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Abstract
The element of time has a very important role in the rules of jihad in the Qur'an because
it causes the necessity and sanctity of jihad in different time conditions. The main issue
of the research is when the rule of jihad in the Qur'an can be changed. The method of
this research is analytical and descriptive, which is done to help the Muslim war
knowledge. The purpose of this research is to identify the element of specific time and
its role in the rules of jihad in the Qur'an, which is done to obtain the variable rules of
jihad in the Qur'an. The important findings of this research are reported as follows. The
sanctity of jihad during the forbidden months is not abrogated in the Qur'an, but remains
in force. Escape from the battlefield is acceptable when "distorted". The number of
enemy fighters in time fluctuations can be measured for resistance. Escape from
surprise in a temporary time is justifiable. The time of applying for asylum and taking a
prisoner depends on the specific element of time.
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چکیده
ت جهاد در شرائط مختلفِ زمااانی را
عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن ،نقش بسیار مهمی دارد ،زیرا وجوب و حُرمَ ِ
موجب میشود .مسئلهی اصلی پژوهش حاضر این است که در چه زمانهایی حکم جهاد در قرآن قابلیّت تغییاار دارد؟
روش تحقیق ،تحلیلی و توصیفی بوده و هدف پژوهش نیز شناساییِ عنصر زمان خاص و نقشِ آن در احکام جهاااد در
قرآن میباشد که برای بدست آوردنِ احکام متغیِّر جهاد در قرآن صورت میگیرد .یافتهها نشان داد که حُرمت جهاااد در
ماههای حرام در قرآن ،نسخ نشده ،بلکه همچنان به قوّت خود باقی است .فرار از میدان مبارزه هنگام «تحرّف و تحیّااز
پذیرفتنی است .تعداد جنگجویانِ دشمن در نوسان زمانی ،قابل سنجش جهت مقاوماات ماایباشااد .فاارار برخاسااته از
غافلگیری در زمانی موقّت ،قابل توجیه است .زمان درخواست پناهندگی و گرفتن اسیر ،وابسته به عنصر زمانِ خاااص
در جهاد میباشد.
کلیدواژهها :جهاد ،قرآن ،زمان ،ماههای حرام ،فرار ،پناهندگی ،اسیر جنگی.

پژوهش حاضر مستخرج از :رسالهی دکتری با عنوان :تأثیر عنصر زمان و مکان در احکام جهاد در قرآن با پاسخ به شبهات جدید ،دانشجو :علی دوازده
امامی مطلق ،استاد راهنما :حسین علوی مهر ،استاد مشاور :سید حسن عابدیان ،ارائه شده در تاریخ ،1399/4/19گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشکدهی علوم
انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،است.
** تاریخ دریافت 1399/07/08 :؛ تاریخ پذیرش1399/10/20:
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 -1مقدمه
حکم جهاد در راه خدا از نظر زمانی مطلق نیست ،بلکه دارای قیود است که مجاهدان فی سبیلاهلل موظّف به رعایت آن
هستند .زمانهای خاص از جملهی آن قیود است .اهداف این پژوهش ،بررسی و نقش عنصر زمااان خاااص در احکااام
جهاد در قرآن کریم اساات .در عصااری کااه اقاادامات و تبلیغااات مسااموم دشاامنانِ اسااالم ،بااه منظااور القااا شاابههی
خشونتطلبی مسلمانان ،بسیار گسترده و جدّی است ،تبیین و تشریح ابعاد مختلف صلحطلبی در باب احکام جهاااد در
ت جهاااد در
قرآن ،موجب زدودنِ غبارِ شبههی خشونتطلبی از چهرهی مسلمانان میشود ،زیرا قیااودی همچااون حرما ِ
ماههای حرام و زمان خاصِ پناه دادن به دشمن و همچنین هنگام فرار از معرکه در صورت «تحارّف و تحیّااز و زمااان
غافلگیری ،از مواردی است که دائرهی وجوب جهاد را محدود میکند .بدست آوردن احکااام متغیّاار جهاااد در قاارآن،
اذهانِ عمومی در سراسر جهان را ،به سوی انعطافپذیری احکام جهاد ،سوق میدهااد .جسااتجوی اهااداف مااذکور در
پاسخ به پرسشِ اصلی این پژوهش میباشد .مسئلهی اصلی پژوهش حاضر این است که در چه زمانهایی حکم جهاااد
در قرآن قابلیّت تغییر و تبدیل را دارد؟ به عبارت دیگر ،زمانشناسی جهاد در چه مواردی میتوانااد حکاام جهاااد را از
وجوب به حرمت ،تغییر دهد؟
هرچند جهاد از موضوعات کهن اسالمی شمرده میشود ،ولی نوآوری این پژوهش را میتوان در شناخت تاااریر عنصاار
زمان در احکام جهاد در قرآن دانست که از مباحث نو و متناسب با دوران معاصر است ،زیرا در شرایطی که تمااام دنیااا
در آتش جنگ و ظلم گروههای تکفیری همچون داعش و مانند آن میسوزد و دودِ این جنگ افروزی ،جامعهی جهانی
را دربرمیگیرد ،چنین مطالعاتی در تبیینِ ساختار منطقی جهاد در اسالم ،میتواند زمینهسازِ شناخت افکارِ عمومیِ جهان
از مفهوم جهادِ مقیّد و قابل انعطاف اسالم باشد .نگاهی جامع به قطعههای مختلف زمانی در میدانِ جهاد و تاایریرش در
احکام فقهی آن ،با توجّه به آرار مذکور ،این پژوهش را از سایر تحقیقات در باب جهاد متمایز میسازد.
روش این پژوهش استنطاقی است که بر مبنای آن موضوع عنصر زمان در آیات جهاد بر قرآن عرضه گردیااده و آیااات
متناسب با آن مورد استخراج و آیاتی که پاسخگوی موضوع بیرونی باشد ،تجمیع شده و از منظر مفسران ،و فقها مورد
تحلیل و بررسی قرار گرفته است تا دیدگاه مناسب استخراج گردد .در این راستا ،بااا مراجعااه بااه منااابع و نرمافزارهااا،
مطالب متناسب با ساختار موردِ نظر ،توصیف و تحلیل گردید.
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 -2معناشناسی واژههای «زمان» و «جهاد»
در تعریف زمان باید گفت« ،زمان به معنای وقت ،است و «زَمَن هم گفته شده و جمع آن «ازمان و «ازمنه میباشااد
(ابن فارس1404،ق ،ج ،3ص« .)23اسم است برای وقت کاام و زیاااد (اباان منظااور1414 ،ق ،ج ،13ص« .)199زمااان
ترازویی بود که جنبش(حرکت) را بدان سنجند (دهخدا ،1338 ،ج ،9ص .)12908مراد ما در این پژوهش زمانِ خاص
است که در ارتباطِ با جهاد ،نقشآفرینی میکند.
