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چکیده
شاید هیچ موضوعی به اندازه تعامالت «دولت اسالمی» در عرصه روابط بینالمللل
مورد کنکاش در فقه اسالمی قرار نگرفته است .اگر دو موضوع «جنگ» و «صلح» را به
گفته دانشمندان حوزه روابط بینالملل اساسی ترین مباحث رشته حقلو بلینالمللل
بدانیم ،و سپس مباحث متعددی از فقه اسالمی را مورد بررسی قلرار دهلیم گنگلاه در
خواهیم یافت که گفتگو های این دانش درباره جنگ (جهاد) و صلح و نیز لزوم رعایلت
ارزشهای دینی در بارهی دشمنان و حتی حیوانات و اشیاء بلی جلانی م لل درختلان،
گسترده و ارزشمند است .در گذشته معموالً فقهاء با تقسیمبنلدی دو گانله علالم بله
داراالسالم و دارالحرب به تنظیم عالقات و روابط دوللت اسلالم بلا سلایر دوللتهلا
می پرداختند .امروزه شاید تأکید و تداوم تقسیمبندی دو گانله و رو در روی علالم بله
داراالسالم و دارالحرب ،ناتوان از درک دولتهای اسالمی از کلیت جهان و نقشلی کله
باید در گن ایفا کنند باشد و ما را تشویق نماید تا بهرهمندی از هملان خخلا ر دینلی،
تعامالت دولت دینی با نظام بین الملل در قالب مفاهیم دیگری ،تفسیر کنیم؛از این رو،
مهم ترین پرسش این مقاله گن است که گیا مفاهیم سنتی فقه اسالمی در تبیین روابط
بین الملل کنونی کفایت میکنند و یا اینکه نیازمند بازنگری در خخا ر واژگانی دیگری
از درون همین دستگاه فقه است؟ در پاسخ به این پرسش به نظلر ملیرسلد مفهلوم
«دارالدعوه» و یا «دارالشهاده» مفاهیمی هستند که به عنوان بدیل «دارالحرب» بهتلر
میتوانند روابط انسانهای وابسته به تمدنها ،فرهنگها ،ادیان و اخال های متفاوت اما
سازگار با هم را در دولت ها و جوامع چند فرهنگی که بدور از تقابل دو گانه دارااالسالم
و دارالحرب اند را توضیح و تبیین کنند .گرچه مفهوم دارالعهد ،پتانسیل زیادی جهلت
عبور ما از مفهوم دارالحرب دارد ،اما بنا به دالیلی که در متن این مقاله ملیگیلد ایلن
مفهوم تنها در پرتو دو مفهوم داراالسالم و دارالحرب ،معنا مییابلد و بیشلتر بله درد
توصیف وضعیت بدون جنگ می خورد تا تبیین و توضیحی از وضلعیت کنلونی ملا در
جهان معاصر.
واژگان کلیلدی دوللت اسلالمی ،روابلط بلین الدور،داراالسلالم ،دارالکفلر،
دارالحرب ،دارالدعوه ،دارالشهاده

 .1استادیار پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسالمی
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1ل ماهیت دولت اسالمی
براستی چگونه میتوان روابط میان دولت اسالمی با سایر دولتتهتا را ماالهته دترد؟
(ویک لتین )14 :1372 ،شاید اولین قدم جهت پاسخ دادن به این سوال ،دریافتی روشتن از
ماهیت دولت در اسالم است .مشهور است ده دولت اسالمی ،از پیچیدهتترین مفتاهید در
بررسیهای سیاسی است .علت این پیچیدگی را باید در تالقی دیتن و سیاستت در دولتت
اسالمی جستجو درد .دولت اسالمی از آن رو ده آدنده از ارزشهای دینی است ،به ناچار،
ساختار و هندسهای ویژه دارد (فیرحی )21 :1386 ،ده طبهاً از ستایر اشتلال دولتت م ت :
دولتهای الیئیک ،سلوالر و حتی ایدیئولوییک متمای میگردد.
در نظریه ی سیاسی اسالم ،منبع نهایی اقتدار نه انسان بلله خداوند است و آدمتی در
امتداد والیت او و به عنوان خلیفه اش بته اقتتدار تشتریهی خداونتد عینیتت متیبخشتد
بنابراین قوانین الهی ده مهموالً در نصوص دینی تبلور مییابند بتر دولتت ممتدم بتوده و
علی االصول در بیشتر شرایط ،ثابت و غیر قاب تغییرند .سرپیچی از این قوانین ،عالوه بتر
مجازات دولتی ،گناه شترعی بشتمار آمتده و عموبتت اختروی در پتی دارنتد .ایتن بتدین
مهناست ده شریهت اسالمی تمام وجوه عمتومی و خصوصتی حیتات مامنتان و بتالابع
اشلال اساسی قدرت سیاسی در جامهه اسالمی را تنظید میدند .خداونتد دته در لستان
متشرعین از او به شارع ممدس یاد میدنند ،قانونگذار مالق است ده دستورهای ختود
را از مسیر وحی بر رسوالن ،به اه ایمان ابالغ میدند و اراده و اندیشته بشتر ،قلمتروی
محدود در این عرصه (قانونگذاری) دارد .در چنین برداشتی از راباته دیتن و سیاستت،
دولت اسالمی ،طبیهت و جایگاه ویژهای پیدا میدند بگونهای ده آن را از سایر دولتتهتا
در فرهنگها متمای میدند .در فرهنگ اسالمی چون خداوند قانونگذار استت شتریهت
بر دولت ممدم است از این رو ،برخالف تفلتر سیاستی غترب ،دولتت استالمی ،وجتودی
اب اری و متأخر دارد ده تحممش برای اجرای همان قوانین است و رهبری دیتنشتناس و
خردمند بر آن حلومت یا حداق بر آن نظارت و اشتراف دارد( .دتدیور )1376 :بته همتین
دلی  ،اندیشه سیاسی در جامهه اسالمی ،نه با تهریف دولت بلله از امامت آغاز متیشتود.
امامت به مهنایی عام ده خالفت سنی و امامت شیهه را در برمیگیرد به مهنای «رهبری
مومنان» است و امام همواره سه وظیفه اساسی داشته و دارد:
حمایت از امت یا جامهه اسالمی در برابر غیر مسلمانان ده در قالت مفتاهیمی م ت
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دفاع نفی سبی  ،برایئت از مشردین و جهاد بیان میشود.
حفظ انسجام داخلی جامهه و حمایت از امت اسالمی در برابر شتما و الحتاد دته بتا
مفاهیمی از قبی بغی (شورش علیه حادد اسالمی) و منع از ارتداد (انلار ضروری دیتن)
توضیح داده میشود.
تأمین یک زندگی مالوب و منابق بر موازین شریهت ده امتام ،خلیفته یتا مجتهتد،
1
مهدترین مفسر قیود ،حمو و قوانین آن است ( .غ الی ،1324 ،ج)140-139 :1
مجموعه وظایفی ده در متون اسالمی برای حادد استالمی شتمرده متیشتود نشتان
می دهد ده حادد اسالمی ،همواره به ارزشها و قواعدی ده از پیش در سنت و وحی الهی
آمده ،ممید استت و مشتروعیتش در میت ان تههتدش بته داربستت قواعتد و هنجارهتای
اسالمی ،قبض و بسط پیدا می دند .از ایتن رو ،در تفلتر استالمی هتر چیت ی دته بترای
2
پیشرفت و تهالی اسالم دمک دند نه اختال استت و نته فتتیلت (ن.ک :جولیانو،پتایی و
زمستان )100 :1370

