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و اصل » جهاد« اتیآ
 ؛»توسل به زور تیممنوع«

  تقابل ای یهمخوان
  *سیدمصطفی میرمحمدي

  **حسین آل کجباف  __________ ________________________________   

  ***حسین مهدي هادي

  چکیده
در فقـه  » جهـاد «معاصـر و اصـل    الملـل  بیندر حقوق » منع توسل به زور«اصل  انیرابطه م

بـا بـروز    ریـ اخ يهـا  است که در سـال  يزیبرانگ از مباحث مهم و مناقشه ،یاسالم الملل بین
 ایها در انطباق نظر اختالفدوباره قوت گرفته است. نقطه عطف  ،سمیمقابله با ترور دهیپد

ن اصـول  یتـر  مهـم از  یکـ یعنـوان   بـه  ،توسل بـه زور  کننده عدم انطباق اصول و قواعد منع
قابل اجتناب در فقـه   ری) غکیعنوان راهکنش (تاکت با اصل جهاد به نینو الملل بینحقوق 

 یجهاد و بررسـ  یقرآن يها آموزه یبا مطالعه و بررس حاضر است. مقاله یالدول اسالم نیب
دو اصـل مهـم را بـا     نیـ ا یهمخـوان کوشـد   مـی  ،آن با اصول و قواعد منع توسـل بـه زور  

خشـونت و   کننـده  قیجهـاد در قـرآن تشـو    اتیـ برداشـت کـه آ   نیـ ا ان دهـد. نش گریکدی
  باشد. میاسالم  میدوستانه در تعال و انسان یخالف اصول اساس ،است سمیترور

اصل  ،یاسالم الملل بین، حقوق الملل بیناصل جهاد، اصل صلح، حقوق  :واژگان کلیدي
  .توسل به زور تیممنوع

                                                   
  ).mostafa.mirmohammadi@gmail.com( و عضو انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه دانشیار دانشگاه مفید قم* 

  ).hossein_alekajbaf@yahoo.com(ام نور تهران یار دانشگاه پیدانش** 
 ).hhadi88@gmail.com(تهران  ام نوریدانشگاه پ يدکتر يدانشجو*** 
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  مقدمه
معاصر اسـت کـه    الملل بینحقوق ول اساسی اصازجمله  ،ت توسل به زوریممنوعاصل 
در روابط بـا یکـدیگر آن را رعایـت    اند  ملل متحد متعهد شدهمنشور بر اساس  ها دولت

دوم منشـور ملـل   مـاده   به جنگ و زور متوسـل نشـوند.   ،کنند و جز در موارد استثنایی
  :داردیمقرر مچهارم  بنددر  ،کند می که هفت اصل اساسی ملل متحد را بیانمتحد 

 یت ارضـ یه تمامیا کاربرد آن علید به زور یخود از تهد المللی بینه اعضا در روابط یکل
ت ریمغـا که با مقاصد ملل متحد  يگریا از هر روش دی يهر کشور یاسیا استقالل سی

  .خواهند نمود يداشته باشد، خوددار
ه مربـوط بـه اصـول    یط اعالمشده توس ان هفت اصل اعالمیازممنع توسل به زور، اصل 

منـدرج در قطعنامـه    ،ها دولتان یم يهمکار و دوستانهراجع به روابط  الملل بینحقوق 
گــاه یدر جاســال از تصــویب منشــور،  25پــس از گذشــت  ،)م1970 اکتبــر 24( 2625

  گرفته است. نخست قرار
ـ  ،ت توسـل بـه زور  یممنوعاکنون اصل   )Jus Cogens( هقاعـده آمـر   یـک  عنـوان  هب

 در الملـل  بـین ون حقوق یسیکمناپذیر شناسایی شده است.  ی و هنجاري تخلفالملل بین
 مـورد ان داشته است که حقوق منشور دریمه طرح مواد راجع به حقوق معاهدات بیضم

است  المللی بینک قاعده حقوق یاز  ینفسه نمونه قابل توجه یف ،ت کاربرد زوریممنوع
شـکایت  ر نیـز د  يدادگسـتر  المللـی  بـین وان یـ سـازد. د  می را متبلور» Jus Cogens« که

 عنوان بهت توسل به زور یممنوعز ادهد  می حیترج امریکاعلیه ایاالت متحده  ئهکاراگوین
  .)ICJ Rep 14, 27 June 1986( یاد کند یا اساسین یادیبن یاصل

 یاصـول جـزء   هـا  انسـان به خون  و احترام نیزم يز از فـساد بر رویپرهـدر اسالم 
بـودن فسـاد و    ممنـوع شـده اسـت.    تأکیـد بر آن ، دیگرانبا  یستین همزییه در آک است
ده دعـوت  یپسـند  يهاکار بههر انسان او را  كسرشت پا .دارد يفـطر هشیر ،يزیخونر

گـر  یو د اسالم نید ازآنجاکهکند.  یم ، منع حق نابه یشک چون آدم یهای درستینا کرده، از
فسـاد و  تجـاوز،  شدت با  ند، بها منطبق يم بشریعقل سلبا فطرت پاك و  يدیان توحیاد

سـوره   36 ،هودسوره  85، بقرهسوره  60ات ی. در آاند مـخالفت برخاسته بـه یشک نـسل
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 25ه ی. مطابق آشده استح یتصرها  تین ممنوعیبر ااعراف سوره  85و  56و  بوتکعن
 خداونـد  نـد. دور خداوند بهاز رحمت بمانند و عذاب باید منتظر اران کتباه ،سوره رعد

 ،فسـاد کند که  تأکید می، قصصسوره  77و  بـقرهسوره  205، مـائدهسوره  64ات یدر آ
 152و  بقـره سـوره   205و  204، 12 اتیـ و در آ اران را دوسـت نــدارد  کو تباه یتباه

  .اران اسـتک دشمنان، منافقان و اسـراف یژگیو ،فساد: دیفرما یم شعراءسوره 
سـال از رسـالت    23نـازل شـد و در طـول مـدت      يسال دوم هجر آیات جهاد در

ـ ی ؛شد ینازل مسال آخر  هشتفقط جهاد  يها هیآ ،امبریپ دوسـوم مـدت   تقریبـاً   یعن
 22ه یـ شـد. آ  يسوم آن با جهـاد سـپر   کیبدون جنگ و جهاد گذشت و فقط  ،رسالت

  د:یفرما ینخستین آیه جهاد است که م ،سوره حج
که جنگ بـر آنـان    یکسان به: رٌیقَاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلموا و إِنَّ اللَّه علَى نَصرِهم لَقَدینَ یللَّذ أُذنَ
انـد و خـدا بـر     مورد ستم قرار گرفته زیرااست؛  اجازه جهاد داده شده ده،یگرد لیتحم

  .آنها تواناست ياری
، 7، ج1372 ،ی(طبرس نازل شده است ه درباره جنگکاست  يا هیآ آیه، نخستینن یا

بـر آن   یضـمن  طور به» اُذنَ«ت جنگ است و واژه یانگر ممنوعیه بی). لحن آ135ص
وجود داشته اسـت.   قبالً یتیالزم است که ممنوع ییشه در جایداللت دارد. اذن هم

نَّهم ظُلموا«با عبارت مذکور ه یدر آ نیزعالوه علت اذن  هب ـ یعنی وقوع ظلـم عل » بِأَ ه ی
وقـوع ظلـم و    ،ز جنـگ یعلـت تجـو   ،هیبنابراین مطابق آ شده است؛ان یمسلمانان ب
جهت به آنها اذن  ندیبر آمده است که یتفاس یدر برخ 1ه مسلمانان است.یتجاوز عل
ـ اذان همواره بـه  کمشر .شده استظلم  ر ایشانبه ک داده شده  نانات و آزار مسـلم ی

 رسـول خـدا  نـزد  اي  سـته کوپـا ش  ا دستیه مجروح کنبود  يروزپرداختند و  می
مـن مـأمور بـه جنـگ      ؛شکیبا باشـید «فرمود:  یمان به آن امبریپ ، ولیبردت نیاکش
  .)85ـ84ص، 2جتا]،  [بی، یقم همان/( »ستمین

                                                   
ده، اجـازه جهـاد داده شـده    یل گردیکه جنگ بر آنان تحم یبه کسان: «يرازیاهللا مکارم ش تیآترجمه  .1

 .»آنها تواناست ياریاند و خدا بر  مورد ستم قرار گرفته زیرا ؛است
 ؛رخصت جهـاد و نبـرد داده شـد    ،شود یل میبه آنان که جنگ بر آنها تحم: «ینیاهللا مشک تیترجمه آ  

  .»تواناست آنها کامالً ياریرا به آنها ستم شده و البته خداوند بر یز
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  در اسالم» بازدارنده توسل به زور«اصول و قواعد . 1
در  جهـاد ی است. الملل بین، مفهومی گسترده در ادبیات اسالمی با ابعاد داخلی و »جهاد«

از  ،ضیبهشـت و پـس از فـرا    ياز درهـا  يمـان، در ین اکن ریچهارم ،یفرهنگ اسالم
هرگونـه تـالش   عـام،  مفهـوم  در جهاد  .)74ص ،5جتا]،  [بی، حرّ عاملی( ستها نیبرتر
شـبرد اسـالم و   یتـوان در پ  کـارگیري  بهو شورشیان  ،انکدر مبارزه با مشر یو مال یجان
توسل به زور  ،عهیهان شیفقمشهور درنظر  مفهوم خاصدر و  است یمانیر ائشعا ییبرپا
حضـور امـام   زمـان  در  اسـالم دیـن  غ یـ ساختن موانع دعوت از سر راه تبل برطرف يبرا

