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مقدمه

مشقت «معنای به» جهد«است. این واژه از مصدر » جهاد«یکی از مباحث مطرح شده در فقه اسالمی 
معنای را بـه» جهـاد«توان رو می)، از این۲۰۸؛ راغب اصفهانی، ۱۳۳/ ۳است (ابن منظور، » یرویا توان و ن

دانست. شاید نخستین بار در قرآن کریم ایـن » پذیرش مشقت با به کارگیری توان و نیرو برای انجام کاری«
ل ایـن واژه در ایـن معنـا ) و پیش از آن استعما۷۳کار گرفته شد (توبه: به» جنگ با دشمنان«واژه به معنای 

/ ۲۱شود: (صاحب جواهر، ). جهاد در فقه اسالمی به دو دسته تقسیم می۳۲۵سابقه نداشته است (ایازی، 
۱۸(

الف: جهاد دفاعی، مبارزه با کفاری است که به قصد تسلط بر سرزمین، اموال و نوامیس مسلمانان یا از 
صـاحب جـواهر، ، ٢١٦/ ١الروضـة، اند (شـهید ثـانی،بین بردن اصل اسالم به کشور اسالمی حمله کرده

همان).
است (شهید ثانی،» مبارزه مسلمانان با مشرکین، ابتداءًا، برای دعوت آنان به اسالم«ب: جهاد ابتدایی، 

های اصلی این جهاد خواهد آمد.). در ادامه توضیحات بیشتری راجع به مولفههمان
بسـیاری با دو رویکرد متفاوت مواجه است. » جهاد ابتدایی«دهد تحلیلبررسی آثار محققان نشان می

دانند (شـافعی، منظور اصلی از جهاد را همین نوع می١)۲۱۶از فقهاء با استناد به آیاتی از قرآن کریم (بقره: 
ای اسـت ). براساس این دیدگاه این جهاد در فقه اسالمی امر پذیرفته شده۴/ ۲۱؛ صاحب جواهر، ۲۰۰/ ۴

). اصل وجوب آن همانند ضروری دین اسـت ۱۹/ ۹، ه؛ عالمه حلی، تذکر۹-۷/ ۳مسالک، نی، (شهید ثا
آن در صورت وجود امام یا نائب وی ) و وجوب۸/ ۲۱که مسلمانان در آن اختالفی ندارند (صاحب جواهر، 

).۱۱از مسلمات فقه شیعه است (همان، 
وجـود نـدارد و جهـاد قـرآن » جهاد ابتدائی«ه نام اما در مقابل برخی بر این باورند که در قرآن چیزی ب

). از نظر ۳۹-۱۶آبادی، ؛ صالحی نجف۲۲۹؛ دروزه، ۱۱۳/ ۳چیزی جز جنگ دفاعی نیست (سید سابق، 
) و اثبات ۳۶۲این دیدگاه تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی در فقه شیعه متأثر از فقه اهل سنت است (ایازی، 

که اثبات این جهاد مقتضی نـدارد؛ تضی مبتال به مانع هم هست. توضیح ایناین جهاد عالوه بر نداشتن مق
ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن «صورت مطلق واجب شده است، مثل: زیرا: در برخی آیات جهاد به

) اما در برخی دیگر وجوب جهاد به حرکـات ایـذایی کّفـار مقیـد شـده ۷۳(توبه/ » ها سخت بگیر.و بر آن
) با توجه به قانون اطـالق ۱۹۰(بقره: » جنگند، نبرد کنید.و در راه خدا با کسانی که با شما می«ت، مثل: اس

یـک از آیـات قـرآن چنـین هیچ«). بنابراین، ۳۴۵و تقیید، منظور از آیات مطلق جهاد دفاعی است (ایازی، 

.شما مقرّر و الزم شده و حال آنکه برایتان ناخوشایند استجنگ [با دشمن] بر.1
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نظر از ضعف سـندی، داللتـی ) روایات مورد استدالل هم صرف ۳۲۷(ایازی، » کند.مفهومی را بیان نمی

