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Abstract  
One of the human rights that has been taken into account in most of the moral and legal 
schools is "the freedom right", according to which one cannot impose a belief on anyone. 
This right is also emphasized in a number of Quran verses, such as the verse of 
‘‘La 'ikraha fi al-din’’. However, some argue that "freedom of opinion" is in conflict with 
the verdict of "offensive jihad". The present study, based on three points, has criticized the 
conflict between the freedom of opinion and offensive Jihad, which includes: 1. The 
incorrectness of considering the Islamic conquests in the analysis of offensive jihad as a 
touchstone; 2. Paying attention to removing the barriers to religious belief as the primary 
goal of offensive Jihad; 3. Independency of offensive jihad with compulsion in being 
religious. The research method is descriptive and analytical, and our findings show that 
since the goal of Islam from the order of offensive jihad is to eliminate the domination of 
the rulers of the people for the free admission of religion, and on the other hand, it leaves 
the audience free to maintain their religion, there is no doubt left for the conflict between 
"freedom of opinion" and the verdict of "offensive jihad". 
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 چكيده
توان  است كه براساس آن، نمي "حق آزادي"حقوق انسان كه در عموم مكاتب اخالقي و حقوقي مورد توجه قرار گرفته،    از جمله

نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. با » ال اكراه في الدين«ي   اي را بر كسي تحميل كرد. اين حق در شماري از آيات قرآن نظير آيه عقيده
منافات دارد. پژوهش حاضر با تكيه بر سه نكته، تنافي آزادي عقيده  "جهاد ابتدايي"با حكم  "آزادي عقيده"اند كه  يحال برخي مدع  اين

. توجه به 2. نادرستي معيار قراردادن فتوحات اسالمي در تحليل جهاد ابتدايي؛ 1با جهاد ابتدايي را مورد نقد قرار داده است كه عبارتند از: 
داري. روش پژوهش توصيفي و  . عدم تالزم جهاد ابتدايي با اجبار در دين3عنوان هدف اساسي جهاد ابتدايي؛   باوري به برداشتن موانع دين
ي حاكمان بر مردم براي پذيرش   جا كه هدف اسالم از تشريع جهاد ابتدايي، كنار زدن سيطره  دهد، از آن  ها نشان مي  تحليلي بوده و يافته

با  "آزادي عقيده"ي تنافي  گذارد، جايي براي شبهه از سويي ديگر، مخاطبان را در ماندگاري بر دين خود آزاد مي ي دين است، و  آزادانه
 ماند. باقي نمي "جهاد ابتدايي"حكم 

 
 آزادي عقيده، جهاد دفاعي، جهاد ابتدايي، جزيه، فتوحات اسالمي. هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
هاي   ي آموزه  م جواز اجبار ديگران به پذيرش دين، از جملهو عد "آزادي عقيده"تأكيد بر حق 

). 85: 1395تابناك اسالم است كه بارها در متون ديني مورد توجه قرار گرفته است (نصيري، 
) بازتاب يافته 256(بقره: » لَا إِكْرَاه في الدينِ«ي   ي آزادي عقيده در آيه  رساترين پيام اسالم درباره

باوري مجبور   داري و دين  توان يا نبايد در دين  ين آيه آن است كه كسي را نمياست. مفهوم ا
 ساخت.
معناي واداشتن ديگري به كاري است كه به هر دليل آن را   به "كره"ي   از ريشه "اكراه"ي   واژه

، 1408؛ طريحي، 376: 3، ج1910؛ فراهيدي، 707: 1، ج1362شمارد (راغب اصفهاني،   ناپسند مي
 ).30: 6ج 

رود (معين،   كار مي  معناي كيش، وجدان، داوري، قانون، حق و آيين به  نيز به "دين"ي   واژه
معناي جزا، طاعت و عادت دانسته   ). خليل بن احمد فراهيدي، دين را به1278: 2، ج1371

ت (ابن )؛ ابن فارس نيز مفهوم اساسي آن را انقياد و اطاعت دانسته اس72:  8، ج1910(فراهيدي، 
هاي متفاوتي ارايه شده است؛   ي تعريف اصطالحي دين، ديدگاه  . درباره1F1)32: 2، ج1411فارس، 

بيني   هاي عملي هماهنگ با نوعي جهان اي از برنامه عنوان نمونه، عالمه طباطبايي دين را مجموعه  به
عقايد، اخالق، قوانين و اهللا جوادي، دين را عبارت از مجموع   ). آيت2: 1383داند (طباطبايي،   مي

ها الزم است (جوادي آملي،   ي انساني و پرورش انسان  ي امور جامعه  داند كه براي اداره  مقرراتي مي
اي براي جهان  معناي اعتقاد به آفريننده  اهللا مصباح يزدي نيز معتقد است كه دين به  ). آيت93: 1372

 ).28: 1، ج1377است (مصباح،  و انسان و دستورهاي عملي متناسب با اين عقايد
داري نيز دو ديدگاه عمده وجود دارد؛ شماري از مفسران آن   ي معناي نفي اكراه در دين  درباره

داري را جعل نكرده و اجبار   دانند؛ يعني خداوند حكم اجبار به دين  معناي نفي تشريعي مي  را به

                                                           
: 6، ج 1408؛ طريحي، 323: 1362؛ راغب اصفهاني، 169: 13، ج1405منظور:  باره ر.ك: ابن  تر در اين  . براي آگاهي بيش1

251. 
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، 1356اهللا كاشاني(  مفسران فريقين، مال فتحديگران را به پذيرش دين ناروا دانسته است. در ميان 
، 1415) و طبري (396: 1، ج1424)، محمدجواد مغنيه (208: 1تا، ج  )، عالمه بالغي (بي98: 2ج
دانند؛   اند. در مقابل، برخي از مفسران، نفي اكراه را ناظر به مقام تكويني مي ) از اين دسته25: 3ج

