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چکیده
بسیاری از اندیشمندان و اسالم شناسان غربی ،هنگام بررسی دین اسالم و شخصیت تاریخی پیاامرر صص ،،با
این نتیج رسیدهاند ک دین اسالم و پیامرر صص ،رسالت خود را از راه جنگ و ابزار خشونت پیش برده و اهداف خاود
را از طریق شمشیر پ یگیری کرده است .اما باید گفت این نوع برداشت از سایره رواباط خاارجی پیاامرر صص ،بیشاتر
بازتابی از اجتهادات و تفاسیر دانشمندان دوره میان اسالمی است تا رفتار و گفتار سیاسای پیاامرر صص .،مفساران در
این تفاسیر ب صورت ناخودآگاه اقتضائات زمانی-مکانی عصر خود را ب متون مقدس عرض داشت اند کا در برخای
موارد کژتابی در فهم مراد واقعی متون پدید آماده اسات .تفسایرها و اجتهاادات افازون بار تاریرپا یری از تنگناهاای
تاریخی پیش روی فهم مفسران ،تابعی از خواست های سیاسی خلفا و فرمانروایان دوره میان اسالمی نیز بودهاند ،چرا
ک در مقطع زمانی کوتاهی پس از وفات پیاامرر صص ،گارایش با کشورگشاایی و فاتم سارزمینهای دیگار نیازمناد
دستاویزهای نظری و درون متنی از کتاب و سنت بود .برای برآورده شدن این نیاز سیاسای ،نظریا پردازان وابسات با
دستگاه خالفت ،حسب مورد ب جعل رویات و اخراری در زمین جهاد ابتدایی مراادرت کردهاناد ،همنناین در ایان
راستا با نگاه گزینشی ب قرآن ،آیات صلم و مدارا ک در تراین باا روحیا کشورگشاایی باود را باا اهارم نساا از میاان
برداشتند.

کلیدواژهها :جهاد ابتدایی ،جهاد دفاعی ،صلم ،هرمونتیک ،سنت نروی ،نسا.

* .تاریا وصول1393/05/19:؛ تاریا تصویب نهایی.1396/10/26 :
 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
دانستن این موضوع ک در روابط خارجی اسالم اصالت با صلم است یا باا جناگ ،از اهمیات باا یی
برخوردار است .روشن شدن رویکرد اسالم در این باره نقاش ب سازایی در تارمیم و بهراود چهاره اساالم و
مسلمانان در افکار عمومی جهانی خواهد داشت ،چرا ک چهره کنونی اسالم ک در مجامع جهانی منعکس
گردیده ،متأرر از میراث دوره میان اسالمی است و در این میراث چهرهای خشن و جنگ طلب از اساالم با
نمایش درآمده است .برای فهم بهتر موضوع بهتر است گ ری کوتاه ب نظریات دو تن از اندیشمندان غربای
ک معتقد ب جنگ طلب بودن اسالم هستند ،بینادازیم و در پای آن پاس از یاافتن روا شناسای مناساب،
نقدهای محتوایی بر این نظرات خواهد آمد:
ماکس وبر :وبر ک از نظر جامع شناسی ب موضوع مینگرد ،معتقد است ک حامالن نخستین اسالم،
گروهی جنگاور بودهاند ک روحی خشونت طلری و جنگ افروزی خود را وارد اساالم کردهاناد .وبار طرقا
جنگجویاان جهانگشاا
اجتماعی حامل دین اسالم را چنین توصیف میکند« :اسالم در دوره نخسات دیان
ه

بود .اینان ردهای از سلحشوران جهادگر منضرط بودند و در مقایس با همردیفان مسیحیشان در جنگهاای
صلیری ،در روابط جنسی چندان خویشتن داری نمیکردند» صماکس وبر.،305 ،
وبر معتقد است ک حامالن اولی هر دین شیوه زندگی و فرهنگ خاص خود را ب دین مورد نظر منتقال
میکنند ،این فرآیند انتقال از طریق رابط انتخابی میان پیاامآور آن دیان و طرقا اجتمااعی حامال صاورت
میگیرد .در این رابط انتخابی ،پیام آور دین برای بسط پیام و رسالت خود با یاک طرقا حامال نیااز دارد.
بنابراین در مورد اسالم جنگجویان قریل ای صدر اسالم ضمن پ یرا دین جدید ،روحیات خود را وارد دین
جدید کردند ،و از آن رو ک پیامرر صص ،برای بسط کاریزمای خود ب این طرق نیازمند بود ،روحیا جناگ
طلری ایشان را پ یرفت و ب این صورت رابط انتخابی متقابل شکل گرفت صبشیری .،467 ،
آنا لمرتون :لمرتون از دید سیاست و روابط بین الملل ب موضوع نگااه میکناد ،وی معتقاد اسات کا
اسالم رسالت خود را از راه جنگ پیش می برد و تنها تئوری حاکم بار رواباط باین الملال اساالمی ،جهااد
ابتدایی ب منظور دعوت غیر مسلمانان ب اسالم است .از دید لمرتون در روابط خارجی اسالمی ،جهاان با
دو منطق عمومی دارا سالم و دار الکفر تقسیم شده ،و در این میان تنها دولت اساالمی اسات کا از حاق
مشروعیت و شناسایی برخوردار است ،و دولتهای غیر اسالمی یا همان دار الکفر حق مشروعیت ندارند.
بنابراین وظیف دولت اسالمی و مسلمانان در قرال دولتهای غیر اسالمی و غیر مسلمانان ،جهاد ابتدایی ب
منظور دعوت ایشان ب اسالم و اعتالی کلم حق است .از نظر وی صلم طلری و اصالت صالم در اساالم
هیچ جایگاهی ندارد ،و فقط در بعضی موارد خاص ک مصلحت اقتضاء میکند صماالال زماانی کا دولات
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اسالمی در موضع ضعف ،و دولتهای غیر اسالمی در موضع قدرت باشاند ،،و آن هام بصاورت موقات،
حاکم اسالمی میتواند با کشورهای غیر اسالمی پیمانهاای صالحی منعقاد کناد .ایان صالم شاکننده و
ناپایدار ،ب محض از میان رفتن مورد مصلحت ،منقضی و دوباره احکاام جهااد ابتادایی جااری میگاردد
صلمرتون.،329 ،
حکاام
گفتیم ک این نوع تفسیرها ناشی از اقتضائات زمانی-مکاانی و همنناین خواسات های خلفاا و
ه
جنگ طلب دوره میان اسالمی است ک از سوی فقها و دانشمندان وابست ب دستگاه خالفت ،جنر تئوریک
یافت اند ،بنابراین در عصر مدرن محلی از هاعراب ندارند ،و تنها کارکرد آن تضاعیف موضاع اساالم و القاای
جنگ طلب و خشونت ورز بودن آن در افکار عمومی جهانی میباشد.

