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Abstract
Judging between the originality of peace or war is one of the most thought-provoking
issues in Islamic political thought. However, proving the originality of peace in political
jurisprudence is more sensitive. Imami jurisprudence has usually dealt with the issues of
war and peace against the infidels, and has not spoken comprehensively and
independently about the People of Qibla (Muslims). The main question of the present
study is: "In the face of various Islamic groups, including insurgents, rioters and
opponents, is the originality of peace preferred or the originality of war or none? The
most important fruit of the establishment of the principle of peace is to explain the ruling
of suspicious cases in disputes between the People of Qibla. The hypothesis of this
research is that by examining the opinions of the early and late Imami jurists, and
considering the fixed jurisprudential principles in their view, the originality of peace with
the people of Qibla can be accepted as a general principle in all disputes. The present
article has explained the originality of peace by describing and analyzing the research
findings based on Imami jurisprudential sources.
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چكيده

]تاریخ دریافت ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ :تاریخ پذیرش[۱۳۹۹/۱۲/۰۴ :

قضاوت ميان اصالت صلح يا اصالت جنگ يكي از موضوعات تأمـلبرانگيـز در انديشـه
سياسي اسﻼم است .در اين ميان اثبات اصالت صـلح در فقـه سياسـي حساسـيتهـاي
بيشتري دارد .فقه اماميه معموﻻً به مطرحكردن مباحث جنـگ و صـلح در مقابـل كفـار
اهتمام داشته ،و سخن جامع و مستقلي درباره اهل قبله مطرح نكرده است .محور اصلي
مقاله پيش رو اين پرسش است كه در مواجهه با گروه هـاي مختلـف اسـﻼمي ،اعـم از
بغات ،محاربان و مخالفان ،اصالت صلح حاكم است يـا اصـالت جنـگ يـا هـيچ كـدام؟
مهم ترين ثمره تأسيس اين اصل تبيين حكم مصاديق مشكوك در منازعات با اهل قبله
است .فرضيه تحقيق پيش رو اين است كه با بررسي ديدگاه فقهاي اماميه از متقدمان و
متأخران ،و با در نظر گرفتن مباني فقهي ثابت نزدشان ،مي توان اصالت صـلح بـا اهـل
قبله را به عنوان اصلي كلـي در رجـوع بـه آن بـراي مصـاديق مشـكوك در منازعـات
پذيرفت .نوشتار حاضر ،با روش توصيف و تحليل يافتههـاي تحقيـقِ مبتنـي بـر منـابع
فقهي اماميه ،اصالت صلح را تبيين كرده است.
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مقدمه
مسئله جنگ و صلح ،از دیرباز ،محـ ل توجـه اندیشـمندان مسـلمان از جملـه فقیهـان ،متکلمـان،
مفسران و سیاستمداران قرار گرفته ،و هر یک از آنها به گونهای از این مسئله بحث کردهاند .یکی از
پرسشهای مهم در اینجا ،انتخاب »اصل ّاولی در روابط مسلمانان با نامسـلمانان« اسـت .عالمـان
مسلمان دیدگاههای مختلفی درباره اصل اولی در این مسئله مطرح کردهاند کـه در سـه دسـته کلـی
ً
ً
میگنجد؛ گروهی از اندیشمندان ،که غالبا از معاصران اهل سنتاند ،اصالت صلح را مطلقا حاکم
دانسته اند و آن را در خصوص اهل کتاب و کفار نیز جاری میدانند )رشـید رضـا ،بیتـا۲۵۸/۲ :؛ همـو،
۳۱۲ :۱۴۰۸؛ شلتوت۹۳ :۱۳۹۹ ،؛ زحیلـی .(۱۲۰ :۱۴۰۳ ،این گروه به تبیین اصالت صلح درباره اهل قبله
نیازی ندارند ،زیرا وقتی اصل صلح با همه ،از جمله کفار ،اثبات شد به طریق اولی اصـالت صـلح
با اهل قبله اثبات میشود .گروه دوم اصالت جهاد را ترجیح دادهاند )طوسی ۱۳۸۷ ،ب۲/۲ :؛ ابنتیمیـه،
بیتا۱۳۱ :؛ زیدان۴۵ :۱۳۹۵ ،؛ حارب المهیری .(۳۱-۳۰ :۱۴۱۶ ،این دیدگاه به مشهور فقیهـان نسـبت داده
شده )حسینی شیرازی (۸/۴۸ :۱۴۰۷ ،و بر اساس آن حداقل سالی یک بار جهاد ابتدایی در مقابل کفـار
واجب است تا این واجب اﻻهی زمین نماند و ترک نشود )طوسی ۱۳۸۷ ،ب .(۲/۲ :در نهایـت ،گـروه
سوم می گویند هیچ یک از این دو اصل )اصل صلح یا اصـل جنـگ( در روابـط بـین مسـلمانان )و
دولت های اسﻼمی( با کفار و مشرکان ثابت نیست و حکم ثابتی درباره اولویت هـیچ کـدام وجـود
ندارد ،بلکه به اقتضای مصلحت حکم میشود؛ یعنی در نهایت بین جنـگ و صـلح هـر کـدام کـه
موافق مصلحت است انتخاب میشود .بر اساس دیدگاه دوم و سوم ،انتخـاب اصـل در مواجهـه بـا
اهل قبله به استدﻻل ویژه نیاز دارد و البته در نهایت ثمره فقهی خواهد داشت؛ زیرا بر اساس این دو
فرض ،می توان به اصالت جهاد یا اصالت مصلحت در مقابل غیراهل قبله حکم کرد ،ولی در مقابل
اهل قبله اصالت صلح را حاکم دانست.
تأسیس این اصل در مقابل اهل قبله ،حکم مصادیق شکبرانگیز راجع بـه مشـروعیت جهـاد را
مشخص میکند و این مهم ترین ثمره فقهی این بحث است .در فرض اثبات ایـن اصـل ،صـلح بـا
اهل قبله به عنوان حکمی کلی اثبات میشود و خروج از آن نیازمند دلیل خواهد بود .بنابراین ،اگـر
علم به مشروعیت جهاد ابتدایی در برابر گروهی از گروههای اسﻼمی حاصل نشد ،به قاعده کلـی و
ً
اصل اولی صلح رجوع ،و در نهایت حرمت جهاد ابتدایی اثبات میشود .مثﻼ اگر شک کـردیم کـه
١
آیا جهاد ابتدایی با بغات جایز است یا خیر ،این اصل به مجازنبودن جهاد ابتـدایی حکـم میکنـد.
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ً
البته مسلما جهاد دفاعی به حکم عقل ،ثابت و پذیرفتهشده است و پذیرش اصل صـلح بـه معنـای
انکار دفاع نیست؛ بلکه شاید بتوان جهاد دفاعی را ،چه دفـاع از خـود و چـه دفـاع از گـروه دیگـر،
ً
تخصصا از قاعده صلح خارج کرد ،زیرا جهاد دفاعی انجام میشود تـا بـاغی را بـه پـذیرش صـلح
مجبور کند و مدافع قصد تجاوز ندارد .همچنین ،این اصل مختص به زمان غیبت نیسـت ،بلکـه در
صدد تبیین حکم واقعی ،چه در زمان حضور و چه در غیبت ،است.
ممکن است گفته شود حرمت قتل مسلمانان در میـان همـه مـذاهب اسـﻼمی ثابـت و مسـلم
است ،پس به تبعش حرمت قتال با مسلمانان نیز پذیرفتهشده خواهد بود و نیازی به بحث ندارد .اما
در مقابل ،باید پذیرفت که امروزه فتاوای متعـارض برخـی علمـای منتسـب بـه اسـﻼم و نزاعهـای
طایفهای و منطقهای اوضاع و احوال دیگری را رقم زده است .فتاوای برخـی علمـای وهـابی دربـاره
»کفر شیعیان و وجوب قتلشان و کفر هر کسی که در این حکم شک کند« )ابنعابدین ،بیتـا-۲۰۰/۱ :
 (۲۰۲از همین قسم است که در کلمات ابنتیمیه ریشه دارد )ابنتیمیـه .(۴۸۲/۲۸ :۱۴۱۶ ،بـا توجـه بـه
این فتواها و همچنین اتهام شیعه به قتل پیروان سایر فرق اسﻼمی ،بـه نظـر میرسـد تبیـین دیـدگاه
فقهی امامیه درباره تعامل با گروههای مختلف مسلمان ضروری است.
در این نوشتار نخست با بررسی کلمات فقیهان امامیه ،از غیبت کبرا تا قـرن دهـم هجـری ،بـه
دنبال اصلی کلی در منازعات میان اهل قبله خواهیم بود .سپس میکوشیم با استفاده از مبانی فقهی
ثابت در فقه امامیه اصل کلی را استنباط کنیم .در نهایت ،با استفاده از این مقدمات ،اصالت صـلح
را در فقه سیاسی امامیه اثبات میکنیم.
 .۱تبیین مفاهیم اساسی
استنباط دقیق حکم جنگ و صلح با اهل قبله به شناخت دقیـق مفـاهیم کلیـدی بحـث وابسـته
است .تعریف متفاوت هر یک از این مفاهیم حکمی متفاوت پدید مـیآورد» .اصـل« در لغـت بـه
معنای ریشه و بنیان هر چیز است )صاحب بن عباد (۱۸۷/۸ :۱۴۱۴ ،و اگر وجود چیزی به چیز دیگـری
منتسب بود ،دومی اصل اولی اسـت )فیـومی مقـری» .(۱۶/۲ :۱۴۱۴ ،اصـل« در اصـطﻼح بـه معـانی
متعددی به کار میرود ،از جمله» :اصول عملیه«» ،مبنا« و »قاعده کلی« )جمعی از محققـان:۱۳۸۹ ،
 ۲۱۵و  .(۶۴۸اصل به معنـای اول ّ
مبـین حکـم ظـاهری اسـت و وظیفـه مکلـف در هنگـام شـک را
مشخص میکند و در علم اصول از آن بحث میشود .اصل به معنای دوم حاکی از ضابطهای کلی،
تغییرناپذیر و استثناناپذیر است .اما اصل به معنای سوم یعنی قاعده کلـی کـه حکـم جزئیـات از آن
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فهمیده میشود ،هرچند که ناظر به نمونـه خـاص و اسـتثنائات جزئـی نیسـت )هاشـمی شـاهرودی و

