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 چکیده

های نخستین بشر در زندگی اجتماعی خود بوده و در سیری تاریخی مورد نظر و  اندیشهصلح از مفاهیمی است که از 
از    ن و ی، و ... كه با ذات انسان، عجیچون صلح، عدالت، عقالنیت، آزاد  ی قیم و حقایتأیید ادیان قرار گرفته است. مفاه

رت  افته و به صو ی یگر یِت دیها، ماهن واژهی، در قالب همیة مطامعِ استكبار یبشر است، در سا  ی فطریات و مطالباِت ذات
  دگان و ...که بالذات و باالصالهگردند و مفاهیمی چون ترور، جنگ، مهاجران، پناهنیگر و ُمثله شده، مطرح میكدیمنفّك از 

 شوند.های الهی انسانی میبا فطرت بشر بیگانه است، جایگزین ارزش
های لغوی و مفهوم صلح و جنگ به تعاریف اصطالحی آن پرداخته و سپس دیدگاه اسالم  در این مقاله با بررسی ریشه

با سنت جنگ عادالنه دارد.    یار یات مشترک بسن امر است که جهاد نکیدرباره این مفهوم تحلیل شده است و اثبات ا
ف  یصاند تا به تو استفاده کرده« مشروط  یی صلح گرا»ا یو « جنگ عادالنه  یی صلح گرا»ه پردازان متاخر، از اصطالح ینظر

  نادرست  ی ه جنگ عادالنه وارد شدن به جنگ را از نظر اخالقیهای مدرن، نظرجنگط یدگاه بپردازند که در شراین دیا
ل شده است،  یجنگ عادالنه قا  ی ه اخالقیتوج  یرا که اسالم برا  ی یهاط مالکیمسلحانه شرا هایداند. در حال حاضر نزاعی م

  .کرد  ی تلق  ی مشروط جنگ عادالنه اسالم  یی صلح گرا  یبرا  ی لیتوان به منزله دلمی   ن نکته رایستند، پس ایدارا ن
 جهان بینی اسالمی: صلح، جنگ، عدالت، بین الملل،  کلید و اژه

  
 مقدمه .1

تار  گاه به پیروان خود اجازه قتل و کشاساس روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بر مسالمت و رفتار نیکوست. اسالم هیچ
دهد و وجود عقاید مخالف، مجوزی بر رفتار خصمانه نیست؛ بلکه بر عکس، اسالم به پیروان  نمی   پیروان مذاهب دیگر را

هم  »و   «صلح»د با مخالفان اسالم، رفتاری مبتنی بر عدالت و قسط داشته باشند... از آنجا که در اسالم، دهمی   خود دستور
مالحظه شده، آیات مربوط به صلح،  « قاعده اساسی»با پیروان ادیان و مذاهب دیگر، به صورت « زیستی مسالمت آمیز

جنگ و جهاد، نیازمند دلیل و انگیزه است؛ مثل    ضرورت و استثنا است، آیات مربوط به« جهاد»و « جنگ»اصل و چون 
وجود فتنه، ستم، اخراج پیامبر و مسلمانان از سرزمین وطنی خود. بنابراین، جنگ و اقدام به جنگ، خیانت و تجاوز تلقی  
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ُهْم ظلُِموا وَ إِنَّ اللََّه َعلی  أُِذَن لِلَِّذیَن یَُقتَلُوَن ِبأَنَّ  :ای که در باب جهاد نازل شده، گویای این مطلب استشود. نخستین آیهمی 
ها را  بودند، مشرکان پیوسته آن  -سرزمین آبا و اجدادی خود   -(؛ هنگامی که مسلمانان در مکه ۹۳نَصرِِهْم لََقِدیٌر)حج/

کردند. تقاضای آنان، صدور اذن  رسیدند و شکایت می می   )ص(آزردند. مسلمانان کتک خورده نیز خدمت پیامبر اسالممی 
فرمود: شکیبایی ورزیده که هنوز دستور جهاد به من  ها می به آن  )ص(اد و مقابله به مثل با مشرکان بود؛ اما پیامبر اکرمجه

گاه که هجرت آغاز شد و مسلمانان از مکه به مدینه آمدند، و خداوند بزرگ آیه پیش گفته را که  داده نشده است. اما آن
راین، اصل در رفتار مسلمانان با کافران قریش، صبر و مدارا بوده است. سرانجام به  متضمن اذن جهاد است، نازل کرد. بناب

شود، حق  می   در برابر ستمگر شمرده« دیدهجهاد ستم»ها و آزارها، به آنها اذن جهاد داده شد. این جهاد که سبب ستم
خود نشانده، دست متجاوز را کوتاه    مسلم طبیعی، فطری و عقلی مسلمانان است که به ستم ندهند و ستمگر را سر جای

  .سازند
با توجه به اهمیت موضوع، در مباحث پیش رو نظرگاه اسالم را پیرامون صلح عادالنه و جنگ عادالنه ترسیم خواهیم  

 نمود.
 :نه یشیپ .2
ه بر  یتكن مقاله با  یدر ا  یلگنهاوزن محسوب شود. و  ن پژوهش، مقاله "اسالم و نظریه جنگ عادالنه"یكترید نزدیشا

جهاد با سنّت جنگ عادالنه دارد. لگنهاوزن در    ی ان مفهوم اسالمیدر نشان دادن نقاط مشترك م  ی ، سع)ص(امبر اكرمیره پیس
  ی مورد بررس  یره نبو یم و سیات قرآن كرینه آیدو بخش حّق مبادرت به جنگ و عمل جنگ، مفهوم جنگ عادالنه را در آ

و    قرار گرفته  ی ه جنگ عادالنه، مورد بررسیز نظریث نیاخالق جنگ در قرآن و حد  یل نظر یو تحل  ی دهد. "بررسی قرار م
و  بر مخاصمات مسلحانه در د  ی لیتحل  ی مقاله "نگاه  ی انیمه پاین كرده است. نیین و خاتمه جنگ تبیعدالت را در آغاز، ح

ره  یه بر سیآن، اهداف و اقسام دفاع با تكز به بحث دفاع مشروع در اسالم پرداخته و در یالملل" ننیدگاه: اسالم و حقوق بید
 قرار گرفته است.   ی مورد بررس  ینبو 

مرتبط   هایگر پژوهشیز از دین یدرآبادیدالله حیو حم  ید خدور یمجموعه آثار جنگ و صلح در قانون اسالم نوشته مج
قانون اسالم، قانون جنگ و    ی است كه شامل مقاصد اساس  ی ن مجموعه، متشكل از سه عنوان اصلیبا متن حاضر است. ا