عالوه بر این ،دولت نی غایت به حساب نمیآید تا حفتظ قتدرت شتهریار ،اختال را
تابع سیاست دند بلله اخال ده بخشی از مجموع مهارف دین است همواره بر سیاستت
ممدم است.
2ل اسالم یک نظام یا نگرش شریعتمدارانه ()Nomocracy
چنین تحلیلی از راباه دین و دولت به ما توضیح میدهد ک دولت اسالمی به تهبیتر
دیسون ( )dysonچهارچوبی از ارزشهاست ده در درون آن زندگی عمومی جریتان پیتدا
می دند و خود (دولت) ،قدرت عمومی را در جهتت تحمتق آن ارزشتها بته دتار متیبترد.
(وینسنت )322 :1371 ،و به طور طبیهی این ارزشها در سنت اسالمی در شاخهای از علتوم
یهنی فمه ده حلمای مسلمان از آن به «علد مدنی» یاد متیدننتد تولیتد و بتاز تهریتف
میشوند .اندیش مندان مسلمان علد متدنی را بته دو بختش فلستفه متدنی و فمته متدنی
 - 1غ الی این وظایف را به گونه ای دیگر توضیح داده است .از نظر او دولت اسالمی موظف به رعایت و حفظ پنج
امر است .1 :حفظ دین مردم  .2حفظ جان مردم  .3حفظ عمول مردم  .4حفظ نس جمهیت و  .5حفظ اموال
مردم.
 - 2لنین به صراحت اعالم میدرد هر چی ی به پیشرفت و تهالی دمونیسد دمک دند برای او اخال و فتیلت
است ،بنابراین اخال از نظر او ،از منافع مبارزه طبماتی پرولتاریا به دست میدهد
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تمسید می دردند .به اعتماد آنان ،تفاوت این دو شاخه در این استت دته حلمتت متدنی،
غالباً وجه نظری دارد و برعلس ،فمه مدنی ،بیشتر ناظر به سیاست است .فمه متدنی دته
امروزه از آن نی به فمه سیاسی تهبیر میدنند موجههای دو سویه بتا زنتدگی سیاستی و
نی وحی اسالمی از طریق زبان و دستگاه فمه دارد .این بدین مهناستت دته فمته ،واستط
میان انسان عصر خویش و متون ممدس است و همواره نیازها و پرسشهتای مستلمانان
را بر نشانههای نص ،عرضه و پاسخ دینشناسانهای به آنان بازگو و بدین گونته نتص را بتا
حیات فردی و اجتماعی آنان درگیر می سازد .از این رو،شریهت نه تنها شتام مستای و
موضوعات زندگی دینی شخصی یا حتی حیات دینی دلی جامهه اسالمی میشتود بللته
همه وجوه فهالیت و حیات بشری ،همچون وجوه اقتصادی و اجتماعی و سیاستی را نیت
در برمیگیرد( .نصر 67: 1375 ،و)70
فراتر از این ،اخال ده در اسالم خصلتی آرمانی و مجرد ندارد ،در ختود شتریهت بته
نحوی دامالً عینی و ملموس تهریف شده است .این بدین مهناست دته تفصتی عینتی و
ملموس همه اصول اخالقی اسالم در تهالید شریهت عرضه شدهاند یهنی از طریق تهالید
شریهت میتوان آموخت ده چگونه باید یک اص دلی اخال نظیر عدالت را در اعمتال و
افهال عینی بشر تحمق بالفه بخشید .در اسالم انستان ختود دربتاره اینلته چته چیت ی
عادالنه است تصمید نمیگیرد بلله به دستورات خداوند رجوع میدند( .نصتر)74 :1375 ،
این نشان میدهد ده همه ی امور مربوط به حمو و نی اصول عملی اخال در اسالم ده
از تهالید قرآن و حدیث نشأت گرفته اند همگی در شریهت تبلور مییابند و از مستیر آن،
زندگی فردی و جمهی مسلمانان سامان می یابد ،و این یهنی اینله نظام حلومت نیت در
اسالم بر اساس شرع است و تنها شللی از حلومت پذیرفته می شتود دته بتوانتد حتافظ
ش ریهت و مراق رعایت و اجرای آن باشد و بتوانتد شتهور جامهته استالمی را در ممابت
دست اندازیها و تهاجمات درونی و بیرونی حفظ دند و در شرایط صلح نی روابط ختویش
با سایر دولتها را بر اساس موازین شریهت تنظید نماید.
3ل فقه سنتی و ماهیت روابط خارجی دولت اسالمی
فمه اسالمی ده عهدهدار تبیین ساختار مند شریهت استت ،در برگیرنتده استتنباطات
متل ر و متهددی است ده مجتهدان و مفتیان دربارهی مسایئ فردی و جمهی مامنان بر
پایه منابع مهتبر دینی (قرآن ،سنت ،عم و اجماع) به انسجام میرسانند تتا در پرتتو آن
بتوانند زندگی ،شرایط و محیط مسلمانان را بر حست آمتوزههتای دینتی صتورتبنتدی
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دنند .مجتهدان ده در حمیمت وارثان پیامبرند ،نصوص و ظواهر دتاب و سنت را تفستیر
و به هنگام فمدان نص ،اصول دلی دین را بر مواردی از این دست ،تابیق و بدین گونته،
دیانت اسالمی را بر همه ابهاد زندگی توسهه میبخشد .از این رو ،فمه استالمی ،نته تنهتا
مسای داخلی بلله روابط خارجی حلومت اسالمی بتا ستایر دولتتهتا را نیت در قلمترو
استنباطات خویش قرار می دهد و برای رفتار خارجی دولت استالمی خاتوطی راهنمتا و
هدایت گر ،تبیین و احلام و قواعد خاصی تهیین مینماید .اما آنچه ده در اینجتا اهمیتت
مییابد آن است ده فمه موجود ده از آن نی به فمه مصالح یا فمه سنتی یتاد متیدننتد
همواره ماهیت روابط خارجی دولت اسالمی را بر حست مناستبات فرهنگتی و سیاستی
گذشته بررسی می دند .در فمه سنتی دو مفهوم قدیمی بسیار رایتج یهنتی داراالستالم و
دارالحرب وجود دارد ده مهموالً فمها فارغ از هر نوع شل حلومتت ،مناستبات ختارجی
دولت اسالمی را در ذی آنها به بحث میگذارند .اگر در مورد آنها پژوهش دنید ختواهید
دید ده این دو ،نه در قرآن است و نته در ستنت (دالنتتری ،زمستتان  )36 :1375پتارهای از
روایات تنها به یادآوری برخی از نمونههای دارالشرک یا دارالحرب پرداختهاند.بته عنتوان
م ال بلیر ابن اعین از امام جهفر علیهالسالم نم میدند:

قال (ع) :کان امیرالمومنین علیهالسالم اذا
ً من اهل االسالم نفاه الی اقرب بلد
نفی احدا
من اهل الشرک الی االسالم فنظر فی ذلک.
فکانت الدیلم اقرب ا هل الشرک الی االسالم.
(حر عاملی،1403 ،
)18