). ۳۶۲). همچنین در سیره پیامبر اکرم (ع) چنین جهادی گزارش نشده است (همـان، ۳۵۶ندارند (همان، 
. مخالفت جهاد ابتدایی با عقـل؛ زیـرا هـدف ۱از طرف دیگر اثبات این جهاد مبتال به دو مانع بزرگ است: 

های اجبـاربردار نیسـت (مطهـری، ایمان از مقولـهاین جهاد مؤمن کردن کّفار است. این درحالی است که 
» در قبول دین، اکراهی نیسـت«. مخالفت این جهاد با آیاتی از قرآن کریم مثل ۲) ۳۴۸؛ ایازی، ۷۷جهاد، 
).۳۴۸؛ ایازی، ۹۹(یونس: » خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟آیا تو می«)، ۲۵۶(بقره: 

ای به داستان حضرت ها در مباحث خود هیچ اشارهیک از آندهد هیچبررسی این دو رویکرد نشان می
برای نفی رسد این داستان قابلیت زیادی نظر میاند. این در حالی است که بهسلیمان (ع) و ملکه سبأ نکرده

شـت در خود دارد. بایـد توجـه داگونه جهاد و اثبات ریشه مشروعیت آن ولو در نگاه تاریخی استبعاد از این
تحلیل یک مسأله زمانی کامل و جامع خواهد بود که همه جوانب، مستندات و موانع آن بـا دقـت مالحظـه 

رو هـر دو کاهد. از ایـنشده باشند. غفلت از یک جنبه یا مؤلفه به میزان اهمیت آن، از ارزش آن تحلیل می
کردند. بدیهی اسـت ضـرورت ایـن رویکرد باید به میزان داللت این داستان بر جهاد ابتدایی توجه کافی می

توجه برای رویکرد مخالف بسیار بیشتر است؛ زیرا اگر این داستان بر این جهاد داللت داشته باشد، تحلیـل 
طور کامل باطل خواهد بود. بنابراین هر دو رویکرد از این ُبعد دارای کاسـتی و نقصـان هسـتند. بـر ها بهآن

گونه جهـاد و اثبـات ریشـه مشـروعیت آن وشن نفی استبعاد از اینهمین اساس برای جبران این کاستی و ر
جهاد ابتـدایی (تبیـین هایدهیم: اسـتخراج مولفـهموارد ذیل را در ضمن چند فصل مورد بررسـی قـرار مـی

های مـؤثر داسـتان حضـرت سـلیمان (ع) و ملکـه سـبأ در اثبـات اصـل موضوع مدعا)؛ اسـتخراج مولفـه
ئه دلیل بر مدعا)؛ بررسی اثبات اصل مشـروعیت جهـاد ابتـدایی بـا توجـه بـه مشروعیت جهاد ابتدایی (ارا

عملکرد حضرت سلیمان (ع) (نحوه داللت دلیل بر مدعا) و در انتها هم به شبهات مطرح در این زمینـه بـا 
دهیم (رفع موانع).توجه به عملکرد حضرت سلیمان (ع) پاسخ می

هاي جهاد ابتداییالف) مؤلفه
است. این » ها به اسالممبارزه مسلمانان با مشرکان، ابتداءًا برای دعوت آن«شد جهاد ابتدایی قبًال اشاره

أن یکون ابتداء من المسلمین للـدعاء «تعریف با تعابیر مشابهی در فقه سنتی بیان شده است؛ تعابیری مثل 
(همـو،» م إلـی االسـالمجهاد المشرکین إبتـداًء لـدعائه«)؛ ۸-۷/ ۳(شهید ثانی، مسالک، » إلی االسالم

قتال الکفار ابتداًء علی «)؛ ۱۹/ ۹(عالمه حلی، تذکره، » أن یکون للدعاء إلی اإلسالم«)؛ ٢١٦/ ١الروضة، 
توان چهار مؤلفة اصلی برای این جهاد به دست ). با بررسی این تعابیر می۴/ ۲۱(صاحب جواهر، » االسالم
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آورد:

البته بنابر تصریح فقهاء شیعه مشروعیت این جهـاد در گـروی . شروع کننده جهاد مسلمانان هستند.۱
؛ همو،۹/ ۳وجود امام مبسوط الید یا فرد منصوبی از جانب امام در امر جهاد است (شهید ثانی، مسالک، 

).۱۱/ ۲۱؛ صاحب جواهر، ۱۹/ ۹، هعالمه حلی، تذکر؛٢١٧/ ١، هالروض
. طرف مقابل جهاد کفار و مشرکان هستند.۲
بدون هیچ حرکت ایذایی «معنای به» ابتداءً «یت شروع جهاد ابتداًء است. با توجه به قرینه مقابله . کیف۳

کننـد. در جهـاد دفـاعی است؛ زیرا معموًال فقهاء این جهاد را مقابل جهاد دفـاعی ذکـر می» از جانب کفار
ایـذایی گـاهی مواقـع شود. این حرکـات حرکتی ایذائی از طرف کفار یا مشرکین باعث واکنش مسلمان می

حمله کفار به کشور اسالمی برای تسلط بر سرزمین، اموال و نوامیس مسلمانان یا از بین بردن اصـل اسـالم 
رسـد ایـن مـورد شـامل طـرح و نظر می). به۱۸/ ۲۱صاحب جواهر، ، ٢١٦/ ١، هالروضاست (شهید ثانی،

ها و به این حرکت ایذایی آزار و اذیت انسانریزی کفار برای حمله هم بشود. گاهی مواقع هم مصداق برنامه
).۴۷ها است (مطهری، جهاد، استضعاف کشیدن آن

طور مستقیم دعوت کّفار به اسالم است. در این دیـدگاه کّفـار از . هدف این جهاد در دیدگاه سنتی به۴
/ ۱ابـن بـراج، ؛ ٢٩٢-٢٩١شـوند (طوسـی، همان ابتدا میان اسالم آوردن و کشته شدن مخیر قـرار داده می

). ظاهر این دیدگاه بـا دو حـق ۳۶۰/ ۱خویی، ؛ ٤٧٧/ ١؛ عالمه حلی، قواعد االحکام، ٢٤٦حلبی، ؛۲۹۸
رو در دوران ). از ایـن۱۲۰مسلم انسانی و اسالمی در تغایر است: حق حیات و حق آزادی عقیده (فخلعی، 

تقـد، اهـداف جـایگزین دیگـری از دنبال رشد عقالنی دینی و جاری شدن شبهات خاورشناسـان مناخیر به
) بـرای ایـن ۲۵۱/ ۲۰؛ مطهـری، مجموعـه، ۴۶الغطاء، جمله رفع موانع دعوت کّفار به اسالم (آل کاشف

).۱۲۲-۱۲۰جهاد مطرح شده است (فخلعی، 
اگر ثابت شود این چهار مؤلفه در داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سـبأ وجـود داشـته باشـد، ایـن 

اثبات مشروعیت این قسم از جهاد ولو با خوانشی ویژه از آن در مقاطعی اهد خوبی برای تواند شداستان می
تاریخی باشد.

هاي مؤثر داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبأ در اثبات جهاد ابتداییب) مولفه
هـاد در مقدمه اشاره شده داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبأ قابلیت زیادی برای نفی استبعاد از ج

تـرین و رسـد مهمنظر میدر خـود نهفتـه دارد. بـهابتدایی و اثبات ریشه مشروعیت آن ولو در نگاه تاریخی 
توان در چند محور بیان کرد:های این داستان در اثبات جهاد ابتدایی را میموثرترین مولفه



121...(ع) مانیمواجهه حضرت سللیدر پرتو تحلییجهاد ابتداعیبه تشریخینگرش تار1397زمستان
. عدم وجود تهدید از جانب ملکه سبأ برای حکومت حضرت سلیمان (ع)۱

توان اذعان کـرد کـه وجـود ملکـه سـبأ هـیچ تهدیـدی بـرای امنیـت به گزارش اولیه هدهد میبا توجه 
مـن «خود تصریح کرد: آمد؛ زیرا در گزارشسلیمان به حساب نمیحضرت های تحت فرمانرواییسرزمین

