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  ن مسیحییاروحاناز دیدگاه صلیبی هاي  جنگ مشروعیت
  ها برابر صلیبیو مقایسه آن با ماهیت جهاد مسلمانان در 

  سادات میرمحمدي* معصومه
  يدهكچ
نزدیک ه کصلیبی است هاي  جنگ  ه تاریخ به خود دیده،کهایی  ترین جنگ ی از طوالنیکی

هـا چـه بـوده و     ت ایـن جنـگ  ه علّکاین. خان شده استفرسایی مور قلم ۀبهان، به دو قرن
چه توجیهی ها  بخشی به این خشونت ها در مشروعیت دهندگان این جنگ آغازگران و ادامه

معاصر ایـن  فقیهان  ۀدر اندیش ه جهاد مسلمانان در برابر متجاوزان مسیحیکو این  اند، داشته
  ل دارد.است، جاي بحث و تأمداشته ماهیت و مبنایی ها چه  جنگ
هـاي   جنـگ  عیـاري از  تمام ۀنمون، هاي صلیبی جنگ هکاصلی این نوشتار آن است  ۀفرضی
نتوانسـته اسـت   » جنگ عادالنه«مسیحی در باب یان سازي روحان ه آموزهکاند  س بودهمقد

 ةبا آمـوز آنها  انطباق ةاجاز، ها زیرا روایات تاریخی از این جنگ؛ را تغییر دهدآنها  ماهیت
قالب جهـاد بـه ظـاهر     چه درها نیز ـ   جهاد مسلمانان با صلیبیدهد.  نمیرا جنگ عادالنه 

ـ است داشته ماهیت جهاد دفاعی ـ    دستانه ی و چه در قالب جهاد تدافعی و پیشیابتدا ه ک
  اند. مشروع دانسته، آن را ها این جنگ ی معاصرِشیعه و سنّان هیفق

صلیبی، جنگ مقدس، جنـگ  هاي  جنگ ویناس،کاسالم، مسیحیت، آگوستین، آها:  اژهکلیدو
 .عادالنه، جهاد دفاعی
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  مقدمه
نار غایت اصلی ادیان کوقتی در ـ   بار حیات اجتماعی انسان اسفاین پدیده ـ   جنگبررسی 

مبنـاي  ، . همـین واقعیـت  یابد مینگریسته شود، اهمیت دوصدچندان ) عدالت و صلح(الهی 
وقـوع   ۀتر دامنـ  بیشهرچه  تحدیدنیز آمیز براي رسیدن به صلح  هایی صلح طرح روش ۀاولی

انـد. چنـین    دهکـر از سـوي دیگـر را فـراهم    آنهـا   ردنکـ مـدار   سـو و قـانون   کها از ی جنگ
ه بستر آن در دین وزیـن  کاي  است. ایده انجامیده» جنگ عادالنه«ردهایی به طرح ایده کروی

البتـه   ـاما در مسیحیت  ؛ وحی و در ضمن آیات قرآن فراهم آمده بود اسالم از ابتداي نزول
، بسـتر خـود را در   اسـت رنش و خضـوع  کـ  هبـه تمامـ  ه دیـن  کـ ـ   شـده  تحریفمسیحیت 

واقـع نسـبت   اود و درک می ویناسکتوماس آو  سنت آگوستینچون انی روحانی  سازي آموزه
  رسد. هاي اصلی این دین، عنصري وارداتی به نظر می به آموزه

پـاپ  بـه وسـیلۀ    1095نـوامبر   27ه در کصلیبی هاي  جنگ ناقوس شروع اولین دوره از
 ةیعنـی در پایـان دور  ، سـال بعـد   لرمون فرانسه به صدا درآمد، تـا دویسـت  کدر  اوربان دوم

اشرف خلیـل   سلطانبه وسیلۀ ا کدنبال اشغال شهر عه (بم 1291سال  ها در هشتم این جنگ
نگر چنین واقعیت  وتهک ورزانِ غرض، همه آزرد. با این یت را می)، همچنان گوش بشرمصري

ه در کـ  طـوري  اند. به گزافی را از نظر دور داشته و دین اسالم را دین جنگ مقدس خوانده
ه دسـتور از بـین بـردن تمـام     کـ ه این دین اسالم اسـت  کرایج این بود  ةقرن نوزدهم، عقید

  است.رده کند صادر ا ه خارج از دینکرا  سانیک
اي  وحشـیانه صلیبی و رویـدادهاي  هاي  جنگ گزاف نیست اگر بگوییم وقوع و استمرار

اي براي توسـعه و تنـویر لـزوم     انگیزه، خوداند،  رخ دادهها  ه به روایت تاریخ در این جنگک
ه کـ هـایی   ورزي ها و غـرض  در پاسخ به بدفهمی، در مقابلاند؛  ها بوده مدارسازي جنگ قانون

 ةردي تطبیقـی بایـد دیـد انگیـز    کـ رویدر پـیش گـرفتن   شود، با  روا داشته می به دین اسالم
داشـته  چـه ماهیـت و روشـی    ، چه بوده و جهاد ایشانها  مسلمانان از جهاد در برابر صلیبی

  است.
خصـوص  و اندیشـمندان مسـیحی در  یـان  هـاي روحان  سازي آموزه، ه خواهیم دیدک چنان

ـ ـ   مشروعیت جنگ و چـه  ) صـلیبی هـاي   جنـگ  از وقـوع پـیش  (صـورت پیشـینی   ه چه ب
برخی را بـر آن داشـته تـا غافـل از علـل و      ـ   ها) از وقوع این جنگ پسصورت پسینی ( به

هـاي   جنـگ «از مشروع بودن ایـن  ، »جنگ عادالنه« ۀها، در لواي اندیش هاي این جنگ انگیزه
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گرایانـه   اقعآن در بررسی ودرستی و نادرستی ه کادعایی است ، و اینبگویند سخن » مقدس
  هد شد.خواروشن ها  این جنگ روایت تاریخیِ

 صـلیبی هاي  جنگ ترتیب در راستاي توجیه جهاد مسلمانان در فقه اسالمی معاصرِ بدین
(گفتـار دوم)،   ران مسـیحی کـ در نظـر متف ، ها بخشی به این جنگ (گفتار سوم) و مشروعیت

  (گفتار اول).دقت کنیملح جنگ و ص ةنگرش هر دو دین به آموزبه چگونگی  شایسته است

  در مسيحيت و اسالم . جنگ۱
ه در مسیحیت و اسالم براي مشروعیت جنگ کهایی  فهمؤلّ ۀبا ارائایم  کوشیدهدر این بخش 

گرایانـه   ه در ادامـه، بسـتر قضـاوتی واقـع    کـ ارائه شده است، بینشی تطبیقـی حاصـل شـود    
اسالمی از جهاد در برابـر   صلیبی و تحلیل فقههاي  جنگ توجیه فقه مسیحی ازدرخصوص 

  کند.، را فراهم ها صلیبی

  جنگ؟ ةصلح يا تفريط در آموز ة. مسحيت: افراط در آموز۱ـ۱
ه دیـن  کـ دارد   نشـان از این واقعیـت  ، تاب مقدسکنگاهی گذرا به متن عهد عتیق و جدید 

حضـرت موسـی   ر خروج، فْدر سو حتی  1یهود، جنگ و ستیزه را به رسمیت شناخته است
 ،اسـرائیل بـه سـرزمین موعودشـان     خوانده است. در جریان ورود بنی 2»جنگاور«وند را خدا

(الگـویی مشـابه بـا روایـت      3انـد  شـده  عـام مـی   قتلـ اعم از زن و مرد  ـ اهالی شهرها  همۀ 
طور مسـتقیم یـا    ه براي خدا (بهک ها از آنجا این جنگ ۀصلیبی) و همهاي  جنگ مورخان از

س بودنـد.  انـد، مقـد   شـده  موسی) و یا به همراه خدا انجام میغیرمستقیم از سوي حضرت 
بـه طـور   ، رود ار مـی کـ اسـرائیل بـه    بنیهاي  جنگ ه درخصوصک» جنگ مقدس«اصطالح 

ه مـا را بـه ایـن    کـ اما شـاید بهتـرین عبـارتی    ؛ ار برده نشده استک صریح در عهد عتیق به
 4.باشدسموئیل  در داستان اول» جنگیدن براي خدا«، شود اصطالح رهنمون می

ی کبه جنگ و خشونت مـبهم اسـت. گـویی آیـین مسـیح، سـلو      عهد جدید رد کاما روی
را بـراي مؤمنـان بـه رسـمیت      5»پـروري  اخالق ضعیف«رنش و تواضع و نوعی کسرشار از 

بیـزاري  ، در عهـد جدیـد   6شناسد. همه جا صحبت از زندگی در صلح و آرامـش اسـت.   می
در عهد جدید از مسـیح چنـین نقـل     7مطرح شده است.تري نسبت به اعمال خشونت  بیش

بـه دلیـل    8».با شمشیر مجازات خواهند شـد ، ه شمشیر به دست گیرندکسانی ک«شده است: 
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 ةه در حـوز کـ ه برخـی بـه درسـتی معتقدنـد     کخاضعانه در انجیل است   ردهايکهمین روی
  9اند. مسیحیان فریب یهودیان را خورده، طلبی جنگ

هـاي   جنـگ  تحـت عنـوان  کلیسـا  ه کبوده هایی  اصلی جنگیژگی و» جنگ مقدس«ة اید
ه همـواره در چـارچوب   کـ هـایی   جنـگ  کـرد؛  مـی دویسـت سـال تجـویز    در طول صلیبی 

ولـی در اصـل بـا ماهیـت     » جنگ عادالنه«هاي مسیحی در باب  پاپ قدیسین وسازي  آموزه
»اند. اي و وارداتی از یهود، توجیه شده عاریه» سجنگ مقد  

ویـژه   ه بـه کـ ـ  10گرایانه رد صلحکنتیجه تضعیف روی سقوط امپراطوري رم و درمتعاقب 
 ۀدو نـوع جنـگ در اندیشـ    ــ  در زمان اوج امپراطوري رم و اعتالي مسیحیت رواج داشت

ه میـراث تـورات بـود) و جنـگ عادالنـه. جنـگ       کمسیحی مجاز دانسته شد: جنگ مقدس(
دار مقامـات مـذهبی    اعتبـار خـود را وام  هاي ایمـانی اسـت و    دنبال اهداف و ایدهه مقدس ب

