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 .گیرد های الهی صورت می مسلمان و دیگر انگیزه
 

  اسارت، جهاد، حکمت، رشد:ها کلیدواژه

                                                                                                                                            
  Email: mhshahroodi@ut.ac.ir؛ ) مسئولیسندۀنو(گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران دانشیار . ١
 :ava31349@yahoo.com  Email؛                  دانشگاه تهرانیثعلوم قرآن و حدی  دکتریدانشجو. ٢
 :pahlevan@ut.ac.ir.Emailاستاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران؛                                . ٣

ش د و ن و    آی 
 

 ١٣٩٦ پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ مپنجاهسال 
 ٢٢٧ـ٢٤٩صص 

  
 
 
  
 

Quranic Sciences and Tradition   
Vol. 50, No. 2,  Autumn & Winter 2017/ 2018 
 
DOI: 10.22059/jqst.2018.252881.669001



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٢٢٨

 مقدمه. ١
یانات منطقه و فعالیت های اخیر و با توجه به جر  مهم اسالم که در سالاحکامیکي از 

اسارت و  ن اسالم قرار گرفته، مسئلۀاها و منتقد هاي تکفیري، مورد توجه رسانه گروه
اند که  دهکوشیمنتقدان به اسالم و احکام آن، همواره .  استاین دین الهیبردگي از منظر 

ح با انگشت نهادن بر مواردي اینچنین، ضد انساني بودن برخي از احکام اسالم را مطر
نظیر داعش و طالبان، در منتسب به مسلمانان هاي افراطي  ساخته و با اشاره به رفتار گروه

بدین ترتیب اسالم را دیني ضد بشري و  و جهت اثبات مدعاي خود قدم بردارند
 ، وجودسو از دیگر. اند معرفی کردهمدار  خود را حامي حقوق بشر و انسانطلب و  خشونت

دیگر احکام ها و  د خرید و فروش برده و کنیز، مالکیت بر آنمانن برخي از احکام فقهي
، ١، ج٢٤؛ ٢٢ـ١٦ و ٤، ص٤، ج٢: به عنوان نمونه [در سراسر فقه شیعه و سنيمرتبط که 

، ٣٤، ج٣٩؛ ١٨٢و ١٧٦، ١٧٠ـ١٦٩، ١٥٩، ١٢٠، ١٠٦، ٨٦ـ٨٥، ٥٨، ص٢٦؛ ٥٥ص
 ها، آنام و بررسي ن احکبه ای لزوم نگاه مجدد است،بیان شده ] ٢١٣و١٧٤ـ١٧٢، ١٢٣ص

 با السالم یهمعلمامان شیعه و اآله و علیه هللا صلی پیامبر اکرمۀ نوع مواجه و دقت درمنشأ پیدایي آن
 .طلبد مسائل را ميگونه ن ای

 قرآن، نوع رفتار و عملکرد عیني پیامبر ۀدر این مقاله ضمن توجه به آیات کریم
در این نوشتار، را زی استگرفته  قرار عنایتمورد  نیز السالم یهم عل و ائمهآله و علیه هللا صلیاکرم

 به عنوان الگوي ، اوالً احکام دیني، همۀ دین نیست و اگرچه احکام بر این است کهداعتقا
 که مخاطب شوده میشاهدماست اما در مقام عمل  رفتار در قرآن و روایات بیان شده

القي و حفظ کرامت انساني و نیز  احکام را بدون رویکرد اخ،)من خوطب به( اصلي وحي
این نه بدان معناست که شخص البته . کردند  جعل احکام اجرا نميۀبدون توجه به فلسف

 در مقام حکومت و قضاوت السالم یهعلامام عليبه تبع ایشان، و  آله و علیه هللا صلینبي مکرم اسالم
 احکام را تابعي ،ه ایشاناند بلکه مقصود آن است ک هیچگاه به اجراي احکام توجه ننموده

 محور برخورد با دوست اًدانسته و احکام را صرف، اقتضای زمان و مصالح  هدایت،از اخالق
 . دادند و دشمن قرار نمي

گرفت، سیرۀ عملي پیامبر  ن قرار مياناثانیاً آنچه باید از همان ابتدا مورد توجه مسلم
  قرآن را روشنگر هر چیز قرار داده، متعالونداخد.  دیگرامریبود، نه  آله و علیه هللا صلیاسالم
 .٢است  ایشان امر کردهالگو قراردادن و ١ از پیامبرکاملن را به پیروي اناو مسلم ١است

                                                                                                                                            
و ...  .]٨٩: نحـل  [» لِلْمُـسْلِمِین   وَرَحْمَةً وَبُشْرَى  یبْیَانًا لِکُلِّ شَيْءٍ وَهُدً   وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِ   ...«. ١



  ٢٢٩  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

 دانسته آله و علیه هللا صلی هدایت قطعي را در اطاعت محض از رسول اکرموند، همچنینخدا
 آله و علیه هللا صلی اکرمپیامبرسنخ  مکه هکرد  اطاعت  نیز باید از کسیو پس از ایشان ٣است
؛ ٢٠٦، ص١، ج١٠؛ ٦، ص١، ج٦ [٥»حدیث األریکة«جریانی که با همراه  ، با این حال.٤باشد
، ١، ج٨ [»حسبنا کتاب هللا«شعار بدان اشعار دارد، یعنی مطرح کردن ] ٢٠٤، ص٤، ج١٦
 !گذاشته شدکنار   به معناي واقعي کلمه، الگوي عملي و حقیقي کتاب هللا،]١٢٠ص

 از طریق سیرۀ پیامبر ، بازگشت دوباره به قرآنبا توجه به مطالبی که ذکر شد،
در راستای تحقق این امر،  . امري ضروري است،السالم یهمعل معصوم و امامانآله و علیه هللا صلی اکرم

ارت بررسي مسئلۀ جهاد و اس در السالم یهمعلتبیین دیدگاه قرآن و اهل بیتدر این مقاله به 
 چرا اسالم که  پرسش اصلي و اولیۀ این مقاله این است که اساساً.استخته شده پردا

                                                                                                                                            
 است، بـر تـو      ی مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگر      ی است و برا   یاین کتاب را که روشنگر هر چیز      

 .نازل کردیم
به شما ] او[و آنچه را فرستادۀ . ...]٧:حشر[ »...واما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ ...«. ١

 ... .داد، بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستید
 » رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ اآلخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثیرا لَقَدْ کانَ لَکُمْ في«. ٢

 آن کس که بـه خـدا و   ی نیکوست برایرسول خدا سرمشق]  اقتدا به[ شما در   یاً برا قطع. ]٢١: احزاب[
 .کند یروز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد م

 ... .و اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت. ...]٥٤: نور[ »...وَ إِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا... «. ٣
 کـه  ی کسانای. ]٥٩ :نساء[ »وا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي األَمْرِ مِنْکُمْ     یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُ    «. ٤

 .اطاعت کنید] نیز[ امر خود را یاید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیا ایمان آورده
ده این روایت در جوامع حدیثی و مآخذ مختلف اهل سنت، با اختالف کمی در الفاظ و عبارات نقل ش                  . ٥

از جمله ابوداود سجستانی در سـنن خـود         . آورداست که البته تفاوتی در مضمون حدیث به وجود نمی         
 أُوتِیتُ الْکِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَالَ یُوشِکُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِیکَتِهِ یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِهَـذَا               یأَالَ إِنِّ ...«: کندنقل می 

ترجمـۀ روایـت چنـین    . »...مَا وَجَدْتُمْ فِیهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ    تُمْ فِیهِ مِنْ حَالَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَ     الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْ  
 ی را  من، قرآن، کتاب خود و بـه همـراه آن حقـایق فـراوان دیگـر                یآگاه باشید که خداوند برا    : ...است

اه گ     که به تکیه   ییر است، در حال    که شکمش س   ی شخص یآگاه باشید، به زود   . فرستاده است  مانند آن، 
بر شما باد به قرآن، هر چه در آن حالل بیابید، حـالل             : گوید  یم]  شکم یاز سر پر  [خویش تکیه کرده    

بـا توجـه بـه قـول ذهبـی در           ]. ٢٠٤، ص ٤، ج ١٦... [بدارید، و هر چه در آن حرام یافتید، حرام بدارید         
بیننـا و بیـنکم کتـاب هللا        «:  گفـت  آله  و  علیه  هللا  صلی ت پیامبر تذکرة الحفاظ، ابوبکر، فردی بود که بعد از رحل        

 در  آلـه   و  علیـه   هللا  صـلی خلیفۀ دوم نیز آن هنگامی که پیامبر      ]. ٢٦٥، ص   ١١[» فاستحلوا حالله و حرموا حرامه    
بنـابراین  ] ٣٥٩ـ٣٥٢، ص ١١[را مطرح کرد    ] ٤٩، ص ١٢[» حسبنا کتاب هللا  «حال رحلت بودند، شعار     

