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چكيده
دين مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراري صلح و آرامش و آنچه كه امروزه بشر به اهميت آن بيشتر پي برده يعني تدابير
پيشگيرانه ،توجه داشته و بر اساس آن سعي نموده تا از بسياري از نزاعهاي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان ممانعت ورزد.
تدابيري چون توجه به ترك جدال و بحثهاي غير منطقي ،ايجاد انگيزه دروني از طريق ترس از عذاب اُخروي ،وضع
مجازات نسبت به متجاوزگر ،ايجاد محدوديت در جنگ با هدف جلوگيري از شعلهورتر شدن آتش آن و تقويت احساس نوع
دوستي و دادن چهره مقدس ديني به آن ،محورهاي بحث در مقاله حاضر است كه سعي گرديد در قالب جديد به يكي ديگر از
جوانب صلحطلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.
واژگان كليدي :تدابير پيشگيرانه؛ صلح؛ مقاتله؛ جهاد دفاعي؛ جهاد ابتدائي.

مقدمه
يكي از مهمترين مباحث در پژوهشهاي ديني ،تعيين نگاه و موضع دين نسبت به مسئله
جنگ و نزاع است .دين اسلام چگونه به مسئله جنگ مينگرد؟ آيا اسلام اصل را در رفتار ميان
مسلمانان با غيرمسلمانان بر جنگ و نزاع گذارده يا بر صلح و دوستي؟
قبل از ورود به بحث و طرح استدلالهاي مختلف به منظور اثبات صلحطلبانه بودن اسلام،
توجه به يك نكته لازم است و اين نكته پژوهشگران را در رسيدن به حقيقت ،كمك زيادي خواهد
نمود و آن اينكه استفاده از ابزار جنگ و نزاع بيشتر از سوي كساني به كار گرفته ميشود كه از
منطق ضعيف برخوردارند و سعي ميكنند تا به وسيله زور و ستم بر ديگران برتري پيدا كنند؛ ولي
اگر مكتبي از استدلال و برهان محكم بهره مند بود ،ديگر نيازي به استفاده از اهرم فشار ندارد .اسلام
اگر از منطق قوي برخوردار نبود و بر پايه سست و ضعيف بنا شده بود ،تا اين اندازه به مسئله فكر،
تأمل ،تدبر ،ژرفنگري و علمآموزي تأكيد نميورزيد و از پيروانش نميخواست كه تا شتابان و
بي وقفه به دنبال فراگيري دانش بروند؛ چرا كه در غير اين صورت ،هر چه پيروان آن از علم و
حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 2پاييز و زمستان .65 -48 ،)8811

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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دانش بيشتر بهرهمند ميگشتند ،به بياساس و خرافه بودن اصول دين پي ميبردند و لذا اگر مكتبي
بي هيچ واهمه در عاليترين شكل پيروانش را به اين مقولات تشويق ميكند ،خود گواه و شاهد
مفيد /
شماره چندان منطق قوي و محكمي برخوردار است كه هر چه پيروان آن به
اينكه از
نامه بر
روشني است
سي و هشتم  /مهر و

درجات بالاتر علمي برسند ،مباني دين نه اينكه در نظرشان سست جلوه نميكند ،بلكه به يقين و
آبان 2831

باور آنها افزوده مي گردد .حال اسلام با اين منطق قوي و اصول محكم چه نياز دارد به اينكه براي
پيشبرد خود به سلاح و جنگ متوسل شود؟
گفتوگو بر محور برهان و استدلال با پرهيز از لجاجت و عناد
يكي از عواملي كه در بسياري موارد موجب جنگ و نزاع ميگردد عبارت است از جدال و
مراء .منظور ازتم جدال سخن گفتن همراه با پافشاري بر مواضعي است كه طرف مقابل آنرا
نميپذيرد و گفتوگو شكل لجاجتآميز به خود ميگيرد .بحث و گفتوگو بر پايه دليل مورد
نامه مفيد /
توصيه اسلام است و نام آن برهان ميباشد و اسلام از كساني كه اين دين را به هر دليل نميپذيرند
شماره سي و هشتم
ميخواهد تا وارد گفتوگو شوند و دليلي بر نپذيرفتن خود را ارائه دهند.
قرآن كريم چهار بار به كساني كه اين دين را نميپذيرند ،ميگويد برهان خود را بياوريد و
اين آيه مباركه «هاتو برهانكم» در چهار جاي قرآن تكرار شده است كه عبارتند از )2 :سوره بقره،
آيه 222؛  )1نامه
مفيدء/ ،آيه 12؛  )8سوره نمل ،آيه 42؛  )2سوره قصص ،آيه .57
سوره انبيا

شماره
هشتمميشود كه اسلام طرفدار تحميل اعتقاد به صورت كوركورانه و بدون دليل
سي ومعلوم
ترتيب
به اين
آبان
و
مهر
نيست؛ /
بلكه هدفش اين است كه انسانها با طرح دلايل خود و به صورت مستدل با مباني اين دين وارد

2831و اگر دليلهاي ارائه شده خود را ناكافي ديدند و دلايل ارائه شده از سوي اسلام را كافي
گفتوگو شوند
و قانع كننده يافتند؛ آنگاه به قبول اين دين تن در دهند .چنانكه آيه مباركه «لا اكراه في الدين» )طبرسي،
 )842-841 :2851ناظر به اين حقيقت است كه قبول مباني دين نبايد از سر اكراه باشد ،بلكه بايد بر
اساس استدلال و برهان باشد و از اين مطلب مشخص ميشود كه سخن ابن مسعود و ابن زيد كه از
اصحاب رسول خدا (ص) بودند و تصور نمودند كه اين آيه ،منسوخ به آيه سيف است ،اشتباه نمودهاند؛
چرا كه اسلام تم
درصدد نيست تا در قبول مباني خود به زور متوسل شود و هيچگاه نميخواهد با جنگ،
ادعاي خود را ثابت كند؛ بلكه در ابتدا درصدد ارائه دليل و روشن نمودن حق از باطل بر اساس دليل
است .چنانكه ادامه آيه فوق يعني جمله «قد تبين الرشد من الغي» (بقره )174 :بر اين مطلب دلالت
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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دارد كه در بدو امر هيچ اكراهي وجود ندارد ،بلكه پذيرش دين اسلام بايد براساس استدلال و برهان
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