ـ  کشر صلیبی) وهاي  جنگ (مانند باشد میلیسا ک  ۀفریضـ  کیـ  ۀت در جنگ مقدس بـه مثاب
ومتی و دولتی بـراي  کمقام ح کدستور یدر پی عموماً ، ه جنگ عادالنهکدینی است؛ حال آن

ه کـ ادالنـه  گیـرد. جنـگ ع   صورت مـی ) دفاع از قلمرو، افراد یا حقوق(مانند اهداف دنیایی 
امـل  کاز نـابودي  ـ برخالف جنگ مقدس  ـ   دنبال اهداف سیاسی است تا مذهبیه تر ب بیش

  11.ندک دشمن و خشونت علیه غیرنظامیان نهی می

  : اعتدال در آموزه جنگ و صلح. اسالم۱ـ۲
یل جامعـه و اصـالح جهـان اسـت،     کدینی اجتماعی بوده و غایت آن تشـ ، ه اسالمکاز آنجا

اسالم ـ  . داند میناپذیر  نتیجه جنگ را امري اجتناب در 12.جهاد نداشته باشد تواند قانون نمی
و تمـام شـئون   دارد اي وسـیع   دایـره ـ   ندک ه از حدود اندرز تجاوز نمیکبرخالف مسیحیت 

امـا ایـن   ؛ طرفـدار صـلح اسـت   ، دین اسـالم  کش زندگی بشر را مد نظر قرار داده است. بی
  انجامد. نمیجنگ  ةموزواقعیت به تفریط در اعتقاد به آ

وقـوع  گوناگون مراحل دربارة منظم و مشخص قوانین از وجود ، در منابع اسالمیدقت 
منـد   قاعـده پایـان  شـروع تـا    ۀناپذیر را از لحظـ  اجتناب ةه این پدیدککند  حکایت میجنگ 

متقـدم و  دیـدگاه فقیهـان   از ، بخشی به جنگ در منابع اسالمی نیـز  مشروعیتادلّۀ سازد.  می
ه در تعبیر و تبیین جهـاد و ماهیـت آن دارنـد، قابـل برداشـت      کهایی  تفاوتبه رغم متأخر، 
شمرد: جهـاد بـراي    میرا چنین برادلّه گیري از آیات قرآن این  با بهره محمد حمیداهللاست. 
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ترین تجـاوز صـورت گیـرد؛     مکخدا و در راه خدا باشد؛ به قصد دفاع انجام شود؛ با اعمال 
ه به زور کاز محلی اینکه  ه یافت شود تاک شتن دشمن است در هرجاکشامل ، نگیدنحق ج

بـه  آنکـه   مگـر ؛ خدا ممنوع است نۀریزي در حریم خا بیرون رانده شود؛ خون، ردهکف تصرّ
ه بـا  کـ منظور دفاع مشروع باشد؛ با رعایت دقیق معاهـدات و دیگـر تعهـداتی انجـام شـود      

بنابراین افروختن آتش جنگ براي اجبار مردم بـه پـذیرش    13؛شده استبسته غیرمسلمانان 
از قبیل (ي هاي ماد طلبی براي جاه، هیچ جنگی نیز نیقیو به وجه تجویز نشده  اسالم به هیچ

  مجاز نیست.) طلبی، خودستایی و موارد مشابه توسعه
و  کالسـی کهمه در بررسی مشروعیت جهاد در اسـالم بایـد میـان فقـه سـنتی و       با این

در فقـه  ـ   اعـم از شـیعه و سـنی   فقیهـان ـ   قائل شـویم.   کیکهاي انتقادي معاصر تف رایشگ
، ن دیـدگاه ردنـد. در ایـ  ک ی و دفاعی تقسـیم مـی  یجهاد را به دو نوع ابتدا، اسالمی کالسیک

فایی بـر هـر مسـلمانی    کبه صورت واجب کم  دستاصل بر جهاد است و جهاد ابتدایی هم 
آیات جهاد در قرآن را ناسـخ آیـات     ین دیدگاه گرایش دارند،ه به اکرانی واجب است. مفس

جهـاد در اسـالم را نیـز    مسـئلۀ  مبناي نگرش خاورشناسان بـه  ، ردکدانند. این روی صلح می
خوانـده  » دین جنگ«ه دین اسالم را کرد است کدهد و ایشان براساس همین روی یل میکتش

 ه خارج از این دین هسـتند از بـین ببـرد.   کسانی کرا  ۀه آمده تا همکدانند  و آن را دینی می
ان کنی از ارکاسالم و رهاي  فریضهاي از  جهاد را فریضه  )همانند اهل سنت(فقه سنتی شیعه 

ه کـ افزایـد و آن این  میبر آن اما بالفاصله قید بسیار مهمی ؛ داند فایی میکدین و البته واجب 
تی شیعه به امام معصـوم تعریـف شـده    ه در فقه سنّکـ   جهاد جز به حضور و اذن امام عادل

  14.نیستجایز ـ  است
ردهـاي انتقـادي   کبرخـی روی   ی،هاي رایج در فقه سنتی شیعه و سـنّ  اما برخالف نگرش
قائـل  ی و دفـاعی  یجهـاد ابتـدا   کیـ کبـه تف ـ    اعم از شیعه و سنیـ  معاصر در فقه اسالمی

درنتیجه  ؛ندجهاد ۀر آیات مطلقمفسه، ده آیات مقیکاند  ران معاصر بر این عقیدهکنیستند. متف
این دیـدگاه میـان علمـاي      صرفاً دفاعی است.، صلح اصالت دارد و ماهیت جهاد، در اسالم

نـد و بـا نگرشـی    ا الت و شرایط اجتمـاعی در گیرودار اقتضائات زمانه، تحو ه بیشترکمتأخر 
  15ن فراوانی دارد.دارا نشینند، طرف آیات قرآنی میتفکر در عمق ت به فراتر از نگرش سنّ

هـاد فقـط در قالـب    ه جکـ توان گفت هیچ تردیدي وجود ندارد  براساس این دیدگاه می
؛ گیرنـد  ل مـی کاین دفاع شهاي  مصداقمحور گرد هاي اصلی  اما بحث؛ دفاع، مشروع است
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مصـداق دفـاع فقـط دفـاع از     آیا ه کبحث بر سر صغراي این مطلب است ، بارت دیگربه ع
 16رود؟ دفاع به شـمار مـی  ، ت همت خود است؟ یا دفاع از انسانیر ملّثکخود یا حدا شخصِ

ـ  کفرد یا ی کتوان معیار را صرفاً ی در اینجا نمی ل بشـریت  کـ ، ه معیـار کـ بل، ت دانسـت ملّ
همان   است،منطبق صلح و جنگ  ۀهاي انتقادي معاصر در زمین ه با نگرشکاین معیار . است

هـاي موجـود    بنـابراین نظـر بـه دیـدگاه    ؛ بـوده اسـت  در طول حیات اسالم پذیرفتنی معیار 
توان گفـت: اوالً دفـاع هـم در     می، انتقادي معاصر ۀاندیش ةخصوص مفهوم دفاع در حوزدر

(انجـام   بینـی دشـمن   قابل پـیش  ۀدشمن به سرزمین اسالمی و هم در برابر حمل ۀحمل برابر
نیـاً دفـاع هـم شـامل     ثا 18.نـد ک صـدق مـی   17»جنگ تدافعی«قطعی در آینده) یا همان  ۀحمل

ه دشمنان از تبلیغ دین، ایمان کشود و در مواردي  سرزمین و جان و مال و هم دین مردم می
نند، برخورد با آنـان ماهیـت دفـاعی    کجلوگیري اعمال دینی  فرایض وآوردن مردم و انجام 

، نیشهروندي و مـد  فردي انسان است و نه حقّ نه حقّ، زیرا گرایش به توحید؛ ندک پیدا می
البته اسـالم از   19؛باشند آن حق آگاهاز آزادانه کم  دسته حق انسانی است و همگان باید کبل

رَاه کال ا( راهکاین دین براساس برهان و منطق است، نه اجبار و اۀ طرف دیگر به دنبال توسع
  ).م و لی دینکم دینُکفی الدین قَد تَبینَ الرُّشد منَ الغَی، لَ

اسالمی براي حقوق بر جنـگ و حقـوق    ۀپارچ کمند و ی این سیستم نظامرغم وجود به 
گیري  هاي نادرست از منابع اسالمی و یا بهره فهمی و برداشت جکدر جنگ، خاورشناسان با 

متقدم مسلمان، به نقد دین اسالم پرداختـه و جنـگ را    نهایهاي برخی فق مغرضانه از دیدگاه
تلقّـی   مشـروع و مجـاز   20دیـن شمشـیر اسـت،   آنها  بیره به تعکلی در دین اسالم کبه طور 

ماد صلیب و به نام یـاري  ه با نکهاي بسیاري  ه گویی خشونتکاست   نند. این در حالیک می
انـد، از   ردهکدار  قلب تاریخ را در قرون وسطی سیاه و جریحه، لیساکام کولی به ، دین مسیح

  اند. ها را مشروع پنداشته جنگاین ، خودگمان نظر ایشان به دور مانده و یا به 

  صليبيهاي  جنگ ليسايي بهكبخشي  . مشروعيت۲
ه فرماندهان اروپـایی  کرشته عملیات جنگی بودند  کصلیبی یهاي  جنگ، به لحاظ تاریخی

(سرزمین مقـدس) از   گیري فلسطین هاي یازدهم تا سیزدهم میالدي به منظور بازپس قرن در
مـدت   طـوالنی هاي  جنگ ه علل واقعی اینکاما ایننداختند؛ راه ابه ، آنها را ومت اسالمیکح

بخشی  مشروعیتچگونگی لیساي قرون وسطی در کرد کدر تحلیل روی کش بی، اند چه بوده
  راهگشا خواهد بود.آنها  ها و توجیه به این جنگ
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  صليبيهاي  جنگ . علل وقوع۲ـ۱
انـد   شـمرده صلیبی برهاي  جنگ را براي آغازادلّه طیف وسیعی از ، خان غربی و مسلمانمور

دیگر قـرار  کـ در تعـارض بـا ی  ایـن ادلّـه   گویی ، آنها ورزيِ ه گاه به دلیل تعصب و غرضک
هـاي شخصـی و منـافع     سیاسی گرفتـه تـا انگیـزه   ـ   از دالیل مذهبی اند. در این طیف گرفته

هـاي   گجنـ   وقـوع  عامـل   ترین ، مهم خاناز مور شماري  . به روایت شود میتجاري مشاهده 
ه سـلجوقیان  کـ المقدس بود. گفتـه شـده    سلجوقی با مسیحیان بیت ترکان  بدرفتاري ، صلیبی