 . که حدیث اریکه، با خلیفۀ اول و دوم قابل انطباق استرسدبه نظر می
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اموري چون اسیر حکم، ن اید و از رهگذر ندین رحمت و هدایت است، باید به جهاد حکم ک
به بحث از جایگاه اهداف و احکام ابتدا ناگزیر باید ، گرفتن تحقق یابد؟ با توجه به این سؤال

 .حاصل گردد و تحلیل درستي از آن استنباط شود حکم جهاد فلسفۀ تا ختدین پردا
 
 پیشینۀ تحقیق. ٢

ای به طول تاریخ فقه دارد و تقریباً در بحث از جهاد و نحوۀ رخداد و کیفیت آن، دیرینه
یکی از محققان معاصر در . استهای فقهی، بابی به جهاد اختصاص یافته  اغلب کتاب

های فقهی پیرامون جهاد ابتدایی  به بررسی تاریخچۀ دیدگاهتألیف خویش به اختصار
های مطرح در باب جهاد ابتدایی چنین   و با استناد به برخی از اقوال و دیدگاهپرداخته

توان با توجه به شرایطی به جهاد ابتدایی گیرد که حتی در زمان غیبت نیز مینتیجه می
 ].٥١ـ٣، ص٣٨[روی آورد 
بتدایی طرفدارانی دارد، در برخی از نظریات نیز با استناد به طور که جهاد اهمان

های ایشان از نوع جهاد دفاعی شمرده ، تمامی غزوات و سریهآله و علیه هللا صلیسنت پیامبر
در دیدگاه ]. ١٩ـ٦، ص٣٧[گیرد شود و اساساً ابتدای به جهاد، مورد نقد قرار می می

، این ادعا که آله و علیه هللا صلیوع به سیرۀ پیامبر اکرمهای تاریخی و رج مذکور با توجه به نکته
» صاحب جواهر«تمامی جهادهای ایشان از نوع ابتدایی بوده، مدلل شده و دالئل فقهی 

 .استمورد نقد و ارزیابی قرار گرفته 
برخی دیگر از پژوهشگران نیز، همگام با نگرش عصری و با مبنایی قرآنی، به بررسی 

کنند که اند و به این نکته تصریح میرابطه با جهاد و جوانب آن پرداختهموضع اسالم در 
 ].٣٩، ص ٣٥[اساساً ماهیت جهاد، دفاع است 

 که  االسالمی فریساألدر کتاب تحقیقی  یانجی می احمدهللا تیآدر باب اسیر و اسارت، 
رجمه  تیانجی می محمد احمدی توسط آقاحقوق مخاصمات مسلحانه در اسالمتحت عنوان 

 جهاد و احکام بهبه مباحث مربوط ابتدا  مؤلف در این اثر، . است، به این موضوع پرداختهشده 
 که شامل کند ی و اسارت از منظر اسالم اشاره مری اسسائل رهگذر به منیاز اسپس  وآن 

]. ٢٥٧ـ١٢٤، ص٧[شود می آن انی از آغاز اسارت تا پاریاحکام اسموضوعات مربوط به 
 کردی با رو مرتبط با موضوع مذکوراتی و روااتیآدر این اثر، گرچه  است که شایان ذکر

 یاز نظم و نسق علم است، مباحثی که مطرح شده کنیل گرفته قرار ی مورد بررسیریتفس
 .اندازد ی کتاب به زحمت مۀ محقق را در مطالع، امرنی ات وسیبرخوردار ن

 به موضوع اسالم و آزادی بردگانن آیت هللا مکارم شیرازی نیز در کتابی با عنوا



  ٢٣١  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

اشاره   مذهبیها به دو قسمت از فرآوردهوی در این کتاب . استتهاسارت پرداخ
که گرچه این بحث  ـ  بردگان در سایۀ مذهبی تدریجی آزادی؛ نخست چگونگکند یم

و دوم نقش  ـ پردازد یممربوط به اسارت است اما تنها به دفع شبهاتی در این زمینه 
 .  دارندی و فلسفی فرهنگی، علمیها  که مذاهب در جنبشیمؤثر

 الملل عمومی اسالم و حقوق بینتوان به کتاب  همچنین در زمینۀ حقوق اسیران جنگی می
نگارنده در این اثر حقوق اسیران و لغو بردگی از منظر حقوق . اثر محمد ابراهیمی اشاره نمود

 حقوق را در مبارزه با عوامل بردگی مورد بحث قرار الملل و اسالم و نیز اصول حریت و تساوی بین
های دیگر را    و عاملداند میمقدس ) جهاد( وی تنها عامل اسارت و بردگی را جنگ. داده است

است  مشخص به مبانی و اصول رفتاری با اسیر اشاره نشده طور به کتاب نیدر ا. داند میمنتفی 
 . در این مورد در آن یافتهایی  پراکنده نکتهطور  بهتوان  گرچه می

با توجه به وجود آیات قرآن در بحث مربوط به اسیر، در تفاسیر قرآن کریم نیز ذیل 
توان است که به عنوان نمونه در این مورد میچنین آیاتی به مبحث مذکور پرداخته شده

تفسیر  اثر محمدجواد مغنیه و الکاشف عالمه طباطبایی، المیزانبه تفاسیری مانند 
 اثر احمد مصطفی مراغی اشاره کرد اما نکتۀ قابل توجه این است که این آثار لمراغیا

تفسیری ضمن آنکه مطالب بسیار مفید و نکات ارزشمندی در این مورد دارند اما به 
دلیل طرح مطالب مرتبط با موضوع یاد شده در بستر مباحث تفسیری، فاقد رویکردی 

 تا بحث از اسارت، نحوۀ برخورد با اسیر و مبانی علمی و منظم هستند لذا ضرورت دارد
 .آن از منظر اسالم، به صورت مشخص مورد بررسی قرار گیرد

 

 اهداف دینو احکام رابطۀ تشریع . ٣
، ٢١[  اخالقي و احکام عمليهایآموزهاي از اصول اعتقادي،  دین به عنوان مجموعه

است تا  ارمغان آورده شدهبه   انبیاء براي بشرو توسط از طرف خداي سبحان ]٩ص
در . انسان را متوجه هدف خلقت کرده و او را در مسیر هدایت به رشد و کمال برساند

 است، اصول اعتقادي، پایه و اساس رفتار، کنش و سلوك معتقدان به آن عقاید ،این بین
پیدا  به دین ورود  نداشته باشد، اساساً، ایمان و باوریعني اگر انسان به اصول اعتقادي

 تا انسان ٢به صفات الهي استاو ق و تخلّانسان  اما اصول اخالقي، راه تعالي ١.نخواهد کرد
                                                                                                                                            

است که بسیاری از مفسران قرآن، تفاسیر کالمی تألیف         ) اهمیت اصول اعتقادی  (با توجه به همین امر      . ١
 .اندها به طرح مباحث اصول اعقادی پرداخته اند و در آنکرده

تَخَلَّقُوا بِأَخْالقِ  «: فرمایند اشاره کرد که می    هللا علیه و آله   صلی   اکرم توان به روایتی از پیامبر    در این ارتباط می   . ٢
 ].١٢٩، ص٥٨، ج٣٣[ » اللَّه
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د و از همین جاست که اهمیت اخالق گرد ایلنهی خلیفة اللمقام  به ها واسطۀ آنه ب
ما بعثت انّ« در روایت ،آله و علیه هللا صلینبي مکرم اسالمکه  شوده میشاهدم لذا .شود روشن مي

 علت بعثت  را مکارم اخالقکامل نمودن، ]٣٧٢ ، ص٦٧، ج ٣٣[ »م مکارم االخالقتمّال
 . دفرمای ميبیان خویش 

ن چیست؟ با دقت در گسترۀ احکام دیني، انواع ایماما جایگاه احکام دین در این 
 ،نمازشامل احکام عبادي گردد که از آن جمله است   ميمالحظهاحکام این مختلفي از 

 در این بین برخي از  .... حد و تعزیر و ، قصاص شاملاحکام قضایي؛ ... و هاد ج، حج،روزه
واسطۀ امري ه حج بحکم  برخي مانند  وجوب ابتدایی دارد و نماز و روزه ماننداحکام

مانند جهاد از احکام   دیگر برخيهمچنین. شود  واجب میدیگر همچون استطاعت مالي
 نیز  برخي احکام.شودواجب می السالم یهعل معصومیا امامآله و یهعل هللا صلیبه دستور پیامبر ابتدایي

 برخي دیگر قوانین اجرایي  ومانند حد زناکار و مرتداست  ]و بازدارنده [انین ارهابيقو
  . ...قصاص و است مانند 

