دارد. مؤمن

آشــ�ت برقــرار ســازید و تقــواى الهــی پیشــه کنیــد، باشــد تــا مشــمول رحمــت او شــوید.«

ــه  ــه ب ــت. توج ــده اس ــالم ش ــاد اع ــداف جه ــر اه ــتکبار  از دیگ ــم و اس ــا ظل ــه ب مقابل

ــن در  ــان مؤم ــف انس ــف و تکالی ــه وظای ــه از جمل ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــ�ن نش ــون دی مت

ن مبــارزه عمــیل بــا آن  اری از اســتکبار، روشــنگری دربــاره آن و نــ�ی ن  اجتماعــی خویــش بــ�ی
گ

زنــد�

اســت. از آنجــا�ی کــه اســتکبار نــوع خــایص از ظلــم و اخــص از آن اســت، لــذا هــر دســتوری 

دربــاره مقابلــه بــا ظلــم کــه بــه صــورت مطلــق ذکــر شــده باشــد خــود بــه معنــای مبــارزه 

ــد  ــا کشــوری( اتفــاق می افت ــود. اســتکبار گاهــی در جامعــه ای )ی ن خواهــد ب ــ�ی ــا اســتکبار ن ب

ن در جامعــه یــا کشــور   می کنــد و گاهــی نــ�ی
گ

کــه انســان مؤمــن و مســلمان خــود در آن زنــد�

د. در حالــت دوم مقابلــه و مبــارزه بــا مســتک�ب بــه منظــور دفــاع از  دیگــری صــورت می گــ�ی

ن )ع( انســان مؤمــن در  ه معصومــ�ی مظلــوم اســت. بــا نظــر بــه آیــات قــرآن و روایــات و ســ�ی

هــر دو حالــت وظیفــه دارد کــه اوالبــا اســتکبار مبــارزه نمــوده و ثانیــا بــه انســان های مظلــوم 

و مســتضعفی کــه مــورد ظلــم مســتک�ب قــرار دارنــد کمــک نمایــد.

ان را یــی از وظایــف حکومــت اســالمی،  ی و مبــارزه بــا مســتک�ب ن امــام عــیل )ع( ظلم ســت�ی

ــه  ــادآور می شــود ک ــان ی ــه آن ــد و ب ــا، دانشــمندان و روشــنفکران جامعــه قلمــداد می کن علم

نــد و مــددکار مظلومــان باشــند و ازحقــوق آنــان دفــاع نماینــد.  جلــو تعــدی و ســتم را بگ�ی

ــه  ــه در خطب ــه اســتفاده می شــود و از جمل ت در نهج البالغ ــار آن حــرصن ــب از گفت ــن مطل ای

ــم و ال  ــة ظال ــیل کظ ــاء ان ال یقارواع ــیل العلم ــه ع ــا اخذالل ــد: »و م ــقیه« می فرمای »شقش

ســغب مظلــوم« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، خطبــه 3(، »اگــر خداونــد از علمــا پیمــان 

ــه  ــد، زمــام خالفــت را ب ن ــوم آرام نگ�ی  مظل
گ

ــم و گرســنی ــا پرخــورى ظال ــه ب ــود ک ــه ب نگرفت

ــردم.« حــال خــود رهــا می ک

امــام عــیل )ع( دفــاع از مظلــوم و مبــارزه بــا ظالــم را یــک اصــل اســایس می دانســتند و 
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ــم  ــود: »وای ــت و می فرم ــز نمی دانس ــتا جائ ــن راس ــد را در ای ــهل انگاری و تردی ــن س ی کوچک�ت

اللــه النصفــن المظلــوم مــن ظالمــه والقــودن الظالــم بخــزا متــه حــ�ت اورده منهــل الحــق و 

ان کان کارهــا« )فیض االســالم اصفهــا�ن 1365، خطبــه 136(، »بــه خــدا ســوگند! داد مظلــوم 

ــه آبشــخور حــق وارد ســازم،  ــا وی را ب ــم را می کشــم ت م و افســار ظال ــ�ی ــم می گ را از ظال

هرچنــد کراهــت داشــته باشــد.«

همــه ایــن مــواردی کــه بــه عنــوان اهــداف جهــاد اعــالم شــد شــامل حاکمیــت دیــن الهــی 