ج  18ابواب حدالمحارب ،باب

علمای مسلمان طی سته قترن اول هجتری بتا ارزیتابی وضتهیت جهتان آن روز ،بته
طبمه بندی و تهریف فتاهای متفاوت گردآگرد ملانی ده میزیستتند آغتاز دردنتد .ایتن
تالش دست دد به دو دلی ضتروری و مهتد بتود .از یتک ستو ،علمتا بتا یلتی دانستتن
سرزمینهای اسالمی (داراالسالم) هد نشان دادند ده شرایط الزم برای اینله یک قلمترو
و یک ملت ،اسالمی قلمداد شود چیست؟ اعتای هویت دهنده آن ددامند؟ و هد احلتام
و دستورات تهیین دننده برقراری مناسبات سیاسی و راهبردی با دیگر دولتها چیست؟
و از سویی دیگر ،این دار ،آنها را قادر میساخت مسای فمهی مستلمانانی دته در جهتان
اسالم زندگی میدردند و مسلمانانی ده در خارج میزیستند یا م ت تتاجران دته اغلت
سفر میدردند و در نتیجه به دستورات خاصی نیاز داشتند تمای روشنی قایئ شوند.
علماء دالسیک ،پس از ماالهه رویلرد پیتامبر پتس از صتلح حدیبیته تتا رحلتت آن
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ب رگوار (یهنی از سال ششد تا دهد هجری) در باب مراودات خارجی نتیجته گرفتنتد تتا
چهار مالفه باید شناسایی و مورد توجه قرار گیرد:
.1جمهیت سادن در دشور
.2ماللیت زمین
.3ماهیت حلومت
.4قوانین اجرا شده در دشور (رمتان ،زمستان.)93-92 :1386
به قول احمد سالد ،پیامبر ،پان ده نفر را طی پنج سال متذدور بته ستوی دشتورهای
همسایه فرستاد (محمدبا عمتر )275-271 :2001 ،دته استالم را هتیم نمتیشتناختند و یتا
رهبرانشان از واقهیات دین جدید بیخبر بودند و داوریشتان در بتاره استالم مبتنتی بتر
حدسیات مبهد بود .در دو مورد مشهور ،رفتار رهبران در قبتال فرستتادگان پیتامبر(ص)
موج جنگ شد ،نخست جنگی با رومیان رخ داد زیرا فرستاده پیامبر (ص) حارث بتن
عمر توسط یلی از مأموران امپراطوری دشته شد .دومین جنگ با ایرانیان رخ داد وقتتی
آنها قرآن را در برابر فرستاده پاره درد و از سربازان خود خواست ده بروند این محمتد را
زنده بیاورند .این وادنش از سوی مسلمانان به عنوان اعتالن جنتگ تلمتی شتد .فمهتا بتا
تحلی این داده ها ده از قول و فه پیامبر(ص) منبهث می شد تالش دردند برخی اصول
را استنباط درده و ویژگی های قلمترو یتا دشتور موستوم بته «استالمی» و ویژگتیهتای
سرزمین «غیر اسالمی» را متمای و طبمهبندی دنند.
علما در قرون اولیه اسالم با ارزیابی واقهیتی ده با آن مواجه شتده بودنتد نتوانستتند
متفاوت از تمسیدبندی دوگانه عالد به داراالسالم و دارالحرب ،برداشتی دلتی از جهتان را
شل دهند .بدین ترتی آنها بر پایههای دنشهای پیامبر(ص) به ترسید اصولی اختال
و دینی پرداخت ند دته همتواره بتر مناستبات بتین مستلمانان حتادد باشتد .ایتن اصتول
همچنانله طار رمتان مینویسد عبارتند از:
نخستین اص  ،وضهیت صلح و نه وضهیت جنگ در این مناسبات است.
دومین اص این است ده پیامبر (ص) در بیش از هر چی میخواست متردم را متورد
خااب قرار دهد و نه اینله قتدرت را بگیترد .او همتواره خواهتان انتختاب استالم از ستر
آگاهی بود و هرگ به جنگ برای ایمان آوردن تن نمی داد.
فمهاء با استنباط این دو اص  ،باز متیبایستت موجودیتت داراالستالم و دارالحترب را
تهریف دنند تا بینشی روشن از واقهیات جغرافیایی دوران خویش داشته باشند ده اشاره
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به پارهای از این تهاریف ،مفید به نظر میرسد.
الف) دار االسالم
از میان مذاه اسالمی سه مذه را مورد توجه قترار متیدهتید .عمیتد زنجتانی از
مذه تشیع ،سرزمین هایی ده در قلمرو اسالم و تحت نفوذ احلام آن باشد ،داراالستالم
میخواند( .عمیتدزنجانی )233 :1377،دستوقی از متذه متاللی نیت داراالستالم را ملتک
مسلمانان میداند ده در آن فمه اسالمی اجرا میشود (حتی اگتر غیتر مستلمانان قتدرت
سیاسی در آنجا را در اختیار داشته باشند) در حالی ده علمای مذه حنفی بر شتاخص
دیگری تأدید میدننتد و آن اینلته آیتا مستلمانان در امنیتتانتد و بترای انجتام اعمتال
دینیشان هیم ترسی ندارند( .عمید زنجانی)233 :1377 ،
ب) دارالحرب
درباره تهریف دارالحرب ده از آن نی به دارالشرک و و داراللفر یتاد متیدننتد میتان
علما اختالف است .با وجود این ،همگی موافقاند ده یک دشور زمانی دارالحترب نامیتده
می شود ده نظام حموقی و هد حلومت آن غیر اسالمی باشد .از ایتن رو ،متالک در ایتن
نام گذاری ،نوع جمهیت ده مملن است اد راً مسلمان باشند نیست بلله بیشتر به قوانین
و نظام سیاسی آن سرزمین باز میگردد .در اینجا اگر نظر حنفیها در تهریف داراالستالم
را تسری دهید دارالحرب ،سرزمینی خواهد بود ده مسلمانان نه حمایت میشوند و نه در
صلح اند .با این همه ،باید تأدید درد ده دارالحرب ل وماً مستل م وضهیت جنگی میان این
دو دار متتاد نیست .اما آنچه از ماالهه این گونه تهاریف برمتیآیتد آن استت دته فمهتا
جهت تهیین این دو دار ،بر دو مالک متفاوت یهنی جمهیت و حلومت تأدیتد دتردهانتد.
علما بر اولویت سرزمین (المللیه للمسلمین) و دار بستت حمتو استالمی در آن ،بترای
تهیین داراالسالم تأدید دارند در حالیله در دارالحرب ماهیت نظتام حمتوقی و حلومتت
اهمیت یافته است و این شاید مهدترین منشأ اختالفی باشد ده فمهتای مهاصتر متا را رو
در روی هد قرار میدهد .چرا ده حمو اسالمی ده در تهیین داراالسالم شرط ثانوی بته
حساب می آمد امروزه در زمان ما دامالً به اجرا در نمی آید و مملتن استت مستلمانی در
دارالحرب در امنیت و آسایش به اجرای فرایض دینی خود بپردازد تا در برخی دشورهای
موسوم به اسالمی .این تحلی میتواند ما را به این نتیجه برساند ده ماابق شاخصهتای
حنفی یهنی صلح و امنیت ،لم داراالسالم تمریباً به تمام دشورهای غربتی قابت اطتال
است در صورتی ده این لم برای اغل دشورهای مسلمان فهلی چندان صتاد نیستت.

 / 112فصلنامه علمی تخصصی

سال اول ،شماره اول ،زمستان 1393

این وارونگی در دیفیات می تواند بر گفته شیخ مولتوی دته متیگفتت« :بتدون شتاخص
امنیت قاهاً در دشور اسالمی نیستید» صحت گذارد)See: Lunion:1987,169-165( .
ج) مناسبات خارجی دولت اسالمی در وضعیت صلح
همچنانله قبالً گفته شد« :وضهیت صلح» نخستین اصتلی استت دته فمهتا بتر پایته
دنش های سیاسی پیامبر (ص) بر روابتط داراالستالم و دارالحترب ،حتادد متیدانستتند.
برخالف نظر مستشرقین ده اسالم را دینی ستی هجو تفسیر میدنند دته تنهتا در ستایه
شمشیر بسط یافته است ،در منظر قرآن جهاد منحصراً در راه خدا و علیه دسانی ممترر و
واج شده است ده «بتا متا متی جنگنتد و نبایتد بته آنهتا تجتاوز و تهتدی دنتید»( .ال
عمران)186/

در مماب همچنانله محمصانی تهبیر میدند( .محمصانی )664 :1380 ،قرآن به صورت
آمرانه خواهان پیگیری صلح از سوی مسلمانان است .برای نمونه آیتات زیتر را متیتتوان
متذدر شد:
«ای دسانی ده ایمان دارید همگی به صلح (اسالم) وارد شوید(».بمره)207/
«و اگر آنها به صلح تمای داشتند تو نی بدان مای باش و به خداوند تودت دتن».».
(انفال )61 /

