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 مقدمه
احکام اربعه از اصول دین نیستند، فروعی هستند که قرنها بعد از پیدایش اسالم 

یدن  فهم  ،  مطلوب    ای  برای رسیدن به نتیجهاول  در گام  تدوین شده اند، بنابر این  
ه چاز چه زمان و توسط است و اینکه بدانیم  این احکام درست احکام اربعه 

ش از هزار سال دوام آورده و چه کسانی بوجود آمده است؟ چرا احکام اربعه بی
ساختاری موجب این تداوم شده است؟ چه انگیزه ای طرفداران آنرا تا پای  

اند   که روی این چهار ستون بنا شده بنیاد هایی جان می کشاند؟ مال و اهدای 
 ؟ندورآدوام بیامروز  تا اند که توانسته  اند و چگونه سازماندهی شده کدامند

حوزه در  ،احکام اربعهدر باره  دیگرهای  پرسش پرسش ها واین برای پاسخ به 
دانشمندان   آثارالبته بررسی و مطالعه  دمق  اولین ،و در دوران غیبت اندیشه شیعه

  تمامی که شناختواضح است  .اندکرده ارائه باره و کسانی است که در این 
و    گانبه ویژه  شناخت نویسند  ،یستناحکام کار آسانی  رد  ظر در  صاحب نعلمای  
گان  نویسند  آن دوران حیاتدر   کهفکری یا روند امور سیاسی  های جریان

سیاسی زمان نویسنده نظام  فکری و    های  شراف به نحلهاِ.ِاست  بوده  غالب  حاکم و
می  به ما کمک    آنان  موضوع مورد مطالعه  از  تر  صحیح شناخت  در    اوهنظردر فهم  

  گرفتن شرایط  تاریخی شکل گیری این احکام،  نظر ا درب که مهم این است . کند
و   بهتر واقعیت  اصل بر شناخت زیرا ، کنیم را مطالعه وضوع مادی قبا دیدی انت

برای  می باشد بنابر این، مو شکافی  مورد بحث موضوع رببایسته ارزش گذاری 
معانی کلمات کلیدی و ارتباط دادن  آنها  با  کلمات و جهت یابی درک معانی 

 است.  مهم  احکام اربعه بسیار کلیت موضوع
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در دوران غیبت و معرفی  چهار گانه شیعهوظائف احکام اربعه یا در برای تحقیق  
ابتدا با اشاره به    ،،  به نظر میرسد الزم باشدزمانآن در این   مراحل مختلف

احکام اربعه، چهار  .ریف کوتاه هر کدام آغاز کنیمااز تع  ،پیدایش این احکام
بر دو پایه اصلی  مبنای اعتقادی مسلمان از ابتدا  .  ندشامیباسالم    دین  از فروع ،  حکم

  هآورد   باید به آنها ایمان مسلمان  اول، اصول اعتقادی است که  پایه  :  بنا شده است
در قلمرو های سیاسی و اقتصادی کاربرد همان اصول دوم، فروع یا پایه و   باشد

 .   کندباید به آنها عمل  در زندگی روزمره خود   هستند که و اجتماعی و فرهنگی 
تبیین و تدوین   دینیِ  فروع   ،سنیو    شیعه  اولیه  و در احادیث  در قرآن به نظر میرسد  

امروزی وجود نداشته است بلکه آنچه وجود داشته مجموعه ای از  شکل ب شده
مانند: اطاعت از جباران، قتل و انواع   1منکرهادر نکوهش از  و ارزشها احکام

، رعایت عمل به حق همچون:  2معروفهاییبه عمل و یا  سفارش   جرائم، فحشا
یاری رسانذن مظلوم، قسط و انفاق، یکتا پرستی، گفتار و کردار  و عدالت، عفو

تقسیم  فروع و احکام فقهی و چیزی به عنوان نیک، تقوا و غیره  آمده است و 
  .وجود ندارد  رایج امروز بندی معارف دینی به صورت

 
؛ 102، 53؛ یوسف: 97، 59:  ؛ هود67: ، توبه37:  ؛ نساء80، 21:  ، آل عمران268و  169:   ، سوره  بقرهقرآن - 1

 و ... 151شعرا: 

 و ... 163:  ، انعام14، ؛58:  ؛ نساء104:  ؛ آل عمران3268، 43:  ، سوره  بقرهقرآن - 2

 



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

11 

و روایات     قرآن  آیاتدر  شکل امروزی آن    دین به  اصول و فروع عمل به  گر چه  ا
با جستجو در نصوص    3م، کال  علمایِفقها و    بنا بر ادعای برخی ازامّا    وجود ندارند،

به مردم  آن می توان  دین را به صورت فعلی احکامآیات و روایات، اصول و 
  4.  معرفی نمود 

 
اول آن با مذهب اهل  سه اصل که در  در مذهب شیعهاعتقادی دین پنج اصل 

 عبارتند از :  برابری دارند،  سنت
، به معنای حرکت و روشی برای باز  به معنای یگانگی پروردگار عالم توحید  - 1

زادی  و آبا استقالل  گشت به فطرت یا نوعی رابطهء نو با طبیعت و با خویشتن و
  بن عبداهلل  به معنای پیامبری محمد  نبوت    - 2 .کامل از سلطه خداهای موهوم

برای بازخواست     ، در آن ، که به معنای رستاخیز  و روزی معاد    -  3 .فرستاده خدا
اعمال   آیند و هر کس به پاداش و کیفر  همه گرد هم می    ،و حساب در پیشگاه الهی

و  که از سر شایستگی به معنای عدالت خداوند  عدل  -4 .خویش خواهد رسید 
 پس از پیامبر اسالم  بدین معنا که امامت   -  5و     کندبه هیچ کس ستم نمی    رحمت

، اولین تا امام دوازدهم، امام  ابن ابی طالب از امام علی 5 دوازده امام معصوم
این اصول تحت نام اصول مذهب شناخته  .شته اندرا بر عهده دا امامت  ،مهدی

 شده و  تعداد آن را پنج و شش و حتی هشت اصل  شمارش کرده اند. 
 

 76، ص 3المعانی، ج  ، روحسیدمحمود اآللوسی -  3

 ۲۲۲، ص۱فرهنگ معارف اسالمی، ج - 4

 م در ضمیمه نگاه کنیدبه شجره نامه دوازده اما  - 5
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احکام   ،در مذهب شیعه که به آنها است دین، عمل به عبادات و شعائر فروع 
اهل  با  ده گانه که در هشت فرع اول شیعه احکامِ این د،نشرعی نیز گفته میشو

،  امر  ،  جهاد ، خمس،  زکات، حج ،  روزه:  نمازهماهنگی دارند، عبارتند از سنت
 می باشند.   ،  تولی و تبری،  نهی از منکربه معروف

به موضوع و مجهول اصلی، احکام اربعه، یعنی به چهار حکم فرعی از   جا ایندر
ده گانه فوق می پردازیم، چرا احکام چهار گانه اند؟  چگونه این احکام و   فروع

 ؟  چه بوده استدوران این ر آن د   روندتحول کرده است و در دوران غیبت 
  است  بزرگی تحقیقاتی طرح  از بخشی  مطالعه، مورد   موضوع  که شوم  می آور یاد 
 علی محمد پروفسور آقایان، گرامی، استادان یاری با سالهاست که فرانسه زبان به

  آن  به ترییر ماتیو و لوری پییر پروفسور ژامبه، کریستین پروفسور معزی، امیر
اینک   .است شده منتشر فرانسه زبان به آن از بخشی کاو، و کند این در و مشغول

گرامی    دوستان  این   همه  از  است  سزاوار   ،شود   می  منتشر  فارسی  زبان  به  جهاد که  
 داده خرج به دقت بسیار مجموعه این فارسی تدوین در که نیز عزیزم ازهمسر و

 .کنم دانی قدر و تشکر صمیمانه  است
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 بعه چیست؟ احکام ار
عبارتند و  هستنددین    فروعدر شمار احکام اربعه،  چهار حکم حقوقی هستند که 

 از :
جمعه، نماز عید  های  نماز های دسته جمعی ) مانند نماز ،نماز های جماعت - 1

  ( شوند و یا نماز های یومیه ای که به جماعت بر گزار می فطر عید و  قربان
دینی، از طریق خطبه های دیگر  احکام اجرای    در  برگزاری این نماز ها همزمان

 نماز، اطالع رسانی عمومی نیز انجام می شود. 
و داد خواهی  استیا عدالت بر پایه قضاوت  ، امور قضایی، جزا و داد رسی - 2

 .دینیو یا کیفر و مجازاتهای   مذهبی
 .اسلحهو    جهاد با شمشیرو معنویت و یا    عقیدهرای  ب  ، جهاد ،  جنگ مقدسجهاد   -  3

  دیگر و مال جان،  با خدا  راه در فداکاری با  همراه کوشیدنِ  جهاد به معنی 
 . است انسانی هایداشته

خاص   ات وجوهات شرعی،  جمع آوری و توزیع  نیاز های مالی و وجوه -  4
 و ... زکات،مذهبی مثل خمس

 
 احکام چهار گانه ویژگی های خاص زیر را دارند:این 

این  چهار حکم منحصرا در جمع و با جمع معنی پیدا میکنند و بصورت انفرادی  
 کار برد ندارند. 
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تصمیم گیری های سیاسی  و  برای نیاز به مشارکت عمومی و جمعی  دارد، زیرا 
 توجیه   وتصمیمات گرفته شده قبلی  شود   اطالع رسانیدارد  دسته جمعی، ضرورت  

 
.این احکام در ابعاد  مختلف:اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی و بخصوص در گردد 

 امور قضائی اعمال می شوند.  

 

از  احتماال ، حوزه فقاهتپایه ارزشی در  بعنوان چهار، احکام اربعهنظری  بدأم
های اولیه، این  ارزشها، تنها   و بر اساس سنت  6گرفته شده است یمنی    های    زیدیه

و تنها در دوران حیات امام  زنده قابل اجرا  و در دوران غیبت امامان ساقط و 
 .  می شوندغیر قابل اجرا 

 
خود  دسترسی داشتند، برای  و امامان تاریخی  شیعیان  تا زمانی که به پیشوایان

در  . مجتهد  نداشتند حل مشکالت خود نیازی به منابع دیگرو یا نیازی به اجتهاد و
  بخصوص  در دوره حیات امام باقرمردم به امامان، و دوران زنده بودن امامان، 

  با  برابرهجری  148تا   83سالهای  طی ششم( یعنی امام )امام پنجم  و و امام صادق
ردند و در مراجعه میکآن ها طبقات مختلف مردم مسقیما به  ،میالدی 769تا  704
مسائل در باره  وضعیت آن زمان، پاسخ سئواالت و مشکالت خود را  ود حد

گوناگون زندگیشان از آنها میگرفتند. البته دانشمندانی نیز بودند که در زمان  
 

6 -  AMIR-MOEZZI Mohammad Ali, Qu’est-ce que le shî’isme?, Fayard, Paris, 
2004, p. 207. 
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حیات امامان  گفتگوهای امامان را نوشته و در مجموعه هایی تحت عنوان  
  7ند.مکتوب کرد   "اصول و تصنیف"
 

 مشکل در اجرای احکام اربعهپیدایش 
یعنی از   میالدی آغاز شد،  881،  هجری  260از سال ، امامیه فرقه شیعه دوره بحران

فرقه  امام یازدهم شیعیان به بعد را دوره بحران عسگری سال فوت امام حسن
پر مخاطره،  دشمنان این فرقه ان زیرا دراین دور ،دانستباید  اثنی عشریه قطعیه

تالش   دیگر برای بر چیدن بساط امامیه کمالسوی از  از یک سو و خلیفه عباسی
خود را بکار برده و از هیچگونه آزار و سخت گیری  در مورد آنان خود داری 

وفات ه بود از همه کار را برای شیعیان مشکل کرد امری که بیشتر  8نمی کردند.
  9. امام یازدهم و به ظاهر، نماندن فرزندی از اوبود 

را در مخالفت جسور کرده   این وضعیت در آن  دوره نه تنها مخالفین طایفه امامیه
 اتاختالف کرده بود    منین به این مذهب را نیز دچار اضطراب و حیرتمو بود، بلکه  

، به چهارده فرقه منشعب شدند و هر فرقهآنان بروز کرد که  آنان میان بدان حد 
ات متعدد تقسیم  فرقه دیگر را تکفیر و لعن می کرد، فرقه امامیه چنانکه گفتیم به شعب

 
 985ق، ص1395، مکتبة النجاح، صدر، تهران باقر المعالم الجدیدة، سید محمد   -  7

صفحات  2الکامل، یعقوبی ج ، تاریخ در تاریخ طبرى و بعد از آن هجرى 145گاه کنید به حوادث سالهای ن  - 8
، قم، : سیداحمد صقراز تحقیق، اصفهانىو یا به  مقاتل الطالبیین، شرح حال علویان، ابوالفرج 446تا  444

 شمسی 1372، الرضى :منشورات الشریف

 361 – 360، ص  )پیامهای امام زمان از طریق نماینده او ( یکی از توقیعات در ، کتاب الغیبه،شیخ طوسی  - 9
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در ابتدا چهارده فرقه از آن میان بیرون آمد که جمعی از آنان منکر فرزند     ،  شتگ
 و جماعتی زمان  طایفه ای معتقد به ختم امامت از آنبودند،  داشتن امام یازدهم 

امام یازدهم و مخالف رجعت او بودند،  از این فرقه دسته ای  تمدعی غیب نیز،
را جانشین امام  جعفر، برادر امام یازدهم را امام می شمردند،  فرقه ای نیز جعفر

که درحیات  پدر فوت   یازدهم و جماعتی دیگر او را منصوب برادر دیگرش محمد
در ، کرده بود، می دانستند،  گروهی هم او را منتخب امام دهم می شمردند

 10، لقب گرفتند.تی محمدیهعو جما جماعتی قحطیه ،جعفر  دعوی امامتِ
 

سال    در تاریخ هشتم ربیع الثانىِ  شدیدبیماری  پس از چند روز    عسکری  امام حسن
 :  11 مى نویسد شیخ مفید .ستفرو بجهان در شهر سامرا، چشم از هجری  260

، سامرا غرق در عزا شد وهنگامى که شدکه خبر وفات امام حسن پخش  زمانى"
دستور  ابو عیسى، متوکل به فرزندِ  مقدمات غسل وتشییع تمام شد، حاکم عباسى

آن است  خواندن این نماز،  نقل دیگر  ". خواندامام یازدهم نماز ب بر جنازهتا  داد 
جلو افتاد تا  ،درگذشت امام حسن و غسل و کفن وى، برادرش جعفرکه پس از 

: اى  الى جمع جلو آمد و گفت بر جنازه امام نماز بخواند، ناگهان کودکى از البه 

 
   1376تا 374، صص ، تهران1375، جلد اول، حقیقت تاریخ جنبشهای  مذهبی در ایران، عبدالرفیع  - 10

فلما ذاع خبر وفاته صارت ) مؤسسة آل البیت ، 323ص 3 ج ، مفید، ارشادو  505ص  1 , جاصول کافى - 11
سّر من رائى ضجة واحدة عطلت االئسواق وركب بنوهاشم والقواد وسائر الناس الى جنازته فكانت سّر 

ابن المتوكل يائمره  عيسىمن رائى يومئذ شبيهاً بالقيامة فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان الى ابى 
 (بالصالة عليه
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جعفر را از  عمو کنار بایست که من از تو براى نماز گزاردن بر پدرم شایسته ترم،
  ماز گزارد.وى ن کنار پیکر پدر کنار زد و خود بر

 حاکم عباسىاز سوی    بر پیکر پدرش نماز گزارده و  مهدی فرض این باشد که  اگر   
به این جهت بوده که این حضور به گونه ای  میتوان پذیرفت، دستگیر نشده, 

انجام گرفته که جز خویشان و یاران و دوستان خاص, کس دیگری در آن جمع 
در میان این عده ظاهر شده و مراسم نماز انجام   امام زمان  و    نداشته استحضور  

خوانده در خانه امام و در میان   گرفته و نمازی که امام مهدی بر بدن امام حسن
و   دیگرنمازی که  ابوعیسی خوانده در میان جمِع لیافراد خاص برگزار شده و

 . نماز رسمی بوده است
 

و ریشه در  از رخدادهای مهم تاریخ شیعه ،موعود  و غیبت مهدی زندگی، والدت
درستی آنها   ر درستی و نا بشواهد و قراین فراوان تاریخی . باور دینی آنان دارد 

وجود   هنوزت زیادی وجود داشته و  درباره والدت استثنایی او سؤاالوجود دارد.  
ل و مطالبی است که بحث و بررسی بیشتر و دقیق ئساماو از  ، زندگی و غیبت   دارد 

 تری را می طلبد. 
به شمار  را از هنگام والدت مهدی ، آغاز غیبت صغراگروهی مانند شیخ مفید

داشت و  وجود  غیبت نسبیاو  زیرا از همان سالهای آغازین والدت، آورده اند
که چون  است  شیخ مفید این  نظر    ،شماری اندک از یاران, وی را مشاهده کردند

تولدش و زندگیش مخفیانه بود و تعدادی اندکی از وجود وی اطالع  ،  امام زمان
  ایشان غیبت    .نسبی حساب می شود غیبتی  البته    ،این خود نوعی غیبت  که  داشته اند 
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مل و واقعی ایشان را از زمان وفات امام نسبی امام را از زمان تولد و غیبت کا
   12.میدانند  عسکری حسن

 
خود    ، امام دوازدهم، آخرین امام شیعیان،  علما و فقهای شیعه بعد از غیبت مهدی

،  آنها پاسخ گویدبه    عالمان دین  یافتند که می بایست بعنوان    پرسشهایی  را در برابر
نیز پذیرفته بودند که  ،  طرفداران شیعه امامیههجری در نیمه دوم قرن چهارم

علیرغم همطراز نبودن فقهای شیعه با  ،سئواالت دینی خود یافتن پاسخها به برای 
با وجود این، فقهای بنامی چون شیخ  کنند.  به فقها مراجعه  باید    تا ظهور او امامان،  

بعنوان   .حاضر نشدند در آن زمان این مسئولیت را بپذیرند یا شیخ طوسی مفید
.  نشدند خمس از  درصد(  50این دو فقیه حاضر به دریافت حق سهم امام )  نمونه 

نزد   ،خمس وجوه :داد  دستور امام، جمع آوری سهم مشکل برای حل شیخ مفید 
برسد و  فرا  غائب ظهور امامزمانی که ذخیره بماند تا  بعنوان  دارندگان خمس

ه بود در کرد داده شود، او پیشنهاد  ،امام معصوم ،این وجوه به صاحب اصلی اش
  نگهداری و یا  در جای امن ات، آنهاراصورت عدم امکان نگهداری این وجوه

آن  صاحبان آن میتوانند این وجوه را در زیر خاک مخفی کنند تا روزی که
این وجوهات،   برای نیمه دوم  .و به ایشان تحویل داده شود  کند ظهورحضرت 

خمس،  که سهم سادات نام دارد، دستور داد به سه قسمت   سهم  (در صد دوم    50)
م به ایتام و قسمت سوم را به در راه تقسیم و به ترتیب یک سهم به فقرا، یک سه

 
 340، ص 2، ج ، ارشادمفیدشیخ    - 12
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در بخش بعدی این مطالعه خواهیم   موضوع خمس به   13ماندگان بدهند. 
مفید نبود  شیخ  نظر تنهای    ،  این نظر  پرداخت، در اینجا فقط یاد آور می شویم که  

  (585/1206)   ن زهرا الحلبیبو ا  ( 405/1014)   ، ابو سهل(460/1081)   طوسیشیخ    بلکه  
تا قرن   شده بود  که  ایجاد   و به نظر میرسد اجماعی ندهم از مفید تبعیت میکرد 

 .حکم روا بود  (13/ 7هجری ) هفتم 
خیلی به درازا کشید و مریدان نمیدانستند باالخره   مهدی  از آنجا که غیبت امام 

به فکر  (1297/ 676) حلی ، محققندسهم امام چه باید می کرد  با پرداخت خمس
آرام آرام به دریافت خمس و هزینه کردن  وافتاد مشکل حل برای  چاره و راه

. چنین اجتهادی از سوی محقق حلی با طوالنی تپرداخآنها در امور مذهبی 
شدن غیبت تغییراتی را در نقش فقها در اجرای احکام به وجود آورد که با 

  " ، اجتهاِد، نوع اجتهاد یک این   :و به  او می گفتند .روبرو شدانتقادات فراوانی 
اجتهاد قیاسی، اجتهادی است که بر اساس قیاس صورت . است فاسد و   "یقیاس
پیش  مسائل پذیرفته، حکم  روش یعنی مجتهدی که قیاس را به عنوان ، گیرد می

ها نصی وجود ندارد، از راه قیاس آن سنتو  کتابها در را که درباره آن آمده  
 14  .نمایدها نصی وجود دارد، استنباط میبا موارد مشابه که درباره آن 

 

 

 
  298ص 1318، المعتبر فی شرح المختصر، قم، حلی محقق - 13

 ۷۵اسالمی، اجتهاد قیاسی ص ، مرکز اطالعات و مدارک نامه اصول فقه فرهنگ   - 14

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
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آنان   .برای حل وفصل مسائل مذهبی، برای خود نقشی قائل بودندفقها وال  اص
یثی که نقل شده بود استناد می د خود به احاوظیفه برای مشروعیت دادن به 

کردند، از جمله احادیث مهم، حدیثی است که از سوی امام غائب در یکی از 
رسیده و می   ابن یعقوب  خود که از طریق سفیر دومش به اسحاق  )پیامها(  توقیعات

 :  گوید
، زیرا  ددر اموری که به مشکل بر می خورید به راویان احادیث ما مراجعه کنی" 

 15  "و من نیز برهانی از خدا نزد آنان می باشم. یند آنان برهانی از سوی من شما  
 یازدهم نقل میکند: ماز اما و یا حدیث دومی که طبرسی

از مرتکب شدن به گناه   پیروی کنند که یتکلیف است برای مردم که از قضات» 
و   هستند بر عقیده و مخالف خواسته های شیطانی خود پایبند پرهیز می کنند، 
  16«کنند. میگار اطاعت از پرورد 

آگاه  وفقیه باید دارای شرایط داشتن راویان ی از  اینکه احادیث مذکور نشاندر 
 دیده نمی شود. عادل و برحق باشند ،قوانین شرع به 

بعد از بی نتیجه ماندن   ، در دوران غیبت تعیین تکلیف امور کمبوِد نتیجه این
وعده داده شده و بی   ، به نقل از امام باقرکه  از امام زمان،  ساله اول  70انتظار 

به نقل    ، بازوعده داده شده مجدد   ،  ساله  140  رانتظانتیجه ماندن انتظار بعدی یعنی  
ستند باالخره  که نمیدانمریدان    و خالصه خیلی طوالنی شدن انتظار    17،از امام باقر

 
  111، ص 53، البحار، 110ص   17، ، الوسائلالعاملی - 15

 945،  ص 18، ، الوسائل، العاملی263، ص 2الطبرسی، االحتجاج،  - 16

   262-260الطوسی، الغيبه،  صص  - 17
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در   ،عمالو  قرار گرفتفقها در دست ، امور  شیعیان  طول خواهد کشید تا کی
 . احکام اربعه به دست فقها افتاد  تصدیاداره امور و بخصوص  ،دوران غیبت
فقهی در   نگرش امام دوازدهم، در جامعه شیعی دو نوع    یبتبعد از غبدین ترتیب  

نظر حقوقی بود که فقهای آن زمان آن را    یک نظر،  امور قضایی بوجود آمد، 
دوم  نظرات حقوقی  نگرش خود تبیین میکردند، و برای  «   فقه فقه »  تحت عنوان

بودند  که اساسا از احادیث و از ائمه بدون واسطه و دخالت دیگران استخراج و  
شناخته می شد، نظریه اول  بعنوان جنبش استداللی و   «  فقه حدیث» تحت نام 

گرفتن احکام  و  اجتهادی و یا تعقلی معروف بودکه مسائل فقهی را  با در نظر
بر رسی و در   ی و نظر مجتهد و فقیه زمان  أضوابط قرآنی و حدیثی به اجتهاد و ر

گرایانی بود که  .  در صورتیکه نظر دوم، نظر سنتباره آنها حکم صادر می کرد 
اساسا به نقل و تمرکز بر اصل احادیث تکیه داشتند  و مخالف  هر گونه اجتهاد و  

  ، در دوره های مختلف فقها،  یبر خالف دیدگاهای  فقه .ودندی شخصی بأر
 مجلسی (، مال محمد تقی1033/1624) آبادیامین استر  چون: محمد  اخباریون

  (، شیخ یوسف 1693/ 1104)   عاملی  (، شیخ حر 1090/1679)  کاشانی   (، فیض1660/ 1070)
فقهی یا اجتهادی، می گفتند شما   ی( و ... خطاب به این فقها1772/ 1186)بحرانی

ی و قیاس أصالحیت ندارید چیزی را عوض کنید بخصوص که امامان تاریخی ر
ی و نظر ندارد که این احکام را کم أرا ممنوع کرده و گفته اند هیچکس حق ر

 یا زیاد بکند، هر چه امامان گفته اند صحیح و هر چه را نگفته اند ساقط است.  
  با  استفاده گرایش حقوقی، بسیار با یکدیگر تفاوت داشتند اولیاین دو  نگرش یا 

یر داده و با استفاده  یغحدیثی را ت  ، سعی میکردند فقهومنابع اولیه از کتب حدیث
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در صورتیکه نگرش دوم منحصرأ بر    .ی و... از خود اجتهاد کنندأاز قیاس و ر
 احادیث تکیه داشتند.

، در حضور و عدم حضور امامان تاریخی شیعه در شیعه هتفاوت اصلی این دو فق
تفاوت در چگونگی اجرای احکام فوق الذکر در زمان حیات امام   . خالصه می شد

و یا اجرای این احکام در غیاب و بعد از غیبت  امام بود.  فقهای شیعه بخاطر  
ن و طرفداران  ودر برابر اصولی  یا وارد کردن دین در سیاست،  سیاسی کردن دین

که تعطیل نمیشود، ما باید خود  میگفتند خوب حاال امام نیست، دین فقه حدیث
تحقیق کنیم و تصمیم به اجرای احکام بگیریم،  ما می توانیم احکام شیعه را مطابق  

فاصله   های حاکم فقها در حالی که از قدرتاین  ی و منطق خودمان تفسیر کنیم.  أر
خوداری نمی  بود،  افقه ه  مربوط به اقتدارچاز تعامل در هر آن اما می گرفتند،

  حکومتی  بدین ترتیب، فقه از یک طرف  از هر آنچه مربوط به قدرت ، کردند
که خوشایند صاحب مشکالتی  است فاصله می گرفت، و از طرف دیگر، متناسب با  

. در نهایت، فقه بدون نظریه سیاسی روشن و حکم شرعی می ساخت قدرت بود،
چنان  ادامه  بدون نظام سیاسی طراحی شده باقی ماند، این نگرش تا  زمان ما هم

 داشته است.  
 

خود محور و ستون پایه اصلی مذهب شیعه  محسوب   از آنجائی که امامان شیعه
این مذهب  بدون   هستند،همه امور اعتقادی شیعه امامان معصوم رجع ممیشوند، 

بدون    شیعه امامیه  ،به عبارت دیگر. پیدا نمیکند مبنا است امام که ایه پستون 
در غیاب رو    از اینخود را از دست میدهد،  وجود کنونی  ،  است  امام  که  محوری
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کار راه  ،امامان، مسائل مهم جامعه همچون مسئله رهبری فکری، جنگ و جهاد 
.  شوندمی اقتصادی و جمع آوری وجوهات مذهبی مشکل ساز و غیر قابل اجرا 

با هماهنگی  که جمعی جامعه امور دراحکامی هستند ، احکام اربعهاز همه مهمتر، 
در مورد شعائر و   . در صورتیکهو اجرای دسته جمعی همه افراد معنا پیدا میکند

عبادات یا روزه و  خوانده شود،  ) فردی(فرادای که عبادات فردی مثل نماز
یا نخوانید یا روزه   الزم نیست امام زنده باشد و بگوید نماز بخوانید و فردی دیگر

و به خود   ست بگیرید یا روزه نگیرید، چون اینگونه عبادات مسئله شخصی انسانها
جمعی دسته  گروهی یا  انجام  عبادات    مسئله به  مانی کهزآنها مربوط می شود، اما   

رضایت همگانی می شود   و انجام آنها منوط به شرایط اجتماعی ،می شود مربوط 
د جامعه،  اجرای آنهارا مسئله ساز میکند. بنابر این احکامی و عدم هماهنگی افرا

  آن  رهبری، نیاز دارد به رهبری آنها هستند و اجرای که دسته جمعی و همگانی 
 با امام زنده می باشد.   بنا بر تعریف، در شیعه

،  برای جمع برای برگزاری نماز های دسته جمعی ، برای به اجرا گذاشتن جهاد  
،   اجرای قوانین جزایی حضور امام زنده الزم است آوری وجوهات عمومی و یا 

 18. باید از سوی امام زنده تعیین گردد  قاضی می ، بنابر قوانین اولیه  شیعه
مسائل عمومی  به این است که احکامی که مهم وال محوری و بسیار ئحال س 

حضور    و طبیعتأ قاضی و نماینده زنده امام هم  امامان زنده نیستندو  مربوطند  جامعه  
هر کس خود را در »« آخرین سخن امامامام در  » ندارد و از همه مهمتر، تأکید

 
18 - AMIR-MOEZZI Mohammad Ali, Qu’est-ce que le shî’isme?, Fayard, Paris, 
2004,  p. 208. 
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به چه  و  این احکام چگونه  19« شارع عام نائب امام بداند دروغزن خواهد بود 
 ؟ باید اجرا شوندشکل 

و پیچیدگیهای امروز  داشت  ، پیامبر اسالم، این امور، شکل ساده در زمان محمد
را نداشت و شاید  از طریق گفتگوی رو در رو به حل مشکالت و سئواالت پرداخته  

بن  آمده است که پیامبر معاذ  مثال در مورد قضاوت به نقل از شیخ طوسی .میشد
فرستاد، ولی  قبل از حرکت او، از  وریت در امر قضاوت به یمنرا برای مام  جبل

و معاذ بن جبل پاسخ   ؟رسد در آن دیار چگونه قضاوت خواهی کرد پ او می 
میدهد: ابتدا به کتاب خدا رجوع خواهم کرد اگر جواب نیافتم به آنچه رسول 

دل را میزان و با رأی  ، عخدا به آن عمل کرده عمل میکنم و اگر باز پاسخ  نیافتم
     20.خودم  قضاوت می کنم

که ائمه همواره یاد آور  بر این بود قاعده  ،خود امامان زنده بودن و یا در زمان
و آنان از    است  پیامبر  و سنت   میشدند که هر چه میگویند و میکنند  مستند به قرآن 

حدیثی  که از امام پنجم و   . بنابرنمی کنندارائه را به نام دین حکمی طرف خود 
سئوال میکند   کاظم موسی ششم نیز نقل شده است، در پاسخ به کسی که از امام

ما هرچه    »ی خودتان عمل میکنید یا نه؟ او جواب میدهد:  أکه آیا شما  بر نظر و ر

 
19 - CORBIN Henry, Histoire de la Philosophie Islamique Institut Français de 
Recherche en Iran, Edition  Kavir, 1994,  p. 501. 

 3585حدیث  1019، 3، ، سنتاز ابو داود - 20

  123 -119، صص 1385، ، انتشارات اساطیر،  تهراناهلل عظیمی وفقها، تالیف دکتر حبیب نقل از تاریخ فقه 
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ما وارثان دانش های رسول خدا    » « و   پیامبراست  میگوئیم از کتاب خدا و سنت
   .«هستیم

آنها دیگر  زمانیکهاز ، اجتهاد نقشی نداشت، اما  امامان زنده بودندتا زمانی که 
عده ای گفتند ما نماینده امام زمان هستیم و میتوانیم از طرف او    حضور نداشتند،  

نمی آمدند، از  در اجرا  به تصمیم بگیریم و عمل کنیم واحکامی را که تا کنون
پیش روی  خواهیم گذاشت، بنابر این سئوال مهم و پایه ای که  ااین پس به اجر 

غبیت ار گانه در زمان چگونگی به اجرا یا عدم  اجرای احکام چه ،ما قرار میگیرد 
بحث بسیار مهم، در مورد قضاوت  بخصوص امامان است  و پاسخ به این سئواالت

و داد خواهی و یا کیفر و مجازاتهای قانونی و در اجرای قوانین مجازات اسالمی   
دست    همچون  و قوانینی که از قبل از اسالم باقی مانده بود، )مانند اجرای حدود  

از قول امام   .شداتخاذ تصمیم مشکل و  سنگسار کردن و...(ا و ی  بریدن، پا بریدن 
حدی که در روی زمین اجرا شود از باران چهل شبانه روز  : » آورده اند صادق

   21پاکیزه تر است.« 
و یا نماز عید   در مورد نماز های جمعی ) مانند نماز جمعه، نماز عید قربان ایضأ
این گونه   "پیش نمازِ" و در فقه حدیثی گفته اند   قدیم امامیه  و ...(، در فقه فطر

پیش نماز را تعیین  تا    نیستامام  که  نماز های جمعی را امام باید تعیین کند، حال  
آیا چون امام نیست که پیش نماز را معلوم کند و پیش نماز   ؟چه باید کرد  کند،

 ؟ خواهند شدنداریم، نمازهای جمعی هم تعطیل  زنده تعیین شده از سوی امام

 
 174 ، ص7، ج کافی و فروع 308، ص 18وسائل الشیعه، ج  - 21
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(، در احادیث فقهی  و زکات جمع آوری وجوهات مذهبی ) بخصوص خمس  
ی گفته اند  وجوهات را امامان جمع آوری و توزیع میکنند،  حاال که امام امام

  همانگونه که در باال گفته شد، نیست، پس پرداخت این وجوه چه خواهد شد؟ 
برخی از این علما بعد از غیبت آمدند و گفتند باید این وجوهات  را بگذارید زیر 

 .دو تحویل دهیخاک تا امام زمان بیاید و آن وجوهات را به خود ا

حدیثی گفته اند که امام باید حضور   در فقه  یا جهاد  و یا درمورد جنگ مقدس  
این تنها شخص امام است که باید فرمان  را رهبری کند و جهاد و داشته باشد 

میشود؟ و اگر به ما  وال میشود، حاال که امام نیست جهاد چه ئجهاد را بدهد، س 
  استناد قرآن ه ب حمله کردند و خواستند ما را بکشند چه کنیم؟  عده ای آمدند و 

 راه حلهایی برای جنگهای دفاعی ارائه دادند. 
سئواالتی  را به وجود  ، های فوق مسائلی هستند که در دوره غیبت  امامان نمونه 

کار  و حتی  بود  مسئله ساز شدهبسیار ر آوردن این  احکام آورده اند و به اجرا د 
که محورش امام در مذهبی    ،انده استنیز  کش ی زیادی  به خشونتها و کشتارها  را  

 همه این مسائل را زیر سئوال برده است.است، غیبت امام  
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 روش کار

را بعنوان چهار بخش و یا چهار احکام اربعه گام اول،  مطالعه دربرای پیشبرد این 
، سپس برای هر کدام کردهستون اصلی یک بنای فکری تقسیم و فهرست بندی 

در دو وجود داشته،    به آنهاامکان دسترسی  منابعی که از از این ستون پایه ها
 :  استفاده شده است بخش

م از  سر منابع اولیه یعنی منابعی که مستقیم یا غیر مستقاز استفاده بخش اول،  
چشمه اولیه امامان نقل شده اند، کتب اولیه ای که در قرون اولیه هجری منتشر  

اند ، این منابع  عموما به زبان عربی هستند و ترجمه هایی نیز به زبان فارسی   شده
 مورد استفاده قرار گرفته است.  وجود دارد که  و به زبان انگلیسی

که اسالم شناسان با استفاده از منابع نظریه هایی  منابع ثانویه  یعنی بخش دوم، 
سعی شده  از منابع و نویسندگان  ، در این بخش ازمطالعه کرده انده ئ،ارااولیه

نویسندگان غربی الزم به   در زمینه دستیابی به منابع و کتبشود، غربی استفاده 
است   ای انجام داده تحقیق بسیار  ارزنده   22، حسین ، جاسمیاد آوری است که

غیبت راهنمای دوران  که استفاده از این تحقیق برای دستیابی به منابع اصلی در 
او در این . گرفتقرار استفاده د و مورد یو مطلوبی به نظر رس فوق العاده مفید

  دوران غیبت و تا  ب در باره موضوع غیبت، از شروع تحقیق کلیه منابع مکتو

 
22 - HUSSAIN M. Jassim, The occultation of the Twelfth Imam: A historical 

background, London. 
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الصه ای از آن را در . خ را مورد مطالعه و  بر رسی قرار داده استدوران معاصر 
   .می آوریم   1-عنوان ضمیمهه آخر این مجموعه ب

 احکام در بارهاستخراج و خالصه بر داری از مطالب مهم و محوری  ،گام دوم
در   شیعه نویسندگان و  نظریه های مراجع معروفشامل است که بحث مورد 

مستقیم و یا غیر جمع نظراتی که    است.  دوران غیبت  از قرن دوم هجری تا کنون
. نگاه  احکام چهار گانه مربوط می شوند به مستقیم به موضوع مورد مطالعه یعنی

 . 3-کنید به ضمیمه
به نظریه  این مطالعه،حاصل ن دست آورد به نتیجه گیری و برای  در گام سوم،

منابع  بر اساس منابع اولیه و  را نتیجه گیری  های اظهار شده خواهیم پرداخت و 
سمت و سوئی که به  و کرده زمان  سیر تحولی که این احکام در گذر  وثانویه 

آمریت و   ردر هر دوره بنا بدنبال کرده و سیر حرکتی را  که  خود گرفته اند
این احکام چه نوسانهای  داشته اند، خواهیم دید، سلطه فکری علمای آن دوران

 . پیدا کرده اندانگیزی  حیرت
از آنجایی که این مجموعه بسیار مفصل و متنوع میباشد، هریک از این چهار حکم 

مطرح بوده است   حکم  آن در تاریخی کها رعایت مرحله و  ببه صورت جداگانه 
 محور: بر با نهایت اختصار   تنظیم و
 پیشینه، 

 نوع شناسی،

 چالشها و بحرانها  و
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  . د گرفتنقرار خواهمطالعه    مورد  نظریه ها و بر خورد های متقابل این  نظریه ها  
دوران  قبل و بعد از اسالمی در  راز اول و متفکرین شناخته شده طنظریه علمای 

شده  توجه کامل غربی   و دانشمندان نظریه های متخصصین مبنا،  و به ، غیبت
 است. 
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 شمای روش کار موضوعِ جهاد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  ابتدائی دوران  یبتجهاد 

 نوع شناسی جهاد

 بحران  یبت، دو مع ل

  با اجازه و بر ضد  ه کسیجهاد

 نظریه ها در باره اجرای جهاد در دوران  یبت

نظریه های م الف جهاد در 
 دوران عیبت

نظریه های موافق جهاد در 
 دوران عیبت

نظریه های جایگزین  جهاد در 
 دوران عیبت

نظریه های موافق جهاد با 
 ح ور امام مع وم

نظریه های موافق جهاد در 
  یاب امام مع وم 

 نظرات  نظرات 

 نظرات  نظرات 

  سنتز نظرات

 حاصل س ن 
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 ل بخش او
 
 
 

 اربعه احکامِ 
 

 در دورانِ غیبت جهاد  
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 پیشگفتار
سر و کار داریم،  با آن  و جهاد ابتدائی، آنچه امروز  به ارث رسیده  و    از حکم جهاد 

برندگان جنگهای  اسالم یا  چیزی نیست جز حاصل کارِ سازندگان پیروز تاریخ 
برندگان جنگهایی که با استفاده از مجموعه ای    .تاریخ اسالم  های مختلفِ   دوران

انبوه  از  با بهره گیری، عقاید وتعصبات  مذهبیبا ایجاد  از سنن و عادات گذشته
موضوع   خود که ی احادیث. اسالم ساخته شده است تاریخ  ،و مستندات حادیثا

  ی مقدس سنن و عقایدِاز بسیار جعل و  تحریفهای و موضوع  اعتبار و  بی اعتباری
با   .علمای دینی وقت و زمان خود بودندحاصل کار حاکمان و  استفادهمورد که 

بعمل    به اجرا و    آنها  جلب اعتماد  توده مردم  به وسیله  علما و فقهای مورد اعتماد 
گذشت زمان به ویژه بعد  با    و  سنن و عقایدی که در طول دوراناز  ند.  ه ادر آمد

با از خود از قرن سوم هجری در برخوردهای اجتماعی و زندگی عمومی مردم،  
تبدیل  به قوانین و احکام دینی  ثابت برای حل مشکالت  بیگانه کردن بیان دینی

که در دوره حیات    اکبری  جهاد .  خود گشته اند  تمداران  دربر وفق توقعات ق   زمان
از   طرح شده اعمال  و از دوست داشتنی تریندر آمد  پیامبر بصورت ایده تازه

و به احکامی   جزمی یبصورت قوانین عصر پیامبر، بود در قرون بعد از  سوی پیامبر
 تغییر جهت داد و از معنویت به سوی جنگ و خشونت هدایت شد.    مقدس

در بنیاد  پیوسته پائی در حاکمیت و پای دیگر ،سازندگان و متولیان این احکام
پرداخته  مردم دینی احکام باارزشهایمشروع جلوه دادن این  دین داشته و به 



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

33 

  از  سه حکم دیگرمورد که در  حکم جهاد مورد علما و فقهای دین نه تنها در  .اند
مهر   بر آنها و داشتهکننده  نقش هماهنگفقهی احکام اربعه و در تمامی احکام 

امور را حل و فصل مینمو    ،وقتحاکمِ  علمایی که یا در کنار سلطان    .زده اند  تایید
خود عنان حکومت را در دست    ، چون دوران صفوی ه هاییهند و یا در بره اد 

ند. هدف این بود که در نهایت اجرای این احکام و گردش آن از سوی  ه اداشت
حاکمیت باشد، از ابتدا علمای دین شریک برابر مردم،  بدون اصطکاک در 

بوده اند، معترضین نیز در طول  "حاکمیت"مت در مشروع جلوه دادن وحک
  رانده   ون زمان در برابر همین علمای حکومتی یا در حاشیه بودند و یا  از صحنه بیر

 در بیرون راندن و دوران  صفویه به دوران بنی امیه ، به عنوان نمونه می شدند.
 در  همکاریِ علمای دین با حکومت بنگریم! 

و  خیر و شر  تعیین  مستقیم تصدیان چرا همواره ماین پرسش مطرح است که 
عمومأ خود بر کرسی داوری و قضاوت  و احکام روحانیون بوده اند سازندگان 

وارد شده اند؟ یعنی اینان خود  أتکیه زده و در صدور فرمان های دینی مستقیم
  شرکت در جنگ و  به  انگیزانندگان توده مردمبربصورت رسمی و  غیر رسمی، 

  جنگ  و سوخت رسان  برای جنگ بوده اند توده ای مردم بومیآمادکنندگان 
 بوده اند؟  برای جنگ و جهاد و های حکومتی  دستگاه برای

احکام دینی و یدایش چگونه است که از ابتدای پ: باز این سئوال پرسیدنی است 
مورد توجه بوده است، این علما و   آنها توسط جمع  به ویژه احکامی که اجرای

سخت  . شته اندعهد دابر دانشمندان دینی بوده اند که مسئولیت مستقیم آنرا 
که استبداد و دیکتاتوری اعم از مذهبی و غیر مذهبی فرضیه فهم این نیست، 
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مشروع جلوه دادن  و  ر راهنمای مردمفک  به استناد  همواره نیاز به توجیه گران 
را بر ، دین ساالران کار از خود بیگانه کردن دین موارد  می . در تماآن دارد 

بر سر خوبی   فقیه اجازه می داد  و سلطان عمل می کرد، بحثعهده داشته اند. 
ظاهر دو   در چون است،  این احکامشکل گرفتن یا بدی حکم نیست، بحث بر 

ند و  همداستان بوده ا  دستگاه از هم جدا به نظر میرسند، در صورتیکه در عمل
،  همه قوانینی هستند اند  امروز بعنوان قوانین باقی مانده آنچه خدمتگزار قدرت. 

که در طول تاریخ توسط همین علمای دین تدوین و به اجرا در آمده اند، به  
مین هزینه های  أ بنگریم ! به ت تاریخچه قضاوت بنگریم ! به فرمانهای جنگ و جهاد 

، توجیه، ابتدا از سوی فقهای دینپرداخت آنها  این جنگها بنگریم !  وجوهاتی که  
می گوید قضاوت می بینیم در اکثر اوقات این فقیه است که ، ستو قانون شده ا

صادر می کند!  او و حکم زنده ماندن یا مرگ انسان  راتنها در صالحیت اوست 
موعه های تاریخ دینی، احادیث، روایات و پرسیدنی است، آیا همه این  مج

تنوع  و به جای برقراری  برای مهار مردم نبوده ای مستندات دینی خود وسیله
، بندگی قدرتاز  رفاه انسان و نجات بشریتبا هدف فکری و بر خورد اندیشه ها 

شد که محورش جنگ و خونریزی و کینه و دشمنی در یک کالم نوسائلی تدوین  
هدف از ساختار جهاد و احکام دیگر که در در واقع، ؟ اشدن آزاد بنا بودی انسا

نیده شده و شدیدأ به هم پیوسته هستند، همانا برای حفظ و نگهداری قدرت  تهم  
 . و حاکمیت بوده است
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اول، وجهی دست نیافتنی، وجه در دوران غیبت دو وجه پیدا کرد :   جهاد 
معصوم که فقط با اجازه خدا و یا نماینده خدا که  در اختیار آسمانی، خدائی و

کشته شدن   ،  وجهی که باانجام بگیرد امام معصوم و مورد تایید خداست می تواند  
را در برابر جنگ و   امامان بعدی تالش کردند تقیه .،  تغییر شکل داد امام حسین

، ترک جهاد بود که از اخالق ایندتعطیل و متوقف  نمجهاد را  و  پیشه کنند  کشتار  
جهاد    شروع و با تقیه و پیشه کردن صبر و استقامت ادامه پیدا کرد،  این وجهِ

موکول  به اجازه یِ امام معصوم بنا براین مشروعیت را فقط از خدا می گرفت، 
 .  بود  معصوم و یا از طرف نماینده امام

بیشتر جنبه معنوی پیدا کرد و فقهای طرفدار این تبیین از جهاد   جهاد  این وجه 
 ، عبادات  و کارهای  دیگر رفتند.   به دنبال قدرت معنوی، تقیه

 
بود که الجرم به سر نوشتی که  وجه این دنیائی جهاد  وجه دوم، وجه زمینی و 

زمان، سمت و سو و مسیری دیگر  خواهیم دید گرفتار شد و در هر دوره ای از 
یک زمان مسیری مادی، زمانی دیگر مسیری سیاسی،  زمانی کامأل متوقف  .پیمود 

در وجه  .قدرت حاکم قرار گرفت طلوبیا م جهت همو دوباره راه اندازی و و 
 بین زمینی جهاد ابتدائی در غیاب امام معصوم جدلها و اعتراضهای  فراوانی را

، اعتراضات و ر انگیخت بو موافقان جهاد ابتدائی  یان صاحب منصبان و مدع
برای آن   االطراف  چالشهائی که تا امروز ادامه دارد  و تا کنون راه حل جامع 

قدیم   ن سنو آمیخته با تمامی عادات  و هماهنگ. رفتار ها ارائه داده نشده است
 دستکاریبادولتی یا دولتی شدن فقها هایبا قدرت یو  همراه نوایی و جدید، هم
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به ذهن موجود، این تصور را وضعیت و بوجود آوردن  در واقعیتهای تاریخی
مشاهده    امروز  متبادر می کند که گوئی همه چیز بطور طبیعی پیش رفته و آنچه ما

ول اولیه اسالمی  با اصهمه چیز و بوده  تاریخ می کنیم حاصل روند منطقی 
  هماهنگی دارد؟

ابتدائی و به اجرا در آوردن آن در دوران غیبت با واکنشهای  ه زمینی جهاد وج
دسته بندی  .فراوانی روبرو شد و دسته بندیهای متعددی را بوجود آورد نظری 

بوجود نیاورد.   اکثریت علمای گذشته    را از  تفاهم جمعیو    هایی که  هیچ اجماع
ضاد و متفاوت هستند که امروزه تحت عنوان  مت  ،  این دسته بندیها بقدری متناقض
نام گرفته  عنوان دفاع مشروع  وجهاد مقدس  نیز جهاد ابتدائی،  عملیات انتحاری 

 است. 
که با  انتحاری و ... مفاهیم مهمی هستند دفاع مشروع، ترور، عملیات استشهادی یا 

،  رابطه ها، در نتیجه فراگیر شدن خشونت گری   پیدا کردن قدرت در تنظیمتقدم  
انگشت اتهام  ودر جهان سبب شده است اسالم دین خشونت در دهه های اخیر 

است. صرفنظر از تبیین  شده  گرفته  نشانه    بسوی برخی از اسالم گرایان، سنی وشیعه
تحقیر  نشناسیِهای رواانگیزه و یا  های مطلقأ سیاسی و یا دید گاه های ژئو پلتیک 

عوامل درون روانی و عارضه های  تبیین های کننده و کمبود های اجتماعی یا
تربیتی و زندگی اجتماعی، جوهر مایه و بحث اساسی ایدئولژیک، در رابطه با  

 دکترین این پدیده مذهبی  ،و بخصوص در ارتباط با جهاد ابتدائی  جنگ و جهاد 
از نظر علمی با دیدگاههای عقیدتی و دینی مورد توجه   آن رارابطه  است که باید  

 .قرار داد 
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فهم این پدیده بسیار   برای  ابتدائی  اسالم سیاسی بویژه باز بینی حکم جهاد   ادبیاتِ
است.  پرسشِ محوری در مطالعه حکم جهاد و جهادابتدائی این است که  مهم 

تبیینی از ماهیت ترور و عملیات استشهادی یا عملیات ، امروز چه مذهب شیعه
جهاد ابتدائی  باکه امر واقع مستمراست،  انتحاری دارد؟ ارتباط بین این پدیده

چیست؟  بدیهی است که تروریسم انتحاری، فقط  به بنیادگرایی اسالمی محدود 
   .است جهان شمولو واقعی  یامربلکه شود نمی

ای مهم با در مطالعه  (Robert. A. Pape) پاپ رابرت، در ارتباط با جهاد 
ای درباره سعی کرده،  نظریه   23عنوان»منطق استراتژیک تروریسم انتحاری«، 

منطق استراتژیک حاکم بر عملیات انتحاری رو به رشد در سطح جهان ارائه دهد  
در  را اخیر، عقالنیت معطوف به هدف  آماری سه دههِ ِهایبا تکیه بر دادهو .ا

های شیعی را نیز  . او دیدگاهکرده استتبیین و منتشر  ،انتحاری مجموعه عملیات
  بر رسی کرده و  یک منطق عقالنی یا عدم آن در عملیات استشهادی با فرضِ

عنوان »دفاع مشروع« و در قالب »جهاد دفاعی« تحت  ماهیت این نوع عملیات را  
اش درباره »منطق استراتژیک عملیات انتحاری«،  کند. پاپ، در فرضیهارزیابی می

اخیر را  های مذهبی برای دستیابی به اهداف سیاسی خاص در دو دههِانگیزه
 ویژگیهای خاصی از آن را ارائه میدهد که عبارتند از:  ،مورد آزمون قرار داده

 
23 - Robert Pape, The Strategic Logic of Suicide Terrorism,"American Political 

Science Review”, 97.3, 2003, pp.343-361. 
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انتحاری اقدامی »استراتژیک« است. بیشتر مهاجمان انتحاری افرادی  عملیاتِ
های وپرخاشگر نیستند، بلکه بیشتر به گروه  گیرجزمگرا واز لحاظ روانی، گوشه

 ، سر زمینیوجوی هدف سیاسی ویژهای تعلق دارند که در جست یافتهسازمان
انجام  ین اهداف مشخصها عملیات انتحاری را در جهت همهستند. این گروه

  منطق استراتژیکِ  تحقق پیدا   کنند،  ، تمام یا بخشی از این اهدافتا مگرمی دهند  
اینکه ویژه    »اهداف سرزمینی« است، بهاشغال سرزمین یا    رعملیات انتحاری، ناظر ب

به   های نوین را واداردموکراسیو  غرب د که نشوچنان طراحی میعملیات آنها 
  اعطای نوعی امتیازات به خود کنند.

های نامنظم و عملیات تی چون مبارزات آزادیبخش، جنگتفکیک مقوال امروز  
تلفیق دلخواهانه ای  مشکل شده است، در غرببسیار انتحاری و تروریسم کاری 

رزات مبا در مرکز توجهات قرار دادنیل تبلیغات و برای ت فوق به دالاز  مقوال
را خیلی ساده،  با بکار  همه این عملیات ،گیرد گروههای جهان سومی  انجام می

بدون ارزیابی زمینه ها و جستجوی علل پیدایش    تبلیغ  و   تروریسمبردن واژه 
غیرمسلح با اهداف  غیرنظامیانِ  هحمله ب هرگونهاینگونه جریانهای اعتراضی، 

  بر ، نظامیت انتحاری شبهحمال لیکهتروریسم تعریف می کنند، در حاسیاسی را 
آن گروهها استوار   حاکم بر مناقشات نظامی ینانوقی و قاصول اخال رشتهیک 

، بنا داشته باشد  هنگامی که ماهیت تروریستی  را  انتحاری  عملیاتشده است، غرب  
می داند و  قی و تعقیب قانونی تروریسم محسوب  و قابل سرزنش اخال  ، تعریف رب

هدف وسیله را  " مشروع و عادالنه بودن هدف نهائی تروریسم  به بهانۀانجام، سر
 .می شود ، موجب برائت تروریسم ن"توجیه می کند  
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متکی بر این است که تروریسم به ندرت یک مساله فردی یا حتی  نظریه فرهنگی
،  نظریهکنند. این ء فرهنگی زندگی نمیها در یک خالسازمانی است. تروریست

و   مورد تهاجمقربانی و  بیند که خود را نقطه آغازین تروریسم را فرهنگی می
را  تهاجمات ا این های متعارف مقابله بیابد و راه می شدهیا تحقیر محاصره مورد 

  ایجاد ه آماد که زمینه و ذهنیت است چنین با انگارد. محدود یا مسدود می
و  نیروهایی جوان  کهبی دلیل نیست میشود،  گری خود  افراطی فرهنگ

های دینی و غیردینی سنت  ،مجاری عادی فعالیت سیاسی و اجتماعی ،سرخورده
 .و به آنان می پیوندند ندکنها میفرهنگ خود را به نفع رادیکالیسم ر

 
شی بوده، که برخی از گروه های نعملیات انتحاری تا این زمان عملیاتی واک

برخی از فقها و مفتیان  نظریمی نامند، جهادی که در فلسفه  اسالمی، آنرا جهاد 
از احکام واجب  و الزم االجرا تلقی شده است. در دنیای پیشرفته علمی  مسلمان

و جهان مدرن و دموکراتیک امروز، عملیات انتحاری مذموم و محکوم و غیر  
قدرت اسالمی و غیر قانونی شمرده می شود اما در دستگاه فلسفی و عقیدتی فقهای  

،  اولیه مکاتب سنت  اجع نظریه های مراستوار  است که  به گرا،این روش بر آئین  
استناد  و  ارجاع داده   طبیامام قر  و    زیالیی  صلیمو   ،معدوی   ،  امام کاسانیچون  

     24  جنگ آنان را بر اساس جهاد دفاعی تبیین می کنند.می شود و 
 

 
24 - Al ZAWÂHÎRI Ayman, L’Absolution des ouléma et des moujahidines de 
toute accusation d’impuissance et des faiblesses,  (Traduit de l’l’arabe par Jean 
Pierre Milelli), Edition Milelli, 2008, pp. 126-128. 
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 نزد امامیه پیشینه جهاد

یا جنگ بر اساس   ، جنگ ابتدائی  مذهببر مبنای    جنگ  25  ،یا جنگ مقدس  جهاد 
فقهای امامی  دیدگاهی است که دشمن، در برابر ع ابرای دف هاد جیا  عقیده و

در دین و شریعت  26.می پندارندحکمی از احکام دین ، آنرا همانند فقهای سنی
آن یعنی به کار گرفتن نهایت تالش و   ی ازاز جهاد، تعبیر خاص برداشت یک 

»جهاد به یعنی:   ، تعبیر عام آندیگر تعبیر . کوشش در قتل و جنگ با کفار است
باورها و و تالش در بدست آوردن آنچه خدا آنرا دوست می دارد از  معنی سعی
 نیک و دفع آنچه خدا برآن خشم می گیرد مثل کفر و فساد و طغیان.« کردارهای

جنگ و جهاد همچون هر پدیده ی  تاریخی دیگر ناگهان و اتفاقی  می باشد.  27
سابقه آن به قبل از اسالم وپیش از   ، ای بس طوالنی دارد پیشینه و   بوجود نیامده

 . است  متحول شده  ن غیبت و تا امروز در دورا کهدوران غیبت بر می گردد 

 
25 - WATT W. Montgomery, Muhammad Prophet and Statesman, Oxford 
University Press, London, 1961, p. 108. Et ARNALDEZ R. Etudes 

d’Orientalisme dédiées à la mémoire de Lévis-Provençal, Tome II, G. P. 
Maisonneuve et Larose, 1962, Paris, p. 459 

26 - KOHLBERG Etan, « The development of the Imamî shî’î, Doctrine of 
Jihad », Zeitschriff der Deutschen Morgenldndischen Geseilschafi, no.126, 1976, 
p. 64. 
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طی کرد تا به  برای درک بهتر سرنوشت  جنگهای ابتدائی و مسیری که جهاد 
امروز رسیده است، باید ریشه اختالف بین شیعه و   امامیه  جهاد ابتدائی نزد شیعه

در تاویل و تبیین دین و  به مصدر ای    دشمنان آنها را به اختالف ریشه ای و طایفه
  و  بنی عبدالشمس تاریخی بسیار دور تر، یعنی به اختالف بین خاندان بنی هاشم

بر مکه  و خانه خدا  و بر سر منصب کلید   در دوران جاهلیت بر سر نفوذ قریش
پیامبر اسالم و  و محمد  داری کعبه برگرداند، این اختالف سپس  بین ابوسفیان

ادامه پیدا می کند و همین اختالف دیرین بین  بعد از آن بین شیعیان و بنی امیه
ابن ابوسفیان    موجب تجاوز معاویه  که پس از قتل عثمان بنی هاشم و بنی امیه بود  

در امر خالفت او  گشت، تجاوزی که به یکی از عکس العمل هایی   در حق علی
 28که  فرقه شیعه نام گرفت منجرگردید. 

رصت برای ایجاد برای غنیمت شمردن ف  موجی از خشونت ،پس از مرگ محمد 
بین طرفداران او شروع شد، در همان روزهای اول،   دولت اسالمی و تصدی آن،

  در برابر فاطمه  خطابال ابن  در یک زد و خوردی خشونت آمیز از سوی عمر
ببار در مقیاسی که گویند مرگ فاطمه را ابن ابیطالب دختر پیامبر و همسر علی

،  که سنی  را متأثر  ،  شروع می شود،  بر خوردی که نه تنها طرفداران  شیعهآورد  
مذهبان را از این رویداد شرمگین کرد  و دور خشونت و انتقام ادامه یافت. اولین 

- 634هجری/ ۱۱-۱۳) ز کرد آغاخالفت خونین خود را   خلیفه مسلمین، ابوبکر
میالدی( پس از ابوبکر، خلیفه دوم عمر ابن الخطاب با  جنگ ها و فتوحات  ۶۳۲

 
،  به نقل از تاریخ طبری ، 4و  3، صص 1390،، تهرانو فرقه ها ، اشراقی ، تاریخ شیعهمشکور جواد محمد   -  28

 22-16، صص 2و التکمل ابن اثیر، جلد  1099-1088، صص 3جلد 
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  ۶۴0–643هجری/ 19–23 خالفتبزرگ عرب خالفت را ادامه داد )دوران 
سومین خلیفه،    29میالدی( و او به ضرب چاقو  بدست یک ایرانی به قتل رسید. 

   "فتنه  "خالفت خود را باز با جنگی داخلی بین خود مسلمانان،  موسوم به    عثمان
پس  میالدی( عثمان نیز    ۶۴۴–655هجری/ ۲۳–۳۵  خالفتشروع می کند، )دوران  

کشته می شود و چهارمین خلیفه، علی به خالفت   دند،مانان بر او شوری لاز اینکه مس 
میالدی( و کوتاه   ۶۶۱– ۶۵۶هجری قمری ) ۴۰تا  ۳۵می رسد. دوره پنج ساله )از 

ادامه   جامعه مدینهحکومت او بدون وقفه با جنگ های داخلی برای باز سازی 
یاران  او و از اولین  علی، از همراهان اولیه شخص پیامبر و از اولین    . پیدا می کند

آورندگان به اسالم،   به اتفاق یارانی اندک جنگی را در برابر  متحدان   ایمان
آغاز می    متحدان دیروزخود   و با   در نهروان  و زبیر   ، طلحهسابق پیامبر، یعنی عایشه

، تبدیل ای که پس از مرگ محمد خدشه دار شده بود  ساخته شدهکند و اتحاد 
و باالخره     در برابر علی  به دشمنی می گردد. پنج سال خالفت و سه جنگ خونین

که میخواهد انتقام جنگ نهروان را بگیرد، کشته  علی هم  بدست یکی از خوارج
ه اسالم که بعد ها به عنوان  می شود،  آری چهار خلیفه اول یا چهار شخصیت اولی

کشته می شوند و داستان   غیر از ابوبکر همگیشناخته شدند،  افراد مقدس
خونریزی همواره با جنگ و خشونت ادامه پیدا می کند. دوران طوالنی خالفت  

در ادامه  ،رقبای خود  گسترده می رسد که  اینان نیز با قتل وکشتار  به بنی امیه
سرکوب ادامه می دهند.  بنی امیه در برابر بنی  اب "بدر"گرفتن انتقام جنک 

 
ص  ، ۱۳ج ،مجلسی، االنوار ؛ بحار ۵۳۹ص ، ۱ج ،؛ تاریخ ابن خلدون۲۶۶ص، ابن اعثم کوفی، الفتوح   - 29
 183، ابن قتیبه، ص المعارف، ۲۲۶ص ،۱ج ،بن علی حیاة االمام الحسن -۲ ۵۲۹ص ،۹۲و ج۱۱۳
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پس از چند ده قرار می گیرند  و آرام آرام، شیعیان  طرفداران علی که  هاشم
فرزند ، نوه پیامبر، فرزند علی و (58/680)امام حسین جنگ، باز شاهد قتلِسال 

می شود،   " حرب"تغییر و جهاد تبدیل به جنگ یا  معنی جهاد  می شوند.  فاطمه
محاربه با کسانی  ادامه می یابد که پدید آورنده اسالم بودند،  کشتار آل محمد  

از     " جنگ های مقدس"این    مقدس و لعن بر آنها  در باالی منابر رسم میگردد و  
 می یابند.آن دوران تا به امروز تحت عناوین مختلف پیوسته ادامه 

، نه با نام جهاد بلکه با عنوانهای مشابه  پیش از اسالم  نیز وجود داشته،  موضوع جهاد 
باید بگوئیم که در طول تاریخ، جنگ و خونریزی به اشکال مختلف و نامهای  

توسعه خارق العاده ای  اسالم و پیدایش ت و با گوناگون فراوان وجود داشته اس
این تهاجمات  تحت عنوان جهاد     ،صورت گرفت که بوسیله اعراب  بعد از محمد

این   محمد ایدهِبا باز خوانی غزوه های پیامبر، روشن است که  گسترش یافت.
امّا جانشینان، برای ایجاد دولت، با تبدیل  فتوحات بشود، ،نبود که  با مذهب

کردن جهاد از ایستادن در برابر تهاجمات   به سلطه گری و رسیدن به قدرت،  
تحت عنوان    توسعه  و کشورگشاییجهاد را از دفاع به حمله تغییر شکل دادند و با  

  ه می شدند تکه نیروی های بیابان نشین عرب توسط رهبرانشان بر انگیخجهاد بود  
و بسوی مرزهای بیرون خودشان  هدایت می شدند. گرفتن غنیمت برای شرکت  

اصلی آن تحوالت بود و لشکر کشی ها   های  محوریکی از  کنندگان در حمالت،   
بیشتر به طرف جاهایی برده می شد که غنائم رها شده بودند و صاحبان آن، توان  

تا  که مسلمانان ، نمونه بعنوان  ،مقابله جدی برای باز یافت آنرا  را نداشتند
رسیده  را تسخیر کرده و از پیرنی به فرانسه ه ایبریبیشتر شبه جزیر   97/ 817سال
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  1351هجری ) 732در سال  (Poitiers) آنچه را که در جنگ پواتیر بودند،
غنائم پاسخگوی  د،نبومالحظه د، قابل نآور بدست می میالدی( در مرکز فرانسه

روند جهاد  در هدایت  پیش برد اما نبود،  گ جن توجیه گر  نظام حاکمنیاز های 
   30  پیدا  میکرد. ی مهماین جنگها بود که نقش 

  برای گسترش  ها هاد و ج  به نادرستی  تصور می شود که هدف اولیه این جنگ
و   ثروتمند شدن دربارخلفا ،فتوحات بی تردید اولین هدفِ  اما اسالم بوده است. 