در طول یک قرن گ شت همپا با پیشرفتهایی ک در زمین علوم انسانی و طریعی روی داده ،تالاهایی
نیز برای دریاافتن فرآیناد فهام و چگاونگی پیادایی نظریا ها صاورت گرفتا اسات .بطاور کلای نظریا ها
چهارچوبی برای تریین روابط هعلی میان پدیدارهای خارجی ب شمار میروند ک در ایان چهاارچوب سااده
سازی شده ،دانشمندان زیر عنوان قوانین مفروض ،جهان خارج را توصیف میکنند .نظریا ها چشام اناداز

دانشمندان را نسرت ب پدیدهها تعیین و کانالیزه میکنند ،اما پرسش اینجاست ک نظری ها خود چگونا با
وجود میآین د و چ عواملی در شکل گیری یک نظری دخالت دارند .پاسا ب این پرسش در حوزه فرانظریا
داده خواهد شد هصفرد چرنوف .،266 ،حوزه نظری صیا معرفت درج اول ،در پی دستیابی ب پاسخی درخور
و قانع کننده ب مجهو ت جهان خارج است و حوزه فرانظری صیاا معرفات درجا دوم ،با دنراال توصایف

چگونگی تکوین نظری های علمی است صسیدحسین سیف زاده.،41 ،
یکی از رهیافتهای فرانظری ک ب شار چگاونگی پیادایش نظریا های علمای میپاردازد ،رهیافات
هرمنوتیک فلسفی است .در این رویکارد بارای تریاین فرایناد فهام ،با بررسای محادودیتهای تااریخی،
فرهنگی ،جفرافیایی ،زبانی و غیره ک بر سر راه فهم مفسر وجود دارند ،میپردازد و تاکید میکند ک مفسران
در جریان تفسیر هر متن بصورت ناخودآگاه ،متن را از درین اقتضائات زمان خود تماشا و تفسیر میکنناد
صمحمد مجتهد شرستری .،8 ،این رویکرد ب تأریر خواست ها و شرایط تاریخی عصر مفسر در فرآیند تفسایر
پافشاری می کند و تفاوت دیدگاه میان دانشمندان اعصار مختلف را نتیج منطقی متفاوت بودن جهان بینای
و اقتضائات عصری آنها میانگارد .این تحول شناخت شناسان ویژه براهاا و مقااطع تااریخی طاو نی
نروده و از دید این رهیافت فرانظری ،این امکان وجود دارد ک در طول زندگانی یک دانشامند نیاز ،گسسات
معرفتی رخ داده و چشم انداز کلی وی ب پدیدههای جهاان بیارون کاامال دگرگاون شاود صتومااس کاوهن،
.،145
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با این مقدم و یافتن روا شناسی مناسب بارای تریاین تفسایرهای دانشامندان دوره میانا اساالمی از
سیاست خارجی و روابط بین المللی اسالمی ،میتوان ب واکاوی و بررسی فرآیند شکلگیری نظری ها سنتی
ک در قالب حکم ب دست ما رسیدهاند ،پرداخت .این تجدید نظر طلری در تفاسایر سانتی از آن روی مهام
ب شمار میرود ک شرایط تاریخی زمان حال با دوره میان اسالمی کامال متفاوت بوده و نیازمند اجتهاادات
نوین با حفظ اصول حاکم بر متون مقدس است.
امروزه بازنگری در اصول نظری و فرانظری در محافال پژوهشای و دانشاگاهی از جدیادترین مراحا
روابط بینالملل و سیاست خارجی ب شمار میرود و ب وسیل این رویکرد دانشمندان در قالب نظریا های
سازه انگاری و فراساختارگرایی ب بازبینی نظریات سنتی در روابط بین الملل میپردازند و در فرایند توصیف
عصار مفسار چگونا
تااریخی
خود ب خوبی نشان میدهند ک پیشزمین های ذهنی -فلسفی و اقتضائات
ه
ه

فرآیند فهم را ب سوی اتخاذ نظری های خاص سوق میدهد صحمیرا مشیرزاده.،114 ،

عصر مدرن ،سرآغازی بر چالش تمدنی و تالش برای بازبینی و خود انتقادی
با ورود امواج مدرنیت ب جهان اسالم بسیاری از مرانی ،احکام و ارزاهای دین اسالم توساط مفااهیم
جدید و وارداتی ب چالش کشیده شد .مفاهیم نوینی چون حقوق بشر ،حقاوق زن ،نفای بارده داری ،آزادی
بیان و عقیده ،صلم طلری ،نفی تجاوز ،رعایت حقوق اسراء و غیار نظامیاان در جناگ و  . ...در مقابال در
پاره ای از احکام و تعالیم اسالمی نقیض موارد گفت شده وجاود داشات ،ایان در حاالی اسات کا از نظار
مکاتب غربی صدق این گزارهها ب اررات رسیده یا حداقل معترر میباشد .انساان غربای کا باا عقال خاود
سامان حکم ب درستی مفاهیم م کور داده ،این پرسش را پیش روی مسلمانان مینهاد :حاال کا عقاال آن
مفاهیم [ذکر شده در با ] درست هستند ،مرانی نظری و عملی اسالم چ رویکردی نسرت ب آنها دارند؟ و
این ک منابع اسالمی چگون واکنشی نسرت ب مسائل روز از جمل حقوق بشر ،اصالت صلم ،حقوق زنان،
حقوق اقلیتها و غیره دارند؟ با نظری تحقیقی در میراث اسالمی نمایان میشود ک در ایان میاراث ماوارد
زیادی بر خالف دستاوردهای امروزی وجود دارد ،پس میبایسات بارای پاساا با آن چالشهاا چاارهای
اندیشید.
اصو چون نظام دانایی حاکم بر میراث اسالمی با نظام دانایی بشر مدرن غربی متفاوت است ،معمو
پاساهایی ک متفکران مسلمان برای توجی موارد نقیض با عقال اماروزی میدهناد از ساوی اندیشامندان
غربی پ یرفتنی نیست .در نظام دانایی و معرفت شناسی 1حاکم بر جهان اسالمّ ،
نص در کاانون توجا قارار
1. Epistemology
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دارد صفیرحی ،قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم .،50،بنابراین ب عنوان مالال اندیشمند مسلمان در تریین
رفتاری ک نقیض حقوق بشر امروزی است ب مواردی از نصوص در میراث تاریخی اسالم اساتناد میکناد.
در مقابل چون در نظام معرفت شناسی اندیشمند غربی ّ
نص جایگااهی نادارد صزیارا کا با قدسای و زم
اإلتراع بودن آن معتقد نیست ،،پاساهای داده شده را نمیپ یرد و خواهان ارائ پاساها در یاک چاارچوب
مستقل و مورد قرول طرفین میشود .معمو این چارچوب در نظام معرفت شناسی امروز ،عقل خاود بنیااد
ه
است ،یعنی پاساها باید ب گون ای عقالیی بوده و انسان امروزی را مجاب کند .بدین سان میراث اساالمی
ک در تاریا خود بسیاری موارد نقیض و مغایر با یافت های امروزی داشت دچاار یاک چاالش بازرب و بای
پاسا شد .ب این معنی ک اگر تعالیم فوق درست هستند چرا در میراث اسالمی خالف آنها وجاود دارد ،و
اگر دین اسالم دین کامل و خاتم ادیان است چرا موارد ب این مهمی را از قلم انداخت و  . ...این گون بود ک
بعضی از اندیشمندان مسلمان دچار گسست میان عقیده و عمل شادند صفیرحای ،دیان و دولات در عصار
مدرن.،10 /1 ،
از جمل عرص هایی ک مرانی آن از سوی پرسش گران غربای با چاالش کشایده شاد ،مرحا جهااد
ابتدایی ب منظور دعوت غیر مسلمانان ب دین اسالم است .در ایان ناوع دعاوت کا باا اهارم زور و اجراار
صورت میگیرد ،مردم دیگر کشورها ک در منابع سنتی با عنوان دار الکفر مطر شادهاند ،از ساوی دولات
اسالمی ب دین اسالم دعوت میشوند ،و در فرض عدم پ یرا دعوت از ساوی غیار مسالمانان ،جهااد باا
ایشان تا زمانی ک یا کشت شوند و یا تسلیم شوند و اسالم آورند ادام مییابد .در این میاان غیار مسالمانان
اهل کتاب از این مزیت برخوردارند ک با پرداختن جزی جان خود را بخرناد و بار دیان خاود بااقی باشاند
صصالحی نجف آبادی.،46-47 ،
اما پس از واکاوی نظری ها و مراح فرانظری احکام روابط خارجی اسالمی میتوان ادعا کرد ک چهره
جنگ طلب و خشونت ورزی ک منابع سنتی و میراث دوره میان از اسالم ب نماایش گ اشات اند ،بارخالف
رو کلی حاکم بر قرآن و سنت معترر پیامرر صص ،است .در قرآن و سنت نروی دعوت ب اساالم تنهاا از راه
گفتار و در بستر مفاهم است ،و اساسا اسالم آوردن از روی اجرار پ یرفت نیست .همنناین قارآن و سانت
نروی اصالت را ب صلم داده و جنگ فقط بصورت دفاعی و زمانی ک مسلمانان مورد تهاجم و یورا عینی
دشمنان قرار گرفت باشند ،مشروع است .بنابراین علل این انتساب را باید در محدویت هاای عصاری پایش
روی فهم مفسران و یا جعلهای ناروا در سیره نروی جستجو کرد .بنابراین برای بررسی چرایای و چگاونگی
انتساب جنگ طلری ب اسالم دو عنوان کلی زیر ک در پیوند باا مقتضایات تااریخی دوره میانا میباشاند،
پیشنهاد میشوند:
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 .1جعل روایات و احادی در راستای جواز جنگ طلرای؛ بسایاری از ماوارد نقایض حقاوق بشار و
اخال ق امروزی در کتب و میراث دوره میان اسالمی وجود دارد .در این میراث رفتارها و اعماالی با پیاامرر
صص ،نسرت داده شده ک اصو از ایشان انتظار نمیرود ،چرا ک در بسیاری موارد ،این اعماال بار خاالف
قرآن ،اخالق و سنت معترر ایشان است .ل ا ب نظر میرسد ک باید برای یافتن علت اندارج این نوع انتساب
در کتب روایی و احادی دوره میان کنکاا بیشتری صورت پ یرد.