ام. مـن یک خبر قطعی برای تو آورده» سبا«بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی من از سرزمین 
کند و همه چیز در اختیار دارد و (به خصوص) تخت عظیمی دارد. او و زنی را دیدم که بر آنان حکومت می

). اگر وجود ملکـه قابلیـت ۲۴-۲۳(نمل: » کنند...سجده می-خورشید-قومش را دیدم که برای غیر خدا
شد.تهدید امنیتی داشت، قطعًا به نحوی در گزارش هدهد منعکس می

ف دیگر تا زمان ارائه این گزارش، فرمانروای سبأ به قدری کشور خـود را آرام اداره کـرده بـود کـه از طر
های تحـت اطالع بود. اگر ملکه تـا آن زمـان بـه سـرزمینحضرت سلیمان (ع) نسبت به اصل وجود او بی

رسید.فرمانروایی آن حضرت تجاوزی کرده بود، قطعًا گزارش آن می
سبأ با قوم خویش. نحوه تعامل ملکه ۲

) برخی مفسران این فقره را ۲۳(نمل: » َوَجدتُّ اْمَرَأًة َتْمِلکُهمِإنی«هدهد در گزارش خود تصریح کرد: 
/ ۱۴اند (مصطفوی، تفسیر روشـن، ای به کیفیت آن نکردهبه معنای پادشاهی ملکه تفسیر کرده و هیچ اشاره

ها را در دسـت اند که ملکه تنها مدیریت و سرپرستی آنه) برخی دیگر با کمی توضیح بیشتر اظهار کرد۱۶۵
تتصـرف فـیهم بحیـث «انـد: ای دیگر نیز گفته) عده۳۳۹/ ۶بروسی، داشت و مالک خوِد مردم نبود (حقی 

» کـردای کـه کسـی بـه او اعتـراض نمیگونـهداد بهها تصرفاتی انجام میالیعترض علیها أحد؛ در مورد آن
).۱۸۳/ ۱۰؛ آلوسی، ۳۴۱/ ۷(طبرسی، مجمع، 

معنای پادشاه بودن است؛ معنای مالکیت و هم بهدر این فقره هم به» َتْمِلکُهْم «از نظر برخی دیگر کلمه 
شد و سـلطه مالکانـه بـر یـک آورده می» امرأة ملکة«زیرا اگر فقط پادشاهی مراد بود، باید لفظ خاصی مثل 

العنانی بود که گویا مردم سبأ برده وی بودند أ حاکم مطلقرو ملکه سبملت چیزی جز استبداد نیست. از این
رسـد ایـن دیـدگاه از قـوت چنـدانی برخـوردار نباشـد؛ زیـرا ریشـه نظر می). به۱۸۴/ ۲۲تهرانی، (صادقی

ای که اختیـار آن در گونهتسلط [یک فرد] بر چیزی است به«اصل در این ماده است. » ملک«ماده » َتْمِلک«
). این تسلط گاهی مواقع نسـبت بـه اصـل و فـرع آن چیـز ١٧٧/ ١١مصطفوی، التحقیق، » (دست او باشد.

صـورت اعتبـاری است مثل مالکیت خداوند نسبت به مخلوقات؛ گاهی مواقـع نسـبت بـه ذات آن چیـز به
است، مثل تسلط بر یک کاال؛ گاهی مواقع نسبت به منافع آن چیز است مثل تسلط بر یک خانـه در اجـاره؛ 

های دیگـر تسـلط اقع نسبت به امور و وظایف اجتماعی افراد اسـت مثـل تسـلط حـاکم یـا گونـهگاهی مو
نظر محتـاج قرینـه اسـت. بـه» َتْمِلک«عنوان معنای ها به(همان). بدیهی است که تعیین یکی از این تسلط
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در ایـن » شـد.آورده می» امـرأة ملکـة«اگر فقط پادشاهی مراد بود، باید لفظ خاصی مثـل «رسد جمله می