مسـیحی   ، بـه آزار سـاکنان    هجري پنجم   ةدر اواخر سد   المقدس و بیت  ط بر شاماز تسلّ پس  
  گرفتـه و حتـی   عـوارض   پرداختـه، از ایشـان     عیسـی  و زوار مرقد حضرت   المقدس بیت 

آمـده   کلیسا گـران    امر بر مقامات کردند. این  را مصادره  منطقه  از دیرها و کلیساهاي   تعدادي
با زائـران مسـیح   نادرست رفتاري ، ه مسلمانانکاما این مطلب  21؛شد  جنگآغاز ساز  و زمینه

بـا  همـراه  زنـدگی   کداراي ی، دولت اسالمی ۀاست. مسیحیان در ذماشتباه امالً ک، اند داشته
 ۀه در سـای کـ شـد   بهتر از مسیحیانی رعایت مـی ، حقوق مذهبی آنانداشتند و امنیت و رفاه 

از دارد کـه  منـابع اسـالمی روایـاتی     22.ردنـد ک هاي مسیحی شرق و غرب زندگی مـی  دولت
ی کـ حتی ی« .کند حکایت میه توجه و اهتمام زمامداران مسلمانان به نصاري و یهود اهل ذم

ه مسلمانان کند ک المقدس نقل می هاي بیت اي از رئیس اسقف طبق نامهاز نویسندگان غربی، 
تـرین   مهمباید باورند که  بر این  یشتر مورخان اما ب 23؛»اند به عنوان قومی عادل توصیف شده

)  (بیـزانس  شـرقی   روم امپراتـوري   و انحطاط  را ضعف  صلیبی هاي  جنگ وقوع سیاسی  عامل  
م.) از  1071ق./ 463در نبـرد مشـهور مالزگـرد (      سخت  شکست ور بیزانس در پی ت. امپرا دانست

درآیـد و    سـلجوقی  سپاهیان   تصرف صغیر به   از آسیاي وسیعی   هاي شد بخش سبب   سلجوقیان که
 دفـع  ) قرار گیرنـد، بـراي   شرقی روم  امپراتوري قسطنطنیه (پایتخت   در مجاورت سلجوقیان 

ـ  که بـه    هایی سرزمین گیري  باز پس، و نیز ودخ از پایتخت  خطر آمـده  رف سـلجوقیان در تص
پاپ به این دلیـل  درخواست کمک کرد.   فرستاد و از وي  دوم اوربان   پاپنزد  بود، سفیرانی 

تحقـق  )  شـرقی   ارتـدوکس  با کلیسـاي   کاتولیک   کلیساي حد شدن تّ(م  آرزوها و اهدافش  که
  24، با این درخواست موافقت کرد.شد افزوده می در اروپا   فوذشو ن و بر قدرت  یافت  می 

هـا   جنگ در این  اي  انگیزه به  کدام هر، اروپا نیز  غرب جوامع مختلف  هاي  و گروه طبقات 
،  فرمـانروایی  جدید بـراي   و سرزمین  تیول   امید کسب به   و شاهزادگان کردند؛ امیران   شرکت
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بـود؛   و اشـراف   از اعیان  و دفاع  و ماجراجویی  جنگ  ارتزاقشان  ها راه تن اینکه  ها براي شوالیه
ـ   دادند و اوضاعی می را تشکیل  جامعه   ضعیف طبقات  اروپا که  عادي  مردم  بـار داشـتند    ترقّ

گریـز از   بـراي   کاران  و خالف داران تیول  و ستم از بردگی  و رهایی   ثروت  امید کسب به ، نیز
   25عدالت.

 صـلیبی در هـاي   جنـگ  ه در آغازکاي  طی خطبه، هکها بود  جوشش همین انگیزهدر پی 
ـ  «رد، اظهار داشـت:  کلرمون فرانسه ایراد که.ق.) در  488م. ( 1095سال  اي  !کاي نـژاد فران

لیساي قیامت نهید؛ آن سرزمین را از چنـگ  کخدا! ... قدم در طریق  ةنژاد محبوب و برگزید
ات نده از لـذّ کبهشتی است آ، خود بر آن استیال یابید؛ اورشلیمرید و ار بیرون آوکقومی تبه
... مشـتاقانه رنـج ایـن     هـا  سرزمین ۀتر از هم ها، سرزمینی است به مراتب ثمربخش و نعمت

وت الهـی  کـ نیـد، و در عـوض بـه حشـمت مل    کل سفر را براي آمرزش گناهان خویش تقب
  26».گرم باشید پشت

انـدازد تـا    هـاي تـورات مـی    تر به یاد آمـوزه  شنونده را بیشبیانات پاپ در آغاز جنگ، 
صـلیبی بـه لحـاظ    هاي  جنگ هکت این ادعا بر فرض صح، هاي انجیل. از سوي دیگر آموزه

ه الگـوي ایـن   کـ تـوان نتیجـه گرفـت     شدند، می خاص می ۀمنطق کجغرافیایی محدود به ی
، خان مسلمان نیزرخی مورمقدس در عهد قدیم یا تورات است. بهاي  جنگ مشابه، ها جنگ
ه در غـرب  کاند  ردهکتلقّی  صلیبی را جنگ مقدس یا تجاوز مسیحیت علیه اسالمهاي  جنگ

ماهیـت  ، خـان گرفت. در واقع ایـن مور در نهایت سراسر مدیترانه را فرا مدیترانه آغاز شد و
  27.اند دهسان خوانکی، اسپانیا و سوریه به وقوع پیوستنده در سیسیل، کرا هایی  جنگ ۀهم

شـاید  رو،  ؛ از ایـن انـد  افر خوانده شدهکپرست و  در برخی منابع مسیحیان، بتمسلمانان 
، ضـد  مسـیحیان بـه گمـان   ه کـ ویژه از این زاویـه   بهـ صلیبی  هاي  جنگ هکادعا کرد بتوان 

سـازي  کپا(انـد و هـدف    مقـدس و خـدایی بـوده   ـ   گیـرد  پرست صـورت مـی   مسلمانان بت
حـال  بـه هر  28ند.ک را توجیه میآنها ) شتار وسیعک( ۀوسیل) پرستان المقدس از وجود بت بیت

غیرمسـیحیان قـرار گرفـت و     ۀمسـیحی در مقابـل همـ    ۀصـلیبی، کلمـ  هـاي   جنگ در طول
ر د. در آن دوران، مسیحیان تصـو شآزادسازي سرزمین مقدس، فکر مشترك مسیحیان اروپا 

لکه از نظـر اخالقـی نیـز برترنـد؛ در     کردند نسبت به مسلمانان نه تنها از جنبه مذهبی، ب می
جویـانی خشـن و    صلیبی، مسلمانان چیزي جـز جنـگ  هاي  جنگ چشم مسیحیان حاضر در
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ذهـن  ، اسـالم تمسخر و ذکر نقاط ضعف مسلمانان و ، رو از این؛ آمدند وحشی به شمار نمی
  29.رده بودکمسیحیان را به خود مشغول 

هـاي دینـی و در    در لـواي انگیـزه  نخسـت  ه کطلبانه و حتی شخصی  هاي توسعه انگیزه
بـراي  ؛ ردنـد ک بروز پیدا ، بیشتر صلیبی آخرهاي  جنگ حجاب جنگ مقدس قرار داشتند، در

کـه از سـال   را  شارل دانـژو ، لوئى نهمطلبى و مقاصد شخصى برادر  خان توسعهمور، نمونه
مدیترانـه   ۀق.) بر صقلیه دست یافته و درصدد تشکیل حکومت واحد در عرص666م.(1268

  30.اند در حمله به تونس شمرده لوئىمهم در تحریک  یعامل، بود
آوردنـد.   لیسـا بـه ارمغـان مـی    کهـا و   ي بسیاري براي پـاپ منافع ماد، هاي صلیبی جنگ

آوردنـد و   میلیسا درکاموال خود را با شرایط بسیار سودآوري به رهن ، جویان صلیبی جنگ
توانسـتند بـه جنـگ برونـد،      ولی نمـی ، گرفتند صلیب برمیه کفروختند. افرادي  میآن یا به 

لیسـا  کبـه وسـیلۀ   صـلیبی  هـاي   جنگ ردند. مالیاتک لیسا خریداري میکمعافیت خود را از 
لیسـا در  کبه وسیلۀ شده  ه تخمین مبلغ گردآوريکاي  شد. به گونه آوري و مدیریت می جمع

هـا   ف صـلیبی ه به تصرّکایی ه ه سرزمینکضمن این 31ن نیست.کصلیبی ممهاي  جنگ دوران
روز  هـا روزبـه   بـدین ترتیـب پـاپ    32گرفتنـد.  میت مطلق پاپ قرار میکآمد، تحت حا درمی

  ن جنبش داشت.بسیاري براي خشنودي از ای ۀ، ادلّلیساکشدند و  قدرتمندتر می
هـا بـه    ماندگاري بـراي صـلیبی   ماديِ ۀصلیبی در نهایت هیچ نتیجهاي  جنگ، همه با این

زود مسلمانان آنان را عقـب  خیلی اما ؛ دست آنان افتاده المقدس ب ارمغان نیاورد. مدتی بیت
به ارمغـان آوردن مـرگ و   ، ها مهم این جنگ ۀتنها نتیج. المقدس چیره شدند رانده و بر بیت

 بود. ضـمن ـ فلسطین  آسیاي صغیر و ویژه ساکنان به ـ   نوایی براي مسلمانان و مسیحیان بی
بـه مراتـب بـر    ، نظر آراستگی، آسایش، فرهنگ و جنگه از کتمدن اسالمی نشان داد اینکه 

  دارد. تمدن مسیحی برتري

  صليبي: از جنگ مقدس تا جنگ عادالنههاي  جنگ . مشروعيت۲-۲
ـ سیاسـی    ۀانجیل صرفاً سرشار از دستورات اخالقی است و اندیش، ه اشاره شدکطور  همان

ه بـار اصـلی در   کـ . به همین دلیل است نداردیل دولت و اصالح جهان کتشبراي ماعی اجت
ن مسـیحی قـرار گرفـت.    اهـا و روحانیـ   بر دوش پاپ، سازي براي جنگ در مسیحیت آموزه