باشد و اساساً اگر قبول دين اسلام بر پايه استدلال نباشد و مسلمان با قطع و يقين ،كه از برهان به
وي پذيرفته شده نيست و لذا فتواي
آوردن
نظماسلام
ندهد؛ واين
دست مي آيد ،به قبول اين دين تن
كارآمد
بازارهاي
درمالكيت
حقوق
كارآمدجائز نميباشد (يزدي ،11 /2 :2222،مسئله
بازارهايدين
در اصول
تقليدنظم
همه فقهاي شيعه اين است كه ت و
كارآمد اسلام ،حقانيت گفتار رسول خدا
درستي دين
 ) 45و اين فتوي به اين معني است كه قبول خدا،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
(ص) و تمام اعتقادات بايد بر اساس استدلال و دليل باشد نه كوركورانه و بدون دليل .توضيح
بيشتر براي اثبا ت عدم نسخ اينكه ،آياتي كه توهم شده كه ناسخ اين آيه مباركه است ،نظير آيات
اول سوره مباركه توبه ،مفادش اين است كه با مشركين ستيزهجو و كساني كه پايبند به هيچ
مقرارتي نيستند (توبه 3 :و )1بايد مقابله به مثل نمود و يا در آيه دوازدهم همين سوره آمده است كه
با سرا ن كفر بايد از راه مقابله و جنگ وارد شد؛ چرا كه آنها به هيچ پيماني پايبند نيستند و يا در
آيه سيزدهم همين سوره ميخوانيم كه آيا با كساني كه پيمانشكني كردند و تلاش در بيرون كردن
پيامبر (از شهر و زادگاهش) نمودند وكساني كه اول بار آنها با شما از درِ جنگ وارد شدند ،مقابله
نميكنيد؟ لذا با توجه به مفاد اين آيات معلوم ميشود كه برخورد شديد با مشركين و ملحدان به
خاطر اين است كه آنها آغازگر جنگ بوده و اين تجويز جنگ و نزاع در واقع جنبه دفاعي دارد؛
چنانكه در آيه سي و ششم همين سوره (توبه) ميخوانيم كه «قاتلوا المشكرين كافّة كما يقاتلونكم
كافّة» پس اگر قرآن كريم دستور به جنگ با مشركان و ملحدان را ميدهد ،به اين خاطر نيست كه
فقط آنها را به اين باور سوق دهد ،بلكه از آن جهت است كه اگر در مقابله متجاوزگر برخورد
دفاعي صورت نگيرد ديگر چيزي به جا نخواهد ماند و اين است معناي آيه مباركهاي كه ميفرمايد:
«و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ( »...بقره )172 :و يا در آيه ديگر ميخوانيم:
« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبيع و صلوات و مساجد يذكرفيها اسم الله
كثيرا»ً (حج )24:و نكته قابل توجه اينكه آيه مباركه اخير بعد از آيهاي آمده است كه در آن ذات
اقدس متعال ميفرمايد« :اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا» .از اين آيه نيز فهميده شود كه جنگ با
مشركان در راستاي اكراه دين نيست؛ بلكه اساس تشربع آنرا دفاع تشكيل ميدهد كه هر عقلي
حكم ميكند به لزوم دفاع ،چه اينكه اگر دفاع نباشد ،دشمنان كينهتوز چيزي به جا نخواهند گذاشت
و اين در حالي است كه آيه فوق كه در آن به مسلمانان اجازه دفاع از خود داده شد ،در سال دوم
هجرت نازل گرديد؛ يعني تا سالها مسلمانان حتي مجاز نبودند كه براي دفاع از خود با مشركان
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برخورد نظامي داشته باشند .بنابراين دستور به جنگ با مشركان با توجه به آيات بسياري معلوم
مي شود كه جنبه دفاعي دارد نه اينكه اسلام بخواهد با اكراه خود را به ديگران بقبولاند و اين نكته با
مفيد /
شماره مقاتله و جنگ ،معلّل شده به اينكه مسلمانان مورد ظلم واقع شده و در
كه اذن
توجه به آيهنامهفوق
سي و هشتم  /مهر و

ابتداي آيه بعد ،يعني آيه چهلم سوره مباركه حج ،نيز آمده كه مسلمانان به ناحق از وطن خويش از
آبان 2831

سوي مشركان اخراج گرديدهاند ،كاملاً روشن و مشخص است و اگر جنگ با مشركان جنبه دفاعي
داشته قطعاً و به طريق اولي با اهل كتاب نيز با توجه به همين امر بوده است .اگر خداي متعال در
آيه بيست و نهم از سوره مباركه توبه ،دستور به قتال با اهل كتاب را ميدهد ،در همين راستا است.
چنانكه در همين آيه به جاي «اقتلوا» از «هيأت قاتلوا» استفاده شده كه دلالت دارد بر اينكه آنها نيز
درصدد جنگ و قتال مي باشند .با توجه به اين آيات مباركه مشخص شد كه اگر در كتابهاي
تم
فقهي ،جهاد به دو قسم ابتدائي و دفاعي تقسيم شده به حسب ظاهر است و تفاوت حقيقي و جوهري
نيست/ .اسلام با كسي كه هنوز دلايل كافي برايش اقامه نشده و به حقانيت اين
ميان اين دو جهاد
نامه مفيد
برخورد تند و خشونت آميز را تجويز نميكند و درصدد اكراه او به قبول دين
دين پي نبرده
است،و هشتم
شماره سي
نيست .مگر نه اين است كه قهرآميزترين سوره قرآن كريم ،سوره توبه است كه بدون «بسم الله»
هم آغاز شده است .در اوايل همين سوره ،يعني آيه ششم آن ،ميخوانيم كه اگر در وسط جنگ
يكي از مشركان از مسلمانان پناه خواست  -تا به اصطلاح درباره حقانيت اين دين به تحقيق و
نامه مفيد /
بررسي بپردازد  -دستور به پيامبر (ص) داده شده كه به او پناه بدهد و بعد از او نخواهد كه تا در
شماره سي و هشتم
ميان مسلمانان هست ،تصميم بگيرد؛ بلكه به او اجازه دهيد تا به پناهگاه و محل امن خود برگردد و
 /مهر و آبان
آنجا در فضائي به دور از هر گونه تهديد و هراس نسبت قبول يا ردّ پذيرش دين تصميم بگيرد .آيا
2831
به خوبي از اين آيه مباركه برنمي آيد كه در پذيرش دين هيچ اكراهي نبايد صورت بگيرد؟ و اين
در حالي است كه سوره توبه در اواخر عمر شريف پيامبر نازل گرديده و تا آن زمان فرصت كافي
براي تحقيق و بررسي وجود داشته است ولي باز خداي متعال دستور ميدهد كه براي چنين شخصي
بايد فضاي آرام و بدون تهديد براي پذيرش اسلام فراهم كرد .به علاوه اينكه از آيات قرآني بي-
شماري برميآيد كه اساس دين اسلام را اعتقاد و باور صحيح تشكيل ميدهد ،چنانكه هر كجا كه از
تم
عمل صالح در قرآن سخن گفتهشده ،قبل از آن مسئله ايمان مطرح گشته است .حال با توجه به اين
جهت و با توجه به اينكه ايمان و اعتقاد امري قلبي و باطني است و اصلاً اكراه بردار نيست؛ از اين
دو نكته معلوم شود كه حكم به نسخ آيه «لا اكراه في الدين» كاملاً بياساس است .از مجموع آنچه تا
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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به اينجا از نظر گذشت معلوم گرديد كه اولاً ،اسلام با محور قرار دادن استدلال و برهان سعي دارد تا از
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