، ابتكار جنگ،  ینظام هایمانند فلسفه و اقسام جهاد، روش  ی ل قانون جنگ به مباحثیسنده، ذیشود. نوی قانون صلح م
 ، پرداخته است.ییایو در  ی نیم جنگ و جنگ زمیغنا

  ص()امبریدهد و رفتار پی م  دان جنگ را مورد توجه قرار یدر م  )ص(اكرم  ی ره نبیكتاب، س  ی انیمه پایدر ن  یدرآبادیح
االله  دیو حم  ید خدور یكند)مجیم  ی ل و بررسیان را تحلیهودین، طائف و جنگ با یهای بدر، خندق، فتح مّكه، حنجنگدر 
تانه  های انسان دوسا در گفتار چهارم كتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به مبحث آموزهی(. قربان ن1۹۳1، یدرآبادیح

الملل  نیحقوق ب  ی ن كتاب بر حوزه اسالمیا  ی ( اما تمركز اصل1۹31نیا، در زمان جنگ اشاره كرده است،)ناصرقربان  ی اسالم
در حوزه    ی افت اسالمی به قلم محقق داماد، متشكل از مجموعه مقاالتی، رهیالمللنیست. كتاب حقوق بشر دوستانه بین

ه شده  الملل معاصر پرداختنیشر دوستانه از نظر اسالم و حقوق باز كتاب به حقوق ب  ی الملل است كه در بخشنیحقوق ب
توان گفت هرچند مقاالت  می   ( در مجموع1۹3۹قرار گرفته است.)محقق داماد  ی ممنوع در جنگ، مورد بررس هایو رفتار 

ه جز مقاله  مجزّا درباره جنگ و صلح عادالنه، ب  یادی در خصوص حقوق مخاصمات نگاشته شده است، اما اثر یو كتب ز



 ده نشد.یلگنهاوزن د
 :بیان مسئله .3

تواند زندگی  نمی   از آنجائیکه بشر در نیازمندی با یکدیگر آفریده شده است منعزل و بدون ارتباط اجتماعی
کند، حتی استقالل با آنکه ارزشمند  نمی   ها را انکاری داشته باشد و هیچ عقل سلیم اصل روابط با سایر ملتسعادتمندانه

کند این اصل اجتماعی در دین مقدس اسالم که داعیه جهان شمولی و دعوت جهانی  می   است در پرتوی ارتباط معنی پیدا
  د المللی ارتباط ایجابینها در سطح ها و ملتاش آن است که با رعایت شرایط هر عصر، با همه نژادها، گروهدارد، الزمه

گسترش داده شود و ازسویی دیگر آیات و روایات فراوانی   اندیشه از طریق گفت و گو دعوت اسالمیکند و با تمام افکار و 
های  بر عنصر جهاد و فضیلت آن وارد شده است، تعدادی از فقهای اسالمی با تمسک به آن آیات و روایات محدودیت

شود این است که اصل چیست. اصل جنگ  می   که در این زمینه مطرحاند، پرسشی  های برشمردهجغرافیایی و مرزبندی
است یا صلح؟ رابطه کشورهای اسالمی با سایر کشورها بر چه اساسی استوار است؟ اگر اصل صلح است، "آمادگی دفاعی"  

 و " جهاد" چه جایگاهی دارد؟ 
 یچارچوب مفهوم .4

د  ها قرار گرفته است و لذا شاهمورد توجه فالسفه و حقوقدانرباز  یبوده كه از د  ی میصلح و جنگ عادالنه از جمله مفاه
عناصر شكل    ی مفهوم  ی و مبان  ی ن رو الزم است ابتدا چارچوب مفهومیاز ا .میاز آن هست  ی مختلف هایری تلّقی یگشكل

 رد. یدهنده صلح و جنگ عادالنه، مورد توجه قرار گ
 بررسی مفهوم صلح و جنگ  .5
 مفهوم صلح  -5-1

در   .آمده است« توافق« »سازش کردن، آشتی کردن( »1۹11فرهنگ عمید،«)آشتی، سازش»لغت به معنای صلح در  
و سازش از معانی صلح دانسته شده و هدنه مقابل جنگ  « تراضی بین متنازعین»و « سلم« »آشتی»لغت نامه دهخدا نیز 

صلح دادن را »معنی شده است. چنانکه « یی صلح، آرام جو خواه، جوینده صلح، طلبندهصلح طلب: آشتی »و حرب و 
آشتی  »و صلح طلب را « آشتی کردن، سازش کردن، مصالحه، مسالمه »و صلح کردن را « آشتی دادن دو قوم یا دو کس

 اند.معنی نموده« خواه، جوینده صلح، طلبنده صلح، آرام جوی
چنانکه در عربی صلح مرادف سلم و در مقابل   .در فارسی صلح در واقع همان آشتی است و در مقابل جنگ قرار دارد

های زبان  در آمریکا میراث )واژه نامه .باشدمی   «war “و در مقابل جنگ «  peace»حرب و در زبان انگلیسی صلح 
  آزادی از اختالف، روابط هماهنگ و »، «توافق یا پیمان برای پایان دادن به خصومت»انگلیسی( صلح این گونه آمده که 

الصلح  : »کندمی   راغب اصفهانی لغت شناس معروف قرن پنجم در مفردات، صلح را چنین بیان« زندگی در صلح با یکدیگر
 « تختص بازالة النفار بین الناس؛ صلح به پاک کردن کدورت از بین مردم اختصاص دارد.

گی  دعوا، نفرت، اختالف، دوری و بیگاندر واقع صلح به معنای ترک مخاصمه و به توافق رسیدن است و به از بین بردن  
  .مردم اختصاص دارد

 .ها و ادیان و مکاتب مختلف نیز صلح در همان معنای آشتی و عدم درگیری و جنگ آمده استها، زباندر فرهنگ
کامل بودن، خوب  شالوم مفهومی است که در معانی   .چنانکه در زبان عبری مفهوم صلح با لفظ شالوم بیان گردیده است



تعبیر   .باشد و در عقاید یهود پایه تکامل و رسیدن به خداستمی   بودن، سالم شدن هم بکار رفته است و اعم از عدم جنگ
قوانین پادشاهان « میشنه تورا»در  .شالوم به معنای صلح به کرات در کتاب مقدس و تلمود آورده شده و نقش محوری دارد

،  )قوانین فقهی بهود« های صلح آمیز را نیازموده باشید.اید تا هنگامی که تمامی راههر جنگی منع شدهشما از  »آمده که 
 .«خداوند تمام جهان و تمام فرزندان ابراهیم را با صلح، برکت داده است»تالیف موسی بن میمون( یا 