 باید همۀ جوانب حیات فردي و اجتماعي ، دین به عنوان یک مجموعۀ کامل،شک بي
انزال  ول ارسال رس ر دهد تا بتواند دست یافتن به هدف اصليبشر را تحت پوشش قرا

 »هدایت به رشد« چیزي جز ،]٢: جن [»...یَهْدي إِلَى الرُّشْد«براساس آیۀ کتب را که 
با .  ناتوان خواهد بود خویش در نیل به مقصوددر غیر این صورت،نیست تأمین نماید و 
 یعني ،کام دین توسط مجریان اصلي آن باید پرسید که آیا همۀ اح،توجه به این مطلب

 انشدند یا آن گذاري یکسان اجرا مي و اوصیاي ایشان با ارزش آله و علیه هللا صلی پیامبر اکرم
 آیا شخص رسول ،نگاه خاصي به دامنۀ اخالق و احکام داشتند؟ به بیان دیگر

 که کردندمي رفتار آنگونهود  در مقام اجراي حدالسالم یهعلامام علينیز  و آله و علیه هللا صلیخاتم
 دخیل را خاص مالحظاتي بین این در یا کردند؟مي عمل عبادي احکام اجراي مقام در
 دانستند؟  مي حد اجراي وراي چیزي با را اولویت و دانستند مي

 که شوده میشاهدم السالم یهمعل و امامان معصومآله و علیه هللا صلیبا رجوع به سیرۀ پیامبر اکرم
ند لذا بدون شمرد دین ميمتعالی اهداف  احکام دین را مسیري براي رسیدن به نایشا

رشد انسان و دست یافتن به تقوا ، یعنی  اهداف دینۀتوجه به مسائل اخالقي و مالحظ
، شودیممالحظه حال آنکه . زدند  دست به اجراي احکام نمي،هللالی به منظور تقرب 

، ١، ج٨ [»حسبنا کتاب هللا«شعار ، آله و علیه هللا صلیمبر در دوران حوادث رحلت پیا که آنانی
 ال حکم االّ«شعار  السالم یهعل که در زمان حضرت علیهایي و طیفپیشه کردند  ،]١٢٠ص

به براساس آن که شدند ي  متفاوت رویکردش منشأ پیدای، سر دادند]٣١١، ص٢، ج٤ [»هلّلِ



  ٢٣٣  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

نبوي سیرۀ قرآن و اخالقی  اهدفه  احکام ظاهري قرآن را بدون توجه ب، تمامسهولت
 با توسل به همین احکام  اسالم،ها که در تاریخ چه خونبراین پایه کردند و میاجرا 

ها که با دستاویز قرار دادن ظاهر احکام و بدون توجه به  ظاهري ریخته نشد و چه ظلم
؛ ١٤٠و١١٧ ، ٧٩، ١٢، ص١٤؛ ٧، ص١٣ [ها جاري نگشت دین، بر انساناخالقی اهداف 

 ].١٦٤، ص٢، ج٢٣
یک  د و اینکه کدامنشو اخالق و احکام هر دو به بعد عملي اسالم مربوط ميگرچه 

که رسد به نظر می  اماطلبد  خود بحث مفصلي را مي،باید بر دیگري سیطره داشته باشد
 به منظور تحقق اخالق الهي در انسان ،رف احکام نیست بلکه احکام اجراي صِ،هدف دین

دیگر  و آله و علیه هللا صلی لذا در سیرۀ قرآني پیامبر اکرم.اند ال او وضع شدهو رشد و کم
شود بلکه   فداي اجراي احکام نمي،که هیچگاه اخالقشود مالحظه می  السالمیهمعل نامعصوم

 نادیده انگاشته شده و ، که به منظور تحقق اخالق برتر است این احکام،در صورت لزوم
سابّ  « حکم شرعي،به عنوان نمونه. شوند الهي کنار گذاشته ميبه نفع کرامت و هدایت 

  مشخص]٧٤ و ٦٨ ، ٦٦ ، ٦٢ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٥٠ ،٤٩، ٤٧، ص١، ج٣٩[» مامالنبي و اإل
 برخورد با ۀ اجاز،در موارد بسیاري   السالمیهمعلو امامان معصومآله  و علیه هللا صلیاست اما پیامبر

لکه با اخالقي کریمانه در جهت هدایت و رشد آن افراد کنندگان به ایشان را ندادند ب سب
.  با خوارج اشاره کردالسالم یهعلتوان به نوع برخورد علیکه به طور نمونه میقدم برداشتند

 در برابر رفتارها و عملکردهای ناشایست خوارج، با آنان از سر رحمت و رأفت السالم یهعلامام
اجرای  این تفاوت در ].٢٨٣ و٢٧٩-٢٧٨  و٢٧٥ -٢٧٤، ص٢، ج٤[کردند برخورد می

حضرت .  جاي تأمل و درنگ بسیار دارد، اخالقي کردن بر اساس اهدافاحکام و عمل
را به کفر  السالم یه علعلیدربارۀ خوارج که گروهي افراطي و تکفیري بودند و  السالم یهعلعلي

الحق فأخطأه کمن ال تقتلوا الخوارج بعدي، فلیس من طلب «:  فرمود،محکوم کرده بودند
 یعنی، بعد از من با خوارج نجنگید، زیرا کسي ]١٠٣، ص ١ ج،٢٧[ »درکهطلب الباطل فأ

که به دنبال حق بوده و دچار اشتباه شده است با کسي که از ابتدا به دنبال باطل بوده و 
ه  بتوانست  ميسهولتبه حالی است که ایشان در این  .بدان دست یافته است فرق دارد

 چنین نکرد و د اماحارب بودن این گروه، اینان را مورد مجازات سخت قرار دهحکم م
 توجه به حرکت ۀدهند است و نشاندند که از اهمیت واالیي برخوردارفرمواصلي را بیان 

توان  نیز می این مهم را از سیرۀ ایشان وطلبانه و تالش براي اصالح آن حرکت است  حق
به گناه خود اعتراف  آله و علیه هللا صلی ند که نزد رسول خدادر ارتباط با کساني چ. دریافت
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گرداندن از فرد زاني، با اصرار و اقرار ی پس از روایشاناست که   چنین آمده،کردند
لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ «: فرمودندنیز  حد را بر وي جاري ساختند ولي در انتها ، زانيۀچهارگان

کرد برایش بهتر  داشت و توبه مي ، یعنی اگر پنهان مي]٨ ، ص١٠، ج٢٥[ » کَانَ خَیْراً لَه
زني را که در محضر ایشان اقرار  ،السالم یهعل است که حضرت علي  همچنین نقل شده.بود

را پس از آن زمان ،  اجراي حدآن زن برای انکار کردند و با اصرار ،اقرار به زنا کرده بود
 آمد و دوباره ایشانبه حضور مجدداً  ، تولد نوزادزن پس از. مودندفرتولد نوزاد تعیین 

 اجراي حد را به ، اما با اصرار زنفرمود انکار باز به همان شیوۀ پیشین امام و کرداقرار 
 السالم یهعل  علينزدبه دوباره زن پس از آن دوره . دفرموپایان دوران شیردهي موکول 

 خانه ۀ روانطفل بزرگ کردن ۀ را به بهان اوامامکند و  رسد و براي سومین بار اقرار مي مي
 گرفته و محزوني داشت ۀزن پس از بیرون شدن از محضر امام در حالیکه چهر. سازدمي
شود و بدین ترتیب کفالت   جویاي داستان مي»عمرو« .شود  روبرو مي»عمرو بن حریث«با 

، ٢٥[ کند ار مي اقرو مجدد آید  نزد امام می زن براي بار چهارم.کند  را قبول ميطفل
 توجه  با اسالم در اجراي احکامفراوان انعطاف ۀدهند  نشان، این برخورد.]١٠-٩، ص١٠ج

 نزلتدهي دوباره به شخصیت و م  امکان توبه و شکل، رشد اخالقي انسانهدف به 
 .است ست که مرتکب گناه شدها اخالقي فردي
به عنوان شاهد مثال نقل ت که هایی اندک از موارد بسیاری اسنمونه تنها ،این موارد

اسالم و تأکید بر آن در مناسبات اجتماعي در  حاکمیت اخالق ۀدهند   تا نشانشد
 . باشدمختلف 

 
   رشد انسان،هدف ادیان الهي. ٤

  مساوي بادر این آیات،  که دینتوان دریافت می قرآن ۀآیات کریمبرخی با رجوع به 
 » ...کْراهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيال إِ« از جمله بر اساس آیۀ. است رشد

)  آشکار شده استیخوبه  نیست و راه از بیراهه بیر دین هیچ اجبارد] (٢٥٦: بقره[
 در آیۀ. معرفی است» رشد«اي همان  گونهه ب،  دینتوان چنین استنباط کرد کهمی