الگوي ، براي جنگ با غیرمسیحیانري خود کهاي ف بنیان ۀه عمالً در ارائکن مسیحی اروحانی
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هـاي خـود    براي توجیه اندیشـه  ،داشتند پیش چشم دور نمیدر تورات را از » جنگ مقدس«
تأویل آیـات  ، یا به عبارت بهترتفسیر ؛ بلکه رفتند صریحاً سراغ تورات نمی، جنگ ةدر حوز

  .بودانطباق جنگ با مسیحیت راهگشاي ایشان در محور انجیل،  صلح

  نگ عادالنهيب جنگ مقدس و جك: تردر نظريات آگوستين . مبناي مشروعيت پيشيني۲ـ۲ـ۱
، عمومـاً  داشـت باالیی  ۀمرتب کاتولیکه میان مسیحیان کفریقاي شمالی ااسقفی در  آگوستین

خود درخصـوص   ۀمبانی اصلی اندیش، اما وي؛ شود مسیحیت شناخته می ۀپدر جنگ عادالن
  33رده بود.کریزي  پایه، آمبروزسنت  شهاي استاد جنگ عادالنه را بر آموزه

ستاد خود پیشـی گرفـت.   معیارهاي اولیه براي تعیین جنگ عادالنه از ا ۀبا ارائ آگوستین
مقـام  یـک  دلیـل عادالنـه داشـته باشـد،      که جنگ باید یکعبارت بودند از این، این معیارها

 یتـ ور بایـد انگیـزه و نی  کو مقـام مـذ   رده باشدکسیاسی مشروع باید دستور جنگ را صادر 
آخرین حربه بـراي  ، آگوستین د. جنگ از نظري داشته باشبراي صدور چنین دستور درست

ردن جنگ صرف واژه و لفـظ و تـأمین   کمحدود ، ه ويک طوري به؛ شد میتلقّی  تحقق صلح
 ،بـه نظـر وي   34.دانسـت  شتار آدمیان با شمشیر مـی ک تر از را بسیار مقدس صلحراه صلح از 

  35.جنگ نه خود، گري در جنگ است، خشونت و وحشیشدهاز آن بازداشته آنچه در انجیل 
 داد، ارائـه جدید از آیات انجیل  هاییبراي انطباق نظریات خود با انجیل تفسیر آگوستین

سی به صورت تو سیلی زد، روي دیگـر  کاگر «ه ک را اعمال این آموزه ۀوي دامن، براي نمونه
، بـا طـرح ادعاهـایی محـدود     »صورتت را نیز به سمت او بگردان و دشمنت را دوست بدار

شـیش مربـوط   کمـؤمن و برتـري چـون     ه این آموزه به مسـیحیِ کدعاهایی نظیر اینا 36؛ردک
ه این آمـوزه بایـد بـه    کروحانی بار شود؛ یا اینضرورتی ندارد بر مردم عوام و غیرشود و  می

ه وي کـ  نـه در جـایی   ،گیـرد  خود در معرض صـدمه قـرار مـی   ، ه فردکمحدود شود  جایی
عشـق درونـی قـرار     ةها در حوز ه این آموزهکدرصدد حفاظت از دیگران است؛ یا این ادعا 

ه ایـن تعلیمـات بـراي    کـ گیرند و جایگاهی در حوزه عـدالت بیرونـی ندارنـد؛ و یـا این     می
کننـد   میپست رسمی فعالیت  که در یکنه مقامات دولتی ، اند اشخاص خصوصی بیان شده

. وي کننـد افراد تابع خـود (مـثالً سـربازان) را هـدایت و مـدیریت      حق دارند ، و براي مثال
نـه لزومـاً اقـدام    ، نـد ک مـی تلقّـی   درونی ياهمچنین این فرمان مسیح را امري مرتبط با تقو

  37ی و بدنی.کفیزی
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گرایی انجیل مربوط به  از انجیل به عمل آورد، صلح سنت آگوستینه کدر پی توجیهاتی 
و لـزوم تالفـی   کننـد  تواننـد اعـالن جنـگ     ان و سران جامعـه مـی  رهبر؛ اما افراد عادي شد

دسـتور جنـگ از    ربخشد. دلیل صدو صدمات و تنبیه مجرمان عمالً به جنگ مشروعیت می
در پـی  ه کـ ومت و آغاز آن از سوي شهروندان، برقراري نظم طبیعی است؛ نظمی کسوي ح

تواند دستور  می، مصلحت بداندجنگ را به شهریار ه کصلح بشر است. بنابراین در صورتی 
صـلح و امنیـت جامعـه    برابر الیف نظامی خود را در کت یدند و شهروند نیز باکآن را صادر 

  38.انجام دهد
ه اهداف جنگ عادالنـه را تنبیـه مجـرم،    کاست  سیسرونهاي  دیدگاهشبیه ها  دیدگاهاین 

امـا  ؛ دانسـت  مـی  نگدیده به وضعیت پیش از ج تالفی خسارات و بازگرداندن سرزمین ستم
صـرفاً  ، ه وي از عـدالت در نظـر داشـت   کـ تعریفـی  «زیـرا  ، از این هم فراتر رفت آگوستین
 ه وي عدالت را احتـرام و رعایـت حقـوق مـذهبی    کبل؛ حقوق قانونی ساده نبود ةدربردارند

حقوق مسیحیت یـا  در ه کدانست. بنابراین جنگ در مواردي  (البته حقوق مسیحیت) نیز می
. ایـن ایـده   کـرد  میو مشروع جلوه شده توجیه نیز، صورت گرفته بود نقضی سا لیکحقوق 

ه جنـگ مقـدس و عادالنـه را بـا هـم      کـ را صـلیبی  هـاي   جنگ ه در نهایت راه توجیهکبود 
هـاي   جنبش بزرگ احیاي مذهب و قرون ایمان (قـرن  ةو در دور 39آمیختند، فراهم آورد می

داد،  مخالفت را به مردم و حتی پادشاهان نمـی  مجالِلیسا ک ۀسلطآنها  ه درکدهم و یازدهم) 
ه کـ شـود   ها هموار ساخت. بنابراین اگرچه گفتـه مـی   بستر فراخی را براي پیشبرد این جنگ

گـاه   هـیچ وي امالً متفاوت بوده و کمقدس صلیبی هاي  جنگ از آگوستین ۀجنگ عادالن ةاید
ه عالمان دینـی  کاما این واقعیت  40،رده استکنشر مسیحیت استفاده نبراي  ياز جنگ ابزار

انـد،   توجه داشته  آگوستین هايس صلیبی به تفسیرجنگ مقد ةوین ایدکقرون وسطایی در ت
؛ داشـت  را از نظر دور نمی آگوستینهاي  آموزه، زنی پاپ اوربان دوم«است. حتی  ناپذیرارکان
 اري و زیارتکوکمانند نی(مفاهیم مورد قبول مسیحیت دیگر ه مفهوم جنگ عادالنه را با کبل

  41».زد پیوند می) اماکن مقدس

  صليبيهاي  جنگ تالش براي اعطاي مشروعيت پسيني بهويناس و كآ .۲-۲-۲
در پـی  قرن یازدهم تـا هفـدهم   ول طدر ه که افرادي کحکایت دارد هاي اخیر از آن  بررسی

از ایـده جنـگ   مقدس بودند، عمومـاً  هاي  جنگ لیکطوره صلیبی یا بهاي  جنگ حمایت از
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 -1225(وینـاس کتومـاس آ ، اندر ایـن میـ   42ند.گرفت میتوجیه مواضع خود بهره در  عادالنه
، کردنـد  مـی پیـروي  ، از او از خـود پـس  ران کـ ه بسـیاري از متف کـ از آن جهت  43م.) 1274

گسترش بحث اشاره شد، آغاز ه در کاي  جنگ عادالنه را به گونه ةاید، . ويتر است برجسته
جنگ عادالنه را بـه ایـن ترتیـب منسـجم      و معیارهايا. کرداتی آن را پردازش داده و از جه

از آن بایـد پیشـنهاد صـلح صـورت     پـیش  داشته و البته  44دلیل عادالنه کد: جنگ باید یکر
ت باشد و جنگ باید با نی 45گرفته باشد، دستور به جنگ باید از سوي مرجع صالح حکومتی

47پذیرد. صورت 46درست ةت و انگیزنی 
 گـر روي دی« ةخصـوص آمـوز  ژه درویـ  انجیـل و بـه   گرایـیِ  براي توجیه صلح آکویناس

ه دوسـت داشـتن دشـمن و برگردانـدن روي     کـ ، بر این عقیده بود »صورتت را نیز برگردان
فـرد   کروحانی یـا یـ   کی ۀرهیافت درونی است و موقعیت فرد به مثاب کی، گر صورتدی

دفاع از خود را مبتنی بـر   ةوي انگیز، گرز سوي دیاما ا؛ عوام در اعمال این آموزه نقش دارد
ایـن اقـدام را    ۀریش، که داشت اي گرایانه رد عقلکه با رویکبل ؛دانست حس خودخواهی نمی

 وینـاس کآرد. کـ  حق طبیعی قلمداد می کی ۀو به مثاباست عقلی  ةگزار کیکه حفظ حیات 
هـا سـخن    ایـن جنـگ  ، در قـرن سـیزدهم از پـذیرش    اسـت صلیبی معاصر هاي  جنگ ه باک

ـ  هـاي جنـگ   بیان، لحن و موضوع سخن وي از موعظـه روش با این حال ؛ گوید می  ۀافروزان
بـه طـور   اسـت،  پـردازان جنـگ عادالنـه     ی از نظریهکیکه وي  48زیادي دارد. ۀها فاصل پاپ

وعـده داده  هـا   هـا بـه صـلیبی    ه پاپکه آیا بخششی کپردازد  میپرسش مشخص تنها به این 
 آکوینـاس «یا خیر. گیرد  می، در برزه پیش از اداي عهد خود بمیرد نیکرا یی وج ، جنگدبودن

حتی اگر هرگز بـه سـرزمین   ؛ دي صلیبی به آمرزش خواهد رسیجو ک جنگه یکمدعی بود 
  49».مقدس نیز نرسد

باعث  آکویناسه اجبار براي تغییر دین ممنوع است. همین نگرش کمعتقد بود  ویناسکآ
، وياز بـا پیـروي   صـلیبی  هـاي   جنـگ  براي توجیـه مشـروعیت  ، سندگانبرخی نویتا شده 

صـلیبی در  هاي  جنگ اگرچه«را وارونه و مغایر با واقعیات تاریخی جلوه دهند: آنها  ماهیت
تري وجود دارد.  اما واقعیت تاریخی پیچیده، گرفتند افران صورت میکملحدان و ضد ظاهر 

