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جستاری در فطری بودن حکم جهاد در قرآن

از منظر عالمه طباطبایی در المیزان



محمّد میرزایی
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احسان نظری2

چكیده
بسیاری از آیات قرآن ،پیرامون حکم جهاد و ابعاد مرتبط با آن است و میتیا امتر
سبب شده اس تا مخالفان و نقادان ،اسالم را دینی خشا معرفی کنند .ضترورت
بحث از حکم جهتاد در قترآن و فیتریبتودن آن ،منگتامی روشتا متیشتود کت
مجی ت مای فتتراوان مخالفتتان استتالم را ب ت ایتتا حکتتم ،م ت کر شتتویم .عالم ت
طباطبایی ذیل آیات  ۳۹و  ۴۰سورهی حج ،حکم جهاد را میابق با فیرت بشتر
میداند؛ در صورت پ یرش ایا نظری  ،شبهات پیرامون آن نیز پاسخ داده میشود.
ل ا در ایا مقال  ،ب روش تحلیلی ،با اس ناد ب منابع ک ابخان ای ،ب بررسی دیتدااه
م کور پرداخ شده است ؛ بتدیااونت کت پت از بررستی مفهتوم «فیترت»و
«جهتتاد» ،ب ت تبیتتیا دیتتدااه جنتتاع عالم ت پرداخ ت و در آن ،مقدم ت ای پیرامتتون
فیریبودن غیرت و تعصب میدوح ،ارتباط آن با دفاع از حقوق مظلومان و جهاد
برای رمایی آنان از چنگال س یگران ذکر شده اس  .پ از آن با نقل تعدادی از
آیات و روایاتی ک دالل بر فیرت توحیدی بشر دارند ،ارتباط آن با حکم جهتاد
بیان اردیده اس  .میچنیا سیرهی عقال در دفاع مشروع در زمان خیر ،ب عنوان
یکی دیگر از ادل ی فیریبودن جهاد مورد بررسی قرار ارف اس .

واژگاااا

كلیاااا

فیتتتترت ،جهتتتتاد ،قتتتترآن ،عالمتتتت طباطبتتتتایی.

 تاریخ دریافت –1399/9/12 :تاریخ پذیرش1399/10/3 :
 .1استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهدmirzaee6515@gmail.com ،
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد (نویسنده مسئول)،
ehsan.nazari1375@yahoo.com
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ّ
مقدمه
یکی از پردامن تریا مسائل قرآنی ،دربارهی آیات جهاد و ابعاد مترتبط بتا آن است کت
فراوان از سوی مخالفان و من قدان ،مورد طعا قرار ارف ت و بت ایتا واستی  ،استالم را دیتا
جنگ و خشون معرفی میکنند؛ درحالیک اسالم ،دیا مب نی بر فیرت اس و خداونتد
م عال ب عنوان خالق حکیم و علیم مس ی ،ب لوازم سعادت بشر آ اامی کامل دارد و آنچ
از احکام و دس ورات دینی ب واسی ی انبیای الهی ابالغ شده ،از میتیا جهت است و از
آنجیل  ،حکم ب «جهاد» اس .
اس اد شهید میهری دربارهی امداف جهاد در اسالم فرموده اس  :مدف از جهتاد،
ج ع کردن مال و ثروت و اس خدام نیرومای اق صادی و یا انسانی یک قوم نیس  .از نظر
اسالم اینگون جنگ ما نوعی ظلم اس و جهتاد فقتط بترای دفتاع و مبتارزه بتا یتک نتوع
تجاوز ،مشروع اس (.میهری)۲۴۰/۲۰ :۱۳۸۴ ،
بنابرایا مدف جهاد در اسالم دو چیز اس  :نخس دفاع از خود و شئونات ختوی و
دیگر اس رش ارزشی ک در نهاد تیامی آحاد بشتر وجتود دارد و بترای زنتدای و ستعادت
انسانما یک امر ضروری ب حساع آید.
عالم طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیتات  ۳۹و  ۴۰ستورهی حتج ،بحیتی را
پیرامون «حکی تشریع حکم ق ال و جهاد» میرح و دیدااه خوی دربارهی فیری بودن
حکم جهاد در قرآن را بیان کرده اس  .مقال ی پتی رو ستعی دارد تتا بتا ارائت ی تقریتر و
تبییا علیی از ایا نظر ،ادل ی آن را بررسی کرده و صح و سقم آن را بسنجد.
بنابرایا ایا مقال درصتدد پاستخ بت ایتا پرست است کت آیتا جهتاد چنانچت عالمت
طباطبایی ادعا نیوده ،امری میابق با فیرت بشر اس ؟
ضرورت بحث از حکم جهاد در قرآن و فیری بودن آن ،منگامی روشا خوامد شد ک
مجی مای فراوان مخالفان اسالم (اعم از پیروان ادیان پیشیا و ح ی منکران دیا) را بت ایتا
حکم ،م کر اردیم .اس اد میهری در مورد ان قاد مسیحیان از اسالم ب دلیتل حکتم بت
جهاد ،چنیا نقل میکند« :دنیای مسیحی  ،یکی از نقاطی ک ب نظر ختودش آن را بترای

اسالم نقی ضعف ارف اس  ،مسأل ی جهادمای اسالمی اس ک میاوید :اسالم ،دیا
جنگ اس ن دیا صلح ،و مسیحی  ،دیا صلح اس  .میاوید :ب طور کلی جنتگ بتد
اس و صلح خوع ،و یك دیا ک از طرف خدا مس باید طرفدار صتلح باشتد کت چیتز
خوبی اس ن طرفدار جنگ ک چیز بدی اس ( ».میهری )۲۲۷/۲۰ :۱۳۸۴ ،بیانتد کت
در ک اع مقدس نیز حکم ب جنگ و جهاد وجود دارد( .اروه نویستنداان موسست ختاتم
النبییا)۵۵۱-۴۶۱/1 :۱۳۹۸ ،

برخی دیگر از مفسران ،با نگامی جامع بت آیتات جهتاد در قترآن ،بت دست بنتدی آنتان
پرداخ و آیات جهاد را با توج ب دیگر آیات مرتبط بتا آن ،تفستیر و تحلیتل کردهانتد .امتا
نوش ار پی رو ،درصدد است تتا کلیت حکتم بت جهتاد و آیتات آن در قترآن را از منظتر
«فیرت» مورد بررسی قرار دمد و ثیرهی آن نیتز عتالوه بتر دفتع طعامتا و شتبهات ،بیتان
فیری بودن اسالم و احکام آن ،ب خصوص حکم ب جهاد اس .
بنابرایا در ایا مقال ب روش تحلیلی و ب اس ناد منابع ک ابخان ای ،با تبییا دقیق معنتای
فیرت و عالئم آن ،فیری بودن حکم جهاد را مورد بررسی قرار داده اس و پت از آن بتا
تبییا دیدااه عالم و با بررسی برخی از خصوصیات انسانی ،میچون :غیترت و تعصتب ،و
ارتباط آن با فیرت و با ذکر برخی از آیات و روایات پیرامون فیرت توحیتدی بشتر ،ارتبتاط
آن با حکم جهاد را بیان میکند .میچنیا ضرورت دفاع مشروع از خود و شئونات خوی
را ب عنوان سیرهی عقال ،م کر اردیده تا بدیا وسیل دیدااه عالم طباطبایی در الییزان
خصوص فیری بودن حکم جهاد را واکاوی نیاید و صتح و ستقم آن را متورد ستنج
قرار دمد.
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مفسران و محققان ،برای بررسی آیات جهاد و ابعتاد مترتبط بتا آن در قترآن ،روشمتای
اونااونی پی ارف اند؛ برخی از آنما در تفاسیر خود ،منگتامی کت بت آیتات مترتبط بتا
جهاد رسیدهاند ،بدون توج ب سایر آیات مرتبط با آن ،تفسیر خود را از آن ارائ دادهاند ،ک
ایا امر سبب شده اس تا در برخی موارد ،برداشت مای نامناستبی از آیتات داشت باشتند؛
چنانک سلفیان تکفیری در ایا زمان ،با برداش مای ازینشتی از آیتات جهتاد ،کشتورمای
اسالمی را ب خاک و خون کشیدهاند.
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 .۱مفهومشناسی
 .۱-۱مفهوم «فطرت»
واژهی «فیرت» ازجیل واژاانی اس کت تتا پتی از قترآن ستابق ای نداشت و بترای
اولیابار در آی ی  ،۳۰سورهی روم ب کار برده شده اس « :پ روی ختود را م وجت آیتیا
خالص پرورداار کا .ایا سرشت الهتی است کت خداونتد ،انستانمتا را بتر آن آفریتده؛
داراونی در آفرین الهی نیس ؛ ایا اس آییا اس وار؛ ولی اکیر مردم نییدانند».
«فیرت» در لغ  ،از مادهی «فیر» (ف ط ر) مس ک مکرر در قترآن آمتده است :
َ أ َ
َ
َ
ُ أَ َ أ
ُ
مماُ اْفط َمرت
ماوات و اْل أرض (انعتامِ ،)۱۴/إذا الس
فاطر الس
ف َط َرهن (انبیاء،)۵۶/
ِ
ِ ِ
ِ
َ
(انفیار )۱/و ُم أنف ِط ٌر ِب ِه (مزمل)۱۸/
معنای اصلی کلی ی «فیر» ،چاکزدن چیزی اس از طرف درازای آن ،الب مش قات
ً
آن ،معانی دیگری را میدمند؛ میال «:افیتر فتالن فیتورا»« ،فیتور» آن چیتزی است کت
روزهدار با خوردن آن ،روزه خود را بشکند یا افیار کند( .راغب اصفهانی )۶۴۰ :۱۴۱۲ ،در
مفهوم ایا واژه ،نوعی از خلق اب دایی و «ابداع» (یعنی آفرین بدون سابق ) نهف اس .
(فرامیدی۴۱۸/۷ :۱۴۰۹ ،؛ ابا درید۷۵۵/۲ :۱۹۸۸ ،؛ صاحب۱۶۳/۹ :۱۴۱۴ ،؛ جومری،
۷۸۱/۲ :۱۳۷۶؛ راغب اصفهانی۶۴۰ :۱۴۱۲ ،؛ زمخشتری۱۹۷۹:۴۷۶ ،؛ مرتضتی زبیتدی،
)۳۵۰/۷ :۱۴۱۴
از ابا عباس نیز میلبی در تعریف ایا واژه ذکر شده است کت معنتای آن را واضتحتر
فماطر
میکند؛ از ایشان چنیا نقل شتده است « :متا معنتای واژهی (فتاطر) را در آیت ی
ِ ِ
َ أ َ
ض نییدانس م تا ایاک با دو عرع بادی نشیا برخورد کتردم کت بتر ستر
مماوات و اْل أر
الس
ِ
ِ
یک چاه با مم اخ الف داش ند ،یکی از آنما میاف « :انا افیرتها» و مقصودش ایا بود
ک اب دا ما ایا چاه را حفر کردم (و بترای متا است )( ».ابتا اثیتر۱۳۶۷ ،ش/۴۵۷ /۳ :
زمخشری /۳۹/۳ :۱۴۱۷ ،ابا منظور /۵۶/۵ :۱۴۱۴ ،ابا سیده /۱۵۳/۹ :۱۴۲۱ ،ازمتری،
 )۲۲۲/۱۳ :۱۴۲۱از ایا بیان میتوان دریاف ک در معنای ایا واژه« ،ایجاد اب دایی و بتدون
سابق ی یک شیء» نهف اس .
عالوه بر لغوییا ،غالب مفسران نیز ذیل آی ی  ۱۴سورهی انعام ،مفهوم ابداع و اب دائی
را در ایا واژه م کر شدهاند( .ابا ق یب  :۱۴۱۱ ،ص /۱۳۲طبری / ۱۰۱/۷ :۱۴۱۲ ،ابا ابتی

حتتاتم / ۱۲۶۹/۴ :۱۴۱۹ ،طبرانتتی۲۰۰۸ ،م /۱۴/۳ :ثعلبتتی / ۱۳۸/۴ :۱۴۲۲ ،واحتتدی،
 / ۳۴۷/۱ :۱۴۱۵طبرستتی۱۳۷۲ ،ش /۴۳۳/۴ :میتتو /۳۶۹/۱ :۱۴۱۲ ،ابوحیتتان:۱۴۲۰ ،
 / ۴۵۲/۴قیی مشهدی / ۳۰۰/۴ :۱۳۶۸ ،ابا عاشور)۳۸/۶ :۱۴۲۰ ،
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شهید میهری با توج ب معنای لغوی «فیرت» ،آن را مفهتومی عتامتر از «سرشت »
میدانتتد و از آن ن یجت میایتترد کت مفتتامییی میچتتون :اب تتداییبتتودن ،اخ راعتتیبتتودن و
بیسابق بودن ،در مفهوم فیرت ،نهف اس و از ایا طریق نظری ی اک ساع تاریخی را نیتز
از آن نفی میکند( .میهری)۵۳ :۱۳۹۸ ،

 .۲-۱مفهوم «جهاد»
ارچ میکا اس مفهوم «جهاد»واضح ب نظر رسد ،لتیکا بترای تکییتل بحتث ،بت
صورت ا را مفهوم ایا واژه را در لغ و فق بررسی خوامیم کرد.
الج ْهد و ُ
« َ
الج ْهد» یعنی طاق  ،نیرو ،مشق و سخ ی .اف شتده :جهتد ،بتا ف حت ی

حرف «ج» ،یعنی مشق و سخ ی و با ضی ی حرف «ج» ،یعنی کوش اس رده و وستیع
ب اندازهی طاق و در ایا معنتی ختدای م عتال دربتارهی انستان میفرمایتدَ :و المِ َ
نن
ِ
ّ َ أ َ َ
ُ أ َ ُ
ُ َ
َ َأ َ ُ
نمماْ ِه أم (انعتام )۱۰۹/یعنتی
نجدون ِإ جهده أم
توبت  )۷۹/و و أقسمموا ِبالّمه جهمد أ ِ
ِ
سواند خوردند و تأییتد نیودنتد کت بیشت ر از وستع و نیرویشتان بکوشتند و مت.ما شتوند.
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فخر رازی ذیل آی ی  ۱۰۱سورهی یوسف مینویسد« :ایان کردهاند ک لفت (فتاطر)
عبارت اس از ب وجود آمدن یک شیء از عدم محض...اما دالل ی بر آن نتدارد ».ایشتان
سپ س وجهی ک میکا اس از آن چنیا برداش ی شود را م کر میشود و آنان را نقتد
و بررستتی میکنتتد( .فختتر رازی )۵۱۵/۱۸ :۱۴۲۰ ،الب ت بنتتابر پت یرف ا ستتخا فختتر رازی،
ایرادی بر آنچ پی از ایا اف شد ،وارد نییشود؛ زیرا اب دایی بودن و بدون ستابق بتودن
یک شیء ،غیر از ب وجود آمدن آن از عدم اس .
ُ َ
ُ ُّ َ
لود ُیولد َعلی الفیتر »....میتالبی نظیتر
ابا اثیر نیز پ از نقل حدیث معروف «کل مو ٍ
تعاریف فوق بیان میکند و سپ میافزاید :فیرت حال خاصی از خلق اس ک ااتر
او ب حال خودش واا اش شود ،میان راه را ان خاع میکند و از آن جتدا نییشتود مگتر
آنک ب واسی ی عوامل خارجی ،از آن منحرف اردد( ».ابا اثیر)۴۵۷/۳ :۱۳۶۷ ،
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ْ ُ
« ْإج ِ َهاد» یعنی خود را با صرف نیرو و تحیل ،ب سخ ی و مشق واداش اَ « .ج َهتدت رأیتی
َ
َ ْ
و أ ْج َهد ُت ُ » :فکر و اندیش ام را تفکر و قدرت بخشتیدمِ « .ج َهتاد و ُم َج َامتد :».پترداخ ا و
صرف نیرو برای دفع دشیا و راندن اوس ( .راغب اصفهانی)۲۰۸ :۱۴۱۲ ،
مرحوم نجفی در ک اع شریف جواهر الكممم در تعریتف اصتیالحی «جهتاد»
میفرماید :جهاد یعنتی بت ل متال و جتان در راه ختدا ،اارچت شتامل م جتاوزان و کتافران
میاردد اما مانع اغیار نیس و عزت بخشیدن ب دیتا اعتم از جهتاد است (.نجفی:۱۴۰۴،
)۴/۲۱
در برخی از روایات نیز جهاد ایااون توصیف شده اس ک «جهتاد ،دری از درمتای
بهش اس ».؛ (کلینی۳۶۰/۹ :۱۴۲۹ ،؛ نهج البالغ « )۶۹ :۱۴۱۴ ،بعد از واجبات ،جهاد
با فضیل تریا چیز اس ».؛ (ابا قولوی ۳۳۵ :۱۳۵۶ ،؛ طوستی« )۱۲۱/۶ :۱۴۰۷ ،اتردش
ام ما ،جهاد اس ( ».فیض کاشانی۴۴/۱۵ :۱۴۰۶ ،؛ حرعاملی)۱۷/۱۵ :۱۴۰۹ ،
ّ
خصوصیات فطری بودن
.۲
شتتهید میهتتری در ک تتاع فطممریبممودن دنممن( ،میهتتری )۱۰۷-100 :۱۳۹۸ ،دو
عالم فیریبودن را مورد بررسی قرار داده اس ک در ذیل ب آنما اشاره میکنیم.
 .1-2عمومیت (فراایری و شیوع امری بدور از یادایری در انسانما)
یکی از عالئیی ک میگان برای تشخیص یک امر فیری قبول دارند ،ایا اس ا آن
امر دارای عیومی  ،بدون اک ساع و در می ی افراد بشر وجود داش باشد؛ مانند است عداد
سخا اف ا اما اموری میل لهج مر منیق و مکان ،مربوط ب فیرت نیس بلک ب عوامتل
بیرونی وابس اس  .الب عیومی  ،ب معنای مساوی بودن افراد در آن امر نیس .
 .2-2رنشهکن ْشدن (زوال ْاپِنری)
یکی دیگر از عالئم فیریبودن عدم قابلی  ،ریش کاشدن اس  ،یک امر فیتری کت
در نهاد بشر وجود دارد ،میکا اس ب دلیل غفل  ،ب دست فراموشتی ستپرده شتود ،امتا
حجاع غفل برداش شود و شخص م کر اردد ،بیشک آن را در خود مییابد؛
چنانچ
ِ
میچون اس عداد علمآموزی ،ک میکا اس شخصی بت دلیتل عتدم توجت بت آن ،از ایتا

اس عداد خدادادی بهرهی الزم را نبرد ،لیکا میچگاه نییتتوان ایتا است عداد را از او ستلب
نیود مگر آنک سالم ی او را از وی ارف .
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حال ب تبییا و بررسی نظری ی عالم طباطبایی میپردازیم.
 .۳تبیین ْظرنه عممه طباطبانی در المیزان

تعبیر «اذن» در ایا آی  ،م.یتد کتالم ماست ؛ چراکت پتی از آن و در دورهی حضتور
پیامبر در مک  ،مسلیانان در برابر س م مشرکان ،مأمور ب صبر بودند( .ایروانتی:۱۳۹۶ ،
)۲۰۷/۳۴
مرحوم عالم طباطبایی پ از ارائ ی تفسیر خود از آیات ،بحیی را پیرامون "حکی
تشریع حکم ق ال و جهاد" میرح میکنند .ایشان با توج ب عل میرح شده در ختود ایتا
آیات میفرماید:
« حاصل ایا چند آی تشریع ق ال ب منظور حف مج یع دینی از شر دشینان دیا اس ک
میخوامند نور خدا را خاموش کنند؛ زیرا اار جهاد نباشد ،می ی معابد دینی و مشاعر
الهی ویران اش  ،عبادات و مناسك از میان میرود ،و لیکا اعم از مسأل ی جهاد اس ؛
چون دفاع مردم از منافع حیاتی خود و حف اس قام
ک (چ ایا آی بفرماید و چ نفرماید) و ایا سن

وضع زندای ،سن ی اس

فیری

فیری مم من هی ب خداوند م عال

میشود؛ چون میبینیم ک انسان را مانند سایر موجودات ،مجهز ب جهاز و ادوات دفاع
نیوده ،تا ب آسانی ب وانددر مقابل دشیا از حق

دفع کند ،چیزی ک مس  ،دفاع با

جستاری در فطری بودن حکم جهاد در قرآن از منظر عالمه طباطبایی در المیزان

در قرآن کریم ،اولیا آیاتی ک ب مسلیانان اجازهی «جهاد» در برابر تجتاوز مشترکان را
صادر کرد ،آیات  ۳۹و  ۴۰سورهی حتج است « :بت کستانی کت جنتگ بتر آنتان تحییتل
اردیده ،اجازهی جهاد داده شده اس ؛ چرا ک مورد س م قرار ارف اند؛ و ب یقیا خدا بتر
یاری آنما تواناس  .میانما ک از خان ما و شهر خود ،بت نتاحق رانتده شتدند ،و انتامی
نداش ند جز ایاک میاف ند :پرورداار ما ،خدای یک اس  .و اار خداوند بعضی از متردم
را ب وسیل ی بعضی دیگر دفع نکندِ ،دیرما و معابد یهود و نصاری ،و مساجدی ک نام ختدا
یتاری او کننتد و از
در آن بسیار برده میشود ،ویران متیاتردد .و خداونتد کستانی را کت
ِ
آیین دفاع نیایند ،یاری میکند؛ خداوند توانا و شکس ناپ یر اس ».
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ق ال ،آخریا وسیل ی دفاع اس  .وق ی ب آن م وسل میشوند ک راهمای دیگر ب ن یج
نرسد؛ چون در ق ال نیز بشر اقدام میکند ب ایاک بعضی از اجزای بدن یا افراد اج یاع از
بیا بروند ،تا بقی نجات (طباطبایی)۵۴۵/۱۴ :۱۳۷۴ ،

آیات  ۱۹۰تا  ۱۹۵سورهی بقره نیز مدفی واحتد را دنبتال میکننتد و آن ،اجتازهدادن بت
مسلیانان برای درایری نظامی با مشرکان مک اس :و در راه خدا ،بتا کستانی کت بتا شتیا
میجنگند ،نبرد کنید؛ و از حد تجاوز نکنید ،ک خدا م جاوزان را دوست نتدارد .و آنمتا
[مشرکان ف ن ار] را مر کجا یاف ید ،ب ق ل برسانید؛ و از آنجا کت شتیا را بیترون ستاخ ند،
آنما را بیرون کنید و ف ن از کش ار نیز بدتر اس و با آنما ،در نزد مستجدالحرام [در تیتام
حرم] جنگ نکنید؛ مگر ایاک در آنجا با شیا بجنگند .پ اار در آنجا بتا شتیا پیکتار
کردند ،آنما را ب ق ل برسانید .چنیا اس جزای کافران! اار از جنتگ و ف نت ختودداری
کردند ،خداوند آمرزنده و مهربان اس  .و با آنما پیکار کنید؛ تا ف ن و ب پرس ی ،و سلب
آزادی از مردم ،باقی نیاند؛ و دیا ،مخصوص خدا اردد .پ اار از روش نادرست ختود
دس برداش ند ،مزاحم آنما نشوید؛ زیرا تعدی جز بر س یکاران روا نیس  .ماه حترام ،در
برابر ماه حرام .اار آنما ،اح رام آن را شکس ند ،شیا نیز میتوانید مقابلت بت میتل کنیتد .و
تیام حرم مای شکس شده ،قابل قصاص اس  .و ب طور کلی مرک ب شیا حیل کرد،
میانند حیل وی بر او حیل کنید و از مخالف فرمان خدا بپرمیزید و زیتادهروی ننیاییتد؛
و بدانید خدا با پرمیزااران اس .
عالم طباطبایی ذیل ایا آیات مینویسد:

ّ
َ ُ
ُ َ ُ
َ
َ
نقاتّوْك أم  ...ق ال ،ب معنای آن اس
قاتّوا ِفی سب
یل الّه ال ِِنن ِ
« و ِ
ِ ِ

ک شخصی

قصد کش ا کسی را کند ،ک او قصد کش ا وی را دارد ،و در راه خدا بودن ایا عیل ،ب
ِ
ایا اس ک غرض تصییمایرنده ،اقام ی دیا و اعالی کلی ی توحید باشد ،ک چنیا
ق الی عبادت اس ک باید با نی انجام شود ،حقی ک فیرت سلیم مر انسانی آن را برای
انسانی قائل اس  ،آری از آنجایی ک ق ال در اسالم ،دفاع اس  ،و دفاع بال ات محدود
ب زمانی اس
)۸۸-۸۹/۲

ک حوزهی اسالم مورد مجوم کفار قرار ایرد( ».طباطبایی:۱۳۷۵ ،

عالم  ،غیرت و تعصب انسانی را شامدی دیگر بر فیریبودن ق ال دانس و ایااون بت
تبییا میلب میپردازند :اسالم تعصب و غیرت تأیید کرده و غیرت را امتری فیتری داست
اس و فرموده آنچ میابق فیرت اس حق بوده و و شاخ و برای ک اقوام ب آن دادهانتد،
باطل اس ( .طباطبایی)۶۷۴/۴ :۱۳۷۴ ،

حال اار مسلیانی ببیند ک ممکیشان او را ب جرم ایتاکت راه یک اپرست ی و استالم در
پی ارف اند ،مورد آزار و اذی قرار میدمنتد و ستعی در بازاردانتدن آنمتا بت شترک را
دارند و او نیز توان رمایی دادن آنما از چنگال ظالیان را دارد ،آیا در چنیا موقعی ی نباید ب
مظلومانی ک تنها ب موجب دیا خود ،مورد س م قرار ارف اند ،یاری رساند؟! بیشتک متر
انسانی ب موجب غیرت و تعصب خوی  ،اقرار میکند کت بایتد از مظلتوم در برابتر ظتالم
دفاع کرد .ایا سعی و تالش برای رمتاییبخشتیدن موحتدان از چنگتال ظالیتان و دفتاع از
آنان ،ب دلیل انگیزهای ک در آن رنگ و بوی توحیدی وجود دارد ،غیرت و تعصتبی است
برآمده از فیرت توحیدی ،ک در کالم عالم طباطبایی ب آن اشاره شده اس .
بنابرایا چنیا جهاد و تالشی برای نجات موحدان ،جهتادی فیتری خوامتد بتود؛ زیترا
غیرت و تعصب انسانی آمیخ با انگیتزهی توحیتدی ،چنتیا اق ضتایی دارد و بت آن حکتم
ِ
کرده اس .
ّ
 .4ادله و مستندات ْظرنه عممه طباطبانی
توحید و ارای ب آن ،امری فیری اس ک در نهاد می ی آحتاد بشتر وجتود دارد ،و
آزاد بودن برای حرک در مسیر توحید ،حق طبیعی و حیاتی میت ی انسانماست  .ااتر در
ایا مسیر ،مانعی از حرک وجود داش باشد ،باید از میان برداش شتود و حرکت و تتالش

جستاری در فطری بودن حکم جهاد در قرآن از منظر عالمه طباطبایی در المیزان

بنابرایا از منظر عالم طباطبایی  ،غیرت و تعصبی ک آمیخ ت بتا انگیتزهی توحیتدی
باشد ،غیرت و تعصب فیری خوامد بود ک در نهاد متر فتردی وجتود دارد و شتخص ،بت
اق ضای آن ،در مواردی کت ختود و یتا م علقتات و مقدستات را در خیتر ببینتد ،بت دفتاع
برمیخیزد .میچنیا اار فردی ببیند کت در جلتوی دیتداان او ،بت آزار و اذیت مظلتومی
میپردازند ،ب حکم غیرت خوی  ،خود را موظف بت حیایت از او میدانتد مگتر آنکت
ب واسی ی ضعف و یا تترس ،از تصتییم ختوی منصترف اتردد ،لکتا انزجتار درونتی او
میچنان باقی میماند.

77

78

برای از بیا بردن آن مانع نیز ،فعالی ی توحیدی و درن یجت فیتری خوامتد بتود؛ بت عبتارت
دیگر ،توحید ،امری فیری اس و تالش برای اع الی آن نیز فیری خوامد بود؛ ختواه ایتا
تالش ،از قبیل ایجاد مق ضی باشد و یا از قبیل رفع مانع.
برای اثبات صغرای ایا قضی باید اب دا نظر قرآن و روایات را جس جو نیود.
فیرت توحیدی در قرآن ،یک امر قیعی و مسلم اس ک روایات نیز آن را مورد تأ کیتد
قرار دادهاند .در ادام ب برخی از ایا آیات و روایات اشاره میکنیم.
 .1-4آنات

ّ
َ َ أ
َ ََ
أ َ ّ
َ
َ َ
ِ ...فط َرت الّه التی فط َر الناس عّیهما ت أبمدنل ِللّما الّمه
ِ

الف .آی ی  ۳۰سورهی روم:
« ...پ روی خود را م وج آییا ختالص پرورداتار کتا .ایتا سرشت الهتی است کت
خداوند ،انسانما را بر آن آفریده؛ داراونی در آفرین الهی نیس ؛ ایا اس آییا اس وار؛
ولی اکیر مردم نییدانند».
آی ی مورد بحث ،تنها آی ای اس ک واژهی «فیرت» در آن ب کار رف اس  .کلی ی
«فیرت» در ایا آی  ،منصوع ب فعل مح وفی است  ،و ایتا «اغتراء» است کت م ضتیا
مشدار ب میلب مهیی اس ک ج ع یا دفع آن دارای امیی است  .بتر ایتا استاس ،در
ایا آی «فیرت الل » یعنی «الزم فیرت الل » یا «خ فیرت اللت » ،یعنتی دیتا الهتی را کت
میان فیرت خداس  ،بگیر .اخ دیا خدا و دعوت ب آن ،ب منزل ی ترغیتب بت فیترت و
دریاف فیرت خداخواه و خداجوی آدمی اس ؛ چنانک اخت فیترت و نگهبتانی از آن،
میان دریاف اسالم و نگهداری آن اس ( .جوادی آملی)۱۶/۲۳ :۱۳۸۹ ،
َ َ

ُ

ُ

َ

ب .آی ی  ۱۷۲سورهی اعراف (آی ی مییاق) ... :أ ل أس ُت ِب َر ِّبك أم قمالوا َبّمی ش ِمه أدْا  ...؛
«و ب خاطر بیاور زمانی را ک پرورداارت از صلب فرزندان آدم ،ذر ی آنمتا را برارفت ؛ و
آنما را بر خودشان اواه ساخ ؛ و فرمود :آیتا متا پرورداتار شتیا نیست م؟ اف نتد :آری،
اوامی میدمیم .خداوند چنیا فرمود ،مبادا روز رس اخیز بگویید :ما از ایا ،غافتل بتودیم؛
(و از پییان فیری بیخبر ماندیم)».
ایا آی ک بت «آیت ی مییتاق» معتروف است  ،ازجیلت آیتاتی است کت در تفستیر آن
اخ الف نظرمای فراوانی وجود دارد .بر اساس ایا آی  ،مر انسانی ،نوعی معرف ب ختدای

یگان دارد ک میتوان از چگونگی آن ،ب ایا صورت تعبیر کرد:خداونتد بت آنتان فرمتود:
ََ
َ
ُ
أل أس ُت ِب َر ِّبك أم و آنان پاسخ دادندَ :بّی ش ِه أدْا  .با توج ب برداشت مای مخ لفتی کت
در ایاباره آمده ،میتوان اف  :مر انسانی ،شناخ حضوری نسب ب خدای م عتال دارد،
ک آن معرف ی فیری اس ( .درودی؛ ملکی )۳۴/۱۸۷ :۱۳۹۲ ،بنابرایا ،ایا آی نیز ازجیل
آیاتی اس ک بر وجود فیرت توحیدی در انسان دالل میکند.
ُ

ج .آی ی  ۲۵سورهی لقیان:
أ

أ َأَ ُ

َ
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َ أ َ َ َ ُ ُ
ّ
َ َ أ َ َ أَ ُ أ َ أ َ َ َ
ات و اْل أرض لیقمولن الّمه
و ل ِئن سألتهم من خّما السمماو ِ

ق ِل ال َح أم ُد ِلّ ِه َبل أکث ُره أم أنعّ ُممون ؛ «و مرااه از آنان س.ال کنی :چ کستی آستیانمتا و
زمیا را آفریده اس ؟ ب یقیا میاویند :خداوند یگانت  .بگتو :الحیدللت کت ختود شتیا
مع رفید! ولی بیش ر آنان نییدانند».

َ َ ّ

َ

ّ

َ

َ

َ

أ َ أ ُ ُ
َ َ أ أ َ ُ َ
أ
عاب ُمدون ؛
د .آی ی  ۱۳۸سورهی بقرهِ :صبغة الّه و من أحسن ِمن الّه ِصبغة و ْحمن لمه ِ
«رنگ خدایی بپ یرید( :رنگ اییان و توحید و اسالم ).و چ رنگی از رنگ خدایی به تر
اس ؟! و بگویید ما تنها او را عبادت میکنیم».
ّ

شهید میهری دربارهی ایا آی مینویسد « :صبغة الّمه یعنی نوع رنگی کت ختدا در
م ا تکویا زده اس ؛ یعنی رنگ خدایی .دربارهی دیا آمده اس ک دیا ،رنگ ختدایی
اس  ،رنگی اس ک دس حق در م ا تکویا و در م ا خلق  ،انستان را بت آن رنتگ،
م لون کرده اس ( ».میهری)۴۶۰-۴۵۹/۳ :۱۳۸۴ ،
هم  .آیات دال بر توج ب خدا در منگام خیر و اضیرار :از آیاتی میچتون :آیت ی ۶۵
سورهی عنکبوت ،آی ی  ،۳۲سورهی لقیان ،آی ی ۵۳سورهی نحتل و  ...چنتیا بتر میآیتد
ک مرااه انسان در معرض خیر مهلکتی قترار ایترد و متیه راه نجتاتی بترای ختود نیابتد،
فیری خف در عیق
خداوند را با خلوص میخواند و ب سوی او کشیده میشود و معرف
ِ
جان بیدار میشود( .درودی؛ ملکی)۳۶/۱۸۷ :۱۳۹۲ ،

جستاری در فطری بودن حکم جهاد در قرآن از منظر عالمه طباطبایی در المیزان

عالم طباطبایی در ذیل ایا آی مینویسد :کفار نیز دارای فیرت اند و مقر ب ختالق
بودن خداوند و میچنیا قائل بتر متدبر بتودن خداونتد مست ند زیترا تتدبیر از خلقت جتدا
نیس (.طباطبایی)۳۴۶/۱۶ :۱۳۷۴ ،
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بر اساس ایا آیات ،خداوند م عال در انسان چیزی را نهاده اس ک بت وستیل ی آن بت
سوی خالق یک ا ،و کیال بینهای اترای پیتدا میکنتد کت قترآن کتریم از آن تعبیتر بت
«فیرت» میکند.
 .2-4روانات
الف« .اما مراز در دل ،از ما بیزاری نجویید ک ما بر فیرت توحید تولد یاف ام و در
اییان و مجرت از می پی قدمتر بودهام( ».نهتج البالغت  )۹۲ :۱۴۱۴ ،ابتا میتیم در شترح
نهج البالغ خود در ذیل ایا کالم امیرمومنتان مینویستد« :منظتور از فیترت ،میتان
فیرت خدادادی اس ک می ی مردم بر آن سرش شدهاند و بتا میتان فیترت ،خداونتد،
انسانما را ب عالم جسیانی فرس اد و از آنما بر بندای و اس قام بر سن مای عدال  ،در
مسیر پییودن صراط مس قیی  ،پییان ارف ( ».ابا مییم)۱۵۰/۲ :۱۴۰۴ ،
ب« .رسوالن خود را پیدرپی اعزام کرد تتا وفتاداری بت پییتان فیترت را از آنتان بتاز
جویند و نعی مای فراموش شده را ب یاد آورنتد( ».نهتج البالغت  )۴۳ :۱۴۱۴ ،آیت اللت
مکارم شیرازی در ذیل ایا فراز از خیب ی اول نهج البالغت مینویستد«:خداونتد ،معتارف
توحیدی را در سرش انسان قرار داده و مر انسانی اار با ایا فیرت دس نخورده پترورش
یابد و روح او را آلوده نشود ،ب طور طبیعی و فیری یگان پرس خوامد بود و در سای ی ایا
فیرت توحیدی ،ب نیکیما و حق و عدال پایبند خوامد بود .پیامبران میآیند تا انسانمای
منحرفشده را ب فیرت توحیدی بازاردانند( ».مکارم شیرازی و دیگران)۲۰۱/۱ :۱۳۹۰ ،
ج« .میانا به ریا چیزی ک انسانما میتوانند با آن بت ختدای ستبحان نزدیتك شتوند،
اییان ب خدا و اییان ب پیامبر و جهاد در راه خداس  ،ک جهاد ،قل ی بلنتد استالم ،و
یک ا دانس ا خدا بر استاس فیترت انستانی است ( ».نهتج البالغت  )۱۶۳ :۱۴۱۴ ،ابتا ابتی
الحدیتتد در شتترح ایتتا بخ ت از اب تتدای خیب ت ی  ۱۱۰نهتتج البالغ ت در توضتتیح کلی ت ی
«االخالص» توضیحی دارد ک بیان آن چنیا اس :
«کلی ی اخالص ،یعنی شهادت بر یگانگی خدا و شهادت بر نبوت حضرت محید
ً
ً
«اخالص» ،اوال و بال ات ،میان توحید اس ؛ زیرا می ی بشر بر آن آفریده شدهاند و ثانیا
و بالعرض ،شامل اقرار ب نبوت پیامبر مم میشود ،از آن جه

ک مجرای توحید اس و

اینک توحید بعد از جهاد ذکر شده ،و جهاد ،سبب برای اظهار مردم ب توحید اس .
مییا دلیل اس

ک جهاد ممردیف اصول دیا قرار ارف اس ( ».ابا ابی الحدید،
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بیتا)۲۲۲/۷ :

روایات در ایا زمین بسیار اس و ما ب نقل مییا ست روایت از ک تاع نهتج البالغت ،
اک فاء میکنیم .بر اساس آیات و روایاتی ک ذکر اردید ،مشتخص شتد کت اصتل فیترت
توحیدی ،یک اصل مسلم و پ یرف شده اس ؛ اصلی ک در خلقت تیتام انستانما نهف ت
اس و چنانچ تح عوامل خارجی میچون محیط و تربی ناسالم قترار نگیترد ،او را بت
حقیق و سعادت رمنیون میسازد.
روای سوم ،بر اساس شرح ابا ابی الحدید ،عالوه بر بیان فیری بتودن توحیتد ،فیتری
بودن جهاد را نیز ک ما درصدد بیان آن مس یم ،ب خوبی بیان نیوده اس .

حال ،چ حقی باالتر و با امیی تر از حق برخورداری از توحید ،ک بدون آن ،ستعادت
ابدی آدمی نابود خوامد شد.

جستاری در فطری بودن حکم جهاد در قرآن از منظر عالمه طباطبایی در المیزان

بنابرایا ،ارای ب توحید ،امری فیری و حق طبیعی و حیاتی مر انستانی است  .حتال
اار کفار و مشرکان ،با مورد آزار و اذی قرار دادن موحدان و مسلیانان ،سعی بر ایا داشت
باشند ک آنان را از دیا و آییا خود براردانند و ب شرک و یا آییا دیگری وادار سازند و بت
عبارت دیگر ،برابر حق ایس اده و در مستیر آن متانع ایجتاد کننتد ،در واقتع آنتان یتک حتق
طبیعی و فیری انسان را سرکوع کردهاند و باید برای رفع ایا مانع تالش نیود تتا موحتدان
ب وانند ب راح ی خدا را پرس کنند و اعیال و مناسک خود را بپادارند .چنانک از ستیاق
آی ی  ۷۵سورهی نساء ب دس میآیتد ،مشترکیا مکت آنچنتان مستلیانان را متورد آزار و
اذی قرار داده بودند کت صتدای تظلتمختوامی آنتان بلنتد اردیتده بتود و از ختدا و ستایر
مسلییا ،اس غاث مینیودند؛ در چنیا حالی ،باید برای رفع موانع موجتود بتر ستر راه اظهتار
توحید فیری ،جهاد نیود و از ایا جه ک ایا جهاد ،ب چنیا انگیزهای شکل میایترد،
خود نیز امری فیری ب شیار میآید .اس اد میهری در ایتابتاره اف ت است  :یتك سلستل
چیزماس ک ایاما از حقوق یك فرد و یا از حقوق یك مل  ،برتر است و آنهتا مقدستات
انسانی اس ؛ ب عبارت دیگر ،مالك تقدس دفاع ،ایا نیس ک انسان بایتد از ختود دفتاع
کند ،بلک مالك ایا اس ک باید از «حق» دفاع کند(.میهری)۲۴۲/۲۰ :۱۳۸۴ ،
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 .3-4سیرهی عقم
بیشک ،مر جانداری دفاع از زندای و ش.ونات آن را حق طبیعتی ختوی میدانتد و
چنانچ چیزی آن را مورد تهدید قرار دمد ،در برابر آن از ختوی دفتاع خوامتد کترد .بت
اوامی تاریخ ،پ از علنیشدن رستال حضترت محیتد  ،مشترکیا مکت کت منتافع
خوی را در رویارویی و ایس ادن در برابر دعوت حق ی پیامبر میدیدند ،اب دا درصدد
تیییع پیامبر بر آمدند تا ایشان را از دعوت ختوی  ،منصترف ستازند و پت از آنکت
اس قام پیامبر را در ابالغ رسال الهی خوی دیدند ،ب تهدید و آزار و اذی ایشان و
سایر مسلییا روی آوردند( ،ابتا مشتام ،بیتتا۲۶۸/۱ :؛ امتیا عتاملی )۲۳۳/۱ :۱۴۰۳ ،تتا
جایی ک رسول خدا و مسلییا ،تصییم بر ترک دیار خوی ارف ند و ب ییرع (مدینت
النبی) مجرت نیودند.
پ از مجترت نیتز ،مشترکیا ،مستلیانان را آستوده نگ اشت ند و از متر طریقتی بترای
نابودساخ ا توحید وارد شده و علی مسلییا اعالم جنگ کردند ،تا آنک خداوند م عال بتا
نزول آیات  ۳۹و  ۴۰سورهی حج ،ب مسلیانان دس ور داد تتا در برابتر تجتاوزات و اقتدامات
مشرکیا برای از بیا بردن یک اپرس ی ایس اده و از آییا و جان خوی دفاع کنند؛ چنتانکت
از ایا آیات برداش میشود ،ایا مشرکیا بودند ک ظلم و س م را بر مسلییا روا داشت ند و
آنان را از دیار خوی بیرون کردند و اآلن نیز با جنگ ،سعی بر ریش کا کردن یک اپرست ی
دارند .در چنیا مواردی ،فیرت و عقل آدمی حکم میکند ک باید از ختوی و شت.ونات
خود دفاع نیود .میچنیا الزم ب یادآوری اس  ،ک در مییا دفاع مشروع نیز خداونتد بت
مسلیانان دس ور میدمد تا از مسیر عدال  ،خارج نشوند و نسب ب دیگران تعدی نکننتد و
تنها با کستانی کت بتا مستلییا وارد جنتگ شتدهاند و بت آنتان ظلتم نیودهانتد ،بجنگنتد.
(ر.ک:بقره)۱۹۰/
بنابرایا جهاد اسالمی برای ب دس آوردن مال و مقتام و یتا منتابع طبیعتی و متواد ختام
کشتتورمای دیگتتر نیست ؛ بتترای تحصتتیل بتتازار مصتترف ،و یتتا تحییتتل عقیتتده و سیاست
نییباشد؛ بلک تنها برای نشر اصول فضیل  ،اییان و دفاع از ست مدیتداان و زنتان و متردان
بال و پرشکس و کودکان محروم و س یدیده اس و ب ایا ترتیب ،جهاد ،دو متدف جتامع
دارد :یکی «مدف الهی» و دیگری «مدف انسانی» و ایا دو درحقیق از یکتدیگر جتدا

نیس ند و ب یك واقعی باز میاردند (مکارم شیرازی و دیگتران )۱۰/۴ :۱۳۷۱ ،کت میتان
ارای ب توحید در نهاد بشر اس .
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ْتیجه
 .۱یک اپرس ی و ب تبع آن اسالم (بنابر قرآن و روایات) ،یک حق طبیعتی و حیتاتی بترای
می ی آحاد بشر اس و در نهاد می ی انسانما قرار دارد .ااتر کفتار و مشترکان ،بتا آزار و
اذی  ،سعی بر سرکوع آن داش باشند ،باید ایا مانع را از میان برداش تا موحدان ب واننتد
ب راح ی ،ب پرس خداوند و انجام اعیال و مناسکشان بپردازند .جهاد ،از ایا جه کت
ب انگیزهی رفع مانع بر سر راه اظهار توحید فیری انجام میایرد ،خود نیز امری فیتری بت
شیار میآید.

 .۳مر موجودی منگامی ک خود یا یکی از شت.ون زنتدای ختود را در خیتر ببینتد ،از
خود و ش.ونات دفاع میکند؛ ایا میلب در مورد می ی جانتداران ،بت خصتوص انستان،
جریان دارد و قابل ریش کا کردن نیس مگر آنک از جه ترس و یا ضعف ،تتوان دفتاع
از خود را نداش باشد.
بنابرایا دیدااه عالم طباطبایی در تفسیر الییزان در مورد فیری بودن حکم جهتاد،
نظر صحیحی اس ؛ چراک برآمده از دیدااه توحیدی اسالم اس و توحید را حق طبیعی و
حیاتی برای بشر میداند.

جستاری در فطری بودن حکم جهاد در قرآن از منظر عالمه طباطبایی در المیزان

 .۲مر انسانی ب موجب غیرت و تعصب خوی  ،اقترار میکنتد کت بایتد از مظلتوم در
برابر ظالم دفاع کرد و او را از چنگال ظالم نجات داد .سعی و تالش برای رمایی بخشتیدن
موحدان از چنگال ظالیان و دفاع از آنان ،ب دلیل وجود انگیزهای ک در آن رنتگ و بتوی
توحید دارد ،غیرت و تعصبی اس بتر آمتده از فیترت توحیتدی .بنتابرایا چنتیا جهتاد و
تالشی برای نجاتدادن موحتدان ،جهتادی فیتری است ؛ ز یترا غیترت و تعصتب انستانی
آمیخ با انگیزهی توحیدی ،چنیا اق ضایی دارد و ب آن حکم کرده اس .
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 .37اروه نویسنداان موسس خاتم النبییا ،درسنامه مسمیحیت ،قم :موسست آمتوزش
عالی حوزوی خاتم النبییا۱۳۹۸ ،ش.
 .38مرتضی زبیدی ،محید با محید ،تاج العروس  ،بیروت :دار الفکر1414 ،ق.
 .39میهری ،مرتضی ،فطری بودن دنن ،تهران :ان شارات صدرا۱۳۹۸ ،ش.
 .40تتتتتتتتتتتتتتتت  ،مجموعه آ ار شهید مطهری ،تهران :ان شارات صدرا۱۳۸۴ ،ش.
 .41مکتارم ،ناصتر و دیگتتران ،تفسممیر ْموْممه ،تهتتران :دارالک تتب اإلستتالمی  ،چتتاپ ،10
1371ش.

 .42تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،پیام امام امیر الممومنین
ابییالب

 ،قم :ان شارات امام علی با

۱۳۹۰ ،ش.

 .43نجفی ،محیدحسا ،جواهر الكممم فمی شمر شمراقع ا سممم ،بیتروت :دار
إحیاء ال راث العربی ،چاپ مف م1404 ،ق.
 .44واحدی ،علی با احید ،الوجیز فی تفسیر الكتاب ،بیروت :دار القلم1415 ،ق.