پيروي و تبعيت بيدليل و كوركورانه اجتناب گردد و اين مطلب با مراجعه به آيات زيادي كه از عمل
كارآمد نيز مشخصتر ميشود و ثانياً ،آيه
بازارهايميدهد
توجه قرار
علم را
به ظن نهي ميكند و پيمودن از راه
موردنظم
مالكيت و
حقوق
كارآمد اكراه در امر دين را اسلام مي پسندد و نه به
اينرو ،نه
نظم و از
نگرديد
بازارهاي
مباركه «لا اكراه في الدين» نسخ ت و
آن شيوه عمل ميكند و نه اصلاً چنين چيزي ممكن است.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

گفتوگوهاي لجاجتآميز و جدال بيحاصل ،آدمي را به حقيقت رهنمون نميسازد و تنها
موجب ميشود تا زمينههاي دشمني و كينهتوزي افزوده شود و جنگ و نزاع بين جدالكنندگان
درگيرد .لذا دين مقدس اسلام در آيات فراواني از قرآن از پيامبر (ص) و مسلمانان خواسته است تا
با كساني كه اين دين را نميپذيرند ،جدال نكنند و از ادامه گفتوگو كه نتيجهاي جز دشمني
ندارد ،خويشتنداري ورزند و به اين ترتيب يكي از عوامل پيشگيري كننده از جنگ و نزاع كه در
اسلام به خوبي مراعات شده عبارت خواهد بود از ترک جدال و گفتوگوي خصومتبرانگيز.
نمونهاي از آيات قرآن كريم
در اينجا به آياتي به عنوان نمونه اشاره ميشود كه اين مسئله در آن پرداخته شده است:
در قرآن آمده است « :بگو (اي پيامبر) آيا با ما درباره خدائي كه پروردگار ما و شماست بحث
مي كنيد در حاليكه براي ماست اعمال ما و براي شماست اعمال شما و ما نسبت به او اخلاص
داريم» .2در اين آيه چنانكه ملاحظه ميشود خداوند متعال از محاجه منع ميكند و اظهار ميدارد
كه امر را به خدا موكول نمائيد.
قرآن كريم با بيان اينكه هر امتي و يا هر انساني به هر آئيني در آيه نتيجهاش را خودش
مي بيند و عمل بد و بد بودن دين و آئين امتي موجب عذاب امت ديگر نميشود1و به اين ترتيب از
جدال بيحاصل جلوگيري ميكنند .اين آيه مباركه  -با فاصله كم در همين سوره (بقره- )222 :
دوباره تكرار شده تا بيشتر به آن توجه گردد.
 )2خداوند متعال به پيامبر (ص) ميفرمايد كه در گفتوگوي با كافران نيز از جدال بپرهيز و امر را
به خدا موكول نما .در سوره مباركه كافرون ميخوانيم «لكم دينكم ولي دين»  ( 2كافرون.)4 :

 )1قرآن كريم به كساني كه ايمان نميآورند ،اظهار ميدارد« :بگو (اي پيامبر) براي كساني كه
ايمان نميآورند بر همان شيوهاي كه عمل مينمائيد ،عمل كنيد و ما نيز عمل ميكنيم و منتظر
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بمانيد چنانكه ما نيز منتظريم (تا حق آشكار گردد)» 8.در اين آيه نيز با موكول كردن تصميم
نهايي به خدا ،بهويژه در روز قيامت ،از اهل ايمان خواسته شده به جدال با غير مؤمنين
نامه مفيد  /شماره

مبادرت ننمايند و كار را به خدا بسپارند.
سي و هشتم  /مهر و

 )8مقابله به مثل به صورت دشنام دادن و ناسزا گفتن نيز مورد نهي واقع شده و از اهل ايمان
آبان 2831

2

خواسته شده تا از فحش دادن نسبت به غير مؤمنين بپرهيزند ،چرا كه در بسياري موارد
دشنام دادن موجب نزاعهاي سخت ميگردد كه قرآن با نهي از آن سعي دارد تا جلوي
بسياري از منازعات را بگيرد.
 )2خداوند متعال در موارد متعددي پيامبر (ص) را مورد خطاب قرار ميدهد و از وي ميخواهد
مشركين و كساني كه به خدا ايمان نميآورند اعراض نمايد و به جدال با آنها برنخيزد.
كه از تم
براي نمونه آمده است« :اعرض عن المشركين» (انعام .)244 :برخي از موارد ديگر به اين
مفيد /
سوره نساء ،آيه  48و آيه 32؛ ب) سوره مائده ،آيه 21؛ ج) سوره اعراف،
قرار است:نامهالف)
هشتم
سي و
نجم ،آيه ( 11عبدالباقي.)274 :2842 ،
سوره
شماره؛ د)
آيه 211
 )7از جمله اين موارد اينكه خداوند متعال به پيامبر (ص) فرمود« :كساني را كه ايمان نميآورند
رها كن و آن ها را به حال خود بگذار تا اينكه در قيامت تكليف ايشان روشن شود .»7اين آيه
مفيد /
مباركه بهنامه
مكرر در سوره معارج ،آيه  21نيز آمده است.
صورت
آيات سي و
اينشماره
هشتمفقط به عنوان نمونه به آنها اشاره شده و در قرآن كريم آيات از اين قبيل
كريمه كه
نيز درو آبان
است ومهر
متعدد /
روايات از پيامبراكرم (ص) و ائمه اطهار نيز فراوان به چشم مي خورد ،جملگي
2831امر دارد كه دين اسلام به فكر ،استدلال و گفتوگو بر محوريت برهان اهميت داده و از
دلالت بر اين
تبعيت كوركورانه پرهيز داده است ،ولي در گفتوگو و بحث هم توجه به اين نكته داده است كه از
جدال و لجاجت ،كه در بسياري اوقات منشاء جنگ و نزاع است ،ميبايست پرهيز كرد و اگر دلايل
روشن ارائه شد ولي طرف مقابل به جاي بر خورد عقلاني ،سعي در پا فشاري بياساس بر موضع باطل
خود دارد ،نبايد به گفتوگو با وي ادامه داد كه اين امر فرجامي جز كينهتوزي ندارد.
تم
تحريم كشتن ناحق و بيان مجازات اخروي آن
دومين عاملي كه در جلوگيري از خونريزي و نزاع نقش عمدهاي را ايفا ميكند ،حرام كردن
اين عمل و بيان مجازاتي است كه شارع مقدس اسلام براي مرتكب قتل و خونريزي در نظر گرفته
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831

حقوق
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است .قرآن كريم براي كسي كه به ناحق انسان ديگري را به قتل برساند ،سنگينترين عذاب
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