داري را اراده نكره و اساساً آن را ناممكن دانسته است.   ر دينيعني خداوند در نظام تكوين، اكراه د
: 1تا، ج  اهللا زمخشري (بي  )، جار163: 2تا، ج  االسالم طبرسي (بي  )، امين311: 2تا، ج  شيخ طوسي (بي

) و عالمه طباطبايي 13: 13، ج1352)، ابوالفتوح رازي (345: 1، ج1369)، فاضل مقداد (387
 اند.   از اين دسته 2F1)342: 2تا، ج  (بي

كه مفاد آيه را عدم اكراه تشريعي يا تكويني بدانيم، آيه در هر دو صورت بر   با صرف نظر از آن
دانستن عدم اكراه، عدم مجاز آن در عالم   ي تكويني  آزادي عقيده داللت دارد؛ زيرا حتي نتيجه

دنبال حكم   گفته، به  س احتمال پيشحتي بر اسا«اهللا جوادي آملي:   قول آيت  تشريع خواهد بود. به
بودن اكراه بر عقيده) حكم تشريعي ارشادي فقهي نيز هست كه عدم جواز اكراه در   تكويني (محال

). افزون بر اين مطلب، 343: 2تا، ج  ؛ طباطبايي، بي172 - 171: 1375(جوادي آملي، » دين است
كند كه اگر در گرماگرم جنگ،  نان توصيه ميقرآن با احترام به اصل آزادي تفكر و عقيده به مسلما

البته در صورتي كه توطئه  -خواهد سخن اسالم و قرآن را بشنود  يكي از مشركان اعالم كند كه مي
جنگ را موقتاً رها كنند و به او فرصت شنيدن دهند. از اين مسأله در فقه  -و نيرنگي در بين نباشد 

 بس و ترك مخاصمه) ياد شده است:  ناي قرارداد آتشمع  (به "مهادنه"يا  "هدنه"با عنوان 
وإِنْ أَحد من الْمشْرِكينَ استَجارك فَأَجِرْه حتَّي يسمع كلَام اللَّه ثُم أَبلغْه مأْمنَه ذَلك «

دا و اگر يكي از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كالم خ؛ بِأَنَّهم قَوم لَايعلَمونَ
 ).6(توبه: » را بشنود؛ سپس او را به مكان امنش برسان، چراكه آنان قومي نادانند

بس) نمايد، تا فرصتي   ي جنگ درخواست هدنه (آتش  بر اساس اين آيه، اگر مشركي در بحبوبه

                                                           
معني حصول ادراك تصديقي در ذهن انسان، عمل اختياري نيست تا منع يا   اساساً عقيده به«. عالمه طباطبايي معتقد است: 1

 ).117: 4تا، ج  (طباطبايي، بي» تجويز يا آزادي به آن تعلق گيرد
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ي او واقعي باشد و مكر و نيرنگي در بين نباشد،   يافته و با اسالم آشنا شود، درصورتي كه خواسته
اند؛ جالب آن كه اگر آن مشرك با تبليغ و معرفي اسالم قانع نشد و  لمانان موظف به ترك جنگمس

؛ فاضل 345  : 2  ، ج1365سالمت به پناهگاه او برسانند (كاظمي،   اسالم نياورد، آنان بايد او را به
 ).380  : 1  ، ج1419مقداد، 

نمايد كه چرا در   م، اين شبهه رخ ميهايي در قرآن و اسال  حال با توجه به وجود چنين آموزه
بيني شده است؟! آيا جز اين است كه در جهاد ابتدايي، ساكنان سرزمين   اسالم جهاد ابتدايي پيش

شده ناگزير به كنارگذاشتن دين و باور خود و ناچار از پذيرش اسالم خواهند بود؟! ما در اين   فتح
باوري است،  ي در جهاد ابتدايي، برداشتن موانع دينمقاله با عطف توجه به اين نكته كه هدف اساس

 دهيم.  داري را مورد تأكيد قرار مي عدم تالزم ميان جهاد ابتدايي با اجبار در دين

 رابطه آزادي عقيده با جهاد ابتدايي
شود كه براي گسترش اسالم و دعوت از پيروان ساير  نوعي از جهاد گفته مي  جهاد ابتدايي به

 باره چنين آورده است:  عنوان نمونه، شهيد ثاني در اين  گيرد؛ به رش اسالم انجام مياديان به پذي
كتاب الجهاد (وهو أقسام) جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى اإلسالم وجهاد من يدهم «

على بالدهم، أو أخذ مالهم وما  على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيالئهم
 .)379: 2، ج1967» (أشبهه

 آمده است: "اإلسالميه  الفقيه وفقه الدولت  دراسات في واليت"در كتاب 
وقسم الفقهاء الجهاد إلى قسمين: الجهاد االبتدائي، والجهاد الدفاعي. وأرادوا من األول «

قتال المشركين والكفار لدعائهم إلى االسالم والتوحيد والعدالة. ومن الثاني قتال من دهم 
اع عن حوزة االسالم وأراضي المسلمين ونفوسهم وأعراضهم المسلمين منهم للدف

 ).115: 1(ج» وأموالهم وثقافتهم
نظران معاصر معتقدند كه اساساً جهاد ابتدايي به اين هدف كه مشركان دعوت   برخي از صاحب

مباني فقهي "اي كه با عنوان   به اسالم شوند، تشريع نشده است. سيد محمدجواد ورعي در مقاله
ي حكومت اسالمي منتشر ساخته، بر اين نظريه پاي فشرده   فصلنامه 43ي   در شماره "ابتداييجهاد 
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 است. او معتقد است:
دليلي بر وجوب جهاد با مشرك بما هو مشرك وجود ندارد؛ نه آيات، نه روايات، «

ي دوم، يعني   چه دليل معتبري بر مسأله  نه سيره و سنت پيامبر و نه اجماع. چنان
 ).23: 1386» (شدن، غير از اتفاق فقها وجود ندارد  با مشركان تا مسلمانجهاد 