در خداوند، . استنامیده شده  »رشد«یتگر به  هدا،قرآننیز  ]٢: جن[»یَهْدي إِلَى الرُّشْد«
وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا «: فرماید  ميالسالم یهعلابراهیمواالی  مقام وصف

اش را ] یفکر[و درحقیقت پیش از آن، به ابراهیم رشد ، یعنی، ]٥١ :ءأنبیا[ » بِهِ عالِمین
 به معناي ،»غيّ«رشد در مقابل  ي ۀ دیگرآیدر .  او دانا بودیم]یشایستگ[دادیم و ما به 



  ٢٣٥  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

وَ إِنْ یَرَوْا سَبیلَ الرُّشْدِ ال یَتَّخِذُوهُ ... «: است به کار رفته] ٣٥٤، ص١٥[گمراهي 
و اگر راه  ... یعنی، ]١٤٦: اعراف [»...سَبیالً وَ إِنْ یَرَوْا سَبیلَ الغَيِّ یَتَّخِذُوهُ سَبیال

به  . را ببینند آن را راه خود قرار دهندینند آن را برنگزینند و اگر راه گمراهصواب را ببی
 سويه  ضاللت و هالکت و به بیان دیگر هدایتگر بۀ به معناي مقدم،»غيّ «تر تعبیر دقیق

 ،به معناي هدایت به سوي راستي» رشد « بنابراین.]٢٨٧، ص٧، ج٣٤[ شر و فساد است
توان در تحلیل مفهوم   ميبه این ترتیب .]١٠٠، ص٣ ج، ٣٠[ صالح و کمال خواهد بود

 منظور ].٣٤٢، ص٢، ج٢٠[ هم به راه اشاره دارد و هم به هدفاین واژه  که گفت ،»رشد«
 صالح و ،جز خیرچیزی  این است که براي رسیدن به هدف برتر که ،رشد از راه بودن
 یاد »رشد« با عنوان ،سیر این مکه از عبور کرد دفه   باید از مسیر خاص آن،نیکي نیست

 نوعي ، حرکت در این مسیر خاص که هدایتگر به کمال است، خود،از طرفي. شود مي
پس با دو . کمال و صالح است که بدون آن دستیابي به هدف نهایي میسر نخواهد بود

راه رسیدن به کمال و  ، معناي نخست.را تشخیص داد» رشد«توان دو معنا از  اعتبار مي
توان اینگونه بیان کرد  تر ميبا نگاهي دقیق. »کمال و صالح«خود  ،دومعناي  و محصال

ه  از آن جهت که رو ب،را در نظر بگیریم، کل این جریان و حرکت» رشد« که اگر فرایند
 به معناي هدایتگر »رشد«، صورت شود که در این  نامیده مي»رشد« سوي کمال دارد،

توان این حرکت را به مقاطعي فرضي  جا که مي اما از آن. است»کمال «سويه بودن ب
 وشوند   کمال محسوب مي،تر  نسبت به مراتب پایین،سیم نمود، هر یک از این مقاطعقت

 به لفظن ای، در حقیقت شودرفته میگ بهره » رشد« از لفظ ،وقتي در اشاره به این مراتب
دن به کمال است و هم  هم به معناي راه رسی،»رشد«  لذا.است شده معناي کامل گرفته
وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهیمَ « ۀرا در آی» رشد «توان با این توضیح مي. لابه معناي خود کم
در  را »رشید «همچنین. ]٢٩٦، ص١٤، ج٢٠ [ گرفت»کمال « به معناي،»رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ
و فرمان   یعنی،]٤٧: هود[ » بِرَشِیدٍ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ... « :فرماید  ميآیۀ دیگری که

کمال و « گرفت و هم» هدایتگر به کمال« توان هم به معناي مي، فرعون صواب نبود
 ].٣٨٠، ص١٠، ج٢٠ [»کامل

ال إِکْراهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ «، در آیۀ »رشد « پیرامون یگانگي دین و،با این توضیح
 خود در ، تمامي احکام دینه اساساًشود ک  روشن مي،]٢٥٦: بقره [» الرُّشْدُ مِنَ الْغَي

 این. ندهسترشد و تعالي نیز   مسیر، و در عین حالاند صالح و رشد  عین، نخستۀوهل
است که اگر روشن. تعالي هم در بعد فردي مطرح است و هم در بعد اجتماعي رشد و
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 م، حک که با اجراي آندهدتواند حکمي   نميبنابراین دین باشد، رشد انسان ،هدف دین
رشد  از طرفي. گیرد آن قرار  راهراه رشد و تعالي فرد و جامعه بسته شود یا مانعي بر سر

ون بد. آزادي و اختیار است  منوط به»ال إِکْراهَ فِي الدِّینِ«بر اساس آیۀ شریفۀ  ،تکامل و
شود که   این سؤال مطرح ميحال،. انتظار رشد واقعي داشت توان  نمي،آزادي در انتخاب

ها گردد؟ و اگر چنین است چرا  تواند مانع آزادي و اختیار انسان ارت و بردگي نميآیا اس
 ،است؟ آیا اسالم از اساسدهموضوع وضع کر احکام بسیاري را در مورد این دو ،اسالم

موافق اسارت و بردگي است یا این دو امر به واسطۀ امور دیگر و به حکم ثانوي و در 
شود و سپس با   ابتدا به پرسش اخیر پاسخ داده مي،ر ادامهیابند؟ د بستر زمان معنا مي

د که آیا اسارت و ش د در این زمینه بحث خواه،توجه به بحث اصالت هدف در اسالم
 رشد و تعالي؟ ساز  یا زمینهاستبردگي در نگرش قرآني، مانع رشد 

 
 اصالت و عدم اصالت اسارت و بردگی در اسالم. ٥

 و به شکل اولیه، هستندوضعیت خاصي دو تابع هر یای الهی،اولجهاد و اسارت در مکتب 
 است بلکه باالتر از آن، ادیان الهي به دنبال ریزي نیامده نه تنها اسالم براي جنگ و خون

 .ها از زندگي همراه با غفلت و ناآگاهي هستند ها و دور ساختن آن احیاي انسان
 با هیچ انساني ،رشد و کمال  به راه حق و مربيۀکنند  به عنوان دعوتآله و علیه هللا صلی پیامبر

 را اجابت یشانها آزادانه یا دعوت ا  ارشاد و هدایت است و انساناوکار  ندارد و سر جنگ
ال إِکْراهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ «: زنند مي کنند یا از پذیرش آن سرباز مي

 حق تعرض به حقوق یکدیگر را ندارند؛ نه ، دو گروهیک از این هیچ]. ٢٥٦: بقره[ » الْغَي
 تعرض و تجاوز به حقوق ۀدین الهي اجازایمان آورندگان به  و آله و علیه هللا صلیپیروان پیامبر

 ۀ اجاز،اند  ایمان نیاوردهآله و علیه هللا  صلید و نه گروهي که به دعوت پیامبرنگروه دیگر را دار
 و پیروانش به دلیل آله و علیه هللا  صلی پیامبر،در این بین. رندتعدي به حقوق مسلمانان را دا

گاه   هیچ،ها اعتقاد و پایبندي به اصول اخالقي و الهي و اهمیت دادن به حقوق انسان
 ، با اخالقي نیکودارند و صرفاً ها روا نمي ترین اذیت و آزاري را به دیگر گروه کوچک

وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَیَبْغِي ...«: کنند دیگران را به راه حق و حقیقت دعوت مي
و در  یعنی، ]٢٤: ص[ » ... الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحات إالّ بَعْضٍ بَعْضُهُمْ عَلى
 که ایمان ی کسانیدارند، به استثنا  ی از شریکان به همدیگر ستم روا میحقیقت بسیار
و پیروانش از طرف  آله و علیه هللا  صلیکه پیامبر  اما در صورتي.ندا  شایسته کردهیآورده و کارها



  ٢٣٧  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

ها مورد تجاوز قرار گرفتند و امنیت جان و مال ایشان مورد مخاطره قرار گرفت،  دیگر گروه
 حکمت جهاد في سبیل هللا را ، متعالوندتکلیف چیست و چه باید کرد؟ اینجاست که خدا

دافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُور أُذِنَ إِنَّ اللَّهَ یُ« کند که بیان مي
 قطعاً  یعنی،]٣٩-٣٨ :حج [»لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

 را دوست یچ خیانتکار ناسپاسکند، زیرا خدا هی یاند دفاع م  که ایمان آوردهیخداوند از کسان
داده شده است، چرا که ] جهاد[ که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت ی به کسان.ندارد

