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محمد شيرينکار موحد

سخن ناشر

بــا پيــروزي انقــاب شــکوهمند اســامي و در عصــر جهانيشــدن ارتباطــات،
پرس ـشها و چالشهــاي نوينــي در حــوزه علــوم انســاني فــرا روي انديشــمندان
مســلمان قــرار گرفــت کــه همــه بــه نوعــي برخاســته از مســئوليت دشــوار
حکومــت در ايــن عصــر اســت؛ دورانــي کــه پايبنــدي بــه ديــن و ســنت
در مديريــت همهجانبــه کشــورها بســيار چالشبرانگيــز مينمايــد .ازايــنرو
مطالعــات و پژوهشهــاي بــهروز ،جامــع ،منســجم و کاربــردي در حــوزه
ديــن ،بــر اســاس معيارهــاي معتبــر جهانــي و عمــق و اصالــت انديشــههاي
نــاب ،بايســته و ضــروري اســت و جلوگيــري از انحرافــات فکــري و تربيتــي
پژوهنــدگان حــوزه ديــن ،مهــم و مــورد عنايــت تمامــي بنيانگــذاران ايــن شــجره
طيّبــه ،بهويــژه معمــار بــزرگ انقــاب اســامي ،امــام خمينــي& و مقــام معظــم
رهبــري(دام ظلــه العالــی) ميباشــد.
«جامعــة المصطفــي| العالميــة» بــراي تحقــق ايــن رســالت خطيــر و در
مســير نشــر معــارف نــاب مح ّمــدي| «مرکــز بينالمللــي ترجمــه و نشــر
المصطفــي|» را تأســيس کــرده اســت.
در پايــان الزم ميدانيــم تــاش همــه عزيزانــي را کــه در نشــر ايــن کتــاب ســهمي
داشــتهاند ,ســپاس گــزارده ،اربــاب فضــل و معرفــت را بــه يــاري بخوانيــم تــا مــا
را از ديدگاههــاي ســازنده خويــش بهرهمنــد ســازند.
				
				

مرکز بينالمللي
ترجمه و نشر المصطفي|

مقدمه پژوهشگاه

ت از اسالم که البته داراي سابقهاي طوالني است ،با
کجانديشـي و برداشـت نادرس 
پديـدار گشـتن ديگر بار خود در عصر حاضـر و در قالب تکفير و ترور ،چهرهای

خشـن و خونريـز از اسلام در افـکار عمومـي جهان ترسـيم کرده اسـت .اگر تا

پيش از اين در گوشـه و کنار جامعه اسلامي عدهاي به تکفير و قتل برخي ديگر
میپرداختند ،امروزه و در عصر ارتباطات با سوء استفاده از شگردهاي رسانه اي،

ِ
تکفيري برخاسته از کجانديشي ديني ،به عنوان عقايد مسلمانان
اقدامات تروريستي

شناسانده و خاستگاه آن اسالم و آورنده آن حضرت محمد| معرفي میگردد.

ايـن کژتابـي فکـري ،تکفيرگرايان را بدانجا سـوق داده که آنان بسـياري از

مسلمانان را کافر پنداشته و براي آنان حرمت و مصونيتي قائل نيستند .اينان عمال
کمر به قتل عام مسلمانان و قتال با اهل قبله بسته و سالح جهاد را به سمت آنان

نشانه میروند .حال آنکه در اسالمِ برخاسته از کتاب و سنت ،هيچ محملي براي
اين تفکر يافت نميشود و فقه اسالمي اساسًا با آن مقابله میکند.