ها بر جواز يا وجوب جهاد ابتدايي استفاده   وي پس از بررسي تفصيلي آياتي كه عموماً از آن
 كند:  شده، استنباط نهايي خود را چنين اعالم مي

اين كه جهاد از بررسي آيات جهاد به اين نتيجه رسيديم كه دليل روشني بر «
كه هيچ كدام   منظور واداركردن مشركان به پذيرش اسالم باشد، وجود ندارد؛ چنان  به

با هر هدفي انجام  - داللت روشني بر اين مدعا نداشت كه يكي از احكام جهاد
 ).55-54(همان: » شدن كفار باشد  لزوم مسلمان -گرفته باشد 

مشركاني است كـه بـا مسلمانان سر ستيز داشته،  جهاد ابتدايي با«ورعي بر اين باور است كه 
شدن   اند. البته يكي از احكام اين جهاد، لزوم مسلمان  كنند؛ يا مانع بسط و گسترش اسالم  گري مي  فتنه

مزاحمت براي مسلمين را دارند،   ي سوء  كفار است تا خيال مسلمانان از چنين مشركاني كـه سابقه
 ).63(همان: » آسوده شود

منظور دعوت مشركان و كافران به پذيرش   ين كه اساساً ادعا شود در اسالم، جهاد ابتدايي بها
راحتي به تاويل برد،   اسالم تشريع نشده و آيات و روايات و گفتار نسبتاً صريح فقيهان را بتوان به

فرض اين   وجود، پيش  مدعايي است كه بايد در جايي ديگر مورد نقد و بررسي قرار گيرد. با اين
منظور دعوت كافران و مشركان به پذيرش اسالم است؛ با اين   مقاله پذيرش تشريع جهاد ابتدايي به

ي جهاد ابتدايي با تأكيد اسالم بر آزادي عقيده را مورد بررسي قرار   خواهيم رابطه  فرض ما مي
جا   ا جهاد ابتدايي از آنب» ال اكراه في الدين«ي   دهيم. بر اين اساس، پرسش از چگونگي ارتباط آيه

ي تهاجم   شود كه براساس حكم تشريعي در جهاد ابتدايي، مسلمانان مجازند بدون پيشينه  ناشي مي
كه در فتوحات صدر اسالم   يا فتنه، سرزمين كشوري غيرمسلمان را مورد تهاجم قرار دهند؛ چنان
شد: اول، فتح سرزمين و  اين امر اتفاق افتاد. در فتوحات اسالمي عمدتاً سه هدف دنبال
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پيچيدن نظام سياسي و حاكميت نظام   هاي اسالمي؛ دوم، درهم  ي سرزمين  شدن آن به گستره  افزوده
هاي   اسالمي در آن سرزمين با گماردن كارگزار مسلمان؛ و سوم، مخير گذاشتن مردم در سرزمين

 شدن.  دادن به جنگ و كشته  ا تنشده ميان چهار امر: پذيرش اسالم، پرداخت جزيه، مهاجرت ي  فتح
نوعي ايجاد تنگنا براي مخاطب در   رسد تخيير ميان اين چهار امر به نظر مي  چنان كه در ظاهر به
رسد كه جهاد ابتدايي با حق  نظر مي گردد. در حقيقت در بدو امر چنين به پذيرس اسالم تلقي مي

در جغرافياي وطن آنان در تناقض است. ها  آميز و امنيت و آسايش انسان  زيستي مسالمت  هم
چون: حق آزادي عقيده؛ و بخشي از   با بخشي از حقوق خصوصي، هم بنابراين، چنين جهادي

آميز با ساير ملل، در تعارض   زيستي مسالمت  الملل، همچون حق عدم مداخله و هم  حقوق بين
 است.

ي جهاد ابتدايي،   ا استناد به پديدهشود كه شماري از مخالفان اسالم ب  از جانب ديگر ديده مي
و  "ريزوي فايزر"، "گلدزيهر"عنوان نمونه،   كنند. به اسالم را دين جنگ و خشونت معرفي مي

از جمله خاورشناساني هستند كه جهاد را مبناي گسترش اسالم دانسته و از اسالم  "روبرت بين"
 باره نوشته است:  اند. ديويد هيوم در اين عنوان دين شمشير ياد كرده  به

ريزي شروع كرد. حتي   تر و خون  گيري بيش  دين اسالم از ابتدا با اصول سخت«
ها را از لعنت و   ريزد، آن  ي اديان نمي  امروز هم اگرچه ديگر آتش بر سر پيروان كليه

گذارد. حضرت محمد كه مؤسس دين مسلمانان بود،   نصيب نمي  ي جنگ بي  وعده
كن   تور داد كه جهان را تسليم خود گردانيد و تمام اديان را ريشهبه پيروان خود دس

سازيد و اسالم را جايگزين آن نماييد... . اين مسلمانان، دين خود را با زور به مردم 
: 1371(نظري، » گويند مسلمان شويد يا بميريد!  كنند و به مردم مي  تحميل مي

203.( 
هاي دفاعي بود و پيامبر اكرم(ص)  ر رسالت، جنگها در عص اين در حالي است كه تمام جنگ

 در هيچ موردي براي معرفي اسالم به ملل مختلف، از جنگ ابتدايي استفاده نكرد.
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 مباني مورد نظر در تحليل رابطه آزادي عقيده با جهاد ابتدايي
اساسي  در تحليل رابطه آزادي عقيده با جهاد ابتدايي و نقد شبهات در اين زمينه، بايد سه محور

. نادرستي معيار قرار دادن فتوحات اسالمي در تحليل جهاد 1مورد توجه قرار گيرد كه عبارتند از: 
. عدم تالزم جهاد ابتدايي با 3باوري؛  . هدف اساسي جهاد ابتدايي برداشتن موانع دين2ابتدايي؛ 