ی از فســاد،  و دفــاع از آن، دفــاع از کیــان دیــن، مذهــب و انســان ها، رفــع فتنــه و جلوگــ�ی

ــم و  ــا ظل ــه ب ــروه از مســلمانان و مقابل ی دو گ ــ�ی ــه درگ ــان دادن ب ــوم، پای ــت از مظل حمای

ــه  ــح عادالن ــی در چارچــوب صل ــاد مفهوم ــه جه ــت اســت ک ــن روای ــد ای ــه موی اســتکبار هم

اســت و بــرای کمــک بــه صلــح و در جهــت اســتقرار صلــح عادالنــه اســت. ایــن بــر خــالف 

ــدرت و  ــب ق ــرای کس ــه ب ــت ک ــل اس ن المل ــط ب�ی ــود رواب ــای موج ــگ در نظریه پردازی ه جن

حفاظــت از منافــع مطــرح اســت. در اســالم، جنــگ، دارای قیــد و بنــد اســت و تنهــا بــرای 

ن مفهومــی از جهــاد و جنــگ،  اســتقرار صلــح عادالنــه امــکان اســتفاده از آن وجــود دارد. چنــ�ی

ن مفهــوم صلــح عادالنــه در اســالم اســت. مویــد اصالــت داشــ�ت

نتیجه گیری

ــح  ــت صل ــر اصال ــ�ن ب ــون و نگرش هــای مبت ــا�ت غــ�ن از مت ــده ادبی ــن اســالم دربردارن دی

ــر پایــه مبــا�ن معرفت شناســانه و انسان شــناخ�ت اســالمی می باشــند.  عادالنــه می باشــد کــه ب

ــا یکدیگــر و تفکیــک ناپذیرنــد، بــه  از منظــر اســالم، صلــح و عدالــت دو مفهــوم مرتبــط ب

ــدار  ــح پای ــت صل ــم و تثبی ــای تحکی ط ه ــن پیش رسش ی ــت از مهم�ت ــق عدال ــه تحق ــه ای ک گون

تلقــی می شــود و اساســا صلحــی کــه بــر عدالــت مبتــ�ن نباشــد، صلحــی ناپایــدار، ســطحی 

یــن حالــت مفهــوم صلــح منفــی را می تــوان بــر آن اطــالق  و ظاهــری خواهــد بــود و در به�ت
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نمــود. بــه ایــن ترتیــب، مفهــوم صلــح عادالنــه بــر محوریــت عدالــت بــه شــکیل واقع گرایانــه و 

 جمعــی بــ�ش مطــرح می گــردد 
گ

ن مقتضیــات و واقعیت هــا و نیازهــای زنــد� بــا در نظــر گرفــ�ت

ــده نیازهــای  ن کنن ــد تامــ�ی ن الملــیل می توان ــاس ب�ی کــه هــم در ســطح داخــیل و هــم در مقی

ی بــه صلحــی پایــدار باشــد. فطــری جوامــع بــ�ش

ن و احکامــش در جهــت رشــد، تــر�ت  ن نجات بخــش اســالم کــه تمــام قوانــ�ی و آیــ�ی از ایــ�ن

ــوی  ــه س ــت ب ــه حرک ــش را ب وان ــه پ�ی ــت و همیش ــت اس ی ــت ب�ش ــادی و معنوی ــل م و تکام

کمــال ســفارش می نمایــد، بــرای فــرد و جامعــه ای کــه بــا مانعــی مواجــه شــوند، و صلــح و 

ن مانــع، وضــع نمــوده  ن ســد و برداشــ�ت امنیت شــان بــه خطــر بیفتــد، دســتوری بــرای شکســ�ت

اســت، تــا در رونــد تکامــیل انســان وقفــه ای پیــش نیایــد، و آن دســتور جهــاد و مبــارزه �ب امــان 

و�ی بازدارنــده انســان از رشــد و تکامــل کــه هــدف آفرینــش و بازدارنــده از اســتقرار  بــا هــر نــ�ی

ــه  ــا کمــک و توســل ب ــه ب ــده ای ک ــرا تنهــا وســیله و پدی ــه اســت، می باشــد، زی ــح عادالن صل

ش فســاد و ســتم  آن می تــوان جلــو عوامــل مزاحــم فــردی و اجتماعــی را گرفــت و از گســ�ت

 را 
گ

ی نمــود، بیدادگــران را رسکــوب کــرد، متجــاوز را رس جایــش نشــاند، زنجــ�ی بــرد� جلوگــ�ی

بریــد، حقــوق از دســت رفتــه را بــاز گرفــت و صلــح عادالنــه را محقــق کــرد جهــاد اســت.