جامعـة المصطفـی| العالميـه در راسـتاي رسـالت خـود مبني بـر تبيين ابعاد

حقيقـي اسلام و عرضه آن در عرصـه جهاني ،با التفات به لـزوم مقابله با پديده
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شـوم تکفيـر ،پژوهـش در خصوص «جهاد بـا اهل قبله از منظر فقه اسلامي» را
ضـروري يافتـه و بـه اين مسـئله پرداخته اسـت .اين مهم توسـط فاضل ارجمند
جناب آقاي دکتر محمد شيرين کار موحد تأليف گشته و به سامان رسيده است.
ضمن تشکر از تالش علمي ايشان و سپاس از عنايت رياست محترم پژوهشگاه
المصطفي| حجت االسالم و المسلمين آقاي دکتر حسين متقي ،مدير محترم
گروه فقه و اصول حجت االسلام و المسـلمين آقاي دکتر محسـن ملک افضلي
و ارزياب علمي اثر حجت االسلام و المسـلمين جناب آقاي مهدي درگاهي و
ساير عزيزاني که در اين راه همکاري نمودهاند اين اثر را به جويندگان فرهنگ و
انديشـه ناب اسلامي تقديم میداريم .اميد است اين پژوهش در جامعه علمي و
در ميان فرهيختگان ،سودمند واقع گشته و در روشنگري افکار عمومي مسلمانان
و نيز غير مسلمانان،ايفاگر سهمي در خور باشد.
پژوهشکده علوم اسالمي
پژوهشگاه بينالمللي المصطفي|
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بيان مسئله

مقدمه

جهاد و قتال از جمله موضوعاتي است كه تاريخ اسالم به طور مستمر ،خود
را بـه صـورت عيني و ميداني درگير با آن ميبيند .اصل وجوب جهاد در اسلام
مسـئلهاي ترديدناپذيـر بـوده و جزء فروع دين بهشـمار ميرود .لكـن از آنجا كه
پاي جان ،مال و ناموس انسانها در ميان است ،تعيين حدود و جوانب آن بسيار
ضروري به نظر ميرسـد .چه اينكه تلقي نادرسـت از فلسـفه جهاد و يا كجفهمي
در برخي ابعاد اين مسـئله ،ممكن اسـت موجب قتل و خونريزي شـده و فجايع
جبرانناپذيري را به بار آورد.
از نظـرگاه دانشـوران فقـه و تفسـير ،هـدف از جهـاد ،دفـاع از مسـلمانان و
سرزمينهاي اسالمي ،حمايت از دعوت و در نگاهي گستردهتر ،محو كفر قلمداد
شـده و در آثار فقهي ،كفار و مشـركان به عنوان گروه هدف براي جهاد دانسـته
شـدهاند .گرچه قتال با سركشـاني كه بر ضد امام و حاكم اسالمي شوريدهاند نيز
با عنوان قتال با اهل بغي مطرح شده است.
در دهههـا و به ويژه در سـاليان اخير ،شـاهد مسلمانكشـي بهدسـت برخي
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ديگر از همكيشان خود هستيم .پديدهاي كه ميتوان رد پاي آن را در قرنها قبل
جسـتوجو كرد ،اما در دهه اخير به شـكل بسيار فزاينده و سازمان يافته در حال