همکـاران .(۳۲۲/۱۳ :۱۴۲۳ ،مراد از »اصل« در این نوشتار همین معنای سـوم اسـت کـه شـامل همـه
نمونهها ،حاﻻت و مصادیق آن موضوع میشود و با استثناشدن نمونههای خاص منافاتی ندارد .پس
اثبات اصالت صلح به این معنا با تخصیص بغات یا برخی گروههای دیگر منافـاتی نـدارد؛ چراکـه
استثنائات جزئی از رتبه اصل کلی متأخر است .مـراد از »صـلح« در ایـن نوشـتار »همزیسـتی
رتبه
ِ
مسالمتآمیز« و نبود جنگ است .این صلح با صرف نبود نزاع محقـق میشـود ،هرچنـد میـان دو
طرف هیچ عقد و پیمانی برای صلح وجود نداشته باشد .در نهایت ،مراد از »اهل قبله« هر شـخص
و گروهی است که به دین اسﻼم منتسب است و حتی نواصب ،خوارج و غﻼت را نیز شامل میشود
)نراقی .(۳۳۶-۳۳۵/۲ :۱۴۲۲ ،این اصطﻼح همه مسلمانان با هر مذهب و طایفهای را در بـر میگیـرد
)مرعشی نجفی .(۴۶/۱ :۱۴۱۵ ،فقهای امامیه ایـن اصـطﻼح را در مقابـل »کفـر« و »کـافر« دانسـتهاند
)فاضل لنکرانی ،بیتا (۱۱۹/۲ :و در تعابیرشان از اهـل قبلـه ،معنـایی اعـم از مسـلمان حقیقـی و کـافر
ایمانی را در نظر گرفتهاند )بهجت.(۵۱۲/۱ :۱۴۲۶ ،
 .۲اصالت صلح با اهل قبله در آثار فقیهان امامیه
ً
بحث جنگ و صلح در کتب و آثار فقهی شیعه معموﻻ در مقابل اهل کفر و شرک مطرح شده و
ً
به مسئله قتال بـا اهـل قبلـه مسـتقﻼ توجـه نشـده اسـت .مباحـث کتـاب »جهـاد« دربـاره احکـام
ً
نامسلمانان نگاشته شده و احکام جنگ و صلح در مقابل مسلمانان معموﻻ ذیل عنوان »بغـات« ،از
عناوین جزئی کتاب الجهاد ،قرار گرفته است .این نگاه حداقلی به مبحث جنگ و صلح با اهل قبله
باعث شده است از شرایط و ضوابط این مسئله نیز بحث نشود .هرچند شیخ طوسی مبحث جهاد را
ً
بسط داده ،اما او نیز فقط بحث قتال با اهل بغی را ،آن هم مستقﻼ و جدا از کتـاب الجهـاد ،مطـرح
کرده است .اما فقیهان متأخر به این مسئله نگاه جدی تری دارند و قتال با اصناف اهل قبله از جملـه
بغات را ذیل عنوانی مستقل در کتاب الجهاد مطرح میکنند .در این مقاله بـا تقسـیم فقیهـان بـه دو
گروه متقدم و متأخر و تبیین دیدگاه فقهای مشه ور در هر قسم ،به دنبال اصل اولی )صلح یا جنـگ(
در میان آثارشان هستیم.
 .۱ .۲فقهای متقدم :از غیبت صغرا تا طوسی
برخﻼف خطیربودن و اهمیت داشتن اصل جهاد ،آثار فقهی متقدم این مسئله را شرح و تفصـیل
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نداده اند .البته این بدان معنا نیست که فقیهان متقدم اعتقادی به جها د نداشتند ،چراکـه در آثارشـان
فتاوای صریحی بر وجود جهاد )اعم از ابتدایی و دفاعی( یافت میشود؛ بلکه به نظر میرسـد آنهـا
برای بیان تفصیلی این مسئله ضرورتی نمیدیدند .مسـائل و احکـام جهـاد مثـل سـایر موضـوعات
فقهی تطور تاریخی دارد و با بذل توجه فقهای متـأخر تفصـیل بیشـتری در فقـه پیـدا کـرده اسـت.
ً
صدوق )متوفای  ۳۸۱ه.ق (.در المقنع اساسا بحثی درباره جهاد و قتال ندارد ،امـا در الهدایـة جهـاد را
به چهار دسته تقسیم میکند  :جهاد با نفس برای دوری از معاصی )جهـاد اکبـر( ،جهـاد بـا کفـار،
جهاد امام ،و جهاد برای اقامه سـنت حسـنه )صـدوق .(۵۹-۵۸ :۱۴۱۸ ،مشـخص اسـت کـه در ایـن
تقسیمبندی حرفی از قتال در مقابل مسلمانان نیست .شیخ مفید )متوفای  ۴۱۳ه.ق (.نیز در بسیاری از
کتابهایش بحثی درباره جهاد ندارد .هرچند وی در المقنعة بحث جهاد را مطرح کـرده ،امـا آنجـا
نیز از جهاد در مقابل اهل قبله سخنی نیست )مفید.(۸۰۹-۸۰۸ :۱۴۱۳ ،
شریف مرتضی )متوفـای  ۴۳۶ه.ق (.نیز بحث مستقل و جامعی درباره جهاد نـدارد ،امـا در میـان
ابواب مختلف بهتناسب از حکم قتال و جهاد بحـث میکنـد .وی همچنـین در جاهـای گونـاگونی
درباره مسئله قتال با مسلمانان )از جمله اهل بغی ،محارب و  (...بحث میکند کـه در زمـان خـود
بدیع است .او بر ذم بغات تأکید دارد و به وجوب قتال در مقابل گروه شورشـی )فئـة باغیـه( حکـم
میکند )شریف مرتضی .(۴۷۹-۴۷۸ :۱۴۱۵ ،بنا بر نظر شریف مرتضی ،هدف از جهاد هدایت است و
هر گاه جهاد با »مارق از دین« و »باغی بر امام« مفسده داشته باشد ،وجوبش برداشته مـیشـود ،و
حتی آن جهاد ،قبیح )غیرجایز( میشود )همـو .(۳۱۹/۳ :۱۴۰۵ ،ایـن میتوانـد شـاهدی باشـد بـرای
کسانی که در جنگ و صلح به اصالت مصلحت قائلاند .شریف مرتضی در المسـائل الناصـریات
نیز فقط اشارۀ کوتاهی به اهل بغی دارد و از دیگر اقسام جهاد با مسلمانان بحثی بـه میـان نمـیآورد
)همو.(۴۴۳ :۱۴۱۷ ،