آخرتي را در نظر گرفته و ميفرمايد« :اگر شخصي بدون جهت قصاص و يا از سر فساد در زمين،
بازارهاي
كارآمد قتل رسانده است» 4.در اين آيه
ها را به
نظم انسان
مالكيتكهو همه
حقوقاست
كسي را به قتل برساند؛ مانند اين
كشتنو نظم
ت
كارآمداين است كه همه انسانها از خلقت آدم تا
بازارهاي مثابه
يك نفر به
مباركه ملاحظه ميگردد كه

خشم و غضب الهي را در پي خواهد
بازارهاي نفر
نظمحتي يك
كشتن
اين حد
انقراض عالم را به قتل برسند و تا
كارآمد
مالكيت و
حقوق
داشت .در توضيح اين آيه روايات متعددي رسيده است كه اگر كسي يك نفر را به ناحق به قتل
برساند در جايگاهي از جهنم قرار خواهد گرفت كه جاي قاتلين همه مردم است و اگر مجدداً
مرتكب اين عمل شود عذاب براي او شديدتر خواهد شد (حر عاملي 1 :11 ،2222 ،و  .)24ترساندن
از عذاب آخرتي عامل مهمي است كه در جلوگيري از خونريزي ناحق نقش مهمي را ايفا ميكند.
بازدارنده دروني ،مهمتر از بازدارندههاي بيروني است؛ چرا كه ممكن است اشخاص بتوانند از
بازدارنده بيروني خود را مخفي كنند ولي بازدارنده دروني كه همان باور و اعتقاد به عذاب آخرتي
است هميشه همراه شخص بوده و مخفي شدن از آن ممكن نيست و لذا اسلام علاوه بر توجه به
بازدارندههاي بيروني سعي دارد تا با تقويت بازدارندههاي دروني كه توجه به ايمان به غيب،
مخصوصاً ايمان به قيامت و عذاب آخرتي است ،جلوي بسياري از مفاسد را بگيرد و در انسان
نيرويي ايجاد كند كه مانع انجام كارهاي بد بشود به طوري كه اين مانع نه قابل فرار كردن از آن
است و نه مي توان با فريبكاري از آن رهايي پيدا كرد .اسلام نه تنها براي قاتل مجازات آخرتي در
نظر گرفته بلكه هر نوع ظلم و ستمي هر چند اندک را حرام كرده و براي مرتكب آن مجازات
آخرتي در نظر گرفته و بدين ترتيب سعي نموده تا جلوي هر ستمگري گرفته شود .از ديدگاه قرآن،
كسي ميتواند حاكميت و زمامداري جامعه را به عهده بگيرد كه دست او از هر گونه ظلم و ستمي پاک
باشد« .لا ينال عهدي الظالمين» (بقره .)212 :تمام فقهاي شيعه متفقاند كه شرط رسيدن به مقام امامت اين
است كه امام نبايد در هيچ زماني از حيات و زندگي خود مرتكب كوچكترين ظلم و ستمي شده باشد و در
اين جهت هيچ اختلافي بين علماء شيعه وجود ندارد (خراساني)282 :2221،؛ (فياض)112/28 :2221،؛
(سبحاني ،بيتا)35/2:؛ (بروجردي)281/2 :2247،؛ (كاظمي .)214/2 :2242 ،امام حسين (ع) در
آخرين وصيتها و سفارشهاي خود به امام سجاد (ع) فرمود« 5:فرزندم از ظلم كردن به كسي كه
پناهي جز خدا ندارد بپرهيز» (جمعي از نويسندگان .)722:2832 ،ملاحظه ميگردد كه خداوند
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متعال با حرام نمودن هر گونه ظلم و ستم و در نظر گرفتن عذاب در آخرت براي كسي كه مرتكب
ظلم بشود ،جلوي نزاع ،جنگ و خونريزي را تا حد زيادي در ميان كساني كه به خداوند و دين او
است.شماره
گرفتهمفيد /
معتقدند ،نامه
شارع مقدس اسلام نه تنها ظلم به مسلمان را جائز نميداند بلكه حتي نسبت
سي و هشتم  /مهر و

به مسيحيان ،يهوديان و زرتشيان كه طرف قرارداد اهل ذمه با دولت اسلامي هستند ،اظهار گرديده
آبان 2831

كه اذيت كردن آنها حرام و موجب عذاب است .در حديثي از پيامبر خدا (ص) رسيده است كه
حضرت فرمود هر كسي آنان (اهل كتابي كه طرف صلح در قالب شرايط ذمه قرار دارند) را اذيت
كند ،گو اينكه مرا اذيت كرده است .بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه اسلام با حرام كردن هر گونه
ظلم و اذيت نسبت به ديگران و در نظر گرفتن عذاب آخرتي براي ظالم حتي نسبت به غيرمسلمان
زمينه صلح و دوستي را در ميان همگان بيشتر فراهم كرد.
تم
وضع مقررات و تعيين مجازات دنيائي براي قتل به ناحق
نامه مفيد /
بازدارنده ديگري كه جلوي قتل و خونريزي را ميگيرد اين است كه خداوند متعال براي
شماره سي و هشتم
كسي كه مرتكب قتل و يا جراحت نسبت به ديگران شود و به ناحق خون كسي را بريزد و يا
آسيبي به او وارد كند ،مجازات دنيايي در نظر گرفته كه نام آن قصاص است .قرآن در اين باره
ميفرمايد« :و لكم في القصاص حياه يا اولوا الالباب لعلّكم تتقون» (صدوق.)12-18 :2814،
مفيد /
حكم قصاص اين است كه قصاص به لحاظ بازدارندگي آن موجب ميشود
منظور از حياتنامهشمردن
ارتكاب هشتم
شماره سي و
جنايت و قتل امتناع نمايند و از ترس قصاص ،خون كسي را به ناحق نريزند
تا بسياري از
آبان
و
مهر
و يا /
جراحتي به وي وارد نكنند .از اين رو قصاص باعث ادامه حيات و زندگي براي انسان شده و

2831بسياري از جنايات و قتلها ميگردد.
عدم آن باعث

اسلام نه تنها براي كسي كه مسلماني را به ناحق به قتل برساند ،مجازات دنيايي در نظر گرفته
بلكه براي كسي كه كافر غيرحربي يعني كافري كه در مقابل دولت اسلامي نايستد را به قتل
برساند ،مجازات تعزيري قرار داده است.
مجازات تعزيري مجازاتي است كه تعيين نوع و ميزان آن بر عهده حاكم اسلامي است و فقها به
صورت اجماعيتمبر اين باورند كه اگر مسلمان ،غير مسلماني را به قتل برساند ،مشروط بر اينكه آن
غيرمسلمان كافر حربي نباشد ،بايد تعزير شود و اگر عادت به كشتن اهل كتابي كه شرائط ذمه را
پذيرفتهاند ،براي كسي حاصل شود ميبايست او را قصاص كرد (حسيني عاملي ،بي تا .)23-22 :منظور از
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831

حقوق
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عادت داشتن يعني ارتكاب دوباره قتل ،به طوري كه قاتل بعد از مجازات تعزيري ،مجدداً ذمي ديگري
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