 . آنان سخت تواناستیاند، و البته خدا بر پیروز مورد ظلم قرار گرفته
 در واقع چیزي جز دفاع ،گردد  آنچه سبب وجوب جهاد مي، شریفهۀدو آیمطابق این 

 وندخدا. ن در برابر تجاوز و تعدي دشمنان ظالم نیستاناموس مسلم جان و نا،از دین
که مورد است تا در صورتي متعال در دفاع از حقوق پیروان انبیا، به ایشان اجازه داده

گونه از ها آغاز گردید، به دفاع از خود بپردازند و این  علیه آن،ظلم واقع شدند و جنگ
 پرواضح است که جهاد دیني چیزي جز دفاع از  لذا.دین و جان خویش محافظت نمایند

که مورد ظلم واقع  آن هم در صورتي،حقوق مشروع و معقول پیروان ادیان الهي نیست
با توجه به این . شده باشند و دشمنان دین الهي، جنگ را علیه ایشان آغاز کرده باشند

 آغازکنندۀ يیعنـ   درصورتي که کفار به مسلمانان حمله کنند، حکم محارب،توضیح
  وآله و علیه هللا صلیپیامبر بر صورت این در و اندکرده  پیدا ـیه خدا و رسولشعل جنگ

إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ «: گردد مي واجب خدا دین از دفاع پیروانش
وا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ یَسْعَوْنَ فِي األَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُ

خِالفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ األَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عَذابٌ 
جنگند و  یخدا و پیامبر او م]  دوستداران[ که با یکسانی سزا یعنی، ]٣٣ :مائده[ » عَظیم

ند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا کوش یدر زمین به فساد م
این، . دست و پایشان در خالف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند

 . بزرگ خواهند داشتی آنان در دنیاست و در آخرت عذابیرسوای
 در صورتي که آله و علیه هللا صلیکنندگان با حکم خدا و پیامبر  مخالفت، شریفهۀطبق این آی

اي از طرف  به مقابله با مسلمانان و فسادانگیزي در زمین روي آورند، با دفاع همه جانبه
 به ترتیب زیر مورد ،افروزي و ایجاد فساد مسلمانان روبرو خواهند شد و در مقابل جنگ

ن دست بزند و به انادر صورتي که فرد محارب، به قتل مسلم: گردند حکم الهي واقع مي
ل ایشان تجاوز کند، در مقابل باید کشته شود و به دار آویخته گردد؛ محاربي که تنها ما
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ن تجاوز کند انان روي آورد باید کشته شود و کسي که فقط بر مال مسلمانابه قتل مسلم
باید دست و پایش بر خالف یکدیگر قطع بشود و اگر کسي به محاربه با دین الهي برخیزد 

 دیگر ۀ شریفۀدر آی.  باید تبعید شود،ن تعدي نکندانا مال مسلمولي کسي را نکشد و به
 ی عصیان و گردنکشی، دشمن، متعال علت حکم به جهاد و قتال با کفار را عداوتوندخدا

 ، یعنی،]١٣ :أنفال[ »...ذلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ«: داند در برابر خدا و پیامبرش مي
 ... . سبب است که آنان با خدا و پیامبر او به مخالفت برخاستندبدان ] کیفر[این 

اند تا از دل این  گردد که ادیان الهي به دنبال صلح و آرامش با این توضیح روشن مي
 از طرفي ادیان الهي هیچ .پیموده شودسهولت رشد و تعالي به  آرامش و صلح، مسیر

  پذیرش دعوت انبیاء آزادند اما در صورتيها در  کنند و انسان کس را به ایمان مجبور نمي
هاي دیگر قصد ایجاد مانع در راه حرکت دین الهي داشته باشند، حکم  که کفار و گروه

 در  را آزادي دیگران،شود تا هیچ کس نتواند به راحتي جهاد بر مؤمنان واجب مي
 ل ادیانطور که مسلمانان و اه همان؛داري و عمل به دستورات الهي محدود کند دین
 . داري ندارندبه دیندر دعوت  اجبار دیگران را ۀ اجازالهی

 قبل از دعوت گروه مقابل به ،السالم یهمعلبیت و اهل آله و علیه هللا صلیجهاد در سیرۀ پیامبر
 به یمن السالم یهعل امام عليفرستادن هنگام آله و علیه هللا صلیپیامبر اکرم. پذیرد اسالم صورت نمي

 ی را دعوت به اسالم کرده باشی پیش از آنکه وکسیبا ! ی علیا«: مایندفر چنین مي
 تو ی را به دست تو هدایت کند، برایبه خدا سوگند که اگر خداوند مرد. کارزار مکن

 از آن والء اسالم اواست و حق  آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب کردهۀاست از همبهتر
شود، هدف   به وضوح در این حدیث دیده ميطور که همان.]٣٦، ص٥  ج،٣١[ »تو است

به همین . است دین که هدایت به دین رشد الهي است به عنوان یک اصل بیان شده
  ، امام علي، امام حسن و امام حسینآله و علیه هللا صلی پیامبرشودمالحظه میدلیل است که 

 ،کردند و تا دشمن مي گروه متخاصم را به حق و راستي دعوت ، قبل از هرچیزالسالم یهمعل
أَنَّ عَلِیّاً کَانَ یَأْمُرُ فِي کُلِّ مَوْطِنٍ لَقِینَا «:  جنگ نبودندۀکرد، آغازکنند جنگ را آغاز نمي

مَعَ عَدُوِّهِ یَقُولُ ال تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یَبْدَءُوکُمْ فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْکُکُمْ إِیَّاهُمْ 
 در هر السالم یهعل علي یعنی،]٨١ ، ص١١، ج٤١[» ى یَبْدَءُوکُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَکُمْ عَلَیْهِمْحَتَّ

جنگ را آغاز نکنید تا آن هنگام که : شدیم، مي فرمود موطني که با دشمنش روبرو مي
ها حجت و برهاني آشکار دارید و  ایشان آغاز به جنگ کنند، پس همانا که شما بر آن

 همچنین .ها علیه شما، حجتي دیگر براي شما علیه ایشان است توسط آنشروع جنگ 



  ٢٣٩  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

اي به   وقتي معقل بن قیس را با سه هزار نفر به شام فرستاد در نامه،السالم یهعلحضرت علي
 آنان شما را ۀو کین... و جز با کسي که با تو جنگ را آغاز کرده مجنگ «: فرمایند وي مي

عذر را به  ِد از آن پیش که به راه راستشان بخوانید و درندارد که جنگ را آغاز کنی وا
  .]٣٧٢ ص،١٨[ »رویشان فراز کنید

گردد که جهاد در اسالم، به تبع وضع جامعه و   روشن ميفوقبا توجه به مطالب 
گردد لذا به   واجب مي)باغیان( اعالم جنگ از جانب کفار و مشرکین و سرکشي سرکشان

به بیان .  جهاد در اسالم، جهاد دفاعي است نه جهاد ابتدایياًن اساسابیان برخي از محقق
 هجوم مسلمان حتی اگر ابتدایی باشد برای اجبار طرف متخاصم به دین نیست ،دیگر

 رفع اذیت و آزار او و فراهم نمودن زمینه برای رشد و تکامل ،بلکه برای دفع شر او
 حاصل آنکه دفاع مشروع و مقدس یا جهاد با جایگاه .]٥٠ و ٣٩ ص،٣٥[ مظلومان است

است و  مانع و رتبۀ بلندی که در اسالم دارد، امری ثانوی و به هدف دفاع از مظلوم و رفع
جویانه از این  هدف کشورگشایی و اغراض سلطه توزانه و با کینه و هرگونه اقدام خصمانه
که برای خدا خالص نباشد یا  یتیبا نظر به روایات فوق، هرگونه ن. محدوده خارج است

ای جز تالش  بهرهای در آن باشد، مورد مالمت است و برای عامل به آن هیچ ریبه
حاصل نخواهد بود لذا در روایات، جنگیدن به انگیزۀ غنیمت، شهرت و هر چیز  بی

  .]٣٣٢، ص٤٠[ سازد  آن را از قداست و برکت خارج می،دیگری
 ضرورت پیدا »تبعي «و» ثانوي «ود به عنوان امري به خودي خ،از آنجا که جهاد

افروزي دشمنان و رفع موانع رشد و کمال  کند و این ضرورت چیزي جز دفع جنگ مي
دهد نیز امري ثانوي  بشر نیست، به همین ترتیب هر آنچه به عنوان لوازم جنگ رخ مي

امع مختلف است که اسارت و بردگي به عنوان دو واقعیت اجتماعي در جوروشن. است
 گرفتن اسیر ،شد هایي که علیه مسلمانان آغاز مي وجود داشته و به طور طبیعي در جنگ
شود که  با این توضیح این سؤال مطرح مي. استاز جانب محاربان نیز امري طبیعي بوده