بخشد.  می   رک کند، به آنان با صلح، برکتکند هرگاه خداوند بخواهد جمعی را متبمی   همچنین در کتاب مقدس اشاره
  .ی شرعی یهود آن است که برای برقراری صلح، دوستی و عدالت در جهان تالش کنندبر همین اساس وظیفه

در مسیحیت نیز مفهوم صلح به معنای رسیدن به آرامش و پرهیز از جنگ و خونریزی است. به این امر در باب چهارم  
الش  مبارک است ت  »در انجیل متی اشاره گردیده است: « اشعیای نبی   »همچنین در باب دوم کتاب   و « میکاه نبی»کتاب 

 « .کننداشخاصی که برای صلح همت می 
.آیدمی   صلح روح اصلی بشارت مسیح به شمار .آیدمی   در سنت مسیحی صلح جا نمایه و پیام اساسی این دین به شمار

ی فردی صلح بیش از جنبه  گرچه رویکرد دین مسیحیت بر جنبه .برای حاکمیت صلح بر جهان استهدف ظهور مسیح   
 باشد.می   اجتماعی آن

در اوستا این واژه در قالب آخشتی وارد گردیده و بارها بکار   .در دین زردشت مفهوم صلح به معنای آشتی آمده است
آمده است(که به معنی صلح،   11/15و   2/1، یشت1/1، ویسپر1/5چنانکه در یسنارفته )این واژه در اوستا بارها تکرار شده  

 باشد.می   سازش و آشتی
شود. در ویسپرد این معنا تجلی یافته است. در  می   آخشتی در اوستا به معنای ایزد مصالحه، آشتی و صلح هم گفته

اندیشه مطرح در جوامع مختلف و آرمانی    یکاندیشه مکاتب مختلف کم کم به صورت دوره اخیر نیز صلح در گذرگاه 
در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته و با تفکرهای شرقی آسیایی و تفکر مسیحی که صلح  »جهانی گردیده است. 
اند، آمیخته شده است. در این مفهوم صلح شرایطی آرام، بی دغدغه و خالی از کشمکش و ستیز  درونی را معرفی کرده

 « شود.می   آرمان جهانی تلقی است و صلح یک
نتیجه آنکه صلح از دیدگاه اهل ادب، لغت و ادیان و مذاهب در معنای مشترک و واحدی بکار گرفته شده است؛ اگر  

 شود ولی تمامی این معانی به همان می   چه در مکاتب و ادیان تغییراتی در معنا وابعاد آن دیده
ت و سالمت خود و خدا را به همه بندگان ریشه واحد یعنی آشتی برمی  یام امنیاز در نماز، پیق راز و نیة از طریو تزك

 باشد.می   گردند که مقابل جنگ و در گیری
 : صلح در اسالم 5-2

خداوند در این دین، "سالم" به   هایاز نام  ی كیباشد و ی صلح و صفا م  ی شه "سلم" و به معنیدر اسالم نیز که خود از ر
است و مسلمانان  دِن در جوار حق یآرم یبهشت، "سالم" به معنا هایاز نام  ی كیاست و نیز ن بودنآرامش و در اما یمعنا

از این دیدگاه نیز صلح به   .شودمی   اند پس از ارتباط با خدا برسانند، در اسالم نیز دیدگاه مشترکی با سایر ادیان دیدهموظّف
آیه پیرامون   141باشد و در حدود می   ای قرآنیاز سوی دیگر صلح واژه .باشدمی   معنای آشتی و آرامش بخشیدن به جامعه
شوند. اسالم و  می   ی مالزم یکدیگر تلقیاز دیدگاه قرآن، صلح و اسالم دو واژه .صلح در این منبع وحیانی وارد شده است

تباط با یکدیگر بوده و در امتداد هم هستند. هر چند  باشند که دارای ار می   ی مشترکی دارای مفهوم و ریشهصلح دو واژه



 باشد.می   ولی این امر نشانگر اهتمام اسالم به این موضوع مهم .مفهوم عینی صلح و تعریف آن با اسالم تفاوت دارد
 اندیشمندان اسالمی، در اسالم دو تفسیر و معنای عمده از صلح وجود دارد:  توضیح آنکه از دیدگاه

  .باشدمی   ای از آرامشح گونهصلالف:  
خلقت محل تجلی صفات الهی است و لذا صلح تجلی یکی از اسما و صفات   .«هو الملک القدوس السالم المؤمن » 

فلسفه دعوت   .ذات خلقت در مسیر رشد طبیعی و در جریان زندگی بشر نیز گرایش به آرامش و صلح دارد .الهی است
یا ایها الذین آمنو  : »چنانکه در قرآن آمده است .ع وحیانی و قرآن نیز ناشی از همین طبیعت خلقت استانسان در مناب

 (213)بقره/« اید همگان در صلح زندگی کنیدای کسانی که ایمان آورده  ادخلوا فی السلم کافه؛
  ش یافتن است که به لحاظ اهمیت آنکلمه اسالم نیز از کلمه سلم سرچشمه گرفته و در حقیقت تبعیت از خدا و آرام

واژه سالم یا درود اسالمی شعاری است که روزانه یادآور   .در مکتب اسالمی تبدیل به دعای ثابت روزانه مسلمین شده است
  .صلح و آرامش در زندگی انسان است

 ی همزیستی مسالمت آمیز بین انسان هاست .صلح، رابطه ب:
سازد و خواستار مودت، احترام متقابل و پرهیز از تجاوز و تعدی  می   این دیدگاه را ترسیم« صلح » ی اسالم در قالب واژه

ها راحتی بدون فرق گذاشتن میان اعتقادات  از این دیدگاه اسالم روابط مسالمت آمیز بین انسان .باشدمی   به حقوق دیگران
 نماید.می   و پیروان ادیان دیگر ترویج

ان ( »1)انفال/« ؛ میان خود صلح برقرار نمایید و اصلحوا ذات بینکم  ( »123)نساء/« ؛ صلح خیر است خیٌر   الصلح  »
 (۹5)نساء/« ؛ اگر سازش داشتند، خداوند بین آنها سازگاری برقرار خواهد نمودیریدا اصالحاً یوفق الله بینهم

های ادیان  دهد صلح در معنای اسالمی خود، در امتداد دیدگاه و تفسیر می   ها، نشانچنانکه ذکر شد مجموع بررسی 
 گذشته بوده و جنبه متکامل تری به آن بخشیده است.