را به قتل برساند (عاملي جبعي ،)843-841 :2831،در اين صورت مورد قصاص قرار ميگيرد.
برساند ،مورد حكم قصاص قرار ميگيرد و
مسلمانينظمرا به قتل
حقوقاگر
از نقطه نظر فقها ،شيعه مسلمان
بازارهاي كارآمد
مالكيت و
كارآمدولي اگر غيرمسلماني ،مسلمان يا غيرمسلماني را
بازارهايندارد
نظمدر حكم
دخالتي
مليت و يا كشور قاتل و يا مقتول ت و
كارآمدبالا از نظر گذشت در مواردي هم اگر
چنانكه در
به قتل برساند ،باز مورد حكم قصاص قرار ميگيرد و نيز
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
قاتل مسلمان و مقتول غيرمسلمان باشد ،باز هم قصاص ميشود ولي مجازات تعزيري براي مسلماني كه
غيرمسلمان را به ناحق به قتل برساند در هر صورت ثابت خواهد بود.
بدين ترتيب ملاحظه ميگردد كه اسلام با قرار دادن حكم قصاص براي قتل نابهحق جلوي
بسياري از خونريزيها و نزاعها را ميگيرد و موجب ميشود كه صلح پايدارتر گشته و از روابط
خشونتآميز جلوگيري شود.
كنترل احساسات تلافيجويانه و منع از رفتارهاي خشونتآميز در حين جنگ
تعصبي كه ميان قبائل بهويژه در قبائل عربي وجود داشت به طوري بود كه اگر كسي مرتكب
قتل شخصي ميشد ،افراد قبيله مقتول به خاطر تعصبي كه ميانشان بود به قبيلهاي كه قاتل از آنها
بود حمله ميكردند و تعداد بسياري را به بهانه تلافي به خاک و خون ميكشيدند.
در طول تاريخ چه بسا جنگهاي وسيع ميان قبائل و يا كشورهاي مختلف به خاطر كشته شدن
يك يا چند نفر به وقوع پيوست .قرآن كريم با بيان اين مطلب كه در قصاص اسراف ممنوع است،
سعي نمود تا جلوي بسياري از جنگها گرفته شود .قرآن كريم در اين باره ميفرمايد« :اگر كسي
مظلومانه و بدون جهت كشته شود از براي ولي او حق قصاص قرار داده شده؛ پس او اسراف در قتل
ننمايد» .3در اين آيه مباركه ،خداوند متعال ضمن بيان اينكه حكم قصاص براي مجازات قاتل در نظر
گرفته شده به بستگان مقتول توصيه ميشود كه نبايد در تلافي كردن اسراف نمايند و غير از قاتل
كساني ديگر از قبيله و يا بستگان و يا شهر و كشور قاتل را به قتل برسانند؛ بلكه تنها قاتل بايد به
سزاي اعمال خود برسد و نيز كساني كه در جريان قتل نقش داشتهاند ،بسته به نقش خود بايد مجازات
شوند اما كساني كه دخالتي در قتل نداشتهاند ،نبايد مورد تعدي و تجاوز قرار گيرند و از اين جهت نيز
اسلام با حرام كردن كشتن غير از قاتل ،سعي نمود تا احساسات تلافيجويانه ،خانواده مقتول را كنترل
نمايد و جلوي جنگ و نزاع گسترده به واسطه كشته شدن برخي از افراد گرفته شود.
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از سوي ديگر اسلام با مشخص كردن نوع قتلِ قاتل و حرام كردن مثله نمودن بدن قاتل و
جلوگيري از بسياري از كشتنهاي فجيع ،سعي نمود تا احساسات تلافيجويانه خانواده مقتول مورد
شمارهنسبت به قاتل ،خود را مجاز به هر نوع برخوردي ندانند .حضرت علي (ع)
مفيدو/آنها
كنترل قرارنامهگيرد
سي و هشتم  /مهر و

در وصيت خود به فرزندانش امام حسن (ع) و امام حسين (ع) ميفرمايدكه نسبت به قاتل حضرت
آبان 2831

يعني عبدالرحمان بن ملجم فقط يك ضربه را بر او براي اجراي حكم قصاص وارد كنند چرا كه او
با يك ضربت حضرت علي (ع) را به شهادت رساند و از مثله كردن و تكه تكه كردن بدن وي
بپرهيزند؛ چرا كه پيامبر خدا فرمود« :از مثله كردن بدن مرده بپرهيزيد حتي نسبت به سگ ولگرد»

(سيد رضي ،2825 ،نامه  .)812 :25در اينجا نيز ملاحظه ميگردد كه اسلام با كنترل احساسات
تلافيجويانه سعي دارد تا از قساوت پيدا كردن دلها جلوگيري كند و نگذارد افراد حتي نسبت به
تم
قاتل ،خود را مجاز به هر نوع جنايت بدانند و به اين ترتيب قساوت دل و زمينه جنايت كردن در
شود به طوري كه حتي در اين حديث ملاحظه گرديد پيامبر اسلام (ص) از
قصاص كنندههانامهتشديد
مفيد /
كردن بدن حيوان بيارزش مانند سگ ولگرد نيز منع فرمود .اگر تكهتكه
شمارهتكه
مثله كردن و
تكههشتم
سي و
كردن جسد حيوان با اين خصوصيات در كلام نبوي (ص) مورد نهي قرار گرفته ،به طريق اولي
انجام اين عمل نسبت به انسان با هر گرايش فكري و ديني مورد نهي بوده و مبغوض در نزد شارع
مقدس اسلام است .انجام چنين رفتار خشونتآميزي از دو جهت داراي اثر منفي است .اول اينكه
نامه مفيد /
انجام اعمال خشونت آميز ،روحيه قساوت و سنگدلي را افزايش ميدهد و چه بسا اين حالت باعث
شماره سي و هشتم
مي شود انجام دهندگان بعد از آن ميل به سركشي و جنايت در ايشان افزايش يابد و خود زمينه
 /مهر و آبان
جنگ و نزاع را فراهم آورد و دوم اينكه با رفتار خشونتآميز مثله كردن ،آتش حقد و كينه در دل
2831
طرف مقابل افزوده شده و موجبات شعلهورتر شدن آتش جنگ فراهم ميآيد.
دين اسلام براي اينكه عداوت و دشمن به اوج خود نرسد در صورت تحقق ملاک جواز جنگ
كه قبلاً گفته شد ،يعني در شرايط دفاع كه جنگ و پيكار از نقطه نظر شريعت اسلام جائز است،
محدوديتهايي را براي مدافعان اسلامي قرار داده كه آنها اين محدوديتها را ميبايست در جنگ
دفاعي خود مورد ملاحظه قرار دهند و رعايت اين محدوديتها در جنگ با كفار و مشركان موجب
تم
ميگردد تا زمينه براي مشتعلتر شدن آتش جنگ فراهم نشود بلكه هدف از اين محدوديتها اين
است كه جنگ به وجود آمده به سمت صلح و سازش پيش رود؛
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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محدوديتهاي جنگ از نظر اسلام