 .2نسا آیات قرآنی د لت کننده بر اصالت صلم ،مدارا و سازا با دشمنان و مخالفان؛ توضیم این
ه
ّ
ک در میان دانشمندان علوم قرآنی این عقیده رایج است ک پس از مهاجرت پیامرر صص ،از مک ب مدین  ،و
تشکیل حکومت اسالمی و قدرت یافتن مسلمانان ،و واجب شدن جهاد باا مشارکان بار مسالمانان ،آیاات
ّ
متقدم مکی ک د لت بر صلم و سازا و مدارا با دشمنان میکردند ،با نزول آیات متأخر مدنی ک دساتور
ب جهاد میدهند ،نسا شده و حکم آیات متأخر جاری است.
جعل روایات و احادیث در زمینه جواز جنگ طلبی
بسیاری از رفتارها و گفتارهایی ک ب پیامرر صص ،نسارت داده میشاوند ،در طاول تااریا و با د یال
مختلف ساخت و پرداخت شدهاند .این د یل میتواند شخصی ،قومی ،م هری ،سیاسی و  ...باشند .هماان
گون ک قرال اشاره شد در تمدن اسالمی و میراث حاصل از آن ّ
نص در کانون توج قرار دارد ،و بدین ترتیب
مسلمانان جهت تطریق رفتار و گفتار خود با تعالیم اسالمی ،ب نصوص ب جای مانده از پیامرر صص ،و ائم
معصومین صع ،و اجتهادات صحاب و تابعین ب حساب ماورد [در میاان شایعیان یاا اهال سانت] مراجعا
میکنند ،تا تکالیف شرعیشان را ب ب بهترین وج ب جای آورند صمعارف ،مقال «حدی  ،جایگاه و کارکرد
آن در تفسیر المیزان» ،مجل پژوهش دینی.،50 ،
باتوج ب ّ
نص محوری نزد مسلمانان ،بسیاری از سودجویان برای رسایدن با اهاداف خاود با جعال
احادی و روایات در مورد زندگانی پیامرر صص ،پرداختند ،و از این رهگ ر بسیاری از افترائات تااریخی با
ایشان منتسب گردید .شاید بتوان گفت دلیل عمده ازدیاد و تورم احادی جعلی در میاان مسالمانان ،نقلای
بودن روایات است .روایات نروی تا پیش از عصر تدوین بصورت سین ب سین از نسلی ب نسل دیگر انتقال
ّ
مییافت ،و این شفاهی بودن خود ب انحراف و جعل احادی شدت بیشتری میبخشید .دلیل شاخصی ک
برای شفاهی بودن سنت پیامرر صص ،آوردهاند ،دستور منع کتابت از سوی خلیف دوم است .عمر بن خطاب
در دروان خالفت خود مانع جمع آوری و ضرط هرگون حدی و خرری از پیامرر اسالم صص ،شاد صمجیاد
معارف ،مقال «بررسی سایر تااریخی کتابات حادی در شایع » ،مجلا علاوم حادی 75 ،؛ ابوالحسان
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محمدی .،165 ،این ک انگیزه خلیف دوم برای صدور این دستور چ بوده اسات کاامال مشاخص نیسات،
ولی آن چ برای این تحقیق اهمیت دارد ،این است ک دستور فوق ب افزون شدن جعل احادی دامن زده ،و
ما امروزه با انروهی از احادی جعلی رو ب رو هستیم.
جلوگیری از نگارا و گردآوری احادی و اخرار نروی بیش از یک قرن پاس از رحلات پیاامرر صص،،
یعنی تا آغاز دوران خالفت عراسیان ادام پیدا کرد ،احادی زیادی در دوران عراسیان ک ب «عصر تادوین»
معروف است ضرط و جمع آوری شد:
« در عصر تدوین ک بعد از صد سال جلوگیری از نقل و کتابت حدی و خرر شروع شده باود ،شاور و
ّ
عالق ای وافر ب حفظ کلی منقو ت وجود داشت و محدران و مورخان و اخراریان ب ضوابطی ک بعدها باا
دقت بیشتر مراعات میشد ،کمتر پایرند بودند ».صمحمدعلی جاودان ،پایگاه اینترنتی محمادعلی جااودان،
.،1387
در این دوران ب سرعت کتب سیره ،احادی و تاریا اسالم نگارا شدند .نخستین کتاب کا در ماورد
زندگانی پیامرر صص ،ب رشت تحریر درآمد ،سیره ابن هشام است .این کتاب از سوی ابو محمد عرادالملک
بن هشام معافری حمیری صم  213یا  ،218ب نگارا درآمده است .سیره ابن هشام تلخیصی از سیره محمد
ابن اسحاق مدنی صم  150یا  ،153معروف ب ابن اسحاق است .هیچ نسخ ای از کتاب سیره ابان اساحاق
امروزه در هیچ یک از کتابخان های جهان باقی نیست .سیره ابن هشام بازخوانیای از سایره ابان اساحاق
است ،ابن هشام مطالب کتاب خود را از زیاد ابن عردالل بکاائی صم  ،183نقال کارده ،کا وی نیاز راوی و
شاگرد بال واسط ابن اسحاق است صمحمدعلی جاودان ،پایگاه اینترنتی محمدعلی جاودان.،1387 ،
در سیره ابن هشام بسیاری از رفتارهایی ک با قرآن و سایره معترار پیاامرر صص ،هام خاوانی ندارناد با
شخص پیامرر صص ،منتسب شدهاند ،این انتساب خود آبشخور مناسری برای برداشتهای خشونت ورزانا
از اسالم برای مسلمانان بنیادگرا و افرطی مهیا میکند ،و از سوی دیگر برای زیر سئوال بردن اسالم دستاویز
مناسری ب پرسش گران غربی میدهد .برای نمون میتوان از جنگ صارفا با هادف کساب غنیمات صابان
هشام ،،267 ،دستور ترور افراد مخاالف صابان هشاام 317 ،و  321-321و  ،،383-384دساتور کشاتار
جمعی اسراء صابن هشام ،،380-381 ،استفاده از رواهاایی در جناگ کا در آن بایم کشاتار بیگناهاان،
کودکان و زنان وجود دارد صابن هشام ،468-469 ،نام برد.