مردم هنوز  ،  ها  ، سه قرن بعد از  کشور گشائیبوده است. برای نمونه  خلفا  نزدیکان
آن   زیر سلطه اسالم اکثر مردمدر  در اسپانیاو یا  مصر به اسالم نگرویده بودند 

به مالحظات نظام  سیاسی پاسخ  اساسأ این فتوحات. مسیحی مانده بودند کشور
    31  هیچ حالتی جهاد نامیده نمی شوند. درمی دادند و 

 
نظرکامأل جدید و بحث انگیزی را ارائه      "تغییر نام ساده  "با طرح    وات  مونتومری

ابتدائی  در دوران غیبت را که حاصل از خود بیگانه یا تهی کردن   اده و جهاد د 
تعبیر  تغییر نام سادهدین در بیان قدرت در سیر تاریخی خودش  بود را به یک 

 )چادر نشینی(  این تغییر نام نومادیکبه جهاد،    تبدیل غزوهمی کند و  می نویسد:  
غزوه از جهاد و جهاد از  جهد که هر   ،از غزوه به جهاد استعمال فراوانی داشته

 
30 - WATT W. Montgomery, (Traduit par Sabine Reungoat), La Pensée 

Politique de L’Islam, Les concepts fondamentaux, Presses Universitaires de 
France, p. 18. 

  106، ص 1382،، ق یده سرا، تهرانرضایی اسالم گرایی یا اسالم؟ ترجمه امیر،  عشمآویسعید محمد - 31
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به نظر می رسد   ،گرفته شده اند  دو  آنها  با فاصله کوتاهی از  واژه جنگ مقدس 
  32  ر نام ساده ای بیشتر نیست.یکه  این یک تغی

،  تقویتی کیفی  از می نامد گذار از غزوه به جهاد این تبدیل را   ،وبر ادگارد 
تحولی کمی که میتوان گفت شکل دیگری از غزوه است که دید دیگری را  در 

 ابعادی جدید از غزوه  مختلف با   های و فرم  شکل   دنیای  مجازی ثروت باز میکند.

 به دنیای جدید  اعراب ورود  و  جهان   غنی پتانسیلهای از  اندازی   و در نتیجه، چشم

 این برخوردها،  حمله و  پرسش کهپاسخ به این در  او می نویسد: . در تاریخ بشر

 ،به نظر می رسد که محمد باید گفت،     ؟   اجرای ساده   قانون غزوه   یا تهاجم است  
  زنده ماندن جامعه خود به آن  برای  کهبود   باستانی یک سنت  طراح  در این زمینه،

 با استفاده از این و  عنوان شد   خدا   در راه  مبارزه جهاد و نام و به    شد  داده  اتصال

  .33شد عرب جنگی قبایل متحد کردن موفق به  محمد  سنت جدید
و  بعد از حکومت کوتاه امام علی،  به تقیه در تبدیل جهاد  کلبرگ به تعبیر اتان

تغییر شکل داد و امامان بعدی تالش  کردند    ،  ، این شیوه بازکشته شدن  امام حسین
)روشی تدافعی، در دفاع از خود(   برای بر گرداندن حکومت قبلی امام علی، تقیه

کنند زیرا نظر آنها در ارتباط  با حکومتهای وقت،    در برابر جنگ و کشتار وارد    را
بود و نه اعتراض  و جنگ  و خونریزی.    سیاست حفظ ارزشهای شیعهاعمالِ 

علیرغم احساس نیاز  به جهاد، ولی  آنرا کنار گذاشتند و  بجای آن تقیه را  پیشه 

 
32 - WATT W. Montgomery, Muhammad Prophet and Statesman, Oxford 
University Press, London, 1961, p. 108. 

33 - WEBER Edgard, REYNAUD Georges, Croisade d’hier, djihâd 
d’aujourd’hui, CERF, Paris, 1989, pp. 91-92. 
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شته شوند ولی به  ی خود کردند، پیروان شیعی خیلی عالقه داشتند بجنگند و ک
به آنهاگفته بود: اگر باورمندان )به    آنها خویشتن داری توصیه می شد و امام باقر

شد  روشی  و جهاد     34جهاد( در رختخواب بمیرند باز هم شهید محسوب می شوند.
ها ادامه پیدا کرد و پس از آن در طول دوران غیبت در کشاکش که بوسیله زیدی 

دوران اوج   نمونه  ، افتاد  راهتوقف و حرکت بود، بار ها متوقف شده و مجددأ به 
در دوران سلسله  ،، توقف و شروع مجدد آنقبل از سلسله صفویه به گرفتن آن

 35را باید مورد دقت قرار داد.  صفویه و یا دوران قاجار
 

علیرغم نظرات جدید، متنوع، مختلف و قابل بحثی که دانشمندان فوق الذکر  
تهاجمات خصوص  بعنوان یکی از احکام اربعه و به ویژه در    در امر جهاد داده اند،   

واحد و مشترکی ارائه نشده است، زیرا ، تعریف  عنوان جهاد ابتدایی  باو تجاوزات  
اگر تحریکات طرف مقابل را برای ایجاد در  در تهاجمات عده ای می نویسند

چنین گیری به حساب بیاوریم دیگر نمیتوان عنوان جهاد ابتدایی به آن داد و 
عنوان جهاد دفاعی پیدا خواهد کرد. تحریکات و دخالتها در اداره امور تقابلی 

یب، خود مقدمه و یا علت اصلی جنگ و زد و خورد های بعد ق ن رسرزمیداخلیِ  
که دشمن را  شته های فراوانی از اینگونه تحریکات وجود دا خواهد شد،  نمونه

 .کرده استزد و خورد  جنگ و صحنهرود به ناچار به عکس العمل و عمال و 

 
34 - KOHLBERG Etan, «The development of the Imamî shî’î, Doctrine of 
Jihad », Zeitschriff der Deutschen Morgenldndischen Geseilschafi, no.126, 1976, 
p. 21. 

35 - Ibid. pp. 80-82. 
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و   ورد بین مسلمانانآیا جهادی که جنبه جنگ و زد وخ  ،اساسأ پرسیدنی است  
 یگسترش اندیشه اسالمدر راستای  در راستای گسترش سرزمینهای اسالم و یا    کفار

سترش سر زمین به گ  انکار حق و  بیخدائی؟() وتبدیل سرزمینهای کفر و شرک
  تئوری جنگ مقدس   در   که  یساختن دنیای صلح، با   "دنیای صلح "با شعار      اسالم

    36 ؟است و شهر خدا(، دست یافتنی  آگوستن در مسیحیت )سنت
در دوران غیبت،  چیزی  ابتدایی به نظر می رسد، تعریف غالب در تئوری جهاد 

به زیر سلطه در آوردن دیگر جز جنگ برای پیشبرد و گسترش سرزمین اسالم  و 
   .  کشورها برای پیاده کردن  اندیشه و افکار سیاسی، با اید ئولژی  اسالم نباشد

ابتدائی مبنای قرآنی    وجود اینکه عموم علمای اسالمی متفق القولند که جهادبا 
موافقین جهاد ابتدائی در دوران غیبت، طرفدار نظریه ای هستند که ندارد ولی 

نه تنها قائل به حرام بودن جهاد ابتدائی در دوران غبیت نیستند، بلکه واجب بودن  
جهاد ابتدائی را در   37، برخی از فقهای قرون اولیه اسالم. آنراضروری میدانند

ر داده و جهاد ابتدائی را  به تفصیل مورد بحث قرای فقهو در کتب  کتب روایات
به عنوان یکی از احکام ضروری اسالم پذیرفته اند.آنها جهاد ابتدائی را با شرایط 

  شیخ مفید  ، ، محمدبن محمدبن نعمانابوعبداهلل و قیودی واجب شمرده اند. 
همراه نماینده حاکم جور را واجب    جهاد ابتداییفراتر از این حتی  (،  1034/ 413)

دانسته است و جهاد با کفار را در ردیف دیگر وظائف تعیین شده از طرف حاکم  
 

36 - KHADDURI M., Islamic Conception of Justice, the Johns Hopkins Press, 
Baltimore, 1955, p. 18. 

. باب نوادر، کتاب 1365، 5، جاالسالمیه، تهرانبرای روایات نگاه کنید به کلینی، الکافی، دارالکتب -     37
   10 -91، صص 15الشیعه، ج، وسائلحرعاملی،  10، صجهاد
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در کنار منصوب از جانب حاکم جور،  "مینویسد:    جور شمرده است. مفید در مقنعه
اموری است که حاکم  . بی تردید جهاد، از جنگیدن با کافران واجب می شود 

جور آنها را جزء وظایف خود می داند پس منصوب از طرف او  می تواند عهده  
یکى از راه هاى پیش برد  جهاد با کفار واجب شمردن  زیرا   38 ."دار جهاد بشود 

این حکم از سوی حاکم جوراست، در کالم ایشان بر اهمیت تفویضِ یاد شده به   
مجوز اصلى و سبب واقعى اقامه این حکم روشنى داللت مى کند براین که 

 شرعى، فقط با تفویضِ این مسئولیت از طرف حاکم عملی است.
 

با  تمرکز بر روی نقطه   را  برای یافتن علت العلل این پدیده ریشه یابی و کاوش
علما و فقها ی بر جسته قرون اولیه به ویژه  صاحب نظران برجسته معاصر و نظرات

بوده اند و بسیار تالش کردند راه   روبرو خود با چنین مشکلیاسالم، که در زمان 
مطالعه و جستجو در منابع اساسی و اولیه   برای آن پیدا کنند را  حلهای مطلوبی

، اولین منبع اساسی  و مأخذ  عموم نظریه پردازان می کنیم. اما قبل از آن با قرآن
 اسالمی  آغاز می کنیم. 

  

 
   810باب امر به معروف، ص   ، مقنعه - 38
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   ابتدایی در قرآن جهاد 

،   ابتدایی در دوران غیبت، کسانی همچون شیخ مفید  در مورد مبانی فقهی جهاد 
اختصاص جهاد ابتدائی  می گویند    فقهای بنامِ دیگر،    و  شیخ ابوصالح حلبی، سالر

این استدالل را به جهاد ابتدائی   مبانیو بخشی از   به حضور امام معصوم ندارد 
 و سیره پیامبر ارجاع می دهند. در قرآن

   39است.آمده  مورد   210 در قرآن  جهاد، واژه های مرتبط با  و  در باره جهاد 
مرگ پیامبر   جهاد بعد ازچگونگی اجرای روشن است که در قرآن اشاره ای به 

ی کلی در رابطه قرآن، دستورات  دستوراتاست،  در دوران غیبت نشده  و    امامان    و
از راه زور و جنگ دائمی که نه فقط جهاد بعنوان جنگ و خونریزی و  با جهاد 

ست تا  انسانها را به  راه  برای از بین بردن خشونت و ایجاد صلح دائمی آمده ا
و نموده  توصیه هایی به دین باوران برای بهبود دنیای اسالم  خداوند باز گرداند،  

کسانی که در راه ما "  : به تکرار آمده است .وعده داده است نیز پاداش هایی
 40   "آنان را به راههای خود رهنمود می کنیم. تالش نمایند، و  جهاد 

 
ر با 4بار، اقتیتال  5بار، تقتیل  67بار، مقاتله  94بار، قتل، یقتل  4بار، حرب و محاربه  36 هاددرقرآن ج   -  39

 آمده است

    69  آیه  ،عنکبوت    - 40
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و   بوده که اسالم الزاما  با سالحدرست  دستور پیامبرو  آیا این برداشت از قرآن 
سئوال بسیار مهم و   ؟  می کرد همه مردم جهان را مسلمان  ،به هر قیمت شمشیر و
بنابر این ضروری  قرار گیرد. و جستجو  است که باید بیشتر مورد بحثحساسی 

در دوران غیبت، ابتدا ببینیم آیا در قرآن و   است قبل از پرداختن به حکم جهاد 
آیا جهاد ابتدایی مبنای قرآنی دارد یا سیره پیامبر جهاد ابتدائی مطرح شده و  

 نه؟   
اینست که قرآن  ، بدست آمده،  آنچه  و مبانی قرآنی  در پرتو سیره منقول از پیامبر

را جایز نمی   ابتدایی جهاد بطور کلی صلح را حقی از حقوق انسان می داند و 
شکنی و هجوم نظامی و یا عهدسابقه حمله    حکم آغاز کردن جنگ، بدونشمارد.  

مورد توجّه فقهای اسالمی قرار گرفته   بسیار  از سوی دشمن، از اموری است که
از فقهای معاصر در باره  برخیاند. به آن پرداخته  و تحت عنوان جهاد ابتدایی

ای بازگشت به جهاد دفاعی ند:  جهاد ابتدایی نیز به گونه گوی این نوع از جهاد می 
دفاع   دفاعی از نوع  دفاع است،  ینیز نوع ، است، زیرا در حقیقت جهاد ابتدایی

     41 از حقوق انسان. یا دفاع و از حقوق خدا 

مرزهاى   رعایت  حقوق بشر و، پذیرش  با توجه به پیشرفت فرهنگها،  در عصر حاضر
  همه جهانی که حقی از حقوق   رعایت صلح و  ملل جهانی جغرافیایى کشورها

زندگی    به رسمیت شناختن مرزهاى بین المللى امرى ضرورى است،    است،انسانها  
جز دعوت از طریق بیان و قلم و ارتباطات  با شیوه ای هر جامعه ایدر صلح در 

ابتدایى، اگر چه در دوره هایی توانسته  موجب    جهاد   مقدور نیست.  مسالمت آمیز  
 

 ۱۱۵، ص ۱دراسات فی والیت الفقیه، ج    - 41
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مثابه استقالل و  به  راه بسطِ دین را  گسترش اسالم شده  باشد، ولى در عصر حاضر
در استدالل فقیهان شیعه بر وجوب جهاد الزم است  اینروآزادی اندیشه بست، از

ئل  و دال پیامبر و ائمه مطالعه و دقت بیشتری شود  ،  سیره در پرتو قرآن  ابتدایی
هاد ابتدایی، در ج این که بخصوصجستجو گردد،  بر وجوب جهاد ابتداییان آن

و ناقض حق صلح    است  پر مخاطره   ، انگیزدوران غیبت و در عصر حاضر، چالش  بر 
و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق شهروندی و حقوق هر جامعه به عنوان  

   ه جهانی است. عضو جامع
شرط الزم برای  ،قول مشهور میان فقهای شیعه آن است که حضور امام معصوم

از این رو، در دوران غیبت آن را جایز می باشد، ابتدایی  جواز اقدام به جهاد 
شرط را و اجماع  مخالفتعدم  ، صاحب ریاض در باب صدور فتوا،  .دانندنمی

  42. جوید  تمسک می می داند و به آن ی جواز اقدام به جهاد ابتدایی الزم برا
، برادله اجماع علما ضرورت پس از طرح  صاحب جواهر ،نجفی حسن محمد
   43ورزد.اشاره و تأکید می او نیز و اصحاب پیامبر سیره معلوم  بر   و قرآنی

 دلیل کافیاین شرط را  ، یگری از فقهای امامیهد گروه  ،هی نظر این در مقابل
ابتدایی در   جهاد   رایفقیه جامع الشرایط ب   از سوی   جواز صدور  ندانسته و حکم به  

 
  ۱۳، ص ۸المسائل، ج  ریاض - 42

 و سیره پیامبر ابتدایی در قرآن جهاد ،مفت ح هادی دمحم  به نقل از   11 -9، صص ۲۱الکالم، ج  جواهر  - 43



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

53 

را واجب کفایی دانسته و  جهاد ابتدائی و شرکت در    44. داده اند دوران غیبت
   45شمارند.را برای مشارکت در این عمل الزم نمی ای اجازه ویژه

می گویند: با یک   این گروه برای اثبات ادعای خود، با استناد به  آیاتی از قرآنا
هایی در سوره می توان فهمید ، ، روی آیات مربوط به جنگ و جهاد سادهنگاه 

اسالم شده   دین باوران به نا  در قرآن صحبت از جنگ و خشونت، حمله و هجوم
  :  جمله از آیات زیر این چنین بهره گرفته اند  از. آنها  است

 
 46 .وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ ُیقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال ُیحِبُّ الْمُعْتَدِینَ

اه خدا با کسانى که به جنگ شما میآیند پیکار کنید ولى ستمکار نباشید که  در ر"
  ".خدا ستمکاران را دوست ندارد 

 

ا آنها که با  زیرا تصریح می کند که ب دارد  صراحتاین آیه نیر برجنگ دفاعی 
 شما می جنگند بجنگید و بر جنگ دفاعی تاکیددارد .

ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَۀُ أَشَدُّ مِنَ وَ اْقتُلُوهُمْ حَیْثُ 
الْقَتْلِ وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَْسجِدِ الْحَرامِ حَتَّى ُیقاتِلُوکُمْ ِفیهِ َفإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاْقتُلُوهُمْ  

 47 .کَذلِکَ جَزاءُ الْکاِفرِینَ

 
  ۱۰المقنعة، ص - 44
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( بیرون  یافتید آنها را بکشید و همانطور که آنها شما را )از مکههر کجا مشرکان را  "
تر از جنگ گرى )که آنها دارند( سخت کردند شما )نیز( آنان را بیرون کنید و فتنه

الحرام با آنها بجنگ برنخیزید مگر آنکه آنها با شما نبرد کنند که    است و در مسجد
 "را بکشید و جزاى کافران همین است. در این صورت آنها 

 
 48  .َفإِنِ انْتَهَوْا َفإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 . "اگر از کفر و شرک دست بردارند همانا خدا آمرزنده است و مهربانست"
 

عُدْوانَ إِالَّ عَلَى  قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَکُونَ فِتْنَۀٌ وَ َیکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ َفإِنِ انْتَهَوْا َفال  وَ 
 49 .الظَّالِمِینَ

با آنان نبرد کنید تا فتنه و فساد نباشد و فقط خدا اطاعت و فرمانبردارى شود و  "
 " .دست بر ندارند  و جز بر ستمگران تجاوز روا نیستجنگ اگر اینان از 

 
لِلَّذِینَ کَفَرُواْ إِن َینَتهُواْ ُیغَفَرْ لَهُم مَّا َقدْ سَلَفَ وَإِنْ َیعُوُدواْ َفقَدْ مََضتْ سُنَُّۀ  یا آیه،  و

 50. األَوَّلِینِ
آورده و وجود خدا را پذیرا باشند گذشته آنها   به کافران بگو چنان که ایمان"

خداوند    ،  سنت)به تجاوزات(  بخشیده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند
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در مورد گذشتگان،  در مورد آنان جاری خواهد شد،  با آنها بجنگید تا فتنه 
    "برچیده شود.  دین و پرستش مخصوص خدا است.

 
 51 فی الدین" ال اکراه" اینان تمامأ در تناقض اند زیرا این آیات نه  تنها با اصل 

این همانی ندارند بلکه با اصل اساسیِ صلح در تناقض است، ازآن گذشته،   قرآن
این آیات راجع است به آنهایی که با مسلمانان می جنگند و صراحت دارد بر  
اینکه آنها را از خانه هایشان بیرون رانده اند. پایان دادن به کفر نیست، پایان 

آنچه در گذشته کرده اند   دادن به تجاوزگری است، می گوید اگر پایان دادند
ر مراد از بخشودگی، بخشودگی از کفر بود آنهایی هم که  گبخشوده می شود،  ا

 اسالم آورده بودند،  قبال کافر بوده اند ! 
 

، معلوم می کند که این آیات یاد شده دقت در شرایط و زمینه های نزول آیات
ل به مسلمانان حمله زمانی که بی دلی بوده یعنی  مربوط به جنگهای دفاعیهمه 

  سوره توبه  29، بخصوص آیه اند شده و آنان مورد هجوم دشمن قرار گرفته
در      . خطاب به آنهایی است که به جنگ با مسلمانان می آیند و شکست می خورند

 که  هر کس برای دفاع از خود به نظر می رسد  منطقی و مشروع  چنین شرایطی،  
ناخته شده حقوق انسان، باید از خود دفاع کند، چنین اصل اساسی و شبنا بر 

ابتدائی    توصیه هایی برای جنگهای تدافعی و نه برای حمله های تهاجمی و جهاد 
 داده شده است. 
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فاده قرار گرفته اند، بطوری  مورد است  ابتدایی بر وجوب جهاد  دیگری نیز آیات
وجوب جهاد ابتدایی مورد  ر حکم ب دادن  را برای  آیات از قرآنها، این فقکه 

داده ارائه  به عنوان نمونه را  این آیات صاحب جواهر  52اند.قرار دادهتناد اس
 است :  

  
 ، ینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکمْ َفانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِیعاًیاأَیهَا الَّذِ:  استدالل به آیه

53    
)  اى کسانى که ایمان آورده اید،  آماده باشید و گروه گروه یا به طور جمعى "

 "  .روانه شوید  (جهاد برای 

 
می ی آمادگی دااز این آیه، اگرچه آن را امر به تحصیل هدف  مفّسران در تبیین

   ندارند،  اما  برای جنگ با دشمن شمرده و تردید در اقدام گروه یا دسته جمعی
این نکته آنان     54  ،انددشمنان دانسته   آمادگی برای دفاع در برابرلزوم    گویای  آیه

بعضی و    55، دانندردن و خود را از خطر حفظ نمودن میخود یاری کرا  به معنای  
دفاعی  آیه را امر به آماده باش دایمی برای دفاع و جهاد این صریحاً  از آنان
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مشاهده نمی وجوب جهاد ابتدایی    ازاثری    این آیهبنابر این در      56کنند.تفسیر می
 . وجوب  استدالل به آن برای اثبات و شود 

 
 الْحَیاةَ الدُّنْیا بِاآلخِرَةِ وَمَن  َفلْیقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اهلل الَّذِینَ یْشرُونَ استدالل به آیه:

      57 یقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اهلل فَیقْتَلْ أَوْ یغْلِبْ َفَسوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً؛ 
 جهاد در راه خدا کرده، پس، باید کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا "

یا پیروز شود، به زودى پاداشى شود  و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته  کنند
 "بزرگ به او خواهیم داد. 

 
در راه خدا به نحو مطلق تأکید   این آیه نیز به روشنی بر جهاد صراحت لحن 

 ادعای عام  . از این رو، از باب باشددفاعی  یا  جهاد  جهاد ابتدایی وچه دارد، 
بویژه آن   باشد،ند استدالل قابل قبولی برای اثبات وجوب جهاد ابتدایی توا نمی

این آیات در زمانى نازل شد که دشمنان گوناگونى  " از مفّسران    برخی که به گفته  
حمایت   این  آیه از این رو،    58" .از داخل و خارج، اسالم را تهدید مى کردند

    .نمایدتقویت میرا جهاد دفاعی  از 
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یا أَیهَا النَّبِی حَرِّضِ الْمُؤْمِنینَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ یکنْ مِنْکمْ عِْشرُونَ  استدالل به آیه: 
صابِرُونَ یغْلِبُوا مِائَتَینِ وَ إِنْ یکنْ مِنْکمْ مِائَۀٌ یغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذینَ کفَرُوا بِأَنَّهُمْ َقوْمٌ ال 

   59   یفْقَهُون؛
شما بیست تن، شکیبا باشند   (میان) برانگیز. اگر از ان را به جهاد اى پیامبر، مؤمن "

باشند بر هزار تن  )شکیبا( بر دویست تن چیره مى شوند، و اگر از شما یکصد تن
  "که نمى فهمند.هستند  آنان قومى زیرا   ، از کافران پیروز مى گردند

متجاوز است زیرا قتال وقتی معنا آیه به روشنی گویای آماده شدن برای مقابله با  
توان داوری نمود که این آیه تنها در می"می دهد که جنگی در میان باشد و 

جهاد بوده و ارتباطی با    60 " گران جهاد  دادن مقام تقویت هرچه بیشتر روحیه
جهاد  ردن جنگ با دشمنان ندارد. بنا بر این، استدالل بهابتدائی و شروع ک

 .  نیز خالی از مناقشه نخواهد بود  آیه  این تدائی در اب
 

َفإَِذا انَْسلََخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاْقتُلُوا الْمُْشرِکیَن حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ   استدالل به آیه: 
الصَّالةَ وَ آتَوُا  خُذُوهُمْ وَ احُْصرُوهُمْ وَ اْقعُدُوا لَهُمْ کلَّ مَرْصَدٍ َفإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا 

   61  الزَّکاةَ َفخَلُّوا سَبیلَهُمْ إِنَّ اهلل غَفُورٌ رَحیم؛
پس چون ماه هاىِ حرام سپرى شد، مشرکان را هر کجا یافتید، بکشید و آنان را  "

.  دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهى به کمین آنان بنشینید
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گردانید؛  باز  برایشان    را  دادند، راه  نماز برپا داشتند و زکات  کردند و  پس اگر توبه
 " زیرا خدا آمرزنده مهربان است.

به  است،  آیهاین  می آورند،  ابتدایی  بر وجوب جهاد  که ترین دلیل قرآنیمهم 
خواننده   هرای اصولی ذهن  نکته کنیم،  مراجعه  اگر    مفّسران در باره این آیه  تفسیر  

است،   و آن وقوع اوامر چهارگانه در این آیه    کند    مطّلعی را به خود مشغول می
 و امر به کشتن، دستگیر کردن، به محاصره در آوردن، و در کمین نشستنیعنی: 

ماههایی که جنگ و اند. یعنی ای حرام شده هه همگی منوط بر سپری شدن ما
  ، نظر اکثر فقها  بر اساس  . شیخ طوسیتاسقهرآمیز در آن منع شده   برخورد های  

اینکه   خصوصاً       62اجب بودن آن  می داند،  و نه ورا مباح بودن  چنین امری  لیل  د 
 نماید. رها کردن مشرکان را مشروط به ایمان آوردن آنان می  ،ذیل آیه

اند،  بند بوده، تنها مشرکانی که به عهد خود پایهاگر گفته شود که در این آی 
اند. بنا بر این، دسته سوم از آنان، یعنی مشرکینی دانسته شده  ه و در امان استثنا شد

اند تا به آن وفادار بمانند، همچنان تحت اطالق اوامر  که پیمانی با مسلمانان نداشته 
 ابتدایی نسبت به این دسته واجب مانند و حمله و جهاد چهارگانه فوق باقی می

ن است که آیه محلّ استدالل،  بیان تکلیف نسبت به این آاین ادعا  است. پاسخ 
عقالنی و  خرد  ، در چنین مواردی  دسته سوم نیست و به تصریح علمای اصول فقه

   63.  صحیح نخواهد بود مطلق کردن آن و   گرایانه نیست
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با اهل کتاب که عنوان کافر ندارند ولی صاحب اعتقادات دینی هستند، اعم    جهاد 
از مسلمانانی که  دین خود را انکار کرده  اند و یا کسانی که معتقد به ادیان دیگر 

 و صاحب کتاب هستند.  به آیه زیر استناد می کنند:
رِ وَ ال یحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اهلل وَ رَسُولُهُ وَ  قاتِلُوا الَّذینَ ال یؤْمِنُونَ بِاهلل وَ ال بِالْیوْمِ الْآخِ .

ال یدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتابَ حَتَّى یعْطُوا الْجِزْیۀَ عَنْ یدٍ وَ هُمْ 
 64 صاغِرُون؛

با کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمى آورند، و آنچه را   "
به دین حق   ایمانحرام گردانیده اند حرام نمى دارند و  خدا و فرستاده اش

  "خوارى به دست خود جزیه دهند. با ، کارزار کنید، تا آورند  نمى
تأمل در آیه، به روشنی سخن می گوید که قتال کنید تا جزیه بدهند بخاطر این  

و   38ه که در آیات نیست که باید آنها را  بخاطر دینشان  قتال کرد بلکه همانگون
دیدیم، آنها می توانند دین خود را نگهدارند و جزیه بدهند پس   سوره انفال 39

 اقدام آنها به جنگ است . جزیه دادن بخاطر 
 

ابتدایی در پرتو شأن نزول آن   داللت یا عدم داللت این آیات بر وجوب جهاد 
گوید: این آیه در وقتى نازل شد می شود. صاحب تفسیر مجمع البیاندانسته می

و به دنبال آن به جنگ  کرد که رسول خدا  دستور جنگ با رومیان را صادر 
و به نحو عموم  اختصاص بدان جنگ ندارد  این آیه    رفتند.  برخى گفته اند   تبوک

 
 ۲۹، آیه سوره توبه - 64
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که: اوّالً طبرسی    اینتوان گفت  نکاتی که در باره این آیه می    65. نازل شده است
گر عدم اعتقاد کند که نمایانقول به تعمیم مفاد آیه را با تعبیر »قیل« بیان می 

و تأمّل در این که   پیامبرثانیاً با مراجعه به تاریخ زندگانی  ،تفسیری خود او است
با گروه بسیارى به خونخواهى  همراه  نبردی است که رسول خدا  غزوه تبوک نام  

توان ادّعا کرد که این آیه می    66، رهسپار شد بن ابى طالب تا تبوک شام جعفر
و بدون پیش دستی دشمنان، قبلی سابقه دون نیز بر جهاد ابتدایی، یعنی نبردی ب
ن که امر به قتال در این آیه مطلق بوده و داللت آشکاری ندارد. عالوه بر آ

 .  اختصاص به آغاز نبرد از سوی مسلمانان ندارد 
ابتدائی مبنای قرآنی دارد یا نه باید گفت:   با این تفاسیر، پاسخ به آنکه  آیا جهاد 

مسلمانانی ، مسلمانان را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز با غیر خداوند در قرآن
و حتی در صورت بروز    که ستمی در حقشان روا نداشته اند، فرا خوانده است 

پیامبر  توصیه نموده است که اگر   خود  جنگ نیز به مسلمانان و در رأس آنان، به
دشمن، تمایل خود را به آتش بس و صلح نشان داد، شما نیز از ادامۀ جنگ منصرف 

مسلمانان، این  و   67.قاد معاهدة صلح برآییدشده و با توکل بر خدا، در صدد انع
اجازه را از جانب خداوند ندارند که به غیر مسلمانانی که بی طرفی خود را حفظ 

   68. آسیبی وارد سازنداندنموده 
 

 ۳۴، ص ۵، ج مجمع البیان - 65

 ۶۷، ص ۱۲، ج تاریخ یعقوبی  - 66

 ۶۱ آیه ،انفال سوره  - 67

   ۹۰و۹۱ آیه های  ،نساءسوره - 68
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، فراتر از نقل سطحی و  ابتدائی در قرآن وجوب جهاد نظریه  برای نشان دادن

، استداللی مبتنی بر از قرآن در لزوم جهاد ابتدائی ند آیهمستند نشان دادن چ
آن معانی با توجه    کهماهنگی معانی آیات مذکور با اصول راهنمای قرآن و در

برای اثبات این  بعنوان مثالشود.  نمی داده ه ئبه سیاق آیات قبلی و بعدی ارا
  را  در باره جنگ با کافران نقل می کنند  از سوره توبه 123و آیه  29 ، آیهنظریه

چرا باید  با کافران قتال کرد؟ آیا برای آن باید  با کافران  کنند    معلومبدون اینکه  
تناقض جدی پیدا می  این استدالل جنگید که اسالم بیاورند؟ اگر چنین است، 

ال   "که میگوید:  سوره بقره  256، همچون آیه دیگر قرآنیهای  کند با قاعده 
وجود در قبول دین، اکراهى   " ... إِکْراهَ فِی الدِّینِ َقدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ

آیات  ابو یا تناقض  و ...از بیراهه بخوبى آشکار شده است راه درست  ندارد، یا 
اگر جنگ با کفار برای مسلط شدن بر آنها    یا با آیات دیگر قرآن،  سوره کافرون و  

  باشد، باز تناقض پیدا می کند با تصریح قرآن که خداوند برای مسلمان سلطه بر 
حال اگر مقاتله نه برای مسلمان    69غیر مسلمان مقرر نکرده است.  مسلمان یا سلطه بر
ابله ، الجرم می باید جنگ در مقام مقشدن  بر دیگران باشد  سلطمکردن و نه برای  

 و تصریح کرده است.  با تجاوز باشد و قرآن باید بر این معنی تصریح کرده باشد
اتلوا« )از باب مفاعله( است که حکم جنگ است  ق هر چند در خود آیه سخن از »

آیه  و در ردیف در زمرهسوره توبه  123با کسانی که به جنگ آمده اند، اما آیه 

 
 .22و  21وسوره الغاشیه آیات  8تا  2آیات  و سوره مائده  198تا  190آیات  سوره بقره - 69
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ع می شوند و حکم مقابله با قوائی را  همین سوره شرو  113هائی است که از آیه 
 نیز درمیان آنانند .  شانمشخص می کند که خویشان مسلمان

دفاعی« را مقرر می کند، این پرسش پیش  نصوص قرآنی تنها »جهاد  بگوئیم اگر
 می آید که  »جهاد ابتدائی« از کجا پیدا شده و چگونه و چرا از »ضروریات فقه

می« گشته است؟ با وجود ممنوعیت اجتهاد در برابر نص، استناد به فقدانِ  اسال
چگونه می تواند یک نظریه فقهی را بر حکم  اختالف میان فقهای سنی و شیعه

قرآن حاکم گرداند؟ کسانیکه که تاریخ جنگهای مذهبی را مرور کرده اند، می  
و  های یهود  مأخوذ از آرای کنیسه و  دارد  که این حکم سابقه طوالنی دانند
 بوده است.   ی کاتولیککلیسا

اگر به تاریخ مراجعه  کنیم، در می یابیم که »جنگ ابتدائی« از یونان قدیم تا 
بوده که ساخته  و رواج   طلب  و قدرت  جو  امروز، حکمی از احکام مرامهای سلطه

:  لزوم سلطه متمدنها بر » بربرها « و وحشی ها که فلسفه یونان   یافته اند. چند نمونه
« در قدیم، توجیه گر آن بود، یا جنگ در آئین کلیسا به قصد استقرار »نظام الهی

بر آسمانها و زمین را به کلیسا سر جهان )بنا بر این حکم  که خداوند حکومت    سرتا
ویا نظریه تنازع بقای      را  پدید آورد   جنگهای صلیبینظریه ای که  بخشیده است(  

داروینیسم اجتماعی که جنگ ابتدائی را برای جلوگیری از عوارض افزایش 
جمعیت ضروری می داند  و باالخره نظریه »جنگهای پیشگیرانه«  قدرتهای بزرگ  

 ی! جهان
اثبات می  محورهای زیررا بر اساس  ابتدائی، نظر خود  جهاد  فقهای توجیه گر

 کنند : 
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 می پندارد.   محور خیررا  محور شر و اسالم    را  غربکه    اصل دوالیسم  اساس  بر     -   1
و شکل ظاهر که   ابتدائی را بنا بر صورت ، جهاد صوری با استفاده از منطق   - 2

  است  خدا در راه که قرآن به کار می برد و جنگ  "طیبه" ای است  جهاد کلمه
  مطلق  و باز بنا بر این صورت که جنگ برای احقاق حق خدا و رسیدن به کمال

 . مشروعبنابر این جنگی است است،    او
د و بنا بر این حکم، مخالفت با  نابتدائی« می نام را، »جهاد  تهاجمیجنگ   - 3

و برای    . پندارند شر می  آن را  و دانسته  »جهاد  ابتدائی« را  مخالفت با اسالم
جانبداری از  که کسی نتواند انتقاد کند، مخالفت با »جنگ ابتدائی« را بهاین 

  تا 190 بقره و آیات  69آیات  به باره این )در . دن« نسبت می ده»فرهنگ غرب
 (استناد می کننده جهاد مغاشیه به کل 22و 21سوره مائده .    198

 
 گر جهاد   نکته مهمی که در این جا باید به آن اشاره شود، اینست که فقهای توجیه 

ابتدائی، اصوال جهاد ابتدائی را بنوبه خود یک نوع دفاع و جهاد دفاعی می نامند،  
دفاع از حق خدای متعال. میگویند، کافران و بدخواهان، در دشمنی خود با  

 آنها   اسالم ومسلمانان، نیتها و اهداف و  روشها و راه کارهای مختلفی دارند. هدف
 می گویند:و منابع مسلمانان است.    ثروتسرزمین،    ،  دارائی  ،تصرف و تملک اموال

تنها حق اصیل و ذاتی در عالم، حق خدای متعال است و سایر حقوق در پرتو آن  
مالک  معنی پیدا می کند، یعنی خداوند مالک حقیقی همه موجودات و از جمله 

انسان است واین رابطه مالکیت بین خداوند از یک سو و سایر موجودات از سوی  
می کند که خداوند حق داشته باشد که تمامی هستی طبق خواست    دیگر، ایجاب
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در آید. در مورد جامعه انسانی نیز اقتضای این  و حرکت و اراده او به گردش 
سر جوامع بشری تنها خدا پرستش شود. دین او حاکم و   حق اینست که در سرتا

. (ی العلیاکلمۀ اهلل ه)است از همه  سخنش برتر باشد و کلمه خدا است که بر تر 
حال اگر انسانهائی از پذیرش و رعایت این حق الهی سرباز زدند، عالوه بر عذاب  
و عقاب اخروی، خداوند می تواند در همین دنیا نیز آنها را عقوبت کند. این 
عقوبت می تواند به صورت عذاب و بالی طبیعی باشد و می تواند به این صورت  

و جلوی  ده برهجوم بخواهد بر آنان  باشد که خداوند از مؤمنان و صالحان
زمین بگیرند و این همان جهاد ابتدائی است.   روی تبهکاری و فساد آنان را در 

و     70 ،"با آنان بجنگید تا خدا به دست شما عذابشان دهد و خوارشان کند پس "
جهاد ابتدائی جز این نیست که به منظور احقاق حقی که  "نتیجه می گیرند،  

ر کل بشریت دارد، گروهی از بندگان شایسته خدای متعال خدای متعال ب
مأموریت یابند برکسانی که این حق را پایمال کرده و راه شرک و کفر و ظلم و  
فساد در پیش گرفته اند، یورش برند و تا زمانی که دین حق و اراده خدا حاکم  

آنجا دوام پیدا  جهاد ابتدائی با کفار و مشرکان باید تا  ،  را ادامه دهند  جنگ  شود،  
کند که زمین از آلودگی های کفر و شرک و فساد پاک و حکومت الهی و  

  71   "سر عالم برقرار شود.  توحیدی در سرتا

 

 
 14، آیه سوره توبه - 70

 154-148صص  در قرآن دا، جنگ و جهیزدی م باح - 71
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در بیان فوق، میگوید:  خداوند آنقدر عاجز و نا توان است که برخی از بندگان  
گر قرار بر استقرار حکومت  خدا  باید حق خدا را از بندگان دیگرش بگیرند! ا 

است، چگونه   شر سرشت او  است،الهی و فرمانروائی اهلل باشد، انسانی که  مدعی 
و اگر قیام  ؟  قیام کندکه مبرا از شر است می تواند  برای استقرار حکومت اهلل 

چند میلیارد تکلیف را گروهی از بندگان خاص و شایسته خدا باید  انجام دهند، 
روی زمین چیست؟ بنا بر این ادعا  که شر ذاتی  انسان ها است    قیمانده با  هایانسان
، چگونه ممکن است حکومت الهی را در مقیاس جهان رندمیل به خشونت داکه 

 ؟ خواهد یافت دوام  آرامش صلح و کرد  وچگونه  بر قرار

 
اگر حکومت الهی برای استقرار صلح پایدار در جهان و تنظیم رابطه ها بر وفق  

پرتو حق نباشد،  آیا ادعای آنان معنائی جز این پیدا می کند که  در حقوق
جهان و موجوداتی را آفریده و خشونت و جنگ را سرشت آنها کرده  ،خداوند

این تناقض دیگر    ؟دنبه نابودی بکش   و بندگانش را   دهننسرشت، کارآفری   که تا با آن
کفر و شرک این نیست که همه انسانهای  از بر افتادن »مقصود  : دنمی گوی که 

  با جبر و زور نمی شود در دلها نفوذ کرد   زیرا    روی زمین مسلمان و موحد شوند.  
و توحیدی باشد و حاکمیت    ... منظور اینست که نظام حاکم بر جهان، نظام الهی  و

   72گردد.«باز آن خدا 
اگر انسانها مسلمان نیستند نظام اسالمی را چگونه می توان بر قرار کرد؟ با این  

است    پرسیدنی است که حکومتی که خود فرآورده جنگ و خونریزی  استدالل،  
 

 153 صهمان  -72
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  یی سرشت خشونت گرااین    باو پایه هایش بر  زور استوار باشد،  چگونه می تواند  
 بگردد؟  ها  انسان و حقوق آزادی گربیان
 

برای اثبات تئوری   اتی چند از  قرآنآی قرار دادن فراتر از نقل سطحی و مستند 
جهاد در استداللی مبتنی بر هماهنگی معانی آیات نیاز است  ،ابتدائی فقهی جهاد 

، اصول راهنمائی که برای  اصول راهنمای قرآن درقرآن و از همه مهمتر دقت 
با توجه به سیاق آیات قبلی و  حاکم بر مفاهیم را اد، روحآیات جه معانی کدر

و ارتباطشان با یکدیگر روشن گردد تا  شاید بتوان به نظر واقعی رسید.  بعدی
می کند و خشونت   قرآن قواعد خشونت زدائی را خاطر نشان فرض است که

قدرت خشونت گرائی،  پذیرفتن راه و روش  گرائی با آن قداعد در تناقض است.  
گرایان است که زور می گونید و از اصل تعادل قوا پیروی می کنند بنا بر این  

برای دستیابی به هدف دارند که یافتن موقعیت مسلط است.    ابتدائی    جهاد    نیاز به
 .که در قرآن وجود ندارد جهاد ابتدائی 
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  ؟ابتداییجهاد پیامبر و 
نیز تعبیر می   "جهاد دعوت")که به  ابتدایی با روشن شدن این که اساساً جهاد 

و غزوات  ها، این سوال مهم پیش می آید که جنگیامده استن در قرآن  شود(
در ،  فرستاده  و آورنده قرآن کتابِ خدا، در زمان حیات خودش به ویژه پیامبر
در آن   وخوانده شده  73"  سال امر به قتال "  به که  دوم هجریو در سال  مدینه

میتوان تأویل وآمریت آن را   چگونه گرفته است را انجام عملیات جنگی زیادی 
کالسیک از   فقه مود؟ این جنگ وجهاد ها از دیدگاه از سوی پیامبر تعبیر ن

         دفاعی؟   یابتدایی و  یا جهاد  ی؟ جهاد است  کدامین نوع جهاد بوده 
را بیست و  خدا رسول حیات تعداد غزوات و سرایای دوران  البته، نویسان سیره

های  اند، که تنها در نُه غزوه از آنها جنگهفت غزوه و سی و هشت سریه برشمرده
و تمامی این نُه غزوه نیز یا با لشکرکشی و هجوم از سوی     74ت. درگرفته اس  مهمی

  پیامبر  پیمانان سابق گری همدشمنان آغاز شده، و یا پس از عهد شکنی و توطئه 
خویش هیچ گاه حیات که پیامبر در طول یرند  نتیجه می گ و  شکل گرفته است

 .ابتدایی دست نزده است  به جهاد 
 

تاریخ و مقررات جنگ در اسالم.    ،اشراق کریم به نقل از محمد خی جوشقانیریا حسینعلی،  زوات پیامبر - 73
 30، ص 1368، دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 ۶۰۹، ص ۲السیرة النبویة، ج  - 74
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 گران تاریخ اسالم بر دینِای از نویسندگان و تحلیل از جمله اتـّهاماتی که پارهامٌا  
شمشیر به پیش رفته است،  با زور اسالم می گویند  ، آن است که زنند می اسالم 

افروزی و نبرد با اقوام و  که به دست آورده، در سایه جنگو هر فتح و پیروزی 
 که پیامبر   یبر یکی از اقداماتمی کنند    متکیرا    قبایل دیگر بوده است. این اتـّهام  

در مدینه انجام داد، همانا تنظیم لشکریان و انجام استقرارش یه ولماههای ادر 
أ شخص  خود  ها پیامبرجنگاز این برخی در ی که  عملیات رزمی متناوب و مکرّر

    دار فرماندهیِ آنها بوده است. عهده
تجهیز و اعزام مکرّر در  خدا از سیره قطعی رسول  فقیهانی چون صاحب جواهر

نتیجه گیری   را  ابتدایی  اقدام به جهاد ی پیامبر،  لشکریان به صورت غزوات و سرایا
برای اثبات وجوب   که صاحب جواهررآنی فوق الذکری یِ ق  ادلّه  75می کند. 

مناقشه بوده، و نه تنها بر لزوم  بحث و قابل بسیار   جهاد ابتدایی ارائه داده است
آن نیز با  مجوز قرار دادن نماید، بلکه  آغاز نبرد و درگیری با بیگانگان داللت نمی 

 . مشکل جدّی مواجه است
 

در   غزوه بدر کشت و کشتار گردید، اولین رویارویی پیامبر با کفار که منجر به 
االول   در ماه جمادی  بود کهآن جنگ این علت وقوع ، سال دوم هجرت بود 

تا  « با گروهی از قریشبن جابراسال دوم هجرت به پیامبر خبر رسید که »کرز 
به غارت  را چهار پایان افراد دیگرو آمده و شتران پیامبر  سه منزلی شهر مدینه
از مسلمانان را به   ای  مبر عدهاپی اند. مدینه آسیب زدهاهل برده و به محصوالت 

 
 9-8، ص21الکالم، ج جواهر - 75
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گشت بازمی  از تجارت شام  ی کهجستجوی کاروان تجارتی قریش فرستاد. کاروان
رئیس آن بود. وقتی ابوسفیان از قصد مسلمانان خبر یافت کسی را به  ابوسفیانو 
کمک خواست و  برای آنکه   خود، ه فرستاد و از قریش برای حمایت کاروانمکٌ

گروهی از مردم قریش در .  را تغییر داد مسیر خود  از طرف مسلمانان غافلگیر نشود  
اد ابوسفیان از مکه بیرون آمده بودند و در کنار چاه بدر با  استمدحمایت از 

میان طرفین پیکار سختی در گرفت و در نهایت مسلمانان   که  مسلمانان روبرو شدند
    76.  پیروز شدند

یابد این است که آیا اهمیت می بدردر جنگ   ابتدائی با جهاد  آنچه در ارتباط
مجوزی برای به رسمیت شناختن  حمله به کاروان قریش این پیامبر برای تمایل 

 ، پس از اینکه پیامبردر پاسخ نوشته اند،  از سوی ایشان بوده است؟ جهاد ابتدایی
شان را همشهریان مکی  ،قریش  ،  مطرح کرد   اسالم را به عنوان دین جدید در مکه

دادند می  آزار  ایاسالم گرویده بودند به طرز ظالمانهیعنی به    که به کیش جدید
که در معرض تهدیدات مشرکان بودند، مجبور به   او را  پیامبر و امت جدید  و

دو سال بعد از مهاجرت، کردند.  مهاجرت کردند و سپس دارایی آنها را توقیف
 قرار داده   ه کرده و مسلمانان در وضعیت بدی را محاصر  در حالی که مکیان مدینه

، قبیله یهودی مدینه، با محاصره کنندگان  متحد می شوند. در بنی قریضه، بودند
آن زمان آیه ای وحی شد که به آنها امر می کرد با یهودیان که پیمان شکنی  

ند تا به وسیله  کوشیداز طرف دیگر مسلمانان در مدینه می.کرده اند بجنگند
های قریش از سرزمینی که تضییقات اقتصادی و مسدود کردن راه عبور کاروان

 
 124، ص 1380 .جاویدان ،، تهرانپاینده  ترجمه ی ابوالقاسم، تاریخ سیاسی اسالم، حسن ابراهیم - 76
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بنابراین حالت   77، تحت سلطه یا زیر نفوذ آنها بود کار را بر قریش تنگ سازد 
« و »قریش« به طور اعم بین دو شهر مکه و مدینه  »مهاجر گروه جنگی بین دو 

الت حق تعرض به کاالی کاروان و به طور کلی تهدید هرگونه  برقرار بود و این ح
بنابراین آنچه مجوز جنگ را از سوی پیامبر سبب  می داد و  منافع دیگر دشمن را  

ها و تضییقاتی بوده که از همان ابتدا قریشیان در مکه و حتی پس از  شود ظلممی
اند  وا می داشتهرها  های آنمهاجرت مسلمانان به مدینه در حق مسلمانان و خانواده

  78جایگاهی در این تصمیم پیامبر نداشته است.   ابتدائی بنابراین اساساً جهاد 
افتاده، دو  جنگ هایی که در زمان پیامبر اتفاق همانگونه که در باال اشاره شد، 

نوع بوده اند، نوع اول غزوات پیامبر است که پیامبر خود در آنها حضور داشتند 
جنگهایی بودند  که پیامبر شخصأ در آنها حضور نداشتند، در مورد و نوع دوم 

هائی که رسول خدا که خود غزوه می نویسد:  مسعودی تعداد غزوه های پیامبر
  27دیگر مورخین این غزوه ها را    79  ،بوده است غزوه  26همراه جنگجویان بود 

« بَر»خَیْ  زوه  ته اند که دسته دوم، غنوشته اند و علت این اختالف را آن دانس غزوه  
 جدا گانه شمرده اند.   غزوه  « را دوو غزوه »وادی القُرَی

مانان هر روز مورد لمورخین نوشته اند، قبل از هجرت پیامبر به مدینه چون مس 
 به آنان وارد می شد، اجازه  اذیت قرار می گرفتند و صدمات مالی زیادی آزار و

 
، تهران، ، کانون انتشارات محمدیسعیدی  المرضا  ترجمه، در میدان جنگ رسول اکرم ،، محمدحمیداهلل - 77

 68، ص 1351

 .82، ص 1376، انتشارات سیما ،تهران،نبردهای محمد، اهللب تورتاش ن رت - 78
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تا زمانی که در مکه بودند  خواستند تا آنها نیز دست به دفاع از خود بزنند ولی
گفت: هنوز چنین  می پیامبر به آنان جنگی هم نبود تا دستور جنگ بیاید، 

داد اما بعد از هجرت پیامبر به   مأموریتی نیامده و دستور شکیبائی و تحمل به آنها 
با   و قوت گرفتن اسالم، مجاز به جنگ مه تجاوزهای نظامی کفار مکهو ادا مدینه

 80دشمنان اسالم شدند.  
و اهداف آن نظر واحدی ندارند. برخی از   های پیامبر مستشرقان درباره جنگ

های عصر پیامبر را امری ضروری برای  آنان با بررسی اسناد و منابع تاریخی  جنگ
های پیامبر  را اند، اما بسیاری از آنان اهداف جنگدانستهحیات اسالم و مسلمانان  

اند.  ماّدی و با انگیزه خشونت طلبی و به دست آوردن غنائم، تفسیر و تحلیل نموده
ای است که مورد توجه مستشرقان قرار اهداف پیامبر از غزوات و سرایا مسئله

کثر آنان اهداف  درباره آن نوشته اند. ا کتاب ها و مقاالت بسیاریگرفته و
های بدوی و سلطه سیاسی  ها، غارتهای پیامبر را ماّدی و در راستای جنگجنگ

   .دانندو اقتصادی پیامبر بر دیگران می
چنین  این توان در عصر پیامبر را می های مستشرقان درباره اهداف جهاد دیدگاه

 :بندی کرد دسته
تسکین روحیه جنگ طلبی وغارتگری تازه   ها،هدف پیامبر از این جنگ   -   1

 بود.  مسلمانان حجاز
  تنگدستی  و فقر از خود  پیروان نجات  هدف پیامبر از این غزوات و سرایا   -  2

 .بود 
 

   223، ص 2سیره النبی، ج - 80
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اساساً اسالم دین خشونت است و برای سرکوب پیروان ادیان دیگر و    -  3
   تجویز کرده است . را گسترش اسالم جهاد 

هدف پیامبر از غزوات و سرایا انتقام از اهل مکه بود که آنان را از شهر و    -  4
 دیارشان اخراج کرده بودند. 

  رد.کرا تبیین میخود هدف دفاع از  پیامبر، ماهیت جنگ های عصر    -  5
بسیار در عصر پیامبر  درباره اهداف جهاد  مستشرقانی هایه نظرو تفسیر  بر رسی 

رسی است و موضوع مطالعه این تحقیق نیست، به آن  در مفصل و قابل دقت و بر
مطالعه دیگری خواهیم پرداخت. اما در این جا بطور خالصه بنا بر منابع اسالمی،  

 : این گونه خالصه می کنیمذیال علل  و اهداف جنگهای پیامبر  را 
ه  تدافعى بود ه و تمامی جنگهای او نبود در هیچ جنگی آغازگر جنگ پیامبر 

از خود وارد به   دفاعرای در برابر مشرکان و یهودیان ناگزیر بپیامبر   81، است
 هیچ اسیری به بردگی کشیدهنه تنها    دورانِ این جنگها،  تمامیِ  درجنگ  می شد،  

را آزاد ساخت  بنی مصطلق و  جنگ حنین ، جنگبدرجنگ اسرای نشد،  بلکه 
و  نان رفتاری کامالً انسانی داشت و حق انتخاب دینآبا  شان،ی زاد آوتا زمانی 

را حتی با دادن امتیاز به   صلح حدیبیه  را برعهده خود اسرا می گذاشت.  عقیده
  82.رار شود بر ق پذیرا شد تا آرامش و امنیت  قریش

به  وهمراهان او    اواشراف مکّه و قبایل عرب، علیه  ، در مرحلۀ دعوت علنی پیامبر
نوشته  آنان را مجبور به ترک مکّه نمودند.  ، تهدید و آزار با  مقابله برخاستند و

 
 ۱۹۸۷، ، دار التعارف للمطبوعات، بیروت۲۱۱، االسالم و منطق القوة، ص ف ل اهلل حسین محمدسید  - 81
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بود که  شکستن محاصره جاده های منتهی به مدینه بدراصلی جنگ  اند، علت 
مسلمانان را از تجارت با مکه و اطراف منع می کرد، در حالی که خود مشرکین با 
کاروانهای مجهز به سالح به آسودگی از جاده های اطراف مدینه برای تجارت 

را مصادره  مشرکان مکه اموال مسلمانان مهاجر .رفت و آمد می کردند به شام
با هجرت پیامبر به   شدٌت در مضیقه بودند و  بهدر مدینه  ینمهاجر، کرده بودند

 قابل توجه ته نک. پایان پذیرفتها و سختیهایی که در مکه بود  تنگدستی مدینه، 
که خواندن ونوشتن می  ی  برای آزادی اسرای   شرطی بود که پیامبردر جنگ بدر،  

می توانستند با تعلیم    رااین اس  این بود که هر یک از، آن شرط  دانستند تعیین کرد 
 83. خواندن ونوشتن به ده نفر از مسلمانان آزاد شونددادنِ 

و کشته شدن سران   بدر جنگ برای تالفی شکست سران قریش ،دجنگ اح در
پیامبر  را به جنگ با  پنجاه هزار دینار از سود کاروان تجاری ابوسفیان  خود،

اختصاص دادند و سپاهی مرکب از سه هزار نفر با دویست اسب و سه هزار شتر با 
ل سال سوم تشکیل دادند. این سپاه در روز چهارم شوّا آذوقه و تجهیزاتی کافی

نامه عموی خود    از طریق  پیامبر  .   نزدیک احد مستقر شدند  هجری در درّة عقیق
پس از مشورت با  ، او گاه شده بود آاز حرکت قریش  بن عبدالمطلب  عباس

بمانند و دفاع کنند یا به خارج مدینه بروند،عازم   مسلمانان در مورد اینکه در مدینه
  84احد شدند.

 
 ۱۹۸۷، ، دار التعارف للمطبوعات، بیروت۲۱۱، االسالم و منطق القوة، ص ف ل اهلل حسین سید محمد - 83
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پیمان شدند و به همراه   و یهود، با یکدیگر هم  ینمشرک ، بجنگ احزادر
را محاصره نمودند. مسلمانان برای    مختلف دیگر، حدود یک ماه، مدینه  گروههای

حفر کردند. در   جلوگیری از پیشروی و دفع تهاجم آنها, در اطراف مدینه، خندق
  مند می  یهودیان بهره های مالی و تدارکاتی این هجوم، مشرکان از کمک

  در این جنگ تعداد نیروهای دشمن ده هزار نفر  به فرماندهی ابوسفیان  ، شدند
بگونه ای که  بود، نتیجه این جنگ هم شکست قریش، رهسپار مدینه شده بودند

 .بازگشتندپس از یک ماه محاصره مدینه بدون رسیدن به هیچ نتیجه ای 

پیمان   با پیامبر که ندنخستین قبیله ای بود، که عجنگ با یهودیان بنی قینقا در
اعالم جنگ   ده وجنگ با مسلمانان آماده کر  قابله وو خود را برای مدند  شکنی نمو

هز آنها را  لشکری مج با  را بر هم زدند. پیامبر و استقالل و امنیت مدینه  نمودند 
 .از مدینه اخراج کرد آنها را و کرد محاصره 

، بن طفیل عامرقبیلهِ  همچون قبایل این بعضی از ، ربنی نظی یانجنگ با یهود در
. پیامبر  همراه عده ای از اصحاب ه بودندرا مورد تهدید قرار داد  امنیت مدینه

نزد بنی نظیر رفتند و از آنها خواستند طبق مفاد قرار داد در برابر تهدید  خود به 
  شرکان، آنها را برای حفظ امنیت یاری کنند. آنان اظهار وفاداری نموده و گفتندم

 پیامبراز پیش  یانو یهود  اما چنین نشد تو را در آنچه بخواهی یاری می کنیم
 فتند و نقشه قتل او را کشیدند. ر

همجوار   با قریش، ای از قبیله خزاعهتیره ، غزوه بنی المصطلق در 
 ، رئیس قبیله، در صدد بن ابی ضرار حارث رسید که بودند.گزارشهائی به مدینه
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در این موقع، پیامبر با یاران خود، به سوی قبیله بنی می باشد،  مدینه  اصرهمح
  .شتبا آنها روبرو گ « المصطلق حرکت کرد، و در کنار چاه »مریسیع 

 
به ستونِ اهداف غزوات پیامبر  برای مطالعه علل  سایر غزوات و جنگهای پیامبر،  

 بخش ضمائم همین جزوه آمده است نگاه کنید. در جدولی که بهمین منظور  در   
 

بود که   در آغاز جهاد بیانگر کوشش عظیمی :پیامبر معنای جهاد در  تحولسیر 
در قبال مشرکان، و بر    ناش مسلمانان  را برای ادامه حیات و تأکید بر اصول زندگی

  ایمان به حفظ موظف  ، خصومتدر محیط ، آنان ضد  تیره روزی آماده می کرد 
   .خود بودند

این مفهوم،   ، یان جنگی تمام عیار بر ضد مسلمانان را ه می اندازنداز زمانی که مکّ
با نشان دادن صبر در برابر تهاجمات مشرکان،  و با حمایت مادی از مسلمانان،  

می  خود  را بهمشرکان مکه بل مقاجمعی در و معنای مقاومت  فعالِ فردی  جهاد 
 .گیرد 
از آنها  مالیات مبارزه با مشرکین مکٌه خالصه می شود در گرفتن از فتح مکه، پس 

الاهلل اال   ت و با گفتن  ابا  پرداخت مالی  ،  برای جلوگیری از خطر مرگو مشرکین  
  اسالم اقرار می کنند. رسول اهلل به اهلل و محمد

، مسلمانان آنها را نسبت به خود کافر قلمداد  انیهودی  از  یله ای در پی خیانت قب
پیدا کرد و این قبیله را  در این بستر پیکار بر ضد این کافران معنی    جهاد   و  کردند
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این جزیه بعد ها بر همه اهل  نمود،  جزیه مسلمانان به دادن مجبور به اطاعت از 
 . مالیات گشت کتاب تحمیل و بدل به نوعی  

 
نامید،   جهاد اکبر، همچنان که پیامبر آن را در ورای این تغییرات،  معنای جهاد 

تا از رهگذر آن   ،باقی ماندمعنوی در برابر عوامل سرکش درونی مستمر  مبارزهِ
با شمشیر، به جهاد: پیدا کند. در حالی که جنگ آرامش و توان  روان،  و روح

،  ، جهاد با سلطان جائر متجاوز و جهاد اصغرجهاد اکبر )جهاد با نفس( و جهاد افضل
این جهاد در مقام دفاع کوشش نطامی می  .جهاد برای دفاع از خود باقی ماند

تجاوز ،جهاد خوانده می شود زیرا باید ازآغاز تا پایان  شود برای ناکام کردن م
و از ورود به تقابل قوا خود داری شود. در حقیقت جهالد ایستادن بر حق باشد 

خوانده می شود زیرا هدف پان اینست کهبه تنظیم رابطه توسط زور پایان دهد 
به حق ،و   و حقوق را تنظیم کننده رابطه ها بگرداند.مقاتله برای خدا،جز با عمل

 تنظیم رابطه ها با حق، ممکن نیست. 
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 نوع شناسی جهاد
انتخاب نوع    خود بر  قبل از هر کس  پیامبر، بنظر میرسد  در نگاه نوع شناسی جهاد 

در  که ، آنچنان ه استتاکید داشتپیروان خود برای آن اهمیت معنوی  جهاد و 
،  پس از پیروزی در جنگ  بدربه حامیان خود،   ، محمد(624/ 2سال دوم هجری )

:   می گوید   به مدینه   در راه برگشت، در برابر کفار تدافعی ترین جنگگبزرین ا
  85.  خواهیم رفت  "اکبر"  د به جها    پس  از این    و  م   یبر میگرد   "اصغر"ما از جهاد  

یا جهادی کوچک نامیده   جهاد اصغر ،برای محمد جهادی با عظمت جنگ بدر
  نوع  دو اواست که از دید ی بسیار مهمی یاد آور نکته گفته محمد، ، این می شود 

جنگی با و دوم از خود، جهادی بصورتِ جنگ نظامی  بیرون جنگ با یکی د جها
  جهادی اخالقی  و معنوی  دومی ،وجود دارد  دشوار ترجنگی  یعنیخود  درون

کوششی مستمر برای خود سازی و غلبه بر بخل و   و جهاد است که دائمی است، 
خویشتنِ خود دگی در برابر او ایست، طمع، ترس و  جهل و ستم و هوی و هوسها

برای پیش گیری از خودکامگی و ستمگری ادامه دارد، و باز پیامبراز جهاد دیگری 
ترین رکه ایستادگی در برابر بی عدالتی ها و ناحق هاست سخن گفته است که ب

، در توصیه  پیامبر در ایستادگی در برابر  است    "  الجهاد   افضل"  ،  منظر او جهاد از  
افضل الجهاد، کلمه    ":    استنام    "افضل الجهاد "نا حق و  در برابر ظالم و ستمکار،  

 
 325-324، صص 2، جلد ، اصول کافیکلینی   - 85
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بر ترین پیکار، گفتار حق در برابر سلطه گر ستمکار است.    "الحق عند سلطان جائر
86 
 

براى برانداختن     را  ابتدائی  فلسفه جهاد   ،با مستند قرار دادن قرآن  علمای دیناما  
خداوند  پیامبران   و می نویسند: دنمی کن طرح 87فساد و فتنهخاموش کردن و 

را به مردم ابالغ کنند، حال اگر فرد یا ات الهی خود را موظف ساخته که دستور
سر راه دعوت انبیاء موانعى    بر   خود ببیند و  جمعیتى ابالغ این فرمان ها را مزاحم 

و اگر ممکن نشد با توسل   آنها حق دارند نخست از طریق مسالمت ، ایجاد نماید
مردم حق  ،به عبارت دیگرد، ا از سر راه دعوت خود بردارنبه زور این موانع ر

دارند که نداى منادیان راه حق را بشنوند و در قبول دعوت آن آزاد باشند حال  
اگر کسانى بخواهند آنها را از حق مشروعشان محروم سازند و اجازه ندهند صداى  

دارند   ، حق حق شنیدن ندای  طرفداران ، منادیان راه خدا به گوش آنها برسد
 اى استفاده کنند و از اینجا ضرورت براى فراهم ساختن این آزادى از هر وسیله

   88. گردد  در اسالم و سایر ادیان آسمانى روشن مى "جهاد ابتدایى"
هیچ معلوم نیست چرا باید  با کافران قتال کرد؟ آیا برای آن باید  با کافران 

» ال  آیاتی از جمله، آیه  با چنانچه گفته شد، این رفتار ؟ اسالم بیاورند جنگید که
با تصریح قرآن که و  تناقض پیدا می کند  سوره کافرونیا با  اکراه فی الدین« و

 
 418، ص 1962الجهاد،  ، حدیث نبوی، منقول در مجموعه: ا بوداود، ترمذی، ابن ماجه. اف لاوزگان عمار   - 86

 193،»قاتلوهم حت ى التکون فتنة« بقره    - 87

 28-25، ص: 2، جتفسیر نمونه   - 88
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تناقض پیدا می   خداوند برای مسلمان سلطه بر غیر مسلمان مقرر نفرموده است
آنها باشد، الجرم  کند. حال اگر مقاتله نه برای مسلمان کردن و نه برای سلطه بر 

 باشد و قرآن می باید بر این معنی تصریح کرده باشدگر می باید جنگ با تجاوز 
  ا سخن از » قاتلو ،  سوره بقره  193  فوق الذکر،  . هر چند در آیهو تصریح کرده است

همچنانکه آیات جنگ آمده اند،  رایحکم جنگ با کسانی است که ب ، امااست «
حکم مقابله با قوائی را   هستند که در زمره آیه هائی نیز   در سوره توبه  123تا  113

نیز   آنها مسلمانان وندان خویشا برای تجاوز آمده و حتی مشخص می کند که
 و ...  ندمتجاوزان درمیان

در   ر کتاب محمدد  وات ناسان  در این زمینه، مونتومری شبنا بر نوشته های شرق 
، می نویسد: رابطه ارگانیک و هماهنگی البته بین این آیات در رابطه با  مدینه

دیده نمی شود و نه تنها تعداد قابل مالحظه ای از واژه های  جنگ    جنگ و جهاد 
یز بین آنها دیده و جهاد در رابطه یکدیگر قرار نمی گیرند که گاهی تناقضاتی ن

    89می شوند. 
، فقهای  می گوید: برای بیرون آمدن از  تناقضات لغوی در قرآن  مرابیا  و یا آلفرد 

بدهند، عده ای   مسلمان سعی کرده اند نقش اساسی را به بر قراری و پیشبرد جهاد 

 
89 - WATT W. Montgomery, Muhammad at Medina, Oxford, at the Clarendon 

Press,   p. 253. 
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هایشان در دفاع از جهاد، روند تاریخی  جهاد را مد نظر قرار  از آنها  در تفسیر 
  90نداده  و  نشان می دهند که با یکدیگر اختالفات زیادی ندارند.