 پردازيم. اينك به بررسي اين محورها مي داري. اجبار در دين

 ار قرار دادن فتوحات اسالمي در تحليل جهاد ابتدايي. نادرستي معي1
كه نادرستي معيار قراردادن فتوحات اسالمي در تحليل جهاد ابتدايي اثبات گردد، توجه   براي آن

ي معصوم الزم است؛ دوم   كه در جهاد ابتدايي، حضور يا اجازه  به دو نكته الزم است: اول اين
 ي او در بين بوده است.  عصوم حضور داشت و نه اجازهكه در فتوحات عصر خلفا، نه م  اين

 . ضرورت همراهي جهاد ابتدايي با اذن معصوم1,1

ي معصوم در جهاد ابتدايي، مورد اتفاق فقيهان شيعه است؛ به   ضرورت حضور و بلكه اجازه
دفاعي،  گويند در جهاد  معنا كه آنان پس از تقسيم جهاد به جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي، مي  اين

صورت   ي معصوم الزم نيست و وجوب آن تا تأمين سپاه مورد نياز، بر همه به  حضور يا اجازه
گويند كه در جهاد ابتدايي الزم است كه امامِ معصوم در   كفايي خواهد بود. اما در برابر، همگان مي

عموم فقها بر جنگ حضور داشته باشد يا به فردي اجازه و مأموريت اين كار را واگذار كند. 
عنوان نمونه، عالمه حلي معتقد   اند. به  بودن اين حكم و يا متواتربودن روايات آن تأكيد كرده  اجماعي
وإنما يحاربون بعد الدعاء من اإلمام أو من نصبه إلى االسالم فإن امتنعوا أحل قتالهم، ويجوز «است: 

 كتب تحريراالحكام چنين آورده است: ). همو در111: 1348( »المهادنة مع المصلحة بإذن اإلمام
» ،الجهاد قد يكون للدعاء إلى اإلسالم، وقد يكون للدفع، بأن يدهم المسلمين عدو

، 1420( »ويشترط في األول إذن اإلمام العادل أو من يأمره اإلمام، والثاني يجب مطلقاً
 )132: 2ج

 نگارد:  ) چنين ميق1419الفقها (  عالمه حلي در كتاب تذكره
الجهاد قسمان: أحدهما أن يكون للدعاء إلى اإلسالم، و ال يجوز إال بإذن اإلمام «
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العادل أو من نصبه لذلك، عند علمائنا أجمع، ألنه أعرف بشرائط الدعاء وما يدعوهم 
 ).19: 9(ج »إليه من التكاليف دون غيره

 ق) چنين است:1412المطلب (  عبارت او در منتهي
ء إلى االسالم وقد يكون للدفع بان يدهم المسلمون عدو فاألول الجهاد قد يكون للدعا«

 ).899: 2(ج »ال يجوز اال باذن اإلمام العادل ومن يأمره االمام
 نويسد:  شهيد اول مي

و إنّما يجب بشرط دعاء االمام العادل أو نائبه. وال يجوز مع الجائر اختياراً، إلَّا أن «
من االصطالم، أو يخاف اصطالم  -و مجتمعة  و هي أصله -يخاف على بيضة اإلسالم 

 ).30: 2ق، ج1412( »قوم من المسلمين، فيجب على من يليهم الدفاع عنهم

 نويسد:  شهيد ثاني مي
و إنما يجب الجهاد (بشرط اإلمام العادل، أو نائبه) الخاص و هو المنصوب للجهاد، أو «

ق، 1967( »ل الغيبة بالمعنى األوللما هو أعم، أما العام كالفقيه فال يجوز له توليه حا
 ).384: 2ج

 نويسد:  باره مي  صاحب جواهر در اين
فال خالف بيننا بل االجماع بقسميه عليه في أنه إنما يجب على الوجه المزبور (بشرط «

) و بسط يده (أو من نصبه للجهاد) و لو بتعميم واليته له ولغيره في قطر (ع)وجود اإلمام
(محمدحسن نجفي،  »مشروعيته مشروط بذلك فضال عن وجوبه من األقطار، بل أصل

 ).11: 21م، ج1981
 زمينه از آنِ صاحب رياض است كه چنين آورده است:  رساترين عبارت در اين

و إنما يجب) الجهاد بالمعنى األول على من استجمع الشروط المزبورة (مع وجود «(
ذلك) أي النائب الخاص و هو أو من نصبه ل ـ عـ اإلمام العادل، و هو المعصوم 

المنصوب للجهاد أو لما هو أعم. أما العام كالفقيه، فال يجوز له و ال معه حال الغيبة بال 
خالف أعلمه، كما في ظاهر المنتهى وصريح الغنية، إال من أحمد كما في األول، و 
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تال مع ظاهرهما االجماع، و للنصوص به من طرقنا مستفيضة، بل متواترة. منها: إن الق
غير اإلمام المفترض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. و منها: ال غزو إال مع 
إمام عادل. و في جملة أخرى: الجهاد واجب مع إمام عادل. (و) ال يكفي وجود اإلمام، 

؛ نيز ر.ك. شيخ طوسي، 447: 7ق، ج1404(طباطبايي،  »بل ال بد من(دعائه إليه)
 ).232: 1ق، ج1409؛ محقق حلي، 3: 2ق، ج1420ادريس حلي،   ؛ ابن312ق: 1400

 . فقدان حضور يا اذن معصوم در فتوحات عصر خلفا2,1

ي حقايق تاريخ اسالم آن است كه در فتوحات عصر خلفا، نه معصوم حضور داشت و   از جمله
ر تحليل اين نوع از جهت معيار قراردادن فتوحات اسالمي د  ي آن را صادر كرده بود. از اين  نه اجازه

هاي اسالم  كردن آموزه  منظور مخدوش  جهاد، كاري غيرمنطقي و نارواست. پيداست كه بسياري به
ي جهاد ابتدايي، رفتار حاكمان، فرماندهان و سربازان مسلمان در جريان فتوحات اسالمي   در زمينه

الي اين   د كه اگر تخريبي در البهكنن دهند و به مخاطبان خود چنين القا مي را معيار داوري قرار مي
ها اتفاق افتاده يا محتمالً خوني به ناحق ريخته شده است، يا افرادي در پذيرش اسالم مجبور  جنگ

اي از تنافي جهاد ابتدايي با  ها را بايد نشانه  پاي اسالم نوشته شود و آن  شدند، اين رفتارها بايد به
 آزادي عقيده و دين تلقي كرد.