 اسیر گرفتن ۀتوانست باشد؟ آیا اگر اجاز موضع مسلمانان در مقابل این وضعیت چه مي
شد، هیچ عامل دیگري وجود داشت تا مانع محکمي در  ن داده نميناابه سپاه مسلم

مقابل اسیرگرفتن از جانب سپاه دشمن باشد؟ در ادامه با توجه به آیات قرآن و سیره و 
 .د شدخواهه ها پاسخ گفت  به این پرسشالسالم یهمعلبیت سنت اهل

 
 تراحکمت اس. ٦

ظور تحقق اهداف دین وضع مطالب پیشین که احکام اسالمي به منبا توجه به 
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 و رشد جز چیزي که ـ باید حکم اسیرگرفتن نیز با اهداف دین الهي اند، طبیعتاً گردیده
 اندکی آیات کریم، قرآن در. باشد هماهنگ  ـالق نیستاخ مکارم تخلّق به و انسان کمال
 اسیر با تاررف اساسي اصول حال، این با .دارد وجود آنان با نوع رفتار و اسیر گرفتن دربارۀ

 تفصیل در متعددي روایات آنکه ضمن نمود، برداشت شریفۀ ذیل آیات از توانمي را
 . دارد وجود آنان با طرز رفتار و اسیر به مربوط احکام
 تُریدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّهُ ١ حَتَّى یُثْخِنَ فِي األَرْضِ یما کانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسْر« ـ١

 یبرا[ را سزاوار نیست که یهیچ پیامبر یعنی، ]٦٧ :انفال[ »ریدُ اآلخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌیُ
شما .  بگیرد، تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کندنیاسیرا]  اخذ سربها از دشمنان

 .استناپذیر حکیم خواهد، و خدا شکست یخواهید و خدا آخرت را م  میمتاع دنیا را 
 گرفتن اسیر را در نبرد حق علیه باطل برای همۀ انبیای ، شریفهۀاوند در این آیخد

اینکه هدف اصلی نبرد که استقرار دین الهی در  از داند مگر بعد  عملی درخور نمی،الهی
 م چهارۀ آیات بعدی و آیۀآن گرفتن اسیر بر اساس اشار  از زمین است محقق شود و پس

تُریدُونَ ... «از سوی دیگر .  فوق جایز دانسته شدۀو شأن نزول آیآله و علیه هللا صلی محمدۀسور
بیانگر این مطلب است که مسلمانان از گرفتن » ...عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّهُ یُریدُ اآلخِرَةَ 

مندی  ها بهره  حق داشتند و احتماالً در نیت آنۀای غیر از احیای کلم  اراده،اسیر
 ،آنکه هدف اصلی خداوند د مالمت و سرزنش قرار گرفتند حالاقتصادی نیز بود لذا مور

 چه برای مؤمنان و چه برای ،به دست آوردن آخرت استتحقق رشد و استقرار دین و 
آنان که با مؤمنان در نبرد هستند؛ یعنی، هم کشتن دشمن و خودداری از اسیر کردن او 

 بنابراین در .تقرار دین خدا و گرفتن اسیر و هم بعد از اس»... یُثْخِنَ فِي األَرْضِحَتَّى...«
 که به اسیران فرماید ی به آنان م، پس از سرزنش مؤمنان به دلیل عدول از هدفۀ آیهادام

در مقابل آنچه ] و ایمان آرید[اگر خدا در دل شما خیر و هدایتی مشاهده کند « :بگویند
گذرد که خدا آمرزنده  ما میکند و از گناهان ش از شما گرفته شده بهتر از آن را عطا می

 :شوند عبارتند از لذا نکاتي که از این آیه فهم می] ٦٩ :انفال[» و مهربان است

                                                                                                                                            
در بـین مفـسران قـرآن کـریم،     »  یُثْخِنَ فِي األَرْضِیحَتَّ«الزم به توضیح است که در رابطه با معناي      . ١

اند تـا بـا   کان و کفار دانستهاي منظور از آن را مبالغه در کشتن مشر عده. حداقل دو دیدگاه وجود دارد    
 امـا برخـي   ]٨٧٥، ص٤، ج٢٢؛ ٢٢٨، ص٥  ج،٣[ها، دین الهي بر زمـین مـستقر شـود       از بین رفتن آن   

اند    دین الهي بر اهل زمین و استقرار حکومت الهی دانسته          غلبۀدیگر، منظور از عبارت فوق را تسلط و         
 ].١٣٥، ص٩ ج، ٢٠؛ ٢٠٣، ص٣ ، ج١٩[



  ٢٤١  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

تا از استقرار آن و  است )رشد و هدایت( حقۀ احیای کلم، هدف از نبرد مقدس ـالف
 .است  ممنوع و نکوهیده، گرفتن اسیر،ایم اطمینان نیافته

 . آن داشته باشدۀسیر نباید هدفی جز آخرت و اراد جنگاور مسلمان در گرفتن ا ـب
 دو روی یک سکه هستند و ابزاری برای سنجش میزان  گرفتن، جنگ و اسیر ـج

 .سوی بندگی و اطاعت ای برای تغییر مسیر خصم از دشمنی با خدا به صداقت مدعا و زمینه
یاگرایی و  هدف مقدس باید با شیوه و اسبابی مقدس در اجرا همراه شود تا دن ـد
  . نشوداز هدف الهیختن  دور ساباعث ،غفلت
فَإِذا لَقیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ « ـ٢

ون با پس چ یعنی، ]٤ :محمد[ »...فَإِمَّا مَنا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها
در [تا چون آنان را . را بزنید]  یشان[اند برخورد کنید، گردنها  که کفر ورزیدهنیکسا

منّت ]  بر آنان[استوار در بند کشید؛ سپس یا ] اسیران را[ درآوردید، پس ی پااز] کشتار
، تا در جنگ، اسلحه بر ]و عوض از ایشان بگیرید[و یا فدیه ] و آزادشان کنید[نهید 

 ... . شودزمین گذاشته
  هیچبدون کشتن کافر حربی ، نیز دستور اولیه برای استقرار دین الهیۀ فوقدر آی

 گرفتن اسیر را ،تمام است اما پس از استقرار دین الهیشدت و حدّت پوشی و با  چشم
آن گردن زدن و این اسیر گرفتن هر دو در راستای یک هدف معنا . دهد رخصت می

 تا از بار تباهی و ویرانی جنگ کاسته گردد؛ »... الْحَرْبُ أَوْزارَها تَضَعَیحَتَّ...«یابد،  می
 نوعی از بین بردن ،زیرا هم برخورد قاطعانه و هم برخورد آمرانه به هنگام اسیر گرفتن

نیز  و آنان و فروریختن هیمنه و صالبت روحی و معنوی است انتوان هجومی دشمن
هموار ساختن مسیر رشد و هدایت برای  و همچنین ستایشان اعبرتی ماندگار برای 

 .ستاها بسیار حائز اهمیت   این نکته در جنگآنان که
لِیَبْلُوَا بَعْضَکُمْ وَ لَوْ یَشاءُ اللَّهُ الَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لکِنْ ... «: فرماید در ادامۀ آیه می

فرمان  [یشید، ولک یخواست، از ایشان انتقام م يو اگر خدا م یعنی، ]٤ :محمد[»...بِبَعْضٍ
 زهر چشم ،برای خداوند. بیازماید] دیگر [ی برخۀ از شما را به وسیلیتا برخ] پیکار داد

گرفتن از کافران کار سختی نیست اما هدف از جنگ و کشته و اسیر شدن دو طرف جنگ 
 ابزار ،ابتال و آزمایش.  ابتال و آزمایش و اسباب تعالی یا سقوط برای برخی دیگر استۀزمین

ها در ادعایی است که  گویی آن ها و میزان سنجش صداقت یا دروغ پیشرفت و تکامل انسان
تواند سنجش میزان راستی و  بنابراین یکی دیگر از اهداف اسارت می. دکنن آن را مطرح می
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عالوه بر در این آیه  .ای برای رشد یا سقوط دشمن  باشد و زمینهناندرستی ادعای مسلما
 :استشده اشاره هم  به نکات دیگری  شد،قبل گفته ۀاهدافی که در آی

  میزانها به کمترین  جدیت در کشتن و اسیر گرفتن برای این است که ویرانی ـالف
 عقوبتی برای دشمن باشد که فکر تجاوز و ،نهایت تر پایان یابد و در برسد و نبرد سریع
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي « :دفرمای  انفال میۀ سور٥٧ ۀقرآن کریم در آی .عهدشکنی نکند

پس اگر در جنگ بر آنان دست یعنی، » الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ
 ».مار کن، باشد که عبرت گیرند و ر ایشانند تای را که در پیآنان، کسان]  عقوبت[ با ییافت