« ...پس هر گاه از جنگ با شما دناره گرفتند و تسلید شدند و با شتما بته مخاصتمه
نپرداختند و پیشنهاد صلح نمودند ،در این صورت خدا هیم راهی بترای شتما علیته آنهتا
نگشوده است( ».نساء )90/
با این وجود ،همواره بین فمهای اسالمی نی مناقشهای در این بتاره دته آیتا اصت در
عالقات و مناسبات دولت اسالمی با دارالحرب ،جنگ است یا صلح؟ وجود داشته است .از
نظر امام محمد ابوزهره ،فمهایی ده جنگ را اص دانسته اند بتیش از اینلته بته نصتوص
دینی استناد دنند به واقهیات تاریخی در روابط داراالسالم و داراللفر توجه دردهانتد دته
در گذشته در وضهیت جنگ بسر میبرده اند .ایتن گتروه از فمهتاء دته تهتداد بیشتماری
ندارند بیشتر متأثر از تسمیه داراللفر به دارالحرب و نی امتر واقتع بته چنتین نظریتهای
متمای شده اند .این در حالیست دته نامیتدن دار مختالفین بته دارالحترب متانع از ایتن
نمیشود ده اص حادد بر روابط دولت استالمی بتا دارالمختالفین ،صتلح و ستلد باشتد..
(ابوزهره)55 :1995 :
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د) مناسبات خارجی دولت اسالمی در وضعیت جنگ
تمدم وضهیت صلح بر جنگ در روابط خارجی دولتت استالمی ،بتدین مهناستت دته
وضهیت جنگ ،اصلی غیر دینی است و مهموالً در شرایط خاص ،آنهد با «حلتد زمنتی»
مشروعیت می یابد .حلد زمنی ناظر به وضهیتی موردی است ده تنها به صالحدید حادد
اسالمی ،اعالن میشود.
در تفلر دینی ،اسالم دین رحمت است و مبغوضتترین چی هتا نت د متامن ،دشتتن
دسانی است ده خداوند آنها را آفریده است .تنها در صورتی جنتگ بتر مامنتان ،واجت
میگردد ده در ذی آن فتنه ای سردوب گردد و یتا خیتری از آن زاده شتود .بته همتین
دلی  ،قرآن سردشی و طغیان قب از جنگ و یا در میان جنگ را بر مامنان حرام دترده
و به آنان اجازه پیشدستی در قتال نمیدهد .فی الم خداوند میفرماید:
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(بقره»)194/
با این همه ،برخی از فمهای متمدم م شتیخ طوستی و ابتن تیمیته ،جهتاد را اصت
حادد بر روابط میان دولت اسالمی و سایر دولتها متیداننتد .عبتداللرید زیتدان نیت از
متأخرین بر همین نظریه تأدید میدند و سید محمد شیرازی نیت ایتن نظریته مشتهور
فمهاء میخواند.
اسالم تمام جهان را میخواهد تا بشر بتواند از برنامههای سهادتبخش آن بهترهمنتد
شود .برای دستیابی به این آرزوی ب رگ ،اسالم از هد نیروهتا و املانتاتی دته بتوانتد در
پدید آوردن چنین انمالب جهتان شتمولی تتأثیر داشتته باشتد ستود متیبترد و از هتیم
دوششتتی در ا یتتن راه دری ت نمتتیدنتتد ایتتن مبتتارزه دراز متتدت را جهتتاد متتیگوینتتد.
(المودودی)27 :1979،
و همچنانله تیان میگوید تا هنگامی ده سلاه جهانی اسالم تحمق نیافته جهاد یتک
تللیف شرعی است ( (Tyan,1965 :53و تا انمیاد غیر مسلمانان به گفته فرد لوده دتارد،
مفهوم صلح بهمهنای دقیق آن یهنی خاتمه خصتومت در استالم وجتود نتدارد(.حستینی،
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)78 :1386

گذشته از اطالقی ده در آیات جهاد وجود دارد مروری بر مجموعه آیات جهاد نشتان
میدهد ده جهاد به م ابه تللیفی ایمانی طی چهار مرحله تشدید شده است:
 )1مرحله اول ده به دوره مله باز میگردد خداوند در سوره بمره (آیه  )109به افتراد
تازه مسلمان شده سفارش می دند ده آزار و اذیت مشتردان قتریش را تحمت و منتظتر
اتیان امر خداوند شوند:
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 )2مرحله دوم ده به عصر مدینه باز میگردد خداوند از مامنتان متیخواهتد دته در
قبال تجاوز مشردان ،از خویش دفاع دنند
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 )3در مرحله سوم خداوند تنها با متجاوزین اذن جهاد میدهد و از آنان میخواهد در
جهاد خویش با دفار تهدی و ستد نلنند
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 )4و باالخره اینله خداوند در سوره توبته (آیته  )5جهتاد را بتدون اینلته بته تجتاوز
مشردان ،منوط دند آن را به عنوان یک دستورالهم عمومی تشریع مینماید:
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این بدین مهناست ده با ن ول آیات سوره برایئت (توبه) ده آخترین آیتات نتازل شتده
درباره جهادند مراح قب فسخ شده و جهاد بدون هیم قیدی بر مامنان واج گردیتده
است .به همین دلی  ،بسیاری از فمها اه سنت و شیهه ،هدنه یا آتتشبتس را تنهتا بته
مدت چهار ماه جای میدانند .چهار ماهی ده طبق آیات قرآن ،قتال در آنها حترام استت.
عالوه بر آیات قرآن ،روایات نی در این باره وجود دارد ده بر همتان مفتاد آیتات متذدور
داللت دارد ،از جمله میتوان به این دو روایت اشاره درد:
« .1قال الصادق علیهالسالم :ان َّللا عزوجل
بعث رسوله االسالم الی الناس عشر سنین
فابوا ان یقبلوا حتی امره بالقتال
الخیر فی السیف و تحت السیف و االمر
یعود کمابدء» (کلینی ،ج ،5روایت)7
« .2قال علی علیهالسالم :الخیر کلمه فی
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السیف و ما قام هذا الدین اال بالسیف،
تعلمون ما معنی قوله تعالی؛ و انزلنا
الحدید خیر باس شدید؟ هذا هو السیف».
(نهج البالغه ،حدیث)20

در روایت نخست ،حترت (ع) تصریح میدند ده اسالم از دوره مدینه تنها از طریتق
قتال با مشردان پیش رفته و در حدیث دوم نی تأدید شده ده دین استالم بتدون یتاری
شمشیر اقامه نگردیده است.
عالوه بر ادله نملی ،سید عبداالعلی سب واری ،بر حادمیت جنتگ میتان داراالستالم و
داراللفر ،تحلیلی عملی نی اضافه دترده (مهتذب االحلتام ،ج )81 :15و دیگتران نیت بتر آن
ادعای اجماع نموده اند .برآیند چنین استدالالتی آن است ده همواره میان دولت اسالمی
با سه گروه مشردان ،دافران و منافمان ،وضهیت جنگ برقرار استت و صتلح میتان آنتان،
امری است موقتی ده به احتراز وجتود مصتلحتی فراتتر از مصتلحت جهتاد در راه ختدا،
مشروط میگردد( .نادیه )27 : 1996 ،در ممابت  ،بستیاری از متفلتران مستلمان از جملته
صالحی نجفآبادی ،محمد رشید رضا ،محمود شلتوت ،محمد ابوزهره ،عبدالوهاب خالف،
ِي اسِّليْ
ُوا ف
ُل
دخ
عبداهلل بین زید آل محمود ،با استناد به آیه مشتهور «اْ
لِ
َّة» (بمره )208 /اسالم را چی ی جت صتلح و دوستتی ،تفستیر نمتیدننتد و آیتات
َاف
ك
مربوط به جهاد را نه جهاد ابتدایی بلله به جهاد دفاعی تأویت متیبرنتد .آنتان در قبتال
ادلهای ده طرفداران نظریه جنگ اقامه دردند ،استدالل میدنند دته آیتات ستوره توبته،
ناسخ آیات گفته شده در سه مرحله پیشین نخواهند بود .نسخ در جایی جریان متییابتد
ده نتوان میان آیات جمع درد در حالیده میتوان اطال آیات اخیر را با آیاتی دته تنهتا
جهاد با دفار را در شرایط خاص می پذیرند ممید ساخت و بدین گونه از نسخ آیات دست
دشید .وانگهی آیات مرحله چهارم مربوط به مشردینی است ده پیمتان شلستتهانتد نته
مالق مشردان .از این رو ،جهاد بنابه آیات مذدور تنها در شرایای جای است ده آنها بتر
مامنان ،تجاوز و یا پیمان خویش را شلسته باشتند .عتالوه بتر آیتات ،ستند بستیاری از
روایات آمده در این باره ،ضهیف است و مراد از مشردین در این گونه احادیتث ،مشتردان
ج یره الهرب است .ده مهموالً به دلی تجاوز و تهدی و یا نمتض پیمتان ،متورد حمتالت
مامنان قرار میگرفتند .اجماع یاد شده نی  ،اجماعی است متدردی و بته دلیت اطتالع و
آگاهی ما بر منابع و مدارک آن (یهنی آیات و روایات یاد شده) دلیلی مستم به حستاب
نمیآید و ارزش داللی ندارد.
اما در شرایای ده میان دولت اسالمی با سایر دشورها ،وضهیت جنگی برقرار گتردد،
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جنگ نی همانند سایر افهال مامنان نباید از ارزشهای دینتی فتراروی دنتد و بته بهانته
پیروز شدن  ,اصول اخالقی و قواعد فمهی را نادیده گیرد .فلسفه جهاد در استالم از نظتر
عالمه طباطبایی ،دفاع از حق بشر است و آن عبارت است از :حق حیات زیرا شترک بته
خدای سبحان هالدت انسانیت و مرگ فارت و خاموشی چراغ در درون دلهاست و قتال
ده همان دفاع از حق انسانیت است ،این حیات را برمیگرداند و بهد از مردن ،آن حتق را
دوباره زنده میسازد( .طباطبایی ،ج)66 :2
«قرآن نخست این حق را با دعوت استیفاء میدند و در مرحله دوم دفاع از
مسلمانان و بیته اسالم و در مرحله سوم ،جنگ و قتال ابتدایی ده هر چند به
ظاهر قتالیست ابتدایی ،للن در حمیمت دفاع از حق انسانیت و دلمه توحید و
یلتاپرستی است و اسالم هرگ قب از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت،
جنگ را آغاز نلرده است( ».طباطبایی ،ج)67 :2
به همین دلی زمانی ده پیامبر (ص) مهاذبن جب را بته همتراه گروهتی از مامنتان
برای فتح یمن فرستاد بدو فرمود:
« -3ال تقاتلوهم تدعوهم ،فان ابوا فال
تقاتلو هم حتی یبدؤکم ،فان بدوکم فال
تقاتلوهم حتی یقتلوا منکم قتیال ،ثم
اروهم ذلک و قولوا لهم :هل الی خیر من
هذا سبیل فالن یهدی َّللا علی یدیک رجال و
ً خیر مما طلعت علیه الشمس و غربت»
احدا
(جهفری،ج)176-174 :10