به نظر می رسد، شرکت و همراهی علمای دین، چه به صورت سمبلیک و چه 
بر   خود  تأثیر مهمی از بصورت عملی در هدایت جنگها و در پیشبرد تئوری جهاد 

دکترین جهاد در دوران غیبت، بلکه اثر فکری مهمی    ، نه فقط برجا گذاشته است 
علمای دین، در راستای به روز نگهداشتن   .طرفداران سنتی جهاد گذاشته اندبر 

جهاد  نقش درجه اولی را بازی کرده اند، برای این که توجیه گر قدرت حاکم 
بوده اند  و موافق میل آنها فتوا  می داده اند،  بخصوص در دورانهایی که این 

  تئوری مورد انتقاد و چالش قرار گرفته است.
 

، جهاد تا محو  جهاد در راه خدا ،جهاد عقیده ،با نفسهاد چون ج ،از انواع جهاد 
و "  را هر کجا آنها را یافتیدکفار  بکشید  "جهاد برای کشتن کفار،    کامل فتنه و  یا  

ابتدائی   جهاد می گردد،  ازب به طور مشخص به سئوال اصلی  این مطالعهآنچه ... 
است، پدیده یِ جهاد ابتدائی یا حمله  و جنگ باکسانی که وارد  مسلحانهجهاد و 

کرد ، اول  تقسیم  بر خورد نظامی  به دو نوع  توان اساسأ    میجنگ با ما نشده اند را  
جهاد جهاد نوع اول،  . "جهاد ابتدایی" یاو دوم  جهاد تهاجمی   جهاد دفاعی

  در صورت تجاوز دشمن به حریم مسلمانان  ای است کهدفاعی، جنگ و مبارزه
بر  وجوب آن تاکید   د و آیات متعدد در قرآنانگرد واجب می دفاع از خود را

 
90 - MORABIA Alfred, Le Jihâd dans Islam médiéval, Le « combat sacré » des 

origines au XII e  siècle, Albin. Michel, 1993, p. 24. 



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

83 

ر ضد  بنگی است جاساسأ مبنای قرآنی ندارد،  کهاما جهاد ابتدایی،  کرده است. 
حمله     ان د یا از سوی آننجنگی را آغاز کرده باش  مردم آنسر زمینی بدون اینکه  
، بر خالف  باید گفت که  جهاد و  این نوع جنگ  . در رابطه با  ای صورت گرفته باشد
را تنها  فقهای سنتی، جهاد ابتدایی  که آنرا واجب میدانند،  نظر فقهای سیاسی شده

امام   دانند و انجام آن را بدون اجازهدر زمان پیامبر یا امام معصوم ممکن می
 . شمارند خطا میأ، معصوم مطلق

 بر این تصورند که انگیزه و هدف از جهاد ابتدایی  ابتدائی جهاد  حامیان  تئوری
بر خالف جهاد دفاعی، دعوت  از غیر مسلمان برای گرویدن به آئین اسالم می  
باشد و مهمتر از همه، بدون این که از سوی غیر مسلمانان حمله ای صورت گیرد  

مله آنها به سر زمین اسالم وجود داشته باشد، با آنان وارد جنگ می شوند.  یا بیم ح
و بعد از او  در زمان خلفای   این نوع حمالت در زمان محمد مدعی هستند که 

زیاد صورت گرفته که باعث گسترش قلمروی اسالمی شده است. اینکه   بنی امیه
 بسیار امامان معصوم جایز است یا نه، اختالف نظرهای این نوع جهاد، در غیاب

موعود   زیادی وجود دارد. برخی از علمای اسالم گفته اند تا زمان ظهور مهدی 
توان جهاد ابتدایی کرد. برخی دیگر از محققان اسالمی  و دستور مستقیم او نمی

ادی به نام جهاد ابتدائی از این نیز فرا تر رفته و معتقدند که در دین اسالم جه
 قأ وجود ندارد.لمط

، در جوامع شیعه دراز جمله به نظر میرسد، بیش از هر چیز در جوامع مسلمان 
و   ی مطرح است که همان جهاد با شمشیر است. جهاد اکبردوران غیبت،  جهاد 

محور بر  یا جنگ در جهاد اصغراما  فراموشی سپرده شده است،در بوته  افضل
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در طول دوران غیبت و  در گروههای   ، این بر خورد هاخوردها قرار دارد 
  مسلمانان بلکه بین خود  آنها، مختلف مسلمان، نه تنها بین آنها و دشمنان بیرونی

سه و بنگاهی برای  جنگ و جهاد بعنوان موس .افزایش استدر حال پیوسته 
یا  وسیله ای برای جلوگیری از     91حفاظت از مسلمانان در برابر غیر مسلمان،

با نا  ،به مسلمانان اجازه می دهد  ،بر جماعت مسلمین بیگانگان کنترلدستیابی و
به آنها اجازه همچنین مقابله کنند و آنانرا از سرزمین خود بیرون کنند.  نباورا

ا بیرون راندن  بنیستند مقابله کنند و  که با مومنین صادق با مسلمانانی دمی ده
  92دشمنان از سر زمین خود از خود  دفاع کنند.

احکام  ازو   دین فروع ازیکی  جهاد ، بنابر منابع اولیه، در دیدگاه فکری امامیه
،  به معنای  جنگ  با  دشمنان و از واجبات اصطالح  فقهجهاد در ، است واجب 

آیات به   93جوب آن  عالوه بر اجماع، در استدالل بر واست و  دین تعریف شده
 94. استناد کرده اند قرآن

  کوششی نوع ، هر آن جهاد به معنی عامابتدائی می نویسند،  در ریشه یابی جهاد 
  یا غیر نظامی،  باشد  نظامی    به شیوه   که  در راه اعالء کلمه حق انجام گیرد چهاست  

  که  در راه اعالء  کلمه حق  نظامی ی است، کوشش آن جهاد به معنی خاصاما 

 
91 - BRUNSCHVIG Gollegit., « A Nineteenth Century view of jîhâd»,   Studia 

Islamica, No. 32, G. P. Maisonneuve Larose, pp. 181-192. 
92 - Ibid. p. 192. 

  1/2،مبسوط،شیخ طوسی -93

هر جا " توبه 6و آیه  "جنگ بر شما واجب است، گر  ه ناگوار است برای شما" بقره  سوره  216آیات  - 94
 آیات دیگر و  "مشرکین را یافتید، آنها را بکشید
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کوشش نظامی در راه و  " ابتدائی" جنبه اولیه یعنی رد، دفاعی دا اولیه جنبه
 یمعنای اخص، جهاد در این معن  ،  ابتدایی  و  بصورت اولیهئی  اعالء کلمه حق ابتدا

د و این  نانجام می ده آن را  ابتدائاردم مسلمان عبارت از جنگهائی است که م
 . فقها  این قبیل جنگهااست اهل کتاب و یا در مقابلِ ینشرکم برابرِیا در  ،جنگ

در  به جنگ ابتدائی تعبیر کرده اند و به آن جنگ تهاجمی نگفته اند، با اینکه را
آغازگر جنگ مسلمین هستند، یعنی آنها هستند که در مقابل مشرکین می     حقیقت

 نوشته اند: » این  .باشید آماده جنگ با ماگویند: یا به دین توحید رو آورید و یا 
ه ابتدایی است ولی  به منظور دفاع از اصول مقدسه انسانی و الهی چجنگ گر

ان گذشته سازنده ملت هاست و معیارهویت ملی از نظر  است. اسالم بر خالف ادی 
معیار   نه هیچ و اسالم نه مرزهای سیاسی و قرار دادی  است و نه زبان و نه نژاد 

، و هدف این است که  می باشد اسالمدر  وحدت عقیده و توحید بلکهدیگری، 
و عقیده   این ملت تمام افراد بشر  را در بر گیرد، زیرا معتقد است که تنها فرهنگ  

و  قرار گیرد  توحیدی  است که باید منشاء  کلیه پندار ها  و صور فکری  جامعه
برای رسیدن به همین هدف  است که جهاد را الزم شمرده و به منظور دفاع از  

بنابر این جهاد، جنگ . تدائی  را واجب دانسته استبعقیده توحیدی جنگ ا
دفاع از اصول و نوامیس    یعنی در حقیقت تدافعی است ابتدائی است ولی 

  95.« توحیدی
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 : ابتدائی هاد جچهار نوع، 
اسالم با  بر این باورند که  میبرخی از فقهای اسال ،در برابر مشرکین هاد ج –  1

جنگ با مشرکین را واجب می   ، شرک و مشرکین  همزیستی مسالمت آمیز ندارد 
و مراکز عبادی    که صومه و کنیسه نه تنها مسجد  و در صورت عدم تمکین، دندان

  ، )نمونه تمام مذاهب آسمانی  در معرض ویرانی  و انهدام قرار خواهد گرفت
به توحید با دست خود مردم  پس باید متجاوزِ تخریب عبادتگاه های دراویش(

را با دست   می نویسد: اگر خداوند  عده ای  قرآناین فقها میگویند، دفع شود. 
، مسجد و هر نماز خانه  ی دیگر دفع نکند، مراکز ذکر خدا، کنیسه، صومعهعده ا

ویرانی  مراکز خدا پرستی به هر    بنابر این جنگ با عواملِ    96.ای منهدم می گردد 
 شکل  که باشد واجب است. 

تقسیم  و دارالسالم دار الحرب ،کره زمین  به دو قسمت ،اسالمی  از دیدگاه فقه
سرزمین هایی برای اسالم و صلح است و سر زمین هایی برای جنگ.  می شود،

و قسمتی   ، قسمتی که تحت حاکمیت مشرکیننددو قسممناطق  دار الحرب نیز    در
آن قسمت که تحت حاکمیت مشرکین  می باشد،  که تحت حاکمین  اهل کتاب

فقها به استناد آیه های  د، ند و یا باید آماده جنگ باشنورآباید اسالم بیاست یا 
و فتوا داده    97 یدش هر کجا  که مشرکین را یافتید، آنها را بک "د نمی نویس  قرآن

  98.  "برخاست ه جهاد ب باید با مشرکین به منظور دعوت آنها به اسالم،  " اند که: 
 

 39 ، آیهحج سوره   - 96

 2، آیه سوره توبه   - 97

 380جلد، ص2، شرح لمعه   - 98
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اهل کتاب از بت پرستان و ستاره  پرستان    غیرِ"  نویسد:  می  در مبسوط  طوسی  شیخ 
د، بلکه منحصرأ باید با آنها جنگید تا دین نو مشرکین با دادن جزیه رها نمی شو

 99. "توحید و یکتا پرستی را پذیرا شوند 
 
یهود      مذاهبِکتبِپیروان  از اهل کتاب،    ، مقصود کتابالدر برابر اهل    هاد ج  –  2

بودن آنها مسلم نیست ولی فقهای کتاب  و نصاری هستند و مجوس هم گرچه  اهل  
  100اسالم آنها را به اهل کتاب ملحق ساخته اند.  

تقسیم کرد: یک و بی ایمان به کتاب    با ایماندو دسته    هاهل الکتاب را می توان ب
هستند ولی در ثبت اهل کتاب  ،ناسنامهشدر سانی هستند  که ک ،دسته اهل کتاب

 ش حرام کردهلایمان نداشته  و آن چه راکه خداو رسو به خدا و معاد  حقیقت
جنک با این دسته واجب  توبه  29بموجب آیه  از دید فقها، اند، حرام نمی دانند، 

 و در مقابل اسالم تواضع کنند.  بدهند  است ، مگر اینکه  جزیه
 
به   یاغب و از ریشه بغی است، در اصطالح فقه جمع  باغی ة، بغاةبا بغا هاد ج -  3

، کسی را که بر امام کرده باشد بر امام  عادل خروجکسی گفته می شود  که 
 ة الطاعه خروج و از فرمان  و اطاعت  او سر پیچی کند، باغی گویند، بغاواجب 

 :  سه دسته بودند
 یا ناکثین، اصحاب جمل  -الف 

 
  9، ص 2، جلد مبسوط - 99

  16/31،  رازی ، تفیبر کبیر، ف ر10/299، جواهر  - 100
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 ،یا قاسطین و اصحاب معاویه جنگ آوران شام -ب 
 یا مارقین.  نهروان  خوارج -ج 

عی ا نوادر  101بجنگند. با باغی ،نوشته اند،  بر مسلمین واجب است بصورت کفائی
  هم از  نوعاز یک  ،است استفاده شدهبرای آن  ازجهاد که ازهفت آیه از قرآن

سوره  از   10و  9آیات در  )اهل بغی(  یاد  شده است، از جمله ةدر برابر بغا جهاد 
استدالل کرده  و برخی هم    بر حکم قتال با بغاه و خوارج   از فقها،  ، برخیحجرات

نزول این آیات را در مورد قتالی گفته  و شأنِ اند این استدالل را مردود دانسته
نیز شروطی  سوره طه 134رخ داده است. در آیه  طایفه از انصاراند که میان دو 

محاربه و مقاتله با کفار و بغاه ، بنا بر آنهاکه  قید کردهرا برای جنگیدن با بغاه  
نیست مگر پس از آن که آنها را به اسالم دعوت  و اقامه حجت برایشان شده    جایز

و برهان   ، دلیلاست پیش از آغاز جنگ از طریق حکمتباشد، بنابر این واجب 
احسن جدل و با رعایت استعداد فهم و عقل افراد دست بکار ه نحو ب ، یا موعظه

  102.شد و اگراز این راه نشد آنگاه نا گزیر بکار قتال پرداخت 
رده به کسانی گفته می شود که از اسالم بر گشته  و به راه   ،"هرّد"با  هاد ج - 4

 هاتفاق افتاد    بعد از رحلت  پیامبر  و در زمان ابوبکر  امری  کفر  رفته باشند، چنین   
  و بنی تمیم  و بنی اسد را به جنگ آنان  که از  بنی حنیفه و ابوبکر خالدبن ولید

  103 بودند فرستاد.
 

  1/118، عالمه، قواعد، 10/336، شرایع 21/299، جواهر -101

 95-92، صص ، کتاب جهاد، ادوار فقهشهابی محمود - 102

  119، ص ، جنگ وصلحو خدوری 2/614ع یدائر ه العارف تش، کرمانی صالحی - 103
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 شد و و دفاع، عمدتأ مقوله ای فقهی اسالمی، موضوع جهاد  یاز سده های میان

نداشت.  بیرونی  از آن بحث می کردند و عمال کار برد خود  فقها در کتب فقهی
نیز جهاد  ابتدائی اختصاص  به زمان  معصوم پیدا کرد و جهاد دفاعی     شیعه  در فقه

لذا  عمال  پیدا نمی کرد، اذن کسی  نیاز بهو حتی نبود نیز چندان نیازمند رهبری  
از  شت.آیی  نیز بی بهره گربحث جهاد و دفاع بال موضوع شد و از حد اقل کا

شان نیز حذف کردند،  یاخباری  بحث جهاد را از کتب  فقه  این رو برخی از فقهایِ
می توان به حذف بحث جهاد در کتاب الحدائق فی احکام عشره   به عنوان نمونه

تاب مفاتیح الشرایع ( و ک1772/ 1186آل عصفور) بحرانی سف و، اثر شیخ ی الطاهره
  104"  .اشاره کرد ( 1007/1598) کاشانی فیض مال محمداثر 

 
  

 
  536، ص 4، دائره االمعارف تشیع، جلد اشکوری یوسفی - 104
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 ؟کرد چه کسانی باید جهاد ضد بر  
را یک واجب کفایی میدانند، واجب کفایی که میتواند    عموما جهاد    قوانین شیعه 

سراز واجب عینی بر آورد، یعنی یک  تکلیف دسته جمعی که در شرایط خاص و 
خطرناک به یک وظیفه شخصی بدل می گردد.  زمانی که خطر عمده ای برای  

زمانی   و  105. کندجمع پیش آید جهاد از واجب کفایی به واجب عینی تغییر می 
مهم،  دفاع از بسیار حفظ مرز ها )مسئله رباط( پیش می آید، مسئله  که موضوع 

است که   متجاوز  و ایستادن در برابرسرزمین خود و جنگ و جهاد از  خود  و 
امّا دشمنی که جهاد با او واجب است        106.می شود عمومی    وظیفه  واجب وجهاد  

 کیست؟
، می نویسد : دو امر مهم  واساسی  در  شیعه  در تدوین تئوری حقوقی جهاد   کلبرگ

فرماندهی جهاد  و دوم،  یا:  اول، هویت رهبری وجود دارد  حول محور جهاد 
او جنگید؟  هر دو مذهب  در برابر  از دشمن، دشمنی که باید    روشن  داشتن تعریف

و رهبری  است اتهستند که  جهاد یکی از واجباین امر سنی و شیعه موافق با 
معتقدند که جهاد باید بر ضد . آنها وظیفه قانونگزار و امام استو  در حیطه  جهاد 

 
 401، ص 1،  جلد یم االسالمعز ،قاضی نعمان   - 105

    405، ص 1ای أ،  جلد - 106
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و یا بر  ( یهودی ها ، مسیحیان، زرتشتیان  انندکتاب )ماهل  ومشرکان و مرتدین 
 107هدایت گردد.   هضد بغا

در درجه اول  به این موضوع ربط پیدا میکند که رهبری   تئوری کالسیک شیعه
محدود و مخصوص به  امامان دوازده گانه  است و این رهبری  می تواند   جهاد 

بر عهده نماینده خاص و منتخب  از سوی امام معصوم برای انجام چنین مسئولیتی 
 اید جنگ و جهاد کرد؟ ا در  تعریف از دشمن و این که با چه کسی بامّ  108باشد.

 عمده ترین دشمن وحریف نام برده میشود. بعنوان   "اهل الباغی"از 
،  اهل الباغی را با این تئوری رسمی فقهای اولیه امامیهبه  "اهل الباغی "تعریف 

هستند که بر ضد یکی از امامان دوازده ویژگی می شناسند :  اهل الباغی کسانی 
قلبی انجام داده اند، بنابر  قیام کرده اند  و این کار را از روی  ایمان  گانه شیعه

امیه در جنگ با مخالفین  رویه بنی را مشروع می دانند، با آنان  یدن گاین جن
می ن عقیده دشمنان خودشان تغییر داد را اصلی ترین هدف چنین بود که خود 

به اسالم ایمان واقعی پیدا کنند، برای اینکه دشمنان را بطرف  تا اینکه آنها    دانستند  
استفاده می کردند     109  "دار االسالم"خود بیاورند از جنگ برای بوجود آوردن  

و مرادشان از دار االسالم  حوزه هایی  بود که بوسیله آنها  و با قوانین مسلمین 
 شد.  میه ادار

 
   438، ص 1،  جلد یم االسالمعز ،قاضی نعمان به نقل از  کلبرگ- 107

108     KOHLBERG Etan, “The development of the Imami sh’I Docttrine of 
Jihad”, Zeitschriff der Deutschen Morgenldndischen Geseilschafi, 126, 1976, p. 
80.   

 و  ند منبع دیگر 71-70، اوائل المقاالت، صص شییخ مفید     - 109
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 با انواع دیگر جهاد متمایز است. در فقه  بر ضد اهل الباغی  ، جهاد در ادبیات امامیه
  110، رفتار و دشمنی با  اهل الباغی،  مقدم بر سایر دشمنان تعبیر شده است.  هامامی

 به حکومت رسید که مستقیما با اهل الباغی  دوازده امامی تنها علی  شیعهمان  امااز  
،  می شد  جنگو وارد با آنان روبرو  و بویژه زمانی که مورد حمله قرار میگرفت

امامیه،  رهبری علی نقش محوری را برای همه شیعیان در بر داشت.   در سنت
نقش علی در جنگیدن با دشمنان به زمان خود پیامبر بر می گردد که گفته می 

و تنها محمد  بود که اعالم کرد او و هم عصرانش در برابر کفار  شود که محمد
عصر  او  بودند که بر ضد دشمنان کافرشان  جنگیدند، بنابر این  علی و معتقدین هم  

جهاد کردند، دشمنانی که وحدت پروردگار و پیامبری محمد را قبول نداشتند و  
    111در پی کشتن پیامبر و عترت او بودند.  

دارد،   اختالف  سنی  فقهتئوری  با       "اهل الباغی  "در تعریف    تئوری رسمی  امامیه
است،   تعریف دقیقی از اهل الباغی داده نشدهدر فقه سنی،  که     این است  اختالف

. نیز روشن نیست بر ضد اهل الباغی جهاد موضوع  چگونگی  مهم تراز همه 
رهبری جهاد   و شرایط  دردیدگاه سنی ، اهل الباغی کسانی هستند که  مشروعیت

 با آن مخالف هستند.  و   را زیر سئوال برده
و     پیدا کرده اهمیت زیاد  این چنین است که وظیفه جنگیدن با اهل الباغی

 ماوردی  ابوالحسن علی ابن محمد. ختیار الزم را دارد ا فرماندهی جهاد 
 جنگیدن با اهل الباغی در رابطه با(  تاکید زیادی بر حقوق  قانونگزار 1146/ 450)

 
 296و  291صص  ، النهایهو طوسی 452-438،  صص یم االسالمعز ،قااضی نعمان - 110

 445ص  8، جلد ، بحارمجلسی باقر و محمد 169، االمالی، ص شییخ مفید    - 111
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شیعیان   ی،در سطح وسیع، به اوج قدرت رسیدند  .  زمانی که خلفای عباسیدارد 
- 1146/ 541سوری )حاکمیت از  اتابک  نورالدین   112طرفدار آنان  بودند. 

  ( حامیان مردمی جهاد را بر ضد اهل الباغی بکار گرفت و  استراتژی 569/1174
برای  اهل الباغی را بطور خاص    113شوق جهاد و  پاک  سازی صلیبیون  ایجاد 

 به پیش برد.  نابودی آنها 
در پاسخ به   فقیه متکلم زمان صفوی ( ،1561/ 969) میرداماد ، استرآبادی محمدباقر

قرار گرفت، طی   در محاصره دولت عثمانی  ،  زمانی که  بغداد استفتای شاه عباس
 فتوائی نوشت: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم »آنچه مرقوم شده که از من مأخوذ است مطابق واقع   "
ل عنها همین است،  ئو در مسئله مس  و مقتضای دین مبین و حکم شرع مقدس 

شرعی است و   مدینۀ االسالم بغدادند جهاد  با عسکر روم که محاصر قلعه مجاهده
امام واجب االطاعه واقع بوده باشد و تقاعد   اردوگاه()  درحکم آنست که در معسکر

قتال اهل بغی است، هر مؤمن که  فرار و گریختن از معرکه از این جهاد به منزله
     در این

 
 89، ص 1858، آنژر ، بن، ، االحکام السلطانیه الماوردی    112 

113 - Sivan E., L’Islam et la croisade, vol. VII, Paris, 1968, pp. 71-73 
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واقعه خالصاً مخلصاً لوجه اهلل الکریم و از برای ابتغاء رضای الهی مقاتله و محاربه 
بلند    شهدا ملحق و رتبه  شود به زمره  نماید، غازی فی سبیل اهلل است و اگر مقتول

    114« شهادت را مستحق خواهد بود و اهلل سبحانه یحق الحق و یهدی السبیل.

(  1811/ 1227)  کاشف الغطا  با روس توسط شیخ جعفر  در کتاب جهادیه فتوای جهاد
 :این چنین آمده است  از زبان قائم مقام فراهانی

آماده  هماهنگ ، وخراسان و آذربایجان و فارس ای کافه اهل ایران از عراق"
کفار، و بر آورید تیغ ها از نیام، برای حفظ بیضه اسالم و در آیید  شوید به جهاد 

وطریقه  اوران ملک عالم و جهاد کنید به دفع کفار از شریعت سید انام  در سلک ی 
امیرالمؤمنین)ع( و سید الوصیین. اینکه برای شماحوران آراسته و غلمان به  
خدمت برخاسته، پس بفروشید جانهای خود را به بهای گران که اندوخته شده  

 115 "است برای شما در جنات عالیه ...
باشد، با هر نوع آن باید دفاعی ، دشمن فرقی ندارد که از چه نوع   در باب جهاد 

جهاد ، دشمنشدن  تا تسلیم ...و  ، کفار، مرتدین، منافقینالباغیل اه جنگید، با 
 در راه خدا و ... فرقی ندارد و با هر کدام باید جنگید.  

های  ابتق ین اقوام و طوایف همسایه و رتنازع بمی نویسد:   ابن خلدون
که    یدشمنیها از سوی غریبه های بیابانگرد از بین بردن  خانوادگی، یا جنگ برای  

دفاعی  می شوند را جهاد  مسلمانان  برای غارت اموالشانزندگی وارد حوزه 
 

ایران در دوره صفویان،  فرد، تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقت ادی. فاریقلیو عباس ، عبدالحسیننوایی- 114
  1381ها، مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه : سازمان تهران

  202-172صص ریخ جنگ های ایران و روس، تا- 115
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بر   غضب و انزجار جنگ های  را      تنازعات  این نوع  خدوری   116تبدیل کرده اند.  
و   قانون شرعنام گزاری که  مسلمانان آن را  طبق  فتنه گران و آشوبگران  ضد

نامیده   محاربوناین نوع تنازع کنندگان را   و ماوردی   117د. یدنجهاد می نام
 118.  است

 
)کسانی که با مسلمانان  گروه دیگری که باید در برابرشان جنگید فتنه گرانند

اشاره شده است،    به آنها چندین جا در که در قرآن جنگ در کار می آورند(
در راه خدا، با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، و   "برای باقی نماندن فتنه : 

   119.از حد نگذرید... و با آنها پیکار کنید تا فتنه باقی نماند و دین خدا  بر پاگردد 
آورده و وجود خدا را پذیرا باشند گذشته   به کافران بگو چنان که ایمان"ویا 

  خداوند   بازگردند،  سنت   )تجاوزات(  آنها بخشیده خواهد شد و اگر به اعمال سابق 
،  در مورد آنان جاری خواهد شد،  با  آنها شد در مورد گذشتگان )همانگونه که(

  120  "آنها بجنگید تا فتنه برچیده شود.  دین و پرستش مخصوص خدا است.
 

 
116 - Ibn Khaldoun identifie quatre types de guerre.KHADDURI Majid, Islamic 

Conception of Justice, the Johns Hopkins Press, Baltimore, 1955, p. 6. 

117 - KHADDURI Majid, Ibid, p. 6. 

118.Ibid, p. 89 ,Mâwardi-Al -  

 193تا  190آیات ، بقره سوره - 119

 39و  38، آیات   انفال سوره   - 120
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آن عده از اهل کتاب که  با  " باوران آمده است که   یا برای به تسلیم کشاندن نا 
کرده حرام نمی   ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم  به خدا و روز جزا ایمان 

شمرند و آیین حق را نمی پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که با خضوع وتسلیم جزیه  
 121" را با دست خود بپردازند. 

و این که با چه گروه هایی باید   در قرآن نوع شناسی جهاد مطالعه می بینیم در 
تا برچیده شدن فتنه، جهاد تا نگ جهاد در راه خدا، ججنگ و  گفتگو از جنگید،

)مرتدی که    همچنین  با مرتد  وبا دست خود  تسلیم شدن دشمن و پرداخت جزیه  
به معنای بازگشت و در فرهنگ دینی، بازگشت ،  و ارتداد   جنگ در کار می آورد(

 .با کافران و کفر ورزان ایضأ باید جنگید 122.ارتداد باید پیکار کرد  و کفربه 
و پایه  از فروع یا فرعی یکتایی خدا، نبوت، معاد  کسانی را که به ،شیعه  فقه

معاد گردد، معتقد  منجر به انکار مبدأ یا  انکار آن  که ضروری دین بوده و    یاتاعتقاد 
در سوره  در موارد متعدد از جمله :  د، کافر مینامد.  در قرآنند یا منکر باشننباش
ها در انسان و ...   89، آیه بقره سوره  رد و 14 ، آیهنمل  سوره و در   6 ، آیهبقره

را اسالم  :  برخى در باطن و ظاهر  شده اند  سه گروه دسته بندیبه  برابر دین خدا  
گاهى بر اثر   ، خارج از قرآن،پذیرند، اینان مؤمنان و پرهیزگارانند. هر چندمى

اى براى ابراز آن  کنند و زمینهتقیه به ناچار ایمان باطنى خود را کتمان مى
هم   برخى کنند.یابند و یا به ناچار برخالف ایمان باطنى خود اظهار کفر مىنمى

 
 29، آیه توبهسوره  - 121

 193-192المفردات فی  ریب القرآن، را ب اصفهانی، ص   - 122
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ند.گروه سوم، در باطن  اندر باطن و هم در ظاهر منکر دین خدایند اینان کافر
   منافق تعبیر شده است. عنوان از اینها به کنند.کافرند. ولى اظهار ایمان مى

 
 غیبت بحران

  زمانی  بسیار  طوالنیِ در بوجود آمد،  امامیه که در جامعه شیعه نخستین بحرانی
، یعنی اولین سال پیش از غیبت امام دوازدهم  120قبل از غیبت امام دوازدهم بود،  

که فرقه ای، او را   ابن ابیطالب (  فرزند علی703/ 81)  حنفیه بار در زمان محمد
  صادق پس از در گذشت امام ششم، جعفر انستند،  بعد از او، جانشین امام مید

بر سر  جعفر صادق  پیروان    ، آنچنان که  بینپدیدار شد  جانشینی  بحران  (765/ 143)
ابن    و سعد  بان ابن عثمانأ   :  اختالف افتاد و افراد بر جسته ای همچون  او  جانشینی

از موقعیت و مقامی که از امام صادق دیده بودند     123دیگر،  مریدانی  و اسکاف
فرد  به جای او که  الیق ندانسته و قبول نداشتند  او  فرد دیگری را برای جانشینی

این    .و به همین دلیل امام ششم را آخرین امام میدانستند  انتخاب شود  دیگری
گروه معتقد بودند که امام جعفر صادق فوت نکرده و غائب شده است و به زودی 

را فردی بنام   جعفر صادق " غیبتتصورِ" غیبت یا رهبریِ  .ظاهر خواهد گشت
به خود   " ناووسیه" ن علت این گروه عنوان یهدایت میکرد بهم از بصره ناووس

، که ادامه امامت شیعیان را نپذیرفتند در همین دوران یگرفت. گروه دیگر

 
تطور فکری تشيع در سه قرن ، ممکتب در فرايند تکامل، نظری بر طباطبايی مدرسی حسين- 123

  114ص 1386 ، ايزد پناه ، انتشارات کوير نخستين، ترجمه هاشم
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البته قبل از فوت پدر  ، اسمعیل فرزند امام ششم بودند  اسماعیلفاداران به و
 غائب شده است.   اسماعیل بر این عقیده بودند که نیز  این گروه    .درگذشته بود 

در اواخر قرن  سرچشمه ایده غیبت از فرقه کیسانیهمی نویسد،    ارجمند امیر  سعید
 را مهدی   حنفیه  ابن محمد  می آید، فرقه ای که طرفداران آن، علی  اول هجری

برای حکومت انقالبی ظهور کند.    ،یروزشتند که او،  د و آرزو داستنغائب می دان
سالی  فوت   رد ، محمد حنفیه در خ(میالدی  718هجری )  98   زمانی که در سالهای

کرد،  کیسانیه ها  بر این باور بودند  که دوران غیبت آغاز شده است و علی ابن  
زی  بعنوان مهدی قائم  روزنده است  و   رفته  و  یمحمد حنفیه به کوههای رضو 

 باز خواهد گشت.  
سید   یهنامامی، شاعر معروف کیسا حدیث در  شیعه انِمهم  راویمنابع یکی از 

 صادق (  است، او کسی است  که از نزدیک در رابطه با جعفر790/ 173) الحمیری
ایده غیبت در بین طرفداران کیسانیه  که معتقد به رجعت    بود و از پیروان  او شد.

این رجعت را  رجعتی که حاوی  بدعأ  )نظر   و   نده شدن پس از مرگ بودندزیا 
از این زمان شروع شد.  می دانستند  برگشت قلب ها(  برای شیعه امامیه، خدا بر

124 
که در اسناد اولیه بکار  ، واژه غیبت را مترادف با واژه حیرتارجمند یرام سعید

رفته  از پاراگراف  گبر  ،  دقیق نماینده امامهویت  رفته است می داند و  می نویسد:  

 
124 - Arjomand, Sayyid Amir, Shiism; critical concepts in Islâmic Studies, in 

Paul Luft and Colin Tuner (eds), Volume I Origins and evolution , Routledge 

Taylor &Francis Group London and New York, 2007, 175. 
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طرفداریش ازجایگاه بیشتر مسئله ساز است از آنچه در  125کتاب کمال 8  شماره
که بکار    عبارت و کلمه ای قبل از اینکه به مسئله نگاه کنیم  باید به    او باشد.    مقدس 

برده است بپردازیم، ترم شک یا ترم حیرت که در خیلی از نوشته های این دوران 
دیگر همراه بوده اند و بجای ترم   بکار برده شده اند، دو ترمی که همیشه با هم 

غیبت در رابطه با امامت در  اکثر احادیثی که در قم و در نیشابور آمده است از  
این دو واژه  بعنوان واژه های مشابه یا همردیف واژه غیبت استفاده شده است.  

  می کنداستفاده     از واژه حیرت  بجای واژه غیبت  ،  تاریخ، کلینی  گزارشیک    در
 126که برای شروع غیبت بکار برده شده است. 

غیبت از امام دوازدهم شروع نشده است،  بلکه اولین   127،حسین جاسم از دید
امام هفتم شروع شده   کاظم موسی دوازده امامی، از امام غیبت در مذهب شیعه

کاظم  غائب موسی  شناخته شده و از نظر آنها امام    بعنوان فرقه واقفیه  پیروان او  که
 و روزگاری ظهور خواهد کرد. شده 

  ، ، خطابیهفرقه های متعددی از جمله اسماعیلیه بعد از در گذشت امام صادق 
با   و ... بوجود آمدند که  بر سر پذیرش  و ادامه  امامت   قطحیه ، ، واقفیهغالت

 .  پیدا کرد همواره ادامه  و امامت رهبری موافق نبودند و بحران  یکدیگر

 
الزمان از گفتگوهای صاحب    است که  ارجمند  امیر  پاراگرافها از سوی سعید  ، شماره گزاری شده 8پاراگراف   -125
 .است شده گرفته   485-483 صص کتاب کمال های   نوشته از

126   -  Said AMIR ARJOMAND, “Imam Absconditus and the Beginnings of a 
Theology of ccultation”, JOURNAL OF THEAMERICAN ORIENTAL SOCIETY , 
volume 117, no 1, 1997, p. 5.   

127 - HUSSAIN M. Jassim, op. cit.  p. 25. 
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آغاز شد. حدود   شیعه امام دوازدهم  با غائب شدن مهدی  غیبت بحران مهمترین  

غائب از طریق نواب   زمان  امام اارتباط ب ،اول دوران غیبت هفتاد سالِ
این ارتباط عمدتأ جهت پرداخت وجوهات و سایر  .بر قرار بود او  128چهارگانه

مکاتبات و پیامهای   نواب و    جامعه شیعی آن دوره بود که از طریق ایندینی  امور  
  که از ناحیه امام زمان ابالغ و بوسیله این نواب تحریر می شد  ( توقیعاتی) کتبی 

  میالدی(   901هجری )  280سال  با امام  زمان تا  به پیروان او  می رسید. این ارتباط    و
ند.  کرد می  بالغبر قرار و  بوسیله آن نمایندگان  دستور العمل هایی را  به مریدان ا

129 
 

بعد  سرگردانی  در انتخاب رهبر دینی برای پاسخ به مشکالت آن روز ها بحران
  ( ) 941/ 329)  سمری علی بن محمد ابوالحسنازمرگ نائب چهارم  امام دوازده،  

al-Simmari بسیار جدی تر شد  و خأل ای  بزرگ در  مهدی ( و غیبت کبری
بوجود آمد. این خأل به علما و فقهای شیعه فرصتی داد که  رهبری و امامت شیعه

که بر  رساندنتیجه  این بهتا  اینکه آنها را دامنه فعالیت خود را گسترش دهند 
 

 هجری(  280تا سال  260)از سال  االسدي العمري بن سعيد نائب اول، ابوعمرو عثمان - 128

 هجری(  305تا سال  280)از سال  العمري بن عثمان ، محمدنائب دوم، پسر االسدي

 هجری (    326تا سال  305)از سال  نوبختي حسين بن روح نائب سوم، ابوالقاسم

 هجری( 329تا سال  326از سال  ) (  al-Simmari)  سمري علي بن محمد نائب چهارم، ابوالحسن

نخستين، ،  مکتب در فرايند تکامل، نظری بر تطور مبانی تشيع در سه قرن مدرسی سيد حسين  - 129
1386 
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نظر از   صرف ،بگویند تا قیام مهدی موعود جامعه شیعیبتوانند  خأل اساس آن
طوالنی بودن دوران غیبت  نیاز به امام یا نماینده امام زنده دارد. این فقها مبنا را 

از جمله حدیث منقول    می گذاشتند.از پیامبر و یا از امامان  نقل شده    بر احادیث
( مبنی بر این که صاحب 921/ 301) بن حبیب حازمصادق خطاب به جعفراز امام 

 شیخ . در باره این دو غیبت، قائم دو غیبت دارندامام  امر یا 

کند که در صادق نقل میجعفر، حدیثی از امام  ( در کتاب الغیبه385/1006طوسی )
ای  د: گوینآن، امام خطاب به یکی از  اصحاب خود، یعنی حازم بن حبیب، می

ظاهر خواهد   ، اومر دو غیبت است و بعد از غیبت دوماالصاحب حازم، برای 
،  دستش را از خاک قبر او تکانده است   اگر کسی به سراغت آمد و گفت.شد

  131. آورده استاین حدیث را  هم  نعمانی  130.تصدیقش نکن
به  علماى اولیه اسالمی تا قرن سوم هجری از استدالل عقلی و اجتهاد در فقه

شدت خود داری می کردند و کوشش آنها در جمع آوری و ضبط گفته های  
، بر اساس نظریه  غیبت کبری با فرا رسیدن آنان  . امامان پیشین خالصه می شد

  بنا بر  ضرورى مى دانستند و این انتظار،  وجود امام زنده را براى رهبرى جهاد 
زمین    "ذهنیتی که می پنداشت  ند.فوق طبیعی میدانستکه امام را بود ذهنیتی 

 ."ریخت    و فرو خواهد  نخواهد ماند  بدون حضور امام  حتی در یک لحظه پایدار
132    

 
 55، الغيبۀ ص شيخ طوسی - 130

 172ص  ، ،  الغيبۀالنعمانی  - 131

  179-178صص  1، ج ، دار الکتب االسالمی تهرانصول کافیا - 132
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بود  علمای    "امام"مسئله ای که فوق العاده بحث بر انگیز شده بود، تفسیر روی   
را در عصر غیبت   جهاد تفسیر میکردند و حکم     "امام معصوم"متقدم  امام را همان  

دیگر آنان جهاد مسلحانه در راه خدا یا به تعبیر   133 آن امام تعطیل می دانستند.
براساس منابع فراوانی   .را در زمان غیبت مجاز نمیدانستند "جهادابتدایی"یعنی 

  بدون  حضور و اجازه امام و یا  نمایندگانی  که ذیال خواهیم دید، جهاد ابتدایی
جایز نمی دانستند. از آنجا که امامان    را  از  سوی آن امام بر گزیده شده باشد  که

د، پس  ننمایندگانی از خود باقی نگذاشته اندکه درزمان غیبت، فرمان جهاد بده
هاد عنوان ج نهایتا، آنچه از جهاد باقی  می ماند جهاد دفاعی است، جهادی که

 . ه استا سالم  نام گرفت برای حفظ خود و حفظ مرزهای سرزمین
 

  

 
 453و 452 ، صصتذكره  - 133
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 دو معضل مهمِ دوران غیبت
:  روبرو شدمهم  عضل فوق العادهدو مبا  ابتدایی موضوع جهاد دوران غیبت، در 

وجوب یا عدم  تهاجمی یا اصل مشروعیت داشتن و نداشتن جهاِدنخست،عضل م
مطلق و مقید بودن حکم   بود.  وجوب جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم

    مسلمان  یا سلطان حاکم  به این معنی که آیا بر دولت  ، جهاد ابتدایی با کفار
جنگ اعالم  ینمشرکسر زمینهای تحصیل قدرت نظامی به   با واجب است که  

اسالم بیاورند و یا آماده جنگ شوند و همین طور آیا   یاو از آنان بخواهد،  کند
باید اهل کتاب را بین پذیرش سلطۀ اسالم و داخل   حاکمان کشورهای مسلمان 

بعکس    مخیر کند و یا  با آنان    شدن در ذمۀ کشور اسالمی و یا وارد شدن در جنگ  
دارد و  وجود ن  یا بی کتاب    اهل کتاب    کفار اعم ازیدن با  حکم مطلقی برای جنگ

ی بوده و ربطی دستورات وارد شده در این خصوص مقید به قیود و شرایطی خاص
  ؟به دوران غیبت پیدا نمیکند 

امام بعنوان  اینکه  مهدیبه اعتقاد داشتن  کیست؟ معصوم اماممعضل دوم اینکه 
  است که  شیعه نظریه ای در آینده  خواهد آمد،  رهبری کننده جهاد  غائب 

ی امام چه باید لدارد، اما تا آن زمان و ظهور احتما کالسیک امامی به آن ایمان
 ، اختیارِندهیاباالخص در رابطه با فرم ، کرد، در رهبری و تصمیم گیریهای مهم
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در این کیست؟ هاد را فرماندهی کندکه باید ج امام با کیست؟ و نماینده جهاد 
 خصوص بسیار بحث و گفتگوهای ضد و نقیض بعمل آمده اند. 

تصریح  می کند  که امام غائب  نماینده ای  ندارد  و بعد از  غیبت  شیخ مفید 
    134هیچ کس نمیتواند ادعا کند که معصوم و از خطا  عاری خواهد بود.   مهدی  امام

یا   ، جهاد جنگ و اعالن برای  مانعی  است عدم حضور امام معصوم ،در تئوری
، با طوالنی شدن   در دوره آل بویه   135.معصوم  امامسوی  دیگری از  حکم  اعالن هر  

ساختار    برای  پایه ریزی    ، سفرای خاص او  درگذشتهم و دوران غیبت امام  دوازد 
دوازدهم و چهار نائبش  مدت   ، در آن زمان امامآماده شد ،جانشینی امام غائب

رفته بودند و جای راهنمایی مردم از سوی نماینده امام به غیبت طوالنی بود که 
بود،   مانده  را در دوران غیبت هدایت کند، خالی غائب که بتواند جماعت شیعه

باال گرفت.   مذهب  سنیحکام در رابطه با فشار های  وران،د این در   و مشکالت
باید می توانستند برای پیش گیری از جنگی که غیر قابل اجتناب    فقهای امامیه

آل بویه را حفظ کنند،    حکومت  تا بتوانند ردندپیدا می ک شده بود راه حلی
برای حل این مشکل شاید اولین تغییرات  باید در باره تئوری جهاد کالسیک  که 

بود صورت گرفته    آخرین و بزرگترین فقیه آن زمان شکل  طوسی  بوسیله ابوجعفر
باشد،    می  م الزمکه جهاد دفاعی  حتی در غیبت اماکرده بود  بگیرد. طوسی تاکید  

 
134 - Sourde : Les conceptions imâmites au début du XI em siècle d’après le  
shaykh al- Mufid : in : Islamique civilisation 950-1150T Ed. D. S. Richard  
Oxford 1973. P. 194  et autres. 

135 - Goldziher Ignaz, « Schi’itisches Redende und schweigend Imâme », 
Zeitschriff der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (ZDMG), 64, 
Wiesbaden, Harrassowitz, 1910,  P. 531. 
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همیشه گرانبها خواهد بود،     ی است کهبرای حفظ مرزها )رباط( دفاع جهاد  یعنی
کسانی که عهدی  ، وظیفه ای است برای  صرفنظر از اینکه امام حاضر باشد  یا غائب

         136کنند.  عمل وظیفهبه این  داشته باشند برای حفظ مرزها  باید
  امامیه ی  شیعه  فکریِ پایه هایو راهگشای کننده  محقق جهاد  ،طوسینگاه  از

گرفته و تقویت شده  جدی  بوسیله رهبری فقهای دوران ایلخان  این پایه ها  است،  
ش  را دوباره پیدا کرد وجان تازه خود   که  بعد از دو قرن رهبریند، پایه هایی  ا

  ، محقق و در رأس آنها  ی آن دورانفقها.  شیعه داد و فرهنگِ  ای به ادبیات
کار طوسی  الحلی (  و ابن المطهر1277/ 676الحلی )  نجم الدین جعفرابن حسن

جهاد   برای دادندکه  مردم  فراخوان و بههر دو  اعالن کردند  را پی گرفتند و
، حاضر  مور شده باشدأبوسیله امام  یا بوسیله کسی که از سوی امام که به این کار م

فقهای این زمان مشکل جانشینی امام معصوم را با نمایندگی خودشان   137. باشند
    از سوی امام پایه گذاری کردند.

 
ونگی قبل از ارائه نظریه ها و تز های داده شده توسط علمای اولیه اسالمی در چگ

در  ، نگاهی به صاحب نظران و دانشمندان علوم اسالمی در غربابتدایی جهاد 
زمینه جهاد و جهاد ابتدایی بیفکنیم و ببینیم مستشرقین این حکم اسالمی را چگونه  

 ارزیابی کرده اند.
 

 291-290،  النهایت، صص طوسی  - 136

137    QUERRY A. Droit Musulman, Recuil de Lois concernant Les Musulmqns 

Schyites, Livre 9,  de la guerre sainte et jihâd, L’Imprimerie Nationale, Paris., pp. 
390 -380ص ص 1و ابن مطهر  حلی، تفسیرات المتعلمین جلد   حلی و نجم الدین    .323-352  
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 صاحب نظران در غربو  جهاد 
به سراغ صاحب  علما و فقهای سنتی اسالمی،  حوزه    بیرون جا با  نگاهی از   در این  

  مسلمان  وعلمای روحانیت خارج از محدودهاندیشمندان   و نظران در غرب
مورد   در دوران غیبت را  ه مسئله جهاد میرویم، به سراغ پژوهشگران غربی ک

با بر  مواردی  و  در  جستجوگر  با دیدی    أعموماند، آنان    انتقاد قرار دادهمطالعه  و  
رویکرد  که با داده اندو مورد ارزیابی قرار  موضوع را مطالعهمنتقدانه،  خوردی

اما مبتنی    ی موشکافانهمتفاوتی مواجه می شویم.  برخورد های کامال ها و  نظرات 
را کالبد شکافی  جهاد  موضوعخی که بطور تاریبر منطق و اصول علمی و عقلی 

 . سئوال گذاشته اند برخی از نکات مهم عالمت  کرده و روی

با منابع اولیه اسالمی را  اٌاین دانشمندان عمومبه نظر می رسد  که اینجالب توجه 
را   منابع را دست نخورده و با ترجمه های گوناگوناً  مطالعه کرده اکثر دقت

تایید یا   نموده و در حاشیه نیز منعکس مسلمان و گفته های دانشمندان  آورده
می شود،    مشاهدهدیگری که  نکته  مهم  درج کرده اند.  انتقادات خود را جداگانه  

   ، دارند  مسلمانصاحب نظران غربی نسبت به فقهای  است که دید هااختالف 
صاحب اندیشه  گان مسلمان و بخصوص فقهایدنویسندر یتی که  سماجت و جزمّ

سخت  دیده می شود. آنان  کمتر    دینی اسالمی  وجود دارد در پژوهشگران غربی
علمای اسالمی را نداشته و بیش و کم واقعیات بیشتری را  مورد توجه قرار  اندیشی  
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اختصار این نظر گا هها را ذیال موضوع بندی و بر   بهداده اند.  ما سعی میکنیم 
  ات  نظرشده    سعی    را بر رسی کنیم.  هاموضوع  آناهمیت هر    گذشت زمان و  اساس

صرفا به جهت آگاهی از نظرنویسندگان مورد مطالعه قرار  بدون پیش داوری و 
ی  که دارند، ممکن است  با توجه به اهمیت  نیز    ، نا گفته پیداست که  مواردیگیرد 

  .از قلم افتاده باشند
را خوب می شناختند ولی عمومأ   و پژوهشگران غربی که برخی شیعه  متفکران

در دوران غیبت، بر  اسالم شناس و نه شیعه شناس بوده اند، در موضوع جهاد 
خالف فقها و دانشمندان شرقی که جهاد را با محوریت امام  یا نائب خاصِ امام 
جستجو کرده اند، این پژوهشگران بدون تعصب به شخصیت امام یا امام معصوم،  

متفاوت به  با دیدی متفکران هاد را مورد مطالعه قرار داده اند. برخی از این ج
ل شده،  اشکا  دورانِ خود مواجه با  در پروسه  که  کرده و بعنوان پدیده    نگاه  جهاد  

می بینند. صاحب ن  آن  دلیلی برای ادامهمی دانند و  شده،  تعطیل آنرا ساقط و
حفظ امور   رایبو  د برای ایجاد تعادلجهانظرانی نیز بر این اعتقاد هستند که 

آن تالش کرده   و تجدید ساخت سازیدر باز فقهای بزرگ بوده که اجتماعی 
 اند.  

و به ویژه جهاد ابتدائی در دوران غیبت را بصورت   بهمین دلیل آنها عموماٌ جهاد 
رویدادها و جنگهایی که در تاریخ اتفاق افتاده تفسیر کرده اند. از جمله این  
نظرها، بعنوان مثال : نظری است که جهاد را نوعی جنگ تهاجمی دانسته یا جهاد 

گفته  برخی را تنها پدیده ای که فقط زبان شمشیر را می فهمد توصیف می کند، 
خواهد  پیدا    و تا آخر دنیا ادامه    نیست    جنگ و خونریزی  پدیده ای جز   جها د اند  
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چیزی  جز اشغال سر زمینها و غارت و گرفتن غنائمرا جهاد کرد. عده ای هدف 
دیگر نیافته اند،  جهاد را تنها از زاویهِ پدیده مادی و مشکل اقتصادی ارزیابی 

اد حکومتی جهانی، فرقه گرایی، اشغال سر  و یا جهاد  را برای ایج کرده اند، 
 زمین، گرفتن غنیمت و ... تفسیر کرده اند.

 
   : نظریه های این نظریه پردازان را  به ترتیب تاریخ می آوریم ذیال

بوسیله امام زمان با کفار را که پیام صلح با خود  ، مسیر باز شدن راه جهاد رگلدزی 
یک مبارز است  موعود، مهدی در ارتدکس اسالمی،     مهدی   می نویسد:   می آورد،

  که با کفار با شمشیر می جنگند، جنگی  که مسیرش با خون مشخص شده است. 
 شیعیان به مهدی از جمله عنوان صاحب شمشیر لقب داده اند.

،  این الزام مسلمانان را  پیامبری  جدید و  پادشاه صلح است.  او جهاد  مهدی
حذف  و پیروان خود را به جد  به صلح و  انعطاف دعوت میکند، محافظه کاران 
را محکوم وبطور عام اصرار بر بیدار کردن معنویت موافق  با فرهنگ دارد. در 

برای   خود تاسیس می کند،  اهمیت زیادیشی که برای جامعه اسالمی نِمرام و مَ
  138 ارزشهای اخالقی قائل است.

می نویسد هر چه بیشتر در این موارد    "نفوذ پارسها  در اسالم"در کتاب    گلدزیر
مطالعه می کنیم و هر چه  عمیق تر روی اسناد پیش می رویم بیشتر متوجه می 

قرار گرفته  است،    مورد استناد شیعه   شویم  که این احادیث هستند که بعد از قرآن
 

138 - GOLDZIHER I., Le Dogme et la loi de l’Islam, Histoire du développement 
dogmatique et juridique de la religion musulmane (Traduit par ARIN Félix), 
Libraire Paul Geuthener, Paris, 1920, p. 246. 
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با همدیگر بر خورد هم پیدا می کنند و در تقابل با هم    احادیثی که خودشان
قرار می گیرند.  هر چه بیشتر به احادیث  متواتر  نگاه کنیم می بینیم  که مکتب  

 لژی  انتقادی  عمل کرده است. واسالم در عمل،  از قرن دوم هجری،  در متد
 از محمد در این احادیث  وضعیتی  را بکار رفتهتالش های  سیاسی و  مذهبی 

تجسم  کند  که می بینیم عوامل خارجی نفوذ بسیار و نقش زیادی  روی ساختار  
و شکل گیری اسالم داشته است. نفوذ مثبت یا منفی پارسها، یهودیان و مسیحیان   

 ود داشته است. جنه تنها در قرون بعد از اسالم  که بر روی خود محمد  نیز و 
 ، به ویژه خلفای اموی و عباسیی خالفت ها بعد از محمد در جنگ وجهاد و ماجرا

، سانسور ها و استفاده از اعتبار پادشاهی و این همانی اش با رفتار پادشاهان پارس
، با استمداد از معنویت  محمد، در شکل گیری  پارس در خالفت عبدالملک 

 از روش و ایده های  امپراطوری پارس های اولیه بهره برده اند. خالفت  
ها، دست زدن به میت    مسئله پاکی و نا پاکی  در اسالم با الگو برداری از پارس

 جکسون  با الگو بر داری از یهودیت و قبل از آن از پارسها گرفته شده است.  ویلیام
(  در همین زمینه نشان داده  است که تئوری میزان )روز جزا یا روز 121)ص 

د آریایی گرفته رستاخیز(  و حسابهای آخرت را مسلمانان از تز پارس ها  و از نژا
اند. حتی نماز های  پنج گانه، مسواک زدن و نجس بودن سگ  و توصیه برای از  

و بخصوص سگانی که رنگ خوبی نداشتند و ... از   بین بردن آنها در شهر مدینه
 139آنها تاثیر گرفته است.  

 
139- GOLDZIHER I. The Influence of Parsism on Islam, (Translated by G. K. 
Nariman), pp. 163-168. 
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زندگی   "  جهاد گر می نویسد: قرآن در آیات جهاد  با اشاره به   ماسینیون  لوئی

عکس العمل    را    جنگهای صلیبیاو گذشت دوران و    "،  اش را  به خدا می فروشد
  140. که از آیات قرآن الهام گرفته اند میداندجهاد مسلمانان 

 
و قوانین امروز اسالم،   دارد، او می گوید: جهاد  دیگر یک تئوری شاخت جوزف

  که قوانین امروز اسالم قوانین محمد اسالمی عبارت از این است    و بطور کلی فقه
است، قوانینی که امروز در اختیار ما قرار گرفته چیزی   نیست بلکه قوانین بنی امیه

 141. است ن گشتهنیست جز قوانینی که یک صد سال بعد از محمد تدوی 
 

توضیح می دهند که:  شاخت در مورد تئوری جوزف کلسن و نوئل آصف فیضی
جامعه اسالمی، درست شبیه  مسلمان امروزمشکل بر خورد حقوقی حقوق دانان  

عموم قوانین وضعی اسالم     142همان مشکل حقوق دانان دو قرن اولیه اسالم است.
 

140 - MASSIGNON Louis., La Guerre Sainte suprême de l’Islam arabe, Fata 
Morgana, 1997, P. 10. 

 هدفو با  شرقی امپراتور رومحمایت با  و رومی کاتولیک کلیسای دعوتبه  ی صلیبیهاجنگ: ویکی فقه
در صلیبیو ایجاد دولتهای مسلمانان از دست فلسطیندر السالم علیه مسیح ح رتزادگاه   المقد سبیت  آزادسازی

 را مطمحشرق  عظیم  ثروتهایبه  یافتن    دستاروپاییان  هشت سال طول کشید و    .گرفتصورت  فلسطین  م تلف  نقاط  
 .نظر داشتند

141 - COULSON Noel J.,  Histoire du droit islamique, PUF, Paris, 1995, pp. 36-
34. 

142 - SCHACHT Joseph, « Problems Islamic Legislation », Studia Islamica, no. 
12, 1989, pp.99-129. 

http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%91%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%91%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%91%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C


 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

111 

شکل گرفته و ربطی به قوانین   امروز چیزهایی هستند که در دوره بنی امیه
 143. ندارند  محمدی

 
با بررسی و مطالعه جامعی که اختصاصأ از منابع غربی در   چراغی مولوی  علی

  د: گوین  کنند که می  غربی ها اشتباه می"  به عمل آورده می نویسد:    موضوع جهاد 
در ارتباط با جهاد موضوع کامال    جنگهای تهاجمی را مجاز شناخته است  قرآن

جهاد بعنوان قانون همه گانی در قرآن آمده است    که  روشن و مشخص شده است
همانا   " :   و آن قانون قرآن  قانون همگانی است پایه همین نیز بر و گفتار محمد

  144 "ست.قانون دفاع از خویشتن ا به معنای جهاد 
های بسیار زیادی از نظرات نویسندگان غربی را تا قرن نوزدهم در   نمونه  مولوی

 بحث جنگهای تهاجمی اسالم مورد توجه قرار داده است.  او از جمله می نویسد: 
ت  و  یا در رشته نوشته  وآر نمونه هایی از این گفته ها در وصیت نامه آقای اور ک

جنگهای تهاجمی را    که میگویند که قرآن  می بینیم را  ویلیام های آقای ادوارد 
مجاز شناخته است، این نویسندگان در اشتباه بوده اند که  از  فرضیه ها  و افکار 

 این چنین نتیجه گیری کرده اند.   ،برتری جویانه اروپائیان
این یک اصل پایه ای است     :ته است، نوشموئیر چنین  می بینیم ویلیامیا در ادامه  

باید مورد  که  بطور دائم باید بحث  شود  تعقیب جنگی  که در اسالم همیشه از یک  

 
143 - FYZEE Asaf A. A., Outlines of Mohammadan Law, Oxford University 
presses, 5th edition, 1993, p. 28. 

144 - MOULAVI CHERAGH Ali, A Critical Exposition of the Popularly 

« Jîhâd », Calcutta, Thacker, Spink and Co., 1885, p. 116. 
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اسالم یک  ضرورت است که    در  تحقیق قرار گیرد، ادعا می شود، مسابقه تهاجمی
پذیرش جهانی را با خود دارد،  و یا حد اقل یک ایده  برتر جهانی است که باید 

به نظر می رسد در  این ایده  در محدوده عربستان شیر آن را پیش برد. با زور شم
یش از قبایل پبه  ه، باقی مانداینکه تا کنون  یِ حال حاضر پیش می رود  و سابقه

به قبل از آن، یعنی هم ی سوریه و باز نشینها مسیحی و ارتداد های قدیمی صحرا
 میگردد.به  امپراتوری های روم و ایران قدیم باز 

می نویسد: از سوی بخشی از نویسندگان غربی خطاهایی صورت گرفته  مولوی
نسبت داده اند، آنان گفته اند که قرآن  جنگهای   است، خطا هائی که به قرآن 

تهاجمی را در برابر کفاری که هیچ تحریکات قبلی نکرده باشند، مجاز شناخته 
  هیچ موردی از تجویزجنگ مقدس و  ا با دقت نگاه کرده ام بنده قرآن ر .است

  145.بدون تحریکات بیرونی نیافتم
 

»واجب عینی« یا  بر اساس را میزان قبول مسئولیت در تصدی جهاد  کالدر نرمن
، به سراغِ  جهاد سئله قبل از طرح مبودن آن تفسیرمیکند، او  »واجب  کفائی«

عینی را جزئی از  ضکفائی و فر ضرفته و تئوری فربودن آن   سئوالِ واجب
گرفته   نظریه های شافعی  گفته از    که این  ه و نتیجه میگیرد زمینه جهاد شمرد پیش  

و با تفاوتهایی تا    شده بود  برای نماز طرح ،  ابتدا شده است که اساسا در اصل
 146 جهاد تعمیم یافته است.

 
145 - Ibid. pp. 137-138. 

146 - CALDER Norman, Ikhtilaf and ijma' in Shafi'i's Risala, Maisonneuve et 
Larose, Paris, 2006, p. 57. 



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

113 

 
را صرفأ  ناشی از مشکالت اقتصادی و غزوه   فلسفه وجودی جهاد   وات  مونتگومری

ها  را برای گرفتن غنائم توصیف می کند، غزواتی که بعدأ به جهاد تغییر شکل  
توسعه خارق العاده ای که بوسیله اعراب در قرون بعد از  داده شد. او می نویسد: 

با    صورت گرفت گسترش سیاست جهاد محمد بود، ایده این نبود که محمد
غنائم بود،  به قصد بدست آوردن  غزوه در حقیقت ، مذهب فتوحات بشود، توسعه

نیروهای بیابان نشین عرب توسط پیامبر بر انگیخه شده و بسوی بیرون خودشان   
هدایت می شدند. گرفتن غنیمت برای شرکت کنندگان در برخورد ها محور 

ها بیشتر به جاهایی می شد که غنائم رها   اصلی بیشتر این تحوالت بود، لشکر کشی
وات می نویسد:   147 شده بودند و صاحبان آن، توان مقابله جدی را نداشتند، 

از غزوه  به جهاد    (نومادیکچادر نشینی )  غزوه  به جهاد تبدیل شد، این تغییر نام  
استعمال فراوانی داشته است،  غزوه  از جهاد و جهاد از جهد گرفته شده است که 

. به نظر می رسد که  آمده اند  هر دو  آنها  با فاصله کوتاهی از  واژه جنگ مقدس 
 148بیشتر نیست. از غزوه به جهاد  یک تغیر نام سادهاین 

 
را با سابقه ای همرا ه با اجبار، برای بوجود آوردن یک   جهاد  خدوری  مجید

وسیله   اسالم با جهاد برای خود امپراطوری جهانی  توصیف میکند و می نویسد: 
 

147 - WATT W. Montgomery, La Pensée Politique de L’Islam, Les concepts 
fondamentaux, (Traduit par Sabine Reungoat), Presses Universitaires de France, 
p. 18. 

148 - WATT W. Montgomery, Muhammad Prophet and Statesman, Oxford 
University Press, London, 1961, p. 108. 
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برای  یکی  ، هدف ، جهاد به عنوان ابزاری برای دوآن بنابر که سلطه ای ساخت 
 149شد.  بنا اسالم جهانیامپراطوری  ایجاد یکبرای  هدف دوم دین واستقرارِ 

تئوری جهاد بوجود آمد که     بسیار مشکل داشت،  برای زنده ماندن  دولت اسالمی
دین  .از قبایل را می گرفت زیادی انرژی و  ی گردیدا قبیله حملهجایگزین 

تبدیل  جهان خارج    برابر  در  اتحاد    بهرا    داخلی  اجتناب ناپذیرهای    جنگ  ،جدید
 150.کرد 

ی ایستند و  م خدا  رسول و  خدادر برابر  کسانی کهو  جهاد از  مجازات فراریان  
 دست و و یا کشت باید را آنان ،دست می زنند زمینی اختالالتو   ارتکاببه 

به عنوان    تا    شان کرد تبعید    بیرون و  آن سرزمین  ازویا اینکه    کرد   قطع   را    پایشان  
درآن جهان باشد.  برایشان    بزرگ   عذابی  و ،  جهان  این  درآنها   برای    رسوایی  یک

151    
خاصی قرار  تغییرات تحت جهاد  عمل، در، تغییر شکل داد و او می نویسد جهاد 

در . تغییر شکل داد  شرایط زندگیتغییر  معنای خودش با توجه به گرفت و در
بصورت   حقوقدانان و  آورد دشمنان روی  صلح با اسالم اغلب به ،خاص یشرایط
 152. ذف جهاد کردندحروند در  قانون تفسیر مجدد  شروع به  موقت

 

 
149 - KHADDURI Majid, War and Peace in the Land of Islam, The Johns 
Hopkins Press, Baltimore, 1955, p. 51. 

150 - Ibid. p. 62. 