شـود است که در برابر این استدالل این سؤال مطـرح میدنبال تعیین این قرینه است. این در حالیدیدگاه به
توان بـرای ای را میمراد خداوند باشد، چه ترجمه» کردزنی بر آنان پادشاهی می«که اگر واقعًا مفهوم جمله 

ساختار اسمی خود ترجمه دقیقی نخواهد بود، اما خاطر به» امرأة ملکة«آن در نظر گرفت؟ روشن است که 
از طرف دیگر خداوند کند. خوبی مفهوم مورد نظر را منتقل میای خود بهخاطر ساختار جملهبه» َتْمِلکُهْم «

ایـن در گـذرد. کنـد و بـا سـکوت از کنـار آن میهـیچ عبـارتی اضـافه نمی» َتْمِلکُهـْم «بعد از ذکر عبارت 
یم وقتی سخن یا رفتاری را نقل کند که اعتراضی بـه آن وارد اسـت، بالفاصـله تـذکر است که قرآن کرحالی

). اگر ملکه مردم سبأ را به بردگی گرفته بود، شایسته بود هماننـد مـوارد مشـابه ١٠٦/ ٢(طباطبایی، دهد می
داد.) بالفاصله با عبارتی کوتاه تذکر می٥٧عنوان نمونه: نحل/ (به

ان گفت: دلیل محکمی برای اثبات سلطه مالکانه ملکـه بـر مـردم سـبأ وجـود توبندی میدر یک جمع
روایی ملکه است.با توجه به سیاق داستان فقط در فرمان» َتْمِلکُهْم «ندارد و ظهور متیقن عبارت 

. نحوه تعامل حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبأ۳
صـورت آمرانـه از ملکـه و حضرت سـلیمان (ع) بعـد از دریافـت گـزارش هدهـد، در مرحلـه اول بـه

بر من برتـری مجوییـد و همـه بـا حالـت )۳۱َأالَّ َتْعُلوا َعَلی َوْأُتوِنی ُمْسِلِمیَن؛ (نمل: «اطرافیانش خواست: 
را ابتـدای ترجمـه » توصـیه مـن ایـن اسـت کـه...«برخی از مترجمان قرآن کریم قید ». تسلیم نزد من آیید

و » الَتْعُلـوا«َشیرازی، ترجمه) اما از آنجایی که در این نامه فعل نهی اند، (مکارم مضمون این نامه ذکر کرده
؛ ۲۶۴-۲۶۳، ۵۰۸-۵۰۷/ ۱هر دو در وجوب امتثال ظهور دارند (مکارم شیرازی، انـوار، » ْأُتوِنی«فعل امر 

رسد افزودن این قید جایی ندارد.)، به نظر می۶۲و ۹۲/ ۱؛ مظفر، ۷۰و ۱۴۹آخوند خراسانی، 
جای دریافت جواب صریح به نامه با هدایای ملکه مواجه شد، با قاطعیت تمـام بعد وقتی بهدر مرحله

ًة َوُهْم َصاِغُروَن «فرمودند:  ُهْم ِمْنَها َأِذلَّ ُهْم ِبُجُنوٍد َال ِقَبَل َلُهْم ِبَها َوَلُنْخِرَجنَّ )؛ بـه ۳۷(نمل: اْرِجْع ِإَلیِهْم َفَلَنْأِتینَّ
تمًا با سپاهیانی به سوی آنان خواهیم آمد که قدرت رویارویی با آن را ندارند و آنان سوی آنان بازگرد که ما ح

رسـد نظر میبـه» کنیماند با خواری و ذلت از آنجـا بیـرون مـیارزش شدهرا در حالی که [در آن منطقه] بی
: اوًال: فرسـتاده از در این آیه ملکه و اطرافیان وی باشند، نه تمامی مـردم سـبأ؛ زیـرا» ُهْم «مرجع ضمیرهای 