 مفهوم اصطالحی صلح:   5-3
های  ی لغوی آن بوده و به نسبت هریک از این حوزههای فقهی، حقوقی و سیاسی نیز برگرفته از ریشهصلح در حوزه

 ر گرفته است .علمی مورد تعریف قرا
اند و هدنه، یعنی  یعنی مصالحه و سازش معنا کرده« مهادنه » یا « هدنه»چنانکه فقهای اسالمی در اصطالح آن را 

باشد که برای  می   به عبارت دیگر این همان پیمان عدم تعرض، همزیستی مسالمت آمیز و جنگ نکردن با یکدیگر .صلح
 تمالی است و شرط مدت آن باید روشن باشد. رفع تنازع یا پیشگیری از تنازع اح

باشد،  می   ی توافقات اشخاص بر سر اموال و امور مالی و مادیاز طرف دیگر صلح به معنای دیگر فقهی خود که در حوزه
 نیز حاکی از نوعی سازش است .

از معنای لغوی و متداول گرچه این مفهوم در علم حقوق   .صلح در حقوق و سیاست نیز مفهومی در مقابل جنگ دارد
الملل  بینهای منشعب آن همچون حقوق بشر، حقوق آن فراتر رفته و با شرایطی همراه است. صلح در علم حقوق و رشته

های  تا جایی که تالش برای صلح را از فلسفه .الملل بشر دوستانه، جایگاه و اهمیت فراوانی داردبینو بویژه شاخه حقوق 



 2اند.الملل دانستهبینوجودی حقوق 
باشد و دیگری  می   اول صلح منفی که معنای آن ترک مخاصمه .گرددمی   الملل در دو معنا استفادهبینصلح در حقوق 

یابد که عالوه بر ترک جنگ و مخاصمه، موازین حقوق بشر و بویژه قواعد دموکراسی رعایت  می   صلح مثبت که زمانی تحقق
 گیرد که خشونت ساختاری در آن جامعه وجود نداشته باشد .می   ت صلح مثبت موقعی در جامعه شکلدر حقیق .گردد

: به عنوان وضعیت امنیت و یا  حالت آرامش و یا ساکت  »در لغت نامه حقوقی نیز صلح این چنین گفته شده است: 
 «ی قانون یا سفارش صلح نظم در درون یک جامعه به وسیله

دارد؛ اّما    انیدگاه ادیو محكم با د  ی ناگسستن  یوندیاست و ارتباط و پ  یدار شهیل و ریان، مسأله اصیاد  صلح نیز در همه
شود و  یِق بر ارزِش عدالت، معنادار میاست و با تطب  ی نسب  ی نكته آن است كه صلح، برخالف مفهوم مطلِق عدالت، مفهوم

دالت  چون ع  یادیمی بنیم كه مفاهیشوی، متوّجه میان الهیمطالعه در اداندك    ار جهان سلطه. بایگردد در اختیم  یااّل ابزار 
گر،  یكدیآنها از  یی رد و در صورت جدایگیشان، توأمان صورت میتحّقق عمل  ی باشند ولی ان میاد هایاِت آموزهیو صلح، از اّول

 ماند و نه عدالت. ینه صلح م
 تعریف جنگ  -6

  هایهای دارای آرمانترین راِه تحمیِل "آنچه مطلوب است" توسط گروهی از انساندر طول تاریخ بشری، جنگ، وسیع
 های دیگر بوده است. واال، به انسان

های دیگر انجام شده و با  ها یا گروهها، ملتشود که بین دولتیافته، مسلّحانه گفته می جنگ به درگیری سازمان
 یختگی اجتماعی و تلفات جانی و مالی همراه است. خشونت شدید، گس

هاى مختلفى بیان شده است که هر یک بیانگر نگرش خاصى، به جنگ  درباره جنگ نیز، همانند سایر مفاهیم، تعریف
دهند.  داند که دو یا چند کشور علیه همدیگر انجام مىاست. به عنوان مثال، هدلى بال جنگ را خشونتى سازمان یافته مى

گیرد. کالو زوتیس معتقد است جنگ، به کارگیرى حد اعالى خشونت در راه  هاى داخلى را در برنمىجنگین تعریف، ا
گیرد. در مجموع، به نظر  ها در راه خدمت به دولت و کشور صورت نمىجنگخدمت به دولت یا کشور است. البته همه 

جنگ هنر سازمان دادن  » گوید:هاى باال باشد. وى مىاز تعریف  دهد، جامعتر رسد تعریفى که کوئینى از جنگ ارائه مىمى
 (1۹11احمد نخجوان،«) و به کارگرفتن نیروهاى مسلّح براى انجام مقصود است.

های مختلف تاریخی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناختی، فلسفی، اخالقی  توان از جنبهمی   جنگ را
 و.... مطالعه قرار داد. 

ها " نامید یا تعریف آن را در اراده  ( یا " نبرد مسلحانه بین دولت1۹13المللی") رجینالد،بینتوان آن را یک " واقعه می 
ها در توسل به خصومت یا به عبارت دیگر، در وجود انگیزه و محرک جنگ  عامالن آن یا حداقل در اراده یکی از طرف

توان آن را "فتح، دفاع مشروع، حفظ منافع ملی، اجرای حقوق،  می   هدف،( بر حسب غایت و  1۹1۹خالصه کرد.)والترز،

                                                                    
حقوق بین الملل ، صلح با قرار داد صلح وستفالی تولد یافته است. این قرارداد برای تحقق صلح و خاتمه خشونت، خصومت و جنگ بین . از دیدگاه محققین 2

ر سال منجر شد و د امسیحیان بود. جنگی که در آغاز درگیری بین کشور های کاتولیک و پروتستان بود و در نهایت به نبرد برای استیالی سیاسی و نظامی در اروپ
 . م اتفاق افتاد.1161. م تا 1111های 

 



المللی دارد" نامید. " برخورد خشونت بار تأسیسات  بینتغییر حقوقی و اجرای یک تصمیم جمعی که جنبه نظم عمومی 
در    های دولتی های متخاصم " و "توسل به نیروی مادی به منظور تغییر در چگونگی صالحیتعمومی دولت

 های جنگ است.المللی" از دیگر تعریفبینجامعه 
ها، درگیر اقدامات خشونت آمیز  جنگ، نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرف

شوند. هدف جنگ، شکست دادن طرف مقابل و تحمیل شرایط صلح مورد نظر طرف پیروز است. در جنگ،  می   متقابل
های گوناگون در وسیع ترین  ها که در آن، زور به شکلحانه، مداوم و متقابل است. نوعی برخورد میان دولتبرخورد مسل