لـی  الدعاء إ«جهاد را  میرسیدشریف جرجانی .)3، ص21ج تا]، [بی ،ینجف( است معصوم
  ).36ص ،1306، (جرجانی کند می تعریف »دعوت به دین حق :دین الحق

از  یکـ یجایگـاه جهـاد همـواره     ،معاصـر  الملـل  بـین گیري و توسعه حقوق  شکل با
جنـگ  «یـا   »جنگ عادالنه«مطرح بوده است. برخی آن را معادل  یمباحث مهم و چالش

. با وجود )Shaheen & Javid, 2005, p.7( دانند می در ادبیات مسیحی و غربی» مقدس
ـ  بـین رباره قلمـرو و اهـداف   گاه بسیار محکم جهاد در اسالم، دیت و جایاهم ی آن الملل

مفهـوم جهـاد بـا     رویـارویی ها در نظر اختالفن یوجود دارد. نقطه عطف ا نظر اختالف
ه عمـده وجـود   یـ دو نظر باره درایناست.  الملل بیندر حقوق » منع توسل به زور«اصل 

  ».جهاد دفاعی«و » ه کفاریجنگ عل«ه یدارد: نظر
ـ ، اسـالم را د یز متفکـران شـرق  ا يا از مستشرقان و عده ياریبس ـ  ی ی ن جنـگ معرف

کنند. در نظر آنان،  می شبرد مقاصد آن قلمدادیحربه و ابزار پ نخستینکنند و جنگ را  می
گسـترش   يله براین وسیبلکه جنگ بهتر، ستیتوسل به زور ممنوع ن تنها نهن ین دیدر ا

در جهـان ضـرورت دارد. درمقابـل،     یم اسالمینشر تعال ين اسالم است و جنگ براید
در اسـالم،   »ت تجـاوز یـ ممنوع«ت یز و درنهایآم صلح یستیو همز» جهاد دفاعی«ه ینظر

  .شتر مورد توجه واقع شده استیب راًیکه اخ است يگریدنظریه 

  در اسالم» صلح«و » ایمان«. 2
گویا یکـدیگر   اند و در قرآن همواره در کنار یکدیگر قرار گرفته» مانیا«و » عمل صالح«
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 دلیـل  بـه  1.انـد  نیآفـر  يبخـش و رسـتگار   جـه ینت یکـدیگر کنند. این دو بـا   می را تکمیل
ده یـ مـان فهم یعمل صـالح بـا ا   یقرآن، مالزمه خارج درمان یشدن عمل صالح با ا نیقر
 یافتگی مان، راهیا .مان، عمل صالح استیو ظهور و جلوه ا یالزمه خارج یعنی ؛شود یم

مان و عمـل  یااست. » عمل صالح«، شود مییافتگی  از راه و آنچه باعث نجات پس است
 جعلُیآمنُوا وعملُوا الصالحات س نَیإِنَّ الَّذ« :آفریند می محبت قرآن هاي آموزه بر اساس صالح،

  2».لَهم الرَّحمنُ وداً
انت یضدخ معناي به» امان«و » امانت« ،ترسضد معناي به» امن«مان برگرفته از واژه یا

 اسـت  ــ  بیضـدتکذ  ــ  »قیتصـد « يامعن به نیزو ضدکفر  معناي به» مانیا« تیو درنها
  3.)13ـ12ص ،1405منظور،  (ابن

 دربـاره  ییطباطباعالمه پیوند و رابطه میان صلح و عمل صالح مهم است.  میان دراین
  :سدینو می قرآن مفهوم عمل صالح در

 آثـار  لکن از ،ان نشده استیم بیدر قرآن کریعنی عمل صالح  »ت عملیصالح«هرچند 
است که  ید. عمل صالح عملیتوان مفهوم آن را فهم می ،آن ذکر شده يکه براو نتایجی 

کـه فرمـود:    چنـان  شـود؛  مـی  انجامها  يت پروردگار با تحمل دشواریکسب رضا يبرا
»... هِمبر هجو غَاءترُوا ابب458ص، 1ج ،1374، ییطباطبا( »... ص.(  

» فسـاد «ضـد   معنـاي  بـه  ،بـوده  »صالح«از ریشه » صالح«واژه درحالی است که امر این 
و » صـالح « و دو واژهاست رفته  کار بهدر آیات قرآنی نیز این واژه در همین معنا  است.

 »صلحونَیالَ الْأَرضِ و یف فْسدونَی نَیالَّذ« مانند آیه ؛اند رفته کار به نیزدر معناي مقابل » فساد«
کـه  اي  واژه ،در واژگان قرآنگفتنی است ). 284ص، 1ج، 1362، اصفهانی راغبر.ك: (

از واژه » جنـگ «جـاي واژه   بلکـه بـه   ،وجود ندارد ،باشد »صلح« برابردر» جنگ«معادل 
صـاحب  ذکـر شـد.   تـر   پـیش که  ءه شعرارسو 152مانند آیه استفاده شده است؛ » فساد«

                                                   
ـ  «) و 62 :(بقـره » وم االَخرِ و عملَ صلحا فَلَهم أَجرُهم عند ربهِـم یمنْ ءامنَ بِاللَّه و الْ« .1 نسـانَ لَفنَّ االرٍ *   یا خُسـ

 .)3ـ2 :(والعصر »..نَ ءامنُوا و عملُوا الصالحات یالَّذ االَّ
 يهـا  آنـان را در دل  یاند، خداوند رحمان دوست سته انجام دادهیشا يارهاکو  اند مان آوردهیه اکآنان  .2

 ).96 :می(مر دهد یمردم قرار م
همچون خاص  یب در موضوعیواقع تکذ ز دریکفر ن ل است کهیدل نیا به ،ق دربرابر کفریتصد يمعنا .3

 امبر و آخرت است.یپ ،خدا
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  :سدینو می یر روح المعانیستف
ـ  واسطه کثرت اسـتعمال بـه هـر    است و به »فساد«صالح در اصل لغت ضد  کـه   یعمل

 ،یگـردد (آلوسـ   مـی  اطالق اد کرده است،ی از آن یکیز دانسته و به نیعت آن را جایشر
  ).201ص، 1ج ،تا] [بی

رفتـه اسـت و    کـار  بـه  »فساد«مقابل  »صالح«کلمه  کریم، در قرآنبه اینکه  اکنون باتوجه
توان نتیجه گرفت مقصـود   می فساد است، برابري لغوي صالح نیز دراهمچنین اصل معن

بنـا بـه قاعـده     دیگر ازسويصالح خود یا دیگران باشد.  ، عملی است به»عمل صالح«از 
تـوان نتیجـه    مـی  ــ  ي لغـوي آن دارنـد  اظهور در معن ،هاي قرآن عبارت ـاصالت ظهور  

ي ظاهري است که درلغـت از آن قصـد   ادر اسالم، همان معن» صالح«گرفت مقصود از 
کـه   اي گونـه  باشد؛ به مینحوي است که مالزم با ایمان  شده است. جایگاه عمل صالح به

  ایمان بدون صالح، ایمان کامل و واقعی نیست.
با این رهنمود قرآنی که ایمان و عمل صالح دو بازوي عقیدتی و رفتاري در زندگی 

نان است و احکام اسالمی نزد فقیهان اسالمی بر پایه صالح و فسادي که ممکـن  مسلما
دارد درادامه با این رهیافت بـه تبیـین    يجا ،شوند می است بر آنها مترتب شود، تشریع

مفهوم و ماهیت جهاد و رابطه آن با اصل ممنوعیت توسل به زور در اسالم بپـردازیم و  
» یبازدارندگ«ت یاز ماهمرتبط بوده، » توسل به زور منع«که با اصل  يبه اصول و قواعد

  اشاره کنیم. ،برخوردارند

  »اعتزال«قاعده . 3
است. اعتـزال در  1»اعتزال«قاعده  ،»منع توسل به زور«از قواعد مهم مرتبط با اصل  یکی

توانـد   یاسـت کـه مـ    يریـ گ جسـتن و کنـاره   يدور يامعن به» عزل«شه در واژه یلغت، ر
). در قـرآن  769ص، 1404فـارس،   ابـن ( اتخاذ موضع و انکار باشـد  ای یعمل صورت به

ـ ثمـر عق  بـی  از مجـادالت  يریـ گ کناره يکلمه اعتزال در سه معنا از  يریـ گ ، کنـاره یدتی
، يرمحمـد یم( است رفته کار بهدر جنگ  یطرف بی معناي بهت یو درنها یاسیمناقشات س

                                                   
 است. مصطلح شده نیزاد یو ح یطرف ین قاعده به نام بیا .1
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 کـار  بهدر جنگ  یطرف بی عنايم بهن واژه یات عرب ای). امروزه در ادب79ـ78ص، 1391
، حاکمیـت  است که در منازعه دو طرف خصـم  ییها نیاد شامل سرزمیرود و دارالح یم

، ید زنجـان یـ عم( نکرده باشـد  خصم نیاز طرف یکیا ضرر ی نفع به يورود آن سرزمین،
  ).301ص، 1377

ـ آ ن واژه دریسوره نساء است که با کاربرد هم 90ه یآ» اعتزال«اصل  یقرآن يمبنا ه ی
  د:یفرما یمذکور م