طوسی )متوفای  ۴۶۰ه.ق (.بحث جهاد را ماننـد بسـیاری از مباحـث فقهـی دیگـر گسـترش داده
است .او در آثارش مسئلۀ جهاد را نسبت به گذشتگان مفصلتر مطرح میکنـد .در مـدخل »کتـاب
الجهاد« مسئله »من یجب جهاده« )گروههایی که جهاد با آنها واجب است( را بیان کرده ،ولی فقط
از »کفار« نام میبرد و به جهاد بـا مسـلمانان )از جملـه بغـات و محاربـان( هـیچ اشـارهای نـدارد
)طوسی ۱۳۸۷ ،ب۹/۲ :؛ همو ۱۳۸۷ ،الف۱۵۵ :؛ همـو۲۹۱ :۱۴۰۰ ،؛ همـو .(۳۱۲ :۱۳۷۵ ،امـا در ادامـه ،بـا
فاصله بسیار از »کتاب الجهاد« )پس از بیان چند فصل فقهی از جمله »کتـاب الجـراح«» ،کتـاب
الدیات« و »کتاب کفارة القتل«( ذیل عنوان »کتاب قتال اهل البغی« دربـاره بغـات بحـث میکنـد
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)همو ۱۳۸۷ ،ب .(۲۶۲/۷ :چنین فاصلهای بین »کتاب الجهـاد« و »کتـاب قتـال أهـل البغـی« نشـان
میدهد که به نظر او میان مباحث مدخل »جهاد« و مباحث مدخل »قتال« اهل بغی تفاوت وجـود
ً
دارد و او مباحث بغات را کامﻼ جزء جهاد مصطلح تلقی نمیکند .در ادامه ،بحث مستقلی دربـاره
مرتدان دارد و قتل مرتد مرد را اجماعی میداند )همان.(۲۸۱ :
 .۲ .۲فقهای متأخر :پس از طوسی تا قرن دهم هجری
ابن ّبراج )متوفـای  ۴۸۱ه.ق (.در المهذب از گروههایی نام میبرد که جهاد علیهشان واجب است و
در سه گروه میگنجند .۱ :همه نامسـلمانان بـه جـز اهـل کتـاب .۲ ،اهـل کتـاب )یهـود ،نصـارا و
مجوس( .۳ ،همه منتسبان به اسﻼم که باغی باشند )ابنبراج .(۲۹۹/۱ :۱۴۰۶ ،در بررسی کﻼم فقهـای
متقدم دیدیم که آنها فقط کفار را در »من یجب جهاده« داخل میدانستند و ذیل ایـن عنـوان دربـاره
ً
اهل اسﻼم بحثی مطرح نمیکردند .اما ابنبراج قتال با اهل اسﻼم را مستقیما در کنـار دیگـر اقسـام
بیان کرده و از همان ابتدا ،بحث از جهاد در مقابل بغات را )به عنوان گروهی از مسلمانان( در کنـار
جهاد با کفار و مشرکان ذکر میکند .این نوع تقسیم در نوع خود بیسابقه اسـت و در واقـع ،در فقـه
امامیه تطور جدیدی برای مسئله جهاد با اهل قبله محسوب میشود .البته چنان که از بیان ابنبـراج
پیدا است ،او فقط بغات را شایسته این حکم میداند و از سایر عناوین و گروههای منتسب به اسﻼم
سخنی نمیگو ید.
ابنبراج احکام بغات را در بخشی مستقل مطرح میکند .وی با اسـتناد بـه حـدیثی از حضـرت
ْ
علی  میگوید تا وقتی بغات جنگی به راه نیندازند ،با آنها جنـگ نمیشـود .ایـن حکـم ،یعنـی
جنگ با بغات ،از قبیل جهاد نیست ،بلکه جنگی دفاعی محسوب میشود .او در تبیین آیه نهم سوره
حجرات میگوید » :تا پیش از آنکه اهل بغی شروع به جنگ کنند ،جنگی با آنها صورت نمیگیرد«
)همان .(۳۲۵-۳۲۲ :پس جهاد در مقابل شورشگر ،دفاعی است و جهاد ابتدایی با آنها جایز نیسـت.
هرچند او اسمی از اصل صلح به میان نمیآورد ،مقتضای کﻼمش همان اصل صلح است؛ زیرا در
مقدمه بحث گفتیم که اصالت صلح در مقابل جهاد ابتدایی است نه جهاد دفاعی.
ابنزهره حلبی )متوفای  ۵۸۵ه.ق (.به تقسیمبندی ابنبراج نظم بهتـری میبخشـد و نـوآوری او را
تکمیل میکند .وی جهاد را در مقابل دو گروه اصلی جاری میداند :کفار و مسلمانان ظاهر ی کـه
یا باغیاند و بر ضد امام عادل خروج میکنند ،یا محارباند که اموال مردم را بـا اسـتفاده از سـﻼح
غصب میکنند )ابنزهره .(۲۰۰ :۱۴۱۷ ،در این گفتار دو نـوآوری رخ داده اسـت .۱ :تقسـیم دوقطبـی
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جهاد در مقابل کفار و جهاد در مقابـل مسـلمانان . ۲ ،توسـعه مصـداقی در جهـاد بـا اهـل قبلـه و
اضافهشدن عنوان محارب به آن.
در ادامه ،به نظر می رسد فقیهان بعدی تا قرن دهم هجری تطور و نـوآوری جـدیای در بحـث
جهاد با اهل قبله ندارند و از پیشینیان تبعیت کردهاند .ابنادریس حلی )متوفـای  ۵۹۸ه.ق (.و محقـق
حلی )متوفای  ۶۷۶ه.ق (.بهترتیب گفتارهایی شبیه طوسی و ابنبراج دارند )ابنادریس۱۹-۱۵/۲ :۱۴۱۰ ،؛
حلی .(۲۸۱/۱ :۱۴۰۸ ،عﻼمه حلی )متوفای  ۷۲۶ه.ق (.نیز در برخی از آثارش دربـاره اهـل قبلـه سـخن
مفصلی ندارد )حلی (۳۵۲-۳۴۲/۱ :۱۴۱۰ ،و در برخی دیگر از آثارش به تبعیت از پیشینیان ،از جملـه
ابنزهره ،سخن گفته است )همو۵۳/۱۴ :۱۴۱۲ ،؛ همو (۴۱/۹ :۱۴۱۴ ،فاضـل مقـداد )متوفـای  ۸۲۶ه.ق،(.
ابنفهد حلی )متوفای  ۸۴۱ه.ق (.و در نهایت عاملی جبعی )شهید ثانی( )متوفای  ۹۶۶ه.ق (.نیز از ایـن
رویه ثابت مستثنا نیستند )فاضل مقداد۵۷۳-۵۷۲/۱ :۱۴۰۴ ،؛ ابنفهد۳۰۰/۲ :۱۴۰۷ ،؛ عاملی جبعی:۱۴۱۰ ،
.(۳۷۹/۲