طرف ملکه و اطرافیان وی آمده بود، نه از جانب تمام مردم سبأ، ثانیًا: دعوت یا تهدیـدی از آن حضـرت بـه 
همین خاطر اگر این تهدید متوجه مردم سبأ باشد، نوعی عقاب بدون بیان است مردم سبأ ابالغ نشده بود. به

تمامی فقرات قبل و بعد این تهدید سخن از ملکه و اطرافیـان که قبح آن بر هر عاقلی واضح است؛ ثالثًا: در 
وی است نه مردم سبأ.
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کنـد و بـا سـکوت از کنـار آن خداوند بعد از ذکر تهدید حضرت سلیمان (ع) هیچ عبارتی اضافه نمی

است که قرآن کریم وقتی سخن یا رفتاری را نقل کند که اعتراضی بـه آن وارد اسـت،این در حالیگذرد. می
اگر آن حضرت در این مورد مرتکب خطا یا گناهی شده بود، .)١٠٦/ ٢(طباطبایی،دهد بالفاصله تذکر می

داد) بالفاصـله بـا عبـارتی کوتـاه تـذکر مـی٥٧عنوان نمونـه: نحـل: شایسته بود همانند موارد مشـابه (بـه
) و هـم ۱۵۵، کشف المراد، رو هم بر مبنای عصمت مطلق انبیاء (عالمه حلی). از این۱۰۶/ ۲(طباطبایی، 

حق و خـالی از )، ایـن تهدیـد کـامًال بـه۲۶۴/ ۸بر مبنای اثبات درجاتی از خطا یا گناه برای آنان (ایجـی، 
هرگونه شائبه خطا و گناه است.

شـاید بتـوان گفـت در این واقعه، با پیش قدم شدن ملکه سبأ زمینه عملی شدن این تهدید از بین رفت. 
زمینه، باز هم ممکن بود آن حضرت بر طبق تهدید خود عمل نکند؛ زیرا در عرف عقالء حتی با فراهم بودن

شود (برخالف عمل نکـردن بـه عمل نکردن به تهدید و وعید در همه موارد امر ناپسند و قبیحی شمرده نمی
را شـد، حضـرت سـلیمان (ع) تهدیـد خـود رسد اگر ملکه از روی اختیار پیش قـدم نمینظر میوعده). به
شوند:بندی تهدیدها به سه دسته تقسیم میجنگید؛ زیرا در یک دستهکرد و با آنان میعملی می

دسته اول: تهدیدهایی که از همان ابتدا روشن است که حتمًا عملـی خواهنـد شـد، مگـر اینکـه خـود 
های دنیوی واخروی بکاران به انواع عذاتهدیدکننده به دالیلی از انجام آن صرف نظر کند. تهدید کفار وگناه

).۲۰توسط خداوند بهترین مثال برای این نمونه است (سجده: 
هیچ وجـه عملـی ای) روشن است کـه بـهخاطر وجود قرینهدسته دوم: تهدیدهایی که از همان ابتدا (به

فالن اگر «گوید عنوان مثال، وقتی پدری به فرزند خود مینخواهد شد و در حد تهدید باقی خواهند ماند. به
برداشت همه از این تهدید شدت برخورد در حد کشتن است.» کشمکار را نکردی، تو را می

دسته سوم: تهدیدهایی که معلوم نیست جزء دسته اول یا دوم قرار دارند. این دسته از نظر نتیجه هماننـد 
اصـالة «دسته اول است؛ زیرا در مواردی که اراده معنـای حقیقـی یـا مجـازی یـک کـالم مشـکوک باشـد

.)٣١/ ١(مظفر، کند، معنای حقیقی کالم را به عنوان مدلول کالم تعیین می»الحقیقه
رسد تهدید حضرت سلیمان، جزء دستة اول قرار داشته باشد، زیرا چیزی کـه از شـنیدن ایـن به نظر می

شـبهات شود این است که عملی خواهد شد. از طرف دیگر در قسـمت پاسـخ بـه تهدید به ذهن متبادر می
ای برای دست کشیدن این معنا وجود ندارد؛ بنابراین جزء دسته دوم نخواهد بود. اگر هم شود قرینهثابت می