اما مشکلی ک در عصر تدوین گریران گیر راویان و محادران شاده باود ،اتصاال احادیا و اخراار با
شخص پیامرر صص ،بود ،چرا ک از زمان حیات پیامرر صص ،،تا زمان تدوین کتب سانن و روایاات زماانی
بیش از یک قرن میگ شت ،ل ا انتساب آن ها ب پیامرر صص ،با چالشی مهم رو ب رو بود .بنابراین با ابتکار
دانشمندان دوره میان اسالمی ،در اوائل دوره عراسیان علم إسناد حدی ب وجود آماد .در ایان علام ،روات
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احادی ب صورت سلسل وار از زمان تدوین ،تا زمان زندگانی پیامرر صص ،ماورد اساتناد واقاع میشادند.
هرچند ک با پای گ اری علم إسناد مشکل انتساب احادی و روایات ب شخص پیاامرر صص ،تاا حادودی
برطرف شد ،اما با این وجود هم بسیاری از احادی جعلی و تحریف شاده باا سلسال اساانید معترار وارد
مجموع های روایی شد صاحمد صرحی منصور ،اإلسناد فی الحدی  ،پایگاه اینترنتی اهل القرآن.،2006 ،
از همان ابتداء مسلمانان ب امکان جعل و تدلیس در روایات موجاود اطاالع داشاتند ،لا ا بارای جادا
سازی احادی صحیم از سقیم ،از طریق علم رجال و جر و تعدیل ،ب بررسی شخصیت راویان احادی
پرداختند .این روا هر چند امکان نقد سند احادی وارده را ب وجود میآورد ،اما از آنجا ک فقط ب کیستی
و احوا ت شخص راوی میپرداخت و ب محتوای حدی توجهی نداشت ،روا کاملی نرود .وانگهای با
دلیل مصونیت گروهی صحاب و تابعین عمال امکان نقد شخصیت ایشان وجود نداشت صهارالد موتساکی،
.،6
باتوج ب مطالب با بسیاری از احادی ک با قرآن و سنت معترر پیامرر صص ،در تعارض بودناد ،وارد
مجموع های روایی و حدیالی شدند .ب همین منظور و با امکان با ی وجود حدی های ساختگی در منابع
موجود ،میبایست در بررسی احادی و روایتهای تاریخی قرن اول و دوم هجری ،اولویت را ب تردید داد،
مگر اینک قرین مالرتی برای تأیید وقوع آن ماجرا در قرآن ،سنت معترر پیاامرر صص ،و دیگار قارائن تااریخی
موجود ،وجود داشت باشد:
«چنان ک بارها نوشت ایم در پ یرفتن روایتهای تاریخی قرن اول و دوم هجری باید تردید کرد ،مگر آن
جا ک قرین های قطعی یا اطمینان بخش آن را تأیید کند .زیرا در آن سالها ،مانند هر عصار ،تهمات و افتارا
کاری رایج و جعل حدی یا تخلیط و تدلیس در متن آن وسیل ای مؤرر بارای پیشاررد کارهاا باوده اسات».
صسید جعفر شهیدی.،209 ،
الرت نراید از نظر دور داشت ک عدم وروق بسیاری از کتب تاریخی و روایی ب معنای بی اعتراری هما
این منابع نیست ،چرا ک جرم پیامرر اسالم صص ،در مقطع تاریخی خاص پا ب وجود نهاده و مادتی را در
میان مردم زندگی کرده است و بیگمان بخشی از روایات و احادی ب ایشان منتسب هستند ،اما مسال مهم
این است ک برای پ یرفتن این اخرار و روایات میبایست ضوابط سخت گیران ای رعایت گاردد و لا ا ایان
احادی نراید با قراین تاریخی و از هم مهمتر با قرآن مغایرتی داشت باشند صمحمدحسین طراطرایی.،63 ،
نسخ آیات اصالت صلح و جواز جنگ طلبی
قرآن ب عنوان منرع اصلی استخراج احکام شرعی نزد فقهای مسلمان ب شمار میرود .اما در مراجع ب
قرآن ب برای استخراج احکام ،نراید بصورت موردی و گزینشی ب آیات عمل کرد ،چ همین مراجع موردی
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باع کژتابیها و انحرافات فراوان در فرآیند فهم قرآن گردد ک تأریر آن از کمتر از جعل و تزویر در احادی
و روایات نیست .مرح ناسا و منسوخ نمود عینی مراجع موردی ب قرآن است.
نسا در لغت عموما ب دو معنای  ،1از بین بردن ،2 .دوباره نوشتن و استنتاخ آماده اسات ،کا معناای
مورد نظر و مصطلم در علم اصول فق معنای نخست یعنی از میان برداشتن و ازال حکم شرعی متقادم با
واسط دلیل شرعی متأخر است صابوالحسن محمدی .،112 ،نسا ب معناای نخسات در میاان دانشامندان
علوم اسالمی کالسیک بصورت سنتی امری بدیهی است ،و عموم فقها هر چند باا شادت و ضاعف با آن
اعتقاد دارند .یک نمون عینی ک با موضوع پژوهش نیز ارتراط مستقیم دارد ،این است ک از دیدگاه بسایاری
از علمای متقدم اسالمی با نزول آی «فإذا انسلا األشهر الحرم» صتوب  ،5 :ک ب مسلمانان فرماان میدهاد
پس از پایان یافتن ماههای حرام با کفار جهاد کنند 114 ،آی مربوط با عفاو ،ساازا کااری و رنفات نساا
شدهاند ،و اصو حکم جهاد ابتدایی با کفار پس از آن جاری است ،مگر این ک آنان صکفار ،ب حکم قارآن
در انتهای همان آی سر نهند« :فأن تابوا ونقاموا الصالة و ءاتوا الزکاة فخلوا سریلهم» صزرکشای ،الررهاان فای
علوم القرآن 41-40 /2 ،ب نقل از ابو زید ،معنای متن :پژوهشی در علوم قرآن،216 ،
با این حال اگر ب قرآن ب عنوان متنی واحد بنگریم ک در پس آن پیامی برای بهاروزی انساانها وجاود
دارد ،این آیات را بصورت مجموع ای میبینیم ،ک در آن اصالت با رنفت ،مودت و صالم اسات ،و حکام
دوم دفاعی است در برابر کفاری ک مترصد فرصتی برای حمل هستند و تمام پیمانها را نیز نقض کردهاناد.