اي جنـگ   گونـه آنهـا   هکبل، ندادند افران رويکرف شتار صکبراي تغییر دین یا ها   این جنگ
ه بـه مسـیحیان و   کـ آزاري بـود   ،افرانکـ شـتار  کشـدند. در واقـع علـت     مـی تلقّـی   عادالنه

حملـه  آنهـا   ار بـه ایمـان و اعتقـاد   کـ داشتند و در واقع با ایـن   میسیونرهاي مسیحی روا می



   ۱۰۱ با . . .و مقايسه آن  ن مسيحيياروحاناز ديدگاه صليبي هاي  جنگ مشروعيت

 

نـه بـه   ؛ شـمارد  مجاز میجنگ را ، من مسیحیؤم کی«نویسد:  چنین می ویناسکآردند. ک می
ایشان از آزار رساندن و جلوگیري ه به منظور کبل، کافران...منظور تحمیل اعتقاد و عقیده به 

لیسـا در صـورتی   ک، آکویناسنظر بر اساس بنابراین  50».ردن به ایمان و اعتقاد مسیحکحمله 
عادالنـه   ه همـان شـرایط و معیارهـاي جنـگ    کـ فار اعتبار ببخشد کبرضد  تواند به جنگ  می

)کفـر د و صـرف  شـ وجود داشته با )صلیبیهاي  جنگ ت مشروع براي آغازدلیل، مقام و نی ،
  باشد.پیروزمندانه افی براي جنگ صلیبی کتواند توجیه  نمی

ه همـان اصـول حقـوقی و    کـ داشتند ران او عقیده کف همدیگر و  آکویناسه کرغم اینبه 
 صـلیبی هـم رعایـت شـوند، امـا در عمـل      هاي  جنگ اخالقی ناظر بر جنگ عادالنه باید در

هـاي عملـی زیـادي     مذهبی عموماً مستعد افراطهاي  استدالل زیرا؛ افتاد این اتفاق نمیاغلب 
جنگ عادالنه همـین بـوده    کالسیکپردازان  ی از اشتباهات نظریهکمعتقدند ی 51بودند. برخی

ایـن   52.انـد  نـداده وجـه نشـان   مـذهبی ت هـاي   جنگ افی به تمایالت نامحدودکاندازة ه به ک
اي درخصوص رعایـت اخـالق    تدریج دیگر هیچ دغدغهه ه بکتمایالت نامحدود باعث شد 

ه تا جنگ صلیبی کمعتقد است  ریموند اشمانتدشمن وجود نداشته باشد. بر ضد در اقدام 
فاسـد  جنـگ عادالنـه را    ةدار و ایـد  هکه صورت گرفته بود، جنبش را لکهایی  افراط ،چهارم
دشـمن  ضـد  هـر اقـدامی   دادن ه انجـام  کایندربارة ي ي جددهاه تردیکبه طوري  ؛بودکرده 

  53.دشمطرح ، مجاز است

  وت مسيحيدر برابر عدااسالمي ت لعداسلمانان در آينه تاريخ:جهاد م صليبي وهاي  جنگ .۳-۲-۲
ادیـان و  سایر ه پیروان کبل، نه تنها مسلمانان هاي صلیبی جنگ ه وقوعکنخست باید بگوییم 

نصیب نگذاشت. اواخر قـرن یـازدهم    را نیز بی 54ها) سکمسیحی(ارتدو هاي هحتی دیگر فرق
ه کاروپا بود. یهودیانی ساکن صر دیگري در زندگی یهودیان ع سرآغاز، ن منظرمیالدي از ای

 ،بودنـد سـاکن  انگلیس و سواحل رود راین ، فرانسهمانند شورهاي اروپاي غربی کدر بیشتر 
یـان  جو جنـگ  اولـین گـروه از  رو،  ؛ از ایـن ثریت مسیحی نداشـتند کخوبی با ا ۀگاه رابط هیچ

ت در نبرد بـا مسـلمانان،   کبراي شر المقدس سوي بیتت به کاز حر، پیش متعصب مسیحی
ه کداشت در این زمان عقیده  بان دومرپاپ او ردند.کرا آغاز ) انیهودی(افران اروپا کعام  قتل

 هکـ یهودیـان اروپـا   اسـت  ، واجـب  المقـدس  بیـت ج سفري دراز به ردن رنکهموار  پیش از
المقدس هم از  یهودیان بیت 55شندگان خداوند ما، مسیح هستند، به قتل برسند.کبازماندگان 

گـروه  المقـدس،   ه در زمان حمله بـه بیـت  ک چنان؛ ها در امان نماندند صلیبی یورش و هجوم
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 ۀهمـ ، انامـا فرنگیـ  ؛ کردنداصلی اجتماع  ۀنیسکبه تقلید از اجداد خود در آنها  ازشماري  بی
شـته  ک، که قصد فرار داشتندسانی کنیسه را آتش زدند. کهاي خروجی را بستند و سپس  راه

  56.زنده سوختند شدند و بقیه زنده
ه کـ این است ، بیانگر اند ردهکخان غربی و مسلمان روایت ه مورکهایی  جنایتحال  اینبا

بـه طـور کلـی هـدف     «زیـرا  ؛ بغض و کینه کلیسا قرار گرفته بودنـد  بیش از همه، مسلمانان هدف
درون و  فعالیت مذهبی و پاپیسم در این برهه از تاریخ مسیحیت، بیدار کردن احساس مـذهبی از 

  57»عالمت خطري علیه مسیحیت اروپا بود.، ه براي مدت طوالنیکنابودي اسالم بود 
خـان  میـان مور انجـام دادنـد،   المقـدس   در اشغال بیتها  صلیبی هکدرخصوص جنایاتی 

خـود نیـز بـه نقـد آن     ، مسیحینیان روحاه کي بود به حدها  تاجماع وجود دارد. این جنای
وار بـه درون   دیوانـه ، بودنـد شـده  ه پـس از رنـج بسـیار پیـروزي     ها ک صلیبی 58اند. پرداخته
 ی راکودکـ رد و ها و مساجد ریختنـد و هـر زن و مـ    ها هجوم بردند و به داخل خانه خیابان

 59».بـاال آمـد  هـا   صلیبی خون مسلمانان تا زانوان«ه کاي  به گونه؛ غ گذراندنداز دم تیدیدند، 
ـ   ه خـود از تعصـب و سـوء   کـ یان صـلیبی  جو جنگ این خوي وحشیگري در بـه  آنهـا   تنی

 ه تـا آخـرین  کـ بل ،المقـدس فـرو ننشسـت    ف بیت، نه تنها با تصرّحکایت داشتمسلمانان 
  گرفت. ی از میان مسلمانان و فرهنگ اسالمی قربانی میصلیبهاي  جنگ

پایبنـدي  ، هـا  صـلیبی  جهاد بادر طول ه مسلمانان کدر حالی است ، ت وحشتاین روای
ه کـ ق) 539م ( 1144دند. از سال دین خود به اثبات رسان ۀهاي بشردوستان خود را به آموزه

بـه وسـیلۀ   المقـدس   بیـت  فـتح د و بـا  شـ مسـلمانان آغـاز   نیروهـاي  هاي  تدریج پیروزيه ب
همواره خود را نمایان سـاخته  ، اسالمی ۀعادالن اوج گرفت، اصالت جهادالدین ایوبی  صالح
نان ایـن شـهر دعـوت    کالمقدس از سـا  پیش از ورود به بیت الدین صالح، نمونه براي؛ است

بـه شـمار   روز ، پیـ شهر بپردازند. وي که با توجـه بـه شـرایط موجـود     ةآیند ةکرد به مذاکره دربار
مایـل   از ایشان خواست که شهر را بدون جنگ به وي واگذارند و آن دسته از اهالی کـه ، رفت می

 ةه در دورکـ اما مسیحیان با همان غروري ؛ نندککوچ با اموال و اثاث خود ، ستندبه ماندن نی
ورود از پـس  مسلمانان،  ة، فرماندالدین صالحدهند.  به وي پاسخ منفی می، قدرتشان داشتند

غربـی یـا   ـ هیچ فرد مسـیحی   به دهد که  سربازان خود دستور می المقدس، به فرماندهان و به بیت
 الـدین  صـالح  گیـرد و  هیچ کشتار و غـارتی صـورت نمـی   رو،  برسد؛ از این ينباید آزارـ   شرقی

  60.ن مقدس خود بیایندکتوانند به زیارت اما ها هرگاه بخواهند می غربی هکند ک اعالم می
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  يان صليبيجو جنگ در برابر ماهيت جهاد مسلمانان. ۳
بـود   اي شـدید  فرقهتعصبات ت سیاسی و دچار تشتّ، صلیبیهاي  جنگ ازپیش جهان اسالم 

تـوجهی   ها بود. ناامیـدي و بـی   گیري و پیشرفت این جنگ لکزمینه و علت مهم ش، که خود
ایـن  دهنـدة   ، ادامـه خود، زالمقدس نی عموم مسلمانان پس از جنگ اول صلیبی و اشغال بیت

نتـوان  کـه  ب شـده  سبآن دوره بنام همین تعصب دینی عالمان و فقیهان گویا ها بود.  تتشتّ
شیعیان فـاطمی و  ، آنهارا دریافت؛ اغلب صلیبی هاي  جنگآشکار آنان در خصوص  موضع

ها بایـد   گاین جندربارة آنها  ردکبا این حال براي احراز روی؛ پنداشتند افر میکاسماعیلی را 
  رد.کبررسی آنها  نظر از تعصب لی و صرفک را به جهاد به طورآنها  نگرش

  . جهاد دفاعي در برابر محاربان۱-۳
ه در واقـع  کـ ـ   اعم از شیعه و سـنی ـ متقدم  فقیهان ه پیش از این نیز عنوان شد، نظر ک چنان

ی و دفاعی بـوده  یابتدادو قسم به جهاد  کیکاند، بر تف صلیبی بودههاي  جنگ عصر وقوع هم
ی داشتند، جهاد به منظور دعوت به اسـالم  یمتقدم از جهاد ابتدان هایه فقکاما مفهومی ؛ است

ه همـان  هـا کـ   صـلیبی  مسـلمانان از جهـاد در برابـر    ةبنـابراین انگیـز  ؛ ن استو نشر این دی
ی. از یتـدا نه اب، گنجد جهاد دفاعی می ةالمقدس از آنان بوده است، در حوز گیري بیت بازپس
ی از کـ یاشاره کرد که ق) 460ـ  380( شیخ طوسیتوان به  می، عهفقه سنتی شیبزرگان میان 
نویسـد:   مـی  النهایـه . وي در بوده استصلیبی هاي  جنگ عصر همن هایبر فق تأثیرگذارافراد 

فـایی  که واجـب  کـ شـود   ان آن محسـوب مـی  کـ ض اسـالم و از ار یاي از فرا فریضه ،جهاد«
ه جهـاد جـز بـه اذن او جـایز     کـ اما از جمله شروط جهاد، وجود امام عادل اسـت   ؛است...