در اســالم، جهــاد هیچــگاه هــدف نبــوده، بلکــه جهــاد وســیله ای بــرای برقــرار کــردن صلــح 

ن )ع( در خطبــه »شقشــقیه«  المومنــ�ی و عدالــت و نجــات ملت هــا بــوده اســت. چنانکــه ام�ی

می فرمایــد: »و مــا اخذاللــه عــیل العلمــاء ان ال یقارواعــیل کظــة ظالــم و ال ســغب مظلــوم«، 

 مظلــوم آرام 
گ

ــا پرخــورى ظالــم و گرســنی »اگــر خداونــد از علمــا پیمــان نگرفتــه بــود کــه ب

یــع جهــاد در  و فلســفه ت�ش نــد، زمــام خالفــت را بــه حــال خــود رهــا می کــردم.«از ایــ�ن نگ�ی

 ، ک و بت پرســ�ت اســالم در فضــای صلــح عادالنــه اســت و بدیــن جهــت اســت کــه بســاط رسش

ن بــر چیــده شــود و امــت مســلمان در ســایه  فســاد و تجــاوز و بیدادگــری از جامعــه و زمــ�ی

 تــوام بــا مهــر و 
گ

صلــح و عدالــت و در محیــط دور از گمراهــی، تباهــی و تبعیــض بــه زنــد�

محبــت و خلــوص بــ� برنــد.
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ــه محــور  ــح عادالن ــا صل ــوب تلقــی نمی شــود و �ف ــوی هــر صلحــی مطل ــب عل در مکت

د. در نگــرش صلــح عادالنــه، اســتقرار آرامــش و امنیــت و ایجــاد بســ�ت عدالــت  قــرار می گــ�ی

مطــرح اســت. طبــق ایــن نگــرش توحیــدي، صلحــي کــه هــدف آن �فــا توقــف جنــگ و در 

ن کننــده منافــع ظالمــان بــوده  ی و قبــول وضــع موجــود باشــد، تامــ�ی نتیجــه حفــظ ثبــات نســ�ب

و،  ــ�ن ــه تلقــي میشــود. از ای ــح عادالن ــا صل ــل ب و خــود ظلمــي مضاعــف و مفهومــی در تقاب

ــح و(  ــا دشــمنان )صل ــارزه ب ــه، در راســتای مب ــح عادالن ــا زمــان تحقــق صل مفهــوم جهــاد ت

ــردد. ــرح می گ ــت مط عدال

صلــح از دیــدگاه امــام عــیل )ع(، بــه معــ�ن دســت کشــیدن از حقــوق عادالنــه نیســت، 

ــر پایــه عــدل اســت. از منظــر امــام عــیل  ــا آشــ�ت کــردن ب بلکــه دســت کشــیدن از جنــگ ی

و  ــ�ن ــه می شــود. از ای ــح ارائ ــدی از صل ــه و توحی )ع( در نهج البالغــه برداشــ�ت عدالت محوران

ورى می دانــد. وطــی را بــراى صلــح عادالنــه �ن امــام عــیل )ع(، در ســخنانش اهــداف و رسش

در بــرریس مفهــوم جهــاد و صلــح در نهج البالغــه ایــن نکتــه حاصــل می شــود کــه 

ن وســیله ای و مفهومــی در  امــام عــیل اصالــت را بــه صلــح عادالنــه داده اســت و جهــاد نــ�ی

چارچــوب اســتقرار صلــح عادالنــه اســت. از دیــدگاه ایشــان، جهــاد در حکــم جراحــی بیمــار 

اســت، یعــ�ن اگــر تــ�ن ســالم باشــد، نیازمنــد جراحــی نیســت و اگــر جامعــه بیمــار نباشــد، از 

و، اســالم جهــاد را بــرای خامــوش کــردن آتــش خانمان ســوز فتنــه  د. از ایــ�ن ن جهــاد می پرهــ�ی

ــه را  ــدون جنــگ، آتــش فتن  نیســت و اگــر بشــود ب
گ

ــه ای نباشــد، جنــی می خواهــد. اگــر فتن

ــگ روی آورد. از اینجــا حکمــت جنگ هــای خداپســندانه هــم  ــه جن ــد ب ــرد، نبای خامــوش ک