بنابراین در هم مکانها و زمان ها رویکرد اولی اسالم صلم جویی و رنفت است ،و رویکارد رانویا کا از
روی ناچاری و ناگزیری است ،جهاد دفاعی میباشد ،ک خود دارای شرایطی است ،و ارتراطی با ناساا و
منسوخ ندارد .با این وجود برخی اندیشمندان معتقدند ک نسخی کا در قارآن آماده با معناای اساتنتاخ و
نوشتن دوباره است ،و ن ازال و از بین بردن آیات معارض صاحمد صرحی منصور ،ناسا و منسوخ فای
القرآن ،پایگاه اینترنتی اهل القرآن.،2005 ،
از این گ شت در صورتی ک نسا را بپ یریم باید ب تقدم و تأخر نزول آیات احاط کامل داشت باشایم،
ک این موضوع ب صورت سنتی در علم اسراب نازول مطار شاده اسات .علام اساراب نازول با شار و
چگونگی نزول آیات بر پیامرر صص ،میپردازد ،ک آن هم ب دلیل نقلی و شافاهی باودن تاا پایش از عصار
تدوین ،ب آفت تحریف و جعل مرتال است .بنابراین نمیتوان ب صورت یقین آور ب آن استناد کرد و آی ای را
ب واسط آی دیگر ازال کرد ،چرا ک نمی توان ب قطع گفت ک کدام آیا متاأخر بار دیگاری اسات .در کناار
مشخص نرودن تقدم و تأخر نزول آیات قرآن ،جعل و انحرافات روا شده در شأن نزول آیات ،انحراف تفاسیر
و کج فهمیهای ناشی از آن را بیشتر کرده است:
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«بخشی از احادی ساختگی ،حدی هایی است ک ب عنوان شأن نزول برای برخی از آیات قارآن نقال
شده و تفسیر آیات را ب این شأن نزولها مربوط ساخت است .الرت بسایاری از شاأن نزولهاای آیاات قارآن
معترر و قابل اعتماد بوده و در فهم معانی آیات مؤرر است .ولی باید دانست ک در میان شأن نزولها گااهی
نمون هایی یافت میشود ک ساختگی و عاری از حقیقت است و گاهی تفسیر آی ای ب گون ای ب شأن نزول
ساختگی مربوط شده ک مدلول آی را از مسیر صحیم خاود منحارف کارده و معناایی را با خوانناده القااء
میکند ک برخالف واقع و گاهی نیز مستلزم نفی عقیدهای از عقائد اسالمی است ».صصالحی نجف آبادی،
.،43
گروهی از اندیشمندان معاصر رویکردی حداقلی نسرت ب نسا دارند ،ب این معنی کا دیادگاه سانتی
درباره نسا را پ یرفت اند ولی تا جای ممکن از شمول آن کاست اند .سید مرتضی عسکری معتقد است نسا
در معنای قرآنی ب معنای ازال حکم است ،ولی این ازال حکم مربوط ب وحی غیر قرآنای با پیاامرر صص،
است ،ک با وحی غیر قرآنی متأخر نسا شده ،و در نهایت هیچ کدام از آنها در قرآن نمیآید و فقط ب آنها
اشارت میرود صنیکو دیالم  ،58 ،از سویی دیگر آیت الل خویی نیز در کتاب الریان فی تفسیر القرآن پاس
از بررسی  36آی ک در مورد آنها توسط علمای علوم قرآنی ادعای نسا صورت گرفت  ،نهایتا تنها با یاک
مورد آی منسوخ در قرآن اشاره میکند ک آن هم آی نجوا صمجادل  ،12است صخویی.،383-523 ،
ل ا از دید این دو محقق آیات مربوط ب اصالت صلم و دستور مدارا و سازا باا دشامنان و مخالفاان،
نسا نگردیده و حکمشان هنوز پا برجا است .بنابراین در مجماوع میتاوان گفات رویا ای واحاد و نظاری
قطعی در مورد نسا در قرآن وجود ندارد ،و حتی در صورت پ یرا آن نیز ب دلیل مشخص نراودن قطعای
ترتیب نزول آیات ،عمال امکان جداسازی آیات ناسا از منساوخ وجاود نادارد .با هماین دلیال نمیتاوان
حداقل درخصوص آیات مربوط ب جنگ و صلم و همننین آیاات مرباوط با رواباط خاارجی مسالمانان
ادعای نسا را پ یرفت.
برای فهم این موضوع ک در اسالم اصالت با صلم است و یا اصالت با جنگ ،باید ب بررسی نصاوص
اسالمی اعم از قرآن و سنت بپردازیم .همانطور ک آمد ،روا انتخابی برای اررات فرضی اصالت صالم در
اسالم ،واکاوی انتقادی مرانی نظری و فرانظری احکام سیاست خارجی و رواباط باین المللای اساالمی در
دو ره میان است .پس از بازبینی و نقد میراث تفسیری گ شت  ،برای یافتن اصول سیاسای و رواباط خاارجی
اسالمی نیاز است ک ب منابع اصیل و دارای اعترار مراجع کرد .طرق این روا قرآن در کانون بررسایهای
تاریخی قرار میگیرد ،و تالا میشود ک درستی یا نادرستی رویدادهای تاریخی منتسب ب پیامرر صص ،با
توج ب معیار قرآن سنجیده شوند .و این رویکرد ب دلیال اعتراار تااریخی باا ی ماتن قارآن و دوری آن از
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انحراف است ،ک هم مسلمانان ب قطعی الصدور بودن متن آن اتفاق نظر دارند .و دیگر این ک ماتن قارآن
از سوی پیامرر صص ،ابالغ شده و بر اساس سیره عقال ،خود ایشان نیز مسلما ب مفاد آن پایرند بوده ،و از آن
تخطی ننموده است .در درج بعدی پس از قرآن ،سنت معترر پیامرر صص ،ک از صاافی مطابقات یاا عادم
مغایرت با قرآن گ شت و با دیگر قرائن تاریخی نیز سازگار باشد ،ب عنوان منرع بررسی اررات اصالت صالم
در اسالم بهره گرفت میشود.
نکت مهمی ک باید ب آن اشاره کرد این است ک شاید این شره پدید آید کا تفاسایری حاصال از ایان
روا خود نیز ب مشکل محدودیت های تاریخی و فرهنگی دچار هستند ،چرا ک این اجتهااد تاازه از منظار
معارف عصر حاضر بیرون آمده و چ بسا از مراد واقعی شارع ب دور باشند .در پاساا بایاد گفات اجتهااد
حاضر ک با علم ب محدویت های نظری و فرانظری صورت میگیارد ،در زمینا بازیاابی و خاود انتقاادی
توانایی بهتری نسرت ب روا های سنتی داشت و الرت ادعایی ب قطعیت و درستی تام ندارد و تنها کوششی با
رعایت موازین علمی معترر برای یافتن احکام روابط خارجی اسالم است.
قرآن و اصالت صلح
قرآن بر دعوت کالمی پیامرر صص ،د لت میکنند صنحال ،125 :دعاوت پیاامرر صص ،باا رواهاای
مفاهم ای و کالمی بوده و در فرایند دعوت از هیچ گون فشار و جرری استفاده نشده است .در دعوت پیامرر
صص ،حتی توهین و سخرهای نسرت ب آیین و سنت های جاهلی وجود نداشات و ایان دعاوت باا رعایات و
احترام کامل ب اعتقادات طرف مقابل انجام میشد و پیامرر صص ،در جریان دعوت خود از ناسزا گاویی با
بتان و معرودهای مشرکان خودداری میکرد صانعام.،108 :
در قرآن پیامرر صص ،اسالم ملزم ب دعوت در چارچوبهای صلم طلران است ،و تنهاا بایاد از طریاق
کالمی و مفاهم ای مردم را ب دین اسالم دعوت کناد ،و مخاطراان میتوانناد باا روا گفتگاو و مفاهما ،
بهترین گفت ها را بپ یرند صزمر ،17-18 :در قارآن هرگاز صاحرتی از الازام و جرار انساانها بارای پا یرفتن
ه
عقیدهای وجود ندارد ،و اساسا در اسالم ایمان از راه زور و اجرار باطل است صبقره ،256 :همننین خداوند
در قرآن پیامرر صص ،و مؤمنان را ب مدارا کردن و خوا رفتاری با دشمنان توصی کرده است صفصالت،34 :
فرقان ،63 :قصص.،55 :
اما بی گمان هر دعوت و دگرگونی فکری در طول تاریا بشر در آغاز راه مخالفانی دارد ،و این مخالفاان
بست ب خطری ک این تحول نو برای آنان دارد ،ب تمهیداتی برای مهاار آن خطار دسات میزنناد .در برابار