یهنی ،تا آنان را دعوت نلردهای با آنان مماتله ملن ،و تا آنان جنگ را آغاز نلتردهانتد
تو شروع دننده جنگ مباش و تا آنان از شما دسی را نلشتهاند از آنتان دستی را نلتش.
اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت دند ،بهتر از تمام آن چی ی است ده آفتاب بر
آن میتابد .و همچنانله ابوزهره میگوید این حدیث نشان میدهد ده «صتلح» حتتی در
شرایای ده دو جیش در مهرده جنگ روبروی هد قرار گرفتهانتد ،بتر وضتهیت جنتگ،
اولویت دارد( .ابوزهره)101 : 1995 ،
اگر فرمایش پیامبر (ص) به مهاذبن جب را با فرموده دیگری از آن حترت یهنی «انا
نبی المرحمه و انا بنی الملحمه» ضمیمه دنید آن گاه به درستی درمییتابید دته جهتاد
در سنت نبوی (ص) بیش از آنله به «قت » ممرون باشد با تألیف قلتوب (بدستت آوردن
دلها) ممارنت دارد و این چی ی است ده ماهیت جهاد در اسالم را بتا جنتگهتای عتادی
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بشر متفاوت میسازد .به همین دلی پیامبر (ص) خااب به سپاهیان خود فرمود:
«انطلقوا باسم َّللا و باهلل و علی برکه
رسول َّللا (ص) ال تقتلوا شخیا فانیا و ال
طفال و ال امراه و ال تفلوا و ضموا
غنائکم و اصحلوا و احسنو ان َّللا یحب
المحسنین»
از این رو به هنگام مماتله با دشمنان اسالم باید موازین ذی رعایت گردد:
.1دشتن دسی ده نمیجنگد و یا در جنگ مشاردتی ندارد حرام است.
.2دشتن زنان ،پیرمردان و دوددان حرام است.
.3دشتن دسانی ده به غیر از مماتله ،عم دیگری در اطراف مهرده انجتام متیدهنتد
حرام است.
.4تخری ساختمانها ،قاع درختان و آلوده دردن آب نهرها نی حرام است.
.5قاع درختانی ده میوهاش پدیدار شده و نی درخت خرما و انگور ،حرام است.
.6دشتن گاو و گوسفند و سایر چارپایان حرام است.
عالوه بر این ،در میانه جنگ ده مهمتو ًال نیروهتای درگیتر از ممابلته بته م ت بهتره
میجویند دولت اسالمی نمیتواند ارزش های اسالمی را به بهانه دفاع مشتروع یتا همتان
ممابله به م نادیده گیرد .از این رو اگر دشمن ،در تجاوز بته دولتت استالمی از حتدود
انسانی خارج شود ،مجازات برابر دشمن از ستوی دولتت استالمی نبایتد از فتتلیتهتای
انسانی فرا رود و فی الم همانند دشمن ،زنان ،اطفال و پیرمردان را بلشتد .بته همتین
دلی در غ وه احد ده مشردین حم ه عموی پیامبر(ص) را به قت رستاند و ستپس او را
تلهتله دردند فرمتود« :ایتادد و الم لته» یهنتی شتما از م لته دتردن بپرهی یتد ,و یتا
هنگامی ده قریشتیان ،استیران را بتا اذیتت و آزار و لت تشتنه بته شتهادت متیرستانند
پیامبر(ص) به دستور خداوند اسیران را ادرام میفرمود و دیگتران را از دشتتن تشتنگان
نهی میدرد.
«پیامبر گرامی اسالمی در میانه جنگ و بتر شمشتیرها ،بته اجستاد دشتتگان نیت
احترام میگذاشت .از م له دردن آنها نهی و دستور میداد آنها را دفتن دننتد تتا طهمته
پرندگان و جانوران نشوند .حتی او از اذیت دردن مجروحان نهی متیدترد و بته متداوای
آنها میپرداخت تا پس از سالمت ،اسیر شوند و یا فدیه بپردازند».
از این رو ،ممابله به م در تفلر اسالمی ،نوعی مجازات عادالنه و فتیلت مدار استت
ده به عنوان حق برای دولت اسالمی به رسمیت شناخته متیشتود .در قترآن دترید نیت
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سخن گفته است( .عمید زنجانی)461 : 1377 ،