گیرد و از نظر نتیجه همانند دسته اول است.معلوم نشود جزء دسته اول است یا دوم، در دسته سوم قرار می
. هدف حضرت سلیمان (ع) از تهدید ملکه سبأ۴

ها را حمله سنگین نظـامی تهدیـد حضرت سلیمان (ع) بعد از مشاهده هدایای ملکه آنقبًال اشاره شد
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های مادی و معنوی زیادی عطا کرده بود (برای نمونه: ص: کرد. از آنجائی که خداوند به آن حضرت نعمت

)، قطعًا هدف آن حضرت از این تهدید کشورگشایی، اذیت کـردن و بـرده گـرفتن مـردم ٣٦؛ نمل: ٣٩-٣٥
بأ، اثبات قدرت برتر خود، ناامن کردن سرزمین سبأ یا مسائل مادی نبود. ضمن اینکه همه این اهـداف بـا س

شخصیت پیامبری ایشان کامًال در تضاد بود. از طرف دیگر ایمان یعنی مجـذوب شـدن بـه یـک اندیشـه و 
د آن فکر را بپذیرد و پذیرش آن و این مجذوب شدن دو رکن دارد: رکن اول آن علمی است که عقل انسان بای

رکن دیگر جنبه احساساتی است که دل انسان باید به طرف آن گرایش پیدا کند. از طرف دیگر هیچ کـدام از 
). بنابراین عقًال ٧٧ها در قلمرو زور نیست، نه جنبه فکری آن و نه جنبه احساساتی آن (مطهری، جهاد، این

توان گفت که هدف حضـرت سـلیمان (ع) از رو با قاطعیت مینتوان عقیده را با اجبار پدید آورد. از اینمی
این تهدید اوًال و بالذات موّحد کردن ملکه نبود.

رسد برای روشن شدن هدف حضرت سلیمان (ع) از تهدید ملکه سبأ باید به جایگاه پیامبری نظر میبه
عرفت الهی و یکتاپرستی بـود و ایشان توجه کرد؛ زیرا هدف از بعثت انبیاء، دعوت و هدایت مردم به سوی م

رو از هـر فرصـتی بـرای ). از ایـن٣٨/ ١آنان نیز در انجام وظیفه خود کوتاهی نکردنـد (سیدرضـی، خطبـه 
کردند. اما با این حال وجود برخی موانـع مثـل اسـتکبار مـردم، رساندن پیام الهی به گوش مردم استفاده می

شـد کـه در کـار خـود موفقیـت ) و غیره باعث می١٦٩ره: های غلط گذشتگان (بق) تقلید از سنت٧(نوح: 
چندانی به دست نیاورند. در این داستان آن حضرت بعد از شنیدن گـزارش هدهـد دریافـت کـه مـردم سـبأ 

رو زمینه و محلی فراهم شده بود تـا پیـام ) از این٢٦-٢٣پرستند (نمل: جای خدای یگانه خورشید را میبه
ا برساند. اما براساس گزارش هدهد احتماًال این کار با موانعی روبـرو بـود؛ زیـرا هیکتاپرستی را به گوش آن

هـا یـک کشـور را اداره توانست با آنروایی بود که اموال و قدرت فراوانی داشت که میاوًال: ملکه سبأ فرمان
سـر هـدایت توانستند مانع بزرگی بـر). این حکومت، ثروت و قدرت هر کدام به تنهایی می٢٣کند (نمل: 

خاطر داشتن ُملک، مال و قـدرت چه نمرود، قارون و قوم عاد هر کدام بهملکه و مردم سبأ پدید آورند، چنان
؛ قصـص: ٢٥٨هـا گـوش ندادنـد (بقـره: چنان دچار غرور شدند که در برخورد با انبیاء اصًال به سخنان آن

) الزمـه ٢٤نظرشان تزیین کرده بود (نمل: )، ثانیًا: شیطان اعمال ملکه و مردم سبأ در١٥؛ فصلت: ٧٩-٧٦
ها را ها به زشتی کارهای خود مثل خورشیدپرستی نه تنها توجهی نداشتند، بلکه آناین سخن آن است که آن