، تهاجــم، غــارت و ســفا�   کــه بــرای دفــع و رفــع فســاد، فتنــه، ناامــ�ن
گ

روشــن می شــود. جنــی

ن  ــ�ی ، چن ــ�ب و توســعه طل�ب ــرای شــهوت و قدرت طل ــه ب ــه  باشــد، ن ــح عادالن و اســتقرار صل

ن آنهــا، پرچمــدار و پشــتیبان و  وان راســت�ی  مقــدس اســت و انبیــاي الهــی و پــ�ی
گ

جهــاد و جنــی

ــد. ــده آن بوده ان فرمان
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ــد  ــال می کن ــاد دنب ــالم در جه ــه اس ــدا�ن ک ــد و اه ــان ش ــه بی ــ�ب ک ــه مطال ــه ب ــا توج ب

می تــوان گفــت جهــاد در راســتای تحقــق صلــح عادالنــه اســت و زمــا�ن تجویــز می شــود کــه 

صلــح عادالنــه بــه خطــر بیفتــد. بنابرایــن اســالم جهــاد را ابــزاری در راســتای ایجــاد صلــح 

ــوان  ــه می ت ــور خالص ــه ط ــد. ب ــه می دان ــح عادالن ــق صل ن و تحق ــالمت آم�ی ــ�ت مس و همزیس

گفــت:

ــت  ــه ملت هاس ــان هم ــه در می ــح عادالن ــاد صل ــال ایج ــه دنب ــه ب ــور ک ــالم همانط 1- اس

ــز  ــد، هرگ ــی می کن ــ�ب را نف ــ�ت و تبعیض طل ، نژادپرس ــرا�ی ــد طائفه گ ــرا�ی مانن ــل واگ و عوام

 و برتری طلــ�ب را بــر نمی تابــد و جهــاد را در مبــارزه بــا تجــاوز 
گ

ســلطه طل�ب و خودکامــی

ــن خصــوص  ــام عــیل )ع( در ای ــد. ام ــه واجــب می دان ــح عادالن ــق صل و ســلطه گری و تحق

می فرمایــد: »ان اللــه عزوجــل فــرض الجهــاد و عظمــه، و جعلــه نــرصه و نــا�ه، و اللــه مــا 

ــزرگ  ــرده، و آن را ب ــاد را واجــب ک ــد عزوجــل جه ــه«، »خداون ــن اال ب ــا و ال دی صلحــت دنی

شــمرده و یــاري و یــاورش قــرار داده اســت. بــه خــدا ســوگند کــه دنیــا و دیــن جــز بــا جهــاد 

اصــالح نمي شــود.«

ن  ــ�ی ــط ب ــرادری باشــد. رواب ــر اســاس ب ــد ب ــا بای ــه ملت ه ــان هم ــط می 2- در اســالم رواب

 امــت اســالمی تنظیــم 
گ

ن بایــد بــر اســاس اخــوت بنیــان و بــر همگــرا�ی و همبســتی ن نــ�ی مســمل�ی

گــردد، امــا چنانچــه نزاعــی اتفــاق افتــد، و صلــح و امنیــت عادالنــه بــه خطــر بیفتــد، جهــاد 

ــرآن  ــد در ق ــه شــده اســت. خداون ــن حــوزه در نظــر گرفت ــان و تجــاوز درای ــل طغی در مقاب

ــ�ت  ــان آن دو آش ــد، می دازن ــگ ب�پ ــه جن ــم ب ــا ه ــان ب ــروه از مومن ــرگاه دو گ ــد: »ه می فرمای

ــه  ــا ب ــد ت ــکار کنی ــا گــروه متجــاوز پی ــد،  ب ــر دیگــری تجــاوز کن ــد و اگــر یــی از آن دو ب نمایی

ــه  ــان آن دو ب فرمــان خــدا بازگــردد، و هــرگاه بازگشــت )و زمینــه صلــح فراهــم شــد( در می

عدالــت صلــح برقــرار ســازید، و عدالــت پیشــه کنیــد کــه خداونــد عدالــت پیشــگان را دوســت 

ــِة  ِ اَفَضــُل ِمــن عامَّ
ن ن می فرمایــد: »اصــالٌح ذاِت الَبــ�ی ن )ع( نــ�ی المؤمنــ�ی دارد.« )حجــرات، 9( ام�ی