 فَلَم تَزَلُوکُمقَیإِنِ اعلُوکُما إِلَ اتأَلْقَو لَیوع لَکُم لَ اللَّهعا جفَم لَمالس بِیکُمس پـس اگـر از   : الًیهِم
صلح کردند، خداوند بـه   شنهادیپ ]بلکه[ ننمودند، کاریکرده و با شما پ يریگ شما کناره

  د.یکه متعرّض آنان شو دهد یشما اجازه نم
ـ  بـی  دارد کـه عـالوه بـر    یعیمفهـوم وسـ   ،اعتزال  يمتضـمن معنـا   ،در مخاصـمه  یطرف
مفهوم منع توسل به زور و منع مداخله  عبارتی بهز هست. یو متارکه جنگ ن یخواه صلح

ـ  بی ه اصل صلح،یرا همزمان در خود دارد. بر پا ع اعتـزال  یاز مفهـوم وسـ   یئـ جز یطرف
 یگـاه یجا» اعتـزال «اصل  ،اسالم است یطلب بر جنگ یکه مبتن یگاهدیدر د یول ،است
 ،تجـاوز باشـد   یقربـان  یک دولت اسـالم یکه  ی). حالت341ص، 1389داهللا، یحم( ندارد

ک دولت یمورد هجوم  یک دولت اسالمیست. هرگاه یمستثناست و اعتزال قابل قبول ن
تجـاوز اسـت،    یمسلمانی که قربـان د به دولت یهمه مسلمانان با ،دوواقع ش یراسالمیغ

  ).204ص، 1391، يرمحمدیم( طرف بمانند بی دیکمک کنند و نبا
 ،راسالمی باشدیدولتی غ ست که دولت متجاوز لزوماًین نین حکم مختص به ایالبته ا

گر تجاوز و تعرض کند ید یک دولت و سرزمین اسالمیز به ین یبلکه اگر دولتی اسالم
 تواننـد  نمـی  ند وا موظفتجاوز  یبه دفاع از قرباندیگر مانان مسل ،و آغازگر جنگ باشد

دورمانـدن از درگیـري و جنـگ بـا      معنـاي  بـه ن اعتـزال هـم   یبنـابرا  1؛طرف بماننـد  بی

                                                   
  یء إِل یتَف یحتَّ  یتَبغ  یفَقاتلُوا الَّت  يالْأُخْر ینَهما فَإِنْ بغَت إِحداهما علَینَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بیو إِنْ طائفَتانِ منَ الْمؤْمن« .1

  ).9حجرات: ؛ (»اللَّهأَمرِ 
نمونـه   ،من که توسط ائتالف سعودي علیه کشور و ملت یمن آغاز شده اسـت یسفانه جنگ علیه متأ  

است که وارد دومـین سـال خـود     يتجاوز دولتی اسالمی علیه جمعیت مسلمان کشور دیگر روشن
 یقـررات جنگـ  مآشـکار  این تجاوز و نقض  ،طرفی کامل بسیاري از دول اسالمی شده است و با بی
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. مفهـوم  است هاي میان غیرمسلمانان بودن در جنگ طرف بی معناي بهغیرمسلمانان و هم 
دو معناي اعتزال تـالش بـراي    هاي میان مسلمانان جایی ندارد. در هر اخیر در درگیري

  دوربودن از عواقب جنگ و حفظ جامعه اسالمی از پیامدهاي ناگوار آن است.

  )نفى تجاوز ای يزیست (ظلم» منع اعتداء«قاعده . 4
اسالمی و نیز دفاع و حمایـت از قربانیـان    یحکم اول عنوان بهو تجاوز  يممنوعیت تعد

در حقـوق   رمسلمانان تا حد توان و امکـان، یو تجاوز چه از مسلمانان و چه از غ يتعد
مکاتب  ،بلکه در بسیاري از ادیان ،در اسالم تنها نهت یدفاع از انساندار است.  اسالم ریشه

 یبرخـ ). 464ص، 1372حـوزه و دانشـگاه،    يدفتـر همکـار  ( ها وجـود دارد  و فرهنگ
انـد   ن نـوع جهـاد دانسـته   تـری  ت و حقوق بشر را مقدسیدفاع از انسان یمتفکران اسالم

ــر ــاســالم حــق حاکم ).70ص، 1382، ي(مطه ــت، موجودی ــت ســرزمی  ینیت و تمامی
ه یـ رمسلمانان را بـر پا یان مسلمانان با غیروابط م و شمارد یگر را محترم مید يها دولت

ـ قربان« ،تعبیـر کنـونی   مستضعفان و مظلومان و بـه  یداند. وقت یصلح م ه یـ ت علیـ ان جنای
ت از آنان مسئولیتی همگانی است. اصل بـر  یطلبند، حما ی میادرسیکمک و فر» تیبشر

 ولـی  ،گر دول در حال صلح دخالت کننـد یتوانند در امور د ین است که مسلمانان نمیا
ر یناگز ،ا دفع تجاوز الزم باشدیان ی، نجات قربانیعموم يهايت از آزادیحما ياگر برا

اد یـ ن یاز فتنه در د يریجلوگ يبرا ،دارد یکه جنبه دفاع یتین حمایند. چنا ن اقدامیاز ا
ک استثناء بر اصل منع توسل بـه زور  ین حالت ی). ا47ص، 1995ابوزهره، ( شده است
تـالش  » تیت حمایولئمس«ن یز دکتریچنانچه در ادبیات حقوق بشر ن ؛شود می محسوب

ـ از نقض حقوق بن يرین راه حل جلوگیآخر عنوان بهرا  یدارد دخالت نظام بشـر  ن یادی
، »ت از مستضـعفان یـ حما«مفـاهیمی چـون    ،الـدول اسـالمی   تجویز کند. در ادبیات بین

ـ تبراي دفاع از حقـوق انسـانی و بشـري    » اغاثه ملهوف«و » استنقاذ«، »استنصار« ف عری
  کند. می که در شرابط بسیار استثنایی توسل به زور را تجویزاند  شده

                                                                                                                        
جنگ میـان مسـلمانان ممنـوع اسـت و در      ،هاي قران که بر اساس آموزه درحالی، همچنان ادامه دارد

  بینجامد.فرصت باید به صلح  نخستین
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که در هـر دو معنـاي فـاعلی و    ند به یکدیگر نزدیک یمیمفاه» ظلم«و  »اعتداء«
(تجاوز) و ظلم و نیز قبول تجاوز  ارتکاب اعتداء ؛ یعنیآن تقبیح شده است یمفعول

  و ظلم ممنوع است.
 ،بر دیگران یرقانونیال و تفوق غیعدم است يامعن به» عدم سلطه«رسد مفهوم  یم نظر به
  نزدیک به منع اعتداء و ظلم دارد و مکمل آن است. یمفهوم
 »لٍیــبِوک کمیمــا أَنَــا علَــ« و )22 :هی(غاشــ »طرٍیبِمصــ هِمیلَســت علَــ«ماننــد  یات قرآنــیــآ

بوده » نیاکراه بر د ینف« یات از مبانین آی. البته ااند ن اصل عدم سلطه) مبی108 :ونسی(
اگر مالك منـع   یول ،یالملل نیا بی يدارد تا روابط فرد يکه ظهور در عدم سلطه اعتقاد

 يت مبنـا یاس اولویتواند با ق می ،ل و اجبار باشدیت تحمیبودن ماه حی، قبيسلطه اعتقاد
بـر شـخص    يسلطه اعتقـاد  یصورت که وقت نیدز داشته باشد؛ بیمنع سلطه در روابط ن

و  ی، اجتمـاع يروابـط فـرد   ازجملـه ر امـور  یسـلطه در سـا   یق اولیطر به ،ممنوع باشد
  وع خواهد بود.ز ممنین یالملل نیب

  در قرآن» جهاد«ات یآ. 5
از آیـات   گوناگونیتفاسیر  باوجودایناما  ،است یقرآن منبع مورد قبول همه فرق اسالم

در ظهور آیات  کم دستقرآنی وجود دارد. تعدد و تنوع تفاسیر نباید مانع از آن باشد که 
زیـرا ایـن روش در    ؛شـود  مـی  تأکیـد قرآن تشکیک کرد. در این تحقیق بر ظهور آیات 

ات مربـوط بـه یـک    یآ دیگر ازسويقلمرو جهاد کارگشاست.  همچون یمباحث اختالف
تفسیر قـرآن بـه قـرآن مـد نظـر       راه موضوع فقهی را باید با مجموعه آیات مرتبط و از

ن نزول آنها ر و شأیهمراه تفاس هات مربوط به جهاد بیپرداختن به تمام آ ازآنجاکهداشت. 
از هـر دسـته   اي  ات مرتبط و آوردن نمونهیآ يبند ل است، به دستهی مفصقیازمند تحقین

ات قرآن یشایان توجه است. وي آ يمطهرد یبندي از شه شود. ابتکار این دسته می بسنده
  از: اند عبارتدهد که  یدر چهار دسته جاي م، جنگ و صلح دربارهرا 

 دهد؛ یمطلق فرمان جنگ و مقاتله م طور بهکه  یاتیـ آ
یا  دشمنان با مسلمانان در حال جنگ باشنداینکه  مانند يکه به جنگ در موارد یاتیآ ـ

 آنها را سلب کرده باشند، داللت دارد؛» يآزاد«بر مسلمانان سلطه داشته و 
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 ؛شده است ین نهیبه د يصراحت از دعوت اجبار که در آنها به یاتیـ آ
ـ آم مسـالمت  یکه در آنها همگان به صلح و صفا و زندگ یاتیـ آ ـ  ی  شـوند  یز دعـوت م