 شود. می   حد، مورد استفاده واقع

 اصالت جنگ -6-1

رکان و  آنان، جهاد با مش شود که در دیدگاهمىاز ظاهر گفتار بیشتر فقیهان شیعه و سنّى در بحث جهاد چنین استفاده 
ا به این  توان این نظریه ر مىتاب اصل و قاعده است و صلح حالتى استثنایى دارد. مهمترین دلیلى که با استناد بدان اهل ک

آن است که   -هاى فقهى به صراحت مطرح نشده استهر چند بحث اصالت جنگ و صلح در کتاب  -فقیهان نسبت داد
شرکان  دانند تا بدین وسیله، ممىه شرایط آن تحّقق یابد، واجب اینان جنگ ابتدایى با مشرکان و اهل کتاب را در صورتى ک

اسالم بیاورند و اهل کتاب نیز یا اسالم بیاورند و یا جزیه بپردازند؛ هر چند آنان با مسلمانان خصومت نورزند، مانع دعوت  
 نگردند و به زیردستان و مستضعفان ظلم و ستم روا ندارد.  مىو تبلیغ اسال 

پذیرند و تنها ترک مخاصمه موقت یعنى هدنه را  مىن است که این گروه، صلح دائم را با مشرکان ندلیل دیگر ای
 ترین ادلّه اصالت جنگ دانست:توان مهممىشمارند. ادلّه ذیل را مىجایز 

و    ص دارد اى به صلح مصطلح )عقد پیمان صلح پس از جنگ( اختصااند؛ دستهدو دسته   -معناى اعم  به  -آیات صلح
 آمیز. اى به روابط موّدت  دسته

دسته نخست ناظر بر روابط حاکمیّت اسالم با حاکمیّت کفر و شرک است و دسته دوم ناظر بر روابط مسلمانان با غیر  
م  ر بندى، از آنجایى که اسالم حاکمیّت کفر و شرک را محتمسلمانان و نیز روابط حاکمیّت اسالم با آنان. بر اساس این تقسیم 

داند، صلح دائم و همیشگى را میان حاکمیّت اسالم و حاکمیّت کفر و شرک  مىشمارد و حاکمیّت را از آِن خود مىن
ها حّق حیات و  ورزد، اّما چون براى انسانمىتنها به صلح موقت قناعت   -در صورت مصلحت یا ضرورت  -تابد ومىبرن

یشه  پرا با کافران و مشرکانى که ستم   -حاکمیّت و خواه افراد مردم مسلمانخواه    -انتخاب قائل است، روابط مسلمانان
 زند.مىآمیز رقم نیستند، بر همزیستى مسالمت 

لِْم فَاْجنَْح لَها» آیه   ال یَنْهاکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم» توان از دسته نخست آیات صلح و آیهمىرا  «وَ إْن َجنَُحوا لِلسَّ
 د.شمار آور   توان از دسته دوم آیات صلح بهمىرا  «…لم یخرجوکم من دیارکم أن تبّروهم و تقسطوا الیهم   فى الّدین و 

  رود و مىمعناى صلح   به« سلم»بندى وجود دارد. در آیه نخست، سخن از هایى از این دو آیه بر این تقسیم قرینه
صلح با دشمنان با آن حضرت است؛ اما در آیه دوم، سخن از موّدت  گیرى در باره  است که تصمیم )ص( مخاطب، پیامبر اکرم

 اند.ورزى است و مخاطب، همه مسلمانان  و عدالت
بندى را بپذیریم، راه حّل جمع آیات مطلق جهاد و این آیات بدین صورت است که دسته نخست آیات،  اگر این تقسیم 



میّت کفر است، و آیات مطلق جنگ، ناظر بر حالت اّولیّه، ولى دسته  ناظر بر حالت ثانویه در روابط حاکمیّت اسالم و حاک
دوم آیات، ناظر بر حالت اّولیّه در روابط حاکمیّت اسالم با غیر مسلمانان یا روابط مسلمانان با آنان است. بنابراین، در  

،  در روابط مسلمانان و کافران  بر جهاد است و صلح حالتى استثنایى دارد و   روابط حاکمیّت اسالم با حاکمیّت کفر، اصل
 آمیز و روابط عادالنه است و جنگ و خصومت حالتى استثنایى دارد. اصل بر همزیستى مسالمت 

  تئوری جنگ عادالنه -6-2
توان تا دوران دور و  می   های آن راجنگ عادالنه یا جنگ مشروع یک دکترین قرون وسطای اروپاییست؛ هرچند ریشه

گردد. رومیان که به سلحشوری  در کتاب مهابهاراتای هندوها دنبال کرد. ابداع این مفهوم به دوران جمهوری رم بازمی 
اش خود رومیان بوده و در آن جنگ، خدایگان را به شهادت  نامیدند که آغازکنندهمی   معروف بودند آن جنگی را عادالنه

نده  اول، زمانی که اقدام کن  ای خود گرفته باشند. از نظر آگوستین جنگ تنها در دو صورت مشروع بود:هاعمال و سلحشوری
محق به جنگ باشد یعنی در حال دفع تجاوز یا در پی بازپسگیری اموال مسروقه و یا در پی مجازات یک تخلف از قرارداد  

د. از آنجایی که در مورد دوم، خدا به طور مستقیم و خاص  بین دو دولت باشد؛ و دوم، جنگ به امر خدا صورت گرفته باش
ی جنگی نبوده است، در مورد دوم همان صالحدید نایبان خدا بر زمین یا اولیای کلیسا مد نظر است. از همین  فروزنده

 نامیدند.می   های صلیبی بین خود و مسلمانان را جنگی مشروعجنگرهگذر مسیحیان آن دوران، 
 نظر اسالم جنگی است که در پی رهایی مال و جان مسلمانان از ظلم و ستم و تجاوز بوده باشد.   جنگ مشروع از 

 الزم است دو نوع رویکرد به تئوری جنگ عادالنه را از هم تفکیک کنیم:
 جنگ عادالنه در مقام احقاق  -2   جنگ عادالنه در مقام اثبات -1

تواند عادالنه باشد می   هرگونه بروز عملی جنگ، در مورد امکان اینکه آیا اساساً جنگیدر بخش اول، یعنی قبل از تحقق  
کنیم  می   دهیم؛ یعنی فرضمی   کنیم. در خصوص مورد دوم، جنگ عادالنه را در مقام احقاق مورد واکاوری قرارمی   یا نه بحث

به وقوع بپیوندد باید از طرف چه نهادهای نظارتی  تواند  می   امکان حدوث جنگی عادالنه وجود دارد، حال که چنین جنگی
  و با چه تمهیداتی صورت بگیرد و پس از وقوع جنگ، در مورد عادالنه جنگیدن و حدود مشروع بودن جنگیدن بحث