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

در اينجا فقط به عنوان نمونه به برخي از اين محدوديتها اشاره ميشود:
كارآمد قطع نزاع در ماههاي رجب ،ذي
بازارهايبس و
لزوم آتش
حقوقاز
 )2حرام بودن جنگ در چهار ماه
سال وونظم
مالكيت
كارآمدقرآن كريم بر اين امر دلالت دارد؛ نظير :آيه
متعددي از
آيات
بازارهاي
القعده ،ذي الحجه و محرمتكهو نظم
هفتم از سوره مباركه توبه.
دويست و هفدهم از سوره مباركه بقره و آيه دوم و سي و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
 )1استفاده از سمّ و آنچه امروزه به سلاح شميايي تعبير ميشود و مستند آن روايتي است كه از
رسول مكرم اسلام رسيده مبني بر اينكه استفاده از سمّ در جنگ با مشركين مورد نهي است
(طوسي .) 224-228 :2814،بر اساس اين روايت برخي فقها نظير شيخ طوسي و مرحوم ابن
ادريس اين عمل را حرام دانسته ولي برخي از فقيهان اين عمل را مكروه به حساب آوردهاند
(حلي.)812-812: 2223 ،

 )8كشتن و به قتل رساندن زنها ،بچهها و مجانين به عنوان حرام در كتابهاي فقهي ياد شده و
لذا مجاهدين اسلامي نميتوانند تعرضي نسبت به اين گروه از كفار و مشركان داشته باشند و
اين در حالي است كه فقها براساس روايات رسيده از ائمه اطهار ،اظهار ميدارند كه حتي اگر
اين عده در جنگ دخالت داشته و به جنگجويان از مشركان و كفار ياري ميرسانند نيز باز
كشتن ايشان حرام بوده و اين مسئله در ميان فقها به صورت اجماعي مطرح است؛ يعني اين
فتوا را همه فقيهان اماميه پذيرفتهاند و هيچ يك حتي يك نفر از فقها نسبت به زنها و بچهها
و نيز مجانين در فرض كه كمك كار در جنگ هم باشند ،اجازه قتل ايشان را نميدهد و اين
عمل را در حق آنها حرام ميداند (اردبيلي.)275-287: 2241 ،

 )2مستحب شمردن مدارا با اسيران جنگي و غذا و آب دادن به ايشان كه در اين زمينه در
كتابهاي روائي بابي براي اين احاديث قرار دارد و در آن احاديثي با اين مضمون آمده است
كه امير المومنين علي (ع) فرمود« :احسان و خوبي كردن به اسيران جنگي حق واجب است»
(حر عاملي.)11-23 : 2222 ،

 )7مكروه دانستن قتل و كشتن كفار و مشركان به وسيله رها كردن آب روي ايشان و غرق
كردن آنها از طريق فرستادن آب و نيز مكروه به حساب آوردن ممنوعيت ايشان از نوشيدن
آب و قرار دادن ايشان در وضعيت تشنگي و عطش (عاملي جبعي ،2838 ،ش.) 854 :1

دين اسلام براي جنگ در شرائطي كه چارهاي از آن نيست ،حد و مرز گذاشته و به مجاهدين
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دستور ميدهد كه نبايد در جنگ و قتال از مرز و حد قرار داده شده ،تجاوز كنند ( بقره .)214 :اين
آيه گوياي اين مطلب است كه اسلام اگر در شرايط خاص جنگ را با دشمني كه از هر منطق و
فكر تهي نامه
شمارهحال سعي دارد تا نزاع و خونريزي را به آخرين حد خود برساند ،دستورش
است ومفيددر/عين
سي و هشتم  /مهر و

اين است كه نبايد در كشتن يا نزاع ،زيادهروي شود بلكه اين كار بايد كاملاً كنترل شده صورت
آبان 2831

بگيرد .در جنگ با دشمن نبايد مرزها را ناديده گرفت و هر رفتار خشونتآميز را نسبت به او روا
داشت بلكه به عكس قرآن كريم دستورش اين است كه مبادا اهل ايمان به خاطر دشمني ،عدالت را
با دشمن رعايت نكنند و آنجا كه بايد جانب انصاف را رعايت كنند ،نسبت به آن كوتاهي نمايند
(مائده .)3 :اسلام تا آنجا به رعايت حد و مرز در جنگ و دشمن توصيه ميكند كه به پيامبر اكرم (ص) از
جانب خداوند متعال دستور داده شده تا نسبت به يهوديان كه دشمني بي اندازه آنها نسبت به
تم
مسلمانان در همه برهههاي تاريخ غيرقابل كتمان است ،دستور ميدهد كه اگر ميان آنها حكم
مفيد و /انصاف بين ايشان حكم كن (مائده.)21 :
نامهعدالت
كردي به قسط و
هشتمتعيين محدوده براي جنگ سعي دارد تا جلوي گسترش آنرا گرفته و از
اسلام با
بدين
سانسي و
شماره
ازدياد و پيشروي جلوگيري نمايد.
توصيه به دوستي و گذشت نسبت به همه انسانها
كريم،مفيد
در قرآن نامه
پيامبر /مكرم اسلام (ص) به عنوان رحمت براي همه عالميان معرفي شده است.

«و ما شماره
هشتمللعالمين» (انبياء .)245 :لذا پيامبر آهنگ كلياش براي همه جهانيان با
سي ورحمه
ارسلناک الا
همه /
آبانو مذهب و آئين دارند ،رحمت و محبت و دوستي است .سياق آيه كه
مهر درومليت
اختلافي كه
2831
حصري مي باشد تأكيدي است بر اين نكته كه اساس دين اسلام را رحمت و لطف
مفيد معناي
تشكيل ميدهد.

قرآن كريم به عنوان حكم كلي و عام به مسلمانان توصيه ميكند كه با همه انسانها اعم از
مسلمان و غيرمسلمان بايد رفتاري مسالمتآميز و بر مبناي دوستي داشته باشند .اين حكم كلي اگر
چه در مواردي تخصيص خورده است ،چنانكه قبلاً به آن اشاره شد ،ولي بايد دانست كه از حكم عام
بايد به ميزانيتمكه مخصّص رسيده ،دست برداشت و نسبت به باقي موارد كه تخصيص نخورده،
مرجع عموم عام مي باشد .آياتي از قرآن كريم بر اين امر دلالت دارد؛ نظير« :قولوا للناس حسناً»
(بقره .)38 :در اين آيه خداوند متعال دستور ميدهد كه با همه انسانها اعم از مسلمان و
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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غيرمسلمان بايد رفتاري نيكو داشت و مراد از اينكه ميفرمايد به مردم با نيكي سخن بگوئيد؛ اين
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