  ).27ـ26ص، 1360، يمطهر(
، اگر فقـط  یات قرآنیر از آیکه با صرف نظر از سه دسته اخشود  می شان متذکریسپس ا
ـ از آنخسـت  دسـته   ـ ی ـ درا ،جهـاد وجـود داشـت   دربـاره   یات قرآن صـورت موضـع    نی
ن سه دسته ین است که ایت ایواقعولی ، رفته بودیپذ يا چ شائبهیه بی اسالم طلبانه جنگ

ـ بـا ق  ،نـد ا مربـوط که به جنـگ   یاتیزنند. آ ید میرا ق نخستات، دسته یر از آیاخ  يدهای
ـ کن یکـه بـه صـلح دعـوت مـ      یاتیکه آ یدرحال ،شوند ید میگر مقیات دیاز آ يادیز ، دن

ـ بـر آ  ،کننـد  یز مـ یکه جنگ و جهاد را تجو یاتیند و آا مطلق هسـتند  اسـتثنا  ات صـلح  ی
  ).38ص ،1360، يمطهر(

ـ اکـراه در د  ینف«مانند  یبا صرف نظر از موضوعات کـه   ...و» صـلح در اسـالم  «، »نی
 طـور  بـه کـه   یاتیبندي کرده است، آ آیات مربوط به جهاد دستهجزء  آن را مطهريشهید
د. در تحلیل نهایی باید نشو می میبه سه دسته تقس ،دنم به جنگ و جهاد داللت داریمستق
  به هم پیوسته مد نظر قرار داد.ي ا مجموعه عنوان بهیات را آاین 

 به سه دسته تقسـیم  حقیقتدر ،جهاد مربوط بهمطالب مذکور، آیات قرانی  به باتوجه
  .»آیات تحسین جهاد«و  »آیات مطلق جهاد«، »آیات مقید جهاد« :شوند می

  جهاد يها د و شرطیق نخست؛ات دسته یآ. 6
ـ نـد. در ا ا د و مشروطیات مقیآنخست، ات دسته یآ  ،جهـاد و قتـال   يات بـرا یـ ن آی

از  یکـ یند. ا يود و شروط متعددیق کننده انیات بین آی. ااستآمده  يودیشروط و ق
ـ آ ،ود جهاد در آن آمده استیغالب شروط و ق ینوع ات که بهین آتری جامع  190ه ی

قَاتلُونَکُم و الَ تَعتَـدوا إِنَّ  ینَ یالَّذ اهللا فی سبیلو قَاتلُوا « د:یفرما یکه م باشد می سوره بقره
  ».نَیحب الْمعتَدیاللَّه الَ 

کـه بـا شـما     یو در راه خـدا بـا کسـان   « :فه آمده استیه شرین آیدر ترجمه روان ا
. »دارد! یکنندگان را دوست نم يد که خدا تعدید! و از حد تجاوز نکنیجنگند، نبرد کن یم
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  آمده است: باشد، میح همراه یتوض یکه با کم يگریدر ترجمه د
و  یوقت جنگ از حدود شرع[د و یبجنگ ،جنگند می که با شما یو در راه خدا با کسان

مان متارکه یپ د، با همییحمله ننما یبدون عذر قانون[د یتجاوز نکن ]جنگ یین عقالیقوان
جهـت اتـالف    بـی  د و اموال رایرا مثله نکنها  د، کشتهیشآزار را مکُ بی فانید، ضعینجنگ
  .)ینیمشکترجمه آیت اهللا ( که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد ]دییننما

ـ پ بر نهیمد ه درین آیا ـ نـازل گرد  امبر اسـالم ی در  .)111ص، 1ج ،1372، ی(طبرسـ  دی
ـ بیه در صلح حدین آیانخست آنکه  ؛این آیه دو نقل است درباره تفسیر المیزان ه نـازل  ی

نه یبا هزار و چهارصد نفر از مد ،جاى آورد هخواست عمره ب  رسول خدا. سالی که شد
و  به مکه شدند مسلمانان مانع ورود ن مکهاه مشرکیبیدر حدولی  ،ه را طى کردیبیتا حد

مسلمانان  ،آن سال به پیمان صلح میان مسلمانان و مشرکان منتهی شد. مطابق این پیمان
 قصـد  عد بـه سال ب لیو ،ردندنه برگیبه مد بدون ورود به مکه،متعهد شدند  سالدر این 

آماده حرکـت  مراه مسلمانان ه به که پیامبر . سال بعدخانه خدا وارد مکه شوند ارتیز
در نقـل   .)105ــ 104ص، 2ج، 1374، ییطباطبـا ( فه نازل شدیه شرین آیا ،شدبه مدینه 

 ،ایـن آیـه  ل ونزبا  ه است.قتال نازل شد دربارهاى است که   هیآنخستین  مذکوره یآدوم، 
از که  آنکرد و با هر  قتال مى ،جنگ داشت سرِحضرت با هرکس که با آن  رسول خدا

فَـاقْتُلُوا  «فه یه شـر یـ کرد تا آنکه آ ز ترك قتال مىیاو ن ،داشت دست برمىو منازعه جنگ 
این نظـر درسـتی    1.ه قبلى را نسخ کردی) نازل شد و آ5 :(توبه» وجدتُّموهم ثُیح نَیالْمشْرِک
پذیرند.  نمی که بسیار از مفسران آن را گونه همان ؛ادعاي نسخ پذیرفته نیست ولی ،است

ناسـخ   ،»... فَاقْتُلُوا« فهیه شریآ اجتهادى است و نسخ ياین ادعا ،ییطباطباعالمه  گفتهبه 
 آن بـودن  صااز خـ  ، پـس دادن حکـم اسـت   میل تعمـ یبلکه ازقب ،ستیه مورد بحث نیآ
  .)525ص، 2، ج1374، ییطباطبا(

ع حکم قتـال  یتشره یسوره بقره نخستین آ 190آیه  ،تفسیر المیزانمطابق  اساس براین
 قصـد  آنـان کـه  یـد  را بکن کسانیقصد کشتن  یعنی ؛قتال. حکم به ن مکه استامشرک با

رنـده،  یگ میست کـه غـرض تصـم   ا ن عمل به آنیدر راه خدابودن ا .دنرا دار شماکشتن 

                                                   
 سر نبود.یت اجمال میل رعایدل به ،نسخ يشتر ادعاین بییتب .1
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یـا   دارایی دیگـران بر اموال و  ءالیاستهدف  نه به ،دباشفرامین الهی  يالتن و اعیقامه دا
ـ  یو بزرگ ییجو يبرتر ،متیکسب غن ،اي لهیقبتعصبات ت و یبا غرض قوم پـس   ؛یطلب

اسـت کـه حـوزه اسـالم      یدارد و محدود به زمان یدفاعماهیت الهی و  ،اسالم قتال در
مـرز   حـد و  ازش تجاوز و خروج یخالف جنگ که معنا به .ردیقرار گ مورد هجوم کفار

» نَیالْمعتَـد  حـب یالَتَعتَدوا إِنَّ اللَّه الَ و«: فرماید میفرمان قتال پس از قرآن رو  ازاین باشد؛ می
  ).89همان، صر.ك: (

کـه   یشروطدر ذیل به  ،موجود در آن يها م و عبارتیه و مفاهیمضمون آ به باتوجه
  شود. اشاره می ،دیآ می دست بهسوره بقره  190ه یخصوص آ ات و بهین دسته آیاز ا

  دشمن يازسو یشرط وقوع حمله و تجاوز نظام .6ـ1
وقـوع   اسـت،  ات عنوان شدهین دسته از آیکه در ا ید و شرطین قیتر مهمن و یتر یاصل

شود که جنگ  یاجازه جنگ داده م ی. زمانباشد میدشمن  ازسوي یتجاوز و حمله نظام
. نباشـد جـز دفـاع و حفـظ حقـوق و مصـالح مسـلمانان        يا چـاره  ،شدهل یبه آنها تحم

کـه  را صادر کرده اسـت  ه دستور مقاتله و مبارزه با کسانى ین آیا ،ر نمونهیتفس اساس بر
کـار  یدر راه خـدا پ  ،جنگنـد  با کسانى که با شما مى«کشند:  روى مسلمانان مى ر بهیشمش

  ).16، ص2، ج1374، مکارم شیرازي( »دیکن
اسـت کـه بـا     یکسـان  برابـر که دسـتور قتـال در  باشد  مسئله مین یدر ا ه نصین آیا

ـ ب» قاتلونکمین یلذأ« .اند کرده یجنگ دارند و به آنان تجاوز نظام مسلمانان سرِ ـ انگر ای ن ی
جملـه  » قـاتلونکم ی«و باشد  می» قاتلوا«اسم موصول و مفعول فعل » نیلذأ« ؛شرط است
 یه کسانیت جنگ علیکند مشروع یمفعول قتال است و مشخص م کننده فیصله و توص

  ه مسلمانان باشند.یاست که آنان آغازگر جنگ عل

  جهاد» بودن اهللا فی سبیل«شرط  .6ـ2
 معناست یندو ب سازد هاى اسالمى را روشن مى ، هدف اصلى جنگاهللا فی سبیلر به یتعب