امـور   ةه او [در زمـان حضـور] بـراي ادار   کـ سی کیا حضور   نیست و جهاد بدون ظهور او،
ه خود امام یا چنین نایبش مـردم را بـه جهـاد دعـوت     کمسلمین نصب نموده و یا بدون این

ه مسـلمانان مـورد هجـوم    کمگر این ؛شود... واجب نمینند، شایسته نخواهد بود و بر مردم ک
دشمن قرار گیرند و اساس اسالم یا جان و مال و خاندان افراد مورد تهدید قـرار گیـرد. در   

ی یـا  یاما نه به قصـد جهـاد ابتـدا   ؛ حتی با امام جائر، ن صورت جهاد و دفاع واجب استای
 61».منان و اسـاس اسـالم  ؤوندان و مه به قصد دفاع از نفس و خویشاکبل؛ همراهی امام جائر

اي بـه   ت نیـز در نامـه  م) از علمـاي اهـل سـنّ   1199 -1130 / ق 596-525(قاضی عسقالنی
ـ     آن جهاد را بر همه واجب می ه طیک الدین ایوبی صالح جهـاد   ۀدانـد (یعنـی آن را بـه مثاب
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ایـن  در تواند مؤیدي بر ایـن نظـر باشـد. وي     فایی) میکجهاد نه  ،ندک میتلقّی  دفاعی عینی
نند و مدعیان جهاد فقط در ک همه مسلمین فقط در دعوت تو را همراهی می«نویسد:  نامه می

طلـب  آنهـا   خـوانی و واجبـی را از   ند. تو آنان را به راه خـدا (جهـاد) مـی   ا زبان با تو همراه
واهی و جهـاد واجـب،   خـ  ه بـراي خـودت مـی   کـ ه پندارشان این اسـت  ک حالی در ؛نیک می

ۀ پـیش از حملـ  ، زنیـ  تی از علمـاي اهـل سـنّ   کـ ق)، ی 571 (معساکر ابن 62».مستحب است
بـاره   در ایـن   حـدیث   چهـل   المقدس، با گردآوري گیري بیت براي بازپس الدین ایوبی صالح

نیـز چنـین    غزالیاز  63د.کرصلیبی تشویق هاي  جنگ  جهاد دفاعی در جریان  به مسلمانان را 
افران برگرفتنـد، بـر   کـ ه چون شهري یا والیتی از دیار اسالمی را کبدان «ه: کنقل شده است 

ردن و بـه جهـاد رفـتن چـون اسـتطاعت      کت جهاد مسلمانان واجب شود در وقت، نی ۀهم
نـی و  که عمر در رضاي خداي تعـالی نفقـه   کاز این بهتر «... ند: ک همچنین اضافه می» یابند.
 ۀخان كه خوک[را] افران باز ستانی و تربت خلیل کاست از  اانبی ۀه قبلک[را]  سالمقد بیت

  64».اند، از دستانشان بیرون آري ردهکافران ک
بـود. بخـش     شـده  تقسـیم    بـزرگ   دو بخش به   صلیبی هاي  جنگ  ۀآستان اسالم در جهان 

اداره   در قـاهره  فـاطمی   را خلفـاي   آن   غربـی   در بغداد و بخـش   عباسی را خلفاي  آن  شرقی  
، هـر دو خالفـت، خالفـت     مـی بـین ایـن دو بخـش    یرغم وجود کشمکش دابه کردند.  می 

هـاي   فرقـه هاي غیرمتعصـبانه بـه    البته نگرشـ آن دوره  ن هایاسالمی بودند و اگر نگرش فق
دیگـر در برابـر حملـه و تجـاوز      ، دفاع از دولت اسالمیِکنیمرا بررسی ـ   اسالمیگوناگون 

ه فقیهـان بـراي   ک ها و تعبیرهایی عنوانشده است. در واقع تمام شمرده غیرمسلمانان واجب 
. گروهـی از فقیهـان   دیـر گ مـی دربـر  نیـز  را ، این قسم از دفاع اند برشمردهیافته  دفاع سازمان

بـاره فتـوا داده،    ه در اینکاند. نخستین فقیهی  به طور صریح فتوا دادهباال  ۀدرخصوص مسئل
 ،صـلیبی درگذشـت  هاي  جنگ ه اگرچه پیش از شروعک، فقیه شیعی است ابوالصالح حلبی

 ۀه از منطقـ کـ بـر مسـلمانانی   «بسزا داشت. وي معتقد است:  يتأثیر، ن دورهفقیهان ایبر اما 
به یـاري آنـان    ه مسلمانان در حال نبرد با متجاوزانکجنگ دورند، واجب است در صورتی 

ت سـنّ  فقیهـان اهـل   65»ننـد. کوچ نمایند و با متجاوزان نبرد کجنگی  ۀنیازمند باشند، به منطق
بـه وجـوب دفـاع از    ، نیـز بـود)   آخر صلیبیهاي  جنگمعاصر که  مالکی احمد کلبی  (مانند 

  66.اند افر فتوا دادهکدولت اسالمی دیگر در برابر تهاجم دشمنان 
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ه کـ تـاب بـوده اسـت    کصلیبی در واقع با آن دسته از اهل هاي  جنگ جهاد مسلمانان در
ـ   نیـز  دیار اسالم (مسلمانان و به مرتکب محاربه شده و  هجـوم  اسـالم)   ۀغیرمسـلمانان تحـت ذم

  سـاکن   مسـلمانان شـوند، غیر  مـی   نامیـده »  حربـی «اً اصـطالح   که  مسلمانغیر  بودند. دشمنانآورده 
هسـتند    آن  و حمایـت   اسـالم   شریعتۀ از حیط  و خارج  اسالم  از سرزمین  خارج  ، یعنی دارالحرب

  شوند، ازحـق   داراالسالم  بدون اجازه داخل  اگر آنان«  باشند. در نتیجه می  اسالم  والیت  و در وراي
اخـراج،    در معـرض   بنـابراین ؛ نـد ا  دشـمن   ، آنـان  صحیح  در مفهوم. برخوردار نیستند   تاقام

  67».نمایند  ، ترك از اخطار الزم  را پس  اسالمی  قرار دارند و باید سرزمین  قتل  حتی یا  حبس

  به مظلوم كمك. جهاد براي همدردي و ۲-۳
نان کسـا  کمـ کیـان صـلیبی، درخواسـت    جو جنـگ  وجهی دیگر براي جهـاد مسـلمانان بـا   

ی از اهداف اساسی جهـاد در  کاصوالً اگر یمسیحیان بود. به وسیلۀ شده  هاي اشغال سرزمین
بران و رهـایی مظلومـان و مستضـعفان از    کاران، مستکراه خدا را برخورد با طاغوتیان، ستم

 رسـانی  بـراي یـاري  تواند مبنایی مشروع  خود می خودي ن هدف بهظلم و ستم آنها بدانیم، ای
ه که نداي مظلومی را بشنود کس کهر«فرمایند:  می رمکه پیامبر اکاست گفتنی شود. تلقّی 

در ایـن   68».سـت اعتنا باشـد، مسـلمان نی   خواند و بدان بی خود فرا می کمکمسلمانان را به 
نشـده  اي به مسلمان بودن یا نبـودن مظلـوم    و اشارهآمده لی کعنوان مظلوم به طور ، ثحدی

دیـده بـه    طلبی مسلمانان سـتم  یاري، صلیبیهاي  جنگ ةتوان گفت در دور بنابراین می؛ است
توانسـت عـاملی بـراي دعـوت بـه جهـاد از سـوي دولـت اسـالمی باشـد؛            طریق اولی می

اجـازه جنـگ     اسـالم   مجاهدان  به«رفتند:  مصداق این آیه به شمار می کش ه بیکی انمسلمان
  نـاحق   به  که  مؤمنانی  . آن آنها قادر است  خداوند بر یاري کشیدند و  ستم  زیرا آنان ؛داده شد
  .)40ـ 39(حج: ». یکتاست  پروردگار ما خداي :گفتند می  ، جز آنکه شدند  آواره  هاشان از خانه
هـا  صـلیبی بـه وسـیلۀ   المقـدس   اند چند روز پس از اشـغال بیـت   ردهکخان روایت مور ،

المقدس به دمشـق آمـده و از شـامیان     شتار بیتکینی و بازماندگان نخستین پناهندگان فلسط
، به بغداد رفـت  قاضی هروي دمشقیه کیاري است  این درخواستدر پی  69.جویند مدد می

گـاه   هـیچ «سازد. وي اظهار داشت:  مسلمین را در این زمینه بیدار ۀب خلیفتا غیرت و تعص
نون هرگز سرزمین آنان چنین وحشیانه کبودند. تاتوهین و تحقیر نشده ، همسلمانان بدین پای

جهش ناگهانی در در آغاز المقدس  شتار و تاراج بیتک» .دستخوش نهب و غارت نشده بود
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نخسـتین اقـدام رسـمی در    ، القضـات هـروي   اما نداي جهاد قاضی؛ ردکجهان اسالم ایجاد ن
 زاغون حنبلـی  ابنجمله  عالمان بغداد از، زمان ندر همی 70شده است.شمرده مقاومت  ۀزمین

در  71.داشـتند نقش بسزایی ، دعوت به جهادبه بغداد  ۀخلیفدادن  توجهدر همراه مردم بغداد 
زیرا سرپیچی زمامداران از جهاد بـه  ند؛ را به جهاد وادارام کّواقع مسلمانان موظف بودند ح
امـر مسـلمین بـه     اگر ولـی «زد. در این راستا  دیده لطمه می موقعیت اسالم و مسلمانان ستم

ه از جهاد سرباز زند و این موجب سلب اعتماد امت شود، باید با ولیده و عدعلت قلّت ع 
 72».دهد، تعویض شود لیف جهاد را انجام میکه تکامر دیگري 