خداوند از دو نوع ممابله به م
الف) تجاوز ناعادالنه در مماب بیعدالتی ده مورد نهی قرآن قرار گرفته است
لوا
ْد
تع
َى أ
َل
ٍ ع
ْم
ُ َقو
َآن
هكُمْ شَن
من
یجْر
«و
َهال َ
ُِ
ََال َ
َِ
ِ
َى» (سوره مایئده)8/
ْو
هق
ِلت
ُ ل
َب
َْقر
َ أ
هو
وا
ل
د
اع
ْ ُ
ُ
یهنی اعمال تجاوزدارانه و ناپسند مردمی شما را بر آن ندارد دته شتیوه عتدالت را از
دست بدهید .شما عدالت را پیشهی خود سازید ده به تموا ن دیلتر است.
ب) تجاوز در برابر تجاوز ،ده مورد تأیید قرآن درید است چرا ده در واقع نوعی دفتاع
در مماب ستد میباشد.
ِثْل
ِم
ِ ب
َیْه
َل
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ْت
َاع
َیْكُمْ ف
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ِ
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َ
هر دس بر شما ظلد درد به همان می ان جبران نمایید .با این همه ،ایتن ممابلته بته
م باید عدالت را نادیده نگیرد.
هف
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یهنی بر آنها ممرر داشتید ده جان به جای جان ،چشد به جای چشد ،بینی به جای
بینی ،گوش بجای گوش و دندان به جتای دنتدان بتوده باشتد و هتر زخمتی را قصاصتی
خواهد بود.
بدین ترتی وضهیت جنگ با چنین اوصاف و شرایای تتداوم متییابتد و بته محتض
ظهور نشانه ای از صلح موقت یا پایدار نی خاتمه مییابد .مهمتوالً در فمته ستنتی ،چهتار
فرض برای پایان جنگ وجود دارد )1 :غلبه لشلریان استالم بتر ستپاهیان دفتر  )2عمتد
پیمان ذمه و پرداخت ج یه به دولت اسالمی )3 ،استئمان (درخواستت امتان) فتردی یتا
جمهی ،و  )4موادعه یا قرارداد صلح دایئمی یا موقت با دولت اسالمی .از نظتر قترآن ،هتر
گاه دشمنان اسالم تمای به صلح با مامنان داشتند واج است ده بته درخواستت آنهتا،
پاسخ م بت داده شود:
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یهنی اگر به صلح گراییدند تو نی بدان گترای و بتر ختدا تودت نمتا دته او شتنوای
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داناست و اگر بخواهند تو را فری دهند (یاری) خدا برای تو بس است همو بود ده تو را
با یاری خود و مامنان نیرومند گردانید.
باز در آیهای دیگر میفرماید:
ْا
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ُمْ و
ُوك
ِل
َات
یق
َل
ُمْ ف
لوك
َز
ْت
ْ اع
إن
«ف
َْ
َُ
َِ
َمْ ُ
م
ه
ی
ل
ع
م
ك
ل
َّللا
ه
ُ
ل
ع
ج
ا
م
ف
م
ل
الس
م
ك
ی
إ
َِ
َََ
َ ُْ ََ ِْ ْ
ل ُْْ
هَ َ ََ
یال» (سوره نساء)90/
سَبِ ً
یهنی اگر از شما دنارهگیری دردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صتلح افلندنتد
{دیگر} خدا برای شما راهی (برای تجاوز) بر آنان قرار نداده است.
از این رو ،گذشته از اینله قتال در ماههتای حترام (ذیالمهتده ،ذیالحجته ،محترم و
رج ) حرام است و به نوعی انجام حج واج و مستح در ایتن ماههتا ،ذاتتاً جهتاد بته
حساب میآید و پیامبر گرامی اسالم نی در این ماهها ،به جایی حملته نمتیدترد و تنهتا
تجاوز مشردین را از باب اضارار دفع می نمود ،در شرایای ده دشمن از دولتت استالمی
تماضای صلح دند موادعه بر این دولت نی واج میگردد و هنگامی ده دولت اسالمی با
دولتی دیگر قراردادی مبنی صلح موقت یا دایئد نگاشت وفای به مفاد قرارداد بنتا بته آیته
شریفه «اوفوا بالهمود» واج میشود و حادد اسالمی نمیتواند به بهانه مصتلحت دولتت
اسالمی ،آنرا به طوریلجانبه نمض دند .این گونه قراردادها تنها بواساه پایان متدت و یتا
خدعه از سوی طرف قرارداد ،به پایان میرسد.
هل) همپیمانی با غیر مسلمان در جنگ
مهدترین مسأله ای ده در وضهیت جنگی باقی می ماند و فمه اسالمی نی باید پاسخی
روشن بدان ارایه دند آن است ده آیا دولت اسالمی میتواند در جنگ با دشمنان از غیتر
مسلمانان یاری طلبد؟
اغل مذاه اسالمی م حنفیه ،حنابله ،شافهیه و ماللیه به استناد یک روایتت دته
پیامبر گرامی اسالم در سال هشتد هجری و در غ وه حنین از صفوان بن امیه ده فتردی
مشرک بود طل یاری درد( .سیره ابن هشام ،ج )86 :4استهانت از غیر مستلمانان در جنتگ
را جای دانسته اند .در مماب  ،جماعتی از علماء چنین استهانتی را جای نمیدانند مستند
فتوای آنها روایت ذی از عایشه میباشد:
«خرج رسول َّللا قبل بدر فلما کان بحره
الوبره ،ادرکه رجل قد کان یذکر منه
جرأه و نجده ،قفرح اصحاب رسول َّللا (ص)
حین راوه فلما ادرکه قال الرسول َّللا جئت
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ال تبعک واصیب معک ،قال رسول َّللا تومن
باهلل و رسوله؟ قال ال ،قال فارجع فلن
استعین بمشرک»(صحیح مسلد ،ج)120 :2
در این روایت ،پیامبر گرامی اسالم با اینله میدانست آن فرد مشرک به دلی تجبر و
شجاعتی ده دارد در غ وه بدر به یاریاش خواهد شتافت اما از او طل یاری نلرد .با این
همه ،همچنانله عبتاس شتومان متی نویستد احتمتال دارد در روایتت دوم ،پیتامبر (ص)
مامئن از خیانت احتمالی آن مشرک نبوده است ،به همین دلی  ،متیتتوان ایتن گونته
نتیجه گرفت ده یاری جستن از غیر مسلمانان به هنگام جنگ ،در شترایای دته بته متا
امانتداری و عدم خیانت آنها ،یمینی حاص گردد جای است( .شومان)58-57 :1999 ،
4ل دولت اسالمی و دارالعهد بودن نظام بینالملل
بنابه مشلالتی ده در روابط داراالسالم با دارالحرب بوجود میآمتد و دولتت استالمی
نی بنا به ضرورتهای اخالقی و شرعی نمیتوانست دیانت اسالمی را در وضتهیت جنتگ
گسترش دهد فمها با بیان دقیمی از محدودیت های دارالحرب بته بیتان دار ستومی بنتام
دارالههد پرداختند ده در میان آن دو دار قرار داشت تا بدین گونه از تهین یافتگی روابط
مخاصمهآمی میان آن دو دار جلوگیری به عم آورند .دارالههد به سرزمین گفته میشتد
ده میان آن و دولت اسالمی پیمانی برقرار است .در این گونه پیمانهتا ،دولتت استالمی
مملن است در قبال دریافت مالی یا منفهتی از دارالههد حمایت و دفتاع نظتام متیدنتد
دما اینله پیامبر (ص) در مهاهده ای ده با مسیحیان نجران بست متههتد شتد از جتان و
مال آنها در قبال هر گونه تهدی ولو از سوی مسلمانان باشتد محافظتت دنتد .شتاید بته
خاطر وجود چنین تههداتی باشد ده برخی از فمهاء دار عهد یتا دار مواعتده را در عمتوم
داراالسالم وارد میدنند و آنان را در امتداد داراالسالم تفستیر متیدننتد .بتا ایتن همته،
برخی دیگر م شافهی و شیبانی به دلی نوع حادمیت متفاوتی ده در دار عهتد وجتود
دارد این دار را دار سومی تلمی می دنند و همانند گروه اول ،آنترا ملحتق بته داراالستالم
نمیدانند.
اما همچنانله ابوزهره مینویسند (ابوزهره )60-59 :1995،امروزه ده همته دولتتهتا از
قانون و نظد خاصی در ساح نظام بینالمل تبهیت میدنند و دولت استالمی نیت بایتد
وفادار به این گونه تنظیمات بینالمللی باشد احتماالً هیم دشتوری در جهتان دنتونی ،از
اعتای دارالحرب به حساب نیاید و جملگی در زمره دار عهد قترار گیرنتد و ایتن چیت ی
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است ده تمسید بندی پیشین فمها از جهان به داراالسالم و دارالحرب را بته نفتع تمستید
دنونی عالد به داراالسالم و دارالههد تغییر میدهد و این یهنی پایان دارالحرب.
5ل دولت اسالمی و نظام بینالملل ،و لزوم بازنگری در مفاهیم قدیم
با این همه باید گفت داربرد مفاهید قدید داراالسالم ،دارالحرب و حتتی دارالههتد در
واقهیت مهاصر ما ،آن گونه ده علمای ب رگ اسالمی ده قرن پیش میاندیشیدند خاتایی
روش شناختی است .در جهان امروز ده مردم در حردت مستمرند و متا در ایتن حردتت
در فرایندی از پیچیتده شتدن منتاطق قتدرت هتای اقتصتادی متالی و سیاستی و تنتوع
پیمانهای راهبردی و قلمروهای نفوذ مشاردت میدنتید از یلستو ،و نیت ویژگتی چنتد
فرهنگ ی اغل دولتهای غربتی دته تبهت ًا متانهی بترای تترویج و دعتوت استالمی فتراهد
نمیآورند و افراد و نهادها براحتی متیتواننتد بتا بهترهمنتدی از تلنولتویی جدیتد م ت
اینترنت در آن سوی مرزها دیگران را به استالم دعتوت دننتد از ستوی دیگتر ،بته نظتر
می رسد تمسک به یک نگرش قدیمی ساده و دوگانه از واقهیت ،املانپذیر نیست .حتتی
اف ودن مفهوم سوم ،یهنی دارالههد ده شافهی در میانه دو دار مارح درد ،برای خروج ما
از تمسید ساده عالد به سه دار دافی نیست .همچنانله قبالً گفتته شتد مفهتوم دارالههتد
حادی از آن است ده دشورهایی وجود دارد ده از نظر سیاسی دامالً غیر مستلمانند و یتا
مسلمانان بر آن سلاه ندارند اما پیمان صلح و هملاری با یک یا چنتد ملتت مستلمان را
امتاء دردهاند .این پیمان میتواند مماهی یا دایئمی باشد و بنظر میرسد ده این مفهتوم
دارالههد با وضهیت سیاسی فهلی در عرصه بینالمللی همسازی دارد و احتماالً بتوانتد بتر
مفهوم دارالحرب غلبه یابد .بدین ترتی  ،وجود نهادهایی از قبی سازمان مل متحتد یتا
سازمان وحدت آفریما ،پیمان گات و پیمانهای زیادی ده توسط دولتتهتا امتتاء شتده،
ترجمانی روشن در فهلیت بخشیدن به مفهوم دارالههد است و به گفته طتار رمتتان و
به نم شیخ منا الماان «امروزه برای اد ر دشورهایی ده با مسلمانان روابط دارنتد ،ایتن
توصیف مناسبی است ».نتیجه آنله این مفهوم به روش ما برای جهانی دته مستلمانان را
احاطه درده است ،روشنایی تازهای بخشیده است .با این حال یتک تحلیت دقیتق نشتان
میدهد ده این مفهوم نی نمیتواند دید داملی از وضهیت فهلی بته متا بدهتد ،چترا دته
اصاالح دارالههد تنها در پرتو دو مفهوم داراالسالم و دارالحرب مهنا مییابد و هویت پیدا
میدند .تهریف ماهیت یک پیمان یا یک موادعه در بحث دارالههد ،بدین مهناست ده متا
باید نخست ماهیت دشورهایی را ده شروط آن را میپذیرند ذیت مفهتوم دارالحترب یتا
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داراالسالم به رسمیت بشناسید و سپس با آنها عهد و پیمتان ببنتدید( .رمتتان: 1995 ،