گسـترش اسـت و سوگمندانه تيغ آن حرمت ساير مسلّمات اسالمي را نيز دريده
و خود را در قالب جهاد نكاح ،ازدواج با محارم و ...نمايانده است.
علیرغم آنكه بسـياري از علماي مذاهب اسلامي اقرار به شـهادتين را دليل
بر اسالم دانسته و جهاد با اهل قبله را حرام ميدانند ،اما تكفيريان چنين اعتقادي
ندارند 1.بر اسـاس پنداشـتههاي اينان بسـياري از مسـلمانان ،بدعتگذار شمرده
شده و در نتيجه كافر و مهدورالدم تلقي گشته و جهاد با آنان واجب است .روشن
اسـت چنين نگرشـي نتايج اسـفباري را به همراه خواهد داشت .چنانكه تا كنون
واقعيات جهان اسالم نيز همين را نشان میدهد.
حـال در شـرايطي كه مسـلمانان اسـتراتژي معينـي را براي مقابله با دشـمن
بيرونـي تعريف نكرده باشـند ،حمـاس و غيرت ديني جوانان توسـط گروههاي
افراطي و تندرو مورد سوء استفاده و دستبرد قرار گرفته و به بيراهه میرود .نخستين
پيامـد آن ،تحليـل نيـرو و انرژي مسـلمانان و خودزنـي آنان اسـت .چنانكه پيامد
ديگر آن معرفي چهرهاي خشـن و به دور از ترحم و عطوفت از مسـلمانان خواهد
بود؛ كسـاني كه حتي نسـبت به برادران ديني خود رحمي روا نداشـته و آنان را با
خونسردي از دم تيغ میگذرانند.
در چنين شرايطي طبيعتا اين سؤال به ذهن ميآيد که آيا اساسًا اسالم اصيل،
اين انديشـه را بر ميتابد يا در نقطه مقابل آن قرار دارد؟ به اين منظور ضروري
 .1در ادامه بحث به ادله و اسناد اين مسئله پرداخته ميشود.
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است فقه اسالمي به عنوان خاستگاه پاسخ به چنين سؤاالتي بررسي شود .بر اين
اساس سؤاالتي که اين پژوهش به آن پاسخ ميدهد از اين قرار است:
سؤال اصلي :ديدگاه فقهاي اسالمي درباره جهاد با اهل قبله چيست؟
سؤاالت فرعي :مسلمان و كافر از منظر قتاليمسلكان و فقهاي اسالمي چگونه
تعريف ميشوند؟
ـ چه عناصري موجب حرمت و مصونيت جان ،مال و ناموس مسلمانان ميگردد؟
ـ جهاد با چه كساني واجب و با چه گروههايي حرام است؟
به نظر ميرسد گروههاي قتالي در حالل دانستن قتال ،پا به عرصهاي گذاردهاند
که فقه اسالمي تا کنون آن را مجاز نشمرده است .اساسًا اگر ثابت گردد كه رويكرد
قاطبه فقها ،در تقابل و تضاد با «مسلك تكفير و قتال با اهل قبله» قرار دارد ،در اين
صورت تكفير به عنوان تافتهاي جدا بافته و تهي از حقيقت تلقي خواهد شد .چه
اينکه جهاد با اهل قبله در فقه اسلامي مواردي محدود و مشـخص دارد و احتياط
فقها در مسـئله خون مسـلمانان کامال مشهود است .حال آنکه پنداره تکفير و قتال،
دامنه کشتار و خونريزي را گسترش داده و حتي در مواردي ـ چنانکه اشاره خواهد
شد ـ عمال اين نکته را تداعي ميکند که اهالي قتال و تکفير ،نه تنها حرمت قتال با
اهل قبله را به عنوان يک اصل قبول ندارند ،بلکه با توجه به مسلک پيشنهادي آنان،
خون مسلمان مصونيتي ندارد مگر آنکه با مباني آنان مطابق باشد.
ضرورت بحث

همانگونه كه اشاره شد ،پژوهش در اين باب از چند جهت الزم به نظر میرسد:
 .1اهالـي تكفيـر و مدعيـان جهاد اسلامي ،با سـوء اسـتفاده از كـم اطالعي
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توده مسـلمانان و با عناوين مقدس به فعاليتهاي افراطي و خشـونتبار دسـت
میيازند .بديهي است در چنين شرايطي مراكز علمي پژوهشي بايد عرصه الزم را
براي خيزشها و پويشهاي علمي اعتقادي فراهم ساخته تا از اين رهگذر اسالم
نـاب محمدي در تمام ابعاد خود ،به بهترين وجه معرفي گردد .جامعة المصطفي
العالميه در راستاي اين هدف خطير و با توجه به سياستهاي كالن خود مبني بر
توليد پژوهشهاي علمي و در عين حال كاربردي میتواند نقش بسـزايي در اين
زمينه ايفا كند .بر اين اسـاس به نظر میرسـد موضوع جهاد با اهل قبله از منظر
فقه اسالمي ،اولويت دارد.
 .2از سوي ديگر تكفير موجب ظرفيتسوزي در دنياي اسالم گشته و به جاي
جهاد با اهل فتنه ،جهاد با اهل قبله را مطرح میكند .در حالي كه بر اسـاس آيات
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قرآن ،دشـمنترين گروهها نسبت به مسـلمانان ،يهوداند{ :ل ِ
َّ َ َ ُ ْ
ُ َ 1
ِين آمنوا الهود}.
ل ِل