اسالم نیز گروهها و طرقاتی بودند ک دعوت اساالم باا مناافع آنهاا در تعاارض باود و باا گساترا اساالم
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موجودیت برخی از این گروهها و طرقات ب خطر میافتاد .برای همین منظور آنان نیز دشمنی با ایان تحاول
نوپا را آغاز کردند و ب موازات ریش دار شدن این جنرش ،پاساها نیز شدت بیشتری مییافت .این مقابل از
تمسخر ،ناسزا ،تحریم ،شکنج و آزار شروع شد ،و هنگامی ک مخالفان از ارر بخشی این رواهاا ناامیاد
شدند ،کمر ب ح ف و نابودی اسالم و پیامرر صص ،بستند .در ادبیات قرآن روشن است ک تنها پس از آغاز
تهدیدات عینی و قابل لمس از سوی دشمنان بود ک پیامرر صص ،اقدام ب جنگ دفااعی نماود و باا بررسای
رو کلی حاکم بر آیات قرآن میتوان رویکرد صلم آمیز اسالم را در روابط خارجی ب خوبی دریافت صکرن
آرمسترانگ.،183-184 ،
ّ
آیات دال بر جهاد ،آیات گوناگونی هستند ک در شرایط متفااوتی ناازل شادهاند .برخای از ایان آیاات،
ضمن اعالم وجوب جهاد علی دشمنان ،ب بیان شرایط و قیود وجوب آن پرداخت اند .دست دیگر از آیات نیز
ّ
بصورت مطلق و بی هیچ قید و شرطی ،دستور جهاد با کفار را میدهند .در زیر نخست آیات مقیاده جهااد
ک وجوب جهاد را مشروط ب شرایط خاصی کردهاند ،آورده میشوند ،ساپس آیاات مطلقا امار با جهااد
خواهند آمد ،سپس ب بررسی و تجزی و تحلیل آنها خواهیم پرداخت:
آیات مقیده وجوب جهاد
« .1و قاتلوا فی سریل الل ال ین یقاتلونکم و تعتدوا إن الل یحب المعتدین» صبقره.،190 :
ّ
« .2واقتلوهم حی رقفتموهم و اخرجوهم من حی اخرجوکم والفتنة اشد مان القتال و تقااتلوهم
عند المسجد الحرام حتی یقاتلونکم فی فإن قاتلوکم فاقتلوهم ک الک جزاء الکافرین» صبقره.،191 :
« .3و قاتلوهم حت ی تکون فتن و یکون الدین لل فإن إنتهوا فاال عادوان ا علای الظاالمین ».صبقاره:
.،193
« .4اذن لل ین یقاتلون بأنهم ظلموا و إن الل علی نصرهم القدیر ،ال ین نخرجوا من دیارهم بغیار حاقّ
إ نن یقولوا ربنا الل و لو دفع الل الناس بعضهم برعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یا کر
ّ
ّ
لقوی عزیز» صحج ،39-40
فیها اسم الل کالیرا و لینصرن الل من ینصره إن الل
 « .5الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علی بمالال مااعتادی
ّ
علیکم واتقوا الل واعلموا نن الل مع المتقین» صبقره.،194 :
« .6إ ال ی ن یصلون إلی قوم بینکم و بینهم میالاق نوجاءکم حصرت صادورهم نن یقااتلوکم نو یقااتلوا
قومهم و لو شاء الل لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلونکم و نلقوا إلیکم ّ
السالم فماا جعال
ُ
الل لکم علیهم سریال ،ستجدون ءاخرین یریدون نن یأمنوکم و یأمنوا قومهم کل ّ
ماردوا إلی الفتنة نرکسوا فیها
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ّ
فإن لم یعتزلوکم و یلقوا الیکم ّ
السلم و یکفوا ایدیهم فخ وهم واقتلوهم حیا رقفتماوهم و اولائکم جعلناا
لکم علیهم سلطانا مرینا» صنساء،90-91 :
اهم قیود وارده در این آیات
 .1جهاد فقط با کسانی ک جنگ را با مسلمانان آغاز میکنند ،واجب است ،بنابراین جهاد صرفا جنر
دفاعی دارد.
 .2دوری از اعتداء و تجاوز در جنگ ،از جمل کشتن زنان و کودکان و قتل عام اسرا و ناابودی محایط
زیست صصالحی نجف آبادی.،21 ،
 .3جهاد فقط با کسانی ک مسلمانان را در مضیق قرار دادند و ایشان را از خانا و کاشان شاان بیارون
راندند.
ّ
 .4جنگ تا زمانی ادام مییابد ک یا کفار کامل شکست خورده باشند و دیگر فتن ای در میان نراشاد.
ّ
ویا کفار از تعدی و ظلم خود دست بردارند [و ب صلم روی آورند] .صصالحی نجف آبادی.،26 ،
 .5جهاد دفاعی از سوی کسانی ک مورد تجاوز نظامی قرار گرفت اناد و مظلاوم واقاع شادهاند ،اماری
ضروری برای اجتماع و تاریا است ،چرا ک در غیر ایان صاورت در مناساک ما هری و عراادت ماردم در
عرادتگاهها خلل ایجاد میشد ،و همننین امر خرید و فروا و تجارت نیز از بین میرفت.
 .6لزوم حفظ تناسب میان تجاوز و دفاع ،ب این معنی ک دفاع نظامی فقط باید در برابر حمل نظاامی
باشد .اگر حمل ترلیغاتی و فرهنگی باشد ،دفاع نیز باید ترلیغاتی و فرهنگی باشد« :دفااع بایاد متناساب باا
خطر تجاوز باشد .یعنی :باید دفاع ب اندازهای باشد ک دفع تجاوز آن را میخواهاد؛ شاخص ماورد حملا
نمیتواند در مقام دفاع هرکاری ک میخواهد بکند و با هر وسیل ای ک مناسب میداناد در مقاام مقاومات
برآید ».صخلیل قرل ای خویی.،66 ،
ّ
 .7جنگ با کفار صلم طلب در هر شرایطی ممناوع اسات ،چارا کا خداوناد چناین اجاازهای را با
مسلمانان نداده است« :فما جعل الل لکم علیهم سریال».
ّ
 .8ب نظر میرسد آی فوق [نسا  ]90شامل کفاری ک آغاز کننده جنگ بودهاناد و در حاین جناگ با
ّ
صلم تمایل نشان دادهاند نیز میشود .بنابراین در هر مرحل از جنگ کا کفاار از تجااوز دسات کشایدند،
مسلمانان باید ب صلم تن در دهند.
آیات مطلقه داللت کننده بر جهاد
« .1کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی نن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی نن تحروا شیئا و هو
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ّ
« .2فلیقاتل فی سریل الل ال ین یشرون الحیوة الدنیا با خرة و من یقاتل فی سریل الل فیقتل نو یغلاب

فسوف نؤتی نجرا عظیما» صنساء.،74 :
« .3ال ین امنوا یقاتلون فی سریل الل وال ین کفروا یقاتلون فی سریل الطاغوت فقاتلوا نولیااء الشایطان
ّ
ّ
إن کید الشیطان کان ضعیفا» صنساء.،76 :
ّ
« .4فإذا انسلا األشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حی وجدتموهم وخ وهم واحصروهم واقعادوا لهام
ّ
ّ
کل مرصد فإن تابوا ونقاموا ّ
الصالة وءاتوا ّ
الزکاة فخلوا سریلهم إن الل غفور رحیم ».صتوب .،5 :
یحرمون ما ّ
ّ
حرم الل و رساول و یادینون دیان
« .5قاتلوا ال ین یؤمنون بالل و بالیوم ا خر و
ّ
الحق من ال ین نوتوالکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون» صتوب .،29 :
ّ
ّ
« .6یا نیها ال ین نمنوا قاتلوا ال ین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا نن الل مع المتقاین»
صتوب .،123 :
ّ
ّ
« .7فإذا لقیتم ال ین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا نرنختموهم فشدوا الورااق فإماا مناا ّ
وإماا فاداء»...
صمحمد.،4 :
فهم ظاهری آیات
در صورتی ک این آیات بدون توج ب آیات مقیده د لت کننده بر جهاد و همننین آیات دستور دهناده
ّ
ب مدارا و سازا با کفار و دشمنان ک پیش از این آمدند ،دیده شوند ،نتایج ذیل حاصل میشود:
 .1جهاد ابتدایی واجب است ،هرچند برای مسلمانان ناخوشایند و سخت است.
 .2جهاد ابتدایی باید با مشرکانی ک دنیا را ب آخرت فروخت اند ،انجام پ یرد.