دو قرن "كوب در كتاب   فرسايي كرده، عبدالحسين زرين  ي كساني كه در اين زمينه قلم  از جمله
است. وي در موارد متعددي از مباحث كتاب، رفتار اعراب در فتح ايران را مورد نقد قرار  "سكوت

ي   مهحساب اسالم و ه  ي اين كتاب، ناخودآگاه اين رفتارها را به  اي كه خواننده گونه  داده است؛ به
در  "خدمات متقابل اسالم و ايران"بر كتاب   اساس، شهيد مطهري افزون  گذارد. براين مسلمانان مي

كوب   عنوان نمونه، زرين  پي انتشار كتاب دو قرن سكوت، بر خود الزم ديد تا نقدي بر آن بنگارد. به
 ده است:ي اعراب چنين آور  ي نابودشدن بسياري از كتب ايرانيان در حمله  درباره

هاي ايران   خانه  ها و كتاب  شك نيست كه در هجوم تازيان، بسياري از كتاب«
توان حجت آورد و   ها مي  دستخوش آسيب فنا گشته است. اين دعوي را از تاريخ

هاي عهد   كند... نام بسياري از كتاب  قرائن بسيار نيز از خارج آن را تأييد مي
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ها باقي نيست... پيداست كه   ه نام و نشاني از آنها مانده است ك  ساساني در كتاب
هايي مناسب نبوده و سبب نابودي   محيط مسلماني براي وجود و بقاي چنين كتاب

ي   ي قراين پيداست كه در حمله  ها نيز همين بوده است. باري، از همه  آن كتاب
 ).96: 1391 كوب،  (زرين» هاي ايرانيان از ميان رفته است  اعراب بسياري از كتاب

دست از اتهامات غيرمنصفانه و غيرواقعي است، بايد اذعان   كه بخشي از اين  نظر از آن  با صرف
ها و فتوحات اسالمي كه در عصر خلفا  يك از جنگ كرد به استناد گزارشات قطعي تاريخي، هيچ

حيره با ايرانيان انجام گرفت، با مديريت يكي از معصومان يا اجازه آنان انجام نگرفته است. جنگ 
)، فتح عراق و جنگ با ايرانيان در قادسيه، 140: 1407ي ابوبكر (بالذري،   و فتح غزه در دوره

ي عمربن خطاب؛ و جنگ شاپور و فتح فارس و آفريقا و   جلوال، شوشتر و نهاوند در دوره
هجري در  33ي قبرس و باالخره شكست نهايي ايرانيان و انقراض حكومت آنان در سال   جزيره

 ).111-139م: 1960دوران حكومت عثمان بن عفان تحقق يافت (دينوري، 
در اين  -صورت محدود   هرچند به -با فرض عدم اشراف معصوم، اگر خطا و اشتباهي 

ي   هاي آن درباره ها را دستاويزي براي حمله به اسالم و آموزه  توان آن ها رخ داده باشد، نمي جنگ
اند كه جهاد ابتدايي  صورت مكرر بر اين نكته تأكيد كرده  بيت(ع) به  داد؛ زيرا اهلجهاد ابتدايي قرار 

كتاب "ي معصوم مشروعيت دارد. شيخ حر عاملي با گشودن بابي در   تنها با حضور و اجازه
تحريم الجهاد "و  "باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر اإلمام و إذنه"الشيعه، با عنوان   وسائل "الجهاد
ها،   ي مضامين مشترك آن  ، ده روايت در اين زمينه آورده است كه از جمله"ر اإلمام العادلمع غي
 ).50-45: 15تا، ج  است (حر عاملي، بي "و الجهاد واجب مع إمام عادل"ي   جمله

روي با اين نوع از   هيچ از سويي ديگر، شواهد فراواني در متون ديني وجود دارند كه آنان به
عنوان   نداشتند و در پاسخ ياران خود، تنها جهاد دفاعي و يا حضور در مرزها بهجهاد موافقت 

عنوان نمونه امام باقر(ع) در   اند. به  مرزداري، آن هم از باب صيانت از كيان دين، را مشروع دانسته
ها و  نگدستي در اين دست از ج خاطر پيش اميه نگاشتند، از آنان به  ي كه به يكي از خلفاي بني ا نامه

ي مخالفان و مشركان انتقاد   گناهان و عدم پايبندي به حدود الهي درباره ريختن خون برخي از بي
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 ).12كرده است (همان: 
بيت(ع) با فتوحات نيست؛ بلكه حكايت از آن دارد كه   معناي مخالفت مطلق اهل  البته اين امر به

قصد   داري مردم، و نه به گيري از موانع دينآنان جهاد ابتدايي را تنها از باب انتشار دين و جلو
ي حدود و قوانين الهي و معرفي دين و حفظ حريم مردم   كشورگشايي و با تأكيد بر رعايت همه

ي مهم توجه داشت كه فتوحات اسالمي و رخدادهاي   دانستند. بنابراين، بايد به اين نكته مشروع مي
ي جهاد ابتدايي و آزادي افراد در   هاي اسالم درباره آموزهي   مرتبط با آن نبايد مبناي داوري درباره

 انتخاب دين قرار گيرد.