 با گرفتن وتواند مالی باشد   هدف دیگر، جبران بخشی از غرامت است که می ـب
 معاوضه مسلمانتواند اسیری باشد که با اسیر   مییاگردد   بخشی از آن تأمین می،فدیه
 .شود می

های  ت از بار منفی عاطفی جنگ و کدور، اسیر با عوض یا بدون آنکردن آزادـ ج
وَ إِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَةٌ وَ هُوَ لَکُمْ «: دهد ها را کاهش می کاهد و کینه انسانی آن می

و اگر درگذرم، بخشش  یعنی، ]٣٧٨ ص،١٧[ »فَاعْفُوا أَال تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ«حَسَنَةٌ 
خواهید  آیا نمی. س ببخشیدبرای من نزدیکی به خداست و برای شما نیکویی است، پ

 به واسطۀ بخشش یا هر عمل ، قطعاً اقبال مردم به دین.گذرد خداوند از گناهانتان در
گونه که در اقبال   همان،رفع کدورت استشیوۀ ، بهترین سلمانانصالحی از جانب م

 .   بعد از سقوط دولت بعثی مشاهده شدانمردم عراق به ایران و ایرانی
قادر به زهر چشم گرفتن از دشمنان خویش است اما با اینکه آن را  خود ، خداوند-د

 جنگ و اسارت را مرحله و فرصتی برای ،]٢٢٦ـ٢٢٥، ص١٨ ج،٢٠[ کند نفی نمی
 .دهد بازگشت، بازسازی و جبران قرار می

 گرفتن اسیر به معنای بردگی او نیست بلکه اسارت موقتی است و باالخره باید آزاد ـ  ه
 فرصتی یابد تا در مسیر اصالح و رشد قرار گیرد و این مسیر از ویرانی کنونی و  اما بایدشود

 »...حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ...  «،»...فَإِمَّا مَنا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً ... «: کاهد آیندۀ نبرد می
اند که نظر  ده این شبهه را دامن ز، فوقۀدر آی »لَقیتُم«ۀ کسانی با توجه به واژاما 

در پاسخ . اسالم این است که هر کافری را که با او مالقات و برخورد کردی، باید کشت
 : به این شبهه نیازمند مقدماتي چند هستیم

  هم به معنای دیدار و مالقات و مصادف شدن با یکدیگر آمده،»لقی«ۀ اول آنکه واژ
در  در جنگ و که معموالً] ٤ :محمد[ و هم به معنای برخورد قهرآمیز] ١٤ :بقره[ است



  ٢٤٣  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

و اللقاء المقصود هو «: است آمدهالبیان الصافيدر تفسیر . دهد مصاف با دشمن رخ مي
 در این آیه برخورد در ، منظور از لقاء،یعني» لقاء الحرب و اعتداء الکافرین على المؤمنین

 .]٣٣٦، ص٤ ، ج ٢٨[  کافران بر مؤمنان استۀجنگ و حمل
 با ،مذکور فضاي حاکم بر آیۀ. کند آیه ما را به معنای آن هدایت میدوم اینکه سیاق 

» فَشُدُّوا الْوَثاقَ« نینهمچو » فَضَرْبَ الرِّقابِ« و عبارت» حَرْب« کلمات و عباراتي نظیر
 . به روشني بر جنگ داللت دارد»ذینَ قُتِلوا في سَبیلِ اللَّهِالَّ« و

، مبني بر بیان شدبحثي که در ابتداي مقاله به با توجه نیز عالوه بر مطالب باال و 
بغي واجب   کفار یا اهلۀاینکه جهاد در اسالم، جهاد دفاعي است که در مقابل حمل

 به مذکور صرفاً توان حکم گردن زدن کافران را عام دانست بلکه آیۀ گردد لذا نمي مي
 ، قرآن کریم در زیرا، رفع موانع رشد است،میدان جنگ اختصاص دارد و هدف از این امر

 که مانعی فعال در راه خدا و هدایت بندگان  استمادامی جهاد با کفار حربیاذن برای 
 متعال بیان وند لذا خدا. نباشندخواهان زندگی مسالمت آمیزو  بودهمظلوم و مستضعف 

 »الْعَلیمُ السَّمیعُ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى تَوَکَّلْ وَ لَها فَاجْنَحْ  لِلسَّلْمِ جَنَحُوا إِنْ وَ« :کند مي
 و بر خدا توکل نما که او یبدان گرا] نیز[و اگر به صلح گراییدند، تو یعني، ] ٦١ :انفال[

 لَمْ الَّذینَ عَنِ اللَّهُ یَنْهاکُمُ ال« :فرماید قرآن کریم در جای دیگری مي. داناستی شنوا
 إِنَّ إِلَیْهِمْ تُقْسِطُوا وَ تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِیارِکُمْ مِنْ یُخْرِجُوکُمْ لَمْ وَ الدِّینِ فِي یُقاتِلُوکُمْ

] کار[ که در یخدا شما را از کسان] اما[ «: یعني]٨: ممتحنه. [»الْمُقْسِطین یُحِبُّ اللَّهَ
 یدارد که با آنان نیک یاند، باز نم دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده

 .»دارد یرزید، زیرا خدا دادگران را دوست مکنید و با ایشان عدالت و
 وَ خُذُوهُمْ وَ وَجَدْتُمُوهُمْ حَیْثُ الْمُشْرِکینَ فَاقْتُلُوا الْحُرُمُ األَشْهُرُ انْسَلَخَ فَإِذَا«ـ ٣

 إِنَّ سَبیلَهُمْ لُّوافَخَ الزَّکاةَ آتَوُا َو الصَّالةَ أَقامُوا وَ تابُوا فَإِنْ مَرْصَدٍ کُلَّ لَهُمْ اقْعُدُوا وَ احْصُرُوهُمْ
 شد، مشرکان را هر ی حرام سپریها پس چون ماه«: یعني .]٥: توبه[ »رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ

 به نگاهیکجا یافتید بکُشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمی
، راه برایشان کمین آنان بنشینید؛ پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند

 برخورد نحوۀ ازیی بایز های نکته  فوق، آیۀ.»استگشاده گردانید زیرا خدا آمرزندۀ مهربان
 به نکهیا. دینما یم مطرح را آنان اسارت و قتل و شکن مانیپ مشرکان با قرآن

 نْمِ أَْیمانَهُمْ نَکَثُوا إِنْ وَ«  آیۀدر اقیس که استسبب  نیبد شد اشاره آنانی شکن مانیپ
» یَنْتَهُونَ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ أَیْمانَ ال إِنَّهُمْ الْکُفْرِ أَئِمَّةَ فَقاتِلُوا دینِکُمْ  في طَعَنُوا وَ عَهْدِهِمْ بَعْدِ
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 خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان یو اگر سوگندها ( ]١٢:توبه[
 نیست، باشد که ین را هیچ پیمانطعن زدند، پس با پیشوایانِ کفر بجنگید، چرا که آنا

 دیگری نیز  در آیۀ.کند ها می شکنی آن  اشاره به پیمان ) باز ایستند]  یشکن از پیمان[
و بدانید ] (... ٢: توبه[» وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْکافِرین... « عبارت

  ) به ستوه آورید، و این خداست که رسواکنندۀ کافران استتوانید خدا را یکه شما نم
 بنابراین اگر ،ها دارد شکنی آن طور ضمنی اشاره به آزار و اذیت مشرکان و پیمان به

 به خاطر این است که اگر هنوز پیمانی مانده و ،کند های حرام را مطرح می خداوند ماه
لتی دهد تا بلکه کسانی برای جبران عهدی پابرجاست به پایان رسد یا اینکه فرصت و مه

وَ «  حتی در آیۀ) .مْهُیلَبِوا سَلُّخَفَ( مافات از آن استفاده نمایند و توبه کنند تا آزاد گردند 
مْ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَالمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُ

فرماید که در هنگام نبرد هم اگر مشرکی برای فهم حقیقت  می] ٦ :هتوب[» قَوْمٌ ال یَعْلَمُون
است تا هاست، اقدام نمود شایسته که هدف جنگ و در پی آن اسارت انسان

تنها پناه دهند بلکه تا   نه، او را برای دستیابی به حقیقت، و مسلمانانآله و علیه هللا صلیپیامبر
 او را حمایت و پشتیبانی نمایند زیرا او در پناه پیمان و وفای به ، جایگاه امنرسیدن به

در همۀ ادیان و مکاتب بر آن است که امری  ،عهد یک مسلمان است و وفای به عهد
 در اسالم این نکوهش از دیگر  و البتهاست شکن سرزنش شده پافشاری شده و پیمان