جهاد در لغت چنین معرّفی شده است« :جهاد ،جیم و ها و دال ،اصلش مشقّت است و جهاد از ریشه جهد بااه معناای
سختی ،تالش و مشقت میباشد (ابن فارس1404 ،ق ،ج ،1ص  .)128،486جهاد :محاربااه بااا دشاامنان و آن مبالغااه و
انجام آنچه در وسع و طاقت است ،در سخن یا عمل (ابن منظور1414 ،ق ،ج ،3ص.)135
جهاد همان قتال با دشمن است ،مانند مجاهده (مرتضی زبیدی1414 ،ق ،ج ،4ص .)408صاحب جواهر ،جهاد را این-
گونه تعریف کرده است :بذل جان و مال در باال بردن کلمهی اسالم و بهپا داشتن شعائر ایمان اساات (نجفای1404 ،ق،
ج ،21ص .)3مراد ما از جهاد در این تحقیق ،قتال و جنگ با دشمنان در میاادان مبااارزه میباشااد .در اهمیّاات موضااوع
جهاد و میزان فراوانی آن میتوان گفت« ،کثرت آیات جهاد به حدّی اساات کااه نزدیااق نصااف قاارآن ماادنی را در باار
میگیرد (دروزه1384 ،ق ،ج ،2ص.)273

 -3تأثیر ماههای حرام در حکم جهاد
با فرارسیدن ماههای حرام که شامل ذی القعده ،ذی الحجه ،محرّم و رجب میباشد ،قتال و جنگ در ایاان ماههااا حاارام
خواهد بود و این نوعی تمرین بر صلح بوده و آتشبس اجباری میباشد که خداوند متعال همگااان را بااه آن ساافارش
کرده است .این آیه از شاهکارهای قرآنی است که با توجّه به شرایط زمانی عصر نزول ،بر لزوم امنیّت و آرامش جامعه
صحّه میگذارد .قرآن کریم در سورهی بقره آیهی دویست و هفدهم میفرماید« :یَسئلُونَقَ عَنِ الشهّّْرِ الّْحَارَامِ قِتَااالٍ فِیاهِ
قُلّْ قِتَالٌ فِیهِ َکبِیرٌ« ،از تو ،درباره جنگ کردن در ماه حرام ،سؤال مىکنند؛ بگو :جنگ در آن( ،گناهى) بزرگ است».
در پاسخ به اینکه از چه زمانی در گذشتههای دور ،این حُرمَت قتال در ماههای خاااص ،جاااری و ساااری بااوده اساات،
نکاتی میتوان یافت .بعضى از مفسران ،تحریم جنگ در این چهار ماه را از زمان «حضرت ابراهیم خلیل مىداننااد کااه
در عصر جاهلیت عرب نیز به عنوان یق سنّت به ق ّوت خود باقى بود ،هرچند آنها طبااق امیااال و هااوسهاااخ خااود،
گاهى جاخ این ماهها را تغییر مىدادند ،ولى در اسالم همواره رابت و الیتغّیر است که سه ماااه آن پشاات ساار هاام ذخ
القعده ،ذخ الحجه و محرم و یق ماه جدا است و آن ماه رجب میباشد و به قول عربها سه ماه سرد (یعنى پشت سر
هم) و یق ماه فرد است (مکارم شیرازی و همکاران ،1371،ج ،7ص .)406پااس ،در ماااههااای حاارام ،جنااگ و جهاااد
ابتدایی حرام است و این قانون به زمانهای قدیم برمیگردد .به اصطالح فقهااا  ،ایاان حکاام الهاای امضااایی اساات ،نااه
تیسیسی.
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یکی از مصادیق ماههای حرام ،ماه ذی الحجه است .ماه ذیالحجه زمان برگزاری مراسم حج میباشد .همان حجّی کااه
ریشه در زمان حضرت ابراهیم(ع) دارد .در اهمیّت برگزاری مراسم حج در تفسیر «التحریر والتنویر چنین آمده اساات:
این آیه دلیل بر حُرمَت قتال در ماههای حرام بوده و قرار گذاشتن بر حرام بودن جنگ است .از زمانهای قدیم چه بسا
از زمان ابراهیم(ع) چنین حُرمَتی رواج داشته است .این چهار ماه ،زمان برگزاری حج و عمره ،مقدّمات و پایااان یااافتن
آن میباشد .پس ،اگر قتال در این چهار ماه حرام نبود ،حج و عمره رو به تعطیلی میرفت (اباان عاشااور1420،ق ،ج،2
ص.)309

 -4زمانشناسی شمول حُرمَت اَشهُر حُرُم
در اینکه آیا حرمت قتال ابتدایی در ماههای حرام ،که با آیهی شریفهی (بقره )217 ،اربات میگردد ،همچنان باقی اساات
و شامل زمان حاضر هم میشود و یا اینکه این حکمِ حُرمَت منسوخ شده و در حااال حاضاار قاباال اسااتناد نیساات ،در
مجموع دو نظریّه وجود دارد:
نظریّه اول :نَسخ حُرمَت قتال در ماههای حرام
طبق این دیدگاه ،حُرمَت قتال در ماههای حرام نسخ شده است و باید حکم به اباحهی قتال در ماههای حاارام کاارد .امّااا
دربارهی آیهی ناسخ ،گزارشهای متعدّدی وجود دارد.
ت قتال در ماههای حرام ،عبارت است از :آیهی شریفهی پنجم از
• برخی مفسّرین بر این باورند که ناسخ حرم ِ
ث وَجَدتُّمُوهُمّْ وَ خُاذُوهُمّْ وَ
سورهی مبارکهی توبه میفرماید« :فَإِذَا انسَلَخَ الّْیَشهّْرُ الحّْرُمُ فَاقّْتُلُواّْ الّْمُشّْرِکِینَ حَیّْ ُ
احّْصُرُوهُمّْ وَ اقّْعُدُواّْ لَهُمّْ ُکلَّ مَرّْصَدٍ فَإِن تَابُواّْ وَ أَقَامُواّْ الصَّلَوةَ وَ َاتَا ُواّْ الزَّ َکااوةَ فَخَلُّااواّْ َسابِیلَهُمّْ إِنَّ اللَّاهَ غَفُااورٌ
رَّحِیم(« ،امّا) وقتى ماههاخ حرام پایان گرفت ،مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید ،و آنها را اسیر سازید،
و محاصره کنید ،و در هر کمینگاه ،بر سر راه آنها بنشینید! هرگاه توبه کنند ،و نماز را برپا دارند ،و زکااات را
بپردازند ،آنها را رها سازید ،زیرا خداوند آمرزنده و مهربان اساات! (ساایوطی1404 ،ق ،ج ،1ص252؛ اباان
عاشور1420 ،ق ،ج ،2ص.)309
• در مورد آیهی ناسخِ حُرمَت قتال در ماههای حرام ،برخی دیگر از مفسّران به سراغ آیهی یکصد و نود و سوم
از سورهی بقره رفتهاند که میفرماید« :وَ قَاتِلُوهُمّْ حَتىَ لَا تَکُونَ فِتّْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهَ ّْواّْ فَلَاا عُادّْوَانَ
إِلَّا عَلىَ الظَّالِمِین« ،و با آنها پیکار کنید! تا فتنه (و بتپرستى ،و سلب آزادخ از مردم) باااقى نمانااد ،و دیاان،
مخصوص خدا گردد  .پس ،اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند( ،مزاحم آنها نشوید! زیرا) تعادّخ
جز بر ستمکاران روا نیست (ابن عطیه1422 ،ق ،ج ،1ص.)291
• ناسخ دیگری که برخی دیگر از مفسّران برشمردهاند ،سورهی مبارکهی توبه آیهی بیست و نهم است ،آنجا که
میفرماید« :قَاتِلُواّْ الَّذِینَ لَا یُ ّْؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالّْیَ ّْومِ االَخِرِ وَ لَا یحُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا یَدِینُونَ دِیانَ
الّْحَقّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواّْ الّْکِتَابَ حَتىَ یُعّْطُواّْ الّْجِزّْیَةَ عَن یَدٍ وَ هُمّْ صَاغِرُون« ،با کسانى از اهل کتاااب کااه نااه بااه
خدا ،و نه به روز جزا ایمان دارند ،و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده ،حرام مىشمرند ،و نه آیین
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حق را مىپذیرند ،پیکار کنید تا زمانى که با خضوع و تسلیم ،جزیه را به دست خااود بپردازنااد! (اباان جااوزی1422،ق،
ج ،1ص .)182
ت قتااالِ در ماااههااای حاارام
بعضی دیگر از کتب تفسیری ،آیهی سی و ششم از سورهی مبارکهی توبااه را ناساخِ حُرما ِ
السامَاوَاتِ
دانستهاند ،آنجا که خداوند متعال میفرماید« :إِنَّ عِدَّةَ الشهُّورِ عِندَ اللَّهِ ارّْنَا عَشَرَ شهَرًا فىِ ِکتَابِ اللَّهِ یَ ّْومَ خَلَقَ َّ
وَ الّْیَرّْضَ مِنهّْا أَرّْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَالِقَ الدِّینُ الّْقَیِّمُ فَلَا تَظّْلِمُواّْ فِیهِنَّ أَنفُسَکُمّْ وَ قَاتِلُواّْ الّْمُشّْرِکِینَ کاَفَّةً َکمَا یُقَتِلُونَکُمّْ کَافَّةً وَ اعّْلَمُواّْ
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الّْمُتَّقِینَ« ،تعداد ماهها نزد خداوند در کتاب الهى ،از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده ،دوازده ماه اساات؛
که چهار ماه از آن ،ماه حرام میباشد (و جنگ در آن ممنوع است) .این ،آیین رابت و پابرجا (خ الهى) اساات! بنااابراین،
در این ماهها به خود ستم نکنید (و از هرگونه خونریزخ بپرهیزید)! و (به هنگام نبرد) با مشرکان ،دسااته جمعااى پیکااار
کنید ،همانگونه که آنها دسته جمعى با شما پیکار مىکنند؛ و بدانید خداوند بااا پرهیزگاااران اساات! (طبااری1412 ،ق،
ج ،2ص206؛ ماوردی ،بیتا ،ج  ،1ص .)275
نوع دیگری از نسخ را بعضی دیگر از علما بیان کردهاند که شامل ساایرهی عملای پیااامبر گراماای اسااالم(ص) اساات.