151 - Ibid. p. 79. 

152 - Ibid. p. 65. 
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جهاد در  ، روندی  ترسیم میکند که بر اساس آنبرای جهاد  عشمآویسعید محمد
توسعه   سیر مبه  آن سیری مادی و بعد از ، در مدینهدارد  مکه سیری اخالقی

واژه جهاد در می نویسد:  ، او با تفسیر آیات جهاد در قرآنگسترش اسالم میرسدو
( اساسأ معنای اخالقی و معنوی دارد. در میالدی 622تا  610)سالهای  آیات مکی

مسلمانان نو ظهور و تن   انآن زمان جهاد به معنای مقابله با  مشرکان، حفظ ایم
میالدی مفهوم جهاد به  630ندادن به یأس و نوامیدی بود. بعد از فتح مکه در 

بسط جدیدی پیدا کرد. از آن پس جهاد مجبور کردن مکیان    معنای جنگ مقدس
( از  میالدی 632-622)  مفهوم جهاد، طی دوره مدنی  ،به گرویدن به اسالم بود 

این معنای ساده اخالقی فراتر می رود و عالوه بر آن مبارزه فردی و جمعی بر  
ید مومنان، که در معرض ضد مشرکان مکه را نیز شامل می شود، پیامبر و امت جد

  500تهدیدات مشرکان بودند، مجبور به هجرت شدند، آنان در مدینه، در 
کیلومتری شمال مکه، مستقر می شوند. با توسعه امت مدنی جهاد معنای مادی به 
خود گرفت، دیگر جهاد فقط به معنای مقاومت در برابر تهاجم نبود ، بلکه تهیه  

ز بود تا با مساعدتهای مالی دوام یابد و خود را برای امت نی اقتصادی امکانات
    153 سازماندهی کند.

پیدا   مسیری مادی  جهاد ،  با پیشرفت امور جامعه اسالمی در مدینهبدین ترتیب که   
کرد، از این پس جهاد، تنها استقامت در برابر تهاجم دیگران نبود بلکه باید برای  

یافت.  بعد از فتح مکه جهاد که تا آن  می به امور مادی هم دست  ن،زنده ماند
پیشرفت کرده و جهت تازه ای به خود گرفت، از   ،بود  زمان یک جنگ مقدس 

 
   98، ص 1382،، ق یده سرا، تهرانرضایی ، اسالم گرایی یا اسالم؟ ترجمه امیر عشمآویسعید محمد - 153
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کوشش کنند و چنانچه فرمان   کسترش اسالمدیل و این پس قوای مکه باید در تب 
کنندگان را هر کجا آنها را یافتید،از بین  یبکشید سر پیچ " داده شده است : 

  154شما را خواستند از بین ببرند.  با شما مقابله و ببرید هر کجا 
بنی زمان دودمان  و پس از او در    (،    644تا    634دومین خلیفه )  عمرابتدا در زمان  

، کمتر از نیم قرن پس از مرگ پیامبر، دولت اسالمی به امپراطوری تبدیل و  امیه
خالفت به طور موروثی  مستقر شد. خلفای این امپراطوری اغلب  سیاست کشور 
گشائی داشتند تا قدرت  و ثروت و عده اتباعشان را افزایش دهند یا از امتیازاتشان 

دعوت می کردند تا ارتش شان را بهیجان آورند و   کنند. آنان را به جهاد دفاع 
این  فکر را اشاعه  می دادند که آنان برای خاطر خدا می جنگند تا نیروی بیشتری  

هدایت کنند. حتی اگر   دیگر  را بسوی حقیقت ق های به اسالم ببخشند و خل
شنده تر از دیگران بودند، به خاطر این بود که فتوحات فاتحان  مسلمان  کال بخ

با اهداف کامأل موقت انجام می شد و دعوت به جهاد در زیر  پرچم اسالم برای  
 مشروعیت بخشیدن به آن بود.

عمرکامال دریافت که چگونه اسالم برای پیگیری سیر حوادث و پیش بینی آینده  
بر خالف احکام اجرای دستورات باید به روز شود، حتی اگر در صورت لزوم 

 او ازدواجِ موقت را لغو کرد، یا حق زکات  . برای نمونههای آن روز باشد سنت
قبایلی را که دیر به اسالم پیوستند، قطع کرد، با  وجوداینکه این امور مبتنی بر 

چنین، تصاحب سر زمینهای فتح شده را بر  بود. او هم نص صریح آیات قرآن 

 
154 - Al-ASHMÂWY Mohammad Saïd, L’islamisme contre l'islam, La 
Découverte, Paris, 1990, pp. 89-93. 
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خالف رأی اکثر مومنان که مبتنی بر قرآن و سنت پیامبر به هنگام تقسیم زمینهای 
 بود، برای فاتحان ممنوع کرد. فتح شده در قلعه خیبر

 
روشن نیست که اجرای این فرمانهای داده  عشمآوی سعید محمد در نوشته های 

شده، در راستای یک تهاجم است یا جهادی در برابر حمالتی که به مسلمانان مکه  
صورت گرفته، او بر خالف نویسندگان غربی که عمومأ در کارهای علمی دقیق 

 و این سئوال که آیا هستند،  بر روی  ظرافتهای حساس موجود در نوع جهاد 
اینگونه جهاد ها، جهاد ابتدائی و تهاجمی  هستند و یا بعکس جهادی در مقابله با 

 .مهاجمینی که  قصد نا بود کردن مسلمین را دارند روشن نمی توان فهمید

 
با  ساخته و پرداخته فرقه ها می داند و را  جهاد احادیث مربوط به   بونی ریشارد 

  400سیاسی خواندن  موضوع جهاد، مجموعه احادیث موجود در این رابطه را 
حدیث سیاسی ساخته شده توسط   400حدیث سیاسی شمرده  ومی نویسد این 

و گروهای سیاسی بوده است که  بنا بر اهداف واقتضای سیاست   یِ مذهبیفرقه ها
و  ابن  از فارابیقولهایی او  به نقل    155اند.ساخته و پرداخته خود شان، آنها را 

م نظر بودند که جهاد همی نویسد که ابن خلدون و  فارابی در این زمینه    خلدون
می شمردند، گر چه ابن خلدون اذعان می کند که اکثر قانون   را جنگ مقدس

 
155 - BONNEY Richard, Jihâd From Qur’an to bin Laden, Palgrave Macmillan, 
London, 2005. p. 42. 
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ا شروع نکردند بلکه  گذارانی که جنگها را آغاز کردند به دالئل مذهبی جنگ ر
 156بر اساس دالئل سیاسی جنگ کرده اند.  

 
،  اخالقاصول     یمالحظهِ    باخود می نویسد:    در مقدمه کتاب جهاِد   مورابیا  آلفرد 

  میان که در دشوار است بسیار  به نظر می رسد  میتوان چنین نتیجه گیری کرد که
جدا    " جنگ مقدس"را از  جهاد بتوان  و غیر مسلمانان مسلماناناغلب احساسات 

، در دوره ما، جنگ مقدس  زماندر این    که  است  اخالقی  یمشکلاین پدیده،  ،  کرد 
 میتواند موجب برانگیختن  متعصبین خشک اندیش و بربریت خشونت خواه بشود.  

  ،را دکترین جهاد  قرار گیرد.اگر خود  صحیح در جای  چیزر ه که ضروری است 
دچار رکود و انجماد شده است را    تقریباو که طی قرنهای متمادی شکل گرفته 

با روشنایی  مفاهیم امروز و  با برد باری و برداشت فعلی جهانی سنجش شود  نه  
 157 .خواهد بود بی صداقتی  یک عالمت، بلکه انحرافیک   تنها

 
زمان حضور امامان تاریخی تغییر شکل داد و در  در جهاد میگوید  کلبرگ اتان

بعد از به تعبیر  کلبرگ   .دوران غیبت بارها تعطیل و دوباره از سر گرفته  شد
  شد  و ه کنار گذاشتجهاد،   ،و کشته شدن  امام حسین حکومت کوتاه امام علی

 
156 - Ibid. pp. 82-83. 

157 - MORABIA Alfred, La notion du Jihad dans l’islam médiéval, Paris, 1993, 
p. 11, p. 197. 
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ها )در بوسیله زیدی شد که   جهاد سیاستیو   158 ِ امامان گردیدپیشهِ بجای آن تقیه
و پس از آن در طول تاریِخ دوران غیبت،   ادامه پیدا کرد محدوده جامعه اسالمی(  

دوران اوج آن،    جهاد دائمأ در توقف و یا دوباره به کار افتادن بوده  است. نمونه 
) به  159را باید مورد دقت قرار داد. و یا ادامه آن در دوران قاجار دوران صفوی

 .(دنگاه کنی  2 شماره ضمیمه
تعطیلی   ، ازاز اجرای جهاد بررسی نموده و   مفصل  را    تاریخچه جهاد   کلبرگ  اتان

او ضمن نشان دادن جهاد  160در ایران می نویسد.جهاد  نفی و توقف  ، ازجهاد 
بویژه  او  161تلقی کرده است. یکدیگر هم سان ، جهاد آنان را ، وجهاد علیمحمد

 میهاما شیعهرفتار در تغییرِ مسیر جهاد در دوران غیبت پرداخته و آنرا نوعی به 
 162میداند.  

 
 اتآیا هنوز باید منتظر اختالف می نویسد:  هژامب کریستین در موضوع توقف جهاد 

با درسی که از شکست تجربه   فرقه اسماعیلیه؟ باشیم بزرگ بین دو گروه شیعه 
 

158 - KOHLBERG Etan, « The development of the Imamî  shî’î , Doctrine of 
Jihad », Zeitschriff der Deutschen Morgenldndischen Geseilschafi, no.126, 1976, 
p. 21. 

159 - Ibid. pp. 80-82. 

160 - KOHLBERG Etan, Belief and Law in Imâmî Shî’ism, Great Britain, 
Variorum, pp. 70-130. 

161 - KOHLBERG Etan, « The development of the Imami sh’I Docttrine of 
Jihad », Zeitschriff der Deutschen Morgenldndischen Geseilschafi, 126, 1976: 64-
86. 

162 - KOHLBERG Etan., «Some Imâmî Shî'î views on the Sahâba », Jérusalem 

Studies in Arabic and Islam, no. 5, 1984. 
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اجرای جهاد  مسلحانه را تعطیل کردند و   ،بودندگرفته  یاد  فاطمی ها و الموت 
سیاسی روی  أتمام یجهاد در راستایپرداختند و به  به موضوع معنوی امام

 163آوردند.
شروع شد، با دقت     زمانی که غیبت کبریمیگوید:    جهاد از انجماِد    ژامبه  کریستین

پس هیچ نماینده اختصاصی  آنزیاد و با تاکید فراوان دستور داده شد که از 
شته  وجود ندا،  شد  بتواند سخنگو و مجری دستورات عملی او با  أبرای امام که شرع

نه   گی،نمایند ، او موقت یا دائم نماینده معنوی و نه بعنوان)امام( ، نه بعنوان باشد
جمعه یا جمع آوری وجوهات مالی و یا در مورد  نماز هایِ برای پیش نمازیِ

قضاوت و یا داد خواهی حقوقی  و بطور ویژه نماینده ای که اجازه صدور فرمان 
ت به خرج دهیم  أاگر بتوانیم جر"،جنگ و جهاد را بتواند صادر کند وجود ندارد 

  164  ."زمان تا روز باز گشت امام   منجمد شد جهاد م ک باید بگوئیم که ح
کلمه   فظیل، بین مسیرتحت الیک تعادل قطعی در جهاد جامعه، حفظ امور  رایب

بین آموزش های پیامبر و   ،بوجود آمد طی می کرد، غیبت  ی که و مسیر
کردند و تز   و تجدید ساخت سازی هآموزشهای امام، فقهای بزرگ فاطمیه دوبار

 ازیکی  در این حکم بود. بزرگ  یتغییر   ،در رابطه با جهاد  آنها  مشترک تمامی  
  (903/ 290)نعمان  قاضی،  اسماعیلی  شیعه  فقه  واقعی  بنیانگذار،  این فقها    ترین  برجسته

 165 .بوجود آورد  را اساسیاحکام از  یک سری در مورد جهاد  است که
 

163 - JAMBET Christian, « Les ressources du shî'isme iranien et la paix », Les 

enjeux de la paix,  Paris, 1995, p. 243. 

164 - op. cit. p. 244. 

165 - op. cit.  p.235. 
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و شناسی  اسالم مجّرب استاد معزی،  امیر علی محمد تازه ترین یافته هایدر 

نقش منابع شیعی را در پژوهش های مربوط در دانشگاه سوربن که  الهیات اسالمی  
توقف و ممنوعیت   مورد در  کرده است، به شناخت تاریخ اولیه اسالم برجسته 

می نویسد: مطابق منابع   کرمانی محمد کریمخان قول ازدر دوران غیبت،  جهاد 
از غیبت، همه   ر باطنیوامقوه درک پنهان و  بعنوان ، رکن رابع )چهارم(،شیخیه

ه نظری  ،غیبتممنوع میکند.  اعمال اجتماعی و اشتراکی شدن  معنویت دینی را  
امور و  نه تنها بخش بزرگی  از کرده، تا جایی که  معنوی و انفرادی را  امامیه یِ

ادعا بلکه همه    کرد،ا  غیر قابل اجردینی را  بخاطر غبیتِ امام  وظائف دسته جمعی  
، در این ارتداد و بدعت کرده است  را مبدل به  در جهان مذهبی قدرت های 

اختصاص داده شده است   محمد کریمخان "فصل سی" زمینه  در بخش ششم از 
که: چطور میتوانیم  برای  سئوال  به ویژه پاسخ به این، به جهاد در دوران غیبت

اساس همان تئوری رکن رابع  و وحدت در گفتار رسیدن به قدرت در جهان  بر  
 ؟مردم را برای اعتراض و شورش تحت فشار قرار دهیم ،و دوست داشتن قدرت

جهاد در دوران غیبت مشروع نبوده و وجود ندارد، و برای اعالن  حالی که در 
نه تنها جهاد در این   ،فرمان جهاد حضور امام  واجب است  و بر اساس تئوری فقها

نع شده  م  نیز  ممنوع است که سایر احکام همچون سنگسار، قتل،  شالق، و ...زمان  
  166. است

 
166 -  AMIR-MOEZZI Mohammad Ali, « Une absence remplie de présences. 

Herméneutiques de l'occultation chez les Shaykhiyya (Aspects de l'imâmologie 
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اجرای تنبیه وجرائم   می نویسد:   مرتضی شریف  به نقل از  معزی   امیر  علی محمد  
در حالی که از شروع روی   .خواهند ماندقانونی در دوران غیبت  در حذف باقی  

گرا ها به سختی تالش داشتند  با امور قضایی فاصله  سنت ،کار آمدن آل بویه
رد گرایان خود را در معرض صحنه های  سیاسی  داشته باشند، بر عکس  خِ

داشنتد. ابهام و سر بسته بودن  ت آن بر خورد الاجتماعی قرار می دادند و با مشک
آنان را در آثار شریف مرتضی بخوبی میتوان    ،کار آنها  به لحاظ موقعیت اجتماعی

تفکر قرار  پیشرفتِ  "همکاری با حکومت "مشاهده کرد، در توافق نامه او  در 
ن  یاد گرفته بود، بخوبی میتوا  دادی و مرسوم  او را  که از استادش  شیخ مفید

و بنا به امر   بصورت تاکتیکیصراحت می نویسد که فقها  شریف مرتضی بادید. 
جالب این  .ندوراجرا در آ را بهامام غائب مجاز شناخته شده که جرائم قانونی 

)در فصل غیبت( به روشنی می نویسد اجرای تنبیه   خود که در کتاب دیگری از 
  و  شیخ طوسی. هند ماندوجرائم قانونی در دوران غیبت  در حذف باقی خوا

 167همان راه را رفتند.نیز طوسی    از بعد علمای
 
  در باب تعطیلی جهاد می نویسد: ( Tamima Daou-Bayhom) یهم دائو بِ میماتَ

دوره آل   درسایر فقهای هم زمان او  ، در صورتیکه  روشن نیست  نظرات شیخ مفید
 

duodécimaine VII) »,  Bulletin of the School of Oriental and AfricanStudies, 

Volume 64,University of London, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2001, 

p. 8. 

167 -  AMIR-MOEZZI Mohammad Ali, Qu'est-ce que le shî'isme ?  op. cit. pp. 
193 – 211. 
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جهاد علیه  ،که در دوران غیبت امام ند،  بر این عقیده ااز جمله شیخ طوسی بویه
فقط برای حفظ مرزها در صورت حمله دشمن  . دشمنان اسالم تعطیل می باشد

ور و چه در غیاب امام ض جهاد چه در ح، در حفظ مرزهاو  جهاد الزم می شود 
 168الزم می باشد.  

 
ابتدائی را از  عموم نویسندگان غربی،  قوانین امروز اسالم و به ویژه حکم جهاد 

نمیدانند بلکه قوانین قرن دوم و سوم دانسته، میگویند  قوانینی که  قوانین محمد
امروز در اختیار ما قرار گرفته چیزی نیست جز قوانینی که یک صد سال بعد از 

   .شده اند محمد تدوین

را نوعی جنگ تهاجمی دانسته و برخی  جهاد را تنها پدیده ای که فقط  جهاد 
جنگ و   جز حکمی  جها د گفته اند یکند می دانند،  و زبان شمشیر را درک م

 کرد. خواهد پیدا  و تا آخر دنیا ادامه   نیست  خونریزی
 

اشغال سر زمینها و غارت و گرفتن و سترش اسالم گ جز را  جهاد عده ای هدف 
اسالم چیزی دیگر نیافته اند، و جهاد را تنها   جهانیامپراطوری    ایجاد یکو     غنائم

و برای مشکل اقتصادی ارزیابی کرده  مسیری مادی از زاویهِ پدیده مادی و در 
و یا جهاد  را برای ایجاد حکومتی جهانی، فرقه گرایی،  گرفتن غنیمت و ...   اند،  

 تفسیر کرده اند.

 
168 -  BAYHOM-DAOU Tamima, Shaykh Mufid, One Word, Oxford, 2005, 
p.126.  
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دچار  تقریباکه طی قرنهای متمادی شکل گرفته،  ،را دکترین جهاد  برخی دیگر

حذف باقی  درشده منجمد  رکود و انجماد شده می دانند که بعنوان حکم 
 . خواهند ماند

 

امامان    پیشهِ  بجای آن تقیه  ه شد  وکنار گذاشت،   و بعضی نیز بر این باورند که جهاد 
 گردید.
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 ابتدائی جهاد  نظریه توقف و تحریمفقهای اولیه و 
 

 ابتدائی جهاد  نظریه توقف و تحریم  - 1

   ، قرون اولیه و متقدم اسالم  یعلما   ،چنانچه خواهیم دید  ابتدائی،  جهاد   در بررسی
بع اصلی امن  در  داده و  یا  با اندکی جابجاییاولیه را مورد استناد قرار  قرون  منابع  

خاسته از منابع اصلی است،   و یا با مستند کردن موضوع به منابع تازه تری که بر
اکثراین نویسندگان مشابه  .همان نوشته های تاریخی گذشته را تکرار کرده اند

نظریه ها تغییر شکل داده  شده    ، تدویندر برخی موارد    . یکدیگر نوشته و گفته اند
تکرار  ی قرون اولیه چیزی عوض نشده و هما ن نظرها   آنهاولی  در محتوا ی  

 شده اند.  
بررسی  بحث بر سر  به شکل عام آن نیست بلکه  بحث اصلی در اینجا بحث جهاد 

و پرسش این است    است جهاد تهاجمی، یا جهاد  ابتدایی در زمان غیبت حکم  
، علیرغم  اشاره شدقبال  همانگونه که    ،  آیا جهاد با مشرکین و کفار در زمان غیبت که

و حاکمان    ؟استواجب و ضروری  و سیره پیامبر،    آن در قرآنقابل استناد نبودن  
نزاع بین فقها در اجرای این حکم این فریضه می باشند؟  جرای  مسلمان موظف به ا
 چگونه بوده است؟ 
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تهاجمی یا جهاد  ابتدائی در دوران  مجموعه نظریه های مربوط به بحث جهاد 
میتوان    است بوده مطرح میان فقهای شیعهیِ محوری که نظریه سهغیبت را به 

سانی که کنظریه  بامی آوریم:  وقوعشان  به ترتیب تاریخ  در اینجا تقسیم  نمود و 
   ، آغاز می کنیم:مخالف بر گزاری جهاد در دوران غیبت بوده اند

جهاد    ،  مشهور  مطابق نظریهاست،    ابتدایی  و توقف جهاد   اول، نظریه تحریم  نظریه
وظیفه ای است که به زمان امام معصوم اختصاص دارد و در دوران غیبت نه تنها  

از آنجا که وجود     169بنا بر ادعای اجماع  این تکلیف از مسلمین ساقط است، بلکه
خواهد   امام معصوم شرط جواز آن است جهاد در عصر غیبت اقدامی نامشروع 

کسانی هستند که جهاد را در غیاب امام و یا نماینده . مدافعین این نظریه بود 
رسمی و زنده  امام جایز نمی دانند. به عبارت دیگر، در عدم حضور فیزیکی امام 

جهاد جایز نیست. بر اساس این استدالل پس از  و یا نماینده مستقیم او، اجرای
امام دوازهم و فوت نواب خاص ایشان عمال هیچ امام زنده  و یا   غیبت مهدی

نماینده  زنده ای که ادعا کند دست نوشته یا با ترتیب دیگری نمایندگی از طرف  
ساقط می  امام دارند وجود ندارد. پس موضوع اجرای جهاد عمال کم لم یکن،

 شود.
نقل کرده اند، به  نکته    در منابعی که از اوائل قرن دوم هجری از قول امام صادق

قابل  توجهی  اشاره شده که به نظر میرسد  امام صادق  قبل از اینکه به جنگیدن  
اشاره کند به هدف و انگیزه این تهاجمات  که  طمع نکردن در غنائم از   و جهاد 

 
 14، ص 8الحدیثة، ج ، المسائل ریاض - 169
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کشورهای  ثرتمند بوده تأکید داشته است و با پوشش دادن جهاد برای دریافت 
 وجوه از  شهر های مورد تهاجم سخن نمی گویند:  

 ( با نقل روایتی از امام صادق722/ 101)  بن مروان بن عبدالعزیز بن عمر  عبدالملک
می گوید: امام صادق به من فرمود،  ای    .میداند جهاد  رفتن به او را مخالفکه 

؟  به او   بروی  ، ! چرا نمی بینم به مناطقی که همشهریان تو می روندعبدالملک
  آرساس   و به  به مصیصه  ،  به عبادان    ،جده  کردم کجا بروم ؟  امام فرمود: بهعرض  

هستم،   انتظار فرمان و پیروی از شما در  عرض کردم،  (، قزوین )شهر باستانی
رماپیشی نمی به خدا قسم اگر رفتن به این شهرها خوب بود ب  حضرت فرمود: بلی،  

اختالفی نیست جز این  می گویند، میان ما و جعفر جستند. عرض کردم، زیدیه
واهلل من جایز "که او جهاد را جایز نمی شمرد. امام فرمود،  من جایز نمی شمرم؟  

و   می دانم اما دوست ندارم علم و آگاهی خود را ترک کرده ودر پی نادانی 
  170" .رومآنها ببی خردی 

آورده اند که امام صادق  از علمای قرن دوم هجری و اواخر حیات امام صادق
که  بشیردهانابتدائی را بدون اذن امام زنده تجویز نکرده است،   خود، جهاد 

بوده  می زیسته و گویند از اصحاب امام صادق در کوفه 765/ 148حدود سالهای  
در کنار امامی که اطاعتش واجب  هادی که  جو در حرام بودن جهاد    171است، 
به امام صادق   "که :  نوشته است    از کافیو یک سند    ر تهذیب  د  دو سند  با    نیست

جنگیدن در کنار امامی که   من خواب دیدم که به شما می گویم، عرض کردم
 

 19، ص5، ج،  کافى12، باب 2، ج الوسائل - 170

  343، ص 2ج  قاموس الرجال، - 171
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  مثل خوردن مردار و خون و گوشت خوک و      اطاعتش واجب نیست حرام است
  172  ". همین طور است ،شیرو شما به من فرمودید: ب  است

  زنده  بدون وجود امام جهاد ، ست آورده شده ا  از امام صادقصراحتی که با 
جهاد از همه چیز واجب تر شمرده شده است اما شرط آن   صورت نمی گیرد.
از کامل  یخبردر (790/ 174بن عبدالرحمان اصم ) عبداهللاذن امام است. 

از   " می گوید:   باقر نقل کرده محمداز امام و جدش  از جدش که  الزیارات 
جهاد نیست مگر  با  ضه ها، جهاد نیز در وقتش از همه چیز برتر و باالتر است و ی فر

    173  ".اذن امام
 

از  تهاجمی در زمان خود پیامبر آمده،  جهاد  از آن پیشتر نقل قولهائی از تحریم
هجری آورده اند که  فقیه و محدث قرن سوم (868/ 254) االهوازی  زیارمهقول 

، و شرط حضور شخص خود پیامبر در این جنگ  ایشان با سند قرار دادن جنگ بدر
در مورد جهاد با کفار از  جهاد تهاجمی با کفار را در دوران غیبت جایز نمیداند.

آیا میتوان بدون اجازه امام با آنها جنگید و او پاسخ مهزیار سئوال شده است که 

 
  134، ص6 ، ج، تهذیب27و 23 ، ص 5، ج ، کافى1با دشمن، حدیث ، از ابواب جهاد12، باب الوسائل  -172

 محمد 26اهل بیت فارسی، شماره  ف لنامه فقه 17ص  2ج ، 42، باب  )کامل الزیارات(الوسائل به نقل از ، - 173
 ، مؤمن
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 " خیر،  زیرا در جنگ بدر هم بدون اجازه پیامبر جنگ انجام نگرفت."ه  است  داد 
174 
 

آورده   تناقضِ آشکاری که در نقل قولهای باال از شخص پیامبر و یا از ائمۀ  شیعه 
تهاجمی، همانگونه که دیدیم در   شده، این پرسش را طرح می کند که، اگر جهاد 

آورندهِ این قرآن است،  پیام آور قرآن چگونه   وجود ندارد، و اگر محمد قرآن
می تواند  بر خالف نص قرآن با جهاد تهاجمی  موافق بوده باشد؟ باز می توان  
پرسید،  اگر امام صادق بنا بر نص قرآن مخالف جهاد ابتدائی بوده است، چگونه  

ره های  میتوانند بر دیگران جهاد ابتدائی را جایز بدانند. در تمامی غزوه ها و سی
نیز جهاد تهاجمی وجود ندارد، پس چگونه میتوان    پیامبر از جمله در جنگ بدر 

که خود  جهاد ابتدائی را حرام میدانست، در روایتی از او   قبول نمود، محمدی
  با  مجوز قرار دادن آن روایت جهاد تهاجمی را مجاز شناخت؟  اگر امام صادق

نکه به جنگیدن و جهاد اجازه دهد به هدف و انگیزه جهاد پرداخته و  قبل از ای 
بجای صدور مجوز به طمع نکردن به غنائم  و نرفتن به چنین جهادی توصیه می  

از کجا میتوان نتیجه گرفت که امام صادق موافق جهاد ابتدائی بوده است.  کند،  
 د.می بینیم در خود این روایات تناقضات آشکاری دیده می شو

 
174 - AL-TABARI, Book of jihad , A Translation from the Original Arabic, With 

an Introduction, Commentary, and Notes by, Yasir S. Ibrahim, The Edwin Mellen 
Press, Lewiston, Queenston, Lampeter,2007,  p.73. 
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به جهاد ابتدائی وجود دارد  اگر بر ظرافت  و حساسیتی که روی تبدیل جهاد   
دقت کنیم خواهیم دید که امامان سعی داشتند  باب جهاد تهاجمی را بر حاکمان 

 ببندند، اما فقها سعی کرده اند این باب گشوده شود.
 

باز از قول  امام   ، شیخ کلینیهجرینزدیک به یک قرن بعد، در قرن چهارم 
دفاعی با جهاد تهاجمی، جهاد تهاجمی   و با تعبیراتی از مخلوط نکردن جهاد   صادق

، معروف  رازی  بن یعقوب بن اسحاق  دمحمّ   شیخ ابوجعفررا  مردود شمرده است.   
اندر باب جهاد  به نقل از امام محمد   ( در جلد پنجم کافی940/ 328به شیخ کلینی )

در گذشته، مردم مصر با دشمنانی که به  "باقر )امام پنجم شیعیان( می نویسد:  
اعزام سراغشان می آمدند و یا همجوار آنان بودند، به نبرد می پرداختند، ولی در  

نیروها به جنگ، میانشان عادالنه رفتار می شد. )این گونه نبود که گروهی هماره 
دریغا!  (!در جنگ باشند و عده ای همیشه در آسایش و رفاه پشت جبهه بسر برند 

مردم در   !که امروزه همه ی آن ارزش ها و شیوه های بایسته از میان رفته است 
  ده اند: دو طبقه خالصه ش

نی که خود موظف به جهادند و باید جان و مال خود را با خدا سودا  کسا  - 1
  .مزد می گیرند  کنند! ولی در این راه اجیر دیگران شده، برای رفتن به جهاد 

گروهی که بر اساس حکم الهی معذور از جهادند، ولی تکلیف می شوند تا    - 2
  .بفرستند  اد کسانی را اجیر کرده، آنان را عوض خود، به جه
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حج از میان رفته و ضایع گشته است و مردم تهیدست شده اندکسی که این کژی 
 و آن کس که جهاد  .ها را پدید آورده، به راستی منحرف ترین منحرفان است 

را به گونه ی صحیح آن برپا دارد و آن را به جامعه  اسالمی بازگرداند، براستی  
  .رترین مردم در راه حق خواهد بود استوا

جنگ دفاعی را به جنگ   د وانحراف از جها)می گذرد    هان! آنچه اکنون بر جهاد 
    175  "، خطایی است بزرگ (تجاوز گرانه  تبدیل کردن

او می نویسد: به آنها برای قتال و نهی از منکر اجازه داده نشده است،  )اشاره به  
است( زیرا آنها اهل این چنین کار هایی نیستند و نه اجازه   و بنی عباس بنی امیه

را برای آنها، آنان دعوت کننده بسوی   دارندبرای چنین دعوتی و منع کرد جهاد 
 176خدا نمی باشند.  

ابن   ابن علی بر میگردد، در آثار ابو محمد جنگ مقدس و جهاد به تا آنجا که 
این نوع جنگ را مقدس    او در آن   دیده نمیشود کهاثری  ، هیچ  (1064/ 456)  حزم

،  اجتهاد   177 ،و ابن حزم خود هر گز در جهادی شرکت نکرده است شمرده باشد
چه آشکار و چه پنهان، ،  بطور کامل قیاس رارا به این اندیشه رسانید که  ابن حزم  

جهاد نزد ابن حزم اساسا چیزی جز  . نفی کند و تنها  نص را قبول داشته باشد
او از جمله اولین علمایی است که تغییر شکل جهاد را . تجنگیدن با سالح نیس 

 
 3  ، باب ف ل الجهاد  ص5، الکافی الفروغ، کلینی - 175

 17 ، باب ف ل الجهاد  ص5، الکافی الفروع ، کلینی - 176

177  -  COOK David, Understanding Jihâd, University of California Press, 
Berkeley, 2002, p. 58. 
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غزوه های  از جهاد میتوان گفت، همان  که تنها چیزیطرح میکند و می گوید، 
در آمده است، تغییر شکلی که  جهاد  تغییر شکل داده و بصورت ت کهاسقدیمی 

  178.حفظ کرده است خود را هقدیمی و گذشت تاریخی قبائلی و رفتار   فرم  و
تاریخی با چالشی وجود دارد که ض پنهان یک تناق  در دکترین فقهی ابن حزم

می خواست  که است  ایدآلینویسنده ابن حزم،  چالش اینکه، ،حل خواهد شد 
 رد  را    بوجود آمده در فقه  دگر دیسی های  ،  او همهکند  را به روز  قوانین محمد

سئوالت    و  قوانین  شکسته  اعتبار  ابتدای اسالم  بود که  همان  در  گوید،  می  کرده و  
باید بر  محمد،  او می گوید برای به روز شدن آن قوانین  را بوجود آورد،     زیادی

شخص طریق از حدیث در آن زمان، احادیثی که گردیم به احادیث و راویان 
هر نسل  و  منتقل شده است دیگر به نسل یاز نسل به کتاب به  شخص یا کتاب

در گفته   نیز باید  شرایط زمان پیامبر را  .  خودش را داشته است  زمان  شرایط خاص
تزی که ابن حزم از   قرار داد.  توجهرد  پیامبر مو  خود   خاصو کردار    ها یا اعمال

آن دفاع میکرد، تزی است که خیلی ازفقهای مسلمان از آن دفاع میکردند با این  
به آن داده  است به  طوری که حریفان  متفاوتتفاوت که ابن حزم ساختاری 

کم ظرفیت را  به چالش با یکدیگر انداخته است. پیچیده بودن ساختار های  
انشعابی که او طرح کرده، بسیار مفصل است که باید به مطالعه اختصاصی دیگری 

 179وا گذاشت. 
 

 
178  -  ARNALDEZ R. Etudes d’Orientalisme dédiées à la mémoire de Lévis-

Provençal, Tome II, G. P. Maisonneuve et Larose, 1962, Paris, p. 459. 

179  -  Ibid., p. 445. 
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درکتاب وسیله   (460/1081)   طوسی  بن حمزه   بن علی  محمد ،  هجریدر قرن پنجم  
: جهاد نویسد می  پذیرش آنرا با شرط و شروطی جدید آورده و درباب جهاد 

اول   شروط ،یکی از واجبات دین اسالم است، جهاد با سه شرط واجب می شود 
باشد. ور داشته این است که امام عادل یا منصوب از طرف امام برای جهاد حض 

و چه در   حضور  درچه  اینکه    ،دوم،  دهدمیامام شخصا فرمان جهاد    ،بنابراین شرط
وشرط سوم اینکه به همراه رهبران مورد تهدید باشددین  امام موجودیت  ابغی

     180.ستمگر نباشد که در این صورت جهاد حرام است
همراه  جهاد  "بدون حضور امام فرا تر رفته و میگوید:     جهاد   از تحریم   شیخ طوسی

با ائمه جور، بدون حضورامام گناهى است که عامل آن مستحق تنبیه مى باشد،  
چنانچه در چنین جهادی موفق شود بدون اجر است و اگر کشته شود مرتکب  

 " گناه شده است

صحبت از جنگ مسلمان با غیر مسلمان   به نظر میرسد در این بحث شیخ طوسی
نباشد، بلکه قیام بر ضد حاکمان جور است، زیرا هر گاه قصد او مبارزه با حاکمان 

 یا جهاد ابتدائی در میان نخواهد بود.  جور باشد، صحبت از جهاد 
عادل برای جهاد الزم است و   : وجود امام می نویسد در باب جهاد  طوسی شیخ 

بدون امر او کسى حق جنگ ندارد، وبدون فرمان امام یا حضور کسى که امام او 
اگر امام یا  را نصب کرده باشد دلیلى براى جهاد نمى ماند. طوسى معتقد است

 جایز نیست. جهاد با دشمن منصوب او حاضر نباشد 
 

   192، ص1 الطوسی، ج ابن الحسن النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، محمد   - 180

 199وسیله، ص   
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  از این قانون مستثنى میداند    طوسى جنگ برای دفاع از خود  و دفاع از مردم را
در راه خدا فضل و پاداش بزرگ دارد  و اگر   هاحراست از مرز": نویسد مىو 

بر او واجب است به نذرش وفا  نذر کند،  در غیبت امام بر حراست از مرزکسى 
مگر در دفاع از اسالم و از   شروع نکند. را  با دشمن   جهاد کند مشروط براینکه 

  181"ود خ
، مگر این که دشمن،  وجود ندارد  زمان غیبت  جهاد میگوید در  طوسیشیخ 

و اموال و   مومنان را احاطه کرده باشد. در این صورت الزم است که از خود 
مراد    است کهتصمیم گیری درمورد  جهاد با حاکم   182د.نخانواده خود دفاع کن

 حاکمان ستمگر.نه است و عادل از حاکم، حاکم 
 

، نظرات او را که نظرات علمای قبل از برخی از علمای هم عصر شیخ طوسی
بن    عبدالعزیز  ابوالقاسم طوسی است،  با اندکی تغییرات، تایید کرده اند، از جمله   

عینا نظریه ، در کتاب مهذب، در بحث جهاد ( 1102/ 481)  براجتحریر، قاضی ابن 
دستور امام عادل یا مشروط به  را جهاد ابتداییرا تکرار کرده و   طوسیشیخ 

دستور جهاد ابتدایی باید از طرف امام عادل یا  می گوید: و  منصوب او دانسته
شرکت درجهاد جایز نیست اال  منصوب ایشان باشد و اگر امام یا منصوب او نباشند  

آنوقت   اینکه دشمنان  بر مسلمانان احاطه شوند و بر وطن و شهر آنها یورش برند 
ب همه کسانی که درآن شهر زندگی می کنند، باید برای حفظ جان و مال از با

 
 281الطوسى ، المبسوط ص    -   181

  661الجوامع الفقهیه، ص   -182
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قبیح است و اگر  آنان  بجنگند. جهاد در کنار رهبران کفر و همگام با    دفاع، با آنها
کسی چنین کند، قابل مجازات و سزاوار کیفر خواهد بود. اگر دشمن را ضربه 

صدمه  آن زند، گناهکارمحسوب می شود و اگر از دشمن صدمه بخورد، در برابر 
  183اجر و پاداشی ندارد.

 
عالوه بر نظرات و شروط علمای پیشین،  الحلبی بوالحسندر قرن ششم هجری، ا

را طرح می کند،   بودن جهاد   "واجب کفائی"شرط جدیدی را اضافه می کند و  
جهاد واجب  " گوید:مى  در مورد جهاد ابتدایی(523/1144) الحلبى ابو الحسن

شرط وجوب آن حضور  امام  یا کسی که امام او را براى این   و است   184کفائى
کفائی و   واجبتئوری )از این پس،    185 ".کار منصوب کرده باشد می باشد

ای که به نظر می رسد   نظریه، افزوده شد جهاد  احکاماز به بخشی عینی واجب 
و با    اساسا در اصل برای نماز طرح  شده بود  و گرفته شده است  ها شافعیاز 

 ( 186  تفاوتهایی تا جهاد تعمیم یافته است.
 

 
 303و  293صص   1، ج ، المهذبابن براج   -   183

 ،شودای به قدر کفایت آن را انجام دهند، ازعهده دیگران ساقط میواجب کفائی آن است که اگر عده  -   184
   مانند نماز میت، امر به معروف و نهی از منکر.

 89، ص  ، اشارة السبقالحلبى  عالء الدین  -   185

186 - CALDER Norman, Ikhtilaf and ijma' in Shafi'i's Risala, Maisonneuve et 
Larose, Paris, 2006, p. 57. 
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  را تکرار کردند.  ، علمای جدید، نظریه های شیخ طوسیهجریاواخر قرن ششم 
  " مى گوید:( 1206/ 585)  معروف به  ابى المکارم الحسینى بن زهرة سید حمزة 

فرمان امام عادل یا منصوب امام در امر جهاد، و جهاد واجب مى شود با  جهاد 
نفس یا مال باشد، وقتیکه   ترس بخاطر   اسالم یابخاطر  واجب مى شود وقتیکه ترس  

بن   محمد  ابوعبداهلل  187ود. یکى از این شروط نباشد فرض جهاد ساقط مى  ش
می نویسد:   درباب جهاد درکتاب سرائر  (1319/ 598)  حلی  محمد ابن ادریس  احمد

حضور امام عادل و دادگر که بدون امر او    جهاد با چند شرط واجب می شود،"
،  امام باید درمیان مردم ظاهر و آشکار باشد یا کسی که امام او جهاد جایز نیست

را به سرپرستی امور درخصوص جهاد تعیین کرده، حاضر باشد و او مسلمانان را به  
 جهاد فرا خواند. درآن صورت جهاد بر آنها واجب است، اما وقتی که امام یا

    188  "منصوب امام در میان مردم حاضر نباشد جهاد با دشمن جایز نیست.
شیخ   نهایهال عینأ اقتباسی است از  نظریه هایی از کتاب  ابن ادریس خالصه کالم

، ابتدایی جهاد  تعیین شده از سوی او در امر طوشر  که  ضمن بر شمردن  طوسی
 بر حضور فیزیکی امام تاکید دارد.

 
حلی    ، در اواخر قرن هفتم هجری، محققحلی  حدود یک قرن بعد از ابن ادریس

را  واجب کفائی بودن جهاد   و علمای پیشین، الحلبى ابو الحسنبا تکرار گفته 
دسته جمعی که در شرایط خاص و خطرناک به  وظیفه   یتکلیف تکلیف می کند، 

 
 484، الغنیة ، ص  ابو المکارم  -   187

 4و3، صص 2، جسرائر -  188
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  حلی  بن یحیی بن سعید  بن حسن جعفر ابوالقاسم  189بدل می گردد. فردی 
جهاد : نویسد می  "شرائع االسالم"کتاب در  (1297/ 676)معروف به محقق حلی 

به شرط این که حضور امام یا کسی که امام او را برای جهاد  واجب کفائی است 
نصب کند وجود داشته باشد. این گفته حلی،  مشابه  گفته های معتبر پیشینیان 

وجود امام یا منصوب او شرط صحت جهاد است،  جهاد "مى گوید:  او  . اوست
همراه با امام جائر جایز نیست ، مگر اینکه دشمن مسلمانان و اسالم را تهدید کرده 

نظر   ( 1311/ 690) الحی بن سعید شیخ یحیىمجتهد معاصر محقق حلی،  190 ".باشد
می کند، او این  بدون اذن امام ابتدائی صریح به حرمت جهاد تاو را تایید و 

  را یک اصل مى شمارد و وجوب جهاد را مشروط به دعوت و حضور امام   حرمت  
    191. یا منصوب او مى داند زنده

 
را مورد  بیش از هر زمان دیگر موضوع جهاد  ، عالمه حلیهجریدر قرن هشتم 

تحقیق و برسی قرار می دهد و چندین کتاب در باب جهاد انتشار می دهد،  
  ی، معروف به عالمه حلی حلّ بن مطهّر بن یوسف حسن نالدی جمال ابومنصور

،  در اول بحث جهاد درکتاب تذکره می نویسد : جهاد دو نوع است  ( 726/1347)
به سوی اسالم باشد، این نوع جهاد، از نظر همه   کفار یکی این که برای دعوت

علما، بدون اجازه امام عادل یا اذن کسی که امام او را برای این کار نصب کرده 
 

 401، ص 1،  جلد ، زعیم االسالمنعمانقاضی    189

   419 ص ( میالدی،1277هجری ) 676و الم ت ر النافع، 362، الرسائل التسع، ص حلی -190

 233، الجامع للشرائع ص  بن سعید یحیى -   191
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آن زمان بر این نظر  عالمه حلی با طرح این که غالب علما تا  باشد، جایز نیست.
نوع دوم  دفاعی، وظیفه ای عینی و فردی است، می نویسد: د بوده اند که جها

هجوم دشمن به مسلمانان است. دراین صورت ازنظر گروهی  جهاد در برابرجهاد،  
    192 از علما، جهاد واجب عینی و در نظر عده ای دیگر، واجب کفائی است.

مرز دقیقی را در رابطه با ، کتاب تذکره ر باب جهاد ددر فصل ششم  عالمه حلی
امام یا کسی که باید جهاد را رهبری و هدایت کند ترسیم میکند و به طرح امام 
  معصوم که مراد او همان امامان دوازده گانه است می پردازد، او استدالل به 

می   معصومیت امام را شرط اجرای جهاد می داند، او  معصوم بودن امام کرده و
ین که برامام بودن او از طرف خداوند یا از طرف پیامبر یا شرط دیگر ا" نویسد:

از امور پنهان است    زیرا عصمت  از سوی امام به نقل از خدا و پیامبر، تصریح شود 
    193 "و آگاهی بر آن امکان پذیر نیست.

بدون اجازه امام یا اجازه کسی  ابتدایی جهاد  همچون علمای پیشین عالمه حلی
 شدرکتاب منتهی دربح او  جایز نمی داند. را که امام او را نصب کرده باشد

: جهاد گاهی را آورده و نوشته است مشابه  مضمون باال ،چهارم  در باب جهاد 
دشمن برمسلمانان  هنگامی که      ، برای دعوت به اسالم و گاهی برای دفاع از اسالم

 ،جهاد  اما اگر صورت، جهاد، مطلقا واجب است.این در می باشد،  م  بیاورد هجو
بدون اذن امام عادل یا اذن کسی که امام  در این صورت دعوت به اسالم باشد،

 مور جهاد کرده باشد، جایز نیست.  أم او را
 

 406ص ، تذکره   - 192

 453و 452 ، صصتذکره   - 193
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زمانی جهاد جایز می شود  "می نویسد:  ، درکتاب جهاد ارشاد باب  در عالمه حلی
این عبارت بمفهوم    194 "که امام یا نایب امام، کفار را به سوی اسالم فرابخواند. 

حضور  داشته باشد تا بتواند دعوت به اسالم  بکند.   زنده  این است که باید امام
م اصل وجوب و مشروعیت جهاد به حضور امام یا منصوب اماعالمه  می نویسد:   ...

 .  195.بستگی دارد 
ابتدائی بدون حضور امام می   که خود را در زمره مخالفین جهاد  عالمه حلی

و  نیکو کار  چه    ،  جهاد را با هر نوع امام  ،مرابطه و  مرزدارییه  رباطرح نظدانست،  
جهاد با هر نوع   عالمه حلی میگوید : نوع اول . کار واجب  می داندچه تبهکار، 

. در همان کتاب در بحث امام واجب است، خواه امام نیکو کار باشد یا امام تبهکار
  حضور امام  مستحبِ بامی گوید : مرابطه و آماده باش برای جهاد،   196مرابطه 

کد ؤکد است، اما در زمان غیبت امام نیز مستحب است، لیکن مستحب غیر مؤم
ت، زیرا مرابطه، جنگ به همراه ندارد، بلکه برای نگهبانی و آگاه سازی است  اس

حضور  با  غیبت، مجاز است.  با توجه به این مطلب، اگر کسی    زمانو این عمل در
امام و با اذن او آماده جهاد شد و امام به او اجازه جنگیدن داد، جهاد برای او  

 
 المنهاج فی مناسک الحاج    -194

 11ص  المنتها،  اپ  هارم،   - 195

که  فقهای در کتاب جهاد از آن به عنوان مرابطه یا رباط  مرابطه به معنی مرزداری از بحثهای مهم جهاد -   196

 (  4-3، ص 2السرائر ، جلد مرزی است که باید  از آن مراقبت شود. )رباط، ذکر کرده اند، 
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یا اجازه جهاد ندهد، برای او  جهاد،    جایز می شود و اگر امام پنهان و غایب باشد
 جایز نیست، بلکه وظیفه اوجلوگیری کفار از ورود به شهرهای اسالمی است.  

 
و عالمه حلی تفاسیر   حلی  در اواخر قرن هشتم هجری و بعد از دوران محقق

عمومأ حول محور نائب و نماینده امام متمرکز و  سئواالت زیادی  درمورد نائب  
امام معصوم یا بطور اعم نماینده امام یا نماینده سلطان )خلیفه(، سلطان عادل یا 

شیخ شمس الدین و مفاهیمی از این دست در باب نمایندگی امام طرح شد:    جابر
(  1384/ 763) اول معروف به شهید جزینی نبطی عاملی بن احمد بن مکی محمد

دعوت امام یا منصوب او  الزم مى  ، در وجوب جهاد  مینویسد: الدروس کتاب در
یا خلیفه  او تصریح به عدم وجوب جهاد همراه با امام جائردر همان جا  ، باشد

شرطی را نیز به آن اضافه می و  داندمی ی اختیار جائر می کند و اطاعت او را 
 197. را تهدید کند اینکه خوف و خطر اسالمکند مبنی بر 

 
یا کسی که باید جهاد را   باز تحولی در هویتِ رهبریِ جهاد  هجریدر قرن نهم 

در  کرکی در جنگ با دشمن هدایت کند، رخ داد، تحول این بود که محقق
بن   علیدگی امام برای جهاد، اهمیتی برای این نماینده قائل نمی شود،  نباب نمای 

( از علمای بزرگ عصر 937/1558)محقق کرکىمعروف به     عاملی  عبد العالی جبل
به او نسبت داده شده و جنگهای آن دوره    دولت صفویهای ،گرچه قیام صفوی

حکم جهاد را در  هولی وى حاضر نشد  است او انجام گرفته نظر و رضایتزیر 
 

 159، ص  شهید اول ، الدروس   - 197
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جهاد "مى گوید: نائب امام را مطلق نمی داند و  او  .عصر غیبت تعدیل کند
واجب است به شرط وجود امام یا نایب او که براى امرِ جهاد منصوب شده باشد  

   198  "امام. و  نه ... مطلق نائب
، نظری مخالف با نظر کرکی دارد، و ، شهید ثانیکرکی هم زمان در عصر محقق

را ندارد،  بر این نظر است که هر نماینده یا نائبی حق  صدور جواز برای جهاد 
تأکید بر این دارد که فقها در جایگاهی نیستند که چنین اختیاری داشته باشند.  

(  966/1587)  به شهید ثانی  ، معروفجبعی  عاملی  بن احمد  ن بن علیالدی ینشیخ ز
: جهاد وقتی واجب می شود که امام عادل یا نویسددر روضه درباب جهاد می 

را برای جهاد نصب میکند حاضر باشد.  شهید نایب خاص او یعنی کسی که امام او  
، عدم جواز اقدام به جهاد توسط نایب عام در عصرغیبت را فرع این حکم  ثانی

ذکر کرده  در صورتیکه درجهاد وجود امام یا نایب خاص امام شرط است. او  
یه فق" : و نوشته وجود امام یا منصوب وى براى انجام جهاد را  واجب دانسته

او با تصریح این که   199".)جهاد( را انجام دهد ونائب عام نمى تواند این کار
جهاد تهاجمی اجازه خاص امام معصوم را الزم دارد، شرایط جنگندگان را نیز بر  

یک   دارد،  شهید ثانی  در کتاب مسالک می نویسد: جهاد چند شرطمی شمارد، 
شرط این  است که جهاد به منظور خواندن کفار به سوی اسالم  و حمله از طرف  
مسلمانان آغاز شده باشد. دراین گونه جهاد، باید جهادگر بالغ و عاقل و آزاد و  

اذن امام معصوم یا اذن کسی که امام او را نصب کرده،   شرط دیگر. مرد باشد
 

 370ص   3الکرکى ، جامع المقاصد ، ج    - 198

 148شهید ثانى ، مسالک االفهام ، ص   - 199
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،  می نویسد: مراد از » شرط وجود امام  . او در تفسیر کالم محقق حلیحاصل باشد
و توان تصرف  باشد  صاحب اختیار    زنده واین است که امام    ،« در خصوص جهاد 

   . داشته باشد
عبارت است ازگذشتن از جان و مال در  در ریاض می نویسد: جهاد   شهید ثانی 

جهاد این که شرع بیان کرده است. اصی شکل خ راه جنگ با مشرکان به 
باشد و امام    شده حاصل)در باال( درصورتی واجب می شود که شرایط یاد شده 

 داشته باشد.حضورعادل یا کسی که امام او را برای جهاد نصب کرده، 
 

عینأ نظرات علمای اولیه و پیشین،  اردبیلی ، مقدسهجریدر اواخر قرن دهم 
را  تایید و تکرار و حضور امام را بر جسته  و کرکی بالخص نظرات عالمه حلی

در   (1614/ 993قدس اردبیلی )ماردبیلی، معروف به   بن محمد احمدکرده است، 
ه،  شرط وجود و تاکید دارد کموافق  لمای پیشین   عات  ا نظر  ب    ابتدائی  مورد جهاد 

 200. امام یا منصوب امام در  جهاد  ضروری است
 

على  بن مقصود  بن محمد تقى باقر محمد،  هجریدر ابتدای قرن دوازدهم 
االنوار  و در بحار در تحف العقول  (1732/ 1111معروف به عالمه مجلسى ) مجلسى

 از امیر که نقل از  بشارة المصطفیمنابع قبل از غیبت بر می گردد و به به  مفصأل
بن زیاد می  ه کمیلحضرت در سفارش طوالنی ب مینویسد: مومنان نقل شده 

و جنگ جایز نیست مگر با امام عادل. غنیمت جنگی  جهاد ای کمیل،  د: نگوی 
 

 488ص  7اردبیلى، مجمع الفائده والبرهان، ج    - 200
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ای کمیل، اگر پیامبری ظهور نمی کرد و در روی   . وجود ندارد مگر با امام دانا
به خطا   او  زمین مومنی پرهیزکار وجود نمی داشت، آیا دردعوت به سوی خدا

به خطا می رفت مگر اینکه خدا او را برای این کار  او نمی رفت؟ به خدا قسم
   201و اهلیت به او بدهد.   باشد نصب کرده

می نویسد : برای   از قول کلینی ، باز به علمای اولیه اسالم استناد و عالمه مجلسی
روهای اسالم باید کمتر از نیمی از نیروهای دشمن  ، نیابتدائی  جهاد اجرای 

جهاد ساقط   ،  نیروهای اسالم کمتر از نصف نیروی دشمن باشد  هدر صورتیک  د.ننباش
وظیفه عمومی در شرایطی بر همه مکلفین واجب است که  ، غلبهو  جهاد و  است

نباشد،   نیروهای اسالم کمتر از نیمی از نیروهای کفر که در برابر آنها قرار دارند
 202در غیر این صورت جهاد ساقط است و وظیفه عقب نشینی است. 

 
سید     در قرن سیزدهم هجری،  تکرار مواضع علمای قبل همچنان ادامه دارد،

 کردن ( می نویسد: بنا به اجماع،  جهاد 1847/ 1226) عاملى حسینى جواد  محمد
،  در کتاب مفتاح الکرامهاو دراین مورد براى فقیه در زمان غیبت جایز نیست. 

هیچ غزوه اى درست  :  میکند از جمله  وامیرالمؤمنین نقل   روایتهایى از امام صادق
 . .  اگر کسى بر ضد امام عادل خروج کند باید با او جنگیدعادل  نیست مگر با امام

او قیام بر ضد حاکم جائر را   اگر بر ضد امام جائر خروج کند نباید با او جنگید.

 
 274، ص77، ج، بحار175، ص، تحف العقول مجلسی - 201

 .325-324، صص 2، جلد ، اصول کافیکلینی - 202
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بنا به اجماع،  جهاد براى   ": نویسددرباره نائب عام امام  مى او  مجاز می داند.
 203  " .فقیه در زمان غیبت جایز نمى باشد

 
را    مسلمان  بسیار دشوار است که مواضع  دقیق برخی از  علمای بزرگ و معروف

بتوان در موارد مهم و احکام اساسی مذهبی  به خوبی تشخیص داد، زیرا مواضع 
و از همه  گفته و نوشته شده اند  آنها بقدری در ابهام و عمومأ  با کلماتی چند پهلو  

ی شود که نمیتوان به راحتی مواضع  ضد و نقیض در گفتار آنان دیده م،مهمتر  
ابتدائی در  ت انگیز تر اینکه در رابطه با حکم جهاد گف . شتشخیص داد آنان را 

دوران غیبت،  این علما، همگان اشتراک نظر دارند و موضع بسیار شفاف و موافق 
، کاشف القطاء  و ... در موضوع جهاد مواضعی که از  کرکی با آن هستند. نمونه

تهاجمی دیده می شود،  با جهاد تهاجمی در جایی مخالف و در جاهای دیگری 
به صفت مخالف با جهاد  (1849/ 1228) کاشف الغطاء شیخ جعفرموافق هستند. 

میداند و تصریح برای جهاد را ضروری    را  امام    حضور امام یا نائب خاصابتدائی،  
مى کند که حضور امام یا نائب خاص وى در جهاد براى دعوت به اسالم ضرورى  

جهاد ابتدائی مخصوص پیامبر وخلفاى بعدی او و یا براى   می نویسدمى باشد، او  
 204. کسانی که منصوب آنها  براى این کار تعیین شده باشند می باشد و نه دیگران

اء علیرغم دیدگاه او در مورد جهاد ابتدائی که با این همه شیخ جعفر کاشف القط
آن را مخصوص زمان پیامبر و خلفای )چهار گانه( بعدی او میداند، خود قوای  

 
 57، مفتاح الکرامه ، ص عاملى حسینى    - 203

 416-415و  382، صص کشف الغطاء   - 204
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را در  برابرحمله تزار روس به ایران به جهاد دفاعی بر ضد تزار فرا خوانده    قاجار
 فتوای جهاد می دهد!  

با فرماندهی  مجتهدین  و علمای تراز اول، جهاد در همان عصر، از سوی دیگر 
بن  باقر ابن شیخ  حسن دشیخ محمّسلطان را نا مشروع عنوان می کنند، 

را برای  حضور امام ،( 1887/ 1266) معروف به صاحب الجواهر  نجفی عبدالرحیم
 از جمله  اواست.  آن روایات زیادى نقل کردهتایید  براى    و  داند    واجب مى  جهاد 

بر عدم مشروعیت جهاد همراه سلطان جائر و   تاکید  مضمون روایتها "میگوید: 
: براى  نویسدو در کتاب المسالک مى ا ".دارد  حتى عادل در غیبت امام معصوم 

براى نائب   و  در عصر غیبت وجود نائب امام کفایت نمى کند  )ابتدائی( جهاد 
   . امام جایز نیست جهاد را حمایت کند

همراه   جهاد برای رفتن به    مجاز بودن:  مینویسد  در کتاب الریاض  صاحب الجواهر
تاکید مى  او 205خالفى در آن نیست. که معصوم مسأله اى است اجماعیهامام با 

کند که ائمه به فقهاء اذن به جهاد براى دعوت به اسالم که محتاج به سلطان و  
 . لشکرکشى باشد ندادند

در   جهاد  ائمه مى دانند نیازى به  اذن"که  است  عقیدهبر این  صاحب الجواهر
باید   غائب جهاد باشد، امامنیاز  عصر غیبت نیست ، بنابر این اگر در عصر غیبت

 206  ".ظاهر شود ودولتش را اقامه کند
 

 
 14ص  21الکالم ج جواهر   - 205

  397ص  1همانجا،  ج   - 206
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  را همطراز با سایر فروع   در زمان غیبت  (  جهاد 1902/ 1281) انصاری  مرتضی  شیخ   
دین میداند، فروعی که با غیبت امام  انسان از آن بی بهره خواهد بود، او حضور  

از امام، همانند   بودن محروم" امام برای پیروان را برکت میداند و می نویسد:  
 بهرهها بیاز آن آن،  خاطر فقدان به که است  از سایر برکاتی محرومیت 

    207 ".ایمگشته
 

 برای جمعبندیِ نظریه هایِ فقهایِ فوق الذکر، بعنوان نظریه های مخالف جهاد
وجود    تهاجمی، به برخی از ابهامات و تناقضات بر می خوریم، به ویژه این مشکل  

که همه آنها دارای یک نظریه ی مشترک نیستند  و یک تعریف واحدی از  دارد 
جهاد تهاجمی ندارند، جهاد تهاجمی با جهاد دفاعی مشتبه، و در مواردی همسان 

هویت و شخصیت امام و امام    ازمعرفی میشوند، همچنین نداشتن تعریف واحدی  
امام حاضر است(، باز بحث روی    که مراد  همان امامان دوازده گانه شیعهمعصوم، )

یا نماینده امام حاضر و ویژگیهای  نماینده امامی که باید فرمان جهاد را صادر 
کند ویا بحث در حاضر بودن یا غائب بودن نماینده امام، و به همین ترتیب، هم  
نظر نبودن در فرماندهی جهاد، در مرحلهِ بعد از امام، در دوران غیبت، موضوع  

عادل و سلطان جائر و حاکمی که امر جهاد را تجویز کند، و ... همانگونه   سلطان
دشوار است که بتوان مواضع  دقیق  و یکدست  این علما را  در که گفته شد  

 استخراج  و، جهاد تهاجمی در دوران غیبت   یک موضوع واحدی چون تحریم
 

، ان اری مرت ی از شیخ ، مؤسسه بوستان کتاب، بنقل1389الدعوة فی ع ر الغیبة،  جهاد، أعرافی مهدی  -   207
 155 –154 ه. ق. صص 1375سنگی،  المکاسب،  اپ
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که همه آنها بر آن توافق دارند و  میتوان از مجموعهِ نظرات   امریداد. اما ارائه
 آنان  نتیجه گیری کرد  عبارت از این است که:  

معصومیت امام را شرط اجرای  تهاجمی، تنها با اذن امام معصوم جائز است و    جهاد 
می چون امروز امام معصوم حضور ندارد، در نتیجه جهاد تهاج جهاد می دانند و 

شرطی است  عادل برای جهاد معصوم و وجود امام ساقط است.  در مذهب شیعه
ندارد، بدون فرمان امام یا حضور را  جنگ  جهاد و   الزم و  بدون امر او کسى حق  

اصولِ حاکم بر   کسى که امام او را نصب کرده باشد دلیلى براى جهاد نمى ماند.
 همراه پیامبر هم  جهاد تهاجمی حرام بوده است. غزوات پیامبر چنین بوده، حتی  

با ائمه جور، گناه است که عامل  همراه حرام  و همراه با رهبران ستمگر،   جهاد  
 ، جهادگر، چنانچه در چنین جهادیو سزاوار کیفر خواهد بود  آن مستحق تنبیه 

 . ستو اگر کشته شود مرتکب گناه شده ا  پاداشی ندارد   ،موفق شود 

تنها که تغییر شکل داده و این تغییر شکل  استغزوه های قدیمی همان  جهاد 
حفظ کرده  را خودش، آداب تاریخیقبائل قدیمی و از رفتار  است که چیزی

به بخشی   پدید آمد و    عینیواجب  کفائی و    واجب تئوری  است، در گذشت زمان،  
  یل گردید.دتباز زمینه جهاد 
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 ابتدائی نظریه موافقین جهاد   - 2
یک حکم   را  نه تنها دوران غیبت  در کسانی است که  جهاد  یهنظر دوم، نظریه 

  و  منابع   آنرا یکی از ستونهای اصلی اسالم میدانند و بر اساس، بلکه پایه ای دین
    توقف آنرا جایز نمیدانند قرآنی و حدیثی تحت هیچ شرایطی تغییر یا استنادات  

به    میدانند که باید ل اولیه شیعهواصاز  را  این حکماجرای  ، در مذهب شیعه و
 معاصر از علمای سوی برخی  همه از از بیشتر ین نظریه کها  208اجرا گذاشته شود.

حضور امام  زمانو یا  معصوم و غیر معصوم امام  هویت میان است،  مطرح شده
  و جهاد   209، تفاوتی قائل نشده تهاجمی،  در حکم جهاد و غیر معصوم  معصوم 
 را در عصر غیبت بر دولت و حاکم اسالمی واجب می داند.  ابتدائی

و در کتب    ایاتائی را در کتب روابتد  جهاد    210اسالم،    قرون اولیهبرخی از فقهای  
جهاد ابتدائی را به عنوان یکی از احکام  داده وقرار بحث مورد به تفصیل  یفقه

 
  2، ص 2االمامیه، ج  ، المبسوط فی فقهطوسی  -  208

 389، ص 3الدولة اإلسالمیة، ج دراسات فی والیة الفقیه و فقه   - 209

، . باب نوادر، کتاب جهاد1365، 5، جاالسالمیه، تهرانبرای روایات نگاه کنید به کلینی، الکافی، دارالکتب  -210
   10 -91، صص 15الشیعه، ج، وسائل،  حرعاملی10ص

، 1378الدمشقیه، دارالتفسیر، قم،  اللمعة ن، الروضة البهیه فی شرحالدیالعاملی، زیننگاه کنید به جبل و برای فقه
  310-328صص 
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شمرده  با شرایط و قیودی واجب  پذیرفته اند.آنها جهاد ابتدائی را  ضروری اسالم  
 . اند
ابتدائی در باال دیدیم که  عموم   وجود اینکه در نظریه اول، نظریه مخالفین جهاد با  

ولی  ،  اسالمی متفق القولند که جهاد ابتدائی مبنای قرآنی  ندارد  اولیه  علمای
اسالم است و   جواز جهاد ابتدائی در اسالم از ضروریات فقه :عده ای می نویسند

و سنی به اتفاق موافق    در اصل تشریع آن هیچ تردیدی وجود ندارد و فقهای شیعه
)اجماعی که در برابر نص دروغ   211ندارند.  ن زمینهدر ای  و اختالفی با یکدیگر

  ، 193بقره: ، 191: بقره ، 39: انفال ،کریم آیاتی چون می نویسند در قرآن است(.
توجه به این  سازگار است و  با وجود دارد که با ماهیت جهاد ابتدایی  29: توبه

توان ادعا کرد در اسالم نوعی از جهاد که ماهیت دفاعی آیات به خوبی می
از سوی کافران متوقف    "فتنه انگیزی"می نویسند تا زمانیکه   ندارد، مشروع است. 