 .۳ .۲تحلیل و بررسی کﻼم فقیهان تا قرن دهم
با بررسی کﻼم فقیهان از زمان غیبت صغرا تا قرن دهم هجری نتیجه میگیریم که:
 .۱فقهای متقدمی که مصادیق جواز جهاد )من یجب جهاده( را تبیین کردهاند ،هـیچ
اشارهای به جهاد در مقابل گروهها و مذاهب اسﻼم ندارند و فقط از قتال در مقابل کفار و
ً
مشرکان سخن گفتهاند؛ گویی جهاد را اصالتا در مقابل کفار و مشرکان میدانسـتند .آنهـا
مسئله جهاد با مسلمان را ذیل عنوان »بغات« مطرح کردهاند که آن نیز مسـتقل از مـدخل
جهاد است.
 .۲هرچند به نظر میرسد فقیهان متأخر به دنبال ساختارمندسـازی مصـادیق جهـاد
هستند ،آنها نیز نگاه جامعی ندارند و فقط از جنگ در مقابل بغات نام بردهاند .برخـی از
آنها محارب )و برخی دیگر دشـنامدهندگان( را نیـز بـدان ضـمیمه کردهانـد ،ولـی کـﻼم
مستقل و جامعی درباره شان ندارند .بنابراین ،احکام جنگ و صـلح در مقابـل اهـل قبلـه
تبیین نشده و در اندیشه آنها در منازعات میان مسلمانان تأسیس اصلی مطرح نیست.
 .۳با مطالعه آثار فقهی نتیجه میگیریم که جهاد در مقابل بغـات و محاربـان جهـاد
ً
ابتدایی نیست ،و صرفا جهاد دفاعی است و هیچ تعارضی با اصالت صلح ندارد؛ هرچند
این بحث بررسی جداگانهای میطلبد ،ولی در حد ضرورت باید گفت فقهـا در تعریـف
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»باغی« از تعبیر »من خرج علی امام عادل« )طوسـی۲۹۶ :۱۴۰۰ ،؛ ابنحمـزه۲۰۵ :۱۴۰۸ ،؛

ً
حلی ۳۰۷/۱ :۱۴۰۸ ،و ۱۱۰؛ عاملی نبطی۸۳ :۱۴۱۰ ،؛ اردبیلـی» ،(۵۲۴/۷ :۱۴۰۳ ،من قاتل امامـا
ً
عادﻻ« )طوسی ۱۳۸۷ ،الف۱۵۰ :؛ همو۳۳۵/۵ :۱۴۰۷ ،؛ راوندی (۳۶۳/۱ :۱۴۰۵ ،و »من حـارب
ً
ً
اماما عادﻻ« )شریف مرتضی (۴۷۶ :۱۴۱۵ ،استفاده کردهاند .بنابراین ،باغی کسی اسـت کـه
نه تنها در نظر ،بلکه در عمل و میدان نیز از اطاعت امام )یا نایبش( خـروج کـرده اسـت.
این خروج میدانی به معنای آغاز شورش باغی و هرج و مرج است .پس ،این باغی اسـت
ً
که ابتدائا نزاع عملی را آغاز میکند .محـارب هـم کسـی اسـت کـه بـا سـﻼح زورگیـری
می کند؛ یعنی او نیز اول اقدام مسلحانه انجام میدهد و نبرد برای سرکوبش نبردی ثـانوی
محسوب میشود .بنابراین ،جهاد با این دو گروه ،جهاد دفـاعی اسـت و نمیتـوان عنـوان
»جهاد ابتدایی« را بر آن صادق دانست .در نهایت ،باید پذیرفت که حکم صریحی درباره
جواز جهاد ابتدایی در مقابل هیچ گروهی از اهل قبله در کلمات فقهای شیعه تا قرن دهم
یافت نشده و در اندیشه آنها نظریه دفاع در مقابل سایر گروههای اسﻼمی حاکم است.
ذکرنشدن سایر گروهها و فرقههای منسوب به اسـﻼم
 .۴مسئله مهم دیگر آن است که
ِ
)به غیر از بغات و محاربان( به منزله حرمت جهاد با آنها است؛ یعنی در اینجا عدم بیـان
ً
به منزله بیان عدم است ،زیرا اساسا وظیفه کتاب جهاد و بخش »من یجب جهاده« تعیین
مصادیق جهاد است .فقیهان در این بخش از کتب فقهی در صدد بیان گروههـا و افـرادی
هستند که جنگ در مقابلشان مشروع و جایز )به معنای اعم( است .حال ،برخﻼف اینکه
این بخش در صدد بیان مصادیق جهاد است ،فقهـا فقـط از بغـات نـام بردهانـد و برخـی
محارب را نیز بدان افزودهاند و از سایر گروههای مسلمان نامی نبردهانـد .پـس اگـر فقهـا
جهاد با گروه یا فرقه دیگری را نیز جایز میدانستند ،باید بدان تصریح میکردند.
چهبسا گفته شود فقها این بحث را مطرح نکردند ،زیرا حکومت و قـدرت نداشـتند و
با چنین مصداقی مواجه نبودند و چهبسا اگر آنها در زمان حکومت اسﻼمی میزیسـتند و
جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت را قبول داشتند ،به جواز جهاد ابتدایی در مقابـل اهـل
ً
قبله نیز حکم میکردند .اما واضح است که اوﻻ همین فقهایی که حکومـت نداشـتند بـه
وجوب جهاد )اعم از دفاعی و ابتـدایی( در مقابـل کفـار حکـم کردهانـد ،یعنـی صـرف
ً
باعث حکمنکردن نشده است؛ و ثانیا ،جهاد با اهل قبله مخدوشکننده
حکومتنداشتنِ ،
عزت اسﻼم و مسلم انان و برخﻼف مصالح جامعه اسﻼمی است .لذا مادامی کـه عنـوان
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»بغی« و »محارب« بر گروهی از مسلمانان صـدق نکنـد ،جهـاد در مقابلشـان مشـروع
نیست .قرآن کریم میفرماید » :اگر گروهی از مسلمانان علیه دیگری تعدی و تجاوز کرد،
با او بجنگید تا به فرمان خداوند )درباره صلح( بازگردد« )حجرات .(۹ :در واقع ،این تعدی
برخﻼف مصلحت جامعه اسﻼمی ،اعـتﻼی اسـﻼم و عـزت مسـلمان اسـت؛ بنـابراین،
مصلحت حکومت اسﻼمی اقتضا میکند که جهاد در مقابل متجـاوزان
حکمت ،عزت و
ِ
ً
انجام شود .ثالثا ،همان گونه که در نکته قبل مطـرح شـد ،ایـن جنـگ در مقابـل بغـات و
محارب ان نیز جهاد ابتدایی نیست ،زیرا آنها آغازگر تعـدی بـر خـﻼف جامعـه اسـﻼمی و
مصالح مسلمانان هستند.
ّ
 .۵نهتنها فقیهان مشهور امامیه )از عصر غیبت تا قرن دهم( هیچ کﻼمی دال بر جواز
جهاد ابتدایی با اهل قبله نداشتند ،بلکه برخی تصریح کردند که فقط زمانی با آنها مقاتله
صورت می گیرد که آنها نخست اقدام به قتال کنند .ظاهر این کﻼم بر نفی جهاد ابتدایی و
خـود
اثبات انحصار مشروعیت جهاد دفاعی دﻻلت دارد .جهـاد دفـاعی نـه فقـط بـرای ِ
»مبغی علیه« ،بلکه برای سایر مسلمانان واجب میشود تا گروه باغی را به صلح پـایبنـد
کنند .همانگونه که پیشتر در مقدمه و در توضیح کﻼم ابنبراج نیز گفتیم ،جهـاد دفـاعی
به حکم عقل واجب ،و از مسلمات فقهی است .بنابراین ،قاعده اصالت صلح در مقابـل
جهاد ابتدایی قرار دارد نه جهاد دفاعی.
 .۳مبانی اثبات اصالت صلح در فقه امامیه
پس از بررسی کﻼم فقیهان مشهور امامیه ،مشخص شد که آنهـا بـه اصـل صـلح بـا اهـل قبلـه
قائل اند .آنها فقط مسئله جهاد در مقابل بغات و گاهی محاربان را مطرح کردهاند کـه آن نیـز دربـاره
عام کل مبحث جهاد ،اصـلی کلـی
جهاد دفاعی است .حال فارغ از نظر فقیهان ،آیا میتوان از ادله ِ
استخراج کرد؟ یعنی بر فرض که تحلیل کﻼم فقهـا دربـاره ایـن مطلـب را مناقشـهپذیر بـدانیم و از
کلمات فقیهان به نتیجه ای نرسیم ،آیا قواعد کلـی و مبـانی ثابـت در فقـه امامیـه میتوانـد تکلیـف
منازعات مسلحانه میان اهل قبله را مشخص کند؟ پاسخ ما بـه ایـن پرسـش مثبـت اسـت .در ایـن
قسمت ،نخست به مبانی و احکام مقبول در فقه سیاسی امامیه اشاره میکنیم ،و سپس نتیجه بحـث
را بیان خواهیم کرد.
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 .۱ .۳پذیرش اسﻼم ظاهری
در آثار فقهی شیعه تصریح شده است که اقر ِار زبانی به شهادتین در تحقق اسﻼم کافی اسـت و
با قبول این مرتبه از اسﻼم ،احکام مسلمان )از جمله احترام جان و مال( جـاری مـیشـود )طوسـی،
 ۱۳۸۷ب .(۲۸۸-۲۸۷/۷ :کافی بودن اظهار شهادتین در اثبات اسﻼم در آثار فقهـای معاصـر جـدیتر
مطرح شده است .آنها مذاهب اسﻼمی را به طور اتفاق و بدون هیچ اختﻼفی در حوزه اسﻼم داخل
دانستهاند )کاشفالغطا (۸۰/۱ :۱۴۲۳ ،و تصریح کردهاند که حتی مخالفان شیعه نیز )که ائمـه را قبـول
ندارند( در دایره اسﻼم داخلاند و احکام مسلمان بر آنهـا جـاری مـیشـود )انصـاری دزفـولی:۱۴۱۵ ،
ً
 .(۱۲۷/۵این سیره مستمرا در فقه شیعه جاری بوده ،و به جواز تجارت بـا همـه مـذاهب و گروههـای
اسﻼمی حکم شده است )همدانی .(۲۶۷/۷ :۱۴۱۶ ،در نهایت ،برخی گفتهاند کـه نـه فقـط شـهادتین
بلکه هر کﻼمی که هممعنای شهادتین باشد نیـز در اثبـات ایـن حکـم کـافی اسـت )نجفـی:۱۴۰۴ ،
 .(۶۳۰/۴۱پس اگر ترجمه آن را به هر زبانی بگوید از او پذیرفته میشود ،و اگر آن شخص ﻻل باشـد
صرف اشاره به این دو معنا برای اثبات مسلمانبودنش کفایت میکند )همان.(۱۸۱/۳۸ :
»اسﻼم« با این گستره ،و »ایمان« )به معنای تصدیق و اعتقاد قلبـی( تفـاوت دارنـد .اسـﻼم بـه
مجرد اقرار زبانی به آیین آسمانی تحقق مییابد ؛ اما در تحقق ایمـان عـﻼوه بـر آن ،اعتقـاد قلبـی و
عمل به آیین آسمانی هم ﻻزم است )همـان .(۵۹/۶ :با این توسعه در پذیرش اسـﻼم ،اسـﻼم ظـاهری
نخستین مرتبه از اسﻼم خواهد بود .اجرای احکام اسﻼمی منوط به همین اسﻼم ظاهری است و بـر
ً
ً
علم به باطن افراد مبتنی نیست )که آیا واقعا مسلماناند یا منافق( ،بلکه اساسا تحصیل چنین علمی
ممکن نیست )همان .(۱۹۷/۳۳ :پس تا زمانی که دلیل قطعی بر اثبات کفر افراد وجود نداشـته باشـد،
محکوم به اسﻼماند و تکفیر نمیشوند.
در آیه  ۹۴سوره نساء یکی از مستندات مهم و صریح این مطلب آمده است:
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کم ف َت َبینوا ِإن الل َه کان ِب َما ت ْع َملون خ ِبی ًرا؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی کـه در
ع لی
راه خدا گام میزنید )و به سفری برای جهاد میرو ید( ،تحقیـق کنیـد! و بـه خـاطر اینکـه