ها به توحید احتمال داشت اصًال محتوای پیام را نفهمند.رو در صورت دعوت آندیدند؛ از اینزیبا می
کند که قبل از انجام هر اقدامی در جهت اصـالح در صـورت امکـان یگونه شرایط عقل حکم مدر این

رسد نامه حضرت سلیمان (ع) با محتوای تهدیدآمیز و همچنـین تهدیـد باید موانع برداشته شود. به نظر می
کنی موانع، استفاده از خود آن موانـع یـا علـت های ریشهبعدی ایشان در همین راستا باشد؛ زیرا یکی از راه
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هـا توانست مانعی در راه هدایت آنست. در این بحث اگر قدرت (نظامی یا مالی) ملکه و اطرافیان میهاآن

رو اگر آن حضـرت بـا قـدرت روای مقتدری بود. از اینبه وجود آورد، خود حضرت سلیمان (ع) هم فرمان
احتمالی ناشـی از ایـن غرور کرد، نمایی میدر برابر آنان قدرتکشید و ها را به چالش میخود حکومت آن

در نتیجه ضمن بیدار شدن روح خضوع در ملکه، موانع درونـی ایمـان آوردن او و رفت. موارد هم از بین می
با از بین رفتن این موانع، فضایی برای استدالل و اقامه برهان بـر رفت.تسلیم شدن در برابر حقیقت کنار می

توان در ادامه داسـتان مشـاهده کـرد. بنـا بـر ن برداشت را میشد. موید ایتوحید و یکتاپرستی نیز فراهم می
ای ارائـه گزارش قرآن کریم حضرت سلیمان (ع) در دو اقدام اولیه خود (نوشتن نامه و تهدید) هـیچ معجـزه

نکرد، اما بعد از تسلیم شدن ملکه با احضار تخت وی، زمینه را برای نشان دادن معجزه فراهم کـرد (نمـل: 
های حضرت سلیمان (ع) بعد از تسلیم شدن ملکه ها و معجزهتوان گفت: استداللرو میین). از ا٤٤-٣٨

رسد همـین اقـدام در مقیـاس به نظر میدر برابر آن حضرت و از بین رفتن موانع احتمالی هدایت ارائه شد. 
هـا بتپرستان انجام شد. آن حضرت با شکسـتن تری توسط حضرت ابراهیم (ع) در مواجهه با بتکوچک

دسـت ها فراهم کند، اگرچه در نهایت مـوفقیتی در ایـن زمینـه بهای برای بیدار کردن آنتالش کرد که زمینه
.)۶۷-۵۷آورد (انبیاء: نمی

بر اثبات ریشه مشروعیت جهـاد  حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبأج) داللت داستان 
ابتدایی و نفی استبعاد از آن

اصل مشروعیت جهاد ابتدایی تواندخوبی میدهد این داستان بهمیبندی دو قسمت گذشته نشان جمع
ثابت شد که ایـن جهـاد دارای » های جهاد ابتداییمؤلفه«زیرا در قسمت ولو در نگاه تاریخی را ثابت کند؛

چهار مؤلفه است: جنگ مسلمانان با اجازة امام، با کفار و مشرکین، بدون هیچ حرکت ایذائی از طرف آنان، 
طور کامـل در ایـن داسـتان دعوت یا رفع موانع دعوت آنان به اسالم. از طرف دیگر این چهار مؤلفه بهبرای

وجود دارد:
. جنگ با اجازه امام معصوم (ع). بدیهی است عصمت از گناه، خطـا، نیسـان و سـهو تنهـا شاخصـه ۱

دارا بـودن مقـام عصـمت مشروعیت بخش به گفتار و کردار امام معصوم (ع) است. معصوم (ع) با توجه به
کند. این شاخصه قطعًا در جهاد ابتدائی بدون انجام حرکات ظالمانه، دقیقًا مطابق حق و مصلحت رفتار می

) و ۸۴؛ انعـام: ۱۶۳