 باوري . هدف اساسي جهاد ابتدايي برداشتن موانع دين2
بودن آن است كه   هاي مسلّم اسالم، جهاني و جاوادنه ي آموزه  نخست بايد دانست كه از جمله

ها، اسالم آمده  ه است. براساسِ اين دست از آموزهبارها در آيات و روايات مورد تأكيد قرار گرفت
ي جهانيان با هر نژاد، مليت، زبان، فرهنگ و جغرافيا را تضمين كند. بر اين   است تا سعادت همه

هرچند در دوران امام  -ها  ي سرزمين  اساس، معرفي اسالم به جهانيان و فراگيرشدن آن در همه
 ن است.هاي قطعي اين دي از برنامه -عصر(ع) 

توان از اسالم توقع داشت كه خود را در انواع مرزهاي حقيقي و  فرضي نمي با چنين پيش
حال بايد به   سازي خود انجام ندهد؛ اما با اين  مجازي محصور سازد و هيچ تالشي را براي جهاني

اين  ي شواهد  اين نكته توجه داشت كه بنياد دعوت اسالم بر صلح و آشتي استوار است. از جمله
هايي است كه پيامبر اكرم(ص) در سال ششم هجري براي زمامداران كشورهاي بزرگ  مدعا، نامه

جهان؛ مانند روم، ايران، حبشه، قبط، شام و يمامه نگاشتند و با بياني نرم و مهربانانه، آنان را به 
 ).80: 2، ج1385اثير،   ؛ ابن288: 2، ج1358پذيرش اسالم دعوت كردند (طبري، 

(ع) آنان از پذيرش اسالم سرباز زنند، در حقيقت مانع   اگر پس از دعوت رسول اكرمحال 
صورت اسالم را مخالف مصالح خود   شدند؛ زيرا در اين معرفي اسالم به مردم سرزمين خود مي

معناي واداركردن مردم به پذيرش اسالم نيست؛   بيني جهاد ابتدايي به انگاشتند. بنابراين، پيش مي
هايي كه مانع معرفي اسالم و پذيرش آن از سوي  وششي است براي كنارگذاردن حكومتبلكه ك
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يابي مردم به حقايق ديني   ها را بايد مانعي براي دست تر، حكومت عبارت روشن  شوند. به مردم مي
3Fدانست.

كند با آمدن موسي(ع) و دعوت از مردم به توحيد، فرعون با انواع  كه قرآن تأكيد مي  چنان 1
باره چنين آورده   شد. عالمه طباطبايي در اين رفندها مانع از آگاهي مردم از حقيقت دين يهود ميت

 است:
واالسالم إنما استعمل السيف وشهر السالح على الظالمين الذين لم يقتنعوا باآليات «

والبراهين استعمل القوة في سبيل من وقف حجر عثرة في سبيل الدعوة إلى الحق 
لدفع شر المعاندين ال إلى إدخالهم في حظيرة االسالم يقول جل شأنه أجهز السالح 

» قاتلوهم حتى ال تكون فتنة فالقتال إنما هو لدفع الفتنة ال العتناق الدين والعقيدة
 ).10-159: 1384چنين ر.ك. محمد سند،   ؛ هم164: 4ق، ج1417(طباطبايي، 

هايي كه  دهد تا سرزمين مسلمانان اجازه ميبر اين اساس، اسالم براي كنارگذاشتن اين مانع به 
ي   شدن مانع حكام و با عرضه  در اسارت حاكمان كافر قرار دارد، گشوده شده و با برطرف

هاي نوراني اسالم، مردم از روي ميل و خواست قلبي به آن ايمان آورند. شاهد مدعا  آموزه
هايي مختلف انعكاس يافته است. آن هاي پيامبر به سران كشور هايي است كه در متن نامه عبارت

 چنين نگاشت: -شاهنشاه ايران  -حضرت خطاب به كسري 
صورت گناه   اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم االكارين؛ اسالم بياور، در غير اين«

؛ 213: 2، ج1385(ابن اثير، » انحراف كشاورزان و كارگران مجوس با توست
 ).325: 2، ج1998احمدي ميانجي، 

 چنين مرقوم فرمود: -پادشاه مصر  -چنين خطاب به مقوقس   هم
فان توليت فانما عليك اثم القبط؛ اگر اسالم را نپذيري، گناه ضاللت مردم قبط بر «

ق، 1415؛ جعفر مرتضي عاملي، 296: 3تا، ج  (حلبي شافعي، بي» تو خواهد بود
 ).7: 17ج

                                                           
 .186: 1ق، ج1412باره ر.ك. سيد قطب:   تر در اين  ي بيش. براي آگاه1
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 چنين نگاشت: -پادشاه روم  -آن حضرت خطاب به قيصر 
فان توليت فانما عليك اثم اليريسيين؛ اگر اسالم را نپذيري، گناه گمراهي رعايا، «

 ).386: 20ق، ج1403(مجلسي، » كشاورزان و كارگران متوجه تو خواهد بود
هاي پيامبر اسالم(ص) به زمامداران مختلف بر اين نكته تأكيد شده  ي نامه  راستي، چرا در همه به

ي آن زمامدار خواهد بود؟!   اسالم، گناه انحراف مردم برعهدهاست كه در صورت عدم پذيرش 
ي ورود مبلغان ديني و   گاه اجازه پاسخ روشن است؛ زيرا هر زمامداري با عدم پذيرش اسالم، هيچ

معرفي اسالم به مردم سرزمين خود را نخواهد داد و در برابر، با وضع قوانين خاص و با در نظر 
ي اسالم از سوي عموم مردم خواهد شد. آيا با   مانع پذيرش آزادانه ، هاي سنگين گرفتن مجازات

 -بيني شده است  كه در آن پيش -توجه به حقانيت اسالم و آرمان سعادت و هدايت جهانيان 
نمايد كه براي كنار زدن مانع زمامداران فاسد، جهاد ابتدايي تشريع گردد تا مردم با  منطقي نمي