نيست كه فقط در گفتار بايد رعايت اين جهت را نمود بلكه مقصود اعم از رفتار و هر كرداري
فرمايد« :خداوند شما را نهي نميكند
بازارهاي مي
نظمآيه ديگر
مالكيتكهو در
حقوقاست
مي باشد .شاهد بر صدق اين ادعا اين
كارآمد
شما را از ديار خود اخراج ننمودند ،نيكي كنيد
نكردند و
قتال
كارآمد
بازارهاي
ديننظم
تا نسبت به كساني كه با شما درت و
كارآمد خداوند متعال ميفرمايد كه نيكي
طور كلي
مالكيت وايننظمآيه به
حقوق» .1در
و با قسط و عدل با آنها رفتار نمائيد
بازارهاي
كردن با غيرمسلماني كه از سر جنگ وارد نشدند ،مورد نهي نيست و خداوند نيكي كردن و رعايت
قسط و عدل نمودن با ايشان را حرام نكرده است .ملاحظه ميگردد كه نيكي كردن به طور كلي نه
فقط در گفتار بلكه اعم از رفتار و گفتار مورد تصريح در اين آيه مباركه ميباشد.
در آيه ديگري اوصاف اهل تقوي آمده است كه آنها از جمله ويژگيهايشان اين است كه «و
العافين عن الناس» ( عمران .)282 :يعني نسبت به عموم مردم اعم از مسلمانان كه غيرمسلمانان
اهل عفو و بخشندگي بوده و خطاهاي آنها را مورد عفو قرار داده و جزاي بدي را به بدي نميدهند.
در اين آيه نيز ملاحظه ميگردد كه اصل و قاعده كلي و عام بر گذشت و داشتن رابطه مسالمتآميز
و برقراري مصالحه ميباشد و يا باز در آيه ديگري آمده است كه «[اي پيامبر] به نيكوترين شيوه
بديهاي آنها را پاسخ بده پس به ناگاه ميان تو و كسي كه دشمن توست ،دوستي گرم برقرار
شود» . 24در اين آيه مباركه با توجه به آيات قبلِ آن به پيامبر اسلام (ص) و همه كساني كه مردم
را به اسلام و خداوند متعال دعوت مي نمايند دستور داده شده كه نسبت به همه دشمنان بايد رفتار
مسالمتآميز داشت و با حلم و بردباري با آنها برخورد كرد و بدرفتاريهاي آنها را مورد گذشت
قرار داد و اين رفتار دوستانه و بزرگوارانه حتي نسبت به دشمنان بايد آن قدر باشد كه آنها را به
دوستي گرم و صميمي تبديل كند .در گفتاري از پيامبر خدا (ص) رسيده است كه حضرت طبق
نقلي كه از ايشان شده فرمودند« :احسن الي من اساء اليك» (حسيني .)222 :2834 ،در اين حديث
شريف نيز پيامبر خدا (ص) توصيه به خوبي كردن با كسي را مينمايد كه با انسان بدي نمود و از
اين كلام نوراني نيز معلوم ميشود در اسلام اصل و كليت قاعده بر خوبي كردن و عفو نمودن
نسبت به بديهاي همه مردم اعم از مسلمانان تا غيرمسلمانان و نيز رفتار مسالمتآميز داشتن
است ،هر چند در مواردي اين قاعده كلي مورد استثناء و تخصيص قرار گرفته است.
خداي متعال به عنوان صفت اهل تقوي يعني همانهايي كه اساساً قرآن براي هدايت ايشان
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نازل گرديد (بقره )1 :ميفرمايد كه آنها «العافين عن الناس» (آل عمران)282 :؛ يعني آنها نسبت به
مردم اهل گذشت ميباشند .قابل توجه اينكه در اين آيه مباركه عفو و گذشت نسبت به عموم مردم از
نامه مفيد
شمارهو آنها نه تنها نسبت به اهل ايمان و مسلمانان اينگونهاند بلكه نسبت به همه
شمرده /شده
صفات متقين
سي و هشتم  /مهر و

انسانها و با گرايشهاي ديني مختلف و ويژگيهاي متفاوت ،رفتار همراه با گذشت دارند و اين
آبان 2831

مطلب از آنجا استفاده ميشود كه در اين آيه نيامده كه اهل گذشتاند نسبت به مسلمانان يا اهل ايمان
بلكه نسبت به عموم مردم رفتارشان اينطور است و يا در آيه ديگر در مورد عباد رحمان ميخوانيم
كه آنها خاشعاند و در برابر خطاب افراد نادان ،پاسخشان سلام است (فرقان .)48 :قرآن كريم
دستورش به همه مسلمانان اين است كه اگر چه بسياري از اهل كتاب تلاش ميكنند تا شما را به
وضعيت كفر بر گردانند و اين كار ايشان از روي حسادت انجام ميشود و اين در حالي است كه حق
تم
براي ايشان آشكار شده است ولي شما عفو كرده و نسبت به آنها گذشت نماييد ( بقره.)241 :
آيات /ميخوانيم كه به مسلمانان امر شده تا به اهل كتاب زياد نزديك نشوند و
برخي مفيد
اگر در نامه
اين دستور اينگونه بيان شده كه چون آنها از هيچ بدي و فسادي نسبت به
نكنند،وسرّ
به آنها اعتماد
هشتم
شماره سي
مسلمانان كوتاهي نميكنند (آل عمران .)223 :در اينجا به خوبي مشخص است كه ترک دوستي با
ايشان دقيقاً به خاطر رفتار بد آنها ميباشد؛ يعني اگر اين نميبود كه آنها راه كژي و اذيت را نسبت
به مسلمانان روا داشتند ،اسلام از دوستي با ايشان نهي نميكرد و اين مطلب از ظاهر تعليل در اين
نامه مفيد /
آيه مباركه و آيه بعدي آن به خوبي مشخص است .بنابراين تا آنجا كه دوستي با اهل كتاب باعث
شماره سي و هشتم
اذيت و آزار غيرقابل تحمل نشود و تا وقتي كه گذشت باعث سوء استفادههاي فراوان آنها نگردد،
 /مهر و آبان
اصل بر دوستي و گذشت است و اين مطلب از ملاحظه اين آيه با آيات قبلي كاملاً روشن ميگردد.
2831
لذا از مجموع آيات مشخص مي شود كه اصل بر گذشت و دوستي است و استثنائي هم دارد و آن
استثناء هم مطابق حكم عقل و عقلاست ،چرا كه هر عقلي حكم ميكند كه اگر دوستي انسان باعث
سوء استفاده غيرقابل تحمل طرف مقابل شود ،اين شگرد و رفتار ميبايست تغيير كند و از اينرو
خداي متعال در رفتار با كفار هم اظهار ميدارد كه اگر آنها رفتار خشونتآميز خود را عوض
كردند و بناي صلح را با شما داشتند ،شما نيز با آنها رفتارتان را مسالمتآميز كنيد ،اين در حالي
تم
است كه در آيه قبل اين آيه ،يعني آيه شصت از سوره مباركه انفال ،دستور به مسلمانان اين است
كه تا مي توانيد در توانمندي نظامي در برابر كافران تلاش كنيد و بلافاصله در آيه شصت و يكم
ميفرمايد كه اگر آنها از درِ مسالمتآميز وارد شدند ،شما نيز رفتارتان را با آنها مسالمتآميز كنيد؛
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پس از اين آيه هم معلوم ميشود كه در برابر كافران هم اصل بر گذشت و دوستي است مگر اينكه
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

آنها اصرار بر جنگ و نزاع داشته باشند.