 ـن و ستمدیدگان  او یاري مظلوم کمکدرخواست پاسخ دادن به برخی عالمان مسلمان 
و جهـاد   73 ه واجب دانستهکبل، زجایتنها را نه ـ   بودندرز آن با ۀه پناهندگان فلسطینی نمونک

حتـی بـه   ، . بـه نظـر آنهـا   شـمردند ه مصداقی از جهاد دفاعی کبل، ییدر این زمینه را نه ابتدا
ي سـد ، ن ظلممظلوم باشد و ایکسی ه کقدر  ه همینکبل؛ ستنینیازي مظلوم  کمکتقاضاي 

رد انتقـادي معاصـر در   کـ رویبه افی است. اگر بخواهیم کآورده باشد، پدید براي سعادت او 
 هـاي انسـانی   وقتـی در ایـن نگـرش دفـاع از ارزش    بگـوییم  باید کنیم، توجه نیز این زمینه 

رود، بـه طریـق اولـی     و حمله بـه شـمار مـی   ، هجوم هاي انسانی و تجاوز به ارزش، مقدس
بـر ضـد   مشـروعیت جهـاد   شتار مسـلمانان،  کآزادي و  ،تجاوز به سرزمین و نقض استقالل

  .آورد را فراهم میها  صلیبی

  . جهاد تدافعي و پيشگيرانه۳-۳
ـ   صـالح فرمانـدهی  المقدس به  ها در بیت صلیبی سپاه اسالم به ۀحملگفتیم که  وبیالـدین ای 

انسـان را در  ن است کو این امر ممپذیرفت صورت  )م1187در سال (بیش از نیم قرن بعد 
شـد،  نیـز عنـوان   پیش از این ه کطور  اما همانبر ضد آنها دچار تردید کند؛ مشروعیت دفاع 

بیـرون رانـدن متجـاوزان حربـی از     ـ   البتـه جهـاد دفـاعی   ـ ی از مبانی مشروعیت جهاد  کی
ومـت وقـت   که تا آن زمان به دلیل تعلـل، سسـتی و ضـعف ح   کات مسلمانان است سرحد

، محقق نشده بـود. از سـوي   دربارة آن گذشتبحث ه کاي  ت سیاسی و فرقهمسلمان و تشتّ
الملـل   ی از شرایط دفـاع مشـروع در حقـوق بـین    که امروزه یکتجاوز داشتن فعلیت ، گردی

صلیبی در قالب دفـاع مشـروع فـردي    هاي  جنگ معاصرن هایشناخته شده است، از نگاه فق
وجـود  بـا   74؛رشـو کنه در قالب جهاد دفاعی براي بیرون راندن دشمن از ، رفته شده بودپذی
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المقدس بـوده   به بیتآنها  از فعلیت یافتن تجاوزها پس  بر ضد صلیبیه جهاد مسلمانان کاین
هـم نباشـیم، بایـد    هـا   صـلیبی  برابر قائل به دفاعی بودن جهاد مسلمانان درحتی اگر است، 
وارد قلمـرو اسـالم شـده و هـر     دشمن با ه کمسیحیانی  برضددستانه  جهاد پیشکه  مبپذیری
اي از این قلمرو و تصرف آن وجود دارد، جهادي مشـروع و   به نقطهآنها  ۀان حملکه املحظ

  امالً معقول و منطقی است.ک
پیـدا  مسلمین و امیرالمؤمنین را داشت، وقتى یقـین    ۀکه عنوان خلیف مستنصر، مثال براي
د. [وي] ضـمن  کـر مصمم به جنگ و تصرف تونس است، اعـالم جهـاد   ، لوئى نهمکرد که 

جهـاد    ۀن، با آوردن آیاندلس از مهاجران و شیوخ موحدافراخوانى علما و بزرگان مغرب و 
مسـلماً در قالـب جهـاد    ، ن اقدام اویا 75هاى فراخوانى خود، مردم را بسیج کرد. در آغاز نامه

 گیرد. دستانه جاي می پیش

  گيري جهنتي
ه هم کر ایمان، اسالم آن زمان را سرخوش از اعتالي خویش در عص، لیساي قرون وسطیک

هـدف  ناپـذیر داشـت،   ارکبه لحاظ تمـدنی و هـم بـه لحـاظ قلمـرو جغرافیـایی برتـري ان       
حکایـت دارد  صلیبی از تعارضـاتی  هاي  جنگ هاي خود قرار داد. روایت تاریخ از توزي ینهک
همـه از میـان    بـا ایـن  . انـد  کـرده  ایجادرا آنها هاي خود  ورزي خان به مناسبت غرضه مورک

صـلیبی برداشـت   هـاي   جنـگ  در بـاب علـل   كهاي مشتر فهنده، برخی مؤلّکپراهاي  روایت
المقـدس از   ه در قالب نجات مسـیحیان و بیـت  کصلیبی هاي  جنگ . اهداف ظاهريشود می

هـاي   جنـگ «شد، شـباهت زیـادي بـه اهـداف      عنوان می (مسلمانان) افرکپرستان  دست بت
ه خـدا بـه اسـرائیل    کـ . تصرف سرزمینی 1« عبارتند از:، اهداف ندر تورات دارد. ای» مقدس

  76».پرستان سازي سرزمین موعود از بت ك. پا2وعده داده است؛ 
ةمقدس در حـوز هاي  جنگپذیر نبودن  هو بدون توجه به توجی، با افتخار خانبرخی مور 

دفـاع بـراي    مبـارزه در انـد   کوشیدهو   صلیبی را مقدس خواندههاي  جنگ  عدالت و اخالق،
بـراي تعمیـد دادن   آور  تالشی حیرت«ها نشان دهند؛  ایمان را توجیه مناسبی براي این جنگ

ه با نادیـده گـرفتن نامحـدود بـودن     کبودند نیانی مسیحی و روحابرابر، فقیهان در  77».جنگ
لیسا را به زحمـت و بـا   کصلیبی هاي  جنگ لیسا در زراندوزي و قلمروگستري،کگرایشات 
ن شـاهدي بـر ایـ   ، خه تـاری کدادند. حال آن تأویل در پوشش جنگ عادالنه جاي میتفسیر و 
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ـ   ۀواسطه ها نه ب ه این جنگکست مدعا ـ      تدلیـل و نی  ۀواسـط ه (حقـوق بـر جنـگ) و نـه ب
ه کـ انـد. ایـن ادعـا     عادالنه نبودهروي (حقوق در جنگ)، به هیچ ها  رفتارهاي جنگی صلیبی

خـان  نـد، نـه تنهـا بـه روایـت مور     کرد ر و اذیت مـی آزارا المقدس  مسیحیان بیتمسلمانان 
ه کـ بنابراین مبنـاي مشـروعیتی   ؛ رد شده استنیز، ه به شهادت راویان مسیحی کبل، مسلمان

افران مطـرح شـده   کـ یشان از درد رنـج  ک براي نجات هم آکویناسو  آگوستینهاي  در آموزه
ه کـ  چنـان ؛ رود عادالنه به شـمار مـی  دلیلی به خودي خود، البته این دلیل ؛ شود است، رد می

امـا  ؛ یشـان مظلومشـان بـود   ک به هـم  کمک، نیزها  صلیبیبر ضد جهاد مسلمانان ادلّۀ ی از کی
ه واقعیـت عینـی   کـ صلیبی این اسـت  هاي  جنگ ها در باب مشروعیت این روایت علت رد

ل تأییدکننـدة  ، عامـ گر، خـود دیهاي  فرقهبه یهودیان و مسیحیان ها  صلیبی اند. یورش نداشته
زائـران مسـیحی، ظلـم و جـور     بر ضد ه مسلمانان کست. به فرض ن ادعادیگري براي رد ای

ار؟! آیـا اسـتدالل   کـ دیگر چـه   هاي هرا به پیروان دیگر ادیان و فرقها  صلیبی داشتند، روا می
تواند در چارچوب دلیل  شندگان خداوندشان مسیح، میکجویی از  در انتقام پاپ اوربان دوم

جنگی اسیران نظامیان و  رحمانه غیر شتار بیکباید پرسید ، گربگنجد؟! از سوي دی 78دالنهعا
  گنجد؟!  میدام جنگ عادالنه کدر جریان اشغال شهرهاي مسلمانان، در قاموس 

بـه نظـر    صـلیبی وجـود داشـت،   هـاي   جنگ ه در استمرارکهاي مادي  با توجه به انگیزه
 ه متوجه آن اسـت کهایی  رغم تمام مذمت ـ به » هاي مقدس صلیبی جنگ«رسد اعتقاد به  می
اطالق عبارت جنگ مقدس به عنوان جنگـی بـا   ، گربه عبارت دی؛ هم وجهی نداشته باشدـ 

هـاي   جنـگ  در خصـوص   هاي معنوي در راه خدا و بدون توجه بـه اخـالق جنگـی    انگیزه
یبی از کتر، صلیبیهاي  جنگ ر واقعنباشد. ددرست اند،  مادي بودهادلّۀ ه سرشار از کصلیبی 

فرمول خـاص:   کاما با ی؛ اند بوده )جنگ مقدس و عادالنه(هر دو جنگ مجاز در مسیحیت 
س و جنگ عادالنه خالی از عدالت ؛ نتیجبدون  سِجنگ مقدچیزي جـز  ، بیکاین تر ۀتقد

  ارانه نخواهد بود.کجنگ تجاوز
 صـلیبی از جهـاد مسـلمانان در برابـر    ي ها جنگ مسلمان معاصرن های، توجیه فقبرابردر 
 دفـاع در برابـر تجـاوز   : بخشد ت دفاعی میبه این جهادها ماهینخست متجاوز،  يها صلیبی
بـه   توسـل  و دلیل مشـروع در  هدفک ه یکاسالمی هاي  سرزمیناز آنها  تا اخراجها  صلیبی

درخواسـت  ، گرندارد. از سوي دیهم نیازي به اذن مرجع صالح و جنگ شناخته شده است 
از سـوي   جنـگ  بـه  توسـل  تجـویز  دیگري بـراي  مشروع دلیل، شانیک یاري مظلومان و هم
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 اساسـی جنـگ   شـرایط  از؛ همچنـین  خوانده شـده اسـت  شده یادهاي  جنگ معاصرن هایفق
  د.رو یم شمار به اسالم در مشروع