«جنگ آن حضرت در ماه حرام با گروهی از طایفهی رقیف و ابا عامر و یا عمل پیامبر گرامی اسالم(ع) در ماه حرام که
منجر به بیعت الرضوان گردید (ابن عربی1408 ،ق ،ج ،1ص  )147نشان از نسخ دارد.
دربارهی این نظریه و آیات استنادی آن میتوان گفت ،هیچکدام از آیات مذکور ،صالحیّت ناسخ بودن را ندارنااد ،زیاارا
آیهی شریفهی (توبه )5،میفرماید :اما وقتی ماههای حرام پایان گرفاات ،مشاارکان را هاار جااا یافتیااد بااه قتاال برسااانید،
معنایش این است که در ماه حرام ،حق قتال ندارید و این همان باقی بودن حکم حُرمَت جهاد در ماههای حرام است.
دربارهی آیهی شریفهی (بقره )193 ،که فرموده است با آنها پیکار کنید تا فتنااه باااقی نمانااد ،و دیاان مخصااوص خاادا
گردد ،میتوان گفت که این آیه ناظر به فلسفهی نبرد و پیکار در راه خداست که به منظور رفع فتنه صورت میگیاارد و
ارتباطی به موضوع قتال در ماههای حرام ندارد.
دربارهی آیهی شریفهی (توبه )29،که فرموده است« :با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا ،و نه به روز جزا ایمان دارند،
و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده ،حرام مىشمرند ،و نه آیین حق را مىپذیرند ،پیکااار کنیااد تااا زمااانى کااه بااا
خضوع و تسلیم ،جزیه را به دست خود بپردازند!  ،میتوان گفت ،اوالً این آیه ،عام است که دستور کلّاای باار مبااارزه و
پیکار با اهل کتاب میدهد تا با پرداخت جزیه در پناه حکومت اسالمی زندگی کنند ،ولی آیهی شریفهی حُرمَات قتااال
در ماههای حرام ،خاص است و میفرماید در ماههای حرام حقّ قتال ندارید .پس آن عام با این خاص تخصیص ماای-
خورد و نَسخی در کار نیست و رانیاً آیهی شریفه که فرموده است« :و نه آنچه را خدا و رسولش تحااریم کاارده ،حاارام
مىشمرند  ،میتواند اشاره به زمانی باشد که دشمن برای ماههای حرام حُرمتی قائل نباشد ،همچنان کااه بعااداً خااواهیم
گفت در این صورت قتال با دشمن در ماه حرام بال اشکال است .پس ،این مورد استثنا بر حرماات قتااال در ماااههااای
حرام است و نسخی در کار نیست.
دربارهی آیهی شریفهی (توبه )36،که فرموده است :به هنگام نبرد با مشرکان ،دسته جمعى پیکار کنیااد ،همانگونااه کااه
آنها دسته جمعى با شما پیکار مىکنند ،میتوان گفت ،اوالً مراد از این جمله ،تشویق و تهییج مؤمنان بر قتال است.
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خداوند میفرماید :همانگونه که مشرکان دستهجمعی و متّحد و گروهی ،با شما پیکار میکنند ،شااما هاام در راهِ حاقّ
پایداری کنید و دستهجمعی با دشمن پیکار کنید .پس موضوع آیه رنگ و بویش حکایت از پایداری و اسااتقامت در راه
حق دارد و میفرماید همانگونه که مشرکان در راه باطل خود اتّحاد دارند ،شما هم در راه حقّ متّحد باشااید .رانیااً ،در
صدر همین آیهی شریفه ،اشاره به تعداد ماهها نزد خداوند متعال فرموده است که دوازده تاست و چهارتا از آن ماااههااا،
ماه حرام است .این بخش از آیه ،صراحت در باقی بودن حُرمَت قتال در ماههای حرام دارد .چگونه ممکن است کساای
تصوّر کند با آیهی حُرمَت قتال در ماههای حرام ،حُرمت قتال در آن ماهها نسخ میشود؟
نظریّهی دوم :تداوم حُرمَت قتال در ماههای حرام
ت جنگ ابتدایی در ماههای حرام همچنان به قوّت خود باقی بوده و بر مساالمانان واجااب اساات
بنابر این دیدگاه ،حُرمَ ِ
حتّی در زمان حال حاضر هم از جهاد ابتدایی در اَشهُرِ حُارُم خااود داری نماینااد .عالّمااه طباطبااایی میفرمایااد :آیااهی
دویست و هفدهم سورهی مبارکهی بقره ،داللت بر حُرمَت قتال در ماه حرام دارد و گفته شده اساات ایاان حُرمَات ،بااا
ث وَجَاادتُّمُوهُمّْ وَ خُاذُوهُمّْ وَ
آیهی پنجم سورهی توبه نسخ شده است« ،فَإِذَا انسَلَخَ الّْیَشهّْرُ الحّْرُمُ فَاقّْتُلُواّْ الّْمُشّْرِکِینَ حَیّْا ُ
احّْصُرُوهُمّْ وَ اقّْعُدُواّْ لَهُمّْ ُکلَّ مَرّْصَدٍ فَإِن تَابُواّْ وَ أَقَامُواّْ الصَّلَوةَ وَ َاتَ ُواّْ الزَّکَوةَ فَخَلُّواّْ سَبِیلَهُمّْ إِنَّ اللَّهَ غَفُااورٌ رَّحِاایمٌ  ،و ایاان
صحیح نیست (طباطبایی1390 ،ق ،ج ،2ص .)167
مالحظه میشود صاحب تفسیر «المیزان در تضعیف قول به نسخ ،از کلمهی «قیل استفاده کاارده تااا نظریّااهی نسااخ را
ت قتال در ماههای حرام ،دربااارهی آیااهی
مردود اعالم کند .صاحب «المیزان در اربات نظرشان مبنی بر باقی بودن حُرمَ ِ
یکصد و نود و سوم که میفرماید« :وَ قَاتِلُوهُمّْ حَتىَ لَا تَکُونَ فِتّْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَاإِنِ انتهَا ّْواّْ فَلَااا عُادّْوَانَ إِلَّااا عَلاىَ
الظَّالِمِین« ،و با آنها پیکار کنید! تا فتنه (و بتپرستى ،و سلب آزادخ از مردم )،باقى نماند؛ و دین ،مخصوص خدا گردد.
پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند( ،مزاحم آنها نشوید! زیرا) تعدّخ جز بر سااتمکاران روا نیساات  ،کااه
قائالن به نسخ حرمت قتال در ماههای حرام به آن استناد کردهاند ،فرمودهاند :نزول آیات پنجگانه  190تااا  194سااورهی
بقره ،دارای یق شین است ،نه اینکه بعضی ،بعض دیگر را نسخ کرده باشد .پس چنین نزدیااق بااه نظاار ماایرسااد ،نااه
آنچنان که برخی احتمال دادهاند و قائل به نسخ شدهاند (طباطبایی1390،ق ،ج ،2ص .)60
صاحب «مجمع البیان مینویسد :عطا گوید حکم تحریم قتال در ماههای حرام باقی بوده و نزد ما هم این حکم باااقی
بر تحریم است (در مورد کسانی که برای این چهار ماه حرمت قائلاند و شروع به جنگ در این چهار ماه حاارام نماای-
کنند) (طبرسی ،1372 ،ج ،2ص.)552
نگارندهی «منهج الصادقین چنین نوشته است :حکم حُرمَات قتااال در ماااههااای حاارام بااه اجماااع امامیّااه باااقی اساات
(کاشانی ،1344،ج ،1ص.)466
در تییید این نظریّه ،صاحب «تبیان چنین مینگارد :عطا گفته است حکم حُرمَت قتال در ماههااای حاارام همچنااان بااه
قوّت خود باقی است (طوسی ،بیتا ،ج  ،2ص.)207
میتوان گفت همین نظریّهی عدم نسخ حرمت قتال در ماههای حرام ،مبنای فقهی امامیّه است که شیخ طوساای از قااول
اصحابنا (امامیّه) بقا تحریم قتال در ماههای حرام را (نسبت به کسانی که برای ماههای حرام حُرمَت قائل هستند) بیااان
نموده است.
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نتیجه اینکه ،حکم حُرمَت جهاد ابتدایی در ماههای حرام به قوّت خود باقی بوده و فقه امامیّه هم بر همین نظریّه استوار
است .اما اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا این حرمت عمومیّت دارد ؟ و یا میتوان بارای آن ،مااوارد اسااتثنائی را
بدست آورد؟

 -5تأثیر ظروف زمانی کوتاه در احکام جهاد
زمان ،متغیّری است که «آن به آن در حال تجدید است .تصوّر زمان ،در میدان مبارزه و جهاد ،چنان زمینااهای را ایجاااد
میکند که ظروف متعدّدی را در مقاطع خاص و ویژه ،مقابل دیدگان مجاهد فی سبیل اهلل ماایگشاااید و ایاان باااور کااه
برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم است ،شامل بِرههای از زمان بوده که بسیار محدود اساات و شااکار آن زمااان بساایار
حائز اهمیّت میباشد .کدام مقاطع زمانی است که دارای بار حقوقی بوده و دائر مدار وجوب و حرماات اساات .مفاااهیم
فرار از میدان مبارزه و «تحرّف و تحیّز در چه آیاتی از زمان ،قابل دفاع است؟ تعداد جنگجویانِ دشمن که در زمااانی
دون زمانی در نوسان است ،دقیقاً در کدام محاساابهی زمااانی ،قاباال ساانجش و برنامااهریزی اساات؟ فاارار برخاسااته از
غافلگیری در کدام ظرف زمانی خاص و موقّت میگنجااد؟ زمااان شااروع درخواساات پناهناادگی ،تااا وقاات رساااندن
درخواست کننده به میمنش ،دارای چه احکامی است؟ شرایط خاص زمان اسیر گرفتن ،دارای کدام ویژگیهااای فقهاای
است که همهی اینها از عنصر زمان ،آن هم به شکلی گذرا سرچشمه میگیرد .اکنون به بررسی مفاهیم فوق میپااردازیم
تا با جایگاه زمان خاص در احکام جهاد قرآنی بیشتر آشنا شویم.
 -1-5حرمت فرار از جهاد
طبق آیات قرآن کریم ،فرار از میدان مبارزه ممنوع بوده و حُرمَت فرار از معرکه از مسائل بدیهی است ،ولی میتااوان از
فراری سخن گفت که در شرع مقدّس امضا شده است .آری در احکام جهاد میتوان مواردی یافت که فاارار از جهاااد
دارای وجاهت شرعی بوده و آن هنگامی است که فرار در قسمتی خاص از وقت و زمان و بُرههای قاباال پااذیرش ،رُخ
داده باشد .اینجا دیگر ،موقعیّت ویژهی زمانی موضوعیّت دارد که فرار را به شکل موقّت و جزئی اجازه میدهد ،نااه بااه
شکل کلّی .در این فرض ،مسئله زمان محور میشود و زمان خاص است که سایر ابعاد را تحتالشّعاع قرار میدهد.
قرآن کریم در سورهی مبارکهی انفال آیهی پانزدهم میفرماید« :یَیَیُّهَا الَّذِینَ َامَنُااواّْ إِذَا لَقِیاتُمُ الَّاذِینَ َکفَارُواّْ زَحّْفًااا فَلَااا
تُ َولُّوهُمُ الّْیَدّْبَارَ« ،اخ کسانى که ایمان آوردهاید! هنگامى که با انبوه کافران در میدان نبرد رو به رو شوید ،بااه آنهااا پشاات
نکنید (و فرار ننمایید)! .
زمانی که مجاهدان در میدان جنگ و معرکهی نبرد در مقابل دشمنان حاضر شدند ،احکامی رُخ میدهد که قابل بررسی
است .آیهی شریفه فرموده است :هنگامى که با انبوه کافران در میدان نبرد رو به رو شوید ،به آنها پشت نکنیااد (و فاارار
ننمایید)! از نظر شرع مقدّس ،اصوالً فرار از جنگ یکى از بزرگتاارین گناهااان در اسااالم محسااوب مااىشااود (مکااارم
شیرازی و همکاران ،1371 ،ج ،7ص  ،)112زیرا پشت به دشمن کردن به معنای استقبال از شکست است .در این بااره
صاحب تفسیر «المیزان فرموده است :خطاب آیه (در میدان نبرد پشت به دشمن نکنید) عام بوده و بااه زمااانی غیاار از
زمان دیگر و به جنگی غیر از جنگ دیگری اختصاص ندارد.