نگردد، برای استقرار حاکمیت الهی در سراسر جهان جنگ و جهاد ادامه خواهد  
الدین و قاتلوهم حتّی التکون فتنهً و یکون  »داشت، و  با استناد به آیات قرآن 

  ها پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و دین همه برای خدا باشد با آن   یعنی  «  کلّه للّه
 ،خواهند مسلمانان را از دین خودشان خارج کنندمی  ( و چون کفارانفال  39)آیه  

 212؟جنگید تا این فتنه از میان برود  ابتدائی باید با جهاد  پس با آنها 
اصل   دو اصل میدانند: مبتنی بر را  ، آنیی ابتدا جهاد مدعیان وجود و  وجوب  

هر پیامبرى  ،  زیرا جز خدای به آزاد ساختن بشر از پرستش هر نوع معبود  ،اول
 

 144-139صص  در قرآن دا، جنگ و جهیزدی م باح - 211

 4،  ف لنامه معرفت سیاسی شمارهاقایی ابوالف ل - 212
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براى شما معبودى   "  :  اعراف سوره    59آیه  بر اساس    را    خود    دعوت  ه  پایه  که آمد
،  روى زمیناصل حاکمیت خدا بر   ،دوماصل و قرار داده است    "جز او نیست
قوانین  دیگری  و جز اراده و قوانین و شرایع او نباید    است    خداوند    حاکمیت با  

آل  ) "ندنگیر خود  را معبود یدیگرگروهی از شما  گروه   " ، حکومت کند
 213(  64آیه   ،عمران

هنگامى که نیروهاى اسالم مرزهاى حکومت ایران را، به محاصره در می گویند،  
وقاص، فرمانده نیروهاى   آوردند، رستم فرخزاد، فرمانده سپاه ایران، از سعد
  ید تهاجمى سؤال هایى بنما  مسلمان، نماینده اى طلبید که از هدف و انگیزه جهاد 

ما آمده    :نماینده مسلمانان انگیزه جهاد اسالمى را براى او چنین تشریح کرد  و 
ایم بندگان خدا را از پرستش معبودهاى باطل باز داشته و به عبادت و بندگى 

دعوت نماییم. ما آمده ایم بندگان خدا را   خداى یگانه و رسالت پیامبر او، محمد
از بندگى مخلوق نجات داده و به بندگى خدا سوق دهیم. ما آمده ایم شما را با  

دنیا برهانیم    های  و محدودیت  رنج دعوت به اعتقاد به روز باز پسین و رستاخیز، از  
 214   م.و عدل و دادگرى را جاى گزین ستم آیین هاى باطل سازی 

 فقهایی که خواهان توقف و تعطیل جنگهای تهاجمی یا جهاد در برابر اسناد 
نیز به منابع اولیه باز   ،در دوران غیبت موافقین جهاد ابتدائیابتدائی بوده اند، 

، در قرن دوم و امام صادق میگردند و با تأکید بر اسناد  و روایاتی از امام باقر
جهاد تهاجمی را  واجب بودن،  ربط دادن این قیامها با ظهور مهدیهجری و 

 
 56، ص موعود انجیل ، احمدابتدایی ، انگیزه تشریع جهادسبحانى جعفر - 213

  341، ص2موعود انجیل، به نقل از  الکامل، ج ،  احمدسبحانى جعفر - 214
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ها، قیامی هدایت در میان این قیامنقل می کنند:   از امام باقر میدانند. ضروری 
مردم که    آن پرچم، پرچم هدایت استکه    پرچم یمانی نیست  قیام با  تر ازکننده

زمانی که یمانی قیام کرد، به سوی  کند. پس دعوت می را به سوی حضرت قائم
او بشتابید؛ چون، پرچم او، پرچم هدایت است. سرپیچی و تخلّف از او، جایز 

چون، یمانی، به سوی حق و   ،هر کسی که تخلّف کند، اهل جهنم است، نیست
     215.کندراه مستقیم دعوت می

و  مهدی بنظر می رسد، هر دو روایت فوق الذکر، توجیهی برای پیوستن به قیام
 ابتدائی باشد.  نه تجویزی برای جنگ تهاجمی و جهاد 

بینم که از سمت  گویا قومی را می که گفته است:   و باز با  روایتی از امام باقر 
شود، دوباره  داده نمی پاسخ  طلبند، ولی به آنان کنند و حق را میمشرق قیام می

شود. چون وضع را داده نمیپاسخ  کنند، ولی باز هم به آنان  در خواست حق می 
اینان  هایِکشته و ...  کنند، دست به شمشیر برده و قیام میچنین می بیننداین 

  216. شهید هستند
ابتدائی   اکثر علمای اولیه در امر جهاد نظرهای نکته قابل یاد آوری این که 

متناقضند و روشن سخن نگفته اند، تناقض در این است که در نوشته های آنان  
طوری استدالل در واجب بودن جهاد ابتدائی  شده  که از آن عدم وجوب آن  

که بعنوان مخالف جهاد   فهمیده می شود. ) نگاه کنیم به نظرات شیخ طوسی 
،  جهاد علیه دشمنان اسالم تعطیل می باشد  ،امدر دوران غیبت امابتدائی گفته بود  

 
 13، حدیث 14، باب 255، ص الغیبة، النعمانی - 215

   1366، ص 2، سنن ابن ماجة، ج 243، ص 52األنوار، ج  ، بحار273، ص الغیبة، النعمانی - 216
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ل اولیه  واصجهاد از     حکم  اجرای  ،  اما در جای دیگر بعنوان موافق جهاد میگوید
 ( می باشد. شیعه

 
 معروف به شیخ مفید ، محمدبن محمدبن نعمان ابوعبداهللدراوائل  قرن پنجم، 

جهاد   و  همراه نماینده حاکم جور را واجب دانسته است  ابتدایی  جهاد   (1034/ 413)
از طرف حاکم جور شمرده است.  تعیین شده  ائفبا کفار را در ردیف دیگر وظ

منصوب از جانب حاکم جور، جنگیدن با کافران  در کنار  مینویسد:    در مقنعهمفید  
. بی تردید جهاد، از اموری است که حاکم جور آنها را جزء  واجب می شود 

وظایف خود می داند پس منصوب از طرف او  می تواند عهده دار جهاد بشود. 
217  

  می بینیم قول او اجماع در باره حضور امام را می شکند و تشریع و واجب بودن 
  است،  ها از سنتنوعی  که  »تقریر معصوم«  را  با  اسالمی  در فقه ابتدایی جهاد 

هایی که در این مورد در فقه اسالمی وجود دارد، هر صراحت یاد کرده ،  با 
  .نمایدی بر طرف میئابتدا وجوب جهاد را در خصوص اصل  یگونه تردید

 این نوع از جهاد، اختالفاتی بین علمای شیعهاجرای هرچند در مورد شرایط 
    218د، ننداربا یکدیگر  اما در مورد اصل وجوب آن، اختالفی، وجود دارد 

 
  810باب امر به معروف، ص مقنعه - 217

http://islamquest.net/fa/archive/question/fa255   

 15، ص ، تهران2010، زمستان 2، شماره 2زاده، معرفت سیاسی، جلد  رضا باقر محمد  - 218
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 جهاد در خصوص  (460/1081)  طوسی بن حمزه  بن علی محمددر همین قرن، 
نیز در تذکرة      ( 676/1297)   حلی  و محقق   219است،   ادعای اجماع کرده  نیز   یئابتدا

همچنین محقق    220الفقهاء مطابقت این حکم را با نص و اجماع ادعا کرده است.
را در اسالم خاطر نشان کرده، تا   بداهت تشریع جهاد ابتدایی (1558/ 937)کرکی

رتی داند، مگر اینکه ضروبدانجا که جهاد را در هر سال یک بار واجب کفایی می
هستند،  کفار در حکم کسانی که خالف این را اقتضا نماید. ایشان قتال با کفار و 

طور صاحب  همین  221الزم دانسته است.  را حاکمیت اسالمبر قراری برای 
مورد  سنت و اهل حکم جهاد را ضروری دانسته وآن را نزد شیعه ،جواهرالکالم

  222داند.  آن حضرت را مؤید آن می اصحابِرفتار سیره نبوی و دانسته،  اجماع

 و فخر   223،همچون عالمه طباطبایی ی را در آثار مفسران ابتدایی تصریح به جهاد 
و   226الصادقین و صاحب تفسیر منهاج  225و صاحب تفسیر الکاشف  224رازی

 
  2، ص 2االمامیه، ج  ، المبسوط فی فقهطوسی  -  219

  7، ص   9، تذکرة الفقهاء، ج حلی  - 220

 365، ص3، جامع المقاصد، جکرکی  - 221

 8، ص 12الکالم، ج  نجفی، جواهر محمدحسن - 222

 13، ص 3و ج  76، ص 2المعانی، ج  سیدمحمود آلوسی، روح -  223

 14، ص 7و ج  129، ص 5، تفسیر کبیر، ج رازی ف ر  - 224

 297، ص 1مغنیه، الکاشف، ج  محمدجواد -  225

 133تفسیر کبیر، ص ، کاشانی  - 226
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و مجمع    230و تفسیر المراغی  229و الدر المنثور   228و تفسیر البیضاوی   227صافی
 بیان شده است.     .231البیان

کتابی با عنوان الفروسیه دارد که در آن ابتدا از   ( 1349/ 751) ابن قیم الجوزیۀ
پیامبر تشریع شده سخن گفته، شرایط  انواع مسابقاتی که در اسالم بر اساس سنت

و حدود شرعی آن را به تفصیل بیان کرده و تصریح کرده که فلسفۀ این مسابقات 
را بر می شمارد: یکی  تعلیم جنگ به مومنان است. وی در همان جا اقسام جهاد 

که برای دفع دشمن به جهاد بر می خیزد )جهاد دفاعی( و  است جهاد مؤمنی
دیگری جهاد مؤمنی که ابتدائاً برای پیروزی و غلبه بر دشمن بر می خیزد )جهاد 

در اولی مؤمن مطلوب است و دشمن طالب، در دومی برعکس، مؤمن  ،(ابتدایی
هم جمع شوند. سپس حکم    گاهی هم شاید هر دو با  ، طالب است و دشمن مطلوب

می کند که دفع کسی که قصد دین کرده باشد جهاد است و قربت و دفع کسی 
در هر صورت بجنگد و  ،که قصد مال و جان کرده باشد مباح است و رخصت

کشته شود، شهید خواهد بود. دامنۀ وجوب جنگ یا جهاد برای دفع دشمن 
ه همین دلیل جهاد دفاعی بر گسترده تر از دامنۀ وجوب جهاد ابتدایی است. ب

 .  همگان فرض است
 

 261، ص 1، ال افی، ج کاشانی فیض  -  227

 217، ص 1، تفسیر البی اوی، ج بی اوی  - 228

 329، ص 1، درالمنثور، ج سیوطی  - 229

 16، ص 3، تفسیر المرا ی، ج مرا ی  - 230

 371، ص 2، مجمع البیان، ج طبرسی  - 231
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 او جهاد  ،از مقام جهادگر در اسالم نیز فراوان و به عظمت یاد کرده است  ابن قیم
را عالی ترین مرتبۀ اسالم و جهادگر را صاحب عالی ترین مراتب بهشت معرفی 

د بر اساس تفاوتی است که می کند. به نظر وی دوری و نزدیکی مردم به خداون
دم نزد خداوند کسی است که همۀ  ردرمرتبۀ جهاد دارند، بنابراین کامل ترین م

  232 .نیست  کسی جز پیامبر اسالماو و  دمراتب جهاد را طی کرده باش
نوع تقسیم کرده واحکام  را به پنج  ، جهاد (1849/ 1228) الغطاءکاشف شیخ جعفر

نوعی از این تقسیم بندی  با هم مقایسه نموده است.  در اختالف با یکدیگر آنها را
جهاد برای دفع شرّ دشمن از  عبارت است از:ابتدائی تعریف شده که  جهاد او، 

نوع  در حقیقت این ، جهاد با کفر به منظور گسترش اسالم و  ای از مسلمانانطایفه
شود. اگر  ی به منظور دعوت به اسالم و گسترش دین محسوب می ابتدای از جهاد 

،  کننده باشند در این نوع جهاد نیز نباید مسلمانان شروع   از علما  چه به عقیدة برخی
اند، یا در فکر تدارک  کرده ه به اسالم حمله باشد ک کسانی ید بر ضدبلکه جهاد با

چه ابتدایی و اد، چه جه موارد در هر صورت، در تمام  233. به آن باشند حمله
 234می باشد.   دفاعی، هدف اصلی، حفظ نظام اسالم

 

 
ابن القیم الجوزیه، الفروسیه، تحقیق: مشهور بن حسین محمد بن سلیمان، السعودیه: داراألندلس، الطبعة  - 232

187 – 188ق، صص  1414االولی،   

 60ص ،  ، قماالسالمیه الدوله و فقه الفقیه والیه فی ، دراساتمنتظری حسینعلی  - 233

 381-383تا، ص، بیکاشف الغطاء - 234
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 ازرا   در دوران غیبت ابتدایی جهاد ، ی معاصر و مراجع تقلیدبعضی از فقها
در  ( 1371/1993)خویی ابوالقاسماند. و فتوا به وجوب آن داده ات دانستهواجب

از مجموع مطالب گذشته، چنین به آورده است: الصالحین چنین  ملحقات منهاج
شود، بلکه در  دست آمد که ظاهراً، وجوب جهاد در دوران غیبت، ساقط نمی

تمامی زمانها، جهاد، واجب است، البته، در صورت جمع بودن شرایط جهاد. و 
خبره کارشناسان مسائل نظامی و آن که جهاد،   آن، منوط است به تشخیص اهل

برای راندن دشمن وجود دارد، به   به مصلحت اسالم است و نیرو و سالح کافی
  235باشد. ای که هرگز احتمال شکست در جنگ متصور نگونه 

ر یکی از ارکان دین جهاد با کفا، ندارد   نیاز به فرمان امام جهاد  می نویسد خویی
اسالم است، اسالم به وسیله جهاد همراه با دعوت به توحید زیر سایه پرچم پیامبر  

کریم در  اکرم نیرو گرفته و در جهان گسترش یافته است. بدین جهت، قرآن
خود به جهاد اهمیت داده است  ... و طبیعی است که  ضمن نصوص تشریعی

مختص بودن این حکم به یک زمان موقت یعنی زمان حضور امام معصوم  نبوده 
  ، و با اهتمامی که قرآن به موضوع جهاد دارد و فرمانهایی که در جای جای قرآن

بدون اختصاص دادن به محدوده زمانی خاصی در مورد جهاد صادر شده است،  
وجوب جهاد درزمان غیبت امام  أار نیست. نتیجه سخن آن است که ظاهرسازگ

معصوم)ع( ساقط نمی شود و درهمه زمان ها این حکم درصورت فراهم بودن 
وجوب جهاد در عصر غیبت، بسته به تشخیص مسلمانانی   شرایط آن ثابت است

است که در موضوع جهاد اهل خبره هستند و تشخیص می دهند که جهاد به  
 

 368ال الحین، ص  ملحق منهاج - 235
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لحت اسالم است و آنان توانایی کافی از نظر عده و امکانات الزم برای شکست مص 
دشمن دارند و به صورت عادی احتمال شکست خود را نمی دهند. بنابراین، 
هنگامی که این شرایط برای آنها فراهم شود جهادو جنگ با کفار برآنها واجب  

    236 می گردد.
س تمام شرایع آسمانى، آزاد ساختن بشر از پرستش  اسا سبحانی می نویسد:  جعفر

اساس جمله   بر  دعوت خود  را  ،هر نوع معبود جز خداوند است، هر پیامبرى آمده
     237 گذاشته است.   "...مالَکُمْ مِنْ إِلِهٍ غَیْرُهُ  ": 

اسالم به همه جهانیان اعالم کرده که، معبودى در صفحه هستى جز خدا نیست و  
وَ هُوَ الَّذِى فِى السَّماءِ   "   :آسمان و زمین یکى است، چنان که مى گوید خداى 

   238.  یعنى معبود آسمان و زمین اوست " ...إِلِه وفِى األَرْضِ إِلِه
وَال َیتَّخِذَ بَعُْضنا  ."  :زبان پیامبر اسالم چنین اعالم کرده است   ابه عموم اهل کتاب ب

      239.برخى، برخى دیگر را معبود نگیریم   "...هِ بَعْضاً أَرْباباً مِنْ ُدونِ اللّ
اگر اسالم یک مکتب فلسفى، یک روش کالمى، یک دکترین سیاسى، و مینویسد:  ا

یک برنامه حزبى براى گروهى یا نژادى و... بود هرگز الزم نبود که به فکر شکستن  
  ند که سدّ راه روشن شدن مردم  ،  موانع و درهم کوبیدن سازمان هاى مادى بشرى

بود تمام افکار و خالصه دعوت خود را در صفحاتى نوشته، به   باشد، بلکه کافى
 

  366-363، صص 1ال الحین، ج منهاج - 236

    59آیه ، اعراف  -237

 84، آیه زخرف  -238

 64، آل عمران -239
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ولى اگر    .محافل علمى و سیاسى عرضه کند، خواه کسى آن را بپذیرد یا نپذیرد 
اسالم بر خالف پندار خاورشناسان، نظام نو الهى و آسمانى است که در پرتو این 

آسمانى خود را جاى گزین نظام هاى فاسد  اصول مى خواهد نظام صحیح و
بشرى سازد در این صورت صحیح نیست دست روى دست بگذارد و در انتظار 

  .بخت و شانس و تمایالت باطنى مخالفان بنشیند

اشتباه معترضان در این است که تصور کرده اند نظریه اسالم، به سان نظریه هاى  
است که صاحب نظریه باید افکار  سقراط و ارسطو و یا فرضیه هاى دانشمندان

محافل علمى را به نظریات خود متوجه سازد و دیگر الزم و یا صحیح نیست به  
 د،سالح دست بزند، و سازمان هاى مقاوم و مخالف خود را تحت فشار در آور

آنان در این اندیشه سخت در اشتباهند. پیامبر فرستاده خداست و ازناحیه او  
شرى را از فساد و بت پرستى نجات بخشد و زمین را مرکز مأموریت دارد جامعه ب

بر مردم حکومت نکند،   وحکومت و سلطه الهى گرداند و احدى جز از ناحیه ا
عدالت و مساوات در برابر فرمان قانون را بسط دهد. در این صورت چاره اى جز  

حیط این ندارد که براى پیشرفت مقاصد خود، براى این که مبلغان آیین او، درم
آزاد به تبلیغ آیین اسالم بپردازند و افکارمردم و اذهان آنان را روشن سازند،  

که مانع تبلیغ و گسترش این آیین  -سازمان هاى مادى و نظامات فاسد بشرى را 
و راه را براى تبلیغ صحیح و مطمئن    سته  با نیروى عظیم نظامى درهم شک  -هستند  
  .باز کند

در راه خدا صورت مى گیرد، براى این    که زیر لواى جهاد بنابراین، جنگ و نبرد  
نیست که مردم را ملزم سازد که به آیین اسالم ایمان بیاورند و به زور وجبر به آن  
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معتقد شوند؛ زیرا ایمان و اعتقاد از امور قلبى و روانى است و امور روانى بدون  
، به زور و فشار، جامه عمل نمى  ى عقیده و تمایالت باطنى انساننپیدایش مبا

 240. پوشد
 

با منطق های فوق و با استداالت قرآنی و حدیثی که این فقهایِ اسالمی ارائه  
استنادات     و  منابع    بر اساسو    یکی از ستونهای اصلی اسالمابتدائی    میدهند، جهاد 

تحت هیچ شرایطی تغییر یا که  اسالم است از ضروریات فقه قرآنی و حدیثی
است، در  روى زمیناصل بر حاکمیت خدا بر . چون باشد توقف آن جایز نمی

آزاد ساختن بشر از پرستش هر  شتافت و  برای سوی او  باید بهیمانی زیر پرچم 
به   و کافر جهاد با کفربه زعم این فقها، باید جهاد کرد.  جز خدا ی به نوع معبود 

در شناخته می شود و  مسابقات تعلیم جنگ است و جهاد از سترش اسالممنظور گ
  گردد.   جنگیدن با کافران واجب مینیز کنار منصوب از جانب حاکم جور، 

نخست واجب می شود، آن گاه مقید به حضور ابتدائی،    با اینگونه استداالت، جهاد 
تواند اجازه جهاد صادر کند و  امام معصوم می شود، سپس نائب عام امام می 

نتیجه آن می شود که حکومت از آن فقیه می گردد و چون احکام خداوند  
تعطیل بر دار نیستند، ولی فقیه اختیار عمل پیدا می کند که جهاد ابتدائی را 

 واجب اعالن کند!   
تناقض آشکار در این  استدالل ها در این است که نیروی عظیم نظامی الزم  می  

    نشین حق می کندجاکه قدرت است را  ،خود  با د  که هدف سازگارگرد 
 

  66موعودانجیل، ص  ، احمدابتدایی ، انگیزه تشریع جهادسبحانى جعفر  -240
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 ابتدائی   نظریه های جایگزینی جهاد   - 3
 :غیر از جهاد در دوران غیبت احکام و عقایدی بهبا  نظریه های جایگزینی جهاد 

در دوران ، بی تفاوت و خنثی مانده و ابتدایی عده ای از فقها در مورد جهاد 
غیر از  احکام دیگری بهجایگزینی جهاد با  یِ  نظریهبه جای  فریضه جهاد،  غیبت
  مساجد و مدارس ساختن  ساختن پلها،  را پیشنهاد کرده اند، احکامی چون :   جهاد  

جهاد فی سبیل اهلل در زمان غیبت را ساختن امکانات  ،  (1651/ 1030)  شیخ بهائی    و ...
 کرده است. رفاهی برای جامعه تعبیر 

 میگوید:   که آل عمرانسوره  28( با استناد به آیه  919/ 307القمی ) ابراهیم علی
ان برای خود دوست برگزینند ، مومنین را رها کرده و از کافرنباید اهل ایمان

وهر کس چنین کند رابطه اش با خدا قطع است، مگر اینکه برای در خطر بودن  
 و اجازت تص یک رختقیه، خود کند. القمی می نویسد اینگونه  از شر آنها تقیه

 است. 
 

تعطیلی    (991/ 381)  صدوق  شیخ معروف به  ،  بن حسین  بن علی  ، محمد ثانی  ابوجعفر
در پاسخ برای کنار  را راه حلی  تقیه  همراه میکند و  را با جایگزینی تقیه جهاد 

همکاری جهاد وتقیه معصوم دانسته و فراتر از  امام غیبت گذاشتن جهاد در زمان
 می نویسد:و   جایز شمرده است  در این رابطه ر را نیزئبا سلطان جا
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از  حجت  جایز نیست. هر کس تا ظهور حضرت آن و ترک است واجب  تقیه "
و   است  شده  امامیه، خارج خدا و مذهب  بکشد، از دین از ظهور دست  پیش تقیه

      241 "است. کرده مخالفت او    امامانخدا و  با خدا و رسول
خطر افکندن   به، کرد. بر این اساس  باید تقیه   است که تقیه وجوب دلیل به ...  "

 مشروعیت تالشی و چنین است  تقیه حکومت، خالف  برپایی برای  جان خود 
    242  ".است جائر الزم با سلطان  زیستیمو ه اریمک،  هغیبت زمان درندارد، 
منطق و قاعده   از  شیخ صدوق ها بسیار زیاد و برداشت شود، تفاوت می مشاهده

 .بهره گرفته است غیبت در زمان اولیه بجای جهاد   تقیهروش کردن 
 

شیعی امامی، تاکید بر این فقیه  (، قدیمی ترین  991/ 381)  ابن بابویه  محمدابن علی
ه ض کردن یک وظیفه دینی یا فری دارد که در شرایط فشار و آزار شیعیان، تقیه

  243.  واجب است
 

در کتاب  ( 1030/1651)معروف به شیخ بهائی عاملی حسین بن  محمد  بهاءالدین
  است، شیخ بهائی بر خالف سنت  را مسکوت گذاشته مسأله جهاد  جامع عباسى

علمای گذشته از تکرار گفته ها و نوشته های پیشینیان در گذشته و موضوع  
جایگزینی جهاد را  در حوزه های علمی  و علما مورد بحث قرار داده است. شیخ 

 
 108 ، االعتقادات، صصدوق شیخ  -   241

 197 - 195 صص 22 ، ج1367االسالمیه،  ، دارالکتبالکالم، تهران ، جواهرنجفی حسن محمد  -   242

   500، ص 1377، تهران مؤسسه امام هادی، ، الهدایه، ابن بابویه  - 243



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

162 

بهائی از انواع جهاد، تنها جهاد در راه خدا را لحاظ می کند و اجرای آنرا در 
را  یاری دادن در راه خدا   "هللجهاد فی سبیل ا"  امور عام المنفعه ضروری و  :

 244. در عصر غیبت به ساختن پلها، مساجد و مدارس تفسیر کرده است
یوسف   شیخ را در تفسیر  شیخ بهائی مشابه تئوری جایگزینی جهاد 

جهاد در زمان غیبت   بحرانی از جهاد می بینیم، شیخ یوسف  ( 1772/ 1186بحرانى)
شیخ یوسف بحرانى    در جامعه تعبیر میکند. انسان را فراهم نمودن مسائل ضروری

در حال حاضر بحث جهاد   "در کتاب الحدائق الناضرة در باب جهاد می نویسد :  
 245".براى ما ضرورت ندارد ، وقت را باید صرف مسائل ضرورى براى مردم کرد 

 
  ترک همه احکام و جایگزینی آنها را با تقیه   ( 1909/ 1288)  کرمانی  کریمخان  محمد

گمان مکن که ائمه سابقه علیهم السالم در این "می نویسد: از قول ائمه آورده و 
شا بلکه جمیع   عالم بنور  والیت قائم بودند و اسرار والیت را آشکار کردند، حا

شرایعی که بیان فرمودند مشوب به تقیه بود واین در نزد فقهای اهل بیت سالم 
تقیه ایشان به سر حد اعال بود، حتی آنکه بسا بود که اهلل علیهم بدیهی است که 

می کردند و بر گزار روزه را از راه تقیه می خوردند و نماز را بهمراهی ایشان 
 246  "و ... الفان میفرمودنداحکام را بر حسب دلخواه مخ 

 
 

 100، ص  ، جوامع عباسى عاملى  - 244

 البحرانى، الحدائق الناضرة ، المقدمة   - 245

 356ص  1العوام، ج  ، ارشادکرمانی کریم ان محمد  -   246
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  ( 1337/1958) الوثقی معروف به صاحب عروه، یزدی طباطباییسید محمدکاظم 
کند، او  می  تفسیرهمه چیز جز  جهاد  به فی سبیل اهلل در زمان غیبت را  جهاد 

را برای ساختن امکانات   مصرف وجوه زکات و دیگران، همچون شیخ بهایی
رفاهی  مثل   ساختن پلها ، مساجد، ساختن خانه، کمکهای خیریه را نوعی جهاد 

 247 می آورد: که زکات، جهاد است. به نقل از قول امام علی تلقی می کند.
که در مصارف زکات آمده تفسیر   "سبیل اهلل"کلمه می نویسد:  ، یزدی طباطبایی

به همه راههاى خیر از قبیل ساختن پلها و مدارس و مساجد و تعمیر آنها و آزاد 
کردن مؤمنین از دست ظالمین واصالح محل سکونت و دفع وقوع شر وفتنه بین  

لم و کمک  مسلمین و کمک کردن به حجاج و زائرین واکرام علماء و شاغلین به ع
 248.کردن آنان با اموال خود، می باشد

 
با اصول و احکام  در این دیدگاه ها، نوعی جابجایی و تغییرات کِیفی،  از جهاد 

  حکم تغییر، جابجایی بار نبود که برای  نخستیندیگری دیده می شود. اما این 
در عصر امامان  فتوی داده می شد،   تقیهو یا  با  احکام دیگر چون زکات جهاد به

ردند برای حفظ ک امامان تالشه بود، اتفاق افتاد نیز  این تغییرات  شیعه یتاریخ
روش  تقیه را   کنند و از  جنگ  و خونریزی جلوگیری  میراث و ارزشهای شیعه

 نند.خود ک
 

، مستدرک محدث نوری، حسین ،جهاد فى سبیل الل ه استو  شجاعت، زکات است بدن جهاد زکات : 247
 46، ص 7و مستنبط المسائل، ج  الوسائل

 316یزدى ، العروة الوثقى، ص     - 248
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بخصوص در مواردی که خالف حق   انتقاد به ابوبکر در مورد چهار خلیفه اول، 
همراهی   ازابوبکر که مشروعیت خود را    زیرا  .دیده می شد اجتناب ناپذیر می شد

میگفت خود  ای  گستاخانهسخنانِ  با  ، اما او استفاده میکرد  با پیامبر داشت از تقیه
روبرو میشدند   مریدان با این مسئله زمانی که ا ی و    249پیامبر نیز تقیه میکرده است.  

را تایید  و عثمان  ، ابوبکر، عمردیگر رفتار سه خلیفه، علیامام و می دیدند که 
آن معنی  رز در اینهای بسیار با تقیه می کند. یکی از نمونهاو  میکرد، میگفتند 

دیده علی با عمر را دوستانه توصیف نمی کنند، ولی    از آنجایی که رابطهِبود که،  
سال در  25را به زوجیت عمر در می آورد و یا  ومثعلی دخترش ام کلشود  می

این سکوت و توافقات او را    مخالفین شیعه .برابر حکومت آنان سکوت پیشه میکند
، امامان  و امام صادق کردن علی تعبیر میکنند و آن را به دوره امام باقر به تقیه

پنجم و ششم نیز تعمیم می دهند و میگویند چون شیعیان در آن دوره شدیدا  
  آیات قرآن  بهتحت آزار بودند این امامان نیز برای حفظ جان مردم با استناد 

 ند.  تقیه میکرد 
  

 
249 - Ahmad b. Zayni Dahlân, Risâla fi  kayliyyat almunâzara ma’a ‘l-shi’a wa’l-
radd ‘alaghim, Cairo, 1323, pp. 45-46. 
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    اهل سنت یدید فقهاابتدائی از  جهاد 
، در  ابتدائی، همانند اندیشه برخی از علمای اولیه شیعه  در ریشه یابی وجوب جهاد 

اندیشه گروه های جهادی این تفکر عینأ دیده می شود که آنان نیز عملیات جنگی 
خود را موّجه و مشروع و از نظر فکری  بر پایه ها و  اصول  " خرابکارانه"و 

 ها، حنبلی  ، حنفیمحکمی استوار میدانند. دیده می شود، چهار مکتب اهل سنت
مسئله جهاد توافق و اشتراک عقیده دارند  و در جهاد    درها    ها و مالکی  ها، شافعی

 چه، جهاد دفاعی  یا جهاد تهاجمی اختالفی بین آن وجود ندارد. 
،  های نظامیگروه این شاهد گسترش بدین سو  آخرِ قرن بیستماز دهه های 

ای بر اساس  برای به وجود آوردن جامعه جهاد  که خواستار هستیم  ایدئولژیک
 .  در جهان  هستند "غیراسالمیاحکام "شریعت اسالمی و پاک کردن 

  "، است   جهان   وظیفه فردی همه مسلمانان  جهاد   و   مسلمانان جهان  به    فراخوان"  
دفاع " هایبه نام (1989/ 1410) عزام یوسف عبداهللموضوع اصلی دو کتاب مهم 

-باشد. اندیشهمی "الحاقبه کاروان " ،( ق بالقافلهلحا ) "های اسالمیاز سرزمین

جدید نقش   یهای جهاد پردازی برای سازمانهای عبداهلل عزام در تئوری
های او تبدیل به مانیفستی داشته است. نوشته  جهاد   در پیش برد این تئوری  بسزایی

به راه   جهانی علیه غرب ی خواهند جهاد برای جنگجویان مسلمانی شد که می
جلوگیری از تسلط کافران بر  برای  جهاد "عزام می نویسد:  شود.  انداخته

است، جنگ کردن و یاری رساندن به   استقرار جامعه اسالمی و مسلمانان
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  حفاظت از سرزمین اسالمی و جلوگیری از فاسد شدن آن  برای جنگجویان
 250  "است.
نباید  برای جهاد ظواهری در این باره معتقد است: جوانان مسلمان  ناایمایضأ، 

و  یهودیانا، همنتظر اجازه گرفتن از کسی باشند؛ زیرا جهاد با امریکایی
هر مسلمانی که به پیروزی   …، واجب عینی استمتحدانشان، یعنی منافقان مرتد

تواند هیچ ندایی را برای توقف جهاد بپذیرد و مند است نمیاسالم عالقه
 251ند. امت را از آن منصرف ک دتواننمی

اولیه دینی مانند   نظریه های مراجع  نظر خود را در کتابش به  الظواهری ایمان
استناد  و  ارجاع داده است.    طبیامام قر  و    زیالیی  صلیمو   ، معدوی  ،  امام کاسانی

252     
 

از دید   در زیر، به اختصار،خالصه ای از جمله ماخذ و منابعی را در باب  جهاد 
مکاتب چهار گانه سنی مذهب و اشتراک عقیده بین آنان در این حکم را می  

 آوریم  و سپس به نظریه جهاد ابتدائی در این مکاتب خواهیم پرداخت : 
 

 ،مکتب حنفی

 
250  -  Abdollah Azzam, Rejoins la caravane, note 103,1987, p. 174. 

 28،ص2002 ، کلمات خود،ظواهری    -  251

252 - Al ZAWÂHÎRI Ayman, L’Absolution des ouléma et des moujahidines de 
toute accusation d’impuissance et des faiblesses,  (Traduit de l’l’arabe par Jean 
Pierre Milelli), Edition Milelli, 2008, pp. 126-128. 

http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
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، در کتاب صاحب فتح القدیر( 1457/ 861الدین ) کمال ، ابو عبداهللابن الهام
و   می نویسد :  پیمان شکنان را بخوانید به دین حقیقت " پیروزی با تمام توان"

  253اگر شما را نپذیرفتند با آنها بجنگید. 

در کتاب اعجاز می نویسد: همه توان و نیروی خود را در باالترین   کیسانی علی
    254افراد و با بلند ترین صدا ها در راه جنگ در راه خدا بکار بگیرید. 

 ، مکتب مالکی
الزم است جنگ مسلمانان بر ضد پیمان شکنان و کسانی که به هیچ عهدی پایبند 

  255د ادامه یابد.  نیستند تا  غالب شدن  پیام خداون

 ،مکتب شافعی
عقیده دارد که آیات ناظر به   ، رهبرمذهب شافعی(722/ 104شافعی) امام محمد 

ای حرام  ههصلح و نهی از جنگ تا شروع تهاجم دشمن و نیز منع جنگ در ما
منسوخ شده   (193/بقره) همه با نزول آیه »وقاتلوهم حتی ال تکون فتنه«و  شرعی
 است.  

 
253  -  A.Kissani, Ibn al-Houmam, la victoire du Tout Puissant, 5/187. 

254  -  A.Kissani, Les Merveilles,  9/429. 

 کتاب “ الکیسانیه، فی التاریخ و االدب” از وداد القاضی نیز قابل مطالعه است

255 - Al-Qaida  dans le texte, Ecrits d’Oussama ben Ladan, Abdollah Azzam, 
Ayman al-Zawâhîri et Abou Mossab al-Zarqawi (traduction de Gilles Kepel, 
introduction de Jean-Pierre Milelli), Presse Universitaires de France, pp. 185-186. 
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نیز همانند شافعی بر نظریه  حنبلی از بزرگان فقه ،(1223/ 620)المقدسی ابو محمد
 256ابتدایی، حداقل سالی یک بار تأکید دارد.  جهاد 

، قانونأ جنگیدن با تمام توان در برابر عهد شکنان   می نویسد: جهاد  ابن حجر
 257است. 

 

 ،مکتب حنبلی
جنگیدن و بکار بردن    همان مضمون باال  یعنی جهاد   "در متن    القاعده  "در کتاب  

 وردگار را میخوانیم. هر آنچه در توان است برای پیروز کردن فرمان پر

باشمشیر می نویسد: با کفار بجنگید برای    در کتاب  مقدمه، در باب جهاد  ابن رشد
کردن دین، با پیمان شکنان بجنگید تا اسالم بیاورند یا تسلیم به پرداخت   محقق

  258مالیات بشوند.

، آنچه به   "در راه خدا"در کتاب فتوحات می نویسد : با شنیدن جمله   ابن حجر
 است و جهاد.  ذهن آدمی میرسد فقط جهاد

 

 
سال دوم، شماره دهم، ، ی علوم انسانیسیاسی شیعه و اهل تسنن،  ماهنامه در فقه مفهوم جهاد ،فیرحی داود - 256

 ۱۳۹۰ فروردین

257  -  Ibid., pp. 185-186. 

258  -  Al-Qaida  dans le texte, Ecrits d’Oussama ben Ladan, Abdollah Azzam, 
Ayman al-Zawâhîri et Abou Mossab al-Zarqawi (traduction de Gilles Kepel , 
introduction de Jean-Pierre Milelli ), Presse Universitaires de France, pp. 185-186. 



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

169 

اسالم و رکنی از ارکان دین و    احکام واجب ای از  را فریضه  جهاد   اهل سنت   فقه 
شاهد  ، مکاتب چهارگانه، در اهل سنت در دنیای  داند.واجب کفایی می آن را

برای پیدا   دارد که سعی ی این است دستگاه فقه: اولین سه دستگاه فقهی هستیم
 دومین دستگاه، اینکه  برگردد، اصلی و اولیه متون به نص  ،کردن احکام زندگی

دهه  از ی  را که سیرا سعی می کند که تف و پاسخ نداد،  هر کجا نص روشن نبود 
به و دستگاه سوم  اینکه  استخراج کند، تاریخ صدر اسالمهای نخستین قرن اول 

، احکامی که اهل تسنن در فقهنه است که نند، این گوکمی مکانیزم قیاس تکیه 
و احکامی    ویندرا احکام با احاطه می گ   ه باشند  داشت  ی  دلیل روشنبا نص    مستقیما  

احکام بدون احاطه می  ه  و به تفسیر نیاز داشته باشد،  نداشت  ی با نص که دلیل روشن
 259نامند. 

تنها به ، جهاد  تفاوت دارد جنگیدن    با قتال و  و جهاد ابتدائی،  ، جهاد اهل سنتنزد  
ه در راه خداوند و برای کسب رضایت خداوند انجام  گفته می شود ک  مبارزه ای  

ودر   در معنا و مفهومجهاد با انواع دیگر  اختالف بنیادین جهاد ابتدایی ،گردد 
این نوع جهاد  در   حکم شرعی  یابی به  هدف آن  خالصه می شود،  دست  و  ت  عل

امری    جهاد ابتدایی"تأکید شده،    به همین خاطر   می گردد ،    مشخصتعریف  آن  
 260  ".تجاوز و ظلم ممنوع استلی مشروع و

 
 133، ص 1سیاست، ش  ، مفهوم جنگ و اخالق نظامی در اسالم شیعی، فیرحی داود  - 259

،بنقل از تروریسم شناسی 31ص ریاض،  اهلل،بین االرهاب الممنوع و الجهاد المشروع، اهلل عنایت ع مت  - 260

 177،ص
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برای تحقق عنوان »دفاع مشروع« از تعبیراتی   فقیهان مذاهب مختلف اهل سنت
»فرود وحلول« دشمن استفاده کرده اند. این ، »ورود ناگهانی« ،مانند »هجوم«

تعبیرات نشان می دهد که از دیدگاه آنان، بعد از وقوع تجاوز موضوع »دفاع  
می شود. ظاهر این گونه تعبیرات حاکی از آن است که »دفاع  مشروع« محقق

ع مشروع« نیست. لیکن پیشگیرانه« از دیدگاه فقیهان اهل سنت، از مصادیق »دفا
بعضی از دانشمندان معاصر اهل سنت، دفاع پیشگیرانه را از مصادیق دفاع مشروع  

اد ناست "بنی مصطلق"شمرده و برای اثبات دیدگاه خود به سیره نبوی در غزوه 
اسالمی با آنان معاهده ای  حاکم : اگر از دولت هایی که ندگفته اآنها . ندکرده ا

سته، آثار و عالئم دشمنی و خیانت و تجاوز هویدا شود، دفاع پیشگیرانه در برابر  ب
اسالمی پیش از هر اقدامی اعالم حاکم  این قبیل دشمنان مشروط به این است که  

منحل و پایان یافته تلقی می شود، آن گاه حق دارد آنان    با   ا شکند که معاهده  
   58، آیهانفال  سوره  به  یهبرای اثبات این نظر  آنان  اقدام به»دفاع پیشگیرانه« نماید.

و اگر از خیانت قومی اندیشناک  "ند که: نیز شاهد آورده ا  از تفسیر قرطبیو 
، که خداوند خائنان را دوست بر گردانشدی، تو نیز همان عهدشان را به سویشان  

     261 ".ندارد 
نداشتن عهد دلیل بر تجاوز نیست، هستند  این استدالل توجه بر این ندارد که 

بسیاری از کشور هایی که معاهده عدم تجاوز باهم ندارند و به همدیگر هم تجاوز 

 
 32، ص8)جامع البیان الحکام القرآن(، ج ،تفسیر قرطبی  - 261
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بر آورده می  را تجاوز هایشان هنمی کنند این نوع از فتوا ها  نیاز  متجاوزین ب
 کند .

دفاعی تقسیم جهاد  و    ابتداییجهاد    را بر دو نوع    جهاد نیز    کالسیک اهل سنت  فقه
 ند. و در مورد جهاد ابتدائی می نویسند:میک

، جنگ و محاربه با کفار و مشرکین میباشد که مسلمانان به منظور  ابتدایی جهاد 
جهاد ابتدایی را واجب میدانند و   اسالم، آغازگر آن هستند، اهل سنتدعوت به 

 قرطبی بن عبداهلل یوسف امام ابوعمر ،آن را از وظایف مسلمانان تلقی می کنند
(  از علمای  1203/ 600)    مقدسی  عبدالغنی  دابو محمو      از رهبران مالکی  (1078/ 471)

 در هر   بر نظریه جهاد ابتدایی  ( 819/ 204)  شافعی  محمد ادریسهمانند امام    حنبلی
هم به همان سیاق   سال یک بار تأکید دارند، اندیشه جهاد ابتدایی در آثار حنفی

ه بن عبداللَّ نالدی جمالدیگر مکاتب فقهی و سنتی اهل سنت تأکید شده است، 
بر ما واجب است تا جنگ علیه آنان   : معقتد است  (1360/ 762)  زیعلییوسف 

کرده  )مشرکین( را شروع کنیم هر چند آنها اقدام و شروع به تهاجم علیه ما ن
 262.باشند 

به  این فقه معاصراز منتقدان  برخی ،سنت اهل  های رایج در فقهبرخالف نگرش 
اند  نیستند. متفکران معاصر بر این عقیده   دفاعی قائلجهاد  ابتدایی و    تفکیک جهاد 

درنتیجه در اسالم، صلح اصالت دارد  ، که آیات مقیّده، مفّسر آیات مطلقۀ جهادند
این دیدگاه علمای متأخر که بیشتر در گیر   و ماهیت جهاد، صرفاً دفاعی است. 

 
 133، ص فیرحی، مفهوم جنگ و اخالق   - 262
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و نگرشی فراتر از نگرش  روز هستند تحوالت شرایط اجتماعیو اقتضائات زمانه
 263 .دناران فراوانی داردطرف دارند که به تفکر در عمق آیات قرآنی  ی،تسنّ

 
  

 
م.( و شیخ 1266ق.)664 عبده  گرایانی  ون شیخ محمداصالحتوان به سنت در این زمینه میاز علمای اهل - 263

الملل اصل را بر صلح م.( و رشید رضا نام اشاره کرد که با توجه به وضعیت بین1310ق. )710 شلتوت محمود

  سالم در دو ســوی صلح و جنگا، فرهنگیان دانستند: مجتبیمی
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-و القاعده طالبان-سلفیه و جنبش های اسالمی  

 

 سرچشمه های فکری القاعده

 

تواند رویکرد به لحاظ تاریخی، سوای وجه تروریستی آن که می  القاعده
 طوالنی نسبتا تاریخی پیشینه دارای اسالم جهان در باشد، آن به دیگری  تاریخی

.  رسد  می    ،داقل به ابن تیمیهح  القاعده  نظری   های  بنیاد   و   فکری  های  ریشه.  است
  به  هم و تیمیه ابن عصر موقعیتی و  زمانی های شباهت لحاظ به هم مساله این

  د  بنیا و تیمیه ابن گفتمان در  زبانی نشانگان تنگاتنگ بسیار شباهت وجود  لحاظ
.  رسد می  نظر  به روشن زیادی حدی  تا القاعده، بخصوص ،  اسالمی گرایی

  رسیده  مستقیم طور  به هم  القاعده برای تیمیه  ازابن  اطیافر تفکر  میراث  البته
  الهام موجب تیمیه ابن از مانده جا به آثار که معنا این به مستقیم؛ غیر هم و است

  آثار آن  از غیر. است بوده اسالم جهان در گرایی افراط برای بسیار بخشی
  نظرات    ربه شدنف   در  تیمیه  ابن  بعد   ما   های   نحله  و   علما  های   قرائت   و  ها   برداشت

  و  تیمیه ابن به نیز مسیر  این از القاعده سازمان که اند داشته مضاعف تاثیر وی
  ابن های  ایده از سرشار « »مودودی آثار مثال. کند می  پیدا  نسبت  های اندیشه

 فرج« السالم »عبد  نوشته «،الغایبه »الفریضه معروف رساله همچنین. است تیمیه
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می گوید حتی   کپل  اثر مشهور ابن تیمیه است. ژیل  یک  از  چرایی  چون  بی  کپی
  برای  این کتاب چیزی بیش از یک دستکاری ساده پاراگرافهای کتاب ابن تیمیه

   264.است نبوده مردم برای  آن  ترکردن فهم قابل
  این   اینکه  چه  نیستیم،  القاعده  فکری  های  بنیاد    البته دراینجا ما در پی نقد وبررسی

  خواهیم   می   فقط  بلکه  طلبد،  می   ی دیگری از تحلیلگونه و    دیگر  مجال  خود   کار
 می و کنیم بررسی تاریخی لحاظ به ، را گرایی افراط اندیشه وتطور تحول سیر

 «»جهاد  چون ومفاهیمی اسالمی مهم  های  آموزه چگونه که  دهیم نشان خواهیم
ر های  معیا  دارای روزگاری که دیگر مفاهیم  از بسیاری و    »دعوت«  ، »شهادت« ،

روشنی بودند و خط ومشی امت اسالمی را روشن می ساختند، چگونه دچار 
  پدیده    مدند که امروزه ما آنها را در قامت ناموزونآ کژتابی شدند و به شکلی در  

 کتاب همین مثال عنوان به. بینیم می القاعده چون  ای الخلقه ناقص های
افراطی در جهان اسالم شد   های  حرکت  از  بسیاری  آغاز  سر  که  «الغایبه  »الفریضه

دانسته شده است، از سوی دیگر بسیاری   که به نوعی کپی اندیشه های ابن تیمیه
از اندیشمندان مسلمان نویسنده این کتاب را متهم کرده اند که او خود چیزی از  

وآنهارا غالبا به صورت اشتباه وغلط نقل کرده  ایده های ابن تیمیه ندانسته
    265ودرکتاب خود، آورده است.

 فکری تبارشناسی به تر، دور تاریخی مالحظات نظرداشت در بدون بخواهیم اگر
 گرایی افراط های سرچشمه  توانیم می بیندازیم، نگاهی معاصر تاریخ  در  القاعده

 
  .239، پیامبر وفرعون، حمید احمدی، ص کپل ژیل   -  264
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 جستجو  آن  اصلی  سرچشمه  سه   در  است،  یافته  تبارز  القاعده  چهره  در  که  را،  فعلی
  اخوان جنبش  فت ودیوبندیسم در شبه قاره،خال جنبش از عبارتند که کنیم

  که است اینجا جالب. سعودی عربستان در وهابیت جنبش و مصر در المسلمین
  ماهیت   از  مارا  تحلیل  گونه  این  که  برسد   نظر  به  چنین  نخست،  وهله  در  است  ممکن
  با  ولی کند،  می دور است، مدرن  جهان  با القاعده نسبت  همان که ما اصلی بحث
 های  جنبش با القاعده فکری ارتباط در خواهیم یافت که علی رغم دقت کمی

  نیز  جنبشها این خود  که رسیم  می نتیجه این به  اسالمی، های  سرزمین در اسالمی
 ارتباط  ،غرب  استعمار  پدیده  مخصوصا اسالمی،  های  سرزمین  در  بیگانگان   حضور  با

 .دارند مستقیم
  

 سرچشمه های شبه قاره ای:
 رشد و ترویج  اصلی های کانون از یکی ، اخیر قرن سه طول در  شبه قاره هند

  بتوان   را  گرایی  د   بنیا  های  سرچشمه  نخستین  شاید.  است  بوده  اسالمی  گرایی  بنیاد 
 های سلطنت ترین مقتدر از یکی روزگاری که یافت هند پهناور سرزمین در

در   مغول امپراتوری زمان در ابتدا  حرکت این. است رفته می شمار به اسالمی
شاه   « علیه حکومت اکبرفاروقی سر هندی هند توسط کسی به نام »شیخ احمد

بابر شروع شد. در آن زمان که شیخ احمد سر هندی حکومت اکبر شاه را در 
حال انحراف از اسالم اصیل می دانست، خواستار اسالمی خالص وعاری از 

به زمان شاه    های خویش  فرود   فرازو  تمام  با  حرکت  این.  شد تاثیرات آیین هندو
  وهم  فقهی  مشرب  دارای  هم   که  اهلل  ولی  شاه   .رسد  می   (  1762  –   1703)    ولی اهلل
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  می  سوال زیر را  هند در مغوالن امپراتوری مشروعیت است،  گری صوفی مشرب
  او . کند می مطرح را اسالمی خالفت نظریه  قاره شبه در بار نخستین وبرای برد 

. کند  می  جهاد   اعالم   ه در شبه قاره علیه »ماراسها«ک  است  کسی  نخستین  همچنین
  احیای  تجدید در استراتژیک نظریه یک صورت به جهاد  که است  بعد به آن  از

 .آید می در قاره درشبه دین
به حضور انگلیسی ها در همین زمان در  جالب این است که گرچه شاه ولی اهلل

شبه قاره ، هیچ اشاره ای نمی کند و تمام توجه خود را متوجه هندوهای افراطی 
« فتوایی صادر می کند مخالف مسلمانان می کند، در حالیکه پسرش » عبد العزیز

در   266می نامد.  انگلیسی ها دارالحربرا به دلیل حضور  و در آن سراسر هند 
هرصورت به نظر می رسد که تفکر این پدر وپسر به عنوان یک نظریه ثابت و پایه  

 در جنبش اسالم شبه قاره تاثیر بنیادین داشته است.
بن عبد   این است که او »محمد یکی از نکات جالب در مورد شاه ولی اهلل

« همزمان در مدینه در یکجا درس خوانده اند و هیچ بعید نیست که این  الوهاب
دوتا از اساتید واحدی بهره برده باشند. نکته جالب تر اینکه این مساله را تایید می 
کند این است که این هردو ، به جای اینکه مبارزات خود را متوجه قوای 

  267کنند، هردو معتقد به اصالح امت اسالمی از درون بوده اند.استعماری وبیگانه  

  که بودند   آن   جالب تراینکه این هردو خواهان زدودن خرافات از دین واصالح
 

اول، ، اسالم و نوگرایی سیاسی، ابوالحسن سروقد مقدم ، آستان قدس رضوی،  اپ اولیور روا، افغانستان   -  266
 .  89ص   ،1369

 .  193، ص 1384سمت،  اپ اول،   اسالمی معاصر ، تهران،  موثقی ، جنبشهای احمد   -  267
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ان وحدت  خواه ونیز شد می شیعه مذهب متوجه آنان نظر به خرافات از بخشی
  در هند   شاه ولی اهلل  مذاهب اسالمی بودند ولی در عین حال گفته شده است که

زمان خودش، تنها راه اصالح و پیشرقت اسالم را در شبه قاره ، وحدت بر محور 
   268تیپو سلطان می دید، کسی که خود یکی از حاکمان شیعی هند بوده است. 

رین مبارزان ضد انگلیسی در هند ت مهم از یکی و  علی  تیپو سلطان فرزند حیدر
 به شمار می رفت . 

حمله می   ، به عقاید شیعهواهل حدیث وفرقه نقشبندیه او درست مانند ابن تیمیه
کند واولین کسی است که در شبه قاره اختالفات میان تشیع وتسنن را دامن می  

   269زند.
( نوه اش    1824  -   1746)    ، شاه عبدالعزیزدهلویورت، فرزند شاه ولی اهللدر هرص

را به جنبش ضد استعماری وضد   ، جنبش اصالحی شاه ولی اهلل شاه اسماعیل
نخستین کسی بود که از  شاه عبد العزیز انگلیسی تبدیل کردند، چنانکه گفتیم

استفاده کرد. دارالحرب خواندن هند،   « برای هنداصطالح فقهی »دارالحرب
پیامد های فقهی خاص خود را داشت. مهم ترین پیامد این مساله، ظهور پدیده  

انگلیسی بود که منجر به قیام های بعدی علیه انگلیسها   مار« علیه کفار و استع»جهاد 
به دست   ، رهبری جنبش ضد استعماری مدرسه دیوبندشد. بعد از عبدالعزیز
  طور  به که بود  کسی او.  افتاد (  1831 –  1786)   بریلوی  شاگردش، سید احمد 

 
در سیاست و حکومت پاکستان ، ف لنامه مطالعات منطقه ای جهان اسالم ،  نوذر شفیعی ، نقش دیوبندیسم   -  268

 .   71، ص  1385، سال  28شماره 
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بسیج عمومی علیه انگلیس زد و بسیاری از سرزمین های آن روز    به   دست  گسترده
 همچنین  گسترش داد. هند را تصرف کرد و متصرفات خودرابه طرف افغانستان

 به   را  حزب  اولین  ونیز  گمارد   همت  پشتونها  میان  در  تبلیغ   به  که  بود   کسی  اواولین
   270کرد.  گذاری ن  بنیا جماعت«» نام

، یک قیام سراسری   1857بریلوی، در سال  و سید احمد بازماندگان شاه ولی اهلل
و عمومی را علیه انگلیسها رقم می زنند، اما این قیام به شکست منجر می شود. بعد  

قسیم می شود؛ گروهی ازاین قیام است که جنبش اسالمی هند به دوشاخه عمده ت
مانند  ، وفادار می  را به پیش می برد و به اهداف مکتب دیوبند  که همان خط جهاد 

وگروهی که به رهبری »سر سید احمد خان هندی« راه مدارا را وهمزیستی 
ا  ها در پیش می گیرد ودراین راستا مکتب »علیگر« رمسالمت آمیز را با انگلیس 

اختالف میان این دوفرقه مهم اسالمی در شبه قاره زمانی به    271. بنیان می گذارند
به خالفت رسید، مسلمانان   دوم« در ترکیه اوج خود رسید که وقتی »عبدالحمید

و   هندی که عمدتا پیروان مکتب دیوبند بودند، برای وی پیام تبریکی فرستادند
  آنها از آن  وطی فرستاد  هند مسلمانان  برای ای جوابیه نیز   سلطان عبد الحمید،

. کنند پرهیز وتفرقه اختالف از و بپیوندند خالفت جهانی جبهه به که کرد  دعوت
سرسید احمد خان به شدت با این جوابیه سلطان عبدالحمید، به مخالفت   اما

 ترکیه از که ندارد  حق ، الحمید عبد سلطان که کردمی استدالل  پرداخت و

 
 . 90اولیور روا ، پیشین ، ص    -  270
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 است (  ترکیه)  کشور  یک  تابع   و  ا  چون  کند،  تعیین  مشی،  خط   هند  مسلمانان  برای
   272(.هند) دیگر کشور تابع  هند  مسلمانان و

  مطرح   هند  در  ومیانه،  سوم  خط به عنوان سردمدار  اما در همین زمان سید جمال
  شاگردان  از بسیاری نیز  و علیگر« »مکتب  نوگرای شاگردان از بسیاری که شد

 شا این از یکی. آوردند رو وی  طلبانه واصالح  روشنگرانه آرای  به  ،دیوبند مکتب
سانی چون »رشید  ک  های  اندیشه  با  هماهنگ  و  جمال  سید  پیرو  را  خود   که  گردان

  مکتب  سه از  که او. بود  آزاد« الکالم ابو  »موالنا  « می دانست،« و »عبدهرضا
  شدت   به  که  بود   کسانی  از  یکی  گرفت،   می  الهام  جمال،  سید   ومکتب   علیگر  دیوبند،

  در اسالمی گسترده خالفت یک وخواهان  کرد  می حمایت خالفت،  جنبش از
مهم ترین مجالت اسالمی را  ا وی یکی ازراست همین در. بود  اسالم جهان سراسر

  وعظمت   رویاها  به  را  مسلمانانو  زد   می   قلم   آن   در  وخود   کرد   تاسیس با عنوان »الهالل«
 جامعه  های پایه بود، معتقد شدت به اسالمیسم پان به که او. خواند می فرا گذشته 

توار می  اس آتی نکته پنج  در اسالمی« »امت قالب در را اسالمی جامعه شناختی
 کرد:

 هواخواهی از یک خلیفه واحد ووفا داری به وی،  - 1
 تجدید قوا واجتماع به نام او، -  2
 او،  از جامعه آن  وفرمانبرداری اطاعت - 3
 ،داراالسالم به دارالحرب الحاق زمان تا دارالحرب از مهاجرت - 4

 
حسن الهوتی ، مشهد، آستان قدس   ، مشیر الحسن ، جنبش اسالمی و گرایشهای قومی در مستعمره هند    -  272

 . 82، ص 1367رضوی،  اپ اول، 
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   273.گیرد  صورت شکل چند به تواند  می که ،جهاد  – 5
 پدیدار دو ای بنیادگرایی اسالمی، امروزه درچهرهسرچشمه های شبه قاره

 »ابواالعلی سیاسی های اندیشه یکی است، داشته تاثیر القاعده سازمان  بر   اساسی
  دیوبندیسم   ایدئولوژی  قالب  در  که  پاکستان  اسالمی  مدارس  دیگری  و   «مودودی

بان، حضور وسیع وطال  القاعده  قالب  در  وبعدها  افغانستان  جهاد   در  رهگذر  این  واز
 وهمه جانبه داشته است. 

که بر جریانات اسالمی دنیای عرب، ، یکی از نادر غیرعرب هایی است مودودی
تاثیر فوق العاده داشته است؛ اندیشه های سیاسی که شاید به اندازه اندیشه های 

و بن الدن، افراط گرایانه نبود ولی خواسته، یا   کسانی چون ایمن الظواهری
  و  رحانشا  نخواسته، تبدیل به چیزی شد که شاید مورد تایید خود وی هم نبود.

  نبوده کم عرب جهان در مودودی، ،  سیاسی های اندیشه پذیران  وتاثیر مفسران
 دستگاه وارد  قطب سید توسط وی، های اندیشه دیگر، هرکس از بیش ولی اند

سیاسی در   حزب یک بار نخستین برای  مودودی. شد اسالمی گرایی بنیاد  فکری
 تاسیس   جماعت اسالمی« که هدفش در قدم نخستپاکستان تاسیس کرد، به نام »

. بود  ،غرب یعنی مسلمانان، تاریخی دشمنان با «»جهاد  وبعد اسالمی حکومت یک
  برنامه  بشر، زندگی  زوایای همه برای  اسالم که زد  دامن اندیشه این به مودودی

فراورده های شرق وغرب، بی نیاز ه هم از  براین بنا دارد، گفتن برای  حرف و
او به کسانی که به گمان خویش دم از دموکراسی اسالمی و مفاهیم     274است. 
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ن دم می زدند، به شدت تاخت وخود یک الگویی ازحکومت اسالمی ارایه آشبیه  
کرد که بعدها درون مایه های اصلی مدل حکومتی پیشنهادی سید قطب را 

قطب بعدها ارایه کرد، دقیقا همان چیزی بود   تشکیل داد. مدل حکومتی که سید
در شهر   1339که قبال مودودی گفته بود. مودودی در یک سخنرانی در سال 

الهور، ایراد کرد، به موارد زیر به عنوان شاخصه های اصلی حکومت اسالمی  
 اشاره می کند:

گرامی  ) شود  می انتخاب گاری  وپرهیز تقوا بر مردم سوی  از اسالمی  حاکم  –  1
 (  13 آیه  / ترین شما در نزدخدا با تقواترین شما است . / سوره حجرات

 ودر ندارد  مسلمانان سایر به نسبت وفضیلتی برتری هیچگونه  اسالمی زمامدار - 2
 .کنند محاکمه ویا عزل اورا توانند می مسلمانان تقصیر صورت

 شورت کند.م دیگر مسلمانان با مملکتی امور در باید  اسالمی حاکم  – 3
 .کند احراز  مسلمانان اکثریت آرای باید  موضوعه قوانین - 4
 اجتهاد  اساس بر باید قاضی و است  مستقل کامال حکومت در قضایی محاکم – 5

   275.کند صادر رای خود 
 نیز مدل حکومتی با این ویژگی ها ارایه کرد:  بعدها سید قطب

 .ندارد  خاصی طبقه به اختصاص اسالمی حکومت  – 1
 .گیرد  قرار الهی حدود  دایره در باید  حکومت - 2
 .شود  انتخاب مردم  توسط باید مجریه  قوه – 3
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   276. شود  عمل مسلمانان جمیع  ویا اکثریت رای به باید جدید مسایل در – 4
بر دارد که قبال،  همان چیزهایی را  در چنانکه می بینیم، سخنان سید قطب

با عبارت دیگر گفته بود. چنانکه بعدا خواهیم گفت شاگردان سید قطب    مودودی
 رساندند.  این اندیشه ها را بعدها به القاعده

« وسر چشمه های شبه قاره ای بنیا د گرایی »دیوبندیسم  اما راه دیگر رابطه القاعده
رشید«   یا همان مدارس اسالمی پاکستان است. دیوبندیسم که به گفته »احمد

روزگاری برای اصالح جامعه اسالمی به وجود آمده بود، ولی وقتی در قامت 
در      277در آمد، یکی از خشن ترین چهره های خود را به نمایش گذاشت.  طالبان
، وقتی دیوبندیه، جشن صد سالگی خود را برپا کرد، تعداد مدارس  1967سال 

اما این مدارس   278.است بوده مدرسه 0900  دیوبندی در سراسر آسیای جنوبی
که تعلق خاطر خاصی به دیوبندیسم داشت، به شدت  بعدها در زمان ضیاء الحق

مدرسه اسالمی از زیر شاخه های   900، تنها  1971افزایش یافت. در حالیکه در سال  
دیوبندی در پاکستان فعال بود، اما در اواخر دوران ژنرال ضیاء الحق تعداد ثبت 

باب مدرسه دانسته شده است   25000و ثبت نشده آن  8000شده این نوع مدرسه 
که در آنها حدود بیش از نیم میلیون محصل علوم دینی، مشغول به تحصیل بوده 
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حضور این سربازان بی نام ونشان که یک ارتش قوی و دارای انگیزه     279د.ان
بسیار پررنگ است، ولی  افغانستان های قوی را تشکیل می داد، گرچه در جهاد 

تالقی آن را با سازمان القاعده زمانی می توان بهتر درک کرد که در یک بازی 
و ایاالت متحده، علیه شوروی سابق و    پاکستان، عربستان سعودیبین المللی میان  

در راستای مبارزه با کمونیسم، به کار گرفته شدند. این تالقی ورابطه زمانی عقالنی  
تر می شود که می بینیم در تشکیل این ارتش مفت، اندیشه های سیاسی جنبش  

  « الظواهری   »ایمن  ،  «عزام  اهلل  »عبد  چون  کسانی  هیات  در  اسالمی،  –های عرب  
  ،  جهان سراسر از مذهبی های سرمایه ونیز ، افغان های عرب شکل در کل در و

 القاعده، سازمان دیگر دوسرچشمه دنبال به باید که است اینجا. شوند می سهیم
 .  رفت ،مصری قطبیسم و  سعودی وهابیت یعنی

  
 

 :اخوانی های سرچشمه  قطبیسم یا
به   مصر، یکی دیگر از سرچشمه های القاعده وجنبش اخوان المسلمین سید قطب

، بیش از هرچیز    شما ر می رود. شاید جنبش اخوان المسلمین وبنیادگرایی مصری
 «البنا »حسن  نسبتا روشن و بدور از پیچیدگی های فلسفیوامدار اندیشه های 

جنبش اخوان زمانی ظهور کرد که ناسیونالیسم عربی و جنبش  و البنا حسن. بود 
وبه خصوص استعمار انگلیس   اصالح طلبی اسالمی، از مبارزه با سیطره استعمار

المسلمین در ابتدا به گفته حسن البنا وظیفه اش فقط دعوت عاجز ماندند. اخوان 
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ن البنا ،  حس  شخص نظر به  به آموزه های اسالمی و زندگی عصر پیامبر بود و
اخوان المسلمین فراتر از یک حزب سیاسی، موسسه خیریه ، سازمان محلی و...  