ـ  ،که جنگ در منطق اسالم ا یـ ى یکشورگشـا  ،طلبـى  جـاه  ،ىیجـو  خـاطر انتقـام   ههرگز ب
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ت و یـ کم و گذارد ابعاد جنگ اثر مى ین هدف در تمامیست. همیم نیآوردن غنا دست به
 آورد درمى اهللا فی سبیلرنگ  ران را بهیچگونگى رفتار با اس و ها ت جنگ، نوع سالحیفیک
  ).18، ص2، ج1374، مکارم شیرازي(

ـ اقامه د ،کننده قتالن است که غرض یقتال به ا ،در راه خدابودن کلمـه   ين و اعـال ی
خـدا و   يرضـا  . تنها قصد و نیت از ایـن قتـال،  عبادت است ین قتالیچن .د باشدیتوح

 ).88ص، 2 ج، 1374 ،یی(طباطبا ال بر اموال مردم و ناموس آنانینه است ،ستتقرب به او
هاي افراطی که به ادعاي قـرب الهـی    آن دسته از عملیات انتحاري برخی گروه شک بی

 ،گیرند می گناه و حتی مسلمانان هدف قرار ي بیها انساندادي گیرد و در آن تع می انجام
م جهـاد اسـالمی بیگانـه اسـت.     اسـت کـه بـا اصـول و قواعـد مسـلّ       يتناقض آشکار

گنـاه   بـی  يهـا  انساناقتضا دارد از هرگونه آزار و اذیت  ،بودن جهاد و عمل اهللا سبیل فی
 اهللا فـی سـبیل  گناه بـا قـرب الهـی و     بی يها انسانهدف  بی کشتار ؛ بنابرایندور باشد به

 ،در این است که باید در قتال و جهـاد  ازجمله» اهللا فی سبیل«سازگار نیست. بار معنایی 
کـه  بـا اهـدافی    ،ن و جوامع اسالمی را درنظر داشـت. جهـاد  یمصالح و منافع عمومی د

 يکـه منـافع فـرد    یا حفظ قـدرت ی ییکشورگشاهمچون  ـ باشد اهللا فی سبیلمعارض با 
 رو ؛ ازایـن از مفهوم و ماهیت حقیقی جهاد اسالمی خارج اسـت  ـ کند سلطنتی را دنبال

امویـان و   ازسـوي  ،قرون اولیه تـاریخ اسـالمی   يها یو لشگرکشها  برخی کشورگشایی
هـاي پـس از رحلـت     آمده در سال عمل گونه فتوحات به عباسیان محل تردید است. این

 ؛ بنـابراین جـاي داد  اهللا فـی سـبیل  جهاد اسـالمی در مفهـوم    توان لزوماً نمی را پیامبر
توان سیره و عملکرد این دسته از حاکمان را دلیل و منبع قابل قبولی بـراي تحلیـل    نمی

  بودن آن درنظر گرفت. طلبانه جهاد اسالمی و اظهارنظر درمورد جنگ

  شرط عدم ارتکاب اعتداء و تجاوز در جهاد .6ـ3
ت قتـال  یمشروع يبرا یکردن وقوع تجاوز نظام ه، عالوه بر شرطسوره بقر 190ه یل آیذ

هنگام  ،ن شرطیکند. مطابق ا یرا مطرح م يگریشرط د» التعتدوا و«مسلمانان، با عبارت 
 جهـت در ینـوع  ه بهین آید از تجاوز و اعتداء خودداري کرد. ایقتال و درادامه و انتها با
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چ هـدف  یق ظلم است و هیاعتداء از مصاد زیرادر اسالم است؛  يزیست تحقق اصل ظلم
ن، ی(معـ » کـردن  سـتم « معنـاي  بـه » اعتـداء «ست. یظلم ن کننده هیتوج ،جهاد یحت یمقدس
سسه ؤ(م است» تجاوز«و » ظلم«، »تجاوز از حد و حق« معناي به) و 167ص، 1، ج1381

 دن ازشـ  رونیببه  »اعتداء«همچنین . )594ص، 1ج، 1385، یسالمالمعارف الفقه اإلةدائر
 ییقتال ابتـدا یا  شنهاد مصالحه بر سر حقیاز پپیش مانند قتال  ؛تعریف شده است» حد«
 کـه  درحـالی  نـد، ا منیا ،ستند و در پناه اسالمیکه محارب با اسالم ن یکسان دن بایا جنگی

 .)89ص ،2، ج1373، یی(طباطبا قتل و کشتار ينه برا ،ت استیهدا يبرا یراه ،قتال
 ،کنـد  مـی  را بیـان  گـران یتجاوز د دربرابرضرورت دفاع و مقابله آنکه ه ضمن ین آیا

از حـدود و مرزهـاى الهـى تجـاوز نکـرده و متعـرض        ،دان جنگیشود در م ادآور مىی
از دعوت آنان پیش د. ینشو ،ماران، زنان، کودکان و سالمندانى که با شما کارى ندارندیب

د و مقررات و عواطف انسـانى  یجنگ نباش کننده شروع ،دیبه اسالم، دست به اسلحه نبر
دان جنگ و یحتى در م را ت عدالتیه به رعایقرآن توص. دیرا حتى در جنگ مراعات کن

مکـارم  ( »دیاز حد تجاوز نکن :و التَعتَدوا« د:یفرما مى بیان داشته است ودشمنان  دربرابر
  ).19، ص2، ج1374، شیرازي

ـ  ،از آنمقصود  و مطلق است ،یه نهیدر آ ءاز اعتدا ینه اسـت کـه    یمطلق هر عمل
قتـال   ،شنهاد مصالحه بر سـر حـق  یاز پ پیشمانند قتال  ؛عنوان تجاوز بر آن صادق باشد

دسـت   مواردي ازایناز اعالن جنگ با دشمن و  پیشقتال  ،قتل زنان و کودکان ،ییابتدا
  .)89ص ،2، ج1373، یی(طباطبا ان کرده استیآن را ب يت نبوکه سنّ

  دشمن یقبل یکیاستراتژ شرط ضربه .6ـ4
ـ یثیح يهـا  به مسلمانان ضـربه ناحق  به ،ضعف يها تیممکن است دشمن در موقع و  یت

دشـمن بـه مسـلمانان     تر پیشها که  ن ضربهیبه ا ییگو پاسخزده باشد. عدم  یکیاستراتژ
 ییهـا  افتن آنان بـه ضـربه  ی تئگاه مسلمانان و جریف جایتضعسبب  ،است وارد ساخته

ـ ا مـورد بماند. نکتـه مهـم در   ید بدون پاسخ باقینبا دلیل همین به ؛شود یمدست  نیازا ن ی
نقـش   ،)ی(وقـوع تجـاوز و حملـه نظـام     نخستسه با شرط یشرط آن است که در مقا
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ت یمشـروع  يبـرا  ،ن دو شرط موجود باشدیاز ا یکیکه اگر  امعن نیددارد؛ ب ینیگزیجا
  دارند. ینیگزینقش بدل و جا ن دو شرط نسبت به یکدیگریاست. ا یقتال کاف

 191ه یـ در آ ،کفار مکه از سرزمین اصـلی آنـان   ازسويو مسلمانان  امبریاخراج پ
  :اشاره شده استسوره بقره 

ح اقْتُلُوهم یونْ حم وهمأَخْرِج و وهمفْتُمالْیثُ ثَق و وکُمنَ الْقَتْلِ: ثُ أَخْرَجم تْنَۀُ أَشَدو آنها را ف
که شما را [از شهر و  آنجا از ،دیار خود] اخراج کنید! و [از دیقتل برسان د، بهیافتیهرجا 

  از جنگ هم بدتر است! يا ن فتنهیچن نیاند و ا ار خود] اخراج کردهید
 یبـدتر از کشـتن تلقـ    ،ار خودی، اخراج مسلمانان از شهر و دمذکوره یاست در آگفتنی 

درصـورت وقـوع تجـاوز و حملـه      یعنی نخست ـ که در شرط  گونه شده است و همان
که براي بازگشت به وطن و سرزمین اصـلی   يدر موارد ،دفاع ضرورت داشت ـ ینظام

  باشد، جهاد تجویز شده است.
سوره  9ه یاست که بر اساس آ رقابل تحملیغ اي اندازه اخراج از سرزمین و موطن به

افراد داشته باشند؛ چون آنان ظالم گونه  نیبا ا یچ رابطه دوستیمسلمانان نباید ه ،ممتحنه
  ند:ا و ستمگران
ـ ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذیإِنَّما  ف ینَ قَاتَلُوکُم  یالـد  ـنْ دم ـوکُمأَخْرَج ـ نِ و ارِکُم و ظَـاهرُوا علَـى   ی

و رابطه بـا   یرا از دوست تنها شما :تَولَّهم فَأُولئک هم الظَّالمونَیإِخْرَاجِکُم أَنْ تَولَّوهم و منْ 
ـ تـان ب یها کار کردند و شما را از خانـه ین با شما پیکند که در امر د یم ینه یکسان رون ی

 ،داشـته باشـد   یراندن شما کمک کردند و هرکس با آنان رابطه دوست رونیا به بیراندند 
  .)9 :(ممتحنه ظالم و ستمگر است!