ــالِة و الّصیــاِم«، »اصــالح و ســازش دادن میــان مســلمانان از تمــام نمازهــا و روزه هــای  الصَّ
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( باالتــر اســت.« )مســتح�ب

نویســندگان در ایــن مقالــه، تــالش کردنــد تــا بــرای اثبــات مدعــا و فرضیــه خــود، بیشــ�ت 

ــد.  ــتفاده نماین ــه اس ت در نهج البالغ ــرصن ــار ح ــات گهرب ــد و از کلم ــاه برن ــه پن ــه نهج البالغ ب

نهج البالغــه دریــا�ی اســت پهنــاور و اقیانــویس اســت ژرف و جهــا�ن اســت بیکــران کــه می تــوان 

ــه  ــاب و انسان ســاز در زمین ــ�ب ن ــر در خطبه هــا و نامه هــا و کلمــات قصــار آن، مطال ــا تدب ب

ــاب مســتطاب، هــم  ــن کت اخــالق و سیاســت و تربیــت از آن اســتنباط و اســتخراج کــرد. ای

ــا  ــطح ملت ه ــق آن از س ــب عمی ــوژى. مطال ــم درس ایدئول ــد و ه ــ�ن می ده درس جهان بی

ــر  ــا�ن از ه ــر انس ــت. ه ــاودا�ن اس ــا�ن و ج ــت جه ده تر و در حقیق ــ�ت ــر و گس ــا فرات و امت ه

ــد شــود. امــام عــیل )ع( در جــاى  ــد از آن بهره من و هــر کیــش و آییــ�ن می توان ــ�ی ــژادى و پ ن

ــاره رابطــه  ــه درب ــن مقال ــه ای ــات فرصی جــاى نهج البالغــه ســخنا�ن  مهــم و ارزشــمند در اثب

جهــاد و جنــگ بــا  صلــح عاالنــه مطــرح کــرد.

جهــاد و دعــوت و تبلیــغ بخــیسش از برنامــه اســالم بــرای اســتقرار صلــح عادالنــه در جهــان 

ــراي  ــا ب ــر شــده، کامــال منطقــي اســت. منته ــراي جهــاد ذک ــه در اســالم ب ی ک
اســت. اهــدا�ن

یــع جهــاد در اســالم ندارنــد، فهــم ایــن مطلــب تــا  ی کــه اطــالع دقیقــي از فلســفه ت�ش
کســا�ن

یــن عوامــل حفــظ و پایــداري صلــح و  حــدودي دشــوار مي نمایــد. در حقیقــت یــیی از مهم�ت

ی بخــش اســت. ی عادالنــه، جهــاد رها�ی
دوســ�ت

از آنچــه کــه تحــت عنــوان اهــداف جهــاد در اســالم آمــد، روشــن مي شــود کــه اســالم 

ــه هماهنــگ  ــا اصــول صحیــح و منطــق عقــل و در جهــت اســتقرار صلــح عادالن جهــاد را ب

ی و غصــب حقــوق دیگــران و تحمیــل  ســاخته اســت و هرگــز آن را وســیله ي ســلطه جو�ی

ی کــه بیــان شــد بــه ایــن  عقیــده و اســتعمار و اســتثمار قــرار نــداده اســت. از مجمــوع مطالــ�ب

ی نــدارد کــه 
یــع جهــاد در اســالم، نــه تنهــا بــا صلــح و عدالــت تنــا�ن نتیجــه مي رســیم کــه ت�ش

 ، ی
ن کننــده آن اســت. چــه ایــن کــه در اســالم، بــر خــالف مذاهــب انحــرا�ن مکمــل  و تضمــ�ی
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هــا تنهــا بــر محــور توصیــه و انــدرز دور نمي زنــد، لــذا جهــاد بــراي درهــم کوبیــدن  ن همــه چ�ی

یــع شــده اســت. ی کــه بــه عقــل و منطــق و صلــح عادالنــه گــردن نمي نهنــد، ت�ش
ظالمــا�ن

در ایــن مقالــه حاکمیــت دیــن و دفــاع از آن، دفــاع از کیــان دیــن، مذهــب و انســان ها، 

ى هــاى  ی از فســاد، حمایــت از مظلومــان، پایــان دادن بــه درگ�ی رفــع فتنــه و جلوگــ�ی