ن هـا یتـوان بـراي جهـاد مسـلمانان در برابـر مسـیحیان از دیـد فق        ه میکماهیت دیگري 
ه کآن در صورتی بر اساس ه کدستانه یا تدافعی است  جهاد پیش  مسلمان آن زمان قائل شد،

توسـل    مورد هجوم دشمنان قرار خواهند گرفـت،  کنزدی ةنند در آیندکمسلمانان یقین پیدا 
ها  صلیبی صلیبی و الگويهاي  جنگ به جهاد مشروع دانسته شده است. شرایط و مقتضیات

ـ در بردارنـدة  المقـدس    بیـت وحشیانۀ ویژه پس از اشغال  بهـ شان   گیدر پیشبرد اهداف جن
بـدون وجـود محـدودیت    آن هـم   هاي اسالمی الوقوع به سرزمین عداوت و تجاوزي قریب

ایشـان را فـراهم   بـر ضـد   دسـتانه   مبناي مشـروعیت جهـاد پـیش   ، خوده کاست  جغرافیایی
  آورد. می

سـی  کجنگ عادالنه در اسالم بـر   ةآموزه اصالت کضمن این  حقوق در جنگ،دیدگاه از 
خان غربـی و مسـلمان از رعایـت اخـالق جنگـی و عـدالت در       روایت مور  پوشیده نیست،

. اصـالت  حکایـت دارد مسـلمان  به وسـیلۀ  گیري شهرهاي دیار اسالم  جریان جهاد و بازپس
بـاب جنـگ   سـازي در   ن مسیحی در آموزهاه روحانیکآورده پدید ها این اعتقاد را  این آموزه

  .اند اسالمی نظر داشته ۀبه قواعد حقوق بشردوستان  عادالنه
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
رد یکرو یکدر قالب ده، شده؛ اما صلح و عدالتی که در تورات آمز اشاره یصلح و آرامش نبه . البته در تورات 1

ن قوم با خدا دارند، درنظـر  یااست که  ل ارتباط خاصیدله ل و بیاسرائ یقوم بن ي، صرفاً برایو نه جهان ینشیگز
  گرفته شده است: 

Firestone, Reuven, Conceptions of Holy War in Biblical and Quranic Tradition, Journal of 
Religious Ethics, Vol. 24, No. 1 (spring, 1996), p.105-106.  

(خـروج   او جنگاور است و نـامش خداسـت   ...کنم میل یپس او را تجلسرود موسی: ...او خداوند من است؛  .2
  ).8:24ر ی(مزام ها ست؟ خداوند است! خداوند قدرت مطلق؛ خداوند فاتح همه جنگکین پادشاه جالل ی)؛ ا3:15

کنان شهرها، و به آتـش کشـیدن   عام تمام سا سخن از قتلـ هرجا سخن از جنگ است  ـ تورات  يجا ي. در جا3
  .)10: 41-43وشع ی)؛ (13: 8-11: (اعداد كنمونه، ر. يبرا؛ ستها آن
 طول تمام در و جنگید یم هک اوست يبرا چون؛ نشاند سلطنت خواهد تخت بر را فرزندانتان و شما خداوند،. «..4

 يهـا  جنـگ « ةشـد  تاب گمکم به یه در عهد قدکاست گفتنی ). 25:28»( .رسید نخواهد شما به يبد هیچ، عمرتان
بـه وسـیلۀ   مقـدس   يهـا  انجـام جنـگ   يبرا يدیرسد مؤ یه به نظر مک) 21:14(اعداد  ز اشاره شده استین» خدا

  .باشدل یاسرائ یبن
 .23، ص جهاد و موارد مشروعیت آن در قرآنمطهري، مرتضی . 5
 .15:33ان روم یحیپولس به مس ۀ؛ نام13:11ان قرنتس یحیه مسدوم پولس ب ۀ. نام6
ن یـ ال و مقاومت در برابر صدمه و حمله، صحبت شده است؛ مانند از مقابله مث م در موارد متعددی. در عهد قد7
 در یستگکشود. ش وارد همان صدمه نیز او خود باید به ند،ک وارد يگریبه د يا س صدمهکهر«د : یگو یه مکه یآ

ن رجـوع  ی)؛ همچن20ه ی، آ24، بخش انیتاب الوک(. دندان برابر در دندان و چشم برابر در ، چشمیشکستگ برابر
د انسان به عدم ی، در عهد جدبرابراما در ؛ )19:21( هیز تثنی) و ن21:24-25سفرخروج، ( مشابه در ید به عباراتینک

ل اشاره ین عبارت مشهور در انجیتوان به ا یم؛ براي نمونه، رنش در برابر صدمات دعوت شده استکمقاومت و 
ند، کرا بشـ  یسـ کرد و اگر دندان کور کد چشم او را یند، باکور کرا  يگریچشم د یسکگفته شده اگر « ه:کرد ک

ـ    ین؛ حتکد، با او مقاومت نیبه تو زور گو یسکه اگر کم یگو یاما من م؛ ستکد دندانش را شیبا  ۀاگـر بـه گون
، ینوشـته متـ  ، سرگذشت عیسی مسـیح » (بزنـد...  یلیش ببر تا به آن سیز پیگرت را نید ۀزند، گون یلیراست تو س

ن یملزم است شر را با شر و خشونت را با خشونت پاسخ ندهد و در ع یحیمس یگر، یک). به عبارت د5: 38ـ48
نامـه پـولس بـه    ( رو شـود.  ا خشونت روبهي عشق برویق آمده و با نیبر شر فا یکیر و نید با توسل به خیحال با

  )12: 17-21، مسیحیان روم
  .26:52 نوشته متی،سرگذشت عیسی مسیح، . 8
 .114، ص الشنقیطی. 9

ن یدر منشور ا» جنگ«ر واژه کژه عدم ذیو بهـ رد سازمان ملل نسبت به جنگ یکه روکاند  دهین عقیبر ا ی. برخ10
  یت در اروپاست:حیمس يل اعتالیدر اوا يزیست و ظلم یطلب صلح یۀبرگرفته از روح یبه نوعـ  سازمان

Keith J. Gomes, “An Intellectual Genealogy of Just War: A Survey of Christian Political 
Thought on the Justification of warfare, Small Wars Journal, p.1; available at: 
www.smallwarjournal.com 
11 Russell, p.2 
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  .23، ص جهاد و موارد مشروعیت آن در قرآنمطهري، مرتضی . 12
 .189ص ، محقق داماد یق مصطفی، ترجمه و تحقالمللی دولت اسالمی سلوك بینداهللا، یحم محمد. 13
 .133ص  ،1، ش سیاست  ،»یعیدر اسالم ش یمفهوم جنگ و اخالق نظام«، یرحیف داود. 14
خ یو شـ  م.)1266ق.(664 خ محمد عبدهیش چون یانیگرا توان به اصالح ینه مین زمیدر اسنت  اهل ياز علما. 15

الملل اصل را بـر صـلح    نیت بیبا توجه به وضعه کرد کاشاره د رضا نام یو رش م.)1310ق. (710محمود شلتوت
  www.iranstudies.org/fa»: در دو ســوي صلح و جنگ اسالم«ی ، مجتبانیفرهنگ: دانستند یم

ـ یتوان به شه یجهاد در اسالم هستند م یت دفاعیه قائل به ماهکز ین یین فقهایاز ب و  یئامـه طباطبـا  علّ، يرد مطه
 ، ص2 ج، المیزان، یین طباطبایمحمدحس؛ سید44ص  ،همان، يمطهر یمرتضرد: کاشاره  امه محمدتقی جعفريعلّ
حکمت اصول سیاسـی  ، جعفري تقیمحمد: ید بهنک، رجوع يجعفر یتق؛ و در خصوص اظهارات عالمه محمد66

      .302، ص اسالم
 44ن، ص همامطهري، مرتضی  16
 .190ص همان، حمیداهللا، محمد  17
  .60ـ59ن، ص همامطهري، مرتضی ؛ 68، ص در دو ســوي صلح و جنگ اسالم، انیفرهنگمجتبی  18
 .171، ص نظریه نسبیت در حقوق شهرونديمحمدجواد جاوید، . 19
اسالم  ةبار، درروح القوانینکتاب مشهور ها در  ، تحت تأثیر همین نوشتهير فرانسوکیو، متفکمنتسمونه، ن ي. برا20

ر بـه  کخورید، بدون تردید این ف یمذهب مسیح و اسالم برم یبه نتایج اخالق یوقت«رده است: کچنین اظهار نظر 
س مـذهب  کند و بـرع ک یاخالق را تعدیل م، زیرا مذهب مسیحپذیرفت؛ ه باید مذهب مسیح را کرسد  یاطر مخ

 کیه به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده، چون اساس آن متکشود... دیانت اسالم  یاسالم باعث تشدید اخالق م
روح و، کی: منتسـ »نـد ک یتند م و شدت شده است و اخالق و روحیات مردم را یبر جبر و زور بوده، باعث سخت

  .671ـ670، ص يبر مهتدکا ی، ترجمه علالقوانین
 27-26اهللا شادان، ص  ، ترجمه ولیهاي صلیبی تاریخ جنگرنه گروسه، . 21
 .102ص ، ، ترجمه عباس عربهاي صلیبی جهاد مسلمانان در جنگ محمد عاشور، د حمادیفا. 22
  .همان. 23
 اهللا عـزت ؛ 74ــ 73ص  ، ترجمه محمد حسـین آریـا،  مسلمانان و مسیحیان ءآرابرخورد ویلیام مونتگري وات، . 24

 .161ص ، اروپا در قرون وسطی،  ينوذر
  .105ـ104  صهمان،  محمد عاشور، د حمادیفا. 25
 .786-783ص ، ي، ترجمه ابوالقاسم طاهر4 ، جتاریخ تمدندورانت،  لیو. 26

27. Paul E. Chevedden, "The Islamic View and the Christian View of the Crusades: A New 
Synthesis", Journal of the History: Historical Association, V.93, p. 187. 

ـ بدتر از قتـل   ین مقدس، در سرزم یپرست ه بتکن مطلب اشاره دارند یه به ایدر سفر تثن يمتعدد يها بخش. 28
  )17: 1-7)، و(13: 19)،(12:29)،(7:1-4( پرستان است. بتی ـ شتار جمعک یحت
 43-42ص  ،، ترجمه غالمرضا سمیعىاسالم در قرون وسطىگرونبوم فن گوستاو:  29
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31. Munro, p. 352. 
  .116ص ، ییط طباطبای، ترجمه زهرا مهشاد محهاي صلیبی تاریخ جنگ، یمانرنس ونیاست .32
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