8

پس ،وجهی ندارد که این حکم را به جنگ بدر و حرمت فرار از معرکه را به آن جنگ اختصاااص دهاایم ،هرچنااد کاه
بعضی چنین پنداشتهاند ،زیرا ظاهر سیاق آیات این است که بعد از جنگ بدر نازل شاادهانااد (طباطبااایی1390،ق ،ج،9
ص .)37
بنابر آنچه بیان شد ،فرار از معرکهی جهاد حرام میباشد ،زیرا پشت کردن به دشمن ،استقبال از شکست است .اسااتقبال
از شکست هم با فلسفهی جهاد منافات دارد ،زیرا فلسفهی جهاد ،عزّت اسالم است و استقبال از شکساات هاام ناوعی
خواری و ذلّت میباشد .آیهی نفی سبیل (نسا  )141،نیز مؤیّد خواست و ارادهی پروردگار متعال بر عزّت و سرافرازی
مؤمنین است.
 -1-1-5زمان جواز فرار از معرکهی جهاد
قرآن کریم در آیهی شانزدهم سورهی انفال میفرماید« :وَ مَن یُ َولِّهِمّْ یَ ّْومَئذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوّْ مُتَحَیزِّا إِلىَ فِئَاةٍ فَقَادّْ
ب مِّنَ اللَّهِ وَ مَیّْوَئهُ جَهَنَّمُ وَ بِئّْسَ المّْصِیرُ« ،و هر کس در آن هنگااام بااه آنهااا پشاات کنااد -مگاار آنکااه هاادفش
بَا َ بِغَضَ ٍ
کنارهگیرخ از میدان براخ حمله مجدد ،و یا به قصد پیوستن به گروهى (از مجاهدان) بااوده باشااد( -چنااین کسااى) بااه
غضب خدا گرفتار خواهد شد؛ و جایگاه او جهنم ،و چه بد جایگاهى است! .
از آیهی شریفه استفاده میشود که در دو صورت از میدان کارزار میتوان گریخت و آن زمانی است که گریختن باارای
زمانی محدود و موقّت باشد ،نه آنکه به طور کلّی ،صحنهی مبارزه را ترک نماید .موارد مجاز ،شامل دو صورت است:
• «مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ ،
• «مُتَحَیزِّا إِلىَ فِئَه  .با توجّه به همین دو فرض زمانی است که حُرمَت ،جای خود را به جواز میدهد.
اینجاست که زمانِ خاص است که حرف اول و آخر را میزند .در ایاان دو صااورت ،حرکاات تاااکتیکیِ مجاهااد کااامالً
برخاسته از زمانی است که آن زمان اوالً کوتاه و رانیاً صیدِ آن زمان بسیار دشااوار اساات ،زیاارا تشااخیص مااوقعیّتی کااه
تحرّف و تحیّز ،رنگ زمان به خود بگیرد و دقیقاً در زمانِ محدود و شایسته و بایستهی خودش صورت پااذیرد ،هااوش
جنگی و توان رزمی ویژهای را میطلبد که بهرهبرداری از آن زمان محدود ،از عهدهی هر مجاهدی برنمیآید .به همااین
دلیل است که در آن زمانِ طالیی ویژه و موقّت ،توجّه به دستور فرمانده و راهنمایی جنااگآوران کارکشااته ،بااه کمااق
میآید و راه را برای درک خاستگاهِ زمانیِ «تحرّف و تحیّز هموار میسازد .اینجاست که واژهی زمان ،چنان با تحارّف
و تحیّز درمیآمیزند که غلبهی زمان خاص بر دو واژهی دیگر به آسانی قابل فهم است .اهمیّت اطالق زمان موقّاات باار
دو واژهی فوق اگر نادیده گرفته شود ،زمینهی فرارهای مصلحتی و گریز از صحنهی پیکار با اهداف غیر منطقی ،فراهم
میشود.
 -2-1-5بیش از دو برابر بودن تعداد کفار و حکم جهاد
خداوند متعال در سورهی انفال آیهی شصت و ششم میفرماید« :الّْانَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنکُمّْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمّْ ضَعّْفًا فَاإِن یَکُاان
مِّنکُم مِّاّْئَةٌ صَابِرَةٌ یَغّْلِبُواّْ مِاّْئَتَینّْ وَ إِن یَکُن مِّنکُمّْ أَلّْفٌ یَغّْلِبُواّْ أَلّْفَینّْ بِإِذّْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّبرِین« ،هم اکنااون خداونااد بااه
شما تخفیف داد ،و دانست که در شما ضعفى است؛ بنابراین ،هرگاه یکصد نفر با استقامت از شما باشااند ،باار دویساات
نفر پیروز مىشوند؛ و اگر یکهزار نفر باشند ،بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد! و خدا با صابران است .
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استفاده از واژهی زمان «اآلن در آیه ،نشان از تیریر مقطع خاص زمانی رزمندگان اسالم در موقعیّاات مقابلااه بااا دشاامن
دارد .بنابر آیهی شریفه ،هر مسلمان باید در مقابل دو کافر ایستادگی کند و فرار از رویارویی بااا دشاامن جااایز نیساات.
پس اگر تعداد کفّار بیش از دو برابر مسلمانان باشد ،فرار از معرکااهی جهاااد جااایز بااوده و ایاان وابسااته بااه روحیّااهی
مجاهدان است که در ظروف زمانی مختلف ،توانایی رویارویی با دشمن را تغییر میدهد.
دربارهی زمانشناسی در واژهی «اآلن و «تخفیف در آیهی شریفه میتوان به نکات متعدّدی اشاره کرد که در شااناخت
موقعیّت زمانیِ مسلمانان در عصر نبوی مؤرّر است.
وقتی میفرماید« :الّْانَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنکُم« ،هماکنون خداوند به شما تخفیف داد  ،معلوم میشود قباال از ناازول ایاان آیااه،
جریان عدم جواز فرار از میدان جنگ ،چیز دیگری بوده است و آن بیان سابق ،تعیینِ قابلیّت پایااداری هاار مساالمان در
برابر ده کافر ،میباشد .بیان تمهیدیِ سابق ،در آیهی شصت و پنجم سورهی انفال آمده است که میفرماید« :یَیَاَیهُّا النَّباىِ
حَرِّضِ الّْمُ ّْؤمِنِینَ عَلىَ الّْقِتَالِ إِن یَکُن مِّنکُمّْ عِشّْرُونَ صَابرِونَ یَغّْلِبُواّْ مِاّْئَتَینّْ وَ إِن یَکُن مِّنکُم مِّاّْئَاةٌ یَغّْلِبُااواّْ أَلّْفًااا مِّانَ الَّاذِینَ
َکفَرُواّْ بِیَنَّهُمّْ قَ ّْومٌ لَّا یَفّْقَهُون« ،اخ پیامبر! مؤمنان را به جنگ (با دشمن) تشویق کن! هرگاه بیست نفر با اسااتقامت از شااما
باشند ،بر دویست نفر غلبه مىکنند؛ و اگر صد نفر باشند ،بر هزار نفر از کسانى که کافر شدند ،پیروز مىگردند؛ چرا که
آنها گروهى هستند که نمىفهمند!  .این آیه مؤمنان را به جهاد تشویق میکند و خبر از پیروزی یق مساالمان در مقاباال
ده کافر میدهد .حال باید ببینیم این دو آیه در کنار هم ،چه ارتباطی با هم دارند؟
رابطهی دو آیهی فوق از لحاظ زمانی ،دارای وجوه مختلفی است .رابطهی آیهی شصاات و پاانجم و آیااهی شصاات و
ششم سورهی انفال از لحاظِ زمانی مناسبتهایی وجود دارد .در بیانِ این رابطهی زمانی ،سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول
آیهی شصت و پنجم برای تحریص و تشویق مؤمنان به جهاد نازل شااده و فاقااد جنبااهی حُکماای اساات (ساامرقندی،
1416ق ،ج ،2ص  )30و بنا را بر آیهی شصت و ششم میگذاریم .پس ،طبق این دیدگاه ،اینجا دو حکم جهادی وجود
ندارد ،بلکه تنها حکم الهی دربارهی جهاد ،لزوم پایداری مؤمنین در مقابل مشرکین ،دارای نسبت یق دوم میباشد.