 .3عالوه بر آنكه تكفير و جهاد با مسـلمانان تا كنون تنها در عراق و سـوريه
صدها هزار کشـته و مجروح بر جاي گذارده و سـبب آوارگي ميليونها مسلمان
گشته است.
بنابراين ضروري اسـت پژوهشگران ضمن توصيف مباني تكفير ،پندارههاي
صاحبان اين مسلك را كه در نهايت منجر به جهاد با اهل قبله میگردد ،بازخواني
کرده و پس از عرضه به قرآن و سنت ،آن را با آراء دانشوران فقه تطبيق دهند تا
از اين رهگذر مشخص گردد آيا جهاد با مسلمان اساسًا چه مبنا و معياري دارد.
 .1مائده ،آيه .82
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همچنين از آنجا كه تعداد زيادي از تكفيريان را جوانان داراي روحيه مبارزه
تشكيل میدهند ،روشنگري و ارائه حقيقت میتواند راه صحيحي را فراروي آنان
قرار داده و آنان را از ورطه برادركشي برهاند.
از اين رو بررسي آراء علماي اسالم درباره مقوله تكفير ،به ويژه جهاد با اهل
قبله ضرورتي دو چندان مييابد.
دورنماي بحث

بنابرايـن پس از تبيين مفاهيمي چون ايمان ،اسلام ،کفـر ،ارتداد و جهاد ،به
تبييـن مـوارد جـواز جهاد با اهل قبلـه ميپردازيم .آنگاه انديشـه تکفير و قتال و
توسـعه اين مفهوم به سـوي قتال با اهل قبله و کشـتار مسـلمانان ارائه ميگردد.
در ادامه ،قتال با اهل قبله از منظر گروههاي تکفيري قتالي را كه دايره آن بسـيار
گسـتردهتر از موارد جواز اسـت ،بررسـی میکنيم تا جايگاه اين انديشـه در فقه
اسالمي روشن گردد.
پس از آن در قالب تأسيس اصل عدم جواز جهاد با اهل قبله ،مباني قتالیها
را نقد و بررسي ميکنيم .در اينباره ،ابتدا ادله قرآني و روايي را بررسي نموده و
تأثير اقرار به شـهادتين در اطالق لفظ مسـلمان بر افراد را در کالم فقها به تصوير
میكشيم و در ادامه با اشاره به فلسفه تشريع جهاد در اسالم ،کج انديشي قتاليون
را در برداشت از آيات جهاد به اثبات ميرسانيم.
در پايان الزم است تالشهاي جامعة المصطفي العالميه (خصوصًا پژوهشگاه
بيـن المللـي المصطفي) در زمينه تبيين و تبليغ اسلام نـاب در عرصه بين الملل و
دغدغه اين نهاد نسبت به معرفي راستين چهره حضرت مصطفي| را ارج نهم .از
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رياست پژوهشگاه المصطفي جناب حجه االسالم و المسلمين دکتر حسين متقي و
نيز رياست پژوهشکده علوم اسالمي جناب حجة االسالم و المسلمين دکترعزالدين
رضانژاد تشکر و قدرداني ميکنم .همچنين از مدير گروه فقه و اصول جناب حجة
االسلام و المسـلمين دکتـر ملک افضلي کـه نظارت علمي اين اثـر را نيز بر عهده
داشـتند و با ارشـادات و راهنماييهاي خود راهگشاي بنده در اين امر بودند بسيار
سپاسگزارم و برايشان آرزوي حياتي طيبه دارم .از مسئوالن و دست اندرکاران اين
پروژه نيز که مساعدت ويژه داشتهاند سپاسگزاري مینمايم.