در    280بود. او می گفت اخوان المسلمین روح جدید در کالبدامت اسالمی است. 
پایان جنگ جهانی دوم حسن البنا سازمانی از اخوان المسلمین ساخت که دارای  

غیره بود. وقتی  .همه امکانات تبلیغی، انتشاراتی، کارگری، ورزشی، مطبوعاتی و..
با استعمار مطرح شد،   عبد الناصر مساله کانال سویز به وجود آمد وسازش جمال

ن المسلمین کم کم، به مبارزات انقالبی روی آورد. گرچه که شاید در ابتدا  اخوا
 فتم گرانجا ، اخوان اعضای توسط  کسی چون حسن البنا با اقداماتی که بعدها

موافق نبود. ولی جبر روزگار که بیشتر در چهره استعمار وحضوربیگانگان  ،
کشاند که آن را به زودی به  واسراییل در منطقه، اخوان المسلمین را به سمتی 

پایگاه گروه های افراطی وبنیادگرا تبدیل کرد. این مساله زمانی شدت بیشتر یافت 
که حسن البنا بر اثر اختالفات وی با دولت، توسط عوامل دولتی ترور شد وخود 

 یکی از اولین قربانی های تروریسم به شمار می رود.
وبعدا با انورسادات  عبد الناصر با حکومت های جمال  مبارزات اخوان المسلمین

آنها را آماده مبارزات سیاسی و نیز انقالبی کرد. شکست های پی در پی اعراب  
وبحران مشروعیت ناشی از نابسامانی های فکری دنیای عرب و  در برابر استعمار

ولوژی های سیاسی نظیر مارکسیسم و ریشه های عمیق اسالمی در مردم  ضعف ایدئ
مصر، موجب شدکه اخوان المسلمین به لحاظ محبوبیت توده ای ومردمی  
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همچنان پیشتاز باقی بماند. اما در سال های حکومت انور سادات انشعابات گسترده 
ظهور سه  میالدی ما شاهد  1970در اخوان المسلمین به وجود آمد که در دهه 

گرا وسیاسی در مصر هستیم، »منظمه التحریر االسالمی«، »جماعه گروه اسالم
المسلمین« و »منظمه الجهاد« یا همان سازمان التکفیر والهجره، همان سه گروهی 

   281.بودند آمده وجود  به المسلمین اخوان جنبش از که بودند
وگروه های افراطی   المسلمینحلقه وصل میان جنبش نسبتا اصالح طلب اخوان 

  برای  را  راه  وچگونه  بود   کسی  چه  قطب  سید . امابعدی، کسی نیست جز سید قطب
 یکی وی  هایواندیشه قطب  سید شناخت شک بدون کرد؟  فراهم گرایی افراط

یافته است،  تبلور القاعده قامت در که امروزی بنیادگرایی فهم های کلید از
 خواهد بود.

در ایالت اسیوط مصر در یک خانواده نسبتا شناخته شده   1906سپتامبر  سید قطب
به دنیا آمد. برای ما در زندگی سید قطب چیزهای عادی زندگی ازقبیل تحصیل 

ورش مصر ونیز  درمدرسه و حتی شانزده سال خدمت در وزارت آموزش وپر
زندگی ادبی وی که تحت تاثیر محمود عقاد به نوشتن داستان و مقاله در  
مطبوعات مصر می نوشت، مهم نیست؛ حتی برای ما مهم نیست که او در زندگی 

  عمر  آخر تا که گردید خود مبتال به یک عشق رمانتیک شد و همین مساله سبب
خواهیم تاثیر چنین رخداد هایی را گرچه که هیچ گاه نمی     282.بماند  باقی  مجرد 

  سید  سیاسی اندیشه تحول سیر مهم  ما برای   بر زندگی سیاسی وی انکار کنیم.
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  زندگی  یک انسانها همه مانند که  عادی انسان یک از چگونه که است  قطب
  اخوان  متفرق  های  شاخه  وتیوریسین  ایدئولوگ  به  تبدیل   ناگهان  داشت،  معمولی

 .شد المسلمین
با همه احزاب سیاسی و نیز دنیای ادبیات خداحافظی کرد وبه  1945سید از سال 

مقاالت سیاسی واجتماعی رو آورد، چون احزاب دوران خود را بقایای عصر قدیم  
یا نماد جاهلیت می شمرد. مقاالت وی، حکومت مصر، به خصوص شخص ملک  

وحشت انداخت ولی نتوانست سید را به زندانی افکند، سرانجام در را به  فاروق
اورا به طور غیر رسمی به بهانه مطالعه نظام آموزش وپرورش در ایاالت   1948سال  

متحده به امریکا تبعید کردند تا شاید در بازگشت طبق معمول روشنفکران جهان  
 مشغول ورود  محض به که آمریکا در او سومی به تمجید از امریکا بپردازد. اما

ی وباریها  بندوبی  جنسی  الابالیگریهای  شاهد بود،  شده  خود   همکیشان  وارشاد   وعظ
ناشی از آزادی بی قید وبند مدرنیته نیز بود، او خود حتی یک بار وقتی از مجلس 
وعظ برگشته بود در اتاقش با یک زن مست نیمه عریان روبرو شد که از سید می 

تا شب را در کنارهم باشند، ولی سید تقاضای وی را رد کرد وبرای  خواست
   283نخستین بار از یک امتحان سخت پیروز بیرون آمد.

وقتی از امریکا بازگشت نه تنها یک روشنفکر مدافع نظام لیبرال  سید قطب
ید  دموکراسی آمریکایی نبود، بلکه تبدیل به دشمن سر سخت آن شده بود. شا

در  غرب دلیل این بدبینی ناشایستگی های نهفته در مدرنیته وحضور استعمار
 هرصورت در. بود  دینی کشورهای اسالمی و دشمنی آن با بنیادها و آموزه های
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  و آمد در المسلمین اخوان عضویت به 1951 سال در بازگشت امریکا از او وقتی
 از مرحله این که گفت خود  بود، ساله 45  کامل مرد  یک سید که هنگام دراین
از این به بعد بودکه سید نوشتن در مورد      284.   است  وی   دوباره  تولد  همان  عمرش

که با   1966آموزه های بنیادین اسالم را شروع کرد تا زمان مرگش که در سال 
  آثار  تمام میان از. نوشت اسالم مورد  در اثر هشت حکم دادگاه مصر اعدام شد،

  »فی  عنوان   با   وی  تفسیر  البته  ونیز  راه«  در  هایی  »نشانه  یا  الطریق«  فی  »معالم    وی،
« از مهم ترین آثار وی به شمار می رفت. نشانه های در راه، در واقع القرآن  ظالل

به زبان های مختلف    پاسخ به این پرسش اساسی بود که »چه باید کرد؟«. این اثر
 ترجمه شد و از ان پس میان مسلمانان دست به دست می شد.

د  رشی  مثل   طلبی  اصالح  و  قطب   سید   میان   که  اساسی  تفاوت   شاید بتوان گفت که
مساله است که آنها همگی  ، خط فاصله می اندازد، اینوسید جمال و عبده رضا

به این پرسش می اندیشیدند که چه گونه می توانیم به پیشرفت وترقی دست 
  ن  جها نوسازی  دینی گرایان اصالح اندیشه در اساسی مساله  یابیم؟ به عبارتی

بود که چه گونه می توانیم   این سید نگاه در اساسی پرسش حالیکه در بود، اسالم
   285مسلمان باقی بمانیم.

 رفت، می شمار به نوین وکراتیکئت نوعی که را خود  حکومتی مدل قطب سید 
 .کرد  می بنا جاهلی وجامعه جهاد  اساس  بر
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حتی مهم تر از جهاد بود. چون به   مفهوم جاهلیت در دستگاه فکری سید قطب
بخواهد مشکالت جامعه خویش را حل کند،  گفته اسپریگنز اگر اندیشمندی 

 تجویزی نتیجه ودیگری مساله شناخت یکی کند؛ طی را اساسی مرحله دو باید
 اسالمی امت اساسی چالش یا اصلی مساله قطب سید اندیشه در. مساله حل برای

 جهاد  رهگذر  از ر روزگار معاصر همان جاهلیت قرن بیستم است که آن هم فقطد 
 . است برداشتن قابل

به این معنا است که هر جامعه ای   مفهوم جاهلیت در اندیشه سیاسی سید قطب
که در آن حاکمیت خداوند نباشد، در زمره جامعه جاهلی به شمار می رود، گرچه  
که به نام جامعه اسالمی باشد. مفهوم جاهلیت همان مفهوم کلیدی در اندیشه سید 

« وام گرفته بود. به نظر مودودی و سید قطب  او از »مودودی قطب است که
جوامع فقط دودسته اند؛ یا در آن حاکمیت الهی است ویا غیر الهی که اولی به 
عنوان جامعه بد و دومی به عنوان جامعه خوب، به شمار می رود، لذا حد وسطی  

بازمی گشت؛  تفکری به ابن تیمیهالبته اصل چنین    286میان این دو وجود ندارد.
 او اولین کسی بود که جوامع را به دوگروه خوب وبد تقسیم می کرد.

به ارث مانده بود،   مفهوم جامعه جاهلی که مانند بسیاری از مفاهیم از ابن تیمیه
غییراتی شد. برای اولین در طول تاریخ اندیشه اسالمی از ابن تیمیه به بعد، دچار ت

وارد دنیای مدرن و همبازی با مفاهیم ایدئولوژیک   بار این مفهوم توسط مودودی 
دیگر گردید. مودودی تنها برخی از جوامع کمونیستی و غربی را مصداق جامعه  

 می استفاده واژه این نیزاز دیگری کسانی مودودی از غیر .جاهلی می دانست 
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، ولی همه انها تنها برخی از جوامع عصر   و رشید رضا  عبده  محمد  ازجمله  ،ندکرد 
مدرن را مصداق چنین جامعه ای می دانستند. اما وقتی این واژه وارد اندیشه سید 

مع غیر مسلمان  گردید، معنای بسیار وسیع تری به خود گرفت و نه تنها جوا قطب
نداشت،   استقرارو مدرن امروزی، بلکه همه جوامعی که در آن حاکمیت اسالم 

مصداق جامعه جاهلی به شمار می رفت. بدین ترتیب تقریبا تمام جوامع اسالمی  
نیز در دایره معنایی »جاهلیت« قرار گرفتند. تعریف سید قطب از جامعه جاهلی 

است که اسالم درآن به کار نمی رود.   ی جاهلی جامعه ایچنین بود: »جامعه
جامعه جاهلی نه بر اساس ایمان استوار است، نه براساس جهان بینی اسالمی، نه  

   287ارزشها، نه مفهوم تساوی حقوقی، نه خلقت ونه شیوه رفتار آن.«
مسلمان وجامعه   درد های انسان امروز وازجمله انسان چنانکه می بینیم سید قطب

مسلمانان را جاهلیت جدید قرن بیستم می داند. معلوم می شود که دغدغه سید 
که در زمان خاص خود می اندیشید، نه عقب ماندگی وفالکت   مانند ابن تیمیه

 ستا این سوال اما. بود  آنان ماندن مسلمان  السید  مسلمانان بلکه به گفته رضوان
  تیمیه ابن مانند درست قطب سید حل راه بود؟ چه مشکل برای سید حل راه که

ارمغان   به را جدید جاهلیت که کسانی با جهاد  و مبارزه  بود؛ ساده مسیر یک
 آورده اند. 

گذشتگان  چیزی متفاوت با آن مفهومی بود که  نیز در اندیشه سید قطب جهاد 
وعرف فقهای مسلمان از آن می فهمیدند. تضاد دیالکتیکی که سید میان جامعه  
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جاهلی و جامعه راستین اسالمی ترسیم کرده بود، تنها با تبدیل شدن به جامعه  
 اسالمی و آن هم از رهگذر جهاد قابل رفع بود وبس.

 را چنین بیان کرده است:   واصول ایدئولوژیک سید قطب پایه ها    دکمجیان  هرایر
  جاهلیت  سیستم اسالم، وغیر  اسالم جهان  بر  مسلط سیاسی – اجتماعی سیستم  –  1

 .است الهی ارشاد  وانکار  رنج  عدالتی، بی گناهکاری، با آمیخته
جاهلی، از طریق برای تبدیل جامعه  که است این ایمان با مسلمان  وظیفه – 2

 پیکار جویانه به تجدید حیات اسالم بپردازند. دعوت و جهاد 
 و پیشتاز مسلمانان عهده به اسالمی راستی جامعه به  جاهلی جامعه تبدیل – 3

 .است فداکار
 وسیله   این  به  تا  باشد  زمین  روی  در  خداوند  حاکمیت  استقرار  باید  نهایی  هدف -  4

   288رنجها و فشارها، رفع گردد.، گناهان تمام
اولین کسی است که بر اساس یک تاویل گرایی نسبتا بی  به هر حال سید قطب

سابقه در اسالم ، ازمجموع آرا ونظرات پراکنده مسلمان در مورد مسایل سیاسی 
 موجب  وی  های  واندیشه  کند  می  ارایه  منسجم  کامال  ایدئولوژی  یک   و اجتماعی،

خودش گروه های بسیاری دست به اقدامات عملی در راه  از بعد که شود  می
 تحقق بخشیدن به آرمانهای وی بزنند. 
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 :سرچشمه های وهابی القاعده
، جنبش وهابیت است که در  بدون شک یکی از خاستگاه های اصلی القاعده

رشد کرده است. جنبش وهابیت که دراوایل قرن هجده  عربستان سعودی
بن   میالدی در عربستان پا گرفت، در واقع یک نوع ائتالفی میان محمد 

وآل سعود بود. در آن زمان وضعیت عربستان، پس از هزار سال از  عبدالوهاب
ل دوران صدر اسالم در  ظهور اسالم در آن و تشکیل یک تمدن جهانی، هنوز مث

ها وبیابانهای شبه جزیره، تحت  نزاعهای قبیله ای به سر می برد. قبایل برسر چراگاه
قیمومیت امرای محلی و روسای قبایل همواره در حال جنگ وکشمکش بودند.  
شاید همین کشمکشهای قبیله ای بود که از اعراب موجودات خشن و تندخو  

این سرزمین به لحاظ سیاسی، چندان مورد توجه    ساخته بود به عالوه کم اهمیتی
قدرتهای زمانه خویش نبود. ولی سرانجام در اوایل قرن هجده امپراتوری عثمانی  
این سرزمین را به تصر ف خویش در آورد و بر قلمرو خویش افزود. ولی تنها 

 عربستان پادشاهی که جایی بود، نجد سرزمین کند، رام  نتوانست که  جایی را
 درهمین  عبدالوهاب  بن   محمد     .گرفت  شکل  آنجا  در  همزمان   وهابیت  و  دیسعو

ودر قامت یک منتقد سنت های خرافاتی  کرده  تحصیل  جوان  یک  عنوان  به  زمان
  دانش   مهم  ومراکز   در شبه جزیره ظهورکرد. او به بسیاری از سرزمین های اسالمی

  خود   عقیده بر و نشد مجاب هیچیک با  ظاهرا ولی سفرکرد  روزگار آن در
 در را  وقم اصفهان و عراق تا جزیره ازشبه الوهاب عبد بن  محمد. شد استوارتر
نجام دوباره به زاد گاه خویش بازگشت. گفته شده است که او  سرا ولی نوردید

مشهور آن زمان فلسفه آموخت وحتی   در اصفهان به مدت پنج سال از نزد اساتید
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در این شهر ازدواج کرد. همین سفروی باعث شده است که برخی اورا گماشته  
البته فقط یک فرضیه است و شواهد متقنی   بریتانیای ان روز به حساب آورند که

در این زمینه وجود ندارد. دلیل این مساله تنها حمایت های بعدی انگلیس از این  
 ر امپراتوری عثمانی است . جنبش در براب

 اعمال از همواره نبود، مشهور چندان و  بود  بازگشته خود   او وقتی به زادگاه
ز آبادی  ا انتقادات همین خاطر  به  وسرانجام کرد  می انتقاد  مسلمانان  ورفتارهای

خود رانده شد و به روستای »درعیه« که در اختیار آل سعود بود، پناهند ه شد  
بن سعود«    کریم ، مورد حمایت »محمد  اش از قرآنبه سبب تفسیر ویژه  ودر آنجا

 قرارگرفت.
  و نیز اندیشه های ابن تیمیه  که تحت تاثیر آیین حنبلی بن عبد الوهاب محمد

کار مردم زمان خویش تاخت وآنهارا خرافات و باعث بود، به بسیاری از اعمال واف 
دوری مرد از اسالم می دانست. اندیشه محمد بن عبد الوهاب که در ظاهر در 
قامت یک جریان اصالح گرایانه ظهور کرد، در اصل چیزی بیش از اندیشه های  
خوارج در صدر اسالم نبود. به همین خاطر بسیاری از اندیشمندان این جریان به 

هر اصالحگرایانه را نه قدمی به جلو، بلکه یک حرکت ارتجاعی و واپسگرایانه ظا
مقایسه میان اندیشه های خوارج ووهابیت شباهت های    289قلمداد کرده اند. 

جالبی میان آن دو به دست می دهد. چنانکه خوارج در ابتدا یک جریان نظامی 
گروه نظامی را تشکیل می بود، وهابیت نیز همراه با ال سعود از همان ابتدا یک 

دادند. همانگونه که خوارج بر مبارزه وجهاد با مسلمانانی که از نظر آنان از راه 
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با مسلمانان  اند ، تاکید می کردند، وهابیت نیز معتقد به جهاد  اسالم خارج شده
بود. همچنان که خوارج به شدت مخالف حضرت علی )ع( بودند، تا انجا که وی  

به شهادت رساندند، وهابیت نیز به شدت مخالف شیعیان است و البته وهابیت   را
به ارث برده اند.چون   شان یعنی احمدبن حنبلاین اندیشه را از پیشوای مذهبی

وهابیت به لحاظ مذهبی حنبلی مسلک هستند که سرسخت ترین موضع علیه 
احمدبن حنبل مخالف هرگونه تفسیر و نو   شیعیان را دارد. وهابیت به پیروی از

  مانند  و  کنند می نکوهش شدت  به  را عقل و هستند کریم قرآن  درمورد   آوری
 .کنند می اکتفا قرآن  ظواهر به تنها خوارج

همان شکلی که ابن   به کمال خود رسید، تقریبا با  که با ابن تیمیه  اندیشه حنبلی
تیمیه می اندیشید، به وهابیت رسید. از مهم ترین شاخصه های تفکر ابن تیمیه و  

 بالتبع وهابیت موارد زیر است:
  از  بسیاری وهابیت. صالح  سلف  اسالم به بازگشت و وخرافات شرک  با  مبارزه –  1

  شمردند   می  شرک  را  دین  وبزرگان  پیامبر  قبول  زیارت  نظیر  مسلمانان  دیگر  اعمال
 عبد ابن خاطر همین به. دانستند می اسالمی غیر آنهارا به جستن نیزتوسل و

بار مسلمان غیر وهابی را مشرک و بیش از   24ریکی از کتابهایش بیش از  د   الوهاب
مرتبه آنهارا کافر، بت پرست، مرتد، منافق، منکر توحید، دشمن توحید،   25

   290الم، اهل باطل، نادان وشیطان خوانده است.دشمنان خدا، مدعیان اس
وهرگونه نو آوری    وعرفان  تصوف  تفسیرقرآن،  اجتهاد،  فلسفه،  عقل،  با  مخالفت  –  2

 با عنوان بدعت. 
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  غیر که عثمانی خالفت با  سرسختانه ومخالفت وعربی دینی خالفت وحدت  –  3
  291.بود  عرب

 .آنها دانستن مشرک وحتی شیعیان عقاید با  شدید مخالفت –  4
بدیهی است که هریک از عناوین فوق به لحاظ فقهی پیامدهای خاص خود را 
دارد که کشتن وبه تاراج بردن مال دیگران از جمله انها است. وهابیت به دالیل  
فوق است که به شدت مخالف شیعیان است و آنهار ا کافر، مشرک، بت پرست،  

 مرتد و ... می دانند. 
خود را در مراحل گوناگون تاریخی در مورد شیعیان عملی وهابیت چنین عقاید  

کرده اند وبا آنها در سایه عناوین فوق به جنگ ودشمنی پرداخته اند. در سال 
 تسخیر   به را  عراق  مقدس شهرهای  ،سعودی –میالدی وقتی نیروهای وهابی  1801

  محل   که  را  شهر  وتمام  کردند  تخریب  را(  ع)  حسین  امام  مرقد  آوردند،  در  خویش
 بازهم  کردند،  فتح   را  مکه  وقتی  ،  1924  سال  در  همچنین.  کردند  غارت  بود،  شیعیان

  292ونوادگان پیامبر را تخریب و ویران کردند.  هاشمی خاندان  قبور تخریب به

معروف ترین اعمال ضد  ونیز بعد ها تخریب قبور اهلبیت پیامبر در بقیع یکی از
 شیعی وهابیت به شمار می رود.

  و  القاعده سازمان وجود  در را وهابیت  های اندیشه واقعی نمود    اما در روزگار ما
به روشنی می توان دید. اعمال ورفتار های  وعراق افغانستان در آن رفتارهای
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های در افغانستان بر ضد شیعیان پرده از رازهای نهفته در زمینه القاعده و طالبان
شمال افغانستان را به  1997دارد. وقتی طالبان در سال تاریخی القاعده برمی

  عه شی که کردند اعالم تصرف خویش در آوردند، رسما وعلنا از تمام مساجد شهر 
یا مذهب خویش را تغییر دهند ومسلمان شوند،  ها سه راه بیشتر در پیش ندارند: 

حتی سازمان    293یا از افغانستان خارج شده وبه ایران بروند ویا آماده مرگ باشند.
دیده بان حقوق بشر سخنان »مال نیازی« فرمانده طالبان را که ازبلندگوی مسجد  
مرکزی شهر شنیده می شد، به طور کامل ضبط کرده است؛ او در این سخنان می 

ها )شیعه( مسلمان نیستند، وماباید آنها را بکشیم، یا شما قبول کنید گوید: »هزاره
   294که مسلمان شوید، یا افغانستان را ترک کنید.« 

هدف ما از نقل این تکه های تاریخی صرفا بازگو کردن تاریخ نیست، بلکه می  
در   بخواهیم نشان دهیم که چگونه اندیشه های کسانی چون محمدبن عبد الوها

نمود وتجسم عینی پیدا کرده است. وقتی او مسلمانان   رفتار های سازمان القاعده
مخالف مسلک ومرام خویش با یک حکم می راند وهمه را کافر، مشرک، منافق،  

کرد، خود پیامدهایش را نیز می دانست.  مرتد، بت پرست ومانند آن اعالم می
های آن سخنان وفتواهای فقهی از همان ابتدا بسیار روشن بود. سخنان مال  پیامد  

نیازی وحتی کشتار حدود دوازده هزار نفر در یک شب در مزار شریف چیزی  
سرچشمه  تازه ای نبود، تنها یک پرده از یک سناریویی بود که از احمدبن حنبل

بن عبد   ، محمدانی چون ابن تیمیهمی گرفت ودر مسیر تاریخی خود به کس 
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الوهاب وسرانجام بدست بزرگان القاعده وطالبان رسیده بود که مال نیازی  
وسربازان زیر امرش تنها مامور اجرای شریعت بودند. جالب این است که مذهب  

مه این خشونت های اخیر  حنفی است ولی ه رسمی اهل سنت در افغانستان
گرفت که انگیزه های بیشتری به دستور مستقیم عرب هایی صورت می طالبان

برای قتل وغارت وریشه های نظری محکم تری داشتند. در تمام دوران طالبان 
نار های افغان در کپاکستانی وعرب ودر همه جای افغانستان محصالن دیوبندیسم

طالبان بودند وبیشترین خشونت ها وقتل عام ها در افغانستان به وسیله آنها ویا به  
  دستور آنها انجام می یافت.

شاید بسیار پیچیده تر وبیشتر از آن   در هرصورت سرچشمه های فکری القاعده
ی بدون  چیزی باشدکه ما در پاراگرافهای پراکنده فوق بدانها اشاره کردیم، ول

شک معروف ترین منابع تیوریک وفکری سازمان القاعده به سه نقطه مهم در جهان  
و جنبش های اسالمی آن سرزمین،   اسالم می رسد که عبارتند از: شبه قاره هند 

که   مصر و حرکت های انقالبی آن و سرانجام جنبش وهابیت در عربستان سعودی
این منابع در شکل گیری سازمان القاعده وتندروی کنونی در رابطه هریک از 

 جهان اسالم غیر قابل انکار است.
اما اینجا یک پرسش مهم می ماند و آن اینکه چرا این سه جریان وجنبش که 
هرکدام در یک نقطه خاص پدیدار شد ونیز به لحاظ فکری تفاوت های آشکاری  

باهم تالقی کردند وبه    مانی به القاعدهمیان آنها وجود داشت، در یک جا ودر ساز
خواهد که  تندروی و افراطگرایی امروزی رسیدند؟ به عبارت دیگر نگارنده نمی

  و  خالفت جنبش نیز و قطب  سید  حرکت های اسالمی مصر و بخصوص
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 مقام  در  و  ویکجابراند چوب  یک  با  وهابیت  جنبش  با  همراه  را  هند  در  دیوبندیسم
 سرانجام هرسه این که است  این امر واقعیت اما بپندارد، یکسان را همه ارزشیابی

 ؟  چرا ،  شدند جمع  القاعده نام وبه جا یک در
 دراصل  جنبشها  ازاین  یک  هیچ  که شاید بتوان گفت که دلیل این تالقی این بوده

  واز  دادند  می  اصالحی  شعارهای  هرکدام  که  گرچه  نبودند،   اصالحی  های  جنبش
 شاید  گفته  دراین.  است  شده  قلمداد   اصالحی  جنبش  یک  عنوان  به  وهابیت  جمله

 اصالحات:  که  گفت   توان  می   خالصه  طور   به   که   باشد  مهم   خیلی  اصالحات  مفهوم
جامعه به  رو به جلو ودر راستای پیشرفت وترقی یک فرهنگ ویک حرکت یک

شمار می رود. در واقع پرسش جنبش های اصالحی در جهان اسالم به گفته  
 والبته  غرب  پیشرو  تمدن  پای  به  تمدنی  توان  می  چگونه  که  بود   اینالسید،    رضوان

جود آورد؟ اما  و به اسالم جهان در اسالمی  واندیشه وفرهنگ تمدن  های بنیاد  بر
به   همه جنبش هایی که ما آنهارا به عنوان سرچشمه های فکری القاعده پرسش

شمار آوردیم، این بود که در وانفسای روزگار، چگونه می توان مسلمان باقی ماند؟  
شاید این مهم ترین رازی است که این سه جنبش در وجود سازمان القاعده تجسم 

، کواکبی و   عبده چرا کسی به دنبال محمدعینی پیدا کردند. اگر چنین نبود 
     الدین نرفتند؟ سید جمال

  باعث  چیزی  چه که شود  مطرح  اینگونه  تواند می زمینه این در دوم پرسش   لذا
 دهد؟ تغییر اصالحی جنبش از را خود  مرکزی پرسش جنبشها این که شد

تحقیر روز  امر حضور بی امان قدرت های خارجی واستعمار مهم ترین دلیل این
 در که بود  مدرن جهان هژمونی وسیله به آنها افزون مسلمانان و دین وفرهنگ
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 یکسان  پرسش  براین  بنا.  پرداخت  می  گریه  عشو  به  اسالم   جهان  در  مختلف  اشکال
 در وهابیت جنبش و مصر در انقالبی های جنبش ، قاره شبه اسالمی جنبشهای
سلطه طلبی قدرت های استعمار  همان که یکسان تاریخی شرایط نیز و  عربستان

گربود، به طور طبیعی باعث گرد هم آمدن میراث داران آن سه جریان  
 افغانستان  های  جبهه  در  دیوبندی  مدارس  دینی  علوم  محصل  هزاران  حضور   شد.

  سید  مریدان از و المسلمین اخوان بقایای عمدتا که افغان های عرب حضور ،
،  خص بن الدن در سازمانی به نا م القاعدهش حضور ونیز روند  می شمار به  قطب

  است  چیزی همان  آن، دلیل  ممکن است دالیل بسیار داشته باشد ولی مهمترین
 .کردیم اشاره بدان پیشین سطور در که
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 حاصل سخن
بعنوان یکی از احکام اربعه و به ویژه در امر تهاجمات و تجاوزات،  با   برای جهاد 

، تعریف واحد و مشترکی ارائه نشده است، زیرا عده ای می  نام  جهاد ابتدایی
تحریکات طرف مقابل را برای ایجاِد در گیری به حساب بیاوریم دیگر نویسند اگر  

نمیتوان  با وجود درگیریها عنوان جهاد ابتدایی داد بلکه عنوان جهاد دفاعی پیدا 
خواهد کرد و تحریکات و دخالتها در امور اداره سرزمین رقیب، خود مقدمه و یا  

های فراوانی از  مونهعلت اصلی جنگ و زد و خورد های بعدی خواهد شد،  ن 
صحنه   ورود بهاینگونه تحریکات وجود داشته که رقیب را  ناچار به عکس العمل و  

جنبه زد و خورد کرده است. با این منطق، پرسیدنی است اساسأ  آیا جهادی که 
ها و  سترش سرزمیندر راستای گ ،مسلمانانخوِد بین به ویژه  ،جنگ و زد وخورد 

  سرزمین های  کفر و شرک بهسرزمینهای تبدیل و خواهان  باشد گسترش  اسالم
همانگونه که  باشد   295(pax Islamica) اسالمی دنیای صلح ساختن  و   مسلمان

گشایش   ،عملی نشدو شهر خدا(    آگوستن  سنت)  در مسیحیت  تئوری جنگ مقدس
  است؟ ست یافتنید اسالم با شعار دنیای صلح  

 
 بکار چیزی جز ، در دوران غیبت ابتدایی جهاد از به نظر می رسد، تعریف غالب 

  جنگ برای پیشبرد و گسترش سرزمین اسالم  و به زیر سلطه در آوردن  توجیه 
 

295 - KHADDURI Majid, op. cit.  p. 54. 
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و هدف واقعی قدرت ، ندارد.دست آویز فراگیر کردن اسالم است کشورهادیگر 
تمرکز بر روی پدیده  و با  در ریشه یابی و کاوش برای یافتن علت العلل این 
با  زمان خود مواجه که در، نقطه نظرات علما و فقها ی بر جسته قرون اولیه اسالم

ی برای آن پیدا  ند و بسیار تالش کردند راه حلهای مطلوبه ابود ی مشکلچنین 
 به نقطه نظر های زیر دست یافتیم :  ،کنند

در  و جنگهای تجاوزگرانه  جهاد اینگونه میگویند  گروه زیادی از علمای شیعه 
  در برابرِ نظریه تحریم  ساقط است.و  تعطیل  غلط بوده و عمأل دوران غیبت امام

  واجب  را  ابتدایی که جهاد است  کسانی  وارونهِ نظریهِ و استدالل اسقاط جهاد، 
امام که باید این جنگ را هدایت و   هحضور امام یا نمایندمیدانند و شرط  آنرا 

در  بر این نظرند که  که ی نیز وجود دارند گروه سوم فرماندهی بکند، می دانند. 
، اجرای آنرا  دوران غیبت جهاد واجب و شرط و شروطی هم برایش قائل نیستند

 .با حضور حاکم عادل یا حاکم جائر الزم می دانند
اجازه امام معصوم در  برگروهی از علمای اسالمی  موضوع اجماع  بر این، بنا 

کنند ومی گویند در زمان غیبت امام معصوم کسی نمی   را طرح می  ابتدایی  جهاد 
درمقنعه،  ابو الصالح  شیخ مفید :اگر در مطالبی که از .تواند اقدام به جهاد کند

در مهذب   بن براجدرنهایه،  قاضی ا درمراسم ، شیخ طوسی حلبی درکافی،  سالر
، می بینیم ادعای اتفاق آرا یا اتفاق کلمه بر وجوب جواز  تامل کنیم و دیگران را 

  .جهاد ابتدایی درزمان غیبت  وجود ندارد 
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بدست آوردن آنچه خدا آنرا دوست دارد از برای  و تالش به معنی سعی جهاد 
می گیرد مثل کفر و فساد   296آنچه خدا برآن خشم نیک و دفع   باورها و کردارهای

جهاد برای  و در تقسیم بندی جهاد آورده اند که، جهاد ابتدائی به  معنی    و طغیان 
و   جهاد با کفر، به منظور گسترش اسالمو  ای از مسلماناندفع شرّ دشمن از طایفه

فقها   نظریه ای است که   آن    به منظور دعوت به اسالم و گسترش  جهاد در حقیقت  
  297آن را ساخته اند. 

 اتکا به دین ابتدائی، برای مشروعیت بخشیدن به این نظریه، با  سازان جهاد  نظریه
ی خشونتجهاد ابتدائی که امروز همراه با نظریه  آنرا تبیین و تبلیغ می کنند. 

بنا بر نیازی که به مشروعیت   وصف نا پذیر در سطح جهان در حال گسترش است،
دین و مذهب، به اسالم،  بدون استثناء در همه جا مستند و متکی به    و توجیه دارد،  

به  جهاد ابتدائی  هیچیک از نظریه سازان  و به خدا نسبت داده می شود.  به قرآن 
کدام هدف جز قدرت   به  عمأل خشونت با  این  این پرسش پاسخ نگفته اند که

 تکلیف حق صلح چه می شود؟میتوان دست یافت  و 
یان »  : تضاد مبنا را برپندارند و  انسان میسرشت  مدعیان این نظریه، خشونت را

، »متمدن و  من و کافر «، » خودی و بیگانه «ؤو طالح «، » م خیر و شر «، » صالح 
و   اصالت می دهندو به زور . همگی به قدرت میگذارند ...  و   عقب افتاده«

د و بدان   نکن به اعتبار دین یا توجیهش میهستند که قدرت ستار حاکمیت خوا
 بد تقسیم می کنند.  قدرت خوب وقدرت به    و آن را می دهندت یمشروع

 
 191ص ، 10 ، جلدمجموع الفتاوی ،کتاب ابن تیمیه   - 296

 60ص ،  ، قماالسالمیه الدوله و فقه الفقیه والیه فی ، دراساتمنتظری حسینعلی  - 297
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توجیه  خشونت این است که بطور مستمرپیشین  تاریخی  و  هایتجربه  اصل ح
حق بر باطل، خیر بر شر، مستضعف بر مستکبر و انقالبی بر ضد انقالبی   ، شده است 

.  می دانند  و غیر قابل انکار و اصلح بر غیر اصلح و ... را امری قطعی و جبری 
به این پیروزی، داوطلب خشونت ورزی بسیار   قطعی  بدیهی است بدون ایجاد باور

سازان  است که نظریه   همین باور خواهد شد. درست در راستای نپیدا  یا  کم 
شرورها    آنها مدعی اند که  زیرا    ل می گردندسمتوخشونت  ی از  خشونت به پیشگیر

نام ه . از این رو، آنها باز بین برد تا شر نرسانند باید را پیش از آن که شر برسانند
 رایا یه نام تمدن و ارزشهای غرب  یهودیت نام  هبای  به نام مسیحیت ویا  اسالم

  ا برا  جهاد   ، اوألباالخص، در اسالم و در مذهب شیعه ه و می کنند. کرد  توجیه
به  بکار میگیرند و  دفاع در برابر تجاوز به حق در و ثانیاً، آن را  در آمیخته جنگ 

(  و ... پیشدستی در شروع جنگ )به منظورمسلمان سازی و یا » رفع فتنه از عالم«
محور خیر یا محور انقالبی  در برابر محور شر یا محور   اصل وبدل گردانده اند. 

ر این برا مبنا قرار داده و  کافرانمحور در برابر  یا محور مؤمنان  ضد انقالبی 
   .می انگارند  محکوم و فعل پذیر  را  حاکم و فعال و محور شر  ،رامحور خیر    ،  ثنویت
ابتدائی حساسیتهای بسیار زیادی بوجود آمده است به ویژه    جهاد  نسبت به  امروز

شده است؟ و یا این پرسش   شیعه از کجا وارد فقه این پرسش که جهاد ابتدایی
سلمان شوند  به زورمچرا باید   ،که کاری به کار مسلمانان ندارندغیر مسلمانانی که 

 ؟    نها جنگ کرد آاگر ندادند چرا باید با جزیه بدهند وباید و اگر نپذیرفتند یا 

 و عوض شد. در قرآن  یافت تغییر شکل از همان قرون اولیه اسالم، معنای جهاد 
قائالن به ، اما دریغ، بشود گفتگو  و مدارابا اهل کتاب و با دشمنان  خواسته شده 
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  نظامی   را از راه گسترش اسالممی زنند و  فقط با زبان شمشیر حرف جهاد ابتدائی 
در واقع خود را لو می دهند، چرا که نخست قدرت را انتخاب   .پندارند  گری می

بررسی های تاریخی نشان می   می کنند و سپس دین را به توجیه آن می گمارند .
طرفدارانی نداشت و   جهاد ابتدایی ،شیعه تاریخ گیری  شکل  اوایل در دهند که
 . شافعیاست وارد فقه شیعه شده اهل سنت  بعدها از فقهاین پدیده  نوشته اند 

انجام  جهاد ابتدایی را وظیفه یِ حکومت اسالمی می داند که باید سالی یک بار
  298 شود.

و  ازخود بیگانه شدن جهاد  ه جهاد مربوط می شود، سیر بآنچه  ، درفقه وتحول 
و در    جهاد ابتدائی بسیار اساسی است، بطوری که اگر جنگ ابتدائی در قرآن

در رابطه با  وجهاد ابتدائی باید دید از چه زمان پس  ، ارد پیامبر وجود ند سنت
کدام عامل وارد مذهب شده است و بدین قرار نقش فقه منطبق کردن دین با  

 خواست قدرت گشته است ؟ 
به جهاد ابتدائی در جریان از خود بیگانه شدن دین در بیان قدرت  نقائل شد

باید رابطه بین نهاد دین و نهاد قدرت   سانپای قدرت را به میان می آورد و بدین  
دانست و سیر تحول آن را در طول تاریخ پی گرفت  را عامل این از خود بیگانگی  

. وجود جهاد ابتدائی به مثابه امر واقع مستمر جهان شمول و نقض آن در قرآن و  
تجدید آن به استناد قرآن و سنت پیامبر نیز امر واقع جهان شمولی است ، زیرا 

ادیان دیگر و ایدئولوژی های جدید نیز جنگ ابتدائی خود را به کرسی قبول  در  
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که قدرت بدان نیاز دارد ، پس این  نشانده است ، اما جنگ ابتدائی روشی است 
آن را به جنگ ابتدائی بر  قدرت است که مرام را از خود بیگانه می کند ، تا نیاز 

  آورد.
است فرع می گردد و کنار گذاشته می شود و   اسالممنبع اصلی  که وقتی قرآن

احادیث  و روایات اصل  می شوند، نباید جای تعجب  باشد که  جعلی  چنین 
و نه تنها صدای  اعتراض مراجع   بنام دین انجام بگیرد  ،در تضاد  با قرآن ،آشکار

ام احادیث دینی  بلند نشود ، بلکه بعضی از آنان،  برای توجیه آن، به انواع  و اقس 
توسل می جویند.  راهی که در مورد حدیث  و روایات  در پیش گرفته  شد، به 

طباطبائی  در تفسیر  اسالمی با قرآن انجامید. سید محمد  میان فقهقطِع رابطه  
 در این مورد می گوید: المیزان

و    یوه های  درخت طیبه  قرآنبا اینکه همه آن علوم به منزله شاخ و برگها و م"
دین بود،  درختی  که اصلش ثابت و فرعش در آسمان است و به اذن  پروردگار 
میوه اش را هر آنی می دهد، چون اگر در باره این علوم  دقت  به خرج دهی 
خواهی دید که طوری تنظیم شده که پیداست  گوئی  هیچ احتیاجی  به قرآن   

بگیرد متخصص در  ندارد، حتی ممکن است  یک محصل همه آن علوم را  فرا
و اصول بشود و همه این   صرف و نحو بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه

درسها را تا آخر بخواند و قهرمان این علوم نیز گشته و حتی به پایه اجتهاد نیز  
برسد، ولی قرآن  را آنطور که  باید نتواند قرائت کند و یا به عبارتی اصال دست  

ن نزده باشد، پس معلوم  می شود  از این دیدگاه  هیچ  رابطه ای  میان به قرآ
مردم در باره قرآن به جز  قرائت هیچ وظیفه   علوم  و قرآن نیست و در حقیقت
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د، و العیاذ باهلل قرآن ارزشی جز خواندن و آویزان کردن به گردن  ن ای  ندار
       299  "نوزاد ندارد.

 
خداوند  ،  در قرآن  :ابتدائی، منطقی که فهم نمی شود این است  جهاد در ارتباط با  

و حتی در صورت دعوت کرده   مسلمانان را به صلح و همزیستی با غیر مسلمان
ه پیامبر  توصیه نموده است که اگر دشمن، تمایل  ب بروز جنگ نیز به مسلمانان و 

  وید  نشان داد، شما نیز از ادامۀ جنگ منصرف شصلح به و توقف جنگ خود را به 
  300.  با توکل بر خدا، در صدد انعقاد معاهدة صلح برآیید

از نویسندگان برخی  اتـّهاماتی که  ابتدائی،  علیرغم    و نقش پیامبر در ارتباط با جهاد 
با     محمد  دینپیامبر وارد می کنند، مبنی بر این که  گران تاریخ اسالم بر  و تحلیل

به دست آورده، در سایه   او  شمشیر به پیش رفته است، و هر فتح و پیروزی که  زور  
در هیچ  ،  دیدیم ،  پیامبر افروزی و نبرد با اقوام و قبایل دیگر بوده است جنگ
دفاع  مسلمانان در مقامو تدافعىه و تمامی جنگهای او آغازگر جنگ نبود  جنگی

از خود   دفاعرای در برابر مشرکان و یهودیان ناگزیر ب پیامبر  301، نده ابود  از خود 
با   ات پیامبر تمامی  غزو " نوشته اند  نویسان سیره عموم  وارد جنگ  می شد و 

 " است. لشکرکشی و هجوم از سوی دشمنان آغاز شده

 
 450، ص 5جلدی، جلد  20، ترجمه تفسیر المیزان ،عالمه طباطبایی - 299

 ۶۱ آیه ،انفال سوره  - 300

 ۱۹۸۷، ، دار التعارف للمطبوعات، بیروت۲۱۱، االسالم و منطق القوة، ص ف ل اهلل حسین سید محمد - 301
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ابتدائی که با استمداد از آیه های قرآنی سعی دارند  اگر به زعم موافقین جهاد 
گیری از  جلو برای    است  خود خواسته  صالح   بندگان    خداوند از مؤمنان و بگویند  

پس " قیام کنند و به استناد آیه : دائیجهاد ابتبه  زمین روی تبهکاری و فساد در 
اصرار به    302  " با آنان بجنگید تا خدا به دست شما عذابشان دهد و خوارشان کند

را  و حکومت الهی  کرده باشند  "خدای متعال  حق"احقاق جنگیدن دارند تا 
  و  چرا قرآن صلح را حقی از حقوق انسان میداند؟کنند وسر عالم برقرار  در سرتا

گر قرار اکه قرآن عمل شیطان می داند چیست؟    جنگ  به   اقدام  از   تر   بزرگ  فساد 
جز از راه خشونت زدائی و عمل بر استقرار حکومت الهی و فرمانروائی شد، آیا

برای حکومت اهلل ما را ناگزیر نمی کند   جنگ  همگان به حقوق ممکن است ؟
ونت و جنگ را سرشت  خداوند جهان و موجوداتی را آفریده و خش که بپذییریم  

و آن را به جنگ بر سر خود تا نابودی حیات بر روی زمین آنها کرده است 
 ؟ گمارده است 

و زندگی اجتماعی را عرصه  شته باشدهرگاه انسان طبیعت سفاک و فسادگر دا 
انی و  دگامکان زن میتوان انتظار داشت که این انسان حتی جنگ کند، چگونه

آزادی دارد  استقالل و، کجاسرشتی چنین اینداشتن با انسان ؟ حیات پیدا کند
    ویش عمل کند؟ طبیعت خکه خالف 

گفته باشد که   هرگاه خداوند به انساناما اگر خشونت را سرشت انسان ندانیم و  
آزادی  استقالل و از است و انسان آفریده شده  و آزاد  بر فطرت خدائیانسان 

کردارخودش   مسئولو  گری نکند  خشونت  د،زور درکار نیاور نشود و خود غافل
 

 14، آیه سوره توبه - 302
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 پیدا میواقعی خود را پیامبری محل آنگاه  ق خود عمل کندیعنی به حقوباشد
  رشد  ، دنتوانائی انسان معنی پیدا می ک، دند، مسئولیت انسان معنی پیدا می کنک

  اشد، تحمیلکاری به کار عقاید انسانها نداشته ب اگر حکومت د.نمعنی پیدا می ک
 ؟  می کندهم خوانی پیدا  " ...الاکراه"با  چگونه ممکن و کجا زور عقیده با 

 
شد؟   ؟ از چه زمانی وارد فقهابتدائی« از کجا پیدا شد »جهاد پرسش مهم  این که 

و مهمتر   ؟شت گ و فقه شیعه فقه اسالمی "از »ضروریات این حکم  و چگونه و چرا
چه مجموعه ای شد؟   ناگزیرجهاد و جهاد ابتدائی  کردناز آن،فقه ازخود بیگانه 

چرا که احکام نمیتوانستند با یکدیگر همخوانی پیدا نکنند ، بنا براین از خود  
 بیگانگی عمومی است :  

یهان،  اسالمی از همان قرون اولیه صورتی خاص به خود گرفت و به تعبیر فق فقه
فصول و کتابهای آن نظمی خاص یافت،  بی گمان در نحستین نیمه قرن اول  
اسالمی و به گمانی در دومین نیمه آن قرن، طریقه جمع آوری نوشته ها  و تالیف  

شده و تا عصر حاضر ادامه یافته، نبوده  روشآنها به وضعی که در قرون بعدی 
یا    "مطلق فهم"اسالم به معنی    است. لفظ فقه که معنی لغوی و عرفی آن در صدر

بصیرت در دین تعریف شده بود، بنا بر تحول اصطالحی فقیهان به عبارت دیگری 
  303تبدیل و شهرت یافت. "علم باحکام شرعی فرعی "یعنی  به 

 
 34 -28صص  ، ادوار فقهشهابی محمود - 303
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در طول زمان به خود گرفته، مورد بحث   ل آن  سیر تحو  درکه    با تعریفی  پس فقه  
زیرا احکام عملی اسالم بعلت تحوالتی که در طول زمان و مکان در  .است

 ، بسیار تأثیر پذیرفتهندچگونگی صدور لوایح وکیفیت استنباط آن احکام داشته ا
باید به بحث  و بر   "علم عملی اسالمی"پس  در مقام تعریف این فن بعنوان  اند.

ورد تحقیق قرار گیرد ،  رسی گذاشته شود و بنابر این یکی از اموری که باید م 
تاریخ فقه و اسلوب تدوین و تالیف آن  در طول زمان و  طریقی که طی کرده 

  است،  می باشد. 
 

شد؟ اسناد می گویند، قدیمی ترین منابع  ابتدائی از چه زمان وارد فقه امّا جهاد 
و اوست که جهاد ابتدائی را وارد فقه بر می گردد  در این زمینه به شیخ مفید

دراوائل  قرن را پی گرفته اند.  ظر اونکه علمای بعد از او با تغییراتی  کرده است،  
(، جهاد  1034/ 413معروف به شیخ مفید )  ، محمدبن محمدبن نعمان ابوعبداهللپنجم،  

نماینده حاکم جور واجب دانست و جهاد با کفار را در با  همراهحتی  را ابتدایی
مفید در شیخ ردیف دیگر وظائف تعیین شده از طرف حاکم جور شمرده است. 

جنگیدن با کافران واجب  مینویسد: در کنار منصوب از جانب حاکم جور،  مقنعه
می شود. بی تردید جهاد، از اموری است که حاکم جور آنها را جزء وظایف خود  

  304می داند پس منصوب از طرف او  می تواند عهده دار جهاد بشود. 

 
  810باب امر به معروف، ص   مقنعه - 304
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 ضرورت در خصوص(  1081/ 460)  طوسی  بن حمزه بن علی در همین قرن، محمد
نیز در  ( 1297/ 676) حلی  و محقق  305 ادعای اجماع کرده است،  ابتدائی  جهاد 

  306است. ضروری دانسته با نص و اجماع  تذکرة الفقهاء مطابقت این حکم را
را در اسالم خاطر   جهاد ابتدایی( بداهت تشریع  937/1558)همچنین محقق کرکی

که جهاد را در هر سال یک بار واجب کفایی رفته پیش  تا بدانجاکرده و  نشان
را اقتضا نماید. ایشان  آنخالف  پیش آید که ، مگر اینکه ضرورتیدانسته است 

یت اسالم حاکمبر قراری برای را  قتال با کفار و کسانی که در حکم  کفار هستند
  307الزم دانسته است.

جدیدی پیش روی فقها قرار گرفت.  ، بحرانابتدائی در فقه با وارد شدن جهاد 
این بحران همانا  حضور زنده امام معصوم برای صدور جواز برای اجرای جهاد 

 در کتاب الریاضکه    صاحب جواهرتاکید عموم فقها از جمله  ابتدائی بود. علیرغم  
است اجماعیه معصوم مسأله اى  امام  جهاد همراه با  اجازه برای رفتن به    "  :مینویسد

تاکید مى کند که ائمه به فقهاء اذن به  و  308 ".وجود ندارد  و خالفى در آن
، اما می بینیم فقیه  ند ه اکه محتاج به سلطان و لشکرکشى باشد نداد   جهاد   دعوت به

   جای امام معصوم می نشیند! 
 

  2، ص 2االمامیه، ج  ، المبسوط فی فقهطوسی  -  305

  7، ص   9، تذکرة الفقهاء، ج حلی  - 306

 365، ص3، جامع المقاصد، جکرکی  -  307

 14ص  21الکالم ج جواهر   - 308
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شروع   زمانیاز چه زمان فقیه به جای امام معصوم می نشیند؟ زمینه جانشینی از 
که از  )پیامها( او یکی از توقیعاتامام زمان در  که در یکی از نامه های می شود 

در اموری که به  " :نوشته شده  ،رسیده ابن یعقوب به اسحاق  او  طریق سفیر دوم
، زیرا آنان برهانی از سوی  دبر می خورید به راویان احادیث ما مراجعه کنی  مشکل

 309  "و من نیز برهانی از خدا نزد آنان می باشم.یند من برای شما 
  محقق  هطرح کرد  و جانشینی فقیه بجای امام معصوم را اولین کسی که والیت

  ، ، صاحب جواهر اردبیلی چون مقدسبعد از او  فقهای دیگری و  است  ثانی
ارجاع داده اند.  و عده کثیری از فقهای معاصر به آن    نراقی  ،  علم الهدی  مرتضی

الف والیت فقیه بمعنائی که نراقی به آن می داد  بود.   مخ البته صاحب جواهر 
  ، ، شیخ صدوق  : شیخ مفید متقدم چون  بسیاری از فقیهان  پیش از محقق ثانی نیز

 کتب فقهیدرشهید اول  و ، عالمه حلی محقق حلی ،ی، سید مرتض  شیخ طوسی
 داشته اند اتی به موضوع والیت و جانشینی به مناسبت های گوناگون اشار خود 

.  

با   صادق امام روایت آورده اند که  بن حنظله عمرو از  اردبیلی محققاز قول 
جای امام  قرار  و به « فقیه را در همه امور حاکم  ... جمله : » فلیرضوا به حکما

  عمر بن حنظله از  اخباری  ،  از جمله در اصول کافی  و در کتب شیعه    310.داده است
  بر آن  والیت فقیه نیز ، والیت دارد  بر آن  نچه اماممبنی بر اینکه هر آ  است  آمده

 
  111، ص 53، البحار، 110ص   17، ، الوسائلالعاملی - 309

 99ص  ، 18ج  ، بیروت ، , وسائل الشیعه،الحر العاملی بن الحسن محمد  - 310
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)همانا   روایت »العلماء ورثه االنبیاء«به والیت این برای اثبات  داشت  و  اهدخو
 311  .جویند تمسک میعلما وارثان انبیاء اند( 

 
به امرِ  در تحول فقه ،به نظر می رسد زمان آن  رسیده باشد که با  نگاه  ژرف تری  

ابتدائی بنگریم. زمان آن رسیده است   و فقاهت  در حکم جهاد  نفوذ عمیقِ  فقه
بکار   که تحت عنوان جنگ و جهاد ابتدائی  و بنام دین خشونت در این همه که 

. ساختار فقه حاکم  بر جهاد ابتدائی را  باید کالبد شکافی کرد می رود تامل کنیم
بر  را اگیر قدیم و جدید، اصل در تمامی استبدادهای فر کهساختاری و شناخت، 

قرار داده     312«و تشریعی والیت »تکوینی اطاعت از از رهبری و مردم اطاعت
  استبداد این  در مبارزه با    قرآن  مشیبا مراجعه به    مراجعه به منابع اصلی وبا    .است

بر اساس عدم بکار گیری خشونت    قرآن.  سائی کنیمپدیده را شنا  بایدبا  نگاهی نو،
  راه رشد را   313. داده استقرار  "طاغوت"  ش، خداپرستی را در برابر پرستو زور

 
 231-161صص ، 8االذهان، ج البرهان فی شرح ارشادمجمع الفایده و   - 311

 107آیه  سلب والیت از  یر خدا، سوره بقره   - 312

 و سوره مائده  4آیه  هر قومی که به راه زورگویی می رود، خود را نژاد برتر می خواند ، سوره بنی اسرائیل  - 313

 به بعد 20ز آیات ا
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  باور به  را در گرو  و رهائی انسان  کندمی طغیان و خشونت معرفی ر برابر راه 
  314،برابر باور به زور  قرار می دهددر   داخ

   ودرت به موازنه ق اصالت دادن  از انسان آزاد شدن همانا  اساسیگام اول و  گام
انسانی می   بازیافت حقوق و کرامتبرای  زور عدم به اصالتپیدا کردن   باور

  خصومت و به جای  همکاری و همبستگی، در محبتو  جذبباشد، گامی در 
  و تحمیل.   جای جبره  ب    و آزادی   نا امیدیجای  ه  امید بدشمنی و جایگزین کردن  

315    
فلسفه حیات به جای  قرار دادنِ راهنما ا اندیشه ب انسان، بازیافت حقوق و کرامت 

سبب می شود آدمی از عمل تخریبی که حال و   ی کهفلسفه حیات، فلسفه مرگ
و با   جامعهاطراف، با  رابطه با و  ، دوری بجویدکندمی  او را ویران  خود  آینده

، یعنی رابطه بر وفق حقوق جمعی و  عدم بکار گیری زور بر اصل  د را بیرون خو
و نه سلطه بر دیگران اعمال   ه  بیرون آمد  از روابط مسلطی قرار دهد،  حقوق انسان

با سکدسگز زال با حقوق تنظیم    دیگران قرار گیرد، یعنی رابطهزیر سلطه  کند و نه  
      316.کند

 
بنا بر قاعده ت لیف، با استقرار اصل شورا، بجای اصل اطاعت امر،  رهبری سیاسی جامعه  از آنِ اع ای آن   - 314

 جامعه است

315 -  Au cœur religieux du XVI siècle p. 109 . 

 93-50، آیات حق ندارند خودکامگی کرده  حالل را حرام وحرام را حالل کنند، سوره آل عمران  - 316
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نه    و روش عدم بکار گیری  زور  باشد،     یموازنه عدم  ،  راهنمااندیشه  هرگاه اصل  
بلکه دست  ان باقی نخواهد ماند، با دیگر و خشونتتنها  محلی برای جنگ 

 .آزاد می سازد   روابط قوا  او را از و    به یاری انسان می آیند    آوردهای علم و فن
تجاوز می کند، به ما حمله و ه می پرسد: با دشمنی که مسلحانانسان آزاد از خود 

 اصلا پاسخ اینست که ببنظر میرسد، برقرار کرد؟  صلح رابطه  چگونه می توان
را به   او  ، می توان وارد روابط قوا با دشمن نشد و عمل مسلحانهعدم زورموازنه 

اندیشه به مثابه  آری با قرار دادن اصل عدم زورمحدود کرد. او دفع تجاوز 
ه رابطه ها را، از جمله رابطه های ملت با ملت و در درون هر  راهنمایی که هم

ملت، رابطه قوم با قوم و در درون هر جامعه، رابطه گروه با گروه و در درون هر  
از زور  نیازو بی  را خالی و در رابطه با انسان با  خود  گروه، رابطه انسان با انسان

 317.  می گرداند
 

ابتدائی  یک  تکلیف است و این از خود بیگانه کردن انسان    از آغاز تا اینجا، جهاد 
است،  جهاد ابتدائی تکلیف است از سوی خدا  و  واجب است،  حال آنکه دفاع،   
عمل به حق است و زیستن در استقالل و در آزادی پس از زمانی که جهاد ابتدائی 

 ست ، جهاد ابتدائی از احکام واجب شده است. ) فقه تکلیف مدار(  شده ا  وارد فقه
دو بر داشت  متضاد   "وسیله شناختن "  و مردم را" هدف شناختن"مردم را،  

 پدید می آورد:   
 

بیایید در آنچه مشترک هستیم موافقت کنید که کسی را و مقامی را با خدا شریک نکنیم و مادون خدا،   -  317
   64، آیه کسی و مقامی را ب دائی نپرستیم، سوره آل عمران
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و جنگ  تا انسان تغییر نکند خدا چیزی را در او تغییر نمی دهددر بیان اول، 
 ابتدائی باطل و در این بیان  جائی ندارد.

هستند، پس حاکمان با جنگ میتوانند آنها را به هر    سیلهمردم ودر بیان دوم،  
 کجا که بخواهند  بکشانند و  آنها دخالتی در  تغییر سر نوشت خود ندارند.  

ابتدائی با هر عنوان و توجیهی، اعم از گرفتن حق خدا، گرفتن حق   در جهاد 
ه باشد، این حاکمان امر  بشر، گسترش اسالم و گرفتن غنائم و یا هر بهانه دیگری ک

هستند که بندگان خدا را  بدون چون و چرا به جنگ می برند و آنها را وسیله  
تجاوز و خشونت می کنند، در صورتیکه،  با هدف شناختن انسان،  قبل از هر چیز 

 آزادی انتخاب  خود انسان مقدم می شود.
ن را وارد  کرد،   عقیده امری درونی  هر انسانی است و با شمشیر  نمی توان آ 

ان  دارابتدائی با از خود بیگانه شدن درطول تاریخ به ابزاری برای قدرت م  جهاد 
بدون جنگ و سلطه گری،  نمی توان جهاد ابتدائی را اینگونه    تبدیل شده است 

 از خود بیگانه کرد.
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   1ضمیمه  
 

 منابع مکتوب از دورانِ پیش از غیبت
 

تحقیقی      318،  حسین  ، جاسمدوران پیش از غیبت  در زمینه دستیابی به منابع و کتب
بسیار عمیق  و ارزنده  ای انجام داده  است که استفاده از این تحقیق برای  

و مطلوبی به   دستیابی به منابع اصلی در موضوع غیبت راهنمای فوق العاده مفید
نظر میرسد و  باید  آنرا مورد مطالعه قرار داد، او در این تحقیق کلیه منابع مکتوب  

ز غیبت، دوران غیبت و تا  زمان حال را مورد مطالعه و  بر رسی  پیش ادوران از 
 . قرار داده است 

 دوره زمانی اول:
هجری است که به گفته های پیامبر در مورد   260ازسال اول هجری تا سال  

غیبت و به کلیه روایات و احادیثی که  از سوی یازده  امام  قبل از امام دوازدهم 
غیبت  استناد کرده  است، مجموعه کتبی که او شمارش  نقل شده  و کتب دوران  

کتاب است که از سوی دانشمندان اسالمی آن دوران نوشته شده    400کرده است  
غیبت بوده است، از  دوران است که در بین آنها تعداد اندکی مربوط به کتب 

دید او  غیبت از امام دوازدهم شروع نشده است،  بلکه اولین غیبت در مذهب 
امام هفتم شروع شده که بعنوان فرقه  کاظم  موسی دوازده امامی، از امام  هشیع

 
318 - HUSSAIN M. Jassim, The occultation of the Twelfth Imam : a historical 

background, London, 1982 . 
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کاظم  غائب شده است، در صورتیکه  موسی  شناخته شده و از نظر آنها امام    واقفیه
ها غیبت از  ، جارودیه و اثنی عشری، زیدیهاز دید فرقه های دیگر چون قطبیه

امام دوازدهم آغاز شده است. به هر حال کتب نوشته شده   مخفی شدن مهدی
در موضوع غیبت پیش از غیبت  مهدی را  به سه بخش تقسیم میکند، بخش اول  

به زیدیه و بخش سوم کتب    کتب مربوط به نظریه  واقفیه، بخش دوم کتب مربوط
 یا اثنی عشری می باشد.    مربوط به شیعه امامیه

 ،  سه کتاب زیرند: کتب نوشته شده بر نظرگاه واقفیه
(  کتابی 732/ 114)از همراهان امام باقر  الکوفی  بن صالح   کتاب االنماطی ابراهیم  -

است تحت عنوان غیبت  که نقطه نظر های فرقه واقفی را انعکاس داده است، در 
بن  علی این کتاب مطالبی آورده شده است که دانشمندان بعدی  مثل احمد

(  و مریدان او آن را مورد استفاده  1081/ 460) ( و یا شیخ طوسی1044/ 423نوح)
 قرار داده اند.

  کاظم  که از همراهان  امام موسی بن حسن علی الططاری کتاب  الطاعی –
(  است، امام موسی کاظم خود  نامش جزء  غائبین است، نویسنده در 799/ 177)

این کتاب از نظری دفاع میکند که بر اساس آن  امام موسی کاظم به غیبت رفته 
است، عنوان کتاب غیبت است و محتوی آن  پی گیری سر نوشت گروه واقفی 

 ( می باشد.884/ 263و  ابن سماعا )

تحت عنوان غیبت که جای  پای معلم    ابن سماعه بن محمد کتاب الحسن –
است، کتابی است که از مجموعه نوشته های   الططاری واقفی ها یعنی الطاعی
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زدهم  یعنی از ابتدای غیبت امام دوا 950/ 329تا  881/ 260دانشمندان بین سالهای 
 در آن آورده شده است.  تا زمان  کلینی

 :نظرگاه  زیدیهدر باره کتب نوشته شده 
 بن یعقوب الرواجانی عباد  از ابو سعید کتاب  مربوط به فرقه زیدیه 

( که از رهبران اصلی  این فرقه  بوده که عنوان کتاب به نام  871/ 250)العصفری
العصفری می باشد، این کتاب به احادیث غیبت در سالهای اول زندگی   ابو سعید 

ثابت کند تعداد امامان  بر آن است که    اختصاص داده شده است، و    مامام دوازده
(  711/ 90)  ابن قیس  ماهنگ است با کار سلیماندوازده  بوده است. کار  الصفاری ه

، نعمانی و ( که وسیعا مورد استفاده کلینی865/ 244)السراد  بن محبوب و حسن
 دوازده گانه قرار  میگیرد. اندر تایید امام صدوق

 :  اثنی عشری نظرگاه شیعه در بارهکتب نوشته شده 
است که بر   اثنی عشری کتب و نظریه شیعه،مورد غیبتدر   حسین نظر جاسم 

 روی  سه کتاب اصلی آن انگشت گذاشته است. 
که با امام نهم  یار و صمیمی بوده و بنا بر نظر   االهوازی  بن مهزیار کتاب علی  -

ده، او خود نماینده امام نهم بوده و مدتی هم نمایندگی امام دهم را عهده  ننویس 
و کتاب  مالحمالست. االهوازی دو کتاب دارد تحت عنوان کتاب دار بوده ا

 . ، هر دو کتاب به ویژه در مورد غیبت  و مسائل دوران بعد از غیبت می باشدالقائم
  بحث مفصلی اندر باب قیام با شمشیر دارد. او مدعی است که دو فرزندش ابراهیم 

 نمایندگی امام زمان را عهده دار بوده اند.  329تا  260بین سالهای   دو محم
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( تحت عنوان غیبت المشایخ، حکایاتی 825/ 224)  السراد   بن محبوب  کتاب  حسن  -
در مورد امامان دارد، می گویند نوشته های این کتاب  نا پدید شده اند ولی  

 از آنها باقی مانده است. نشانه های فراوانی هنوز در منابع شیعه

  امامیه  ( از دانشمندان معروف شیعه 881/ 260)  نیشابوری کتاب فضل ابن شاذان -
بوده است، محتوی این کتاب  از  عسکری که مورد اعتماد امام  یازدهم حسن

گرفته شده،  او دو ماه قبل از فوت امام یازدهم  محتوی کتاب حسن بن محبوب
، مورد استفاده ویژه  فقهای ، و کارهایش تحت عنوان القائمدر گذشته است

 قرار گرفته است.  اسالمی  و بطور خاص مورد استفاده شیخ طوسی
 

 دوره زمانی دوم 
یعنی دوره غیبت صغری امام دوازدهم است که در این دوره  329تا   260از سال 

 نوشته شده که اهمیت بسیار باالیی دارند: نیز سه کتاب  به شرح زیر 
( با نوشتن کتابی تحت  899/ 289)  النعمانی   بن اسحاق  ابراهیم  883/ 262در سال      -

  و نظریه های نها و ندی   شیعه عنوان غیبت که منعکس کننده نظریه های غالت
 امام دوازدهم بوده است.     گی ازمدعی نمایند   است، او  در بغداد 

( که گفته می شود  از نزدیکان امام دهم  970/ 293)  الحمیری    عبد اهلل بن جعفر    -
و امام یازدهم که نماینده اول امام دوازدهم نیز بوده است، کتابی تحت عنوان  

( و شیخ  991/ 382)نوشت که بسیار مورد توجه شیخ صدوق غیبت و حیرت
 ( قرار گرفته است. 1067/ 460)طوسی
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خود را تحت   ( نیز بخشی از کتاب کافی940/ 329) وضوع غیبت، کلینیدر م  -
عنوان حجت به مسئله غیبت اختصاص داده و بطور مبسوطی  به دوره زمانی   

و نقش نائبین امام دوازدهم پرداخته   940/ 329تا   874/ 260بین سالهای  امامیه
  است. او استفاده از نویسندگان قبلی همچون نظریه های اولیه واقفی ها و امامیه 

( و یا 864/ 250) بن اصفاری ( یا عباد 838/ 224) بن محبوب ها همچون حسن ای
(  کرده  و همچنین از طرف داران گروه های زیر 877/ 263)  حسن ا بن سمعا

 بهره کیری کرده است.  زمینی شیعه
 

 دوره زمانی سوم
نوشته شده   و شروع غیبت کبری  941/ 329کتاب هایی هستند که پس از سال   

بر  که از اهمیتی بسیار باال اند، تعداد آنها  ده کتاب است، اشاره به چند نمونه
 مورد توجه  خاصی قرار گرفته اند ضروری است: خوردارند و 

او پس از    . (970/ 360ابن ابی زینب )،  بن جعفر   بن ابراهیم  محمد  کتاب النعمانی   -
کتابی تحت    874/ 260شیعیان در سال  وضعیت    و بهم ریختگی  عسکری  مرگ حسن

یثی از پیامبر  د نام غیبت نوشت که سعی کرد در آن با کمک گرفتن از نقل  احا
ی کتاب غیبت او امامان  لزوم غیبت امام دوازدهم را ثابت کند، مطالب و محتو

  از   مجموعه ایرا با بهره گیری از  خودش از نظر گاه های امامیه در بارهنعمانی، 
  ( ، الفضل838/ 224)  ،  همچون حسن المحبوباز خود   نوشته های نویسندگان قبل

و یا از نظر گاه     حسن بن سومعا (،  و نظر گاه های وافقی مثل873/ 260) شازان
،   و یا از فقیهان معروف  زیدی   و کلینی  افراطی، مانند ابراهیم ابن اسحق نهاوندی 
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او با انتشار کتاب  .گرفته است  ( 956/ 345) (  و مسعودی944/ 333)  مانند ابن اعقدا
احادیث  از غیبت نشان داد اولین کسی است که بعد از مسعودی بیان تازه ای

داده شده  توسط کلینی آورده و بصورت مشروح نشان داد است که غیبت در دو 
 مرحله انجام خواهد گرفت. 