 )91از این رو ،به نظر میآید مفهوم دارالههد ده برای توضیح جهان مهاصتر متا بته دتار
رفته بیشتر توصیف از «وضهیت بدون جنگ» است .تا تهریفتی دامت از قلمرویتی م ت
اروپا و آمریلا ده مسلمانان نی در آن زندگی میدنند و به تهبیتر ابتو حنیفته در دمتال
امنیت و آزادی به انجام فرایئض دین ختود اشتتغال دارنتد .در نتیجته همچنانلته طتار
رمتان می نویسد :توصیف جهان از طریق مفهوم دارالههد جال و مفید است امتا دستت
دد به دو دلی  ،دامالً مناس نیست .نخست آنله به دار بردن بدون احتیاط این مفهتوم
ده مبتنی بر تمسید دوگانه سنتی فمهاست دیگر املانپذیر نیست .امتروزه داراالستالم و
دارالحرب به تفاهد رسیدهاند و داراالسالم میتواند بدون محدودیتهای رستمی همگتان
را به پذیرش اسالم دعوت دند و در هر جایی از سرزمین دارالحرب ده بخواهد مستجدی
بنا و یا موسسه ای دینی راه بیندازد .از این رو ،موجودیت ایتن دو دار ،وجتودی واقهتی و
مشخصی ندارند و پیمان ها (موادعه با دارالههد) به دلی عوام موثر سیاستی پیچیتده و
مبارزه نابرابر برای قدرت ،دیگر ترجمان توافق های بین دو یتا چنتد حلومتت مستتم و
آزاد نیستند .دوم آنله وقتی عده ای از مسلمانان ممید دارالحرب ده بتا دولتتهتای غیتر
اسالمی ،قرارداد دارند از یک سو احساس میدننتد در جامهته «خودشتان» نیستتند و از
سوی دیگر با آن موجودیت دنار آمده و «شهروند» آن جامهه به حستاب متیآینتد .ایتن
مسأله ده در ایده ی قرارداد اجتماعی تبلور می یابتد قاهتاً در مفهتوم دارالههتد انهلتاس
نمی یابد و به عبارتی دیگر مفهوم دارالههد در ذهن مسلمانان به هیم وجه بیتانگتر ایتن
واقهیت نیست.
این نشان می دهد ده حمیمتاً شلافی بین مفاهید قدیمی و شرایط فهلی وجتود دارد.
البته برخی از فمهای دنونی اه سنت و شیهه هستند ده شرایط فهلی را درک و تتالش
میدنند متمون مفاهید را بر تحوالت جدید منابق و سپس جترح و تهتدی دننتد .در
حالی ده برخی دیگر ده به میراث فمه سنتی عالقهمندند واقهیتها را ساده درده باز هد
نگرش دوتایی از جهان را حفظ می دننتد .شتاید بته همتین دالیت باشتد دته برختی از
نواندیشان مسلمان ،ترجیح می دهند فتتای داراالستالم و دارالحترب را بتر پایته امنیتت
مامنان (االمن) تهریف دنند تا بر اساس ماهیت قوانین یا حلومت .ایتن بتدین مهناستت
ده چهار مالفهای ده قبالً در توصیف داراالسالم گفتتید ت جمهیتت ستادن در دشتورها،
ماللیت زمین ،ماهیت حلومت و قوانین اجرا شده در دشورهات دیگر مناست بازشناستی
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وضهیت مهاصر ما نیست و ما نیازمند تهریف دارهای دیگری هستید تا تغییرات دنونی را
در خود جای دهد .به عنوان م ال ،امروزه غرب محیای است ده آزادی مذه و مراستد
آیئینی را برای مسلمانان تتتمین متیدنتد و از تندرستتی و آستایش جستمانی و آزادی
عملی مرتبط با اعتماداتشان حمایت میدند ،به همین دلی غرب ،فتایی خصتومتآمیت
نیست و براحتی در مفهوم دارالحرب نمیگنجد .اگر بخواهید نامگذاریها را در همتاهنگی
با منابع اسالمی تغییر دهید فیص مولوی پیشنهاد میدند ده «ما در غرب در دارالحرب
نیستتتید بللتته یتتا در دارالههتتدید یتتا دارالتتدعوه» (رمتتتان .)91 : 1995 ،اگتتر بختتواهید
تمسیدبندی سنتی جهان به داراالستالم ،دارالحترب و دارالههتد را حفتظ دنتید ،در ایتن
صورت باید گفت مسلمانان ممید غرب ،در دارالههدند .اما اگر بترعلس تصتور دنتید دته
طبمهبندی قدید فمه در وضهیت فهلی ما دیگر قاب اجرا نیست در ا یتن صتورت بایتد از
مفهوم «دارالدعوه» استفاده دنید .همچنانله پیامبر گرامی اسالمی و مسلمانان در ملته،
پیش از هجرت بودند .ملته نته داراالستالم بتود و نته دارالحترب ،بللته دارالتدعوه بتود.
دارالدعوه فتایی است برای فرا خواندن دیگران به پرستش خدای یلتا و مهرفی استالم و
انتمال پیام آن .از این رو ،جهانیسازی دعتوت پیتامبر (ص) دته ختود آن حتترت (ص)
فرمود سراسر جهان یک مسجد است ،اقتتاء میدند مسلمانان در هر جایی دته از عتالد
باشند باید مهنویت ،ارزشهای دینتی و تههتد انستانی را تترویج و بتر گستترهی مامنتان
بیف ایند .مسلمانان نی در دوره ی مله هر چند در میتان قتریش دته وحتی جدیتد را رد
میدردند ،در اقلیت بسر میبردند اما در قبال متردم و یتا قبیلته ختود مستئول بودنتد و
می بایست آنان را به ایمان جدید دعوت دنند .امروزه نی در غرب ده بته نظتر متیرستد
خالق هستی را از یاد برده و حیات خویش را بر مبنای اقتصاد میچرخانند مسلمانان هد
با همین مسئولیت ها ،باید به دعوت دیگران به اسالم همت گمارند و دولتهای استالمی
نی آن دیار را دارالحرب به حساب نیاورند .شاید این گفتگوها ما را قتانع دنتد دته دیگتر
«دار» را به من ل ده مهنای محدودی دارد ترجمه نلنید و مفهتوم دار را بتر دت جهتان
اطال دنید و بدین گونه می خود را به درک دلیت جهان نشان دهید .در گذشتته اگتر
می توانستید با تمسید دوگانه سابق ،میان مسلمانان و غیر مستلمانان مترز بلشتید و بتر
حس نوع دولتها ،داراالسالم و دارالحرب تهریف دنید امروزه بیشتر باید از روابتط بتین
انسانهای وابسته به تمدنها ،فرهنگها ،ادیان و اخال های متفاوت و سازگاری با آنهتا
سخن بگویید و از پرادندگی مسلمانان در سرتاسر گیتی ،تهام آنان با غیر مستلمانان را
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به تماب دوگانهی دو دار تملی ندهید .تأوی «دار» به دلیتت جهتان و جداستازی آن از
مهنای «من ل» به ما توضیح خواهد داد مسلمانان در سراسر جهان مستتمر و در نتواحی
مرد و حاشیه جهان غرب زندگی میدنند .سراسر جهان بترای آنتان «زمتین شتهادت»
است و درهمه امادن باید به وحدانیت خداوند و ارزشهای وحیانی ،شهادت دهند و شاهد
بر اعمال دیگران شوند .ما نی به تبع طار رمتان تحول تصویر جهان را به صتورت زیتر
نشان میدهید (رمتان)114-113 :1995،
داراال سال