به اشتر خطاب  السالم یهعل امام علی پنجاه و سوم ۀنامبه عنوان نمونه،  .ادیان شدیدتر است
 .مؤید این معناست ]٦١٤ـ٦١٣ ص،١٧[ نخعی

 :از استعبارت شود، مي استفاده  فوق آیۀاز آنچه نیبنابرا
 را ها ارزش و ها حرمت خدا، دشمن با زیقهرآم برخورد هنگام حتی به اسالم،  ـالف
 .دینما یم مراعات
 صدّ« از او بازداشتنی ها راه از جمله زین دشمن ساختن دمحدو و گرفتن ریاس ـ ب

 .است »هللا لیسب عن
 به اویی راهنما و دشمن شر دفع جنگ، و اسارت از نیدی اصل هدف که آنجا از ـ ج

 دیبا باشد قتیحق به افتیره خواستار ط،یشرا نیتر یبحران در دشمن اگر خداست، راه
 دیبا او تیامن جه،ینت به دنیرس تا و نمود فراهم را اوی ابی راه طیشرا و داد امان او به

 .شود حفظ
 و جهل بسا چه  که داشت توجه نکته نیا به دیبای اله دشمنان با برخورد در ـ د



  ٢٤٥  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

 به دیبا لذا باشد،ی اله تیهدا ریمس با آنانیی رودررو موجب نه،یک ا ینفرت نه وی ناآگاه
 »یَعْلَمُون ال قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ ذلِکَ... «: سندبر جهینت به و اندیشه کنند تا داد فرصت آنان

 .است مدت اسارت همان فرصت، نیا و] ٢١، ص٥ ، ج٢٩[
 جهادی حت ،یجنگ هر شروع از قبلی اسالم حاکم دعوت لیدال ازی ک یبسا چه

 بندگان بر خدا رأفت و نید کمال نشانگر که باشد فوقی قرآن عبارت بری مبتنیی ابتدا
 و اسالم به آنان دعوت از شیپ جنگ، بهی ابتدا زینی اسالم اتیوار در. است شیخو

: استآمده آله و علیه هللا صلیپیامبر  ازی ثیحد در .ستین روا قت،یحق به افتیره فرصت دادن
با کفار نجنگید مگر آنکه  (]٢٣٨ ، ص٢  ج،٥[ »  بَعْدَ الدُّعَاءِ إِلَى اإلِسْالم الْکُفَّارَ إِالّ تُقَاتِلِال «

 ).قبل از جنگ، آنها را به اسالم دعوت کنید
ه  فوق برشمردنۀگا  از مجموع آنچه در مورد هدف اسالم از اسیر گرفتن در آیات سه

گردد که در فرهنگ اسالمی به اسارت گرفتن انسان با  این نتیجه حاصل میشد،
لکه در  ناروا و نامطلوبی نیست بۀتنها مسئل  نهشد،ها و نتایجی که عنوان  فرض پیش

 خداوند ،در تمام موارد فوق.  ضروری استحتی الزم و پسندیده و ،شده  شرایط مطرح
اراده دارد تا بندگان را به مسیر رشد هدایت نماید و دعوت به اسالم، جهاد علیه کفار 

ها مانعی در مسیر راه تکاملی خداوند   همه برای این است که انسان،حربی و اسارت آنان
 . تنها به رفتار مسالمت آمیز اکتفا نمایند، ایمان نیاورندو اگرجاد نکنند برای بندگان ای

از دیگر اهداف اسیر گرفتن، شکستن شوکت دشمنان و عزت بخشیدن به مسلمانان 
شریفه   و اینکه در آیۀاستکه عزت واقعي از آن خدا و رسول و مؤمنان   چرا،است
نظور است که با محکم بستن اسرا بتوان به  بدین م،»فَشُدُّوا الْوَثاق... «: فرماید مي

کردن و در کمین دشمنان  اسیر گرفتن، محاصره« همچنین. راحتي بر ایشان مسلط بود
  تا جمعندقادرمسلمانان ها   آنۀنشستن، راهنمایی به انواع وسایل است که به وسیل

 »ان رهایی یابد تا جامعه از شر آنندیا تعدادشان را مضمحل سازند ان را از بین ببرمنشد
 .]١٥٢، ص٩ ج،٢٠[

 تا  استشان ایعبرت آموختن به معاندان و حامیانر اهداف اسیرگرفتن، از دیگ
وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ «:  هجوم و تجاوز را به ذهن خویش راه ندهندۀاندیش

 وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
 آماده بسیج کنید، تا یهاو هر چه در توان دارید از نیرو و اسب ( ]٦٠: أنفال[» ... یَعْلَمُهُم
که ـ  را جز ایشان یدیگر]  دشمنان[، دشمن خدا و دشمن خودتان و ] تدارکات[با این 
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های ترساندن   یکی از راه). بترسانید ـشناسد یو خدا آنان را مشناسیدشان  یشما نم
آوردن   دشمن و واداشتن او به تأمل و حسابگری قبل از تجاوز، آمادگی کامل و فراهم

در اثناي اسیر گرفتن البته جانبه بر اوست که   همهۀابزار و تجهیزات و نشان دادن سیطر
 .]٤٩٩، ص٣ ج،٣٦[ ١ها است ها و ابزار یکی از این راهجنگ 

او فرصت یافتن و امکان حضور ترین اهداف گرفتن اسیر را  شاید بتوان یکي از مهم
 تا با معارف اسالم و قوانین آن و نگاه انسانی و الهی آن  دانستاسالمیجامعۀ در فضای 

اً یُؤْتِکُمْ  خَیْر  قُلُوبِکُمْ إِنْ یَعْلَمِ اللَّهُ في «: آشنا شوند و با میل و رغبت به آن بگروند
خیري ] اسیران[هاي شما  یعني، اگر خدا در قلب .]٧٠: أنفال [»خَیْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْکُمْ

مراغی معتقد . کند ببیند، بیش از آنچه از شما گرفته شده، به شما خوبي و خیر عطا مي
 ت به مصلحت و خیر بشر اساگر پیروزی و برد با حق باشد، اسیر گرفتن قطعاًاست که 

 .]٣٥، ص١٠ج ،٣٢[
 اسرای مسلمان، واداشتن مبادلۀواداشتن دشمنان به قبول شرایط مسلمانان، مثل 

ها را  دشمنان به تمکین و پذیرش شرایط و مصالح دیگری که امام مسلمانان تقاضای آن
 ].نیز یکی دیگر از اهداف اسیر گرفتن است []١٢١ ، ص١٣ ، ج٩[ داند الزم می

 
 گیری  نتیجه. ٧
هدف . اند  جعل شده احکام اسالمي با توجه به هدف دین و به عنوان مسیر نیل به آن ـ١

هاست و لذا تمامي احکام باید به این مهم و با توجه به جوانب آن  اصلي دین، رشد انسان
 .اجرا گردند

 احکام مربوط به جهاد نیز از این مهم استثنا نیستند و باید در مسیر رشد و تعالي ـ٢
 در باب السالم یهمعل بیت  و اهلآله و علیه هللا  صلیبا بررسي آیات و سیرۀ پیامبر. جرا درآیندبشر به ا

شود که اساساً جهاد در اسالم، در دفاع از دین الهي و جهاد، این نکتۀ مهم مشخص می
 .گاه به صورت تعدي و ظلم جایز نیست گیرد و هیچ امنیت جامعۀ اسالمي صورت مي

از طرفي جنگ، لوازمي دارد که اسیرگرفتن . کند  بر دیگران تحمیل نمياسالم، خود راـ ٣
است که اصل اسیر گرفتن با توجه به فضاي حاکم بر جنگ و روشن.  لوازم است یکي از آن

 .است، اما آنچه اهمیت دارد نوع نگاه و برخورد اسالم با اسیر استمخاصمه امري طبیعي 

                                                                                                                                            
أمر اللّه سبحانه المسلمین باعداد القوة و استکمال العدة لألعـداء و المـراد              ... «: یسدنومغنیه چنین می  . ١

 ]٤٩٩، ص٣ ج،٣٦[. »...ء   العدو رمحا کان أو صاروخا أو أي شيیبالقوة کل ما یتقوى به عل



  ٢٤٧  ها و اهداف، انگیزهالسالم  علیهمبیت اهلجهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و  

ت نبوي و سیرۀ علوي، اسیر پس از جنگ به تشخیص  طبق آیات شریفۀ قرآن کریم و سنـ٤
است در برابر تحویل شود یا با پرداخت فدیه و نیز ممکن  ، یا بدون شرط آزاد ميالسالم یهعل امام

به هر ترتیب هرگونه رفتار غیرانساني با اسرا از نگاه اسالم ممنوع . شود اسیران مسلمانان مبادله 
  .ها است محوریت هدف اسالم در رشد دادن و تعالي انساناست و این خود، دلیل دیگري بر 
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