 .3با مشرکان [غیر اهل کتاب] باید جنگید تا زمانی ک ب دین اسالم ایمان بیاورند و نماز ب پا دارند و
زکات بپردازند.
 .4با اهل کتاب نیز باید جهاد ابتدایی انجام داد ،تا زمانی ک خاضعان جزی بپردازند.
ّ
 .5در آغاز با مشرکان نزدیک تر [از لحاظ مکانی] جهاد ابتدایی باید انجام داد ،تا دیگر کفار ب قدرت
مسلمانان پی بررند.
تجزیه و تحلیل آیات داللت کننده بر جهاد
برای این ک هدف و رسالت قرآن ب خوبی فهم شود ،در درج اول نیاز است ک ب قرآن ب عنوان متنای
پس آن پیامی نهفت است .این پیام فهم نمیشود ،مگر این ک فرض بگیاریم کا هما
واحد بنگریم ،ک در ه

بهار و تابستان 1397

بررسی مبانی اصالت صلح در کتاب و سنت با رویکرد انتقادی ...

23

مخاطب
اجزای قرآن در ارتراط با یکدیگر معنا مییابند ،و نگاه یکسوی و مطلق بینی باع میشود ک ذهن
ه
پیام ،از مسیر اصلی خارج شود و ب کژراه برود .خود قرآن نیز با مخاطب قرار دادن بنی اسرائیل ،این گون
گوا زد میکند ،ک دلیل کجروی آنها ،ایمان ب بعض آیات تورات و کفران بارعض دیگار آیاات آن اسات
صبقره.،85 :
علمای معرفت شناسی نوین نیز ب اهمیت نگاه واحد ب متون [اعم از وحیانی و غیر وحیانی] پی برده و
ب آن تأکید میکنند« :تنها کسی میتواند متنی را تفسیر کند ک برای ماتن «وحادت» قائال باشاد و چناین
بیندیشد ک عالوه بر معانی هر واژه و هر جمل  ،متن ب عناوان یاک «واحاد» یاک معناای «واحاد» افااده
میکند .ب تعریر دیگر ،غیر از یک «معنای واحد» چیازی قابال فهمیاده شادن نیسات ».صمحماد مجتهاد
شرستری.،28 ،
ب این ترتیب برای فهم هر متن ،باید ب تمام اجزای آن متن و ارتراطی ک میان ایان اجازا اسات ،توجا
کرد ،تا نتیج مطلوب از متن حاصل شود .در قارآن مفااهیم متعاددی بصاورت فشارده بیاان شاده اسات،
بسیاری از این مفاهیم در نگاه نخست با هم تعارض دارند .دانشمندان علوم قرآنی کالسیک برای فائق آمدن
بر این مشکل  ،از درین مرح ناسا و منسوخ ک در گ شت بح آن رفت ،ب قضی نگاه کردهاند .ایرادات
این نوع روا شناسی ب نحو مختصر بیان شد و عدم کارایی آن نمایان گردید .ل ا ب نظر میرسد برای فهام
آیات قرآن ب ترعیت از خود قرآن ،و نیز روا شناسی و معرفت شناسی نوین ،میبایست با آن با صاورت
واحد نگریست ،و تا جایی ک ممکن است ،از نگاه گزینشی پرهیز کرد.
در فق نیز مواردی ک دو موضوع یا دو حکم با هم تعارض پیدا میکنند ،باید تا جایی ک ممکن اسات
ب جمع میان دو حکم مرادرت کرد ،و از بی ارر کردن یکی از آن دو پرهیز کرد« :الجمع مهماا نمکان نولای
من الطر » .صجعفری لنگرودی ،778 ،افزون بر این روا ،راه حل کاربردی دیگری ک اصولیون برای حل
تعارض میان مطلق و مقید پیشنهاد دادهاند ،حمل مطلق بر مقید است صابوالحسان محمادی ،133 ،و ایان
قول در میان علمای اصولی مشهور و بلک بر آن ادعای اجماع شده است ،یعنی تقریرا خالف آن نظری داده
نشده ،و ب دلیل موافقت با عقل ،نظری ای مسلط است صعلی محمدی.،315-316 ،
ّ
بنابراین باید آیات مطلق دال بر جهاد را بر آیات مقیده د لت کننده بر جهاد حمل کرد .در آیات مقیاده
ّ
ّ
شرط وجوب جهاد با دشمنان ،شروع تجاوز و حمل از سوی کفار است .یعنی وقتی کفار و دشمنان ب کیان
اسالمی حمل ور شدند ،مسلمانان اجازه دفاع متقابل دارند ،و این بدین مفهوم است ک جهاد صرفا دفاعی
است .الرت مسلمانان نیز ب استناد آیات مقیده ،هنگام دفاع اجازه تعدی و تجاوز کشتار بیگناهان را ندارناد،
و صرفا باید ب مجازات کسانی بپرردازند ک ب تجاوز مرادرت کردهاند ،همنناین مسالمانان در امار دفااع،
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ملزم ب رعایت تناسب میان تجاوز و پاسا آن هستند صبقره.،190-194 :
نتیج بح با این می شود ک طرق رو کلی حاکم بر قرآن ،در اسالم اصالت باا صالم اسات و نا
جنگ .بنابراین تمامی تفاسیری ک بر مرنای نگاه موردی با قارآن داده شادهاند ،و جهاان را با دو نیما دار
ا سالم و دار الکفر تقسیم کردهاند ،نادرست و در ارر پیش فرضهای تاریخی و فرهنگی هستند .در تفاسیر
سنتی اصو دولتهای غیر اسالمی ب رسمیت شناخت نمیشوند ،و ب همین دلیل اندیش صالم و زنادگی
مسالمت آمیز دولتهای هم طراز در کنار هم معنی پیدا نمیکند .در این تفاسیر تنها وظیف دولت اساالمی
در حوزه سیاست خارجی نسرت ب سایر دولتهای غیر اسالمی ،جهاد ابتدایی برای دعوت آنهاا با دیان
اسالم است و صلم جایی ندارد .در حالی ک خود قرآن همواره و پیش از هار راه حلای با اولویات صالم
تأکید دارد ،و پیامرر صص ،را در قرآن ملزم نموده ک همواره در امورات سیاسی جانب صلم را نگ دارد:
ّ
توکل علی الل ّإن هو ّ
«وإن جنحوا ّ
السمیع العلیم ».صانفال.،61 :
للسلم فاجنم لها و
در قرآن اصالت ب صلم داده میشود ،و طرق رو کلی حاکم بر آیات قرآن ،میتاوان دولتهاای غیار
مسلمان را ب رسمیت شناخت ،و با ایشان مراودات و مناسارات سیاسای ،اقتصاادی ،فرهنگای و  ...برقارار
نمود:
«سید مصطفی خمینی ص 1397ق ،آی سلم را ن تنها دلیل بر اصالت صلم در جامع اسالمی میداند،
بلک همننین دلیلی شرعی برای برقراری روابط سیاسی بین دولت اسالمی و دیگران دانسات اسات کا با
معنای پ یرا موجودیت دولتهای غیر اسالمی است ».صفیرحی ،دین و دولت در عصر مدرن.،247 /2 ،
سنت پیامبر (ص) و اصالت صلح
 .1مهم ترین سند در سنت نروی ،برای اررات صلم طلب بودن پیامرر صص ،و دین اسالم ،منشور مدینا
است .پیامرر صص ،در آغاز ورود ب مدین مرادرت ب تدوین منشوری برای برقراری رابط صالم آمیاز میاان
مسلمانان و غیر مسلمانان نمودند .طرفهای این منشور از یک سو مسالمانان شاامل مهااجرین قاریش و
انصار صاوس و خسرج ،و از سوی دیگر غیر مسلمانان ک شامل اعراب مشرک و اهل کتاب صیهودیان مدین ،
ّ
میشدند .طرق این منشور برای هر س دست صمسلمانان ،کفار و اهل کتاب ،حقوق مساوی با هام در ساای