 يراي اسالم گردند؟!آزادي و شناخت طبيعي، پذ
هاي  كه آمريكا و دولت  اين كار در عرف سياسي جاري نيز امري شناخته شده است؛ چنان

اي بلوك شرق با دنيا را قطع كرده  اروپايي در دوران جنگ سرد، كه روسيه هرگونه ارتباط رسانه
ستي بلوك اطالق شده است، كشورهاي كموني "ي اورانيوم  پرده"بود و در عرف سياسي به آن 

ها را فراهم ساختند.   ي فروپاشي آن  اي قرار داده و زمينه شرق را آماج تهاجم فرهنگي و رسانه
اي به بلوك شرق آن بود كه زمامداران مستبد و ديكتاتور  توجيه آنان براي هجوم فرهنگي و رسانه

 شنا شوند.چون دموكراسي، آزادي و حقوق مردم آ  گذارند مردم با مفاهيمي هم آنان، نمي
ي   معنا كه با فرض اجازه  چه در توجيه جهاد ابتدايي آورديم، نظير همين امر است؛ به اين  آن

باوري مردم،  معصوم و مشروعيت جهاد ابتدايي، هدف از جهاد ابتدايي را بايد برداشتن موانع دين
دولت آمريكا و هاي كافر و جائر، دانست. البته معناي اين سخن آن نيست كه كار  يعني حكومت

دهيم؛ بلكه تذكار   ي لوازم و جوانب آن تن مي  ساير دولت اروپايي، مبناي شرعي داشته و ما به همه
ورزي يك ملت   ي تاريخي براي تأكيد بر اين نكته است كه تالش براي رفع موانع انديشه  اين نمونه

 گردد.  مردود و غيرموجه تلقي نمي الملل، كاري  خواه آنان، حتي از نظر عرف بين  و انتخاب مسير دل
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 داري . عدم تالزم جهاد ابتدايي با اجبار در دين3
هاي ديني، با فرض وجود معصوم در جهاد ابتدايي، كساني كه در سرزمين خود  بر اساس آموزه

شوند كه  كنند، در مواجهه با سپاه اسالم، در انتخاب يكي از چهار كار مخير گذارده مي زندگي مي
ي   كردن با انتقال همه  . كوچ3. ماندن بر دين خود و پرداخت جزيه؛ 2. پذيرش اسالم؛ 1تند از: عبار

پذيريم كه اين   ). البته مي242-241تا:   دادن به جنگ و جهاد (شيخ طوسي، بي  . تن4اموال منقول؛ 
كتاب باشند؛   ي هدف در جهاد ابتدايي در شمار اهل  هاي چهارگانه در مواردي است كه جامعه  راه
چون   دسته از مشركاني باشند كه از يكي از اديان آسماني، غير از اسالم، هم  تر، از آن  عبارت روشن  به

صورت است كه دريافت جزيه از آنان مشروعيت   كنند؛ زيرا در اين  يهوديت يا مسيحيت پيروي مي
آن دسته از كافران و مشركاني باشند ي هدف در جهاد ابتدايي   كند؛ اما در جايي كه جامعه  پيدا مي

صورت حالت   پرستان) در اين  كه در شمار پيروان اديان آسماني نگنجند (نظير خداناباوران يا بت
گفته،   ي پيش  هاي چهارگانه  دوم، يعني دريافت جزيه از آنان منتفي خواهد شد و آنان از ميان راه

كردن با انتقال اموال   بود. يا پذيرش اسالم، يا كوچ تنها به انتخاب يكي از سه راه مخير خواهند
چنان راه آنان به پذيرش اسالم منحصر   حال، هم  دادن به جنگ و جهاد. با اين  منقول، و يا تن

 نخواهد بود.
عنوان   هاي ديني مورد تأكيد قرار گرفته است. به  دعوت به پذيرش كافران به اسالم، در آموزه

 (ع) اين سخن نقل شده است:نمونه از حضرت امير
لَما وجهني رسولُ اللَّه(ص) إِلَى الْيمنِ قَالَ يا علي لَا تُقَاتلْ أَحداً حتَّى تَدعوه إِلَى «

 ).36: 5، ج1388(كليني،  »اإلِسلَامِ
ن به ي جهاد ابتدايي، دعوت كافرا  بر اين اساس، به اذعان عموم فقها، نخستين گام در عرصه

تر، پيش از آغاز جنگ بايد اسالم و اركان آن به كافران ابالغ   عبارت روشن  پذيرش اسالم است. به
ي اين ابالغ، آنان تن به اسالم بدهند، ديگر جنگ با آنان حرام است. شيخ   شود تا اگر در سايه

 نويسد:  باره مي  طوسي در اين
إلى اإلسالم وإظهار الشهادتين واإلقرار اليجوز قتال أحد من الكفار، إال بعد دعائهم «
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بالتوحيد و العدل و التزام جميع شرائع اإلسالم، فمتى دعو إلى ذلك ولم يجيبوا حل 
 ).110تا:   ؛ همو، بي13: 2، ج1387( »قتالهم، و متى لم يدعو لم يجز قتالهم

 نگارد:  ن ميباره چني  عالمه حلي پس از اعالم جواز جهاد با يهود، نصارا و مجوس در اين
و هؤالء يقتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا شرائط الذمة، و هي: قبول الجزية، وأن «

اليؤذوا المسلمين، وأن اليتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، وأن ال يحدثوا كنيسة وال 
 »يضربوا ناقوسا، و أن يجري عليهم أحكام المسلمين. فإن التزموا بهذه كف عنهم

)1348 :110.( 

أكيد بر ابالغ اسالم پيش از آغاز جنگ و نيز جواز توقف جنگ براي رساندن پيام دين به ت
(توبه:  »وإِنْ أَحد منَ الْمشْرِكينَ استَجارك فَأَجِرْه حتَّى يسمع كَلَام اللَّه«ي   گونه كه در آيه  همان -كافران 