یــن اهــداف جهــاد  ورت مقابلــه و مبــارزه بــا اســتکبار از جملــه مهم�ت کشــورهاى اســالمی و �ن

انســا�ن  ــچ یــک از اهــداف غ�ی ــه آن روشــن کــرد کــه هی در اســالم شــمرده شــد کــه توجــه ب

کــه موجــب پیدایــش جنگ هــای خانمان ســوز فــراوا�ن در طــول تاریــخ شــده اســت از قبیــل 

، کشورگشــا�ی و قهرمان خواهــی و ... در  منافــع مــادی و اقتصــادی، جــاه و تفوق طلــ�ب

اهــداف جهــاد دیــده نمی شــود، بلکــه جهــاد در اســالم در راســتای مقابلــه بــا مظاهــر زشــ�ت 

ــح و  ــردن صل ــرار ک ــرای برق ــیله ای ب ــال�ت و وس ــا�ن و اخ ــای انس ــت ارزش ه ــدی، حاکمی و پلی

ــا اهــداف الهــی و انســا�ن همــراه اســت. ــت و نجــات ملت هــا اســت و ب عدال

ــال  ــاد دنب ــه اســالم در جه ــان شــد و اهــدا�ن ک ــه بی ــ�ب ک ــه مطال ــا توجــه ب ــت ب در نهای

می کنــد، روشــن شــد کــه مفهــوم جنــگ، قتــال و جهــاد در اســالم و از نــگاه قــرآن و نهــج 

البالغــه در راســتای تحقــق صلــح عادالنــه اســت و زمــا�ن تجویــز می شــود کــه صلــح عادالنــه 

ــ�ت  ــح و همزیس ــاد صل ــتای ایج ــزاری در راس ــاد را اب ــالم جه ــن اس ــد. بنابرای ــر بیفت ــه خط ب

ــد. ــه می دان ــح عادالن ــق صل ن و تحق ــالمت آم�ی مس
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منابع

ــراس  ــتان، کنف ــح در افغانس ــه صل ــتیا�ب ب ــای دس ــد )1395(، راه ه ــلطان احم ــا، س 1- آری

ق  علمــی )صلــح، نیــاز امــروز، راهــکار فــردا(، توســط موسســه تحصیــالت عــایل کهکشــان رسش

ــور 1395. و موسســه واســا، 23 ث

2- اخــوان کاظمــی، مســعود، رســتمی، فــرزاد، لطفــی، کامــران )1398(، مفهــوم و مبــا�ن 

ــالمی  ــب اس ــ�ب مذاه ــات تقری ــی مطالع ــی ترویج ــه علم ــه، دو فصلنام ــح در نهج البالغ صل

ــد، شــماره 51، بهــار و تابســتان 1398. )فــروغ وحــدت(، ســال چهاردهــم، دوره جدی

ــد  ــف، احم ــه، محمدخل ــي، عطی ــم، الصوالح ــرص، عبدالعظی ــم، منت ــس، ابراهی 3- انی

، جلــد 1، انتشــارات اندیشــه اســالمی. ی
گ

)1389(، المعجــم الوســیط، ترجمــه محمــد بنــدر ریــی

یــه مرکــز  ، محمدعــیل )1384(، اســالم، اصالــت جنــگ یــا اصالــت صلــح؟، ن�ش 4- برزنــو�ن

ن الملــیل معاونــت حقــو�ت و امــور مجلــس ریاســت جمهــوری، شــماره 33. امــور حقــو�ت ب�ی

ــش ســیایس )مبــا�ن علــم سیاســت نظــری و  ن )1382(، آمــوزش دان یه، حســ�ی ــ�ی 5- بش

ــا�. ــگاه مع ــران، ن ــییس(، ته تاس

، احمــد )1392(، دیــن و سیاســت: صلــح در نهج البالغــه، مجلــه »درس هــا�ی از  6- بهشــ�ت

مکتــب اســالم«، شــماره 7، مهــر 1392.

ن الملیل، تهران، انتشارات مجد. 7- بیگزاده، ابراهیم )1389(، حقوق سازمان های ب�ی

8- جوادی آمیل، عبدالله )1384(، حق و تکلیف در اسالم، قم، مرکز ن�ش ارسا.