 کنیم.می 
 جنگ عادالنه در مقام اثبات -6-2-1

رویه ای ظالمانه است. اما از طرفی    ی مقابل ظلم است. پس جنگ عادالنه، راهی برای پایان بخشیدن بهعدل نقطه
سیار مبهم!  پذیر، با تعریفی بترین مفاهیم در طول تاریخ بشریست؛ مفهومی مثبت و همهترین و پیچیدهعدل یکی از مبهم

تواند  می   توان عادالنه نامید که نسبت به سود، ثروت، تثبیت مقام، نژاد، دین، عقیده و سایر وجوهی که "ما" رامی   جنگی را
 . بردمی   است و رهایی او، از رنجی که انسان از "دیگری" متمایز کند بی طرف باشد. در این صورت علت اصلی مداخله،

 جنگ عادالنه در مقام احقاق  -6-2-2
حال که امکان عادالنه بودن جنگ را بررسی کردیم، بحث بررسی سازوکاری جهانی و عادالنه برای پیشگیری از جرایم  

 آید.می   نی و از طرفی، بحث در مورد جنگیدن عادالنه به پیشانسا
منفعه  المللی بتوانند عادالنه بودن آن و تهی التمام یا اکثر کشورها و مجامع بین اگر قرار باشد، جنگی عادالنه باشد، باید

ابی  ی جهان با سازوکار انتخرا برای کشور متخاصم، مورد تایید قرار دهند. پس بهتر است مجمعی عظیم از کشورها بودنش



عادالنه و برابر، که غالباً تضاد منافع در آنها اجتناب ناپذیر است، در مورد لزوم جنگ علیه دولتی ضد بشری، به داوری  
تواند  می   بنشینند. تضاد منافع کشورها با یکدیگر، امکان عادالنه بودن برآیند خروجی رای آن مجمع را با تقریب خوبی

ی مداخله بر دوش کشور یا کشورهای  ای روشن، شفاف و متمایز از شدت و دامنهد. همچنین آن مجمع باید برنامهتایید کن
متخاصم قرار دهد تا بتواند بر روند جنگ، نظارت تام و تمام داشته باشد و در صورت لزوم، کشور یا کشورهای متخاصم را  

 مورد بازخواست قرار دهد.
را تا جایی ادامه دهد که خطر و بحران انسانی رفع شود. همچنین باید میزان   د جنگهمچنین کشور متخاصم، بای

خسارات وارد آمده در طول مداخله به قدری باشد که هر کس بتواند بر ضروری بودن آن صحه بگذارد و از طرفی آنقدر  
 اعتنایی مواجه کند.ی کشور متخاصم با بدبینی و بینباشد که مردم آن کشور را نسبت به آرمان عادالنه

امید چشمگیری بر موفقیت   ی جنگی عادالنه دارد،از طرفی اگر جنگی صورت گرفت، باید طرف متخاصم که داعیه
  تنها شرایط برای مردم رنج دیده بیش از پیش ناگوار  در جنگ علیه دولت نامشروع داشته باشد. چه در غیر این صورت، خود
ل نقض سیستماتیک حقوقشان، باید طعم تلخ مصائب جنگ را نیز بچشند و پس از موفقیت  شود؛ آنها عالوه بر تحممی 

تر از قبل برای سرکوب و نقض حقوقشان از جانب حاکمیت  دولت نامشروعشان در جنگ، احتماالً شرایط امنیتی فوق العاده
 مغرور از پیروزی، به وجود خواهد آمد.

خود را از جنگ بداند: سرنگونی دولتی ضد انسانی و نامشروع؛ از این  همچنین کشور متخاصم باید به درستی هدف  
از قبیل اسرا، مجروحین و غیر نظامیان شهروند، احترام کامل   اصل مصونیت غیر جنگجویان جهت کشور متخاصم باید به

شخص  استراتژیک و م  های دقیق قبل از تهاجم به نقاطریزیبگذارد. مورد اخیر با پیشرفت جنگ افزارهای دقیق و برنامه
المللی بر حسن اجرای جنگیست که  بینقابل حصول است و بخشی دیگر تابع مدیریت اخالقی جنگ و نظارت مجامع 

 خوانیم.می   اشعادالنه
 

 : عدالت -7
عدل به معنای داد، انصاف امری بین افراط و تفریط، میزان، برابر کردن چیزی با چیزی، نهادن هر چیزی به جای  
خود)هجویری(، دادگری، انصاف و راستی و امثال آن آمده است. اهل لغت نیزآن را در برابر ظلم )اضرب الموارد(، بیداد،  

 اند.ستم )دستورالغه( وجود )منتهی االرب( دانسته
  توانمی   های روشن و همسویی بر آن حاکم است، معنی آن رابا توجه به معانی عدل که همچون صلح به نوعی نگرش

العدل »به زیبایی آن را در نهج البالغه ترسیم نموده است.   )ع(در قرار گرفتن هر چیزی در جای خود دانست چنانکه امام علی
العدل  »نمایند: می   و در ارتباط با ایست و نقش آن اشاره« دهد.می   یضع االمور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جای خود قرار

گویند: عام و مدیر و  می   در همین ارتباط به زیبایی  )ره(استاد مطهری« و مدبری کلی استسائس عام؛ عدالت قانونی عام  
رت  از نظر حض»و « مدبری است کلی و شامل، که همه اجتماع را در برمیگیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند...

تی نگهدارد، به پیکر اجتماع، سالمت و به روح  تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را براحمی   آن اصلی که )ع(علی
تواند همه را در  می   فاّن فی العدل سعه؛ همانا در عدالت گنجایش فراوان است و« »اجتماع آرامش بدهد عدالت است.

 «برگیرد.