ي نخست،   ن دارند كه هدف از جهاد در مرحلههمگي نشان از آ -) مورد توجه قرار گرفته است 6
گفته   ي پيش  هاي چهارگانه فتح سرزمين يا تحميل اسالم بر مخاطبان نيست. پيداست با وجود راه

بيني شده  ها، عدم پذيرش اجباري اسالم و ماندگاري بر دين پيشين پيش  در جهاد، كه از ميان آن
باوري به مردم تلقي كرده و آن را  معناي تحميل اسالم  بهاست، معنا ندارد كه كسي جهاد ابتدايي را 

تر، اكراه در پذيرش اسالم در صورتي صادق  عبارت روشن  مخالف آزادي دين و عقيده بيانگارد. به
شدن مخير شده   شده، ميان پذيرش اسالم و يا جنگ و كشته  هاي فتح است كه مردم در سرزمين

ها مسدود شده و شخص راهي جز  ي راه  در جايي است كه همه تر، اكراه عبارت روشن  باشند. به
 چه به آن وادار شده است، نداشته باشد.  پذيرش آن

داري توسط شماري راهزنِ فاسق دستگير   عنوان مثال، اگر در ماه مبارك رمضان، مؤمنِ روزه  به
يعني او را در  -ان را ترك كند اش را افطار كند، يا بايد آن مك  شود و آنان به او بگويند يا بايد روزه

اش را افطار كند و از اين   بودن، روزه  تواند با ادعاي مكرَه او نمي -انتخاب دو كار مخير بگذارند 
جاي   توانست به  پا نمايد؛ زيرا به او گفته خواهد شد كه او مي  و  رهگذر براي خود عذر شرعي دست

 افطار، آن مكان را ترك كند.
گاه مردم به پذيرش اسالم مجبور  عان دوست و دشمن، در فتوحات اسالمي هيچاذ  باري، به
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عنوان   توجه، با پذيرش تعهد پرداخت جزيه، بر دين خود باقي ماندند. به  نشدند و در مواردي قابل
 گويد: زمينه مي  نمونه، گوستاو لوبون در اين

ها را   ه، حتي زبان آناگر ملل مسيحي، دين فاتحين خود، يعني اعراب را قبول كرد«
وقت   كه تا آن ها در مقابل حكامي  هم اختيار نمودند، سبب اصلي آن اين بود كه آن

تر مشاهده نمودند.  تر و منصف ها بودند، حكام جديد را عادل  زير شكنجه آن
تر و اقرب به  عالوه، مذهب ايشان را هم نسبت به مذهبي كه داشتند، ساده به

ي هيچ مذهبي   شود كه اصالً اشاعه مطلب از تاريخ ثابت مي حقيقت يافتند. اين
كه فتوحات مسلمين اول را  زور شمشير صورت گيرد... ما وقتي ممكن نيست به

گيريم،  ها را تحت نظر مي  دقت مالحظه نموده و اسباب و علل كاميابي آن به
زيرا كه اند؛  ها در خصوص اشاعت مذهب، از شمشير كارنگرفته  بينيم كه آن مي
 ).148: 1347» (اند داده ها اقوام مغلوبه را در قبول مذهب، هميشه آزادي مي  آن

 گيري  نتيجه
 از مباحثي كه در اين مقاله بازتاب يافت، نكات ذيل قابل استفاده است:

هاي مورد تأكيد اسالم، حق آزادي عقيده براي افراد است. اين امر در آياتي   ي آموزه  . از جمله1
 به آشكاري بازتاب يافته است....» ان احد من المشركين «ي   و آيه» ال اكراه في الدين«چون   هم

جا   با جهاد ابتدايي، از آن» ال اكراه في الدين«ي   چون آيه  . پرسش از چگونگي ارتباط آياتي هم2
ايي براي فتح ديگر، جهاد ابتد  سو بر آزادي عقيده تأكيد شده، و از سويي  شود كه از يك ناشي مي

 بيني شده است.  سرزمين و واداركردن ديگران به پذيرش اسالم پيش
اند   ، قابل نقد است كه عبارت  . تنافي آزادي عقيده با جهاد ابتدايي با امعان توجه به سه نكته3
. هدف اساسي جهاد 2. نادرستي معيار قراردادن فتوحات اسالمي در تحليل جهاد ابتدايي؛ 1از: 

 داري. . عدم تالزم جهاد ابتدايي با اجبار در دين3باوري است؛  ي برداشتن موانع دينابتداي
روي با فتوحات   هيچ بيت(ع) به  . به استناد شواهد فراواني كه در متون ديني وجود دارد، اهل4

 اسالمي كه بدون اذن آنان انجام گرفت، موافقت نداشتند و در پاسخ ياران خود، تنها جهاد دفاعي و
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 را مشروع دانستند. -هم از باب صيانت از كيان دين   آن -عنوان مرزداري   يا حضور در مرزها به
بودن دعوت اسالم بر   بودن آن و مبتني  هاي مسلّم اسالم، جهاني و جاوادنه ي آموزه  . از جمله5

م نيست؛ معناي واداركردن مردم به پذيرش اسال  بيني جهاد ابتدايي به صلح و آشتي است و پيش
هايي كه مانع معرفي اسالم و پذيرش آن از سوي  بلكه كوششي است براي كنارگذاردن حكومت

 شوند. مردم مي
هاي ديني، با فرض وجود معصوم در جهاد ابتدايي، كساني كه در سرزمين  . براساس آموزه6

شوند  گذارده مي كنند در مواجهه با سپاه اسالم، در انتخاب يكي از چهار كار مخير خود زندگي مي
جهت معنا ندارد كه كسي   ها، ماندن بر دين خود و پرداخت جزيه است. از اين   ي آن  كه از جمله

باوري به مردم تلقي كرده و آن را مخالف آزادي دين و  معناي تحميل اسالم  جهاد ابتدايي را به
 عقيده بيانگارد.
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