(، کتابی است   991/ 381)بن با بویه، شیخ صدوق ابن علی کتاب غیبت محمد   -
الدین و تمام النعمت    حول مسائل پد ید آمده  در غیبت، عنوان این کتاب کمال

است، در این کتاب صدوق اصولی را ارائه میدهد که از کتاب های پیشینیان و از 
گرفته است و اخباری    ب سوم و چهارم امام مهدیو نائ  جمله از پدرش ابن بابویه

از روابط پنهانی گروه های مخفی را منعکس میکند، اخباری که بین شیعیان و  
 سفرای اما م غائب رد و بدل می شده است. 

(، کسی 413/1022) ، معروف به شیخ مفیدابن محمد  بن النعمانی کتاب محمد  -
را عهده دار و در حیات خود می بایست وضعیت مسائل  که مدتی رهبری امامیه

قبل از انتشار کتاب غیبت  د را در زمان غیبت روشن می کرد. مفی مطروحه شیعه
ه بود. عالوه بر آن در تنوش مخود  پنج نوشته در باب  دفاع ازغیبت امام دوازده

موضوع غیبت مطلب دیگری نیز تحت عنوان الفصول االشرع فی الغیبه نوشته که 
 مشابهت قابل توجهی به پیش از غیبت  دارد.

( و  1044/ 436علم الهدی )  ، معروف به مرتضیحسین بن ، علیشاگردان مفید  -
( با الهام از استاد خود در باب ادامه امامت و  449/1057) بن علی کراجکی محمد

 غیبت امام دوازدهم کتابی نوشتند که غیبت امام دوازدهم را عامل انسجام شیعه
، اندر باب  وظائف  "مسائل" تحت نام  در بغداد  1955میدانند، این کتاب در سال 
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ساجدینا  به انگلیسی  تشیع در دوران غیبت به چاپ رسید که توسط عبدالعزیز
 ترجمه و منتشر گردید است.  )در این کتاب اشتباهاتی وجود دارد(

( با سر سختی خاصی که در 1067/ 460)  طوسی بن حسن محدث معروف محمد   -
همه کارهایش در مورد غبیت  داشت، کتابی با عنوان الغیبه که در آن  از علم  

امام دوازدهم را  ل و خرد  و از حدیث بهره جسته است  انتشار داده و مهدیعق
استناد به  با قائم بعد از غیبت و ظهورش در عرصه این عالم را معرفی می کند، او 

بت غی  خود، قائل به  و  علمای هم عصر  بن ابیطالب  یثی از دوران علیدحاأاسناد و  
و در زمان حیات علی  امام دوازدهم است که سر چشمه ای از دوران اول شیعه

بن ابیطالب دارد.  او با اشاره به زندگی مخفی نواب چهار گانه امام زمان و کتاب  
و  االربعه، سر منشأ  غیبت را به آنها مربوط    ءگم شده آنها یعنی کتاب اخبار الوکال

 میکند.
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 2ضمیمه  
 

 بر سر فتوای جهاد و عثمانی رقابت علمای صفوی
 

هجری قمری، رقابت شدید فرهنگی و  907پس از تشکیل سلسله صفوی در سال 
ایجاد شد و در طول حاکمیت صفویان، پیامدهای   و عثمانی مذهبی بین صفویه

 ناگواری بین آنان بوجود آورد.
خواندند در عرصه ا جانشین خلفا و خلیفه مسلمین میخود ر سالطین عثمانی 

خواستند تمام ممالک اسالمی  سیاسی نیز خود را وارث خلفای عباسی دانسته و می
را تحت تسلط خود درآورند و از سوی دیگر علمای متعصب سنی مذهب که از  

به مدد سالطین  نگرانی شدید داشتند  گسترش تشیع در ایران و آسیای صغیر
هایی ها و رسالهعثمانی آمده و آنان را در برابر صفویان حمایت کردند آنان کتاب

اند، بنابراین علمای هوادار  ها از دین برگشتهو قزلباش  نوشتند مبنی براینکه صفویه
 عثمانی بر تکفیر و ارتداد صفویان و شیعیان فتوادادند.

عالوه بر شاهان صفوی و سالطین عثمانی عالمان،  مانیدر دو کشور ایران و عث
نیز بر ضد یکدیگر دست    ی مردمچنین به تبعیت از این افراد عامهشاعران و هم

دادند و مردم را به   علما در دو سرزمین فتوای جهاد  ،به تبلیغات گسترده زدند
 یکدیگر تشویق و حکم تکفیر یکدیگر را صادر کردند. با جنگ
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معموالً   .و قلمرو صفوی از جایگاه باالیی بر خوردار بودند علما در قلمرو عثمانی
صدور فرمان جنگ توسط شاه ایران و یا سلطان عثمانی مستند به فتوای یکی از 

تر از آن وجوب قتل، بلکه افزون  آنان در دو سو فتوای تکفیر و به دنبال  علما بود.
کردند و در این آن ارجحیت قتل اینان بر قتل کفار حربی را به سادگی صادر 

   ای از این فتواها:  نمونه اند. ها نوشتهها و کتابزمینه رساله
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

دین مبین و »آنچه مرقوم شده که از من مأخوذ است مطابق واقع و مقتضای 
با عسکر روم که  در مسئله مسؤول عنها همین است، مجاهده حکم شرع مقدس

شرعی است و درحکم آنست که در  ى مدینۀ االسالم بغدادند جهاد محاصر قلعه
ی فرار و معسکر امام واجب االطاعه واقع بوده باشد و تقاعد از این جهاد به منزله

ی قتال اهل بغی است، هر مؤمن که در این و اقعه خالصاً مخلصاً ز معرکهگریختن ا
لوجه اهلل الکریم و از برای ابتغاء رضای الهی مقاتله و محاربه نماید، غازی فی 

ی بلندی شهادت  ی شهدا ملحق و رتبهسبیل اهلل است و اگر مقتول شود به زمره
« نگاه کنید به   یهدی السبیل. را مستحق خواهد بود و اهلل سبحانه یحق الحق و

 ..فرد، تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی . غفاریقلیو عباس ، عبدالحسیننوایی
، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ایران در دوره صفویان، تهران

 . 1381ها، دانشگاه
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 3ضمیمه 
 در دوران غیبت جدول نظریه های مراجع معروف در شیعه

 ) از قرن دوم هجری تا کنون(

 شهرت نام معروف مکان  فوت نظر ها

:  واهلل صادق از قول جعفر
من جایز می دانم اما دوست  
ندارم علم و آگاهی خود را  

کرده ودر پی نادانی ترک 
 . آنها بروم

بعد  
از 

 سال
110 

  شام

عبد 
الملک  

 بن عمر

بن عبد 
بن  العزیز
 مروان 

 مروان 

تهاجمی با کفار را در  جهاد 
 . دوران غیبت جایز نمیداند

254 

دور
 ق
 

 اهواز

و  فقه
 حدیث

ابن علی
 مهزیار

 اهوازی
 اهوازی

در صورتیکه نیروهای اسالم  
کمتر از نصف نیروی دشمن  

 بغداد  328
 

  فقه
شیخ 

  ابوجعفر
 کلینی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
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ساقط است و  باشد،  جهاد 
جهاد  و غلبه، وظیفه عمومی 

در شرایطی بر همه  و 
 مکلفین واجب است. 

  و 
 حدیث

  دمحمّ
بن 

یعقوب 
بن 

  اسحاق
 رازی

امامی که  جنگیدن در کنار 
اطاعتش واجب نیست حرام  
است  و مثل خوردن مردار  
و خون و گوشت خوک  

 . است

148   
بشیردها

 ن
 دهان

بدون حضور امام و  جهاد 
همراه ائمه جور گناه  
شمرده می شود و در  
صورتیکه ضربه ای به آنها  
برسد گناه محسوب می شو  
د و عامل آن مستحق تنبیه  

 خواهد بود. 

۴۶۰ 

بغداد 
 

 جفن

 فقه
  محمد  ا

 بن حسن
 طوسی

شیخ 
 طوسی

الطاشیخ 
 یفه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
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اگر امام یا منصوب او نباشند  
نیست  شرکت درجهاد جایز 

اال اینکه دشمنان  بر  
مسلمانان احاطه شوند و بر  
   وطن و شهر آنها یورش برند. 

۴۸۱ 
طرا 

 بلس
 فقیه

  ابوالقاسم 
عبدالعز

بن  یز
نحریر 

بن 
عبدالعز

یز بن 
 البراج

قاضی 
ابن  
 براج 

واجب کفائى است  و   جهاد 
شرط وجوب آن حضور   
امام  یا کسی که امام او را  
براى این کار منصوب کرده  

 باشد می باشد. 

523   
ابو  

 الحسن
 الحلبى

واجب مى شود با   جهاد 
فرمان امام عادل یا منصوب 
امام در امر جهاد، و جهاد  
واجب مى شود وقتیکه ترس  

  حلّه ۵۸۵
ابوالمکار

 ، حمزهم
 بن علی

ابن  
 زهره

 حلبی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87
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از اسالم یا نفس یا مال باشد  
، وقتیکه یکى از این شروط 

نباشد فرض جهاد ساقط مى  
 شود.

حضور امام عادل و دادگر 
جایز  که بدون امر او  جهاد 

 نیست
  حله ۵۹۸

ابوعبدا 
،  هلل

  محمد
 بن احمد 

ابن  
 ادریس

  تصریح به حرمت جهاد  
بدون اذن امام را یک اصل  

وجوب جهاد را  مى شمارد و  
مشروط به دعوت و حضور 
امام یا منصوب او در جهاد  

 مى داند. 

690   
شیخ 

بن   یحیى
   سعید

  یالح

وجود امام یا منصوب او 
است،    شرط صحت جهاد 

جهاد همراه با امام جائر  
جایز نیست ، مگر اینکه  

 فقیه حله ۶۷۶

  ابوالقاسم 
بن  جعفر
بن  حسن

یحیی بن 

 محقق

 محقق
 اول

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
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دشمن مسلمانان و اسالم را  
 . تهدید کرده باشد

  سعید
 حلی

به شرط معصوم بودن امام  
استدالل کرده و می نویسد 

برامام شرط دیگر این که  ":  
بودن او از طرف خداوند یا  
از طرف پیامبر یا از سوی  
امام به نقل از خدا و پیامبر،  

از  تصریح شود زیرا عصمت
امور پنهان است و آگاهی بر  

 .آن امکان پذیر نیست

 حله ۷۲۶
مرجع 

 یت 

 جمال
الدین، 

بن  حسن
 یوسف

عالمه 
 حلی

، دعوت  در وجوب جهاد   
امام یا منصوب او  الزم مى  
باشد، او تصریح به عدم  
وجوب جهاد همراه با امام  
جائر اختیاراً  می کند و  
مینویسد، مگر اینکه خوف و  

 . خطر براى اسالم باشد

  حله ۷۸۶

ابوعبدا 
،  هلل

  محمد
 بن مکی

شهید 
 اول

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84
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جهادى که ما به آن امر   
همراه با   شده ایم ، جهاد 

امام مى باشد  و نه هر  
 جهادى.

826   
الشیخ 

المقداد 
 السیوری

 فاضل

واجب است به شرط   جهاد 
وجود امام یا نایب او که 
براى امرِ جهاد منصوب شده  

 باشد و  نه ... مطلق نائب.

۹۴۰ 

حلب
 

صفهاا
 ن

 

ابوالحس 
 ، علین

بن 
 حسین

بن 
عبدالعال

 ی

 محقق

محقق 
 ثانی

فقیه ونائب عام نمى تواند  
( را انجام این کار)جهاد 

 دهد
شرط دیگر اذن امام معصوم 

امام او را  یا اذن کسی که 
 . نصب کرده، حاصل باشد

۹۶۶ 
جبع 

 شام
 

الدزین
ن بن ی 

 علی

شهید 
 ثانی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B9_%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B9_%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
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و جنگ جایز نیست  جهاد 
مگر با امام عادل. غنیمت 
جنگی وجود ندارد مگر با  

 .امام دانا

  نجف ۹۹۳
بن    احمد
 محمد 

 مقدس 

 
مسأله   در کتاب جامع عباسى

را مسکوت گذاشته و    جهاد 
را    "جهاد فی سبیل اهلل "

دن در راه خدا  در  یاری دا
عصر غیبت به ساختن پلها، 
مساجد و مدارس تفسیر  

 کرده است.
 

۱۰۳۱ 
اصفها

 ن
 

بهاءالد 
، ین

محمدبن  
 حسین
 عاملی

شیخ 
 بهایی

در صورتیکه نیروهای اسالم  
کمتر از نصف نیروی دشمن  

ساقط است و  باشد،  جهاد 
جهاد  و غلبه، وظیفه عمومی 

همه مکلفین در شرایطی بر 

۱۱۱۱ 
اصفها

 ن

 
 فقیه

عالمه 
محمدب

بن  اقر
محمدت

 قی

 مجلسی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
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واجب است که نیروهای  
اسالم کمتر از نیمی از  
نیروهای کفر که در برابر  
آنها قرار دارند نباشد، در  
غیر این صورت جهاد ساقط 
است و وظیفه عقب نشینی  

 است. 

ابتدائی مخصوص   جهاد 
پیامبر وخلفاى بعدی او و یا  

براى کسانی که منصوب آنها   
براى این کار تعیین شده  

 می باشد و نه دیگران.  باشند

  نجف ۱۲۲۸
بن  جعفر
 خضر

کاشف 
 الغطاء

براى   بنا به اجماع،  جهاد      
فقیه در زمان غیبت جایز 
نیست. او درمورد جهاد در 

،  امهکتابش، مفتاح الکر
 روایتهایى از امام صادق
وامیرالمؤمنین نقل میکند از  

1226   

سید  
  محمد
 جواد 

  حسینى

 عاملى

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
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جمله: هیچ غزوه اى درست  
نیست مگر با امام عادل.  اگر 
کسى بر ضد امام عادل 
خروج کند باید با او جنگید 
، اگر بر ضد امام جائر خروج  
کند نباید با او جنگید. او  

امام  مى  درباره نائب عام 
بنا به اجماع،  جهاد    " نویسد:  

براى فقیه در زمان غیبت  
 جایز نمى باشد. 

مضمون روایتها  تاکید  بر  
همراه   عدم مشروعیت جهاد 

سلطان جائر و حتى عادل 
در غیبت امام معصوم  دارد. 
او در کتاب المسالک مى 
نویسد: براى جهاد در عصر  
غیبت وجود نائب امام  
کفایت نمى کند و  براى  

  نجف ۱۲۶۶
محمدح 

بن  سن
 باقر

صاحب 
 جواهر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
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نائب امام جایز نیست جهاد 
 .را حمایت کند

از امام، همانند    بودن   محروم
  از سایر برکاتی  محرومیت 

  خاطر فقدان  به که است 
  بهره ها بیاز آن  آن، 

 .ایمگشته

  نجف ۱۲۸۱
 مرتضی

بن 
 محمد 

 محقق

گمان مکن که ائمه سابقه  
علیهم السالم در این عالم 
بنور  والیت قائم بودند و  
اسرار والیت را آشکار  
کردند، حا شا بلکه جمیع  
شرایعی که بیان فرمودند  

بود واین در  مشوب به تقیه
نزد فقهای اهل بیت سالم 
اهلل علیهم بدیهی است که  
تقیه ایشان به سر حد اعال  
بود، حتی آنکه بسا بود که  

1288   
  محمد

کریمخا
    ن

 کرمانی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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، چاپ اول رویش سبز -، نشر: ارغنون  طالقانیاهللمنابع:  مرجعیت، سید هدایت 

از سنه  مرجع فقهی شیعه ۲۴۷لیست  :کتاب شامل ۳۴۴تا  ۳۳۷(؛ صفحات ۱۳۷۴)
شمسی(   ۱۳۷۳ -.ق ۱۴۱۵های اخیر )سال ( تا دههقمری )آغاز غیبت کبری ۳۲۹

 شده در فروردینبازبینی ، ، آقا نورالدینو مرکز جهانی اطالع رسانی آل البیت
۱۳۸۹. 

  

روزه را از راه تقیه می  
خوردند و نماز را بهمراهی  
ایشان می کردند و احکام را  
بر حسب دلخواه مخالفان 

 فرمودند. می
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 4ضمیمه 
 آیه(  36) در قرآن جهادآیات 

  

 1  مکی سوره

 2  مدنی

 نام
 سوره

 آیات

وَأَْقَسمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَْیمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آَیۀٌ  انعام 1 6
لَّیُؤْمِنُنَّ بِهَا ُقلْ إِنَّمَا اآلیَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا ُیْشعِرُکُمْ  

  ﴾۱۰۹﴿أَنَّهَا إَِذا جَاءتْ الَ ُیؤْمِنُونَ 
ترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که  و با س ت 
گروند بگو  نان بیاید حتما بدان مى اى براى آاگر معجزه 

دانید که  معجزات تنها در اختیار خداست و شما  ه مى
 ( ۱۰۹آورند )اگر ]معجزه هم[ بیاید باز ایمان نمى 

وَجَاءهُ َقوْمُهُ ُیهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن َقبْلُ کَانُواْ َیعْمَلُونَ   هود  1 11
السَّیِّئَاتِ َقالَ یَا َقوِْم هَؤُالء بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ 
فَاتَّقُواْ اللّهَ وَالَ تُخْزُونِ فِی ضَیِْفی أَلَیْسَ مِنکُمْ رَجُلٌ 

 ﴾ ۷۸﴿رَّشِیدٌ 
د و پیش از آن کارهاى  و قوم او شتابان به سویش آمدن 

کردند ]لوط[ گفت اى قوم من اینان دختران  زشت مى
ترند پس از خدا بترسید و مرا  منند آنان براى شما پاکیزه 

در کار مهمانانم رسوا مکنید آیا در میان شما آدمى  
 ( ۷۸شود )رس پیدا نمىعقل
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 ﴾ ۵۲﴿َفلَا تُطِِع الْکَاِفرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاًدا کَبِیرًا  فرقان 1 25
با    پس از کافران اطاعت مکن و با ]الهام گرفتن از[ قرآن

 ( ۵۲آنان به جهادى بزرگ بپرداز )
 

الْإِنسَانَ بِوَالِدَْیهِ حُْسنًا وَإِن جَاهَدَاکَ   وَصَّیْنَاو  عنکبوت 1 29
لِتُْشرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ ِعلْمٌ َفلَا تُطِعْهُمَا إِلَیَّ 

   ﴾ ۸﴿مَرْجِعُکُمْ َفأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکى  

کوشند تا  یزى را که بدان  کند و]لى[ اگر آنها با تو در
علم ندارى با من شریک گردانى از ایشان اطاعت مکن  
سرانجامتان به سوى من است و شما را از ]حقیقت[ آنچه  

 (۸دادید باخبر خواهم کرد ) انجام مى 
 

31 
 

 لقمان 1
 

وَإِن جَاهَدَاکَ عَلى أَن تُْشرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ  
عِلْمٌ َفلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ  
سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ َفأُنَبِّئُکُم بِمَا  

 ﴾ ۱۵﴿کُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
ند تا در باره  یزى که تو را بدان دانشى  و اگر تو را وادار

نیست به من شرک ورزى از آنان فرمان مبر و]لى[ در دنیا  
به خوبى با آنان معاشرت کن و راه کسى را پیروى کن  

گردد و ]سرانجام[  کنان به سوى من بازمىکه توبه 
شما به سوى من است و از ]حقیقت[ آنچه انجام  بازگشت 

 (۱۵شما را با خبر خواهم کرد )دادید مى
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وَأَْقَسمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَْیمَانِهِمْ لَئِن جَاءهُمْ نَذِیرٌ   فاطر 1 35
لَّیَکُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ َفلَمَّا جَاءهُمْ نَذِیرٌ  

 ﴾ ۴۲﴿مَّا زَاَدهُمْ إِلَّا نُفُورًا 
خود به خدا سوگند یاد کردند که  و با سوگندهاى س ت 
بیاید قطعا از هر یک    اى براى آناناگر هرآینه هشداردهنده 

تر شوند و]لى[  ون  یافته از امتها]ى دیگر[ راه 
اى براى ایشان آمد جز بر نفرتشان نیفزود  هشداردهنده 

(۴۲) 
 

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ ِفی  بقره 2 2
سَبِیلِ اللّهِ أُوْلَئِکَ َیرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ  

 ﴾ ۲۱۸﴿رَّحِیمٌ 
آنان که ایمان آورده و کسانى که هجرت کرده و راه  

امیدوارند  خدا اند آنان به رحمت نموده   خدا جهاد
 (۲۱۸خداوند آمرزنده مهربان است )

 

آل  2 3
 عمران 

أَمْ حَِسبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّۀَ وَلَمَّا َیعْلَمِ اللّهُ الَّذِیَن 
 ﴾ ۱۴۲﴿جَاهَدُواْ مِنکُمْ وََیعْلَمَ الصَّابِرِینَ 
آنکه خداوند  شوید بى آیا پنداشتید که داخل بهشت مى

 ( ۱۴۲جهادگران و شکیبایان شما را معلوم بدارد )
وَلَقَدْ کُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن َقبْلِ أَن تَلْقَوْهُ َفقَدْ 

 ﴾ ۱۴۳﴿رَأَْیتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ 
و شما مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید س ت  

کردید پس آن را دیدید و ]همچنان[ نگاه آرزو مى
 (۱۴۳کردید )مى
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الَّ َیْستَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِی الضَّرَرِ  نساء 2 4
وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُِسهِمْ  

اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُِسهِمْ عَلَى  َفضَّلَ 
وَعَدَ اللّهُ الْحُْسنَى َوَفضَّلَ اللُّه   الْقَاعِدِیَن دَرََجۀً وَکُالًّ

 ﴾۹۵﴿الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الَْقاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا 
دیده نیستند با آن مجاهدانى که  نشین که زیانمؤمنان خانه 

کنند یکسان  مى با مال و جان خود در راه خدا جهاد 
مال و جان خود جهاد   باشند خداوند کسانى را که بانمى
نشینان مزیت ب شیده و همه  اى بر خانه کنند به درجه مى

را خدا وعده ]پاداش[ نیکو داده و]لى[ مجاهدان را بر  
 ( ۹۵نشینان به پاداشى بزرگ برترى ب شیده است )خانه 
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَۀَ   مائده 2 5
 ﴾ ۳۵﴿وَجَاهِدُواْ فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ 

اید از خدا پروا کنید و به او  اى کسانى که ایمان آورده 
کنید باشد که   ]توسل و[ تقرب جویید و در راهش جهاد

 ( ۳۵رستگار شوید )
وََیقُولُ الَّذِینَ آمَنُواْ أَهَؤُالء الَّذِینَ أَْقَسمُواْ بِاللّهِ 

جَهْدَ أَْیمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَکُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  
 ﴾۵۳﴿َفأَصْبَحُواْ خَاسِرِینَ 

بودند که  گویند آیا اینان اند مىو کسانى که ایمان آورده 
خوردند که جدا با شما  به خداوند سوگندهاى س ت مى

 ( ۵۳هستند اعمالشان تباه شد و زیانکار گردیدند )
 

َقالَتِ الْیَهُوُد َیدُ اللّهِ مَغْلُولَۀٌ ُغلَّتْ أَْیدِیهِمْ وَلُعِنُواْ  و
بِمَا قَالُواْ بَلْ َیدَاهُ مَبُْسوطَتَانِ ُینفِقُ کَیْفَ َیشَاءُ 
وَلَیَزِیدَنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ طُغْیَانًا 

لْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى َیوِْم وَکُفْرًا وَأَلْقَیْنَا بَیْنَهُمُ ا
الْقِیَامَۀِ کُلَّمَا أَوَْقدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللُّه 
وََیْسعَوْنَ فِی األَرْضِ َفسَاًدا وَاللّهُ الَ ُیحِبُّ  

 ﴾۶۴﴿الْمُفِْسدِینَ 
خدا بسته است دستهاى خودشان  گفتند دست  و یهود

خدا دور  ه ]سزاى [ آنچه گفتند از رحمتبسته باد و ب
شوند بلکه هر دو دست او گشاده است هر گونه ب واهد  

ب شد و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو  مى
فرود آمده بر طغیان و کفر بسیارى از ایشان خواهد افزود  
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و تا روز قیامت میانشان دشمنى و کینه افکندیم هر بار که  
برافروختند خدا آن را خاموش ساخت  آتشى براى پیکار 

کوشند و خدا مفسدان را  و در زمین براى فساد مى
 ( ۶۴دارد )دوست نمى 

وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ   انفال 2 8
وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنََصرُواْ أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا  

 ﴾ ۷۴﴿ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ 

و کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به  
سانى که ]مهاجران را[ پناه داده و یارى  پرداخته و ک  جهاد
اند براى آنان ب شایش  اند آنان همان مؤمنان واقعىکرده 

 ( ۷۴اى خواهد بود )و روزى شایسته 
وَالَّذِینَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَکُمْ  
فَأُوْلَئِکَ مِنکُمْ وَأُوْلُواْ األَرْحَامِ بَعُْضهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ  

 ﴾ ۷۵﴿فِی کِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ 
و کسانى که بعدا ایمان آورده و هجرت نموده و همراه 

اند اینان از زمره شمایند و خویشاوندان  کرده  دشما جها
نسبت به یکدیگر ]از دیگران[ در کتاب خدا سزاوارترند  

 (۷۵آرى خدا به هر  یزى داناست )
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أَمْ حَِسبْتُمْ أَن تُتْرَکُواْ وَلَمَّا َیعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَدُواْ  توبه  2 9
مِنکُمْ وَلَمْ َیتَّخِذُواْ مِن ُدونِ اللّهِ وَالَ رَسُولِهِ وَالَ 

 ﴾ ۱۶﴿الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَۀً وَاللّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
وند  شوید و خدا اید که به خود واگذار مىآیا پنداشته 

کرده و  یر از خدا و   کسانى را که از میان شما جهاد 
اند معلوم  فرستاده او و مؤمنان محرم اسرارى نگرفته

 ( ۱۶دهید آگاه است )دارد و خدا به آنچه انجام مى نمى
الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ 

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُِسهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَۀً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِکَ  
 ﴾ ۲۰﴿هُمُ الْفَائِزُونَ 

کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با  
نزد خدا مقامى هر  ه   اند پرداخته  مال و جانشان به جهاد 

 ( ۲۰واالتر دارند و اینن همان رستگارانند )
ُقلْ إِن کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَآؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ  

وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَِشیرَتُکُمْ وَأَمْوَالٌ اْقتَرَْفتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
کُم  تَخَْشوْنَ کَسَاَدهَا وَمَسَاِکنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْ

مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَاٍد فِی سَبِیلِهِ َفتَرَبَُّصواْ حَتَّى 
َیأْتِیَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ الَ َیهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

﴿۲۴﴾ 
بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و  

اید و تجارتى که از کسادش اموالى که گرد آورده 
دارید نزد شما از خدا  بیمناکید و سراهایى را که خوش مى

تر است پس  داشتنى در راه وى دوست و پیامبرش و جهاد
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منتظر باشید تا خدا فرمانش را ]به اجرا در[آورد و خداوند  
 (۲۴کند )گروه فاسقان را راهنمایى نمى

وَالِکُمْ وَأَنفُِسکُمْ فِی  انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمْ
 ﴾ ۴۱﴿سَبِیلِ اللّهِ َذلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

شوید و با مال و جانتان در راه خدا  سبکبار و گرانبار بسیج 
 ( ۴۱کنید اگر بدانید این براى شما بهتر است ) جهاد

بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ أَن  الَ َیْستَأِْذنُکَ الَّذِینَ ُیؤْمِنُونَ 
ُیجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُِسهِمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ 

﴿۴۴﴾ 
با   کسانى که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند در جهاد 

خواهند و خدا به  مال و جانشان از تو عذر و اجازه نمى
 ( ۴۴تقواپیشگان داناست )]حال[ 

یَا أَیُّهَا النَِّبیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمَُناِفقِینَ وَاغُْلظْ 
 ﴾۷۳﴿عَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَِصیرُ 

کن و بر آنان س ت   اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد 
بگیر و جایگاهشان دوزخ است و  ه بد سرانجامى است  

(۷۳) 
نَ َیلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الَّذِی 

الصَّدَقَاتِ وَالَّذِینَ الَ َیجِدُونَ إِالَّ جُهْدَهُمْ  
َفیَْسخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  

﴿۷۹﴾ 
روى    کسانى که بر مؤمنانى که ]افزون بر صدقه واجب[ از

گیرند و  دهند عیب مىمیل صدقات ]مستحب نیز[ مى
]همچنین[ از کسانى که ]در انفاق[ جز به اندازه توانشان  
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کنند[ و آنان را به ریش ند  یابند ]عیبجویى مىنمى
گیرد و  گیرند ]بدانند که[ خدا آنان را به ریش ند مىمى

 ( ۷۹براى ایشان عذابى پر درد خواهد بود )
لَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِالَفَ رَسُولِ اللّهِ  َفرِحَ الْمُخَ

وَکَرِهُواْ أَن ُیجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُِسهِمْ فِی سَبِیلِ 
اللّهِ وَقَالُواْ الَ تَنفِرُواْ فِی الْحَرِّ ُقلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ  

 ﴾ ۸۱﴿حَرًّا لَّوْ کَانُوا َیفْقَهُونَ 
نشستن خود پس از رسول خدا    ماندگان به ]خانه[بر جاى

شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا  
کنند کراهت داشتند و گفتند در این گرما بیرون   جهاد

 (۸۱تر است )نروید بگو اگر دریابند آتش جهنم سوزان
وَإَِذآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَجَاهِدُواْ مََع  
رَسُولِهِ اسْتَأَْذنَکَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا  

 ﴾۸۶﴿نَکُن مََّع الْقَاعِدِینَ 
اى نازل شود که به خدا ایمان آورید و  و  ون سوره 

وتمندانشان از تو عذر و  کنید ثر همراه پیامبرش جهاد
نشینان باشیم  اجازه خواهند و گویندبگذار که ما با خانه 

(۸۶) 
لَکِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ  

وَأَنفُِسهِمْ وَأُوْلَئِکَ لَهُمُ الْخَیْرَاتُ وَأُوْلَئِکَ هُمُ  
 ﴾ ۸8﴿الْمُفْلِحُونَ 
اند با مال و  کسانى که با او ایمان آورده ولى پیامبر و 

اند و اینانند که همه خوبیها براى  برخاسته  جانشان به جهاد 
 (۸۸آنان است اینان همان رستگارانند ) 
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صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی  نور 2 24
 ﴾ ۵۳﴿الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَِصیرُ األمُورُ 

راه همان خدایى که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین  
دار که ]همه[ کارها به خدا  است از آن اوست هش 

 (۵۳گردد )بازمى

وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِینَ مِنکُمْ وَالصَّابِرِیَن  محمد  2 47
 ﴾ ۳۱﴿وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ 
آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان شما را  و البته شما را مى

باز شناسانیم و گزارشهاى ]مربوط به[ شما را رسیدگى  
 ( ۳۱کنیم )

 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ   حجرات 2 49
َیرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُِسهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ  

 ﴾۱۵﴿أُوْلَئِکَ هُمُ الصَّاِدُقونَ 
اند که به خدا و پیامبر او  در حقیقت مؤمنان کسانى
نیاورده و با مال و جانشان در راه  گرویده و ]دیگر[ شک  

 ( ۱۵اند اینانند که راستکردارند )کرده  خدا جهاد
 

 نهحممت 2 60
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تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ   صف 2 61
بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُِسکُمْ َذلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ  

﴿۱۱﴾ 
به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان  

فداکارى[ اگر بدانید براى  کنید این ]گذشت و  جهاد
 ( ۱۱شما بهتر است )
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أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ   ای  تحریم 2 66
أَوْلِیَاء تُلْقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ وََقدْ کَفَرُوا بِمَا جَاءکُم  
مِّنَ الْحَقِّ ُیخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ أَن تُؤْمِنُوا  

اًدا فِی سَبِیِلی بِاللَّهِ رَبِّکُمْ إِن کُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَ
وَابْتِغَاء مَرْضَاتِی تُِسرُّونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا  
أَخْفَیْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن َیفْعَلْهُ مِنکُمْ َفقَدْ ضَلَّ سَوَاء  

 ﴾۱﴿السَّبِیلِ 
اید دشمن من و دشمن  اى کسانى که ایمان آورده 

دوستى برمگیرید ]به طورى[ که با آنها  خودتان را به 
اظهار دوستى کنید و حال آنکه قطعا به آن حقیقت که  
[  براى شما آمده کافرند ]و[ پیامبر ]خدا[ و شما را ]از مکه

کنند که ] را[ به خدا پروردگارتان ایمان  بیرون مى
ودى من  در راه من و طلب خشن اید اگر براى جهاد آورده 

اید ]شما[ پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار بیرون آمده 
کنید در حالى که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه  مى

آشکار نمودید داناترم و هر کس از شما  نین کند قطعا  
 ( ۱از راه درست منحرف گردیده است )

 ﴾ ۹﴿ا َفذَاَقتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَکَانَ عَاِقبَۀُ أَمْرِهَا خُْسرً
تا کیفر زشت عمل خود را  شیدند و پایان کارشان زیان  

 ( ۹بود )
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 5ضمیمه 
 جدول غزوات، سٌریات پیامبر  

 

 
 ردیف

 
 نام غزوه

 

 
 زمان

 
 جانشین پیامبر

 رویدادها

 
 یا علت هدف

 
 نتیجه

1 
 

   زوه ودان
 ) ابواء( 

 

ماه 
 صفر
 2سال 

بن    سعد جانشین :
 عباده 

نتیجه :امضای  مق د : قریش
 قرارداد صلح

  ربیع  زوه بواط  2
االول  
 2سال 

یا   بن معاذ سعد
  ابن عثمان  سائب
 نفر  200با 

  مدینه /کاروان قریش
در خطر 

 2500مرد+100تجاوز/
 شتر

/   رفتن تا بواط
دشمن برخورد 

نکرد / بدون  
 جنگ بازگشت

 زوه  3
 عشیره

 جمادی
االول  
 2سال 

بن   ابو سلمه 
  سدعبدأل

 نفر  200یا150+

) عازم  کاروان قریش
 بود (  شام

امضای قرار داد 
صلح/ بازگشت به  

 بدون جنگ مدینه

   زوه بدر 4
 اولی 

 جمادی
االخر 
 2سال 

 فهری جابر کرزبن ابن حارثه  زید
را  ارت   رمه مدینه

 کرد

تعقیب وی و  
دست نیافتن 

 بازگشت به مدینه/
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   زوه بدر 5
 کبری

17  
 رم ان
 2سال 

ابن   : بشیرابو لبابه
 عبدالمنذر 

 3-2نفر+ 313
 شتر  70+اسب 

سپاه دشمن= 
 600مردجنگی+950

 اسب100زرهپوش+

و  شکست قریش
 پیروزی مسلمانان 

 زوه بنی   6
 سلیم

  شوال 
 2سال 

شب بعد از   7
 بدردر محل بدر

 جمعی از بنی سلیم
و طفان بر ضد  

 مسلمانان

سه شب در محل  
ماند و بدون  

 درگیری بازگشت

 زوه بنی   7
 قینقاع

  شوال 
 2سال 

  جانشین ابو لبابه
 در مدینه 

پیمان شکنی بنی  
و تمس ز زنان   قینقاع

وکشتن فردی از  
 مسلمانان

محاصره آنان تا   
تسلیم شدند وآنها  
را نکشت /برای  
پیمان شکنی از  

 اخراج مدینه

 زوه  8
 سویق

ذی  
  الحجه 
 2سال 

  جانشین : ابو لبابه 
  200و تعقیب با 

 ان ار و  مهاجر

با سوگند   ابو سفیان 
  200برای جنگ با 

نفر /آتش زدن  
ن لستان و کشتن  

 ان ار

فرار دشمن 
 وبازگشت به مدینه

 روز  5پس از  
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 زوه  9
در    طفان

سرزمین 
 نجد 

  ربیع
االول  
 3سال 

نفر /   450پیامبر با 
  بازگشت به مدینه 

روز /   11پس از 
 نزول سوره مائده 

  و محارب بنی ثعلبه 
به ر هبری مردی از  
بنی محارب برای  
 پاول در اطراف  

 مدینه 

دشمن به کوه  
گریخت و پیامبر  

 دعثور از کشتن
خوداری کرد و 

 او مسلمان شد 

 زوه  10
در   بحران

 حجاز

  ربیع
االخر 
 3سال 

بن ام   عبداله
، جانشین   مکتوم

 مرد 300با /

  گروهی از بنی سلیم
جمع   در ناحیه بحران
 شدند 

در گیری رخ 
  10نداد و پس از 
 روز بازگشت

  شوال   زوه احد 11
 3سال 

عده سپاهیان  
نفر /   1000

ایستادگی در  
/نظر  مقابل قریش

پیامبر ماندن در  
در حالت   مدینه

دفاع /نظر جوانان  
رفتن به سوی  

دشمن/برگرداندن  
پسران کمتر از  

15 

مرد   3000عده دشمن 
جنگی/ برای انتقام  
بدرابوسفیان با سود  
کاروان تجاری هزینه  
رامهیا کرد .شاعران،  
بردگان و  المان  

وزنان همراه با وعده 
 مال و آزاد  کردن 

نتیجه: کشته شدن 
نفر از    70بیش از  

  بزرگان
  60مسلمین/نزول 

  آیه آل عمران
عبدله بن ابی  /

گفت حرف  
جوانان را شنید و  
حرف ما را نادیده  
گرفت/گماردن  

نفر در شکاف   50
 کوه
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 زوه  12
ء حمرا

 سدألا

  شوال 
 3سال 

  فردای احد
مجروحین دوباره  
زره پوشیدند و  
 /همراه با محمد

معبد که مشرک  
هم بود به  

زیادی   ابوسفیان
 سپا ه را خبرداد

مجددا   ابو سفیان 
ق د بازگشت و  
کشتن مسلمین را  

 کرده بود

مستقر شدن در  
و  خارج مدینه

افروختن آتش در 
زیاد / سه  وسعت 

شب  ماند و به  
 مدینه بازگشت

 زوه بنی   13
 ن یر

 جمادی
االول  
 4سال

پیامبر با کمتر از  
نفربرای   10

کمک/محاصره 
محل بعد  
 ازخیانت 

و   ن یر خیانت بنی 
ق د کشتن پیامبر و  
نرفتن بیرون و ق د  

 جنگ با محمد 

تسیلم شدن پس از  
محاصره/ و  

برداشتن مال و  
 رفتن

ذات   ه  زو 14
 الرقاع

 جمادی
الثانی  
 4سال 

جانشین   ابوذر
با سپاهی   محمد/

 رفت  سوی نجد 

و بنی   بنی محارب
سپاهی فراهم   ثعلبه

ساخته بودند/ق د  
کشتن پیامبردر 

  افلگیری

با هم روبرو شدن  
داما جنگی پیش 

 نیامد 
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   زوه بدر 15
 آخره

  شعبان
 4سال

  وعده با ابوسفیان 
  10نفر و 1500با  /

اسب )  
 سالگردبدر( 

نفر   2000با   ابوسفیان
آمد و به بهانه قحطی  

و خشکسالی  
 بازگشت 

مسلمانان کاالی  
  8 درتجاری را 

روز فروختند بعد 
 روزبازگشتند 16از 

دومه   ه  زو 16
 الجندل 

  ربیع
االول  
 5سال 

مرد /ماندن  1000با 
 روز  10در محل 

 پاول رهگذران و  
 ق د مدینه 

فرار دشمن 
نخستین درگیری /

 با رومیان 

 زوه  17
- خندق

 احزاب

  شوال 
 5سال 

در   کندن خندق
به   اطراف مدینه

  6مدت 
روز/پیامبر شبانه  
روز در محل  
کندن بود و  
خودش کار 

 میکرد

نزد   از قبیله بنی ن یر
رفتند و آنها را   قریش

به جنگ با مسلمین  
سپاه 4000برانگی تند/

  1500اسب و  300و
شتروبه فرماندهی  

 ابوسفیان 

  طول خندق
ونیم کیلومتر و  5

متر و   10عرض 
از  / متر 5عمق  

نفر و   6مسلمانان  
نفر   8 از قریش

کشته شدند و بعد  
از سرما و..مایوس  

 بازگشتند

 زوه بنی   18
 قریظه

ذی  
 قعده 
وذی  

نیمروز بعد از  
هزار    3با  خندق
اسب   36ونفر 

  در قلعه بنی قری ه
  300شمشیر و  1500

 تسلیم بنی قریظه
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  حجه
 5سال 

  25شدند،  عازم
را   روز بنی قریظه

 کردند محاصره 

زره و خم های  
 شراب

 زوه بنی   19
 لحیان 

 جمادی
االولی  
 6سال

نفر با  200پیامبر با 
 بهانه رفتن به شام 

دشمن به کوه  
 گری ت

ارعاب دشمن و 
بدون جنگ  

 بازگشتند

 زوه ذی   20
 قرد

 فزع/ ابه/

 جمادی
االولی  

) 6سال
 ند  
شب  
پس از  
 زوه 
بنی  
 (   لحیان

 بن  اهلل جانشین عبد 
با   سعد/مکتوم
نفر مامور   300

پاسبانی از  
پیامبر و  /مدینه

اصحاب در  
 تعقیب دشمن 

  سوارانی از  طفان
 ارت شتران  /

شیرده+کشتن مردی 
نی  فار و بردن  از ب

 زن او 

رد رسیدن قدر ذی
ربایندگان /   هب

  10بازپس گرفتن 
شتر /کشته شدن  
کسانی در زد و 

 خوردها

 زوه   21
 مریسیع

بنی /
 الم طلق 

  شعبان
 6سال 

جانشین   ابوذر
 30مسلمانان +/

 اسب/

بن ابی ضرارو   حارث
همراهان/جاسوسشان 
کشته شد / قبایل  
دیگر ترسان و  

صفوف آراسته و  
حمله 

هماهنگ/اسیر 
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هراسان شدند و فرار  
 کردند

خانوار    200شدن   
 + غنائم

 زوه  22
 حدیبیه 

ذی  
  القعده 
 6سال 

  ابن مکتوم عبداله
جانشین /برای  

عمره  حج
 نفر/محمد1500/

جاسوسان را 
ب شید/محمدعمر 
را فرستاد, که 

امتناع کرد .گفت  
 را بفرست  عثمان

ممانعت توسط  
فرستادن / قریش

ق د   نماینده / محمد
گ ندارد/سپاهی  جن

بر سر راه/ فرستادن 
جاسوس که   40

دستگیر شدند/ با  
  شایعه کشتن عثمان
 ت میم برجنگ شد 

بیعت  
آخرین /رضوان

+ سفیر قریش
قرارداد صلح که 
امسال بازگردد 

اعتراض   عمر/
 دارد/ علی
 مینویسد

ذیقعده   زوه خیبر 23
 7سال 

   

 زوه فتح  24
 مکه

 رم ان
 8سال 

   

 زوه  25
 حنین

  شوال 
 8  سال

   

 زوه  26
 طائف

  شوال 
 8  سال
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 زوه  27
 تبوک 

 رجب
 9  سال

   

 
دی می نویسد: غَزْوَه هائی که رسول خدا  مَْسعوات پیامبر، زومورد تعداد غدر 

علت  غَزْوَه نوشته اند،    27غَزْوَه است و برخی آن را    26خود همراه سپاه اسالم بود  
« به »وادی  بَراختالف آن است که دسته اول بازگشت رسول خدا را از »خَیْاین 

بَر« و غزوه »وادی  بَر یکی دانسته اند. اما دسته دوم، غَزْوَه »خَیْخَیْ « با غَزْوه القُرَی
که نامی از »وادی القُرَی« بعد   القُرَی« را دو غَزْوَه شمرده اند. لیکن ابن اسحاق

زْوَه می گوید و »عَمْرَه  غَ 27بر« نمی برد، نیز غَزْوَه های رسول خدا را از »خَیْ
 319.« را جزء غَزَوات می شمارد القَضاء

 

 
 ۶۰۹، ص ۲السیرة النبویة، ج  - 319
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 پیامبر سرّیات لیست
 320  تاریخ پیامبر اسالماز 

 

می گوید: بَعثْها و سَرِّیه های رسول   ابن اسحاقپیامبر،  شماره »سرّیه های  در مورد  
از جمعی سی و پنج بَعْث و سَرِّیه و   خدا سی و هشت بَعْث یا سرِیّه بود. مسعودی

از طَبَری چهل و هشت سَرِّیه و از بعضی شصت و شش سَِرّیه و بَعْث نقل می کند. 
 در إعالم الوَرَی سی و شش سَرِّیه می نویسد.  طبرسی

 
 پیامبرنام و ترتیب تاریخی سریّه های 

 

 نام و هدف جنگ سال ردیف

1 
 سال دوم

طَّلب« به ساحل دریا، در ناحیه زَه بن عَبْدالمُسَرِّیه »حَمْ
 . أبَواء« ـ سال دوم بعد از غَزْوَه »عیص

2 
 

بن مُطّلب« به پایینتر از »ثَنِیَّه ا   بن حارث سَرِّیه »عُبَیْدَه
 « ـ سال دوم بعد از غَزْوَه أبْواء. لْمَرًه

3 
 

« آبگاهی در »خَرّار« به د بن أبی وَّقاصسَرِّیه »سَعْ
 زَه، سال دوم.« ـ بعد از سَرِْیه حَمْ»جُحْفه

 
 237تاریخ پیامبر اسالم، ص -آیتی ابراهیم - 320
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4 
 

، « به »نَخْله« ـ در ماه رجب بن جَحْشسَرِّیه »عَبْداهلل
 ر أُولی.بعد از بَدْ

5 
 

« دختر «برای کشتن »َعْصماءسَرِّیه »عُمَیْربن عَدِیّ
 ان سال دوم.ان« ـ رَمَض »مَرْو

6 
 

ل  « ـ شوّا« برای کشتن »أبی عَفَکسَرِّیه »سالم بن عُمَیْر
 سال دوم.

7 
 سال سوم

«  بن أشْرَف « برای کشتن »کَعْبسَرِّیه »مُحَمّّدبن مَْسلَمه
 األول سال سوم. ـ ربیع 

8 
 

ی اآلخره سال  »َقرَده« ـ جُماَد« به  د بن حارثهسَرِّیه »زَْی
 سوم.

سال  9
 چهارم

 «: سَرِّیه »رجیع« ـ صفرمَرْثَد غَنَوی  سَرِّیه »مَرْثَد بن أبی
 سال چهارم

10 
 

سال   « ـ صفر»بئرمَعونَه«: سَرِّیه سَرِّیه »مُنذرِبن عُمْرو
 مچهار

11 
 

« ـ « به سرزمین »َقطَنبن عبداألَسَد  سَرِّیه »أبوسَلَمه
 سال چهارم. محرّم
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12 
 

ان بن  ی برای کشتن »سُفْیبن أُنَیْس« جُهَن  سَرِّیه »عبداهلل
 سال چهارم. « ـ محرّمخالد بن نُبَیْح هُذَلی لِحْیانی

13 
 

مه بن أسْلَم بن  « و »سَلَ سَرِّیه »عَمْرو بن أُمیَّه ضَمْری 
 مان« ـ سال چهاره بر سر »أبوسُفْیحَریش« به مکّ

سال  14
 پنجم

« به »سِیف الْبَحْر« ـ ذی  سَرِّیه »أبوعُبْیده بن جَراح 
 ه سال پنجم.الحجّ

15 
 سال ششم

 سَّسالم « برای کشتن »أبورافع بن عَتیک سَرِّیه »عبداهلل
 ان سال ششم.بن أبی الحُقَیْق« رَمَض 

16 
 

  « بر سر »بَنی بَکْربن « به »قُرَطاءبن مَْسلَمه مَّد سَرِّیه »مُحَ
 سال ششم. « محرّمکِالب

17 
 

  بر سر قاره ـ ربیع   « از غَزْوَه لِحْیانسَرِّیه »عًمربن خَطّاب
 األوّل سال ششم.

18 
 

بر سر   مُزَنی« از غَزْوَه لِحْیان »هِالل بن حارثسَرِّیه 
 ع األوّل سال ششم.« ـ رَبی»بَنی مالک بن ِفهْر

19 
 

بر سر »بنی   « از غَزْوَه لِحْیانسَرِّیه »بِشر بن سُوَْید جُهنی
 ع األوّل سال ششم.بن کِنانه« ـ رَبی حارث
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20 
 

ع األوّل سال به غَمیم ـ رَبی  «ید بن عُباده جَُهنسَرِّیه »سَعْ
 ششم.

21 
 

« آبگاهی از  « تا »غَمْر سَرِّیه »عُکّاشه بن مِحْصَن أسِدی
 ع األوّل سال ششم.د ـ رَبیبَنی أس

22 
 

« بر سر »بَنی  ه« به »ذی القَصِّهبن مَْسلَمَ مَّدسَرِّیه »مُحَ
 ع االخر سال ششم.« ـ رَبیبه« و »بَنی عُوالثَعْلَ

23 
 

بَه و  ح« به »ذی القَصَّه« بر سر بَنی ثَعْلَبن جَرّا أبوعُبَیْده
 ششم.ع اآلخر سال ـ رَبی بَنی عُوال

24 
 

 ح« به »ذی القَّصه« در راه عراقبن جَرّا  سَرِّیه »أبوعُبَیْده
 اآلخر سال ششم. ـ ربیع 

25 
 

  یْم« « به »جَموم«: سرزمین »بَنی سُلَد بن حارثهزَْیسریه »
 رَبیع اآلخر سال ششم.ـ

26 
 

ی األُولَی سال « به عِیض ـ جُماَدد بن حارثهسَرِّیه »زَْی
 ششم.

27 
 

ی اآلخره سال « به »طَرَف« جُماَدد بن حارثهسَرِّیه »زَْی
 ششم.
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28 
 

ـ   « بر سر جُذام« به »حِْسمَی»زَْیدبن حارثهسَرِّیه 
 ی اآلخِره سال ششم. جُماد 

 « به »مَدْین«.د بن حارثهسَرِّیه »زَْی  29

30 
 

« بر سر »أُمّ  »وادی القُرَی« به د بن حارثهسَرِّیه »زَْی
 ب سال ششم.ِقرْفه« ـ رَجَ

31 
 

د بن  « بر سر »سَعْ»َفدَک« به  بن أبی طالبسَرِّیه »علیّ
 ان سال ششم. بَکْر« ـ شَعْب

32 
 

دَل« بر سر  الجَنْ « به »ُدومهسَرِّیه »عَبْدالرّحمن بن عَوْف
 ان سال ششم.»بَنی کَلْب« ـ شَعْب

 «. ح« به دو کوه »أجَأ« و »سَلْمَیسَرِّیه »أبوعَبَیْده بن جَرّا  33

34 
 

ان سال « ـ رَمَض « به »وادی القُرَید بن حارثهسَرِّیه »زَْی
 ششم.

 «.بَربن رَواحه« به »خَیْ سَرِّیه »عبداهلل  35

36 
 

« بر سر »ُیَسیْر بن  بَربن رَواحه« به »خَیْ »عبداهللسَرِّیه 
 ل سال ششم.« یهودی ـ شوّارِزام
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37 
 

ل سال  ـ شوّا« ری« به »ذی الجَدْرِفهْ سَرِّیه »کُرزبن
 ششم.

 ان سال هتم. « به »تُرَبَه« شَعْبسَرِّیه »عُمْربن خطّاب سال هتم 38

39 
 

ان « ـ شَعْبد« بر سر »بَنی کِالب« به »نَجْسَرِّیه »أبوبَکْر
 سال هفتم.

40 
 

« ـ  « بر سر»بَنی مُرَّهد« به »َفدَکر بن سَعْسَرِّیه »بَشی
 ان سال هفتم.شَعْب

 «. مُرَّه« بر سر »بَنی یْر بن عَوّام« به »َفدَکسَرِّیه »زُبَ  41

42 
 

لَیْثی« به »مَیْفَعَه« بر سر »بَنی   سَرِّیه »غالب بن عبداهلل
 ان سال هفتم. بَه« و »بَنی عْوال« ـ رَمَض ثَعْلَ

43 
 

 بَرن« و »جُبار« در ناحیه خَیْد« به »ُیمْر بن سَعْ سَرِّیه »بَشی
 ل سال هفتم.ـ در شوّا

44 
 

ه یْم« ـ ذی الحجّ« بر سر» بَنی سُلَسَرِّیه »ابن أبی العَوْجاء 
 سال هفتم.

45 
 

« ـ ذی  « به »غابهأسْلَمی بن أبی حَدْرَد  سَرِّیه »عبداهلل
 حجّه سال هفتم.
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46 
 

ـ ذی حجّه  بن مَْسعود« به ناحیه َفدَک سَرِّیه »مْحَیَِّصه
 سال هفتم.

47 
 

« به »إضَم« ـ ذی حجّه  بن أبی حَدْرَد  سَرِّیه »عبداهلل
 سال هفتم.

سال  48
 هشتم

لَیْثی« به »کَدید« بر سر »بَنی   سَرِّیه »غالب بن عبداهلل 
 سال هشتم. « ـ صفرمُلَوَّح

49 
 

« بر سر »بَنی  لَیْثی« به »َفدَک  سَرِّیه »غالب بن عبداهلل
 سال هشتم.  « ـ صفرمُرَّه

50 
 

« به »ذات أطْالح« از  بن عُمَیْرغِفاری سَرِّیه »کَعْب
 هشتم.ع األوّل سال ـ رَبی سرزمین شام

51 
 

« به »سیّ«: آبی از »ذات  أسَدی   بن وَهْب   سَرِّیه »شُجاع
 ع األوّل سال هشتم.« ـ رَبیعِرْق

 «. سر»بَنی الْعَنْبَر« بر  سَرِّیه »عُیَیْنه بن حِصْن َفزاری  52

53 
 

بن حَدیده« به »تَباله« بر سر قبیله   بن عامر سَرِّیه »ُقطْبه
 «. بن وَهْب  « بعد از سَرِّیه »شُجا»خَْشعَم

 ی األولَی سال هشتم.جُماَد« سَرِّیه »مُؤته  54



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

264 

55 
 

« آبی در  «: سَرِّیه »ذات السَّالسِلسَرِّیه »عَمْرو بن عاص
ی «ـ  جُماَدبر سر»بَلِیّ« و »ُقضاعه  آن طرف وادی القُرَی 

 ره سال هشتم.اآلخ

56 
 

« بر سر ح«: سَرِّیه »خَبَطبن جَرّا سَرِّیه »أبوعُبَیْده
 ب سال هشتم.« ـ رَجَ»جُهَیْنه

57 
 

« از  « به »خَِضرَهأنصاری رِبْعی نب سَرِّیه »أبوَقتاده
ان  ان« شَعْبب بر سر »غَطَفد، مسکِن مُحارسرزمین نَجْ
 سال هشتم.

 هشتم. ان سالبه »بَطْن إِضَم« رَمَض  «سَرِّیه »أبوَقتاده  58

59 
 

« برای ویران کردن بتخانه  سَرِّیه »خالد بن وَلید
 «.»عُزَّی

 یْن. « ـ بعد از حُنَ« به »أوْطاسسَرِّیه »أبوعامر أشْعَری  60

61 
 

« به »رُهاط« برای ویران کردن  سَرِّیه »عَمْروبن عاص
 ان سال هشتم.بتخانه »سُواع« ـ رَمَض 

62 
 

د أشْهَلی« به »مَُشلَّل« برای ویران  د بن زَْیسَرِّیه »سَعْ
 ان سال هشتم.« ـ رَمَض کردن بتخانه »مَناه
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63 
 

ان سال د بن عاص« به »عُرَنَه«ـ  رَمَض سَرِّیه »خالد بن سَعی
 هشتم.

 ان سال هشتم.« ـ رَمَض « به »َیلَمْلمسَرِّیه »هِشام بن عاص  64

65 
 

َدوْسی« برای خراب کردن  یْل بن عَمْرو سَرِّیه »طُفَ
دوْسی«   « بت »عَمْرو بن حُمَمَهبتخانه »ذی الْکَفَّیْن

 سال هشتم. شوال

66 
 

« )بعد از َفتْح « بر سر »بَنی مُدْلِج سَرِّیه »غالب بن عبداهلل
 ه(.مکّ

67 
 

« ـ بعد از َفتْح « بر سر »بَنی الُهذَْیلسَرِّیه »عَمْرو بن أُمَیّه
 ه.مکّ

68 
 

بن سُهَیْل بن عَمْرو« بر سر»بَنی مَعیص« و    سَرِّیه »عبداهلل
 ه.« ـ بعد از فتح مکّب بن ِفهْر»مُحارِ

 « بر سر »بَنی جَذیمه«.سَرِّیه »خالد بن وَلید  69

70 
 سال نهم 

« ـ ان کِالبی« بر سر »بَنی کِالببن سُفْی سَرِّیه »ضَحّاک
 األوّل سال نهم.  ربیع 

 فیّ« را اسیر کرد.سَرِّیه ای که »ثُمامه بن أُثال حَنَ  71
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72 
 

ع  « ـ رَبی»شُعَیْبه« به بندر  سَرِّیه »عَلْقَمَه بن مُجَزِّز مُدْلٍجی
 اآلخر سال نهم. 

73 
 

« به جِناب: سرزمین  بن مِحْصَن أسَدی سَرِّیه »عُکّاشَه
 ع اآلخِر سال نهم. و بَلِی ـ رَبی عُذرْه

74 
 

« برای خراب کردن بتخانه  أبی طالب بن سَرِّیه »علیّ
 ع اآلخِر سال نهم. « ـ رَبی « از »بَنی طَیِّیء»ِفلْس

75 
 

یْدر  نْدَل« بر سر»أُکَالْجَ د« به »ُدومهسَرِّیه »خالدبن وَلی
 خِر سا ل نهم. ع اآل مَلِک« ـ رَبیبن عَبْدالْ

76 
 سال دهم

ع ـ رَبی  بن کَعْب  « بر سر بَنی حارثسَرِّیه »خالد بن وَلید
 األُولَی سال دهم.ی اآلخِر یا جُماَد

77 
 

ر  « ـ صَفَد« به »أُبْنی« از ناحیه »بَلْقاءبن زَْی سَرِّیه »أُسامه 
 سال دهم.

78 
 

نَجْران  « در  « بر سر»بَنی عَبْدالمَدانسَرِّیه »خالد بن وَلید
 ع األوّل سال دهم.ـ رَبی

 ان سال دهم.ن ـ رَمَض « به َیمَبن أبی طالب علی» سَرِّیه  79

 .« به یمنسَرِّیه »خالد بن وَلید  80
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81 
 

د« به سرزمین »بِلْقاء« و »أذرِعات« و بن زَْی  »أُسامهسَرِّیه  
 سال یازدهم. ه« ـ صفر»مُؤْتَ

 «.متفرّقه: سَرِّیه »بَنی عَبْس  82

 
 می نویسد:  در مورد تعداد نفرات در این سریه ها مسعودی

 از سه تا پانصد نفر است که در شب بیرون روند.  : سرایا 
 سَوارب: دسته هائی است که روز بیرون روند.  
 مَناسر: بیش از پانصد نفر و کمتر از هشتصد نفر. 

 جَیْش: سپاهی است که شماره اش به هشتصد نفر برسد.  
 خاش: بیش از هشتصد و کمتر از هزار نفر.  خَْش

 جَیْش ازلم: سپاهی است که به هزار نفر برسد.  
 جَیْش جحفل: سپاهی است که به چهارهزار نفر برسد.  

 جَیْش جَرّار: سپاهی است که به دوازده هزار نفر برسد.  
ر  و هرگاه سَرایا و سَوارب پس از بیرون رفتن، پراکنده و دسته دسته شدند، کمت

از چهل نفر»جَرائد« و از چهل تا کمتر از سیصد »مَقانِب« و از سیصد تا کمتر از  
پانصد نفر »جمرات« است. و هرگاه چهل مرد را می فرستادند، آنها را »عُْصبه« 

می نامیدند. و برخی »مِقْنَت«را مثل »مِنَْسر« و هرکدام را میان سی تا چهل مرد  
 دانسته اند.  
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است که فراهم گشته و پراکنده نشود و »حضیره«: از ده نفر به و »کَتیبه«: سپاهی  
پائین را گویند که به جنگ فرستاده شوند و »نفیضه«: آنان را که سپاهی بسیار 

 نیستند، و »أرعن«: سپاه بزرگ بی مانند را و »خمیس«: سپاه عظیم را گویند.  