 و ضدِّ ظلم است.  حقوق  احقاق ی معنبه عرف عدالت در لغت به معنای برابری و توازن است در زبان
 شهداء لله نیقّوام كونوا امنوا نیالذ هایا ای"كند؛ ی م هیتوص هاانسان به را عدالت گرفتن شیپ در كه یاتیآ نیباتریز

 (3مائده/تعملون".) بما ریخب الله انّ  الله اتقوا و یللتقو  اقرب هو ااّلتعدلوا، اعدلوا یعل قوم شنئان جرمنكمی ال و بالقسط
 اشی درون و یباطن لی، می اختالف در انسان كه ابدییم یشتر یب ارزش ییآنجا رفتار، در عدالت ،هیآ نیا یمبنا بر

برخورد   و عدالت یاجرا از را یو  ،شیگرا و عالقه آن یدهد ولی م صیتشخ یگر ید نفع به را، قتیحق باشد؛ اّما ی سمتبه 
 ،یفرد مختلف ابعاد اسالم در عدالت نیكند. بنابراعدالت عمل  یل، بلكه بر مبناینه بر اساس م  ی عنیندارد  باز منصفانه،

 یعیتشر قواعد در تنها كه دارد آن از باالتر یرد و شأنیگی در برم را دادن یو گواه یداور  رفتاری، ،یاقتصاد ،ی اجتماع
از   واست  دیتوح اصل یحت و اسالم یایزوا تمام در یجار  و ریفراگ یروح همانند رد؛ بلكهیگ یجا یاسالمی فقه و
 م( 211۹شود")آل نجف،ی م آشكار اسالم ینید میمفاه گرید با آن وندیپ و عدالت اصل تیاهم كه نجاستیا

بیان    منظور کرده و سه فضیلتای که نزد یونانیان موضوعیت داشته،  افالطون عدل را به عنوان یکی از فضائل چهارگانه
. خویشتن داری یا انضباط )عفت( که هریک از این سه فضیلت به  ۹. دلیری )شجاعت(، 2.فرزانگی )حکمت(، 1می کند 

 نظر افالطون، خاص گروه معینی در مدینه فاضله است...
تگی  اندازه شایسمعه باید بهگوید که جایگاه حقوق هر کس در جاداند و میارسطو عدل را نه برابری بلکه تناسب می

 و دانایی او باشد
کرد  ادرتوان دستورالعمل صکرد و اعتقاد داشت که در شهر دنیا نمی"آگوستین" عدالت را به مطابقت با نظم تفسیر می

 (۹1۹دارد، عدل است)حقیقت ، صو آن چه جامعه را پایدار نگاه می
یر و  های فراوانی و پیرامون تفستاریخ تفکر بشری بوده و دیدگاه  همچنین عدل به مانند صلح از مباحثی با اهمیت در 

تعبیر آن پدید آمده به طوری که آن را به یکی از بزرگترین مسائل فلسفی جهان تبدیل نموده است. ادیان مختلف و اسالم  
و خداوند خلقت را  های زیادی شده است. عدل در نقطه آغازین خود، بصورت عام صفتی الهی بوده  نیز درباره آن بحث

های اساسی اسالم را پیرامون عدل به  بر اساس تجلی عدل خویش در قالب نظامی عادالنه پدید آورده است. در این دیدگاه
 آوریم:می   اختصار
  ای در برقراریبر اساس جهان بینی اسالمی جهان واقعیتی براساس عدالت است و عدالت نقش تعیین کننده -1

بالعدل قامت السماوات و االرض؛ آسمان و زمین بر پایه عدالت برپاست »آفرینش دارد،  های هستی و جهاننظام
باشد. در این نظم هر چیزی دارای  می   در این دیدگاه جهان خلقت هدفمند است و دارای نظام و نظمی خاص«. 

در جای خود قرار  ( و الزمه این امر، آن است که هر چیزی  1رحمن/«)و وضع المیزان»میزان و جایگاهی است، 
 داشته باشد. 

باشد و همانند قوانین  می   های حاکم بر جهان و طبیعتبا توجه به نظم در خلقت، عدل و عدالت از قوانین و سنت -2
باشد که امکان تخلف از آن وجود ندارد، زیرا موجب از هم پاشیدگی و اختالل در  می   ثابت از سنن جبری طبیعت

 .شودمی   نظامات موجود جهان
عدل در ارتباط با انسان جنبه خاصی دارد. از دیدگاه اسالم انسان به جهت آنکه دارای اراده بوده و به واسطه   -۹

 باشد، از نوعی اختیار برخوردار است.می   اراده دارای قدرت انتخاب



وسع کرسیه السماوات و  »گیرد می   بنابر نظریه صحیح اسالمی که همه چیز در جهان در حوزه اراده الهی قرار -4
ها  (، اوامر و اراده الهی به صورت سنت255بقره/«)ها و زمین را فرا گرفتهاالرض، قلمرو حاکمیت خداوند آسمان

باشد که  می   باشد. همچنین رفتار و اعمال انسان نیز بر اثر عامل ارادهمی   و علل و عوامل حاکم بر طبیعت و انسان
نت الهی است و به خواست خداوندی انسان دارای چنین نیرویی است. لذا اراده انسان حاصل  اراده نیز یک س

 اوامر الهی است.
باشد  می   آید، حاصل کار خودشمی   باشد، آنچه از اعمال و رفتار او پدیدمی   بنابر آنکه انسان دارای اراده و اختیار -5

 آید.می   او به وجود  و صالح و فساد یا ظلم و عدالت در نتیجه نقش آزادانه
ان  های طبیعی و دنیوی انسادیان الهی بویژه اسالم بر مبنای نظام حاکم طبیعی و با ایجاد هماهنگی میان خواست -1

های معنوی او، به سوی ایجاد برابری، قسط و عدالت اجتماعی نظر داشته و خواست و تأمین عدالت  با گرایش
  بشر و ایجاد آرامش و زندگی سالم و صلح آمیز برای انسان  اجتماعی برای تحقق آرمان هم بستگی جمعی 

باشند. در واقع انسان به طبع عدالت عام جهان آفرینش باید در زندگی جمعی خویش نیز عدالت را جاری  می 
سازد و با احترام به حق دیگران، قوانین و قراردادهای اجتماعی و عدم تبعیض و ظلم عادل باشند. عدالت هر  

 گردد. می   ب عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی سبب آرامش و ایجاد صلح در میان جامعه بشریانسان سب
 نتیجه آنکه از دیدگاه اسالم:

 های جاری در جهان است.عدالت امری اصیل و از سنت  -الف
 انسان موجودی دارای اراده، و اختیار بوده و آزاد و انتخابگر است.  -ب
عی در انسان، عدالت در حوزه فردی و اجتماعی زندگی او مولود و تابع اعمال و رفتار  های حاکم طبیعلیرغم سنت  -ج

 باشد.می   خودش
 شود.می   برقراری عدالت اجتماعی سبب همبستگی و ایجاد صلح جامع بشری  -د
 

 در اسالم  عدالت -7-1
  ی اسیو س ی اجتماعاهداف   نیاز مهمتر ی كی در جامعه،آن  ی نیع  تحّقق  است كه  مییمفاه  نیتریی ر بنایعدالت نیز از ز