سرمایه ناپایدار دنیا )و غنایمی( به دست آورید ،به کسی که اظهار صلح و اسﻼم میکنـد
ً
نگو یید» :مسلمان نیستی« ،زیرا غنیمتهای فراوانی )برای شما( نزد خدا است .شما قبﻼ
ُ
چنین بودید و خداوند بر شما ّمنت نهاد )و هدایت شدید( .پس) ،به شکرانه ایـن نعمـت
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بزرگ( تحقیق کنید! خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است )نساء.(۹۴ :

این آیه زمانی نازل شد که اسامة بن زید )نماینده و فرستاده پیامبر به چند روستای یهودی بـرای
دعوتشان به اسﻼم( فردی به نام مرداس بن نهی ک را بعد از ادای شهادتین کشـت .اسـامه در توجیـه
کارش گفت مرداس از ترس جانش شهادتین را بر زبان جاری کرده و شهادتینش واقعی نبوده است.
اما پیامبر اسﻼم او را بهشدت توبیخ کرد و فرمود » :تو نه علم به قلب او داشتی و نه سخنش را قبـول
کردی« )قمی .(۱۴۸/۱ :۱۳۶۷ ،البته برای این آیه شأن نزول دیگری نیز ذکر شده ،ولی در اصـل معنـا و
ِ
مجازنبودن کشتن کسی که شهادتین گفته است ،تفـاوت چنـدانی حاصـل نمیشـود )طوسـی ،بیتـا:
.(۲۹۸/۳

این آیه که فقها نیز بدان استناد کردهاند )نراقـیّ (۳۴۶/۲ :۱۴۲۲ ،
مبـین اصـلی راهبـردی در روابـط
میان گروههای اسﻼ می و در مواجهه با تازهمسلمانان است .مسلمانان نمیتوانند به گروه یا فردی که
ظـاهر حـال
ادعای اسﻼم دارد بگویند شما مسلمان نیستید ،و تکفیرشان حرام است .طبق این آیـه،
ِ
افراد در اثبات مسلمانبودنشان معتبر است و اعتبارسنجی مسـلمان بودن افـراد بـر اسـاس بـاطن و
ایمان درونی نخواهد بود ،چراکه فقط خدا از باطن افراد آگاه اسـت )طوسـی ،بیتـا۲۹۷/۳ :؛ طبرسـی،
ِ
۲۸۰/۱ :۱۳۷۷؛ طباطبایی(۴۲/۵ :۱۴۱۷ ،

اسـﻼم فـرد در
از سوی دیگر ،با دقت در این آیه میتوان فهمید که کوچکترین نشانه حـاکی از
ِ
پذیرش مسلمانبودنش کافی است .بر اساس آیه  ۹۴سوره نساء ،هر کس سﻼم کرد جـانش محتـرم
است؛ زیرا سﻼمکردن رفتاری اسﻼمی و نشانهای است از اینکه سﻼمکننده مسلمان است .امـا ایـن
رفتار خصوصیت و یژها ی ندارد که آن را از بقیه رفتارهای اسﻼمی متمایز کنـد و در اثبـات آن حکـم
ّ
موضوعیتی ندارد .بنابراین ،باید بپذیریم که هر گونه رفتار و عملی که دال بر اسﻼم فرد مقابـل باشـد
نیز میتواند چنین اثر و نتیجهای داشته باشد.
 .۲ .۳حرمت قتل مسلمان ،اعم از ظاهری و واقعی
با صرف اثبات اسﻼم ظاهری احکام متعددی جاری میشود ،مثل حرمت جان ،مال و نـاموس
ً
مسلمان ظاهری .فقها صراحتا گفتهاند قتل مسلمان حرام است ،هرچنـد اسـﻼمش ظـاهری باشـد.
این حکم عام است و همه گروهها و فرق اسﻼمی را شـامل میشـود .طوسـی تصـریح میکنـد کـه
موضوعات مختلفی از جمله ارث ،نکاح ،احکام اموات و  ...به پذیرش ظاهر اسﻼم وابسـته اسـت
)طوسی .(۲۱۳ :۱۳۷۵ ،ابوالقاسم خویی در این باره بیان جامع و صریحی دارد:
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همانا حرمت جانها و اموال و غیره از جمله آثار مترتب بر اظهار )و بیان( شهادتین است
و اعتقاد قلبی و حقیقی به اسﻼم در تحقق این آثار معتبر نیست .بله ،همانا این پیمان قلبی
در ایمان شرط است و با فقدانش ،خداوند در آخرت با چنین شخصی مثل کفار برخـورد
میکند و این همان تعبیری است که گفتیم» :مسلمان دنیا و کافر آخرت« .پس در نتیجـه
مﻼک در )اثبات( اسﻼم همان جاری شدن شهادتین بر زبان است ،نه آن پیمان قلبی و نـه
جمع این دو )هم شهادت زبانی و هم پیمان قلبی( )خویی.(۶۴/۳ :۱۴۱۸ ،