دیدگاه دوم
آیهی شصت و پنجم دارای حکم شرعی وجوب پایداری یق مؤمن در مقابل ده کافر است ،این حکم در آیااهی بعااد
تغییر یافته و نسخ شده است (سمرقندی1416 ،ق ،ج ،2ص .)30قائالن به نسخ هم برای زمانِ نزول این دو آیااه دارای
دو نظریّه هستند.
نظریّهی اول :نزول هر دو آیه ،قبل از جنگ بدر بوده است .با این توضیح که نزول آیهی شصت و پنجم قبل از جنگ
بدر (سال دوم هجری) و نزول آیهی تخفیف هم قبل از وقوع جنگ بدر میباشد و علّت ایاان تغییاارحکم الهاای ،دعااا،
تضرّع و التماس مسلمانان بوده است.
ابن ابی نجیح از مجاهد روایت کرده است که :هنگامی که نسبت یق به ده برای روز بدر به مسلمانان ابالغ شد ،آنهااا
صدایشان را به دعا بلند کردند و گریه و زاری نمودند ،پس خداوند بااه آنهااا تخفیااف داد (ساامرقندی1416 ،ق ،ج،2
ص .)30طبق این روایت ،نقش دعا و تیریر آن در زندگی اجتماعی انسانها بااه اناادازهای اساات کااه حکاام جهاااد را از
نسبت یق به ده ،به نسبت یق به دو ،تخفیف میدهد.
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نظریّه دوم :بین آیه تحریص و تخفیف (آیه  65و  )66جنگ بدر واقع شده است .از سعید بن جبیر روایت شده است
که« :وَ إِنّْ یَکُنّْ مِنّْکُمّْ مِائَةٌ یَغّْلِبُوا أَلّْفاً مِنَ الَّذِینَ َکفَرُوا  ،پس ،برای روز بدر بوده است که خداوند قرار داده که یق ماارد
در مقابل ده تن از مشرکان ایستادگی نماید تا کمر مشرکان را بشکند .پس هنگامی که خداوند مشرکان را شکساات داد،
و کمرشان را شکست ،بر مسلمین تخفیف داد ،پس این آیه نازل شد« ،الّْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنّْکُمّْ یعنی :بعد از جنااگ باادر
«وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمّْ ضَعّْفاً فَإِنّْ یَکُنّْ مِنّْکُمّْ مِائَةٌ صابِرَةٌ یَغّْلِبُوا یعنی :مقاتله میکنند «مِائَتَیّْنِ از مشرکین را( .اباان اباای حاااتم،
1419ق ،ج ،5ص1729؛ سیواسی1427 ،ق ،ج ،2ص .)121بر این فرض ،بین ناازول دو آیااه ،فاصاالهی زمااانی وجااود
داشته است .آیهی اول قبل از جنگ بدر بوده و ناظر به جنگ بدر میباشد و آیهی دوم پس از جنااگ باادر و ناااظر بااه
جنگهای بعدی است.
دیدگاه سوم
هرچند ،ظاهر دو آیه مختلف است ،ولی نَسخ نیست .آیهی نخست ،به مسلمانان دستور مىدهد کااه حتااى اگاار لشااگر
دشمن ده برابر آنها باشد ،از مقابله با آنها سرباز نزنند ،در حالى که در آیه دوم نسبت را به دو برابر تنزّل داده است.
این اختالف ظاهرخ سبب شده که بعضى ،حکم آیه اول را بوسیله آیه دوم منسوخ بدانند ،و یا آیه اول را بر یق حکاام
مستحب ،و آیه دوم را بر یق حکم واجب حمل کنند ،یعنى اگر تعداد دشمنان ،حداکثر دو برابر تعداد مسلمانان باشد،
وظیفه دارند از میدان جهاد عقبنشینى نکنند ،اما اگر بیش از دو برابر باشد تا ده برابر ،مااىتواننااد از جهاااد خااوددارخ
کنند ،اما بهتر آن است که باز هم دست از جهاد برندارند.
ولى جمعى از مفسران را عقیده بر این است که اختالف ظاهرخ که بین دو آیه دیده مىشود ،نه دلیل بر نَسااخ اساات و
نه دلیل بر استحباب ،بلکه هر یق از این دو حکم ،مورد معیّنى دارد :به هنگامى که مسلمانان گرفتار ضااعف و سسااتى
شوند و در میان آنها افراد تازهکار و ناآزموده و ساخته نشده بوده باشند ،مقیاس سنجش ،همان نسبت دو براباار اساات،
ولى به هنگامى که افراد ساخته شده و ورزیده و قوخّ االیمان همانند بسیارخ از رزمندگان بدر بوده باشند ،ایاان نساابت
تا ده برابر ترقى مىکند .بنابراین ،دو حکم مذکور در دو آیه ،مربوط به دو گروه مختلف و در شرایط متفاوت اساات ،و
به این ترتیب نسخى در اینجا وجود ندارد (مکارم شیرازی و همکاران ،1371 ،ج ،7ص.)239
دربارهی تحلیل دیدگاههایی که بیان شد ،میتوان گفت :نظریّهی نَسخ قابل پذیرش نیست ،زیرا چنین تغییاار حکمای از
باب نسخ ،در یق واحد زمانی بعید به نظر میرسد .اگر گویندهای بخواهد همان زمااان کااه حکماای تکلیفاای را صااادر
میکند ،بالفاصله تغییر دهد و حکم دیگری صادر نماید ،چنین امری از متکلّمِ حکیم و عاقل پذیرفتنی نیست و از آنجا
که خداوند متعال ،احکم الحکما و اعقل العقال است ،به طریق اولی چنین نساابتی بااه او روا نیساات .توضاایح اینکااه
واحدهای نزول قرآن با توجّه به اوضاع و احوال و شرایط زمانی هماهنگ و همسو بوده و این از یق گویناادهی عاقاال
بعید است که در یق سخنرانی ،دو حکم متفاوت بیان نماید تا چه رسد به خداونااد متعااال کااه عاقاالترین خردمناادان
است .بنابر آنچه صاحب تفسیر «المیزان نگاشته اساات ،زمااانِ ناازول ایاان دو آیااه در یااق واحااد ناازول بااوده اساات
(طباطبایی1390،ق ،ج ،9ص .)125وقتی چنین باشد و دو آیهی شریفه با هم نازل شده باشند ،ناسخ بودنِ آیهی شصت
و شش برای آیهی شصت و پنج ،قبیح خواهد بود.