  ات دسته دومیآ. 7
بـه  طـور مطلـق    بهکه مسلمانان را  یاتیآ ؛ یعنیجهاد مطلق است بارهات دریدسته دوم آ

کـه   اند جمله سوره بقره ازآن 191ه یسوره نساء و آ 91و  89ات یکنند. آ یجهاد دعوت م
  ».ثُ ثَقفْتُموهمیواقْتُلُوهم ح«د: یفرما یمخداوند 

و دو قید الزم بـراي آن  » وجوب قتل کفار«یک حکم مطلق  ،بقرهسوره  191در آیه 
 ،بررسـی شـد و قیـد دوم   تر  پیشاست که » خرجوکممن حیث أ«نخست، قید  ؛وجود دارد
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ادامه خواهد آمد. اطالق ظاهري این عبارت است که بحث از آن در» والْفتْنَۀُ أَشَد منَ الْقَتْلِ«
، است ه آمدهیکه در خود آ يودیق به باتوجه ،»دیشکُآنان را ب ،دیافتیهرجا کافران را «که 

و تجاوز خواهد بود کـه نهـی شـده     يصورت تعد درغیراین ؛باید مورد توجه قرار گیرد
ه یـ ن آیدارد، در ا ن را دوست نمىان و متجاوزاه معتدکنیاست. چگونه خداى تعالى با ا

ـ آ ـ از آنپیش ه یآ دیگر سويبه مسلمانان دستور به تجاوز داده است؟ از سـوره   190ه ی
ان یـ رد و بـا صـراحت کامـل ب   یـ گ ید قرار میات مقیو آنخست ات دسته یآجزء  ـ بقره

  ».که با شما درحال جنگ هستند ید با کسانیمقاتله کن« :کند یم
» واقتلـوهم « يد برایرا هم ق» خرجوکمث أیمن ح«اگر عبارت سوره بقره،  191ه یدر آ

ـ امـر بـه قتـال و اخـراج از ا    گـاه   آن ،میریدرنظر بگ» واخرجوهم« يو هم برا ن بابـت  ی
بـه کفـار    ،ن دو دسـتور یـ خواهد بود که کفار مسلمانان را از مکه اخراج کرده بودند و ا

خواهـد  اختصـاص  انـد،   که به اخراج مسـلمانان اقـدام کـرده    يا هر گروه از کفاریمکه 
ـ ب ،اسـت  هیـ ل آیـ که در ذ» شد من القتلأوالفتنه «نه همه کفار. عبارت  ،داشت انگر علـت  ی
آمدن فتنـه   ،ن بودیرازایاست. اگر غ وجود فتنه، علت وجوب قتال ؛ یعنیباشد میحکم 

ـ  صـورت  بـه هوده بود. وجود فتنه یه لغو و بیدر آ حـد و مـرز جهـاد     کننـده  نیـی تع یکل
ا دفـع فتنـه، علـت    یعلت وجوب جهاد، وجود فتنه است و با رفع  یعنی ؛است یاسالم

  گردد. یرفع و دفع م ،وجوبی جهاد
تـوان   یجمله م ه ازآنکاست  رفته کار بهگوناگونی  یدر معان یدر فرهنگ قرآن» فتنه«

راغب ، اضالل (یه، سختینجه، سوختن با آتش، بلکامتحان، آزمون، عذاب و ش معناي به
ـ بازداشـتن از د  و ك)، شر623ص ،1362، یاصفهان و  511صـص  ،1372 ،ین (طبرسـ ی

فـتن،  مـاده   ه اصـل در کباورند  نیبرا یشناس محققان دانش زبان یرخب رد.ک) اشاره 513
شود و امـوال، اوالد   یاختالف و هرج و مرج همراه با اضطراب م سببه کاست  يزیچ
  ).25ـ23ص، 9ج، 1360، يق آن است (مصطفویفر در قرآن از مصادکو 

نساء است  سوره 89ه یآ ،ردیگ یات مطلق قرار مین دسته از آیکه در ا يگریه دیآ
  د:یفرما یکه م

لأَو نْهمذُوا مفَالَ تَتَّخ اءوا کَفَرُوا فَتَکُونُونَ ستَکْفُرُونَ کَم وا لَودتَّى یوح اهللا فی سبیلهاجِرُوا یاء 
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ح اقْتُلُوهم و ا فَخُذُوهملَّویفَإِنْ تَو :وهمتُمدجکنند شما هم ماننـد آنهـا    یکافران آرزو مثُ و
ن از آنهـا دوسـت انتخـاب    یبنـابرا  ؛گر نباشـد یان شما و آنان دیم تفاوتیو  دیکافر شو

هرجـا آنهـا را    ،گردان شدند يپس اگر رو ؛ندینکه در راه خدا هجرت نماید، مگر اینکن
  د!یقتل برسان د و بهیر کنید، اسیافتی

بـه   باتوجـه ره و اشجع نازل شده اسـت.  یضم یله بنیدر شأن قب ،نآ پس ازه یآه و ین آیا
 دستور حمله به آنـان را  امبرینکه مبادا پیاز ترس ا ،له اشجعیقببودن تعداد افراد  اندك
 ات دربـاره آنـان اسـت   یـ ن آیـ مان ترك مخاصمه امضـا کردنـد و ا  یپ امبریبا پ ،بدهد

 ولـی ، اسـت  »آرزو دارنـد « معناي به» ودوا«عبارت  .)55ـ54ص، 5ج، 1374 ،ییطباطبا(
ـ  همهه ین آین است که کفار زمان نزول ایمنظور ا کردنـد   یتالش خود را مصروف آن م

ورنـد؛  آن خـود در یـی ش و آین خـود برگرداننـد و بـه کـ    ییش و آیکه مسلمانان را از ک
ش و ینباشد. اجبار به انکار ک تفاوتین ییش و آیان آنان و مسلمانان در کیکه ماي  گونه به
 يریاز آن جلوگشکل ممکن، د به هر یار منفور است و بایبس يامر ،اسالمن خود در ییآ

 ازسـوي مسـلمانان باشـد و چـه     ازسـوي چه  ،ا انکار اعتقاداتیرش یشود. اجبار به پذ
  .باشد می» انیب يآزاد«رقابل قبول است و برخالف یمردود و غ يامر ،رمسلمانانیغ

حد و گفته،  به مطالب پیش باتوجهست. اسالم ا هیعل» فتنه«ک ی ،اجبار به کفر و الحاد
ا یرفع  يفه دارند برایاسالم است و مسلمانان وظ هیعل» فتنه«مرز جهاد در اسالم وجود 

 کنندسازان جهاد  ه فتنهیعل ،اقدامات الزم را انجام دهند و اگر الزم باشد یتمام ،دفع فتنه
جادشده و اجبار به کفـر  یفتنه انه یزم شکل،ند. البته اگر به هر یو فتنه موجود را دفع نما

  ماند. ینم یجهاد باق يبرا یلیدل ،رفع شود ،و الحاد
تفکیک میان متن و سـیاق و   باشد، میات ناظر به مطلق جهاد ین دسته از آیبا اینکه ا

دادن عناصر زمان و مکان و شرایط پیرامونی در فهم از آنها بایسته اسـت. عـدم    دخالت
بر اسـاس ظـاهر آیـات     فقطاعث شده است در دنیاي غرب بسا ب ،تفکیک میان این دو

آیـات   عنـوان  بـه از ایـن آیـات    ،سوره برائت 7تا  5سوره بقره و نیز آیات  194تا  190
ن ظاهر و متن میابا برقرارساختن پیوند  که درحالی ،تعبیر کنند )Sword Verses( شمشیر

ـ اساسـی اسـالم ارا   توان برداشتی درست و همراه با مقاصد می او سیاق و محتو  ه کـرد ئ
)Bhala, 2016, pp.1212-1216.(  
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  دسته سومآیات . 8
کـردن   ا روشنی یتیان وضعیکه درصدد ب مشهورندن جهاد یات تحسیات به آین آیا

اند. در  به پاداش جهاد و شهادت در راه خدا پرداختهیا  از امور جنگ و جهاد يامر
 جهـاد را روشـن کـرده   گونـاگون  جوانب  ، بلکهشده استات، امر به جهاد نین آیا

ات دسته یتابع آ ،ات مطلق)یات دسته دوم (آیز همانند آیات نین دسته از آیاست. ا
 ،ندا که مشروطنخست ات دسته یآ دیگر عبارت به د)؛یات مشروط و مقی(آاند  نخست

  د.نبر هر دو دسته تقدم دار
  د:یفرما یسوره انفال است که م 60ه یآ رد،یگ ین دسته قرار میکه در ا یاتیآ ازجمله

هر  عدو اللَّه و عدوکُم: لِ تُرْهبونَ بِهیو أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ رِباط الْخَ
ـ [د! و ی] آماده سـاز  مقابله با آنها [دشمنان يد، برایدر قدرت دار ییروین  ]نیهمچن

ش یله آن، دشمن خدا و دشمن خـو یوس ، تا به]نبرددان یم يبرا[ده یورز يها اسب
  د.یرا بترسان

ـ  تأکیـد ترساندن دشمن  يمسلمانان برا ینظام یفقط بر آمادگآیه مذکور  کنـد و   یم
ت صلح را یسپس بالفاصله ضرورت و اولو .توازن قواستو  یبازدارندگ يصرفاً برا

  شود: یادآور می
 نَحلْمِ فَاجلسوا لنَحإِنْ ج ومالس لَى اللَّه إِنَّه هوکَّلْ عتَو یلَها ولالْع یع :ل به صلح یو اگر تمام

 و بـر خـدا توکـل کـن کـه او شـنوا و داناسـت        ،يز از در صـلح درآ ینشان دهند، تو ن
  .)61 :(انفال