بنابراین ،ظاهر حال افراد ،بدون تجسس و تفحص از واقـع ،پذیرفتـه میشـود و هـر کسـی کـه
شهادتین بگوید مسلمان تلقی میشود و جان و مالش در امان خواهـد بـود )احمـدی میـانجی:۱۴۱۱ ،
۶۸؛ تقیزاده اکبری (۲۳۱/۱ :۱۴۲۸ ،حتی اگر درباره صدق این مدعا )اسﻼم( تردید وجود داشته باشد و
احتمال کفر وی داده شود )یزدی .(۲۶۴/۲ :۱۴۱۵ ،قید » ّ
تبین« در آیه  ۹۴سوره نساء نیـز چنـین نتیجـه
ً
میدهد که برای حرمت قتال حتما ﻻزم نیست مسلمانبودن فرد مقابـل اثبـات شـود ،بلکـه صـرف
اثباتنشدن کفر کفایت میکند؛ یعنی تا زمانی که ّ
تبین حاصل نشده است و شک وجود دارد ،قتـال
حرام است .طوسی در توضیح آیه  ۹۴سوره نساء میگوید» :خداوند به مؤمنان دستور میدهد تا در
قتال شتاب نکنند ،حتی اگر ظن دارند که فردی در باطن کافر اسـت ولـی اظهـار ایمـان میکنـد؛ و
دستور میدهد کسی را نکشند که در منازعات اظهار اسﻼم میکند و سر جنگ ندارد« )طوسی ،بیتا:
 .(۲۹۷/۳یعنی طبق این آیه اصل بر تعرضنکردن به این افراد اسـت )خامنـهای .(۲۰ :۱۴۱۷ ،بنـابراین،
شاید بشود پا را حتی از اصالت صلح با اهل قبله نیز فراتر گذاشت و اصالت صلح بـا هـر کسـی را
اثبات کرد که احتمال دارد از اهل قبله باشد؛ یعنی برای اصالت صلح به اثبات اسﻼم ظـاهری نیـاز
نیست و صرف اثباتنشدن کفر و شرک کفایت میکند.
 .۴اثبات اصالت صلح بر اساس »پذیرش اسﻼم ظاهر ی« و »حرمت قتل مسلمان«
پس از آنکه گفتیم .۱ :اسﻼم ظاهری مقبول است و  .۲حکم حرمت قتل بر مسلمان ظاهری نیز
جاری میشود ،حرمت جهاد ابتدایی با اهل قبله به اثبات میرسد .تفاوت حکم دوم و نتیجه اینجـا
است که حکم دوم درباره قتل شخصی )قتل غیرنظاممند( است ولی در نتیجه ،به حرمـت جنـگ و
جهاد ابتدایی )به عنوان مسئلهای اجتماعی و نظاممند( توجه میشود .همانگونه که در آغـاز مقالـه
گفتیم ،حرمت جهاد ابتدایی با اصالت صلح مﻼزمه دارد؛ زیرا وقتی کشتن مسلمان ظاهری از هـر
گروه و مذهبی حرام است ،نزاع مسلحانه و جهاد ابتـدایی در مقابلشـان نیـز بـه طریـق اولـی حـرام
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است .با اثبات حرمت قتل اشخاص ،به اصالت صلح شخصی و با اثبات حرمت جهاد ،به اصالت
صلح برای جوامع و حکومتها حکم میشود و این اصل حاکم بر روابط میان دولتهای اسـﻼمی
ِ
خواهد بود.
آیات و روایات متعددی این استنتاج را تأیید می کند و در آثار فقهی شیعه بـه آنهـا اسـتناد شـده
است ،از جمله آیه  ۹سوره حجرات:
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ال ُمق ِس ِطین؛ و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند ،آنها را آشـتی دهیـد و
اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند ،با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و
هر گاه بازگشت )و زمینه صلح فراهم شد( ،در میان آن دو به عدالت صـلح برقـرار سـازید و
عدالت پیشه کنید که خداوند عدالتپیشگان را دوست میدارد )حجرات.(۹ :

در این آیه ،همانطور که برخی از مفس ران معتقدند و ما نیـز ایـن نظـر را صـحیح میپنـداریم،
ُ
»بغی« در معنای لغوی به کار رفته است .مـراد از »بغـی« در ایـن آیـه »خـروج بـر امـام معصـوم«
نیست ،بلکه اعم از آن است و شامل تمام منازعات میان گروههای مسلمان میشـود )فاضـل مقـداد،
۳۸۶/۱ :۱۴۲۵؛ حسینی جرجانی۷۹/۲ :۱۴۰۴ ،؛ مکارم شیرازی .(۱۷۰-۱۶۹/۲۲ :۱۳۷۴ ،همچنـین ،خطـاب
»مؤمن« به دو طرف درگیر در جنگ ،مجازی است و وجوه مختلفی بـرای َمجـازبودنش ذکـر شـده
است )کاظمی۳۶۴/۲ :۱۳۶۵ ،؛ نجفی .(۳۲۳/۲۱ :۱۴۰۴ ،بنابراین ،ممکن است یکی از طرفین یا هـر دو
طرف در واقع فاسق باشند )مؤمن نباشند( )طبرسـی۲۰۰/۹ :۱۳۷۲ ،؛ طوسـی ،بیتـا .(۳۴۶/۹ :از ایـنرو
یگانه علتی که باعث می شود حکم صلح میان آنها برقرار باشد ،انتسابشان بـه ایمـان اسـت ،یعنـی
هرچند آنها با یکدیگر جنگ کردهاند ولی همین مقدار که در دایره اهل قبلهاند برای دستور به صـلح
کافی است.
گروه به اصطﻼح مسلمان ،نه فقط بر نفـی جنـگ
این حکم صریح قرآن بر ایجاد صلح میان دو ِ
بلکه بر اثبات صلح به عنوان اصل ّاولی در میان آنها دﻻلت دارد .حلی با استناد به این آیه میگوید:
» خداوند قبل از دستور به جنگ ،اول به صلح امر فرموده است و حتی اگر بعد از شروع جنگ ایـن
ً
افراد شورشگر واقعا پشیمان شوند و سﻼح بر زمین بگذارند ،در این صورت ادامـه جنـگ بـر گـروه
ِ
ْ
دیگر حرام است« )حلی ۴۱۱/۹ :۱۴۱۴ ،و  .(۴۱۳بنابراین ،صلح مقدم بر تمـام اختﻼفـات میـان امـت
اسﻼمی است و قاعده ّاولی جایزنبودن نزاع و قتال با یکدیگر است .این قاعـدهای کلـی اسـت و بـر
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اصل ّاولی صلح دﻻلت دارد .اصﻼح میان گروههای متنازع بر همه مسلمانان واجب کفـایی اسـت
گروه ظالم و تجاوزگر مقابله میکنند تا صلح را بپـذیرد
)مکارم شیرازی (۱۷۰/۲۲ :۱۳۷۴ ،و مسلمانان با ِ
)مدرسی .(۳۸۷/۱۳ :۱۴۱۹ ،شفافیت استدﻻل به آیه مذکور باعـث شـده اسـت فقهـا در دیگـر ابـواب
ف قهی ،از جمله مسئله امر به معروف ،نیز به اولویـت و تقـدم صـلح تصـریح کننـد )نجفـی:۱۴۰۴ ،
۳۷۸/۲۱؛ وجدانی فخر.(۷/۹ :۱۴۲۶ ،