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در تییید عدم نَسخ ،در «وسائل الشیعه در باب یاد شده ،دو روایت یکااى از فااروع کااافى و یکااى از رساااله محکاام و
متشابه سید مرتضى نقل شده که داللت بر نَسخ دارند ،ولى آن دو روایت از نظر سااند صاحیح نیسااتند (قرشاای بنااابی،
 ،1375ج ،4ص.)166
دو دیدگاه باقی میماند ،که یکی میگوید دو حکم تکلیفی نداریم ،بلکه یق توصیف داریاام و یااق حکام تکلیفاای ،و
دیدگاه دیگر که میگفت دو حکم است و روحیّههای مختلف رزمندگان و شرایط گوناگون آنان را مااورد توجّااه قاارار
داده است .از بین این دو دیدگاه ،دیدگاه اول (آیهی شصت و پنجم برای تحریص و تشویق مؤمنان به جهاد نازل شااده
و فاقد جنبهی حکمی است و بنا را بر آیهی شصت و ششم میگذاریم) ،قوّت بیشتری دارد ،زیرا نزول ایاان دو آیااه از
نظر تاریخ نزول ،مربوط به زمان قبل از جنگ بدر بوده که در سال دوم هجری اتّفاق افتاده است (اباان سااعد1410 ،ق،
ص .)6در آن زمان که اولین جنگ همه جانبه و رسمی به وقوع میپیوندد ،نیاز به ایجاد روحیّااه و انگیاازهی جنگاای در
مؤمنان است .آیهی شصت و پنج که واژهی «حرّض را دربر دارد ،مؤیّد این انتخاب است ،زیرا ایاان واژه ،حکایاات از
ایجاد انگیزه بین مؤمنان برای رویارویی با دشمن دارد .با این توضیح که این تحریص و تشویق در زبان عرف هم رایج
است.
 -3-1-5زمانِ غافلگیری
از مصادیق زمان در مباحث جهاد ،زمان عقبنشینی از جنگ ،هنگام سیطرهی دشمن و غافلگیر کردن مسلمانان اساات.
این زمان که خود فرصتی برای تصمیمگیری است ،عقب نشینی را به ذهن ،متبادر ساخته و دستور شرع هم آن را تییید
میکند .در معنای غافلگیری ،ناگهانی ،سرزده بودن و بیزمانی نهفته است ،زیرا وقتی میگوییم غافاالگیر شاادم ،یعناای
فرصت و زمان کافی برای انجام کاری نداشتم .هنگامی که مجاهد ،زمااان الزم باارای دسترساای و اسااتفاده از سااالح را
نداشته باشد ،جایز است صحنهی پیکار را ترک کند و بر او حرجی نیست ،زیرا هر عملی نیاز بااه اباازاری دارد و اباازار
جنگ هم سالح جنگی است.
البتّه فرار ،آنگاه ممنوع است که دو گروه ،با آمادگى ،جنگ کنند ،ولى اگاار دشاامن مسالّح ،غافلگیرانااه شاابیخون زد و
مسلمانان آمادگى نداشتند ،در این صورت عقبنشینى مااانعى ناادارد (صااادقی1406 ،ق ،ج ،12ص ،)152 -150بلکااه
برای حفظ جان واجب است خود را از دست دشمن خالص نمایند .چااون در فاارض مااذکور ،اگاار بااا دساات خااالی
ایستادگی کند ،با دست خویشتن ،خویش را به هالکت انداخته است.
تفسیر «سمرقندی (بحرالعلوم) چنین مینگارد :هنگامی که دشمن دارای سالح است و مجاهااد ،سااالحی در دسااترس
ندارد ،فرار بر او جایز است ،زیرا چنااین شخصاای جنااگجو شاامرده نماایشااود (ساامرقندی1416،ق ،ج ،2ص.) 31
«زَحف در آیهی شریفه ،تیریر مستقیم در شناخت معنای آیه دارد .هرچند این کلمه در ظاهر ،حال باارای کفّااار اساات،
ولی احتمال های دیگری هم وجود دارد .میتوان آن را حال برای مؤمنان و یا حال برای کفّار و مؤمنان با هم دانساات.
در تییید این سخن صاحب «کنز العرفان چنین مینگارد :مراد از «زَحف  ،سپاه بزرگ است که گویا بر زمین میخزد و
گفته شده «زَحف به معنای آهسته آهسته نزدیق شدن اساات ،همااانگونااه کااه کااودک روی زمااین میخاازد« .زَحفااً
منصوب است بنابر حال بودن برای مفعول (اَلذینَ کفَروا) که ظاهر آیه همین است و یا حال است برای فاعل (مؤمنین)
و یا حال است برای فاعل و مفعول (فاضل مقداد ،1373 ،ج ،1ص.)357
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بنابراین ،مؤمنان هم باید در حال «زَحف باشند ،یعنی آمادگی برای مبارزه داشته و سپاهِ مؤمنان ،نزدیااق کااافران شااده
باشد .پس غافلگیر شدن و زمان الزم و کافی نداشتن برای مبارزه میتوانااد مجاوّز عقبنشااینی باشااد .در تیییااد ایاان
برداشت به تفسیر «الفرقان فی تفسیر القرآن اشاره میکنیم :زمانی فرار حرام است که مسلمانان روبهروی دشاامن قاارار
گیرند .مالقات دشمن در حال «زحف صورت گیرد« .إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ َکفَرُواّْ زَحّْفًا فَلَا تُ َولُّوهُمُ الّْیَدّْبَار (انفال ،)15،یعناای
«هنگامی که لشکر دشمن را مالقات و به سمت دشمن حرکت میکنید (و این حرکت با کُندی صوت ماایگیاارد ،گویااا
سپاه اسالم یکپارچه روی زمین کشیده میشوند) در این صورت است که فرار حرام است  .روبهرو شدن با دشاامن در
حال «زَحف است ،که موضوع نهی از پشت کردن به دشمن قرار گرفته است .درست است که قانون و ضابطهی رابت
در روبهرویی با دشمن ،حرمت فرار است ،اما روبهرویی با دشمن در حااالی کااه بااا آمااادگی کاماال (زَحفااً) باشااد . ...
بنابراین ،زمانی که دشمن ،ناگهانی حمله کند و مسلمانان آماده نباشند ،پس ،فرار جایز یا (در شرایطی) واجب میشااود
به خاطر حفظ جانهای دارای احترام که حرام اساات باادون دلیالِ موجّااه ریختااه شااود (صااادقی1406 ،ق ،ج ،12ص
.)150،152
 -2-5زمان استجاره (پناهندگی)
ک فَیَجِرّْهُ حَتىَ یَسّْمَعَ کلَامَ اللَّهِ رُمَّ أَبّْلِغّْهُ مَیّْمَنَهُ ذَالِقَ بِیَنهَّمّْ قَ ّْومٌ لَّا یَعّْلَمُون« ،و اگر یکااى
«وَ إِنّْ أَحَدٌ مِّنَ الّْمُشّْرِکِینَ اسّْتَجَارَ َ
از مشرکان از تو پناهندگى بخواهد ،به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود (و در آن بیندیشد)! سپس او را به محل اماانش
برسان ،چرا که آنها گروهى ناآگاهند! .
یکی از مهمترین وظایف مسلمانان ،رساندن پیام فطرت دینی به گوش انسانها است .این دعوت به ندای توحید دارای
گسترهی زمانی وسیعی میباشد .قبل از آغاز جنگ ،دعوت به یکتاپرستی ،اسااالم و تساالیم در براباار پروردگااار متعااال
جریان پیدا میکند و همچنان ادامه دارد و محدود به هیچ قید و شرطی نیست .دین مبین اسالم حتّی در میاادان مبااارزه
نیز این مهم (هدایت انسانها) را رها نکرده و پا به پای مدعوّین به آئین الهی حرکت میکند و هیچ چیز حتّاای مقطااع ِ
ت دشمن ،برای بررسی دعوت الهی به دین اسالم ،استقبال میکند .جنااگ و
زمانی خاص جنگ و درگیری ،از درخواس ِ
حین حضور در معرکه هم نمیتواند مانع دعوت حقّه باشد.