است قل و مستمطلق  ی خود، مفهوم  بلكهست ینن یاز د  و برگرفته  نیدتابع  یامر   است. عدالت،اسالم نیبخصوص د  ان،یاد
 است.ن یداس یمق  عدل،  بلكهست ین  عدل  اسیمق  ن،یگر دید  انیب. به ینهایآنهم ارزش مطلق و 

لكلمة ربَّك   تَمَّتْ "وَ    "میالَعلُع یو ُهو السملِكلماته   ِصدقاً وعدالً ، ال ُمبدِّ
او  كه ی را ندارد. بدرست  آن لیر و تبدییتغتوان كس چید و هیرس  حدِّ كمالبه و عدالت  ی راست  یپروردگار تو از رو   كالم

 (115/شنوا و داناست. )انعام
  است یار یو مع  عدالت"خود، مالك "قِت عدالت است. به اینكهیفهِم مطلق بودِن حق  یبراان،  ین بیباتریة فوق، زیآ
اجرای    جاد و یو رهبران دینی در ا  نید  نقش  شوند و البتهی م  دهیو سنجگرفته شكل آن  براساِس   ،ینیدو احكام   میمفاهكه 

و  عدالت  یی در برپا  یمهمّ   عامل  -یانسان هاید فطرتییل تأیبه دل -تنها نه   ی الهان یدرا ا یاست؛ ز  ی ، نقشی اساسعدالت
 – یروح یی اجرا  ضمانتن چون ید و همچنینمای م  قانونوضع   عدالت،  ن، براساسیروند بلكه دی شمار مبه آن ِت یتقو



 شود.  محسوبعدالت در جامعه   یاجرا مذكِّر و مقوِّمِ   نیتواند بهتری دارد، م  همراهبه  ی بیتأد - یقیو تشو ی روان
 .یافت ()علیه السالمیعل حضرت  در كالمتوان ی را م  عدالت فِ یتعرن یو كاملتر  نیتركوتاه

 گذارد.ی م  خودش  یجاز را به یهر چَمواِضعها" عدالت   یاالمَور فَضُع ی"العدل 
خود  حقِّ ز به یهر چ  ،یر یتعبند و به یخود بنش ی واقع یجا  ز بهیهر چ  آنكهاز است   عبارت  ، عدالتفیتوص  نیبنابرا

 شود.  داده یو   ز، بهیو هر چهركس   ا حقِّ یبرسد 
 

 اصل صلح و جهاد  -8
 شود؟می   آید که اگر اصل، صلح است جهاد چگونه بر این اصل منطبقمی   این سوال پیش

ت و خواب نیست. آماده سازی امکانات، پرکردن مرزها و مرزداری در راه  صلح سالح بر زمین گذاشتن و راحتی، غفل
خواند، به هراس افکنده شود. امروزه  می   های اسالمی راخدا واجب است تا دشمنی که به خود حدیث تجاوز به سرزمین

های امروزه، این امر برای  شود گرچه نزد دولتمی   این آمادگی از حیث ِعده و ُعده "صلح مسلح" یا "موازنه قوا" نامیده
 اندازی جنگ و مسابقه تسلیحاتی است.راه

شود. این  می   ای است که با هدف خیر خواهی برای انسانها و اصول انسانیت انجامجهاد اسالمی، جنگ شرعی عادالنه
جهاد به خاطر حفظ و نگهداری بقای جامعه اسالمی و یا استقالل است و نه به خاطر فتح مادی یا گسترش جغرافیایی یا  

اجباری؛ چنانکه دول استعمارگر با بهانه استعمار و آبادانی، کشورهای دیگر را مورد تاخت و تاز و هجوم قرار داده   استعمار
ای  ارت منابع آن کشورها مشغولند. جهاد، امری بسیط، یک بعدی و جنگ محض نیست، بلکه مقولهو با وسایل مختلف به غ

 اند.کلی، چند بعدی و کامل است. بدین خاطر بر آن نام جهاد گذارده
در فقه و حقوق اسالمی، تعریفی از جنگ نداریم. همه تعاریف وارده از جهاد یا دفاع مشروع است و چنانچه از قتال 

 شود این موارد مقید به فی سبیل الله است. جنگ مشروع در اسالم جهاد فی سبیل الله است. می   ب نام بردهیا حر 
 

 نتیجه: -9
ی تعامل وهمزیستی مسالمت آمیز،  رسیم که شریعت اسالم در هر عرصهمی   از مطالعه مطالب فوق به این نتیجه

هدایت روشن و دستور معین داشته و نصوص که درباره فضیلت جهاد و مبارزه آمده است ممکن این تصور را در ذهن  
قیهان  بارات برخی فخلق کند که از نظر شریعت اسالمی، اصل در روابط با غیر مسلمانان جهاد و درگیری است؛ چنانکه از ع

شود که در سال نهم هجری و بعد از  می   کند ولی اگر آیات جهاد بر اساس زمان نزول مطالعه شود، دیدهمی   به ذهن تبادر
  ( نظریه اصالت صلح را تقویت2۳نقض پیمان و امان مشرکین و توطئه و تبانی علیه مسلمانان نازل شده است )توبه/

ر، در  اند، که یا اسالم ویا شمشیرابر کافران غیر اهل کتاب آنگونه طرفداران اصالت جنگ گفتهکند اگر قرار باشد در بمی 
 دهد.نمی   این صورت اسالم در انتخاب آگاهانه وآزادانه ارزش

و از سوی دیگر ادله همزیستی مسالمت با غیر مسلمانان خیلی زیاد است و از نظر نگارندگان، اسالم دین صلح و سالم  
امنیت است وجهاد در صورتی است که   اش در امان وصل بر این است که هر انسانی خون، مال، ناموس و اموالاست و ا

کافران در مقابل دعوت اسالمی بایستند و در کوشه وکنار دنیا مستضعفان عالم را عذاب و شکنجه نمایند و جهاد زمینه ساز 



 اسالم لبیک بگویند و هیچ کس مانع آن نشود.های پاک به دعوت  آزادی بیان و عقیده است تا جان
های دین اسالم است ولی در ضمن باید آنان را امین اسرار  و رفتار شایسته و اخالق پسندیده با هر انسانی جز ارزش

باشد. و  می   جامعه دانسته نشود و در روابط و مناسبات، دو اصل سلطه ناپذیری اسالم وعزت اسالم و مسلمین مورد توجه
های نظامی نیست، بلکه باقوت و قدرت مذاکره  طرف دیگر اصالت صلح به معنای تغافل وسستی مسلمانان از رزمایش  از 

 .های مهم قرآن کریم استنمودن، باقوت در برابر حمالت و تجاوزات کافران ایستادن یکی از آموزه
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