ـ پ يا دهد کـه  یدستور م فوراًآشکارا و  ،یز نظامیاز دستور به تجهپس ه ین آیدر ا  !امبری
ممکـن اسـت دشـمن    زیـرا   !ریآن را بپـذ  ،ل نشـان داد یتما یاگر دشمن به صلح و آشت

 .و حمله داشـته باشـد   يرید و قصد غافلگیشنهاد صلح برآیپ له از درِیمکر و ح يرو از
  د:یفرما یشود و م یرا متذکر م ع آنیسر ،ه بعدیآ

ـ أَ يالَّـذ خْدعوك فَإِنَّ حسبک اللَّه هـو  یدوا أَنْ یرِیو إِنْ  و اگـر  : نَیدك بِنَصـرِه و بِـالْمؤْمن  ی
است که تـو را بـا    یاو همان کس .است یتو کاف يب دهند، خدا برایبخواهند تو را فر

  .)62 :(انفال ت کردیخود و مؤمنان، تقو ياری
شـنهاد صـلح قـرار    یپ لـه را مجـوز رد  ین احتمال مکـر و ح یتعجب است که ا ياما جا
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مکر و  برابرد خدا تو را دریفرما یم ،شنهاد صلحیرش پیبر پذ یضمن تأکیددهد و با  ینم
  کند و نگران نباش! یت میتوطئه آنان کفا

آغـاز   يبـرا  یضـ یج و تحریـی گونـه ته  چیات هین آیدر ا ،که مشاهده شدگونه  همان
دفـاع و   يمحض بـرا  یبحث بر آمادگ ، بلکهدادن به جنگ وجود ندارد ا اصالتیجنگ 

ختن مؤمنان درصورت وقوع حملـه و بـا احتمـال وجـود خدعـه      یبرانگ ،در مرحله بعد
 نساءسوره  74،  عمران آلسوره  154و  144، هبقر سوره 217و  154ات یدشمن است. آ

از شرح و بسط  ،ت اختصاریرعا يند که براا اتین دسته آیا ازجمله ، احزابسوره  16و 
  شود. یمنظر  صرفآنها 

شـود کـه هـدف آن     می آنگاه به زور متوسل ،جهاد یدر مفهوم قرآناساس  نبرای
 ؛»جنگند می بجنگید در راه خدا با آنها که با شما« :تجاوز باشد دربرابردفاع مشروع 

پیش  يگریه دنزیرا هیچ گزیباشد؛  میدفاع از خود  این اقدام نظامی لزوماً درحقیقت
؛ دفع حمله و بازگرداندن صـلح اسـت   . هدف دفاع مشروع نیز محدود بهنیسترو 

 »دشـمنی و خصـومت نخواهـد بـود     ،اگـر آنهـا دسـت برداشـتند    « :فرماید می قرآن
)Manisuli, 2012, p.17.(  

  اقسام جهاد مشروع. 9
و  ياضـطرار  یحالت ، بلکهستین یجهاد تهاجم ،ن مطلب که جهاد در اسالمیبا اثبات ا

ـ اکنون با ،است یدفاع کـدام اسـت.    یجهـاد دفـاع   يهـا  صـورت ن گـردد کـه   یـی د تبی
همان موارد مجاز توسل به زور یـا جهـاد مشـروع در     درواقع یجهاد دفاع يها صورت
 یگردد که در چه صـورت  یت جهاد، مشخص مین موارد مشروعییو با تعباشد  میاسالم 

  مشروع خواهد بود. یدولت اسالم ازسويتوسل به زور 
 هاي جهاد در آموزه ـ »دفاع« يمگر برا ـنگ  ت جیبا قرائت و منطق مبتنی بر ممنوع

  شود. قرآنی سه وجه دارد که در ذیل بدان اشاره می
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  اهللا فی سبیلجهاد . 9ـ1
 يایـ اح يکـه بـرا  شـود   گفته میهایی  همه تالشبه  ،در مفهوم عام» اهللا فی سبیل«جهاد 

توسل به زوري اسـت   ،گیرد و در مفهوم خاص یاهداف و مقاصد دین انجام م ،ضیفرا
  شود. یکردن موانع معرفی اسالم به جهانیان انجام م برطرف يکه برا

توسـل   يبرا یل کافیت دلیحیمس يغ برایتبل ،در نظر پاپ ،آورد می غنیمیبنابر آنچه 
بـا کـافران را    یشـگ یک اصل جنـگ مقـدس هم  یکاتول يسایکل اساس براینبه زور بود؛ 

ن وجـود دارد؛ جنـگ بـا    یسبت بـه مسـلمانان دو دکتـر   ن ،روم يسایبود. در کل رفتهیپذ
کـه او را پـدر    ـ وسیگروسرا آنان کافرند. یاست؛ ز ار ساده عادالنهیبس دلیل بهمسلمانان 

ان بـاور  یحین را در ائتالف مسیجنگ با دشمنان د ـ شناسند می معاصر الملل بینحقوق 
آنـان،   یمـ ئو لعـن دا ت مسلمانان یبر محکوم یحین غالب مسیدکتر جهتهر داشت. به

  .)Ghunyami, 1968, pp.76-77( را دامن زد یبیصدساله صلیجنگ س
جنگ براي تبلیغ و غلبه یک دین وجود  ،دهد در قرون متمادي می این گزارش نشان

 از همان شیوه مقبـول اسـتفاده   ،داشته است و طبیعی بود اسالم براي رفع موانع دعوت
جهاد تبلیغی اسـالمی   نیزنظر دور داشت که حتی در این شرایط  گرچه نباید از ؛کرد می

  چهره دفاعی داشت.
فتنه  عنوان بهاز موانع دعوت و تبلیغ به اسالم  یگاه ،گفته شد» فتنه« درموردکه  چنان

؛ فتنـه اسـت   يدهایبودن تهدتر خطرناك دلیل بهفتنه  ت دفاع دربرابریاد شده است. اهمی
آنـان را اخـراج    ه،زان مبـارزه کـرد  یانگ سوره بقره باید با فتنه 191ه یآ بر اساس رو ازاین

کشتند و از وطن خود،  یم ،افتندی یشما را هرجا م يزیانگ گونه که آنان با فتنه کرد. همان
  .کردند میشما را اخراج 

سـعادت  «است که  يآخرین راه حل براي رفع فتنه و خطر» جهاد دربرابر فتنه«
ـ را تهد» يجامعه بشر تیهدا«ن و یا دی» انسان در عملکـرد   رو ؛ ازایـن کنـد  مـی  دی
مقابل  سوياز ،شود که پیش از آغاز جنگ می ار دیدهیبس یو عل امبریپ یتیحاکم

ن دست بردارند تـا  ین و از تقابل با دیه دیعل ینظام يگر فتنهشد از  یدرخواست م
ـ   آمیز مسالمت يها راهبرود. با وجود  میانموجود از یدشمن علـت   ،ع فتنـه بـراي دف
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که  چنان ؛گردد و ادامه قتال وجهی ندارد می ت جهاد نظامی برطرفیمشروع يوجود
نُ للَّـه فَـإِنِ   یکُونَ الدیو قَاتلُوهم حتَّى الَتَکُونَ فتْنَه و « سوره بقره تصریح دارد: 193ه یآ

ملَى الظَّالانَ إِالَّ عودا فَالَ عنَیانْتَهو.«  
نوعی تجاوز، عدوان و ادامه دشمنی خواهـد   ،یقتال و ادامه مقابله نظام با قطع فتنه،

 ،مگر آنکه ادامه قتال براي مقابله با ستمگري باشد. ادامه مقاتله با وجود قطـع فتنـه   ،بود
ـ بر آن اشـاره دارد. دل » نَیإِالَّ علَى الظَّالم«طلبد که عبارت  می را يگریل دیدل گـر آن  یل دی

  د.یآ می گر دارد که در ادامهیجهاد مشروع د اشاره به دو نوع

  نیالمستضعف فی سبیلجهاد . 9ـ2
سـوره   75فه یه شریدر آ ،شود می عنوان» المستضعفین فی سبیلقتال «جهاد نوع دوم که 

و  اهللا فی سـبیل ما لَکُم الَتُقَاتلُونَ  و«فرماید:  می است و آمده» اهللا فی سبیلقتال «نساء درادامه 
 آن ظاهر نویسد یم حکاماأل اتیر آیتفسدر  یجرجان». ن منَ الرِّجالِ والنِّساء والْوِلْدانِیالْمستضعف

 ؛»نیالمستضعف لیسب و فى« پس؛ باشد می »اللَّه« بر عطف »نیوالْمستضعف« عبارت هک ستا
ـ نک مقاتلـه ه کـ م در ،گرفتارنـد  هکـ  فانیضـع  جمع راه در و تعالى خداى راه در عنىی  دی
  ).10، ص2ج، 1404، یجرجان ینیحس(

عبـارت اسـت از    نخسـت، اینکـه   کند؛ یح میبه دو نوع جهاد تصر ،هین آیدر اقرآن 
 وخداوند است  يو جهاد برا یدفاع از سعادت انسان يکه جهاد برا» اهللا سبیل فیجهاد «

از  تیـ حما«کـه همـان   » المستضـعفین  فـی سـبیل  جهـاد  « يگریف شد. دیتوص تر پیش
در همچنین ن نوع جهاد است. یان ایشتر در مقام بیبشریفه ه ین آیاست و ا» مستضعفان

تـراز   ن دو را همیا ،»اهللا فی سبیلجهاد «کنار » المستضعفین فی سبیلجهاد «ه با آوردن یآ
  است. کرده یتلق یکدیگر