گــزاری اهــل بیــت )ع( )1398(، فلســفه جهــاد در اســالم و اهداف آن چیســت؟، 7 اردیبهشــت  9- خ�ب

.https://b2n.ir/j29761 :گزاری اهل بیــت )ع( بــه آدرس س در ســایت خ�ب 1398، قابــل دســ�ت
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گــزاری مهــر )1385( جهــاد و جنــگ از منظــر امــام عــیلی )ع(، نگاهــي بــه نهج البالغــه  10- خ�ب

گزاری  س در ســایت خ�ب ی از منظــر امــام عــیلی )ع(، 17مهــر 1385، قابــل دســ�ت
و سیاســت آرمــا�ن

.mehrnews.com/x5mhs :مهــر به آدرس

دهخــدا، عیل اکــ�ب )1377(، لغت نامــه دهخــدا، جلــد 9، تهــران، انتشــارات دانشــگاه 

ــران. ته

س در  11- دهنــوی، ســید محســن )1399(، جهــاد در اســالم، 31 خــرداد 1399، قابــل دســ�ت

.https://b2n.ir/d69461 :ن )ع( بــه آدرس ســایت مجمــع جهــا�ن صادقــ�ی

ــان  ــی معصوم ه نظام ــ�ی ــایل آن در س ــداف متع ــاد و اه ن )1384(، جه ــ�ی ــتمی، ام 12- رس

ــماره 95. ــت، ش ــالم(، معرف ــم الس )علیه

س در ســایت ســازمان  رسوش، حمیــده )1385(، جنــگ و صلــح، 19 آذر 1385، قابــل دســ�ت

.1385091902=http://old.ido.ir/a.aspx?a :تبلیغــات اســالمی بــه آدرس

ــوزه  ن ح ــ�ی ــه مدرس ــه، جامع ــاد در نهج البالغ ــگ و جه ن )1373(، جن ــ�ی ، حس ــفا�ئ 13- ش

ــ�ت انتشــارات اســالمی. ــم، دف ــه ق علمی

ن دو مفهــوم صلــح و عدالــت و جایــگاه آن در سیاســت  ، زهــرا )1388(، تبیــ�ی 14- صــاد�ت

د یــاس، شــماره 17، بهــار 1388. خارجــی دولــت نهــم، فصلنامــه راهــ�ب

وت، مؤسسة االعلمي. ان، ج 10، ب�ی ن ن )1417 ق(، الم�ی ، سید محمدحس�ی ی
15- طباطبا�ئ

16- عمیــد، حســن )1393(، فرهنــگ فــاریس عمیــد، جلــد 2، تهــران، موسســه انتشــارات 

. کبــ�ی ام�ی

17- قرآن کریم

ح نهــج البالغــه،  ، ســید عــیلی نقــي )1365(، ترجمــه و رسش 18- فیض االســالم اصفهــا�ن

ــپهر. ــه س چاپخان
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ی، بخشــعیل )1398(، درفرهنــگ اســالمی اصالــت بــا »صلــح« اســت، نــه  19- قنــ�ب

س در ســایت  »جهــاد«/ پیامدهــای تــرک جهــاد در نهج البالغــه، 21 بهمــن 1398، قابــل دســ�ت

.https://b2n.ir/w41204 آدرس:  بــه 

ــه  ــی، مجل ــت اجتماع ــه عدال ــتیا�ب ب ــای دس ــادق )1399(، راهکاره ، محمدص ــا�ن 20- مزین

ــهریور 1399. ــماره 99، ش ــوزه، ش ح

، محمد )1377(، لغت نامه، جلد 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ن 21- مع�ی

ن الملــیل عمومــی، تهــران، دفــ�ت مطالعــات  22- مقتــدر، هوشــنگ )1384(، حقــوق ب�ی

ن الملــیل. ســیایس و ب�ی

ازی، نا� )1374(، تفس�ی نمونه، ج 2، تهران، دارالکتب االسالمیه. 23- مکارم ش�ی

24- نعمت اللهــی، همایــون )1379(، واژه نامــه ســیایس ویــژه نوجوانــان و جوانــان، تهــران، 

ــارات عبایس. انتش

25- وحیدی منــش، حمــزه عــیل )1391(، اهــداف جهــاد در اســالم، موسســه آمــوزیسش 

ــماره 102، آذر 1391. ــت، ش ــه معرف ی ، ن�ش ــ�ن ــام خمی ــیسش ام پژوه
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