 

 

 

 
 

  



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

269 

 6ضمیمه 
 321کشته شدگان جنگ های پیامبرآمار

ابن هشامسیره  تاریخ  

 یعقوبی

بحار  طبقات

 االنوار

تاریخ 

 طبری

 سال نام جنگ

 )هجری(

 دوم بدر 84 84 84 86 84

 سوم احد 70 109 109 90 93

 پنجم خندق 9 9 11 14 9

 پنجم بنی قریضه 850 900 700 750 850

طلقصبنی م - 10 10 - -  ششم 

 هفتم خیبر 2 - 98 - 23

 هشتم موته 2 - 13 - 13

 هشتم فتح مکه 21 - 33 - 20

 هشتم حنین و طائف 85 112 87 - 101

 - بقیه جنگها 210 233 119 - 122

 مجموع جنگها 1533 1457 1264 940 1315

 جمع 6509 میانگین 1302   

 
321  http://www.tvshia.com/farsi/index.php/question/95-my-questions-from/380- 

 
 

http://www.tvshia.com/farsi/index.php/question/95-my-questions-from/380-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%9F
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 کتاب شناسی 

 

علمی   ،، تهران،  اپ او لعبدالمحمدآیتی ، ترجمه  ، تاریخ م ت ر الدول، ابوالفرج جمال الدینابن العبری 
 ش.  1377، و فرهنگی 

 م.1991، ، بیروت، دار المشرق، تعریب االب اسحاق ارملة ، تاریخ الزمان_______

جلد،   7، ، شذرات الذهب فی أخبار منذهب ابن العماد، شهاب الدین عبدالحی بن احمد حنبلی دمشقی  
 .ق1412دار ابن الکثیر، بیروت، 

، ،مطبعة الحیدریة، نجفجلد،  اپ دوم 2، ، زید الدین عمر بن مظفر، تاریخ ابن الوردیابن الوردی 
 ق  1389

 .ق۱۴۱۷ ، االمالی، قمبابویهابن 

  ،  اپ ۱۹۷۲ ، نجفاالعمالو عقاب االعمال  ثواب ، _______

 ش. ۱۳۶۴ قم افست

 . ق ۱۴۰۴ علیاکبر  فاری، قم ،  اپالفقیه  الیح ره من ، کتاب _______

 ق. ۱۴۱۵ ، قمالمقنع، _______

 ق. ۱۴۱۸ ، قمو الفروع الهدایة فی االصول  ،_______

 ، المهذب، ترجمه جعفر سبحانی طرابلسی  براج عبدالعزیز ابن نحریر بن عبدالعزیز بن ابوالقاسم سعدالدین
 ق.1406 .، قماسالمی  ، انتشاراتتبریزی
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،بنگاه ترجمه و نشر ، تهرانجلد، ترجمه محمد علی موحد،  اپ دوم 2، ، سفرنامه ابن بطوطهابن بطوطه 
 .1359، کتاب 

 ق. ۱۴۰۷ ، بیروتعریان محمد عبدالمنعم بطوطة،  اپ ، رحلة ابن بطوطهابن  ، _______

ملوک م ر و ، النجوم الزاهرة فی اتابکی ، جمال الدین ابو المحاسن یوسف بن تغری ابن تغری بردی 
 ق. 1383، جلد، م ر، وزارة الثقافة و االرشاد القومی  9، القاهرة

محمد عبدالقادر عطا و م طفی عبدالقادر عطا،  ،  اپ واالمم الملوکفی تاریخ جوزی، المنتظمابن 
 .۱۴۱۲/۱۹۹۲ بیروت

 ش.  1357باد، ، مطیعه دائره المعارف العثمانیه، حیدر آ______

، جلد، بیروت4، ، الدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة ، شهاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقالنی 
 .ق 1414، دارالجیل

بن باز،  عبدالعزیز بن عبدالل ه الب اری،  اپصحیح الباری شرححجر عسقالنی، فتح ابن ، _______
 .۱۴۱۸/۱۹۹۷ بیروت

 .۱۴۰۲/۱۹۸۲ ، مسند احمد بن حنبل، استانبولحنبلابن 

عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو زید، مقدمة، محقق عبد اهلل محمد الدرویش، دار الیعرب، مؤسسة 
 . 1369ترجمه پروین گنابادی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،  میالدی 1377الرسالة، 

 ق. 1408، ، دارالفکر، بیروتجلد،  اپ دوم  8، ابن خلدون ، تاریخ_______

 .ش1374کاتب واقدی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، فرهنگ و اندیشه، تهران،  ، طبقات الکبیر محمد ابن سعد،
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، دار صادر، عباس، تحقیق احسانجلد و فهارس 5، ، فوات الوفیاتابن شاکر، محمد بن شاکر کتبی  
 م. 1973، بیروت

، بنگاه ، اپ دو م، ترجمه محمد وحید گلپایگانی ، محمد بن علی بن طباطبا، تاریخ ف ریابن طقطقی 
 ش. 1360، ، تهرانترجمه و نشر کتاب 

 ق.   1421، علیشیری، بیروت  ،  اپمدینة دمشق  عساکر، تاریخابن 

 م. ۱۹۹۶ محمد سلیمانی، بیروت ،  اپال طیب ادب عطار، کتابابن 

، ، نجفالمرت ویه، مکتبة ، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، احمد بن علی داودی حسنی ابن عنبه 
 ش. 1337

(، تحقیق بشار الجامعة، کتاب الحوادث )حوادث، کمال الدین عبدالرزا بن احمد فؤطی شیبانی ابن فؤطی 
 م. 1997، ، بیروترب االسالمی ، دارالغ،  اپ اولعواد معروف و عماد عبدالسالم رؤوف

 .۱۴۰۳/۱۹۸۳ بیروت افست ، المغنی،  اپقدامهابن 

 ق.   1405،  ، بیروتو دیگران احمد ابوملحم کثیر، البدایة و النهایة،  اپابن 

 . ۱۴۰۱/۱۹۸۱ ماجه، استانبولابن  ، سننماجهابن 

 . ۱۴۱۸/۱۹۹۷ ، بیروتکنزالدقائق شرح ، البحر الرائقنجیمابن 

 . ش 1352تهران، بی تا، محمد ابن اسحاق الندیم، کتاب الفهرست، تحقیق رضا تجدد، 

 .ش1415ابومحم د عبدالملک بن هشام بن ایوب حمیرى، سیره ابن هشام )السیرة النبوی ة(، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 
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جلد،   2تاریخ ابی الفداء )الم ت ر فی اخبارالبشر(، ، ابوالفداء عماد الدین ابی الفداء اسماعیل بن علی  
 ق.1417، بیروت، دار الکتب العلمیة،  ،  اپ اولتعلیق محمود دیو ب

 قاضی ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم،یحیی بن آدم القرشی، کتاب ال راج،  بیروت.

، ،علمی و فرهنگی ، تهران سوم ،  اپ، ترجمه محمود میر آفتاباشپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران 
 ش 1368

  1373لئو اشترواس، فلسفه  ی سیاسی  یست؟ ترجمه فرهنگ رجایی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،  
 ش. 

، بنیاد رضوی ، آستان قدس، ترجمه احمد نمایی های کالمی عالمه حلی ، اندیشه، زابینهاشمیتکه  
 ش. 1378مشهد،  های اسالمی، پژوهش

 ش. 1375، امیرکبیر، تهران، ، تاریخ جدید یزد،  اپ دوم افشار، کتاب  احمد بن حسین بن علی  ایرج 

 ق.    1372محمد تقی آملی،المکاسب و البیع، تهران، 

، ، دار التعاریف للمطبوعات،  اپ پنجمجلد، تحقیق حسن االمین 11، ، اعیان الشیعة، سید محسن االمین 
 .بی تا، بیروت

 ش. 1376ان اری، ت حیح العده فی أصول الفقه، ستاره، قم، محمد رضا 

محمد امین ان اری، کتاب ال مس، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد شیخ  بن مرت ی 
 . ق1375 اپ سنگی، تبریز،  1373ان اری، 

 ش. 1363سید  مهدی بحر العلوم، فوائد الرجالیه، مکتب ال ادق،تهران، 

 .، بی تا قمبحرالعلوم محمدصادق  ،  اپبن احمد بحرانی، لؤلؤة البحرین یوسف
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 دار احیاء، التراث العربی، بی تا، بیروت.محمد بن اسماعیل ب اری، صحیح ب اری، 

 . ۱۴۰۱/۱۹۸۱ ، المُوَط أ، استانبولبن انس مالک

 .، بی تا قاهرهال انجی ، مکتبة محمد شلتوت ، تحقیقعمر بن فهد، اتحاف الوری باخبار ام القری 

معرفة التواریخ و )روضة اولی االلباب فی  ، ف رالدین داود بن تاج الدین محم د، تاریخ بناکتی بناکتی  
 ش. 1348، تهران (، به کوشش جعفر شعار، انجمن آثار ملی االنساب

 ش. 1387خمس،  الش ها و راهکارها، مؤسسه بوستان کتاب، قم، 

جلد،ترجمه حسن   5(،  . آ، تاریخ ایران کمبریج )از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایل انان، جی بویل 
 ش. 1366، ، امیر کبیر، تهران،  اپ اولانوشه

 ش. 1370، تهران، ،  مرکز نشر دانشگاهی ،  اپ دوم ، دین و دولت در ایران عهد مغول ، شیرینبیانی  

بئسورث، کیلفورد، سلسله های اسالمی، ترجمه فریدون بدره ای، مؤسسه مطالعات و تحقیقات ادمون 
 ش.  1371فرهنگی، تهران، 

 ش. 1351، موزه آذربایجان 6، نشریه شماره ، رسم ال ط ایغوری، سید جمال ترابی طباطبایی  

 .ق  1403، واء، بیروت، دار االض،  اپ سوم ، الذریعة الی ت انیف الشیعه ، آ ا بزرگتهرانی  

، مؤسسه  ، اپ دومجلد، تحقیق علی نقی منزوی 6(، ، طبقات اعالم الشیعه )انوار الساطعة_______
 .تا، قم، بی مطبوعاتی اسماعیلیان

بن ی  تقلید، گردآوری محمدحسن  معظ م نفر از مراجع با فتاوای دوازده ، مطابقمراجع المسائل  توضیح
 ش.  ۱۳۷۸، اسالمی، قم ، دفتر انتشاراتهاشمی خمینی 
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 . ش۱۳۷۶ جابری، صالة الجمعه، تاری یاً و فقهیاً، قم، کاظم

، تهران ، ترجمه و نشر کتاب، تاریخ یزد، به کوشش ایرج افشار، بنگاه، جعفر بن محمد بن حسنجعفری
 ش. 1338

 ش. 1376انتشارات  ان اریان، قم،  رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه،

تاریخ ایران اسالمی، از طلوع طاهریان تا  روب خوارزمشاهیان، مؤسسه ی فرهنگی دانش ، _______
 ش.  1378و اندیشه ی معاصر، تهران، 

 .دین و سیاست در دوره صفوی، انتشارات ان اریان، قم ،_______

 . ش ۱۳۷۹ ، قمسیاستو  ، فرهنگ در عرصه دین  صفویه   ،_______

 .ش  ۱۳۷۲ های تاری ی و آگاهیهای کتابشناسی، تهران، زمینهنماز جمعه  ،_______

 ش.  1376، ، قم، نشر الهادی جلد،  اپ اول 5، مقاالت تاری ی   ،_______

ت   ی تاریخ اسالم و ، کتاب انهسلطان محمد خدابنده »الجایتو« و تشیع امامی در ایران ،_______
 . ش1380، ، قمایران

، ، تهران، نشر نی ،  اپ اولجلد، ت حیح سید کمال حاج سید جوادی  2، حافظ ابرو، زبدة التواریخ 
 ش. 1372

 ق.  1409مرت ی حائری، صلوه الجمعه،اتشارات جامعه  مدرسین حوزه علمیه  قم، 

 .م1991مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، دار الحدیث، قاهره، 

 الحر العاملی محمد بن الحسن، وسائل الشیعه،  مکتبه االسالمیه، تهران. 
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 ق. 1414، دار آل البیت، قم،  وسائل الشیعه   ،_______

الشریعة، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل    مسائل   تح یل  الی   الشیعه   حسن  حر عاملی، وسائل   محمد بن
 ق.1416البیت، قم، 

 ق.  1411سید احمد حسینی، الذخیره، موسسه نشر  اسالمی، قم، 

 . 1963سید محمد تقی حکیم، األصول العامه للفقه المقارن، اراالندلس، بیروت، 

 ق.   ۱۳۲۰بی تا، ، حلبی، السیرة الحلبیة، بیروت علی بن ابراهیم

 ق.   1403الکافی فی الفقه، مکتب علی، اصفهان،  ،_______

 1417،  قم ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه،السرائر الحاوی لتحریرالفتاویحل ی، کتاب ادریسابن 
 ق.  

 . ۱۴۱۳ـ۱۴۰۷ مجتبی عراقی، قم ،  اپالم ت ر النافع فی شرح البارع فهد حل ی، المهذبابن 

،  شیرازی، تهران صادق  ،  اپو الحرام الحالل فی مسائل االسالم  حل ی، شرائع محقق جعفر بن حسن
 ق. ۱۴۰۹

 .ش  ۱۳۶۴ ، قم۲ الم ت ر، ج المعتبر فی شرح  ،_______

 شافعی، بیروت، محمدحسن ،  اپ االقناع متن عن القناع بهوتی حنبلی، کش اف من ور بن یونس
۱۴۱۸/۱۹۹۷. 

 ق.  1341العربیه، احمد بن علی خطیب بغدادی، تأریخ بغداد، مدینه، م ر، المکتبه 

  .، دارالفکر، بی تاشربینی، مغنی المحتاج محمد بن احمد خطیب
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 .۱۴۰۷/۱۹۸۷ خمینی،  تحریر الوسیله، بیروت الل هروح

 . ش۱۳۷۲، تهران، فی االصول م طفی خمینی، تحریرات

، مد دبیر سیاقی جلد، زیر نظرمح  4، تاریخ حبیب السیر، خواند میر،  یاث الدین بن همام الدین حسینی  
 ش. 1362، ، تهرانفروشی خیام، کتاب  اپ سوم 

  ۱۳۵۵  ، تهران۱  علی اکبر  فاری، ج  علیه  ، علقالم ت ر النافع  فی شرح  المدارک  احمد خوانساری، جامع
 .ش 

 ش. 1364سید ابوالقاسم خویی، مستند العروة الوثقی، قم، 

 ق. ۱۴۱۰ ، قمال الحینمنهاج  ،_______

 .ش   ۱۳۴۰ ، تهران۱۴ ، جتهران  کتاب انه مرکزی دانشگاه ، فهرستپژوه محمدتقی دانش

 .العربیة، بی تا، بیروت الکبیر، داراحیاء الکتبمحمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح

 ش. 1377علی اکبر ده دا، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 

 ، دارصادر،  بی تا، بیروت.بن محمد، تاریخ ال میس فی احوال انفس نفیس ، شیخ حسیندیاربکری 

 حسینی امینی، بیروت محسن النبویة،  اپ العلویة فی االحکامبن عبدالعزیز سال ر دیلمی، المراسم  حمزه
۱۴۱۴/۱۹۹۴. 

جلد،تحقیق عمر  52، الدین محمد بن احمد، تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ، شمسذهبی  
 .ق.  1409، ، بیروت، دارالکتاب العربی ،  اپ دومعبداالسالم تدمری 

 .1368، مشهد، ، سقوط بغداد، ترجمه اسداهلل آزاد، آستان قدس . ننرشیدو، پی  
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 ق.  ۱۴۱۵ رضانژاد، صالة الجمعه، دراسة فقهیة و تاری یة، قم عزالدین

 .۱۴۰۴/۱۹۸۴ االسالمی وادل ته، دمشق،م طفی زحیلی، الفقه  وهبه 

 .زراره، بی تا، اصفهانآل  احمد بن محمد زراری، تاریخ

جلد،تحقیق عبد الفتاح محمد   10،  َ ، طبقات الشافعی ه الکبری، تاج الدین ابو ن ر عبدالوهاب بن علی سُبکی  
 بیروت.، بی تا، العربیة، دار احیاء الکتبالحلو و محمود محمد ال احی 

، ، انتشارات شریف رضی الدین عبدالحمید،  اپ اول، تاریخ ال لفاء، تحقیق محمد محیی _______
 .ق 1411، قم

 . ش1373، فرهنگ معارف اسالمی، کومش، تهران، سجادی  سید جعفر

 .۱۴۰۳/۱۹۸۳ استانبول افست ،  اپ، قاهرهالمبسوطسرخسی، کتاب  االئمه محمد بن احمد شمس

،  اپ  مایل هروی ، ت حیح، احمد بن محمد، العروة الهل ال لوة و الجلوةعالء الدوله سمنانی بیابانکی 
 ش. 1362، تهران،  ، نشر مولی اول

،  ، مؤسسة الرسالة،  اپ نهم العرقسوسی جلد، تحقیق شعیب االرناؤوط و محمد نعیم 23سیر اعالم النبالء،  
 .ق 1413بیروت، 

  محمد زهری نجار، بی تا، بیروت. شافعی، االم ،  اپ محمد بن ادریس

، امیرکبیر، ، اپ دوم، ت حیح میرهاشم محدث االنساب ، محمد بن علی بن محمد، مجمعایشبانکاره
 ش. 1376تهران، 

العربی، بی تا، المعین، داراحیاء التراث فتح الفاظ علی حل عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبین
 بیروت.
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 ق.   1380ابن شهر آشوب، معالم العلما، مطبعه الحیدریه، نجف، 

 . م1923محمد ابن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، الیپزیک، 

 . م1948، تحقیق احمد فهمی محمد، قاهره، _______

 ش. 1321، ترجمه اف ل الدین صدر ترکه اصفهانی، تهران، _______

الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البِهیة فی الدین محمد بن مکی شهید اول فقیه و زیناثر مشترک شمس
 شرح اللُمعة الدمشقیة معروف به شرح لمعه، انتشارات دارالعالم االسالمی، بیروت.

 ق. ۱۴۱۲ ، قممحمد حسون ،  اپ البیان ،_______

 ق. ۱۴۱۴، االمامیة، قم الشرعیة فی فقهالدروس  ،_______

 الشریعة، قم. ذکری الشیعة فی احکام ،_______

 ق. ۱۴۲۱، االرشاد، قمنکت  ایة المراد فی شرح ،_______

 .ش ۱۳۸۰ـ۱۳۷۹ الشهیدالثانی، قم بن علی شهید ثانی، رسائل  الدینزین

 . ۱۴۰۳/۱۹۸۳ اللمعة الدمشقیة، محمد کالنتر، بیروت الروضة البهیة فی شرح ،_______

 . ش1376جعفر شهیدی، ترجمه نهج البال ه،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 

سید االخبار، م ر، شرکه مکتبه و مطبعه   احادیث منتقی االخبار من االوطار، شرح  محمد شوکانی، نیل 
 .بیروت افست م طفی البابی الحلبی، بی تا ،  اپ

، ، دار الفکر، دمشق، تحقیق حسین بن عبداهلل العمریمن بعد القرن السابع، البدر الطالع بمحاسن  _______
 . م 1998
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 ق.  1414المسند، دار الفکر، بیروت، احمد شیبانی، 

 ق.  1398بیروت،  عزالدین ابوالحسن علی ابن ابی الکرم الشیبانی، ابن اثیر، الکامل فی تاریخ، دارالفکر،

 احمد بن عمر بن مُهیر الش یبانی ال   اف،  ال راج، الکتاب  الوافی بالوفیات، ال فدی.  ابوبکر

قراگزلو، ، ترجمه علیرضا ذکاوتی ، تشیع و ت وف تا آ از سده دوازدهم هجری ، کامل م طفی الشیبی  
 ش. 1374، ، امیر کبیر، تهران اپ دوم 

، ، اپ دوم ، ت حیح علی اکبر  فاری ه الفقیه، من ال یح ر، محمد بن علی بن بابویهشیخ صدوق  
 ش. 1363، قم،  منشورات جامعة المدرسین 

 ق.  1401، بیروت، موسوی خرسان  حسن ،  اپ االحکام  شیخ طوسی، تهذیب محمد بن حسن

 ش. ۱۳۸۰ ، نجفبحرالعلومآل  محمد صادق  ،  اپ ، الفهرست  _______

 ق.  ۱۴۱۷ـ۱۴۰۷ ال الف، قم  کتاب  ،_______

 ش. ۱۳۸۷ محمدتقی کشفی، تهران ،  اپ ۱ االمامیة، جفی فقه المبسوط  ،_______

 ق.  ۱۴۰۰ و الفتاوی، بیروت النهایة فی مجرد الفقه ،_______

 .ش1375ترجمه و شرح بقلم جواد م طفوی، ولی ع ر، تهران، ، اصول کافی  ،ابی جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی الرازی

المقنعه، الفرائض الشرعیه و احکام النسا، جامعه مدرسین حوزه علمیه    مُحم د بن مُحم د بن نَعمان شیخ مُفید،  
 ق1410قم، 

 ق.  1399، االرشاد، موسسه االعلمی مطبوعات،بیروت، _______

 ق.  1413کنگره جهانی هزاره ی شیخ مفید، الرساله االولی فی الغیبه، ، _______
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أوائل   - المسائل العکبریه  - المسائل العشر  -التکره باصول الفقه  - االمالی  – اإلف اح ، _______
 ق.   1413المقاالت، کنگره جهانی هزاره ی شیخ مفید، 

، مؤسسه  وصاف، به قلم عبدالمحمدآیتی  وصاف ال  رة، تحریر تاریخ عبداهلل بن ف ل اهلل شیرازی، 
 ش. 1372مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 

ابوالحسن صادق و  زالی عیدیت، عقاید اقت ادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه دکتر احمد شیبانی، دانشگاه  
 ش. 1385امام صادق، تهران، 

 ق.    1408نتشارات اسالمی، قم، سید محمد باقر صدر، اقت ادنا، جلد اول ترجمه محمد کاظم موسوی، ا

 ق. 1411، ]بی جا،  دار النشر فرانز شنایز،، الوافی بالوفیات، صالح الدین خلیل بن ایبکال فدی  

علی صفری آق قلعه، نس ه شناخت، پژوهشنامه نس ه شناسی نسخ خطی فارسی، مرکز پژوهشی میراث 
 ش. 1389مکتوب، تهران، 

 بررسی کتابشناسانة آثار استیفاء در دورة اسالمی، مرکز نشر میراث مکتوب.نس ه شناخت،    ،_______

 ش. 1374ار نون سبزرویش، مرجعیت، تهران، 

 ق.   ۱۴۱۴بالد الئل، بیروت،  االحکام فی بیان المسائلمحمدعلی طباطبائی، ریاض 

 ق.   ۱۴۰۴ ، بیروتفستا حمدی عبدالمجید سلفی،  اپ الکبیر،  اپ بن احمد طبرانی، المعجم سلیمان

 هجری، زبان فارسی   ۵۳۶البیان، تاریخ نگارش ابوعلی ف ل بن حسن طبرسی، مجمع

 ش. 1390مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناشر فراهانی، تهران، 

تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک دوره کامل شانزده جلدی  اپ انتشارات  محمد بن جریر طبری،
 .تاریخ االمم و الملوک تاریخ طبری ترجمه ابوالقاسم پایندهبنیاد فرهنگ، 
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 ق.  1411عباد اهلل طهرانی و علی احمد ناصح، ت حیح، کتاب الغیبه،قم، 

 ق.  ۱۴۰۳ علینقی منزوی و احمد منزوی، بیروت الشیعة،  اپ الذریعة الی ت انیفآقابزرگ طهرانی، 

 ش. ۱۳۴۷ احمد محمد شاکر، قاهره ابن آدم، کتاب ال راج،  اپ ،_______

 ق.  ۱۴۰۴عشر، مشهد  الرابعالشیعة، نقباءالبشر فیالقرناعالم  طبقات  ،_______

 ، بی تا، قم.البیتمؤسسه آل  افست، قواعد العالمة،  اپ  الکرامة فی شرح محمدجواد عاملی، مفتاح

 ق.   ۱۴۲۶دارالحدیث، قم، جلد،  ۳۵سید جعفر مرت ی عاملی، سیرة النبى، 

 ق.  ۱۴۲۱ محمد عثمانی، بیروت عبدالرحمان المعبود،   اپآبادی، عونبن امیر عظیم محمد اشرف

جمال الدین ابو من ور حسن بن یوسف حلی، تذکرة الفقهاء الحدیثة، مؤسسه آل البیت، بی تا، قم، 
 ق.  1400

 ش. ۱۳۳۳تبریز، سنگی  ،  اپمنتهی المطلب کتاب   ،_______

 ق.  ۱۴۲۰الشریعة، قم،  الشیعة فی احکام م تلف ، _______

 ق.  1370شرح باب حادی عشر،  اپ سنگی، تهران، ، _______

 .ش  ۱۳۸۰ محمدجواد حسینی جاللی، قم ، ال حیفة السجادیة،  اپ  هارم  ، امام)ع علی بن حسین

 ش. 1366اتتشارات امیر کبیر، تهران، عباسعلی عمید زنجانی،فقه سیاسی، مؤسسه 

 .و ال راج الجزیةابون ر محم د بن مسعود عی اشی، کتاب 

 . ۱۴۱۸/۱۹۹۸  ، قم۱  خوئی، ج  آیة الل ه  درس  العروة الوثقی، تقریرات فی شرح  علی  روی تبریزی، التنقیح
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 ابو حامد محمد زالی ، کتاب احیای علوم دینی،  اپ بیروت.

 . م1964کتاب االقت اد فی االعتقاد، قاهره،   ،_______

،تحقیق ، العسجد المسبوک و الجوهر المحکوک فی طبقات ال لفاء و الملوکالغسانی الملک االشرف 
 ق.  1395، بیروت، دار التراث االسالمی،  ، ت حیح علی ال اقانی شاکر محمود بدالمنعم

ر النافع، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین  فاضل آبی حسن، کشف الرموز فی شرح م ت 
 حوزه علمیه قم.

 . ش۱۲۷۴، سنگی تهران ،  اپ اللثامهندی، کشف   فاضل  محمد بن حسن

 ش. 1371منو هر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقت ادی، البرز، تهران، 

 . ۱۴۰۸/۱۹۸۸، حقی، بیروت احسان الدولة العلیة العثمانیة،  اپ فرید، تاریخ محمد بک

 ق.  ۱۴۰۱، صالة الجمعة العینی، قم فی وجوب الثاقبکاشانی، الشهاب   مرت ی فیض  محمد بن شاه

 . ش۱۳۷۴، اصفهانی، اصفهان عالمه  ضیاءالدین الوافی،  اپکتاب ،  _______

، ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، به اهتمام مهین همبلی ، ابوالقاسم عبداهلل بن محمد، تاریخ الجایتوالقاشانی  
 ش. 1348تهران، 

 ابوالحسن ابن احمد قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، قاهره.

 تامر، بیروت عارف ،  اپ و الحرام و ذکر الحالل االسالم  ، دعائمنعمان بن محمد قاضی نعمان 
۱۴۱۶/۱۹۹۵. 

 .م 1981ن زیاد البغدادی أبو الفرج ، کتاب ال راج، الطبعة، دار الرشید للنشر، بغداد، جعفر بن قدامة ب
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  الوجیز، دارالفکر، بی تا، بیروت.العزیز شرحعبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح

 ق.  ۱۴۰۷ احمد حسینی، قم اآلمل،  اپ امل  عبدالنبی بن محمدتقی قزوینی، تتمیم

النشر االسالمی، قم، بحرانی، السراج الو هاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، مؤسسة سلیمان قطیفی بن  ابراهیم
 ق.  1413

، ، عالم الکتب، تحقیق عبد الستار احمد فراج، مآثر االناقة فی معالم ال الفة، احمد بن عبداهللقلفشندی  
 .بیروت

 م. 1920، هره االعشی فی صناعة االنشا، قااحمد بن علی قلقشندی، صبح 

 . م ۱۹۶۴ ، کویت، عبدالستار احمد فراج ال الفة،  اپ  ، مأثر االنافة فی معالم_______

 ش. 1258، قم بی تا، ،افست ، صیدا،  اپ الکنی و االلقاب قمی، کتاب عباس

 ش.  1359، تهران ، دانشگاه، ت حیح دکتر احسان اشراقی ، خالصة التواریخمی احمد ق 

 ق.  1413، قم ، منشورات شریف رضی جلد،  اپ اول 2، ، تاریخ الحلة، یوسفکرکوش الحلی  

 ۱۹۸۹/.۱۴۰۹ ، کویتهالشرائع فی ترتیب ال نائع بدائع ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب

 قم،، مکتب االعالم  االسالمی الغراء،  الشریعة مبهمات  الغطاء عنالغطاء، کشفجعفر بن خ ر کاشف
 . ش ۱۳۸۰

 . م1409محمد کاظم  یزدی، عروة الوثقی، مؤسسه علمی، بیروت، 

 . م ۱۹۶۱، دمشق،المؤلفین، معجمعمررضا کحاله 
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، رسالة صالة الجمعه،  ۳، رساله محمد حسون  الکرکی،  اپ  المحققکرکی، رسائل  محقق علی بن حسین
 ق. ۱۴۱۲قم، 

 . ش1350کشاورز، ترجمه کتاب اسالم در ایران، پطروشفسکی، تهران، کریم 

 . ش ۱۳۷۸ خوانسار، قم احمدرضا کشوری، فرزانگان

 ش. 1375تاریخ فقه و فقها،سمت، تهران، 

 ش. ۱۳۸۳اسالمی،  «، حکومتبرتر و اسرار آن محمود لطیفی، »عبادت

، ترجمه علی مرشدی زاده، مؤسسه فرهنگی آن لمینتون، دولت و حکومت در دوره ی میانه ی اسالم 
 ش. 1379انتشاراتی تبیان، تهران، 

 .1حسن بن زیاد اللؤلؤی، کتاب ال راج، تاریخ نگارش های  عربی، جلد 

، تهران،  ترجمه و نشر کتاب ، بنگاه، با مقدمه جان ماسفیلد، ترجمه حبیب اهلل صحیحی مارکوپولو، سفرنامه
 ش. 1350

ه و الوالیات الدینیه، یطانلسال امک الحدادی الماوردی، ا غبال  بن محمدبن حبیب ب ری ابوالحسن علی 
 . م1989دارالکتب العلمیه، بیروت،  -تبلیغات اسالمی، قم 

 .۱۴۱۰/۱۹۹۰ الترمذی، بیروتجامع مبارک فوری، تحفة االحوذی بشرح محمد بن عبدالرحمان

اسالمی،   اخباریان، حکومت در روش  تعیینی نماز جمعه  ر وجوباحمد مبلغی، »عناصر تأثیرگذار د
 ش. ۱۳۸۳

آدم متز، تمدن اسالمی در قرن  هارم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، انتشارات امیر کبیر ،  
 ش.   1362تهران، 
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 حی انی و صفوه سقا، بیروتبکری  ،  اپو االفعال االقوال فی سنن متقی، کنزالعمال الدینعلی بن حسام
۱۴۰۹ /۱۹۸۹. 

جلد،   110محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، »بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار علیهم السالم«، 
 . م 1403موسسه الوفا، بیروت،  -ق.   1103اصفهان، 

 ش. ۱۳۷۴ ، قم،۴ ، جالفقیه ، المشتهر بشرحصاحبقرانی  محمدتقی بن مق ود علی مجلسی، لوامع

 م. 1983ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی، شرائع االسالم ،مؤسسة الوفاء، بیروت، 

 ق.  1418الم ت ر النافع فی فقه اإلمامیة، مطبوعات دینی، قم، ، _______

 . م۱۹۷۷، ،  بی تا، بیروت۱ البال ة، ج نهج السعادة فی مستدرک محمدباقر محمودی، نهج

، جلد،  اپ سوم  8،  ، ریحانة االدب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب، میرزا محمد علی مدرس تبریزی
 . ش1369، ، تهرانکتابفروشی خیام

 ش. 1364، تهران، ، اطالعات،  اپ او لمجمع التواریخ السلطانیة ،محمد مدرسی زنجانی 

 ش. 1370، تبریز، ، آگاه،  اپ دوم ، منو هر، مسائل ع ر ایل انانمرت وی 

 ق.  1405،  مهدی رجائی، قم  المرت ی،  اپالشریف  الهدی، رسائل علم  علی بن حسین  المرت ی،  شریفال

 .۱۹۹۷/ ۱۴۱۷ ، تهرانالناصری ات مسائل  

 ش. 1364، امیرکبیر، تهران،،  اپ سوملحسین نوایی ، به اهتمام عبدا، تاریخ گزیده، حمداهللمستوفی  

 .الذهب، بیروت مسعودی، مروج 

 . 1421محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب ال مسه، دارالتبار الجدید، بیروت، 
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 . م 1965دول الشیعه فی تاریخ، نجف، ، _______

مجتبی عراقی، علی   ارشاد االذهان،  اپ   شرح  فی   الفائدة و البرهاناردبیلی، مجمع  احمد بن محمد مقدس 
 .ش  ۱۳۶۲ ، قم۲ یزدی اصفهانی، ج اشتهاردی، و حسین پناه

، مطبعة زیادةجلد، ت حیح محمد م طفی  12، ، السلوک لمعرفة دول الملوک، احمد بن علی المقریزی 
 ق.  1376و النشر، م ر،  لجنة التألیف و الترجمة

حسینعلی منتظری، اندر باب اجتهاد، در باره کار آمدی فقه اسالمی در دنیای امروز، انتشارات طرحی نو، 
 ش. 1382

 ش. ۱۳۶۲ بروجردی، قم آیة الل ه درس البدر الزاهر فی صالة الجمعة و المسافر، تقریرات ،_______

 م.1948، الکویت، ، مطبعة حکومة الکویتبر،  اپ دوم صالح الدین المنجد، العبر فی اخبار من  

 ق.  1410سیدمحمدعلی موسوی عاملی، مدارک االحکام، مؤسسه آل البیت، قم، 

 ش. 1373، نشر البرز، تهران، ،  اپ اولموسویجلد، ت حیح محمد و م طفی  4، جامع التواریخ

 ش. ۱۳۶۳، تهران، الرسول مکاتیب  علی احمدی میانجی، کتاب

 ش. 1369، امیر کبیر، تهران، ،  اپ دوم ، دین و مذهب در ع ر صفوی ، مریممیراحمدی  

جلد،  اپ انه پیروز، تهران،   10، تاریخ روضة ال فا،  میرخواند، میر محمد بن سید برهان الدین خواوند شاه 
 ش. 1338

  تهران. افست ،  اپ ۱۳۴۱ناصرخسرو، سفرنامه ناصرخسرو علوی، برلین، 

موسی    النجاشی،  اپ  اسماء م ن فی الشیعة المشتهر به رجال  نجاشی، فهرستابوعباس احمد ابن علی ابن  
 .ق۱۴۰۷ شبیری زنجانی، قم
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 .م1981، داراالحیا التراث العربی، بیروت، االسالم  شرائع فی شرح محمدحسین نجفی، جواهر الکالم

،ت حیح عباس ، تجارب السلف در تواریخ خلفاء و وزرای ایشان، هندو شاه بن سنجر صاحبی ن جوانی  
 ش. 1357، تهران، ، کتاب انه طهوری،  اپ سوم اقبال

 . م2008، احمد نراقی، مستد الشیعه فی احکام الشرعیه، مؤسسة آل البیت، قم

ی و حاشیه نورالدین بن عبدالهادی سندی،  سیوط الدینجالل  النسائی، بشرحاحمد بن علی نسائی، سنن 
 .۱۴۰۱/۱۹۸۱ استانبول

 ش. 1392سعید نفیسی، مسیحیت در ایران تا صدر اسالم، انتشارات اساطیر، 

 ، بیروتمحمد شلتوت فهیم المدینة المنورة، اخبار المدینة النبویة،  اپ نمیری، تاریخ شب هابن 
۱۴۱۰/۱۹۹۰. 

 ق.  ۱۴۰۸، ، قمالمسائبل و مستنبط  الوسائل نوری، مستدرک بن محمدتقی  حسین

احمد عبدالموجود و علی محمد  عادل  ،  اپو عمدة المفتین نووی، روضة الطالبین یحیی بن شرف
  ، بی تا، بیروت.معوض 

  المهذ ب، دارالفکر، بی تا، بیروت. ، شرحالمجموع ، _______

، محمد شلتوت ، تحقیق،  ایة المرام باخبار سلطنة البلد الحرامفهد هاشمی  عز الدین عبد العزیز بن عمر بن 
 ق.  1409، عربستان سعودی، ، جامعة ام القری  اپ اول

، مطبعة ستفن  یانکارل، به اهتمام ، تاریخ مبارک  ازانی رشیدالدین ف ل اهلل بن عماد الدولة همدانی  
 . ش 1358، لندن، اوستین

 ش. ۱۳۸۷وسمقی، ب اعت فقه، فقه اسالم، صمدیه، صدیقه 
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، حوادث الزمان، ابو محمد عبداهلل بن اسعد، مرآة الجنان و عبرة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من الیافعی المکی 
 ق.  1413، م ر،، دار الکتاب االسالمی جلد،  اپ دوم  4

گردهمایی   سالمی، گزارشی از دوازدهمینا  در نظام  روحانیت  «، در نقشروحانیت  محمد یزدی، »وظایف
 ش.  ۱۳۷۵، تهران، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه  ی جمعه،سراسری ائمه 

جواد مدرسی، بی  الغیبة،  اپ صلوة الجمعة فی زمن  بن محمدعلی یزدی، الحجة فی وجوب  محمد مقیم
 تا.
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 260 ..................................................بَنی عُوال 

 253 ,252 ,70 ................................ بنی قری ه 

 253 ............................................... بنی قریظه 

 250 ,75 ......................................... بنی قینقاع 

 254 ................................................بنی لحیان
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 263 ,262 ............................................ بَنی مُرَّه 

 253 ,252 ........................................ بنی ن یر 

 75 ................................................... بنی نظیر 

 170 ............................................. بنی م طلق 

 249 ....................................................... بواط 

 117 ........................................................ بونی 

 231 ,161 .......................................... بهاءالدین 

 92 ........................................................... بهار 

 231 ,163 ............................................... بهایی 

 210 ,205 ,74 ,73 ................................. بیروت 

 154 ................................................... بی اوی 

 122 ................................................. بِیهم دائو 

 258 .................................................. بئرمَعونَه 

 37 .......................................................... پاپ 

 109 ...................................................... پارس 

 179 ........................................... اسالمیسم  پان

 70 ........................................................ پاینده 

 178 .................................................... پشتونها

 45 ........................................................ پواتیر 

 256 ,60 ............................................... تبوک 

 248 ,200 ,146 ,133 ,128 ,126 ,125 ,96 ,5تحریم 

 143 ,142 .................................. تحف العقول 

 138 ,102 .............................................. تذکره 

 178 ...................................................... ترکیه 

 211 ,156 ............................................ تشریعی 

 21 ............................................................ تقی

 234 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,124 ,119 ,46 ,35تقیه

 142 ......................................................... تقى

 211 .................................................... تکوینی 

 122 ........................................................ تَمیما

 ,87 ,86 ,84 ,81 ,65 ,62 ,60 ,59 ,58 ,55 ,10توبه 

96, 149, 206, 238, 243 

 11 ........................................................ توحید 

 128 ....................................................تهذیب 

 ,115 ,101 ,94 ,71 ,70 ,48 ,45 ,42 ,24 ,16 ,15تهران 

148, 152, 161, 224 

 201 ,41 .................................................. تیمیه

 230 ,210 ,160 ,141 ................................... ثانی



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

299 

 262 ,260 ,252 ,251 ................................ ثعلبه

 257 ............................................... ثَنِیَّه ا لْمَرًه 

 249 ,140 ,69 .......................................... جابر 

 217 ,215 ,99 ,27 .................................. جاسم

 70 .................................................... جاویدان 

 141 ...................................................... جبعی 

 140 ,24 .................................................. جبل

 258 ................................................... جَحْش 

 257 ..................................................... جُحْفه

 127 ........................................................ جده 

 261 ....................................................... جُذام 

 264 ,261 ,260 ,259 .............................. جَراح 

 140 ..................................................... جزینی 

 ,155 ,150 ,144 ,137 ,127 ,98 ,97 ,94 ,61 ,16جعفر 

157, 159, 218, 219, 225, 228, 232 

 109 .................................................. جکسون 

 ,263 ,261 ,260 ,258 ,254 ,252 ,249 ,69جمادی 

264, 266 

 229 ,197 ,187 ,184 ,179 ,171 ............... جمال

 171 ,137 ...................................... الدین جمال

 87 ......................................................... جمل

 232 ,143 ,42 ......................................... جواد 

 ,161 ,153 ,145 ,139 ,88 ,87 ,69 ,56 ,52جواهر 

209, 210 

 110 .................................................... جوزف 

 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,26 ,23 ,13 ,12 ,6 ,5 ,3جهاد 

35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 

50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 

166, 168, 169, 171, 174, 176, 177, 178, 180, 

183, 187, 188, 189, 190, 193, 199, 200, 201, 

202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 

214, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 

231, 232, 233, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 248 
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 ,103 ,102 ,83 ,82 ,70 ,68 ,48 ,47ابتدایی  جهاد

105, 126, 134, 135, 136, 138, 149, 152, 153, 

154, 156, 160, 169, 171, 199, 200, 202, 203, 

208, 209 

 308 ........................................... جهاد ابتدایی 

 260 ,259 .............................................. جُهنی

 264...................................................... جُهَیْنه

 266 ,259 ,257 ,254 ,75 ...................... حارث 

 261 ,260 ,258 ,249 .............................. حارثه

 101 ........................................................ حازم

 101 ,24 ................................................. حبیب

 255 ,86 ,12 ............................................. حج 

 251 ,72 ................................................ حجاز 

 246 ,181 ,88 .................................... حجرات 

 263 ,262 .............................................. حَدْرَد 

 255 ,73 ..............................................حدیبیه 

 21 حر 

 148 ,48 .......................................... حرعاملی 

 132 ,131................................................. حزم 

 261 .................................................... حِسْمَی 

 ,216 ,145 ,137 ,105 ,70 ,52 ,18 ,17 ,16 ,15حسن 

217, 218, 219, 221, 226, 228, 229 

 183 ................................................ حسن البنا 

 ,118 ,100 ,99 ,97 ,74 ,73 ,46 ,44 ,35 ,27حسین 

155, 160, 161, 163, 205, 215, 217, 220, 230, 

231 

 68 ................................................... حسینعلی 

 232 ,144 ,143 .................................... حسینى

 204 ,167 ,116 ,113 ,87 ,85 ,16 ........... حقیقت 

 230 ...................................................... حلب

 227 ......................................................... حل ه

 ,142 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,105 ,104 ,19حلی

153, 160, 209, 210, 228, 229 

 252 .............................................. حمرااالسد 

 136 ...................................................... حمزة 

 257 ,227 ,209 ,153 ,133 ...................... حمزه 

 265 ...................................................... حُمَمَه

 71 .................................................... حمیداهلل 

 193 ,192 ,171 ,168 ,165 ....................... حنبلی

 168 ..................................................... حنبلی
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 210 ...................................................... حنظله

 265 ,171 ,166 ,165 ............................... حنفی

 98 ,97 .................................................. حنفیه

 264 ,255 ,73 ........................................ حنین

 177 ....................................................... حیدر 

 218 ,98 ,28 ,15 ................................... حیرت 

 259 ..................... ن نُبَیْح هُذَلی لِحْیانی خالد ب

 266 ,265 ,264 .......................... خالد بن وَلید 

 266 ,88 ..................................... خالدبن ولید 

 264........................................................ خَبَط

 113 ,95 ,88 ...................................... خدوری 

 257 ...................................................... خَر ار 

 75 ...................................................... خزاعه 

 263..................................................... خَشْعَم 

 232 ....................................................... خ ر 

 264..................................................... خَ ِرَه 

 99 ....................................................... خطابیه 

 117 ,94 ,43 ........................................ خلدون 

 26 ,19 ,18 ,13 ,12 ................................ خمس 

 253 ,75 ............................................... خندق 

 88 ,43 ................................................ خوارج 

 156 ..................................................... خویی 

 262 ,261 ,256 ,255 ,117 ,71 ................... خیبر

 262 ,261 ,256 ,71 ................................... خَیْبَر

 86 ................................................ دار الحرب 

 179 .............................................. داراالسالم 

 179 ,177 ,176 ................................ دارالحرب 

 86 .................................................. دارالسالم 

 169 ,168 ,24 ........................................... داود 

 251 ..................................................... دعثور 

 190 ,184 ......................................... دکمجیان 

 199 ,48 ....................................... دنیای صلح 

 225 ...................................................... دورق 

 266 ,261 ................................................ دُومه 

 266 ,261 ,253 ........................... دومه الجندل 

 226 ....................................................... دهان 

 179 ,178 ,177 ..................................... دیوبند 

 197 ,196 ,182 ,180 ,177................ دیوبندیسم 
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 252.............................................. ذات الرقاع 

 264.......................................... ذات السَّالسِل 

 263................................................ ذات عِرْق 

 262 ............................................... ذی الجَدْر 

 262 ,259 ,250 ............................... ذی الحجه 

 260 ................................................ ذی القَ ِّه 

 255 .............................................. ذی القعده 

 265.............................................. ذی الْکَفَّیْن 

 254 .................................................. ذی قرد 

 253 ................................................. ذی قعده 

 37 ...................................................... رابرت 

 225 ,153 ,130 ,87 ................................. رازی 

 264....................................................... رِبْعی 

 266 ,265 ,263 ,260 ,259 ,258 ,253 ,251 ,249ربیع

 264 ,261 ,258 ,256 ............................. رجب 

 88 ........................................................... رد ه 

 189 ,187 ,179 ............................... رشید رضا 

 115 ,45 .............................................. رضایی 

 255 ,197 ,189 ,187 ............................ رضوان 

 98 ...................................................... رضوی 

 ,265 ,264 ,262 ,261 ,259 ,258 ,255 ,250رم ان 

266 

 153 ,100 ,77 ,67 ,11 ................................روح 

 12 .......................................................... روزه 

 235 .................................................... رویش 

 117 ..................................................... ریشارد 

 126 ,52 ............................................... ریاض 

 262 ,43 ................................................... زبیر 

 157 ................................................... زخرف 

 137 ,92 ,91 ,90 ......................... زعیم االسالم 

 163 ,116 ,59 ,26 ,13 ,12 ....................... زکات 

 136 ....................................................... زهرة 

 267 ,266 ,264 ,261 ,260 ,258 ,249 ......... زید 

 219....................................................... زیدی 

 217 ,216 ,127 ,119 ,47 ,14 .................... زیدیه 

 171 ...................................................... زیعلی 

 166 ,39 .............................................. زیالیی 

 230 ,148 ,141 ................................. الدین زین 



 جهاد تهاجمی                                                                                                                           احکام ار بعه 
 
  

 

303 

 120 ,119 ................................................. ژامبه 

 174 ......................................................... ژیل 

 258 ......................................... عُمَیْر سالم بن  

 249 ..................................................... سائب 

 159 ,150 ........................................... سبحانى 

 235 ......................................................... سبز 

 175 ................................................ سر هندی 

 136 ....................................................... سرائر 

 259 .................................................... سَس الم

 264 ,262 ,261 ,260 ,257 ,254 ,249 ,150 ,97سعد 

 196 ,194 ,191 ,183 ,175 .................... سعودی 

 265 ,228 ,217 ,137 ,117 ,99 ,98 ........... سعید 

 115 ,45 ................................... سعیدعشمآوی 

 71 ...................................................... سعیدی 

 228 ,137 ,100 ........................................ سعید 

 100 ............................................ العمری سعید 

 265 ,259 ,252 ,250 ............................. سفیان

 200 ,50 ................................................... سالر 

 259 ,249 .............................................. سلمه

 261 ....................................................... سَلْمَی

 217 ,155............................................. سلیمان

 ,92 ,54 ,48 ,46 ,39 ,24 ,21 ,19 ,14 ,12 ,11 ,5سنت 

95, 116, 122, 152, 154, 161, 165, 169, 170, 

171, 199, 203 

 10 ........................................................... سنی

 219...................................................... سومعا 

 250 ...................................................... سویق 

 19.......................................................... سهل

 ,188 ,187 ,186 ,185 ,183 ,182 ,181 ,180قطب  سید

189, 190, 196, 198 

 71 .......................................................... سیما

 154 ................................................... سیوطی 

 110 ..................................................... شاخت 

 219.......................................................شازان 

 203 ,171 ,167 ,165 ,135 ,112 ............... شافعی 

 263 ,254 ,249 ,230 ,225 ,88 ,74 ,70 ,61 . شام

 177 ,175 ..................................... شاه ولی اهلل 

 263 ........................................................ شُجا

 263 ..................................................... شُجاع
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 122 ..................................................... شریف 

 264 ,262 ,261 ,254 ,253 ..................... شعبان

 266 ....................................................... شُعَیْبه

 172 .................................................... شلتوت 

 ,261 ,258 ,255 ,253 ,252 ,251 ,250 ,74شوال 

262, 265 

 207 ,88 ............................................... شهابی 

 229 ,140 ......................................... اول  شهید

 230 ,142 ,141 .................................شهید ثانی 

 162 ,161 ........................................ شیخ بهائی 

 ,36 ,28 ,23 ,22 ,18 ,17 ,15 ,12 ,11 ,10 ,9 ,6شیعه 

37, 42, 46, 63, 83, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 

99, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 119, 120, 126, 

129, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 163, 164, 

165, 177, 195, 200, 202, 203, 207, 210, 215, 

217, 218, 219, 220, 221, 225, 235 

 233 ,210 ,209 ,139 ,69 ,56 ,52صاحب جواهر 

 ,129 ,128 ,127 ,126 ,99 ,98 ,97 ,84 ,25 ,14صادق 

130, 143, 150, 164, 210, 225, 232 

 216 ,206 ,201 ....................................... صالح 

 88 ,85 .............................................. صالحی 

 220 ,218 ,217 ,210 ,161 ,160 ............... صدوق 

 17 ......................................................... صغرا 

 247 .......................................................صف 

 267 ,266 ,263 ,258 ,249 ....................... صفر 

 223 ,140 ,119 ,93 ,33 ,6 ..................... صفوی 

 47 ,33 ................................................ صفویه 

 223 .................................................... صفویه 

 15 .......................................................... صقر 

 110 ,63 ................................................ صلیبی

 86 ...................................................... صومعه 

 265 .................................................. ضَح اک

 182 .............................................. ضیاء الحق 

 211 .................................................... طا وت 

 196 ,195 ,182 ,173 ,6 .......................... طالبان 

 235 ................................................... طالقانی 

 255 ..................................................... طائف 

 205 ,163 ,153 ,97 ,11 ...................... طباطبایی 

 257 ,154 ,20 ..................................... طبرسی 

 15 ........................................................ طبرى 
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 227................................................... طرابلس 

 265 ,75 ................................................ طفیل 

 43 ........................................................ طلحه 

 ,122 ,105 ,104 ,101 ,92 ,87 ,84 ,24 ,18 ,15طوسی 

123, 133, 134, 136, 148, 151, 153, 200, 209, 

210, 216, 218, 221, 226 

 88 طه 

 266 ....................................................... طَیِّیء 

 263 ,75 ................................................. عامر 

 231 ,161 ,141 ,140 ,21 .......................... عاملی 

 232 ,162 ,144 ,143 .............................. عاملى 

 43 ....................................................... عایشه 

 219 ,217 ................................................. عباد 

 127 ..................................................... عبادان 

 131 ,93 ,74 .......................................... عباس 

 224 ,94 ............................... عباسقلیغفاریفرد 

 109 ,93 ,15 ......................................... عباسی 

 231 ,162 ,161 ,17 ,16 ........................... عباسى 

 177 ,176 ....................................... عبد العزیز 

 184 .............................................. الناصر عبد 

 258 ................................................ عبداألَسَد 

 224 ,94 ....................................... عبدالحسین 

 178 .............................................. عبدالحمید 

 261 ............................... عَبْدالر حمن بن عَوْف 

 145 .............................................. عبدالرحیم 

 16 ................................................... عبدالرفیع

 42 ............................................... عبدالشمس 

 230 ................................................ عبدالعالی 

 227 ,221 ,177 ,134 ......................... عبدالعزیز 

 177 ..................................... عبدالعزیزدهلوی 

 127 ................................................ عبدالعزیز 

 171 .................................................. عبدالغنی 

 ,261 ,259 ,258 ,171 ,167 ,165 ,128 ,11 عبداهلل 

262, 263, 265 

 266 ............................................... عَبْدالمَدان 

 257 ,74 ....................................... عبدالمطلب 

 127 ,109 ....................................... عبدالملک 

 266 ,127 ...................................... عبدالملک 
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 250 ................................................ عبدالمنذر 

 191 .............................................. عبدالوهاب 

 255 ,251 .............................................. عبداله 

 249 .................................................عبدالسد 

 197 ,189 ,187 ,179 ,172 ........................ عبده 

 257 ...................................................... عُبَیْدَه 

 259 .................................................... عَتیک 

 255 ,249 ,164 ,100 ,97 ,43 ,42 ............ عثمان

 223 ,93 ,6 ......................................... عثمانی 

 224 ,223 ........................................... عثمانی 

 11 .......................................................... عدل 

 266 ....................................................... عُذرْه 

 260 ,194 ,191 ,94 .................................. عراق 

 183 ,165 ................................................ عزام

 264........................................................ عُزَّی 

 219 ,218 ,18 ,16 ............................... عسکری 

 15 .................................................... عسگری 

 249 ..................................................... عشیره 

 258 ................................................... عَ ْماء 

 229 ,169 ,138....................................ع مت 

 76 ,24 ................................................عظیمی 

 74 ......................................................... عقیق 

 266 .................................................... عُک اشَه 

 260 ......................... أسِدی  عُک اشه بن مِحْ َن

 135 .............................................. عالء الدین 

 266 .......................... جَزِّز مُدْلٍجی عَلْقَمَه بن مُ

 210 ............................................... علم الهدی 

 ,121 ,119 ,118 ,111 ,98 ,97 ,92 ,46 ,43 ,42 ,11علی 

122, 131, 133, 140, 141, 153, 160, 161, 163, 

164, 167, 177, 209, 216, 217, 220, 221, 227, 

230, 255, 261, 266 

 80 ......................................................... عمار 

 255 ,225 ,210 ,164 ,127 ,116 ,42 ............ عمر 

 251 ,239 ,213 ,212 ,160 ,157 ,150 ,10 .. عمران 

 259 .........................................عًمربن خَط اب 

 262 .........................................عُمْربن خط اب 

 265 .......................................... عَمْرو بن أُمَی ه 

 259 .............................. عَمْرو بن أُمیَّه ضَمْری 

 264 ....................................... عَمْرو بن عاص 
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 264......................................... عَمْروبن عاص 

 256............................................ عَمْرَه القَ اء 

 258 ..........................................عُمَیْربن عَدِی  

 263............................................. عُمَیْر ِفاری 

 169 ..................................................... عنایت 

 238 ,50 ............................................ عنکبوت 

 257 ..................................................... عیص 

 263............................. عُیَیْنه بن حِ ْن فَزاری 

 16 ........................................................ عیسى 

 262 ,254 ................................................  ابه 

 197 ,186 ,180 ,175 ,165 ,106 ,105 ,64 ,38 ,5 رب 

 264 ,254 ,251 ....................................  طفان 

 218 ,99 ................................................  الت 

 71 ....................................................  المرضا 

 260 .........................................................  َمْر 

 117 ...................................................... فارابی 

 94 ....................................................... فارس 

 175 .................................................... فاروقی 

 230 ...................................................... فاضل 

 239 ........................................................ فاطر 

 42 ........................................................ فاطمه 

 167 ............................................... فتح القدیر 

 153 ,87 .................................................. ف ر 

 263 ,262 ,261 ...................................... فَدَک 

 44 ....................................................... فرانسه 

 94 ..................................................... فراهانی 

 238 ...................................................... فرقان 

 235 ,168 ......................................... فروردین 

 146 ,96 ,84 ,25 ,13 ,12 ,11 ,10 ............... فروع 

 172 ................................................ فرهنگیان 

 240 ,205 ,74 ,73 .............................. ف ل اهلل 

 25 ,13 ..................................................... فطر 

 ,86 ,84 ,68 ,63 ,59 ,26 ,25 ,24 ,22 ,21 ,19 فقه 

87, 88, 89, 92, 96, 101, 110, 120, 128, 132, 

148, 149, 152, 153, 159, 168, 169, 171, 202, 

203, 204, 207, 208, 209, 211, 213, 225, 226 

 22 ,21 ........................................... فقه حدیث 

 21 ...................................................... فقه فقها 

 266 ....................................................... فِلْس 
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 265 ,259 ................................................. فِهْر 

 262 ,249 ..............................................فهری 

 154 ,89 ,21 ........................................... فیض 

 110 ....................................................... فی ی 

 169 ,168 ............................................. فیرحی 

 145 ,119 ,47 ......................................... قاجار 

 16 ....................................................... قحطیه 

 ,55 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,26 ,24 ,11 ,10 ,6 ,5قرآن 

56, 61, 62, 65, 67, 68, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 

95, 96, 108, 110, 111, 112, 115, 116, 125, 129, 

149, 156, 164, 192, 193, 201, 202, 203, 204, 

205, 211, 237, 238 

 25 ,13 ................................................... قربان 

 259 ..................................................... قُرَطاء 

 171 ,166 ,39 ....................................... قرطبی 

 170 ..................................................... قرطبی 

 ,251 ,250 ,249 ,75 ,74 ,73 ,70 ,69 ,42قریش 

253, 255 

 264..................................................... قُ اعه 

 263.........................................................قُطْبه 

 216 ........................................................ قطبیه 

 99 ....................................................... قطحیه 

 15 ........................................................ قطعیه 

 258 ........................................................ قَطَن 

 155 قیم

 166 ,39 ............................................. کاسانی 

 154 ,153 ,89 ,21................................ کاشانی 

 94 ............................................. کاشف الغطا 

 216 ,215 ,99 ,24 ................................... کاظم 

 219 ,210 ,156 ,143 ,130 ,127 ,101 ,79 ,74 ,52کافی 

 25 ........................................................ کافی 

 112 ...................................................... کالدر 

 250 ,235 ,219 ,120 ,101 ,100 .................. کبری 

 189 ,188 ,185 ,182 ,174 ......................... کپل

 220 ................................................. کراجکی 

 249 .................................................... کرزبن 

 209 ,153 ,144 ,142 ,141 ,140 .............. کرکی 

 234 ,162 ,121 ,88 ,85 ....................... کرمانی 

 120 ,119 ........................................... کریستین 
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 162 ,121 ......................................... کریم ان 

 234 ............................................... کریم ان 

 59........................................... کفایة االصول 

 119 ,118 ,91 ,90 ,46........................... کلبرگ 

 110 ....................................................... کلسن 

 225 ,219 ,217 ,143 ,131 ,130 ,99 ,79 ... کلینی

 220 ,167 ,99 ,64 ,15 ............................. کمال

 142 ...................................................... کمیل

 86 ,63 ................................................. کنیسه

 127 ....................................................... کوفه 

 167 .................................................... کیسانی 

 98 ..................................................... کیسانیه

 157 ,128 ,127 ,16 .................................. کافى 

 262 ..................................................... کُرزبن 

 68......................................................... کریم 

 266 ,263 ,258 ...................................... کَعْب 

 258 ..................................... کَعْب بن أشْرَف 

 265 ,262 ,259 .................................... کِالب 

 108 .................................................... گلدزیر 

 250 ......................................................... لبابه

 259 ...................................................... لِحْیان

 238 ...................................................... لقمان

 86 .......................................................... لمعه 

 110 ........................................................ لوئی 

 110 .................................................. ماسینیون

 167 ,165 .............................................. مالکی 

 95 ,92 .............................................. ماوردی 

 251 ,241 ,211 ,62 .................................. مائده 

 87 ,84 ................................................ مبسوط 

 16 ....................................................... متوکل 

 172 ..................................................... مجتبی

 231 ,143 ,92 ,43 ,21 .......................... مجلسی 

 142 ................................................... مجلسى 

 61 ,60 ,56 ................................... مجمع البیان

 113 ....................................................... مجید

 265 ,264 ,252 ,251 ........................... محارب 

 259 ,258 .............................................. محر م 
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 ,209 ,170 ,168 ,153 ,141 ,140 ,136 ,105 ,19محقق 

210, 228, 230, 234 

 ,52 ,46 ,45 ,44 ,42 ,24 ,21 ,16 ,15 ,12 ,11محمد 

68, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 89, 92, 97, 

98, 100, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 

122, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 

140, 142, 143, 145, 150, 152, 153, 155, 160, 

161, 162, 167, 168, 171, 172, 176, 189, 191, 

192, 195, 197, 204, 205, 209, 210, 216, 217, 

219, 220, 221, 225, 226, 228, 229, 231, 232, 

234, 246, 252, 255, 259, 260 

 231 ,93 .......................................... محمدباقر 

 258 ...................................... مُحَم  دبن مَسْلَمه 

 231 ................................................ محمدتقی 

 153 .............................................. محمدجواد 

 233 ,153..................................... محمدحسن 

 129 ,111 ,71 ..................................... محمدی 

 16 ..................................................... محمدیه 

 207 ,172 ,88 ...................................... محمود 

 263.................................................... مْحَیِّ َه

 100 ,97 .............................................. مدرسی 

 265....................................................... مُدْلِج 

 237 ,115................................................مدنی 

 ,115 ,109 ,81 ,79 ,75 ,74 ,70 ,69 ,68 ,43مدینه 

249, 250, 251, 252, 253, 254 

 81 ......................................................... مرابیا 

 154 ..................................................... مرا ی 

 166 ,96.................................................. مرتد 

 234 ,220 ,210 ,146 ,122 ..................... مرت ی 

 210 .................................................... مرت ی 

 258 ............................................ رْثَد بن أبی مَ

 258 ............................................. مَرْثَد  َنَوی 

 258 ,225 ,127 ......................................مروان 

 71 ............................................ مروج الذهب 

 254 ,76 .............................................. مریسیع

 86 ,54 ................................................. مسجد 

 267 ,257 ,256 ,220 ,71 ................... مسعودی 

 260 ,259 ............................................. مَسْلَمه

 42 ..................................................... مشکور 

 149 ,65 .............................................. م باح 

 183 .................................................... م ری 
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 127 ....................................................م ی ه 

 137 ....................................................... مطه ر 

 96 ,87 ,11 ............................................... معاد 

 249 ,24 .................................................. معاذ 

 88 ,42 .................................................معاویه 

 166 ,39 .............................................. معدوی 

 12 ..................................................... معروف 

 175 ....................................................... مغول 

 176 .................................................... مغوالن 

 232 ,143 .................................. الکرامه  مفتاح

 52 .......................................................... مفت ح 

 ,200 ,152 ,122 ,104 ,92 ,91 ,48 ,27 ,18 ,17مفید 

208, 210, 215, 220 

 50 ,16 .................................................... مفید 

 ,99 ,93 ,48 ,46 ,43 ,41 ,36 ,32 ,26 ,13مقدس 

112, 113, 115, 117, 118, 131, 142, 199, 210, 

224, 231 

 171 ,32 .............................................. مقدسی 

 142 ,87 ,66 ........................................ مق ود 

 208 ,152 ,49 ......................................... مقنعه 

 255 ,254 ,251 ..................................... مکتوم 

 237 ,229 ,140 ,115 ................................ مکی 

 265 ,259 ,248 ,70 ,54 ........................... مکه 

 217 ................................................... مالحیم

 186 ............................................ ملک فاروق 

 263 ....................................................... مُلَوَّح 

 246 ..................................................... ممتهنه

 264 ......................................................... مَناه

 258 .......................................... مُنذرِبن عُمْرو 

 12 .......................................................... منکر 

 157 ,156 ,153 ,53 ................................ منهاج

 213 ...........................................موازنه عدمی 

 188 ,182 ,181 ,180 ,173 ................... مودودی 

 118 ...................................................... مورابیا 

 216 ,215 ,99 ,24 .................................. موسی 

 166 ,39 ............................................. موصلی 

 112 ,111 .............................................. مولوی 

 113 .............................................. مونتگومری 

 81 ,45 ............................................مونتومری 
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 250 ,74 ,71 .......................................... مهاجر 

 ,108 ,104 ,103 ,100 ,98 ,83 ,19 ,18 ,17 ,11مهدی 

126, 146, 150, 151, 216, 220, 221 

 225 ,217 ,128 ..................................... مهزیار 

 267 ,263 ............................................... مُؤته 

 93..................................................... میرداماد 

 97...................................................... ناووس 

 140 ........................................................ نبطی 

 11 ......................................................... نبوت 

 264 ,262 ,252 ,251 ................................. نجد 

 234 ,233 ,232 ,231 ,226 ......................نجف 

 161 ,145 .............................................. نجفی 

 105 ............................................... نجم الدین 

 210 ....................................................... نراقی 

 112 ........................................................ نرمن 

 240 ,61 ,57 ,56 ,10 .................................. نساء 

 71 ..................................................... ن رتاهلل 

 66 ,63 ............................................. نظام الهی 

 208 ,152 ,137 ,120 ,92 ,91 ,90 ,48 ........ نعمان 

 177 .................................................. نقشبندیه 

 12 ........................................................... نماز

 96 ........................................................... نمل

 ,80 ,63 ,58 ,57 ,56 ,47 ,45 ,44 ,33 ,26 ,18نمونه 

86, 89, 111, 116, 119, 144, 164, 199, 219, 224 

 224 ,94 ................................................ نوایی 

 100 .................................................... نوب تی 

 246نور 

 235 ,93 ........................................... نورالدین 

 113 ,45........................................... نومادیک 

 110 ......................................................... نوئل 

 219................................................... نهاوندی 

 88 ,43 ................................................ نهروان 

 218 ................................................ نیشابوری 

 113 ,81 ,45 ............................................. وات 

 264 ,261 ,256 ,71....................... وادی القُرَی 

 216 ,99 ................................................ واقفیه 

 46 وبر 

 94 .................................................. وخراسان
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 249 ....................................................... ودان 

 253 .............................................. وذی حجه 

 257 .................................................... وَق اص 

 178 ,177 ,176 ,175 ............................ ولی اهلل 

 263....................................................... وَهْب 

 111 ,109................................................ ویلیام

 52 ......................................................... هادی 

 97 ,44 ,42 ............................................ هاشم

 194 .................................................... هاشمی

 235 ............................................... اهلل هدایت 

 190 ,184 ............................................... هرایر 

 265........................................ هِشام بن عاص 

 197 ,196 ,179 ,177 ,176 ,175 .................. هند

 237 ,10 ....................................................هود 

 163 ,149 ,65 ........................................ یزدی 

 261 ............................................ یُسَیْر بن رِزام 

 265 ...................................................... یَلَمْلم

 266 ,262 ,24 .......................................... یمن 

 229 ,171 ,165 ,162 ,137 ,89 ,21 ,10 .... یوسف 

 89 ...................................................... یوسفی 

 228 ,137 .............................................. یحیى 

 61 ....................................................... یعقوبی 

 241 ....................................................... یهود 

 

 

 

     

 

  