حال اگر حتّی بعد از آغاز درگیری ،کسی از لشکر کفّار ادّعا کرد که پیام اسالم را نشنیده و تقاضااای مهلاات و امنیّاات
کرد تا پیام دعوت اسالم را بشنود ،بر مسلمانان واجب است او را پناه دهند و او را به پناهگاهش برگردانند .حفظِ جان
او در این پارهی زمانی بر مجاهد واجب است و وظیفه دارد پناهنده را به میمن و میوایش بازگرداند ،چهبسا ،بااا تااابش
ایمان بر قلبش به آئین محمّدی مشرّف شود.
پرسشی مطرح میشود که آیا این حکم ،از اختصاصات زمان پیامبر(ص) است و یا قابل تسارّی بااه اوقااات دیگاار نیااز
میباشد؟ در پاسخ میگوییم این آیه ،برای زمانی دونِ زمانی نیست ،بلکه حکمش باقی است و قابل جریان در اعصااار
دیگر نیز میباشد .در کتب تفسیری متعدّد بر تییید این مطلب ،شواهدی یافت ماایشاود (طبرساای ،1372،ج ،5ص13؛
رعلبی1422،ق ،ج ،5ص13؛ زمخشری1407 ،ق ،ج ،2ص249 -248؛ طبرسی1412 ،ق ،ج ،2ص.)39
این تفاسیر بر استمرار این حکم تا روز قیامت تیکید کردهاند .هرچند بعضی خواستهاند حکم استجاره را منسوخ معرّفی
کنند (طبری1412 ،ق ،ج ،10ص58؛ محمد رشید1414 ،ق ،ج ،10ص .)178
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ولی باید گفت چنین حکمی قابل نسخ نیست ،زیرا مهلت دادن به مخالفان اسالم برای کشف حق و حقیقت از اصااول
مسلّم دین مبین اسالم است .صاحب تفسیر «المیزان فی تفسیر القرآن  ،نظریّهی نسخ را مااردود دانسااته و چنااین ماای-
نگارد :این آیه از آیات محکمه است و نَسخ نشده و بلکه قابل نَسخ نیست ،زیرا این معنا از ضااروریّات مااذاق دیاان و
ظواهر کتاب و سنّت است که خداوند قبل از اینکه حجّت بر کسى تمام شود ،او را عقاب نمىکند ،و مؤاخذه و عتاب،
همیشه بعد از تمام شدنِ بیان است ،و از مسلّمات مذاق دین است که جاهل را در حالی که ،در مقام تحقیق و فهمیاادن
حق و حقیقت برآمده ،دست خالى برنمىگرداند و تا غافل است او را مورد مؤاخذه قرار نمىدهد .بنابراین ،بر اسااالم و
مسلمانان است که به هر کس از ایشان که امان بخواهد تا معارف دین را شنیده و از اصااول دعااوت دینااى سااردرآورد،
امان دهند تا اگر حقیقت بر وخ روشن شد ،پیرو دین شود ،و مادام که اسالم ،اسالم اساات ،ایاان اصاال قاباال بطااالن و
تغییر نیست و آیه محکمى است که تا قیامت قابل نَسخ نمىباشد (طباطبایی1390 ،ق ،ج ،9ص .)155
البتّه مجاهدان باید مواظب افراد نفوذی از سپاهِ دشمن باشند« .امان دادن ،مشروط به عاادم وجااود مفسااده اساات ،مااثالً
شخص کافر جاسوس نباشد (مغنیه1424 ،ق ،ج ،4ص .)13
 -3-5زمان اسیر گرفتن
خداوند متعال در سورهی انفال آیهی شصت و هفتم میفرماید« :مَا کاَنَ لِنَبىِأَن یَکُونَ لَهُ أَسّْرَخ حَتىَ یُثّْخِنَ فاىِ الّْایَرّْضِ
تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنّْیَا وَ اللَّهُ یُرِیدُ االَخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیم« ،هیچ پیامبرخ حق ندارد اسیرانى (از دشمن) بگیرد تا کاملًااا
بر آنها پیروز گردد (و جاخ پاخ خود را در زمین محکم کند)! شما متاع ناپایدار دنیا را مىخواهیااد؛ (و مایلیااد اساایران
بیشترخ بگیرید ،و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید؛ ولى خداوند ،سراخ دیگر را (براخ شما) مىخواهد؛ و خداوند قااادر
و حکیم است! .
آیهی شریفه به اتّفاق مفسّرین دربارهی جنگ بدر است که در سال دوم هجری واقع شده و زمااانِ قااانونی باارای اساایر
گرفتن را «ارخان در ارض معرّفی کرده است .ارخان از ریشهی «رخن به معنای سنگین شدن ،محکاام شاادن و ساافت
شدن آمده است (فراهیدی1410 ،ق ،ج ،4ص 248؛ ازهااری1421 ،ق ،ج  ،7ص 144؛ اباان فااارس1404 ،ق ،ج ،1ص
372؛ ابن منظور1414 ،ق ،ج ،13ص .)770
گرفتن اسیر از دشمن در میدان مبارزه ،امتیازی بزرگ محسوب میشود و میتوان از آن استفاده کاارد .مثاال اینکااه او را
تخلیهی اطّالعاتی نمود و یا در مقابل اسیران خودی و یا گرفتن خونبها آزاد کرد .آیهی شریفه هشاادار ماایدهااد کااه
مسلمانان نباید به طمع دستیابی به منافع مادّی ،قبل از آنکه جایِ پایِ خود را در میاادان مبااارزه محکاام کننااد ،در فکاار
گرفتن اسیر باشند .پس آیهی شریفه زمانِ اسیر گرفتن از دشمن را ،محدود به زمانِ خاصّ تسلّط و استیال باار دشاامن
نموده است .وقتی هنوز در میدان جنگ چنین زمان خاصّی فرا نرسیده باشد ،گرفتن اسیر ممنوع است.
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 -6نتیجهگیری
در دین اسالم ،حکم جهاد در راه خدا مطلق نیست ،بلکه دارای قیودی است که به اقتضااای زمااانهااای خاااص ،دارای
تطوّر میباشد .نتایج بدست آمده از این پژوهش را میتوان در مواردِ ذیل شمارش کرد:
ماههای حرام در حکم جهاد تغییر ایجاد کرده و آن را از وجوب به حُرمت تبدیل میکند.
زمانهای کوتاه در حین جهاد ،در مواردی همچون غافلگیری و فرار از جنگ ،وجوب پایااداری و اساتقامت در براباار
دشمن را به جواز فرار تغییر میدهد.
ت جهاد ابتدایی در ماههای حرام ،حاکی از صلحآمیز بودن دین مبین اسالم بوده که توسّط شارع مقدّس به منظااور
حرم ِ
زمینهسازی برای انجام حجّ ابراهیمی وضع شده است.
در صحنهی پیکار و رویارویی با دشمن ،ظروفِ زمانیِ خاص« ،تحرّف و تحیّز فاارار از معرکااهی درگیااری را موجّااه
میسازد.
هنگام غافلگیری در میدان مبارزه ،که زمانِ کافی برای مقابله با دشمن وجود ندارد ،جواز فرار ،رُخ مینماید.
دست کشیدن از جنگ و اعطای پناهندگی به دشمن ،در میدانِ جنگ ،نشان از روحیّهی جوانمردی در سپاه اسااالم بااه
منظور آشنایی با تعلیم فطرتپذیر اسالم دارد و باز هم بر صلحطلبی سپاه اسالم گواهی میدهد.
جوازِ اسیر گرفتن از لشکریان طرف مقابل ،وابسته به زمانِ سیطره در میدان مبارزه است تااا از هرگونااه دنیاااطلبی از راهِ
کسب غنائم جلوگیری شود.
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