در قدم بعدی ،این آیه استثنائات اصل اولی صلح را تبیین میکند .آیه میگوید هر گـاه گروهـی از
حد تجاوز کرد و به مقاتله ادامه داد ،با او به نبرد برخیزید و او را با توسل به زور ملزم به پـذیرش صـلح
کنید .اما بیان این استثنائات نباید در مقابل صلح و اصل ّاولی مجازنبودن جهاد تلقی شود ،بلکـه بیـان
استثنائات خودش دلیلی است که قاعده کلی بر صلح است مگر آنکه مصادیق خاصی پیش آیـد .ایـن
نبرد با گروه متجاوز پاسخی به تجاوزش و تأکیدی بر اصالت صلح است؛ یعنـی در نظـر قـرآن صـلح
پایدار در میان امت اسﻼمی آنقدر مهم است که اگر گروهی آن را زیر پا گذاشت و با دیگر مسـلمانان
نزاع و قتال کرد ،باید آن گروه را به پذیرش صلح مجبور کرد ،حتی با توسل به نبرد.
نتيجه
فقهای امامیه درباره جنگ و صلح با اهل قبله بحث مستقل و جامعی مطرح نکردهاند و مباحث کتـاب
جهاد را درباره نامسلمانان ،از جمله کفار و مشرکان ،نگاشتهاند .هرچند مباحث جهاد با مسـلمانان در
آثار فقهای متأخر با ساختار منظمتری مطرح شده ،اما آنها نیز فقط از بغـات و محـارب نـام بردهانـد و
قواعد کلی جنگ و صلح با اهل قبله را بیان نکردهاند .در تحلیل کﻼم فقیهان امامیه ،از غیبت صغرا تـا
قرن دهم ،گفتیم که بیاننکردن گروههای اسﻼمی و اصناف مسلمانان در کتاب جهاد ،شـاهدی اسـت
بر حرمت جهاد با آنها ،چراکه وظیفه اصلی کتاب جهاد معرفی مصادیق جواز و وجوب جهـاد اسـت.
حال وقتی فقها در این بخش فقط از بغات و محاربان نام بردهاند ،نشان میدهـد بـه عقیـده آنهـا فقـط
جهاد در مقابل محارب و باغی جایز است .اگر جهاد در مقابل گروه دیگری جـایز بـود ،بایـد در ایـن
فصل ذکر میشد .این اولین نشانه بر اصل صلح با عموم اهل قبله است.
ّ
عﻼوه بر آنکه در آثار فقهی امامیه )از عصر غیبت تا قـرن دهـم( حکمـی دال بـر جـواز جهـاد
ابتــدایی در مقابــل طوایــف و گروه هــای اســﻼمی یافــت نشــد ،بایــد پــذیرفت کــه ظــاهر ادلــه و
موضوعشناسی دقیق مسئله بغات و محاربان نشان میدهد که جهـاد در مقابـل ایـن دو گـروه )کـه
امروزه شامل گروههای تکفیری همچون القاعده و داعش میشود( نیز از نوع جهاد دفاعی است.
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فارغ از دیدگاه های پراکنده فقیهان شیعه درباره جنگ یا صلح با اهل قبله و اثبات اصـل در ایـن
کلی ثابت در فقه سیاسی امامیه ،چنین برداشت میشود که اصـل
موضوع ،با تبیین و بررسی قواعد ِ
ّاولی در مواجهه میان اهل قبله صلح است .اولین استثنای این مسئله حکم کفایـت اسـﻼم ظـاهری
ً
است که صرفا با بیان شهادتین محقق میشود .فقها به این حکم تصریح کردهاند و سیره مستمرشان
بر پذیرش اسﻼم مخالفان است .دومین قاعده حرمـت قتـل مسـلمان ظـاهری اسـت .حفـظ جـان
مسلمان از احکامی است که برای مسلمان ظاهری است و ایمان باطنی در آن شـرط نیسـت و ایـن
حکم در فقه امامیه پذیرفتهشده است .با ضمیمهکردن این دو قاعـده کلـی ،حکـم حرمـت قتـال بـا
ً
مسلمانان به عنوان اصل اولی و حکم کلی به دست میآید؛ زیرا اوﻻ اهـل قبلـه از هـر فرقـهای کـه
ّ
ً
باشند ،مسلماناند و تکفیرشان حرام است و ثانیا حرمت قتل اهل اسﻼم دال بر حرمت جهاد با آنها
است .آیات و روایات متعددی این حکم را تأیید میکند و آیه  ۹سـوره حجـرات از اسـتنادات مهـم
فقهای شیعه برای ایـن مسـئله اسـت .طبـق ایـن آیـه ،فقهـا تصـریح کردهانـد کـه صـلح بـر تمـام
اختﻼفهای میان امت اسﻼمی مقدم است و قتال مسـلمانان بـا یکـدیگر جـایز نیسـت .بنـابراین،
صلح به عنوان اصل اولی در روابط میان اهل قبله ثابت است.
اثبات این اصل به معنای کلیتش در همه مصادیق نیسـت ،بلکـه ایـن اصـل نیـز هماننـد سـایر
ً
عمومات فقهی میتواند تخصیص بخورد و مصادیقی از کلیتش خارج شـود .مـثﻼ ،ممکـن اسـت
افرادی به جواز جهاد ابتدایی با بغات قائل شوند ،کما اینکه این حکم در میـان برخـی از معاصـران
وجود دارد .اما واضح است که اثبـات اسـتثنا بـه معنـای نفـی و ّرد اصـل ّاولـی نیسـت ،زیـرا رتبـه
استثنائات از رتبه اصل متأخر است و اثبات استثنا به معنای تقویت اصل است.
مهمترین ثمره این اصل در مصادیق شک برانگیز است .مادامی کـه خـروج مصـداقی از اصـل
ً
مشکوک باشد ،باید به اصل پایبند باشیم .مثﻼ اگر شک داشـتیم کـه آیـا میتـوان بـا بغـات جهـاد
ابتدایی کرد یا اگر درباره صدق عنـوان »بغـی« بـرای گـروه خاصـی شـک داشـتیم ،اصـل بـاﻻ بـه
مجازنبودن جهاد حکم میکند .بنابراین ،آغاز نزاع با این افراد در فقه امامیه حرام است ،مادامی کـه
دلیل قطعی برای جواز وجود نداشته باشد.
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پينوشت

ً
ً
 .١چهبسا گفته شود جهاد ابتدایی مطلقا مشروط به اذن امام معصوم است ،بنابراین در عصر غیبت مطلقـا جـایز نیسـت؛
پس اثبات اصالت صلح در عصر حاضر ثمره ویژهای ندارد .اما در جواب باید گفت بسیاری از فقیهان امامیه ،اعـم از
متقدم و متأخر ،جهاد ابتدایی را مشروط به اذن امام معصوم ندانستهاند و اذن حاکم عـادل و فقیـه را کـافی دانسـتهاند.
گروهی از فقیهان اذن »امام عادل« را شرط دانستهاند )صدوق۵۸-۵۷ :۱۴۱۸ ،؛ حلی۱۳۳ :۱۴۱۸ ،؛ عاملی نبطـی،
۳۰/۲ :۱۴۱۷؛ ابنفهد۲۹۵/۲ :۱۴۰۷ ،؛ عراقی .(۳۲۴/۴ :۱۴۱۴ ،امام عادل در مقابل »امام جائر« قرار داد؛ بنـابراین