صلم و زندگی مسالمت آمیز پیش بینی شده بود صفیرحی ،تاریا تحول دولت در اسالم.،127 ،
افزون بر احترام ب حقوق دیگر مردمان و شناسایی موجودیت آنها توسط پیاامرر صص ،،ایشاان در ایان
منشور اصالت را ب صلم دادهاند و ب پرهیز از جنگ تأکید نمودهاند ،در بند چهل و پنجم این منشور چنین
آمده است:
«هرگاه هم پیمانان مؤمنان ب صلحی فراخوانده شوند ک مؤمناان در آن شارکت جسات اند ،بایاد در آن
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شرکت جویند؛ و هرگاه هم پیمانان مؤمنان ،ایشان را ب صلحی فراخوانند ،بار مؤمناان اسات کا بادان تان
دردهند ،مگر صلم و آشتی با کسی ک با دین در پیکار است ».صب نقل از داود فیرحی ،تاریا تحول دولات
در اسالم.،120 ،
 . 2همننین مورد تاریخی دیگر در سنت پیامرر صص ،ک بر صلم طلرای ایشاان تأکیاد دارد ،مااجرای
صلم حدیری است .در سال ششم جنگ هجرت و پس از تهاجمهایی ک قریش بر علی ایشان ترتیب دادند،
ّ
پیامرر صص ،ب همراه انروهی از یارانشان ب قصد انجام عمره ب سوی مک عازم شدند .قریشیان کا از نیات
ّ
پیامرر صص ،بیم داشتند ،و فکر میکردند ،قصد پیامرر صص ،تصرف مک است ،مانع ورود ایشان برای ادای
مناسک حج شدند .پس از مراجعات مکرر رایزنهای قریش ب نزد پیامرر صص ،،نهایتا پیاامرر صص ،ایشاان
ّ
را مجاب ب این موضوع کردند ،ک نیت مسلمانان ادای مناسک عمره اسات و نا فاتم مکا  ،ولای بااز با
درخواست قریش ،پیامرر صص ،از زیارت آن سال منصرف شد ،و حاج را با ساال دیگار موکاول کارد ،تاا
خواست های قریشیان برآورده شود .هم این موارد با وجود برتری نیروی نظامی پیامرر صص ،بر قریش بود و
ّ
درصورتی ک اراده میکرد ،امکان فتم مک برای وی و یارانش فراهم بود صجعفر سرحانی.،676-677 ،
 .3در سنت پیامرر صص ،همواره تمامی تدابیر برای پرهیز از بروز جنگ اتخاذ میشد ،و هنگامی کا از
سر ناچاری ب جنگ مرادرت مینمود ،تمامی اصول انسانی را مراعات و از اعتداء خودداری میکرد .نمون
ّ
آن فتم مک صسال  8هجری قمری ،و رفتار انسانی و بشر دوستان ایشان با شکست خوردگان جنگ اسات.
ّ
پیامرر صص ،پس از این ک قریش پیمان صلم حدیری را نقض کردند ،ب عزم فتم مک راهی شد .در این فتم
ّ
ایشان فرمان عفو عمومی برای اهل مک صادر کردند ،این عفو برای کسانی ک بیست ساال از عمار پیاامرر
صص ،را ب مخالفت و جنگ با ایشان سپری ،و عزیزترین یااران و وابساتگان پیاامرر صص ،را کشات بودناد،
صادر گردید صرسولی محالتی.،446-557 ،
بنابراین سنت پیامرر صص ،تأکید بر اولویت صلم دارد ،و جنگهای ابتداییای ک در مناابع تااریخی-
تجربی ب ایشان منتسب شده اند ،صحت تاریخی ندارند ،چرا ک با رو کلی حاکم بار قارآن و نیاز سانت
معترر ایشان منافات دارند .داستانها و روایتهایی ک جنگ طلری را ب پیامرر صص ،نسرت دادهاند ،ب دلیل
شرایط و اقتضائات سیاسی ،اجتماعی ،قاومی و  ...پدیادار شادهاند کا برخای از ایان تفسایرها بصاورت
ناخودآگاه و برخی دیگر صمانند جعل و تدلیس در احادی  ،بصاورت آگاهانا از ساوی مفساران و راویاان
عنوان شدهاند.
نتیجهگیری
برای جمع بندی بح باید گفت در برابر چالشهای مدرن ک تمدن غرب پیش روی تمادن اساالمی
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میگ ارد ،پاساهای با روا شناسی و معرفت شناسی سنتی بسنده نمیکند و برای پاسا گویی ب مساائل
نوین نیاز ب اجتهادی فراگیر در هم زمین های مورد چالش است .در همین راستا در پژوهش حاضار بارای
پاسخگویی ب بحرانهای معرفتی از رواهای نظری و فرانظری جدید برای فهم چگونگی تکاوین احکاام
روابط خارجی اسالمی بهره گرفت شد و نمایان گردید ک احکام موجود بیشتر زاییده نیازمندیهای زمانی و
مکانی بودهاند و بنا ب شرایط در کنش میان متون مقدس و ذهن مفسران پدیدار شدهاند و مفسران باا وجاود
این محدو یت ها و با ناآگاهی از مرادی فرانظری مرادرت ب صادور حکام نماوده و آن را با اساالم نسارت
داده اند .این در حالی است ک با روا شناسی و نظام معرفت شاناختی ناوین ایان امکاان وجاود دارد کا
پیرای های تاریخی و فرهنگی ک در قالب تفسیر سنتی نمود یافت اناد ،زدوده شاده و بار پایا بار اقتضاائات
معاصر و با آگاهی ب اصول معرفتی درج اول و درج دوم ب اجتهاد و صدور احکام پرداخت ،ک میتاوان
موارد زیر را ب عنوان نتیج کاربردی با بهرهگیری از این نظام معرفتی یاد کرد:
 .1روشن گردید ک میان رو و ذات اسالم و جنگ طلری و خشونت رابط معنا دارای وجود نادارد ،و
در اسالم اصالت با صلم است و ن جنگ.
 .2همننین نمایان گردید ک جنگهایی ک پیاامرر صص ،انجاام داده همگای دفااعی بودهاناد ،یعنای
نخست حمل از سوی دشمنان و مخالفان ،علی پیامرر صص ،و مسالمانان صاورت میپ یرفتا  ،و متقاابال
پیامرر صص ،و یارانشان ،با رعایت تناسب مرادرت ب دفاع مینمودهاند.
 .3نتیج کاربردی دیگری ک میتوان از این پژوهش گرفت این است ،ک با تکی بر اصالت صالم در
دین اسالم ،تمامی دولت ها و کشورهای جهان هم رتر و هم طراز هستند ،و اندیش سنتی غالاب در جهاان
اسالم [عمدتا میان اهل سنت و جماعت] ،ک در آن کشورهای جهاان با دو حاوزه عماومی دارا ساالم و
درالکفر تقسیم شده و بر این اساس تنها دولت اسالمی را ب رسمیت میشناسند ،و دولتهای غیر اساالمی
را غیر محترم قلمداد میکنند ،اعتراری ندارد .بنابراین بر پایا اصاالت صالم میتاوان باا دیگار کشاورها و
دولتهای غیر اسالمی مراودات و روابط حسن سیاسی ،تجاری ،فرهنگی و  ...برقارار کارد ،و دولتهاای
آنها را شناسایی کرد.
 .4اصالت صلم در روابط خارجی اسالم برخاست از مرانی تئوریک دین اسالم و برگرفتا از کتااب و
سنت نروی است و ن سیاستی مصلحتورزان و عملگرایان ک از موضع ضعف در برخاورد باا تمادنهای
قویتر و نیرومندتر از دولت اسالمی اتخاذ شده باشد.
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