كارآمدبه عنوان قاعده اوليه سعي دارد تا
انسانها
نظم همه
دوستي با
عفو و
بازارهاي
مالكيت و
اسلام با توصيه به گذشت،حقوق
اسلام مملو از گذشتهايي بيشماري است كه
تاريخ
بگيرد.
جلوي بسياري از جنگ و نزاعها
كارآمد
بازارهاي
ت ورانظم
كارآمدنسبت به دشمنترين دشمنان خود
بازارهايايشان
پيروان صادق
پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) و نيز
حقوق مالكيت و نظم
داشتند و اين گذشت تا جائي كه قابل تحمل بود ،ادامه مي يافت مگر اينكه طرف مقابل ،كينه
توزي را از حد خود بگذراند.
نتيجهگيري
با ملاحظه آياتي از قرآن كريم مشخص گرديد كه در شريعت اسلام حداقل پنج راهكار وجود
دارد كه به منظور جلوگيري از نزاع و جنگ ميان مسلمانان با غيرمسلمانان بدان توجه فراوان شده
است و وقتي مشخص شد كه اسلام با روشهاي گوناگون سعي بر تنشزدايي دارد ،آنگاه جاي
هيچگونه ترديدي نخواهد ماند كه اصل در رفتار با متخلفان و غيرمسلمانان بر صلح و سازش بوده
و تجويز جنگ و نزاع به شرايط خاصي اختصاص دارد .تشخيص اين شرايط بسيار دشوار بوده و با
توجه به اينكه خروج از اصل اولي و حكم به محدوده تخصيص نياز به احراز قطعي دارد ،جا دارد كه
در مورد وجود شرايط مزبور كنكاشي جدي صورت گيرد تا مبادا به استناد برخي آيات مباركه و
بدون توجه به آيات ديگر كه فلسفه تشريع جهاد را در اسلام بيان مي كند ،بي جهت نزاعي درگيرد
و خوني ناروا بر زمين ريخته شود.
يادداشتها
« .2قل اتحاجوننا في الله و هو ربّنا و ربّكم و لنا اعمالنا و لكم اعمالكم و نحن له مخلصون» (بقره.)281 :
« .1تلك امّه قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم و لا تسألون عمّا كانوا يعملون» (بقره.)282 :
« .8قل للذين لا يؤمنون اعملوا علي مكانتكم انا عاملون و انتظروا انا منتظرون» (هود 211 :و .)212
« .2و لا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدو ًا بغير علم» (انعام.)243 :
« .7فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتي يلاقوا يومهم الذي يوعدون» (زخرف.)38 :
« .4من قتل نفس ًا بغير نفس او فسادٍ في الارض فكانّما قتل الناس جميعاً» (مائده.)81 :
 .5يا بني اياک و ظلم من لا يجد عليك ناصراً الا الله.
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 .3و من قتل مظلوم ًا فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل» (اسراء.)88 :
« .1لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم» (ممتحنه.)3 :
نامه مفيد  /شماره
« .24ادفع بالّتي هي احسن فاذا الذي بينك و بينه عداوه كانه ولي حميم» (فصلت.)88 :
سي و هشتم  /مهر و
آبان 2831

منابع
قرآن كريم.

اردبيلي ،احمد ،مجمع الفائده و البرهان،ج  ،5انتشارات جامعه مدرسين ،چاپ اول ،قم2241 ،هـ .ق.
بروجردي ،محمد تقي ،نهايه الافكار (تقريرات درس مرحوم آيت الله آقا ضياء عراقي) ،ج ،2انتشارات جامعه
مدرسين ،قم 2247 ،هـ .ق.
حر عاملي ،محمد،تموسائل الشيعه،ج  ،11مؤسسه آل البيت ،چاپ اول ،قم 2222 ،هـ .ق.

حسيني عاملي ،محمدجواد ،مفتاح الكرامه ،ج  ،22دار احياء التراث العربي ،بيروت ،بيتا.

الحكمه ،انتشارات دار الحديث ،چاپ دوم ،قم.2834 ،
ميزان /
منتخب مفيد
حسيني ،حميد ،نامه

حلي ،حسن ،مختلف الشيعه ،ج ،2انتشارات جامعه مدرسين ،چاپ دوم ،قم 2223 ،ق.

شماره سي و هشتم

خراساني ،محمد كاظم ،كفايه الاصول،ج ،2مؤسسه انصاريان ،چاپ اول ،قم 2221 ،ق.
جمعي از نويسندگان ،فرهنگ جامع سخنان امام حسين (ع) ،نشر مشرقين ،چاپ پنجم ،قم.2832 ،
سبحاني ،جعفر ،تهذيب الاصول (تقريرات درس امام خميني) ،ج  ،2چاپ مهر ،قم ،بيتا.

البلاغه ،مفيد
سيدرضي ،نهج نامه
انتشارات /علمي و فرهنگي ،چاپ دهم ،تهران.2825 ،
الفقيه ،ج  ،2دار الكتب الاسلاميه ،چاپ پنجم ،تهران 2814 ،ق.
يحضره
صدوق ،محمد،
هشتم
شمارهمن لاسي و
آبان ،دار احياء التراث العربي ،بيروت 2851 ،ق.
البيان ،ج1
مجمع و
فضل ،مهر
طبرسي/ ،

طوسي ،محمد ،تهذيب الاحكام ،ج ،4انتشارات دار الاضواء ،چاپ سوم ،بيروت 2244 ،ق.

2831

عاملي جبعي (شهيد ثاني) ،زينالدين ،مسالك الافهام ،انتشارات دارالهدي ،قم ،بيتا.
عاملي جبعي (شهيد ثاني) ،زينالدين ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ،ج ،1انتشارات دار التفسير ،چاپ
سوم ،قم.2831 ،
عبدالباقي ،محمد فؤاد ،المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ،دارالكتب المصريه ،قاهره 2842 ،ق.
فياض ،محمد اسحاق ،محاضرات في اصول الفقه (تقريرات درس مرحوم آيت الله خوئي) ،ج  ،28مؤسسه احياء آثار
قم 2211 ،ق.
امام خوئي ،تم
كاظمي ،محمد علي ،فوائد الاصول (تقريات درس مرحوم آيت الله نائيني) ،انتشارات جامعه مدرسين ،قم 2242 ،ق.
يزدي ،محمد كاظم ،العروه الوثقي ،ج  ،2چاپ مهر ،چاپ اول ،قم 2222 ،ق.

حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831

حقوق