مراد از »امام عادل« فردی غیر از امام معصوم است که به فقیه جامعالشرایط تفسیر میشود )مـؤمن-۴۳۵/۱ :۱۴۲۵ ،
 .(۴۵۵گروه دیگری از فقیهـان نیـز بـه کفایـت اذن فقیـه در جهـاد ابتـدایی تصـریح کردهانـد )مفیـد۸۱۰ :۱۴۱۳ ،؛
ابوالصﻼح حلبی۲۴۶ :۱۴۰۳ ،؛ سﻼر دیلمی۲۶۱ :۱۴۰۴ ،؛ نجفی .(۱۴/۲۱ :۱۴۰۴ ،در میـان معاصـران نیـز حتـی
برخی از فقیهانی که به انحصار وﻻیت فقیه بـر امـور حسـبه قائـل بودهانـد ،جهـاد ابتـدایی را در عصـر غیبـت جـایز
شمردهاند )خویی۱۵/۱ :۱۴۲۸ ،؛ همو ،بیتا .(۳۶۴-۳۶۳ :لذا ،این مقاله ثمره فقهی و عملی دارد.
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خویی ،سید ابوالقاسم )بیتا( .منهاج الصالحین ،قم :مدینة العلم ،چاپ اول.
راوندی ،قطب الدین سعید بن عبدالله ) .(۱۴۰۵فقه القرآن ،قم :کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی ،چاپ دوم.
رشید رضا ،محمد ) .(۱۴۰۸الوحی المحمدی ،قاهره :الزهراء لﻼعﻼم العربی.
رشید رضا ،محمد )بیتا( .تفسیر المنار ،بیروت :دار المعرفة ،الطبعة الثالثة.
زحیلی ،وهبة ) .(۱۴۰۳العﻼقات الدولیة فی اﻻسﻼم ،بیروت :مؤسسة الرسالة.
زیدان ،عبد الکریم ) .(۱۳۹۵مجموعة بحوث فقهیة ،بیروت :مؤسسة الرسالة.
سﻼر دیلمی ،حمزة بن عبد العزیز ) .(۱۴۰۴المراسم العلویة واﻷحکام النبویـة فـی الفقـه اﻻمـامی ،قـم :منشـورات
الحرمین ،الطبعة اﻻولی.
شریف مرتضی ،علی بن الحسین ) .(۱۴۰۵رسائل الشریف المرتضی ،قم :دار القرآن الکریم ،چاپ اول.
شریف مرتضی ،علی بن الحسین ) .(۱۴۱۵اﻻنتصار فی انفرادات اﻻمامیة ،قم :دفتـر انتشـارات اسـﻼمی وابسـته بـه
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول.
شریف مرتضی ،علی بن الحسین ) .(۱۴۱۷المسائل الناصریات ،تهران :رابطة الثقافة والعﻼقات اﻻسـﻼمیة ،الطبعـة
اﻻولی.
شلتوت ،محمود ) .(۱۳۹۹من توجیهات اﻻسﻼم ،بیروت :دار الشروق ،الطبعة السادسة.
صاحب بن عباد ،اسماعیل بن عباد ) .(۱۴۱۴المحیط فی اللغة ،بیروت :عالم الکتاب ،الطبعة اﻻولی.
طباطبایی ،سید محمدحسین ) .(۱۴۱۷المیزان فی تفسیر القـرآن ،قـم :دفتـر انتشـارات اسـﻼمی وابسـته بـه جامعـه
مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم.
طبرسی ،فضل بن حسن ) .(۱۳۷۲مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ناصر خسرو ،چاپ سوم.
طبرسی ،فضل بن حسن ) .(۱۳۷۷تفسیر جوامع الجامع ،تهران :دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم ،چاپ اول.
طوسی ،محمد بن حسن ) .(۱۳۷۵اﻻقتصاد الهادی الی طریق الرشاد ،تهران :کتابخانه جامع چهلستون ،چاپ اول.
طوسی ،محمد بن حسن ) ۱۳۸۷الف( .الجمل والعقول فی العبادات ،مشهد :دانشگاه فردوسی ،چاپ اول.
طوسی ،محمد بن حسـن ) ۱۳۸۷ب( .المبسـوط فـی الفقـه اﻻمامیـة ،تهـران :المکتبـة المرتضـویة ﻻحیـاء اﻵثـار
الجعفریة ،چاپ سوم.
طوسی ،محمد بن حسن ) .(۱۴۰۰النهایة فی مجرد الفقه والفتوی ،بیروت :دار الکتب العربی ،الطبعة الثانیة.
طوسی ،محمد بن حسن ) .(۱۴۰۷الخﻼف ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم،
چاپ اول.
طوسی ،محمد بن حسن )بیتا( .التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،الطبعة اﻻولی.
عاملی جبعی )شهید ثانی( ،زین الدین بن علی ) .(۱۴۱۰الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،المحشی :کﻼنتر،
قم :کتابفروشی داوری ،چاپ اول.

 / ٣٦٦پژوهشنامه مذاهب اسﻼمي ،سال هشتم ،شمارة شانزدهم

عاملی نبطی )شهید اول( ،محمد بن مکی ) .(۱۴۱۰اللمعـة الدمشـقیة فـی فقـه اﻻمامیـة ،بیـروت :دار التـراث ،دار
اﻻسﻼمیة ،الطبعة اﻻولی.
عاملی نبطی )شهید اول( ،محمد بن مکی ) .(۱۴۱۷الدروس الشرعیة فی فقه اﻻمامیة ،قم :دفتر انتشـارات اسـﻼمی،
چاپ دوم.
عراقی ،ضیاء الدین ) .(۱۴۱۴شرح تبصرة المتعلمین ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی ،چاپ اول.
فاضل لنکرانی ،محمد )بیتا( .جامع المسائل ،قم :امیر قلم ،چاپ یازدهم.
فاضل مقداد ،ابن عبدالله سیوری ) .(۱۴۰۴التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قم :کتابخانه آیتالله مرعشی نجفـی،
چاپ اول.
فاضل مقداد ،ابن عبدالله سیوری ) .(۱۴۲۵کنز العرفان فی فقه القرآن ،قم :مرتضوی ،چاپ اول.
فیومی مقری ،احمد بن محمد ) .(۱۴۱۴المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،قم :مؤسسـة دار الهجـرة،
الطبعة الثانیة.
قمی ،علی بن ابراهیم ) .(۱۳۶۷تفسیر قمی ،قم :دار الکتاب ،چاپ چهارم.
کاشف الغطاء ،احمد بن علی ) .(۱۴۲۳سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات ،نجف :مؤسسـة کاشـف
الغطاء ،الطبعة اﻻولی.
کاظمی ،جواد بن سعد ) .(۱۳۶۵مسالک اﻻفهام إلی آیات اﻻحکام ،تهران :مرتضوی ،چاپ دوم.
مدرسی ،سید محمدتقی ) .(۱۴۱۹من هدی القرآن ،تهران :دار محبی الحسین ،چاپ اول.
مرعشی نجفی ،سید شهابالدین ) .(۱۴۱۵القصاص علی ضوء القـرآن والسـنة ،قـم :کتابخانـه آیتاللـه مرعشـی
نجفی ،چاپ اول.
مفید ،محمد بن محمد ) .(۱۴۱۳المقنعة ،قم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ،چاپ اول.
مکارم شیرازی ،ناصر ) .(۱۳۷۴تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیة ،چاپ اول.
مؤمن ،محمد ) .(۱۴۲۵الوﻻیة اﻻلهیة اﻻسﻼمیة أو الحکومة اﻻسﻼمیة ،قم :مؤسسه نشر اسﻼمی ،چاپ اول.
نجفی ،محمد حسن ) .(۱۴۰۴جواهر الکﻼم فی شرح شرائع اﻻسﻼم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،الطبعة السابعة.
نراقی ،احمد بن محمد ) .(۱۴۲۲رسائل و مسائل ،قم :کنگره نراقیین ،چاپ اول.
وجدانی فخر ،قدرتالله ) .(۱۴۲۶الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة ،قم :سماء قلم ،چاپ دوم.
هاشمی شاهرودی ،سید محمود؛ و همکاران ) .(۱۴۲۳موسوعة الفقه اﻻسﻼمی طبقا لمذهب أهل البیـت )ع( ،قـم:
مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسﻼمی بر مذهب اهل بیت )ع( ،چاپ اول.
همدانی ،آقا رضا بن محمد هادی ) .(۱۴۱۶مصباح الفقیه ،قم :مؤسسة الجعفریـة ﻻحیـاء التـراث و مؤسسـة النشـر
اﻻسﻼمی ،الطبعة اﻻولی.
یزدی ،محمد ) .(۱۴۱۵فقه القرآن ،قم :مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ اول.
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