دارالحرب

م
تصویر  :1نمایش جهان
قدید :دوتایی ،رو در رو

نمایش زیر ما را از مناق رو در روی پیشین خارج میسازد:

در فمه سنتی
مردتت (غتترب و مرادتت
اصلی جنوب آن)
حاشیه (بمیه جهان)

روایتی
خود رات در
مسلمانان،
اسالمی و
حاشیه
جهان :مرد
سایرجدید
نمایش
تصویر دوم برخالف تصویر اول ،دولتتصویر :2
دلی از جهان مشاهده میدنند و دردی جهتانی از موقهیتت «مستلمانی» در ممیتاس
جهانی دارند .از این رو ،برخالف نگرش دو قابی گذشته ده همتواره غترب را بته م ابته
دارالحرب می نگریست بیشتر در پی یافتن گ ینش و اقتباس دستاوردهای م بت غترب و
مماومت در برابر انحرافتات ویرانگتر آن تمدننتد .مستلمانان در نمتدی دته بتر غترب روا
میدارند دارای شریلان زیاد در سراسر گیتی بتویژه در مردت غربنتد و آنتان متیتواننتد
فرصتی برای فهال شدن مسلمانان در دارالدعوه به حستاب آینتد .دولتتهتای استالمی و
همچنین سایر مسلمانان ممید غرب باید به «وظیفه مسلمانی خود برای زیستن در میان
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دیگران» عم دنند و با رفتار و سخنان خود آنان را بته ربانیتت خداونتد دعتوت دننتد.
طبق آیات قرآن ،مسلمانان ،شهداء الناساند و باید در سرزمینهای غیتر مستلمان دته از
آن میتوان به دارالشهاده نی تهبیر درد با سیره و اعمال خود بر حمانیت و اهمیتت پیتام
اسالم شهادت دهند و گواه بر بی تفاوتی دیگران نسبت به بیعدالتیهتا ،افتول ارزشتهای
انسانی و بی اعتمادی به وحی الهی باشند .شاید بتوان از منظر چنین رویلردی به غترب،
محیط سابق دارالحرب را به تهبیر طار رمتان« ،دار مسئولیت» برای مسلمانان نامیتد.
منظری ده چشد انداز پیشین ما را به دلی وارونه خواهد درد و بته متا نستبت بته آنچته
درمحتتیط غیتتر استتالمی متتیگتتذرد متههتتد متتیستتازد و ایتتن بتته مهنتتی پایتتان توجیتته
بیتفاوتیهای ما در پسِ نامهای دارالحرب و یا دارالنفی است .مروری بتر تحتوالت اخیتر
نی در خاورمیانه ده موج ظهور گروههای تلفیری شده است نشان میدهد دته اصترار
بر تمسید بندی گذشته داراالسالم و دار الشرک چمدر دستخوش تغییر غیر مبنایی شده
است .این گروهها با اتلاء بر همین دوگانه سنتی ،نه با دارالشرک جهاد ابتدایی دادهانتد و
در مماب فتوی مشهور فمهای شیهه و سنی ایستادهاند ،بر توسهه مصداقی شترک /دفتر/
حرب /اف وده و بسیاری از مومنان و موحدان را مشرک دانسته و به قت آنان پرداختهاند.
این تغییرات ده منجر به ظهور فمته التلفیتر در ممابت فمته ستنتی/فمه المماصتد /فمته
اجتهادی شده است ریشه در نادارآمدی مفتاهید پیشتین در فمته ستنتی دارد دته بایتد
بیشتر مورد توجه قرار گیرد .اینله مفاهید دار التدعوه و دار الشتهاده چگونته متیتواننتد
بدیلی تئوریک در دستگاههای فمهیمان قرار گیرند و مناسبات بتین المللتی را دگرگتون
سازند نیازمند تأمالت فمیهانی است ده خارج رسالت این نوشتار است.
نتیجهگیری
برآیند گفتگوهای ما در این نوشتار نشان داد دته سیاستت ختارجی دولتت استالمی
همواره نیازمند باز تهریفی از خود در درون دستگاه زبانی فمه استالمی استت .گذشتته از
اینله آیا سیاست خارجی دولت اسالمی متصف به وصف «اسالمی» میشود یا نه؟
اجماالً باید بر این نلته تأدید درد سیاست خارجی دولت اسالمی برخالف دولتهای
سلوالر همواره ممید به ارزشها ،اصول و قواعدی است ده مهموال ًفمته ،عهتدهدار تبیتین
آنهاست .از آنجا ده اغل مسلمانان ،دولت اسالمی را دولتی جدید و با مختصات ویژه در
تاریخ سیاسی جهان میانگارند آنرا نتیجه طرحی وحیانی می دانند دته بایتد بترای درک
آن به منابع ممدس اسالمی یهنی قرآن و سنت مراجهه درد .این نشان میدهد ده دولت
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اسالمی بیش از آنله تباری در عصر جاهلی داشته باشد خصلتی تأسیسی و شترعی دارد
و باید در درون مفاهید دینی ،تهریف شود .در فمه سنتی ،مهموالً فمهاء ،جهتان قتدید را
در مفاهید دوتایی و رو در رو یهنی داراالسالم و دارالحترب بته نمتایش متیگذاشتتند و
سپس به تبیین و توضیح ،تهامالت دار اول با دومی میپرداختند امتا بته نظتر متیرستد
تأدید بر تداوم این دو مفهوم در شرایای ده جهانی جدید شل گرفتته دفایتت ننمایتد.
پیشنهاد این نوشتار به تبع آنچه طار رمتان میگفتت درک شترایط دنتونی جهتان از
یلسو و تهریف این تهامالت در درون مفاهید دیگری است ده اتفاقاً ریشهی دینیتری از
مفاهید مذدور دارد یهنی دارالدعوه و دارالشهاده ،از سوی دیگر است.
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