در اینجـا   ،سیاست پیشگیري از وقوع جنگ نیز همیشه مـد نظـر بـوده   گفتنی است 
اقـدام نظـامی    یدولت اسالم ازسوينکه یاز ا ت از مستضعفان، پیشیادله حما به توجهبا

ت، یـ ان جنایبه قربان ،ردیت صورت گیه بشریت علیان جنایت از قربانیتحت عنوان حما
ات مذکور یه در آن جناک يا ن اسالم و هر منطقهییا هجرت به سرزم يداریبه صبر و پا
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 ،دن به هدفیرس يبرا ین هرگونه راه حل محلیهمچن. شده استه یبرطرف شود، توص
رقم بزنند. اگـر   ،ت خودیاز وضع ییرها يتوانند برایان میه قربانکند ا ییابزارها ازجمله

نخواهـد بـود،    گـو  پاسـخ نبود یا اوضـاع چنـان نشـان دهـد کـه       گو پاسخها  ن روشیا
 طور مسـتقیم  بهنکه یاز ا پیشابد. البته ییضرورت م یت دولت اسالمیصورت حما درآن
ان تجاوز یت از قربانیا حمایدفع تجاوز  يبرا یا دولت اسالمیمسلمانان  ازسوي یاقدام

را » اسـتنقاذ « آمیـز  مسـالمت  يهـا  ند روشا آنان موظف ،ردیصورت بگ یبه حقوق انسان
  از: اند عبارتکه  رندیش بگیدرپ

  ؛مثل به مقابلهـ 
  ؛بر رعایت حقوق انسانی یالملل نیانعقاد معاهده بـ 
عمـل   بـه  هـا  انسانضدانسانی که در حق  يها تیت قبلی جنایه و محکومیانیصدور بـ 

  ).89ـ87ص، 5، ج2001 ،ابوالوفا( آمده است
ـ  يهاسازمانیا  ها دولت ازسويا ابراز نگرانی یت یومکمح يها هیانیصدور ب ـ  نیب  یالملل

؛ اقـدامات پیشـگیرانه در عصـر ماسـت    آشـکار  نمونـه   هـا  انسـان نقض حقوق  مورددر
ت مسـلمانان در  یوضـع  بـاره در یاسالم يسازمان همکار هاي توان به بیانیه می مثال براي

و  یاسـ یمسـلمان در جهـان و حقـوق س    يهـا  تیت اقلیجهان و وضع گوناگونمناطق 
  1آنان اشاره کرد. ياقتصاد

کـه   یطیو شـرا  تیت از مستضعفان در هر موقعیحما آمیز مسالمت يها تقدم روش
قطـع بـر روش    طـور  بـه بتوان مانع نقض حقوق آنان شد، مطابق منطق اسالمی است و 

نکه دولت متجاوز به حقوق انسـانی  یمشروط به ا ؛است يخصمانه مقدم و بلکه ضرور
  را گستاخ نکند. 

  )یت اسالمیدفاع مشروع (دفاع از تمامیت حاکم يجهاد برا. 9ـ3
قرآنـی و سـیره و    هـاي  اعی است که مجموعـه آمـوزه  دف يسازوکار درمجموع،» جهاد«

جهـاد  «انـواع   ز. جهـاد دفـاعی ا  باشـد  مییید آن و پیشوایان دین در تأ عملکرد پیامبر
                                                   

 ،2001: أبوالوفا أحمد، .كز رین(در دسترس است  ینفرانس اسالمکسازمان  يها در تارنما هیانین بیا .1
  .91ـ90، ص5ج
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 نخسـتین  عنـوان  بـه از آن  یگـاه  و مده استآاست که در بسیاري متون فقهی » مشروع
 .)Manisuli, 2012, p.8(شود  میهدف جهاد یاد 

در قالـب  یا  جمعییا  يصورت فرد هباعم از اینکه دفاع از خود،  ،در حقوق معاصر
است و در متون فقهی اسالمی نیز  یو قانون یعیطب شده پذیرفته حقیک ، باشد حاکمیت

حقـوق داخلـی    میانوحدت حقوقی  به باتوجهدار است.  ریشه و این حق شناسایی شده
ـ  نیتوان گفت در روابط ب یاسالمی م الملل بیناسالم و  نیـز حـق دفـاع مشـروع      یالملل

تـر   پـیش کـه   بلکه چنان ،محفوظ است یدولت اسالم ياسالمی برا هاي اساس آموزه بر
توسل به روز در قرائت اسالمی آن  ،حتی در عصرهایی که جنگ قانونی بود اشاره شد،

  داشت. تأکیدبر ماهیت دفاعی 
  گردد: یدر دو حالت متصور م یاسالم یدفاع مشروع در نظام حقوق یکل طور به

  ؛ن، افراد و اموال متعلق به مسلمانانیبه سرزم یدفاع مشروع در فرض تجاوز نظام .1
  .دیگر مان دفاعی خاص با ممالکیک پیدفاع مشروع بر اساس وجود  .2

 یمورد تعرض و تجاوز نظام یاسالم هاي نیدر فرض نخست که جان، مال و سرزم
عمل  شجاعانه اقدام به ،تجاوز دربرابرطبیعی خواهد بود که حقی امر این  ،قرار گیرد

آیـد کـه    مـی  دسـت  سوره بقره نیـز بـه   190ه یاز آ ،این مفهوم از دفاع مشروع 1آید.
ه با شما کسانى کو در راه خدا با  :... قَاتلُونَکُمینَ یالَّذ اهللا فی سبیلقَاتلُوا  و« د:یفرما یم

  .»...  دیجنگند، بجنگ مى
اشغال و به  ،ن مسلمانان با توسل به زورینیست آنگاه که افراد، اموال و سرزمشکی 

مسـلمانان   ازسـوي ، توسـل بـه زور   ین تجاوز نظـام یدفع ا يشود، برا یآن حمله نظام
  پذیرفته است. یمسلمانان و دولت اسالم يف برایتکل عنوان به

یـا   قده با گروهارچوب پیمان دفاعی منعهفرض دوم زمانی است که مسلمانان در چ
ـ متعهد شوند درصورت تجاوز به آنـان، از آنـان دفـاع     ،ملتی د. ایـن حالـت نیـز از    کنن

تجاوز به  ،قرآنی و تاریخ اسالم است. در این فرض هاي مصادیق دفاع مشروع در آموزه

                                                   
در ایـن مـاده دفـاع مشـروع     کـه  اسـت  منشور ملل متحد  51ماده  مشابه مفاد دفاع مشروعامر، ن یا .1

 است. کشورها اعالم شده یو ذات یعیعنوان حق طب هب
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بـاره   گـردد. درایـن   مـی  منزله تجاوز به مسلمانان محسوب پیمان با مسلمانان به گروه هم
تا زمان اعتبار آن » الذین عاهدتم الّإ«سوره برائت که در آن بر رعایت پیمان  آیات آغازین

  .باشد میقابل مطالعه  ،شده است تأکید

  جهینت
قرآنی و فقهی است که یکی از ابعاد آن توسل به زور  هاي در آموزه یمفهوم عام »جهاد«

بار اجازه جهاد  ستیننخ ،است. در پانزدهمین سال رسالت پیامبر» اهللا فی سبیلقتال «و 
دینی و نیز  هاي نحو مشروط صادر شد. اصل در آموزه و توسل به زور براي مسلمانان به

ز از یپرهــ  همچـون است. اصـول و قواعـد انسـانی    » منع توسل به زور« دین اسالم بر 
نفـع ممنوعیـت    بهه کند ا یاصول ازجمله ،ها انسانبه خون  و احترام نیزم يفـساد بر رو

گـر  یدهماننـد   اسـالم  نیـ د کید شده اسـت. تأقرآنی بر آنها  هاي موزهدر آتوسل به زور 
ـ  ،يم بشـر یبا فطرت پاك و عقـل سـل  در سازگاري  يدیان توحیاد فسـاد و  ا تجـاوز،  ب

منـع  «، »اعتـزال «مفـاهیم و قواعـدي ماننـد    در قـرآن،  خونریزي مخالف است. همچنین 
درجهـت   ،»نفـی اکـراه در دیـن   «و » عدم سـلطه «، »ي حرامها ماهمنع قتال در «، »اعتداء

وعیت توسل به زور ناصل مم نفع بهت جمعی و یمحدودکردن جنگ و حفظ صلح و امن
  اند. تعریف شده

که امر قتال  یاتیآ ؛توان در سه دسته جاي داد می ات جهاد و قتال در قرآن رایآ
ان قتال و جهاد در آنها مطلق اسـت،  که فرم یاتیآ و مشروط و مقید است ،و جهاد

با روش تفسیر آیه به آیه و درنظرداشتن سیاق و شأن نزول این دسته از آیات، ولی 
تالش درجهت مقاصد  منظور قرآنی به هاي آنها نیز مشروط و مقیدند. جهاد در آموزه

فـــی «و مقاصـــد انســـانی و حمایـــت از ســـتمدیدگان » اهللا فـــی ســـبیل«الهـــی 
تشریع شده است. دسته سوم آیات جهاد که در آنهـا تحسـین و   » ینالمستضعف سبیل

به رعایت مقاصد الهی و انسـانی   ،تشویق به پیکار و شهادت در راه خدا آمده است
توان آن را با جنگ و  نمی الهی و انسانی است واي  آموزه ،. جهادباشد ناظر میجهاد 

    .طلبانه آن برابر دانست توسل به زور با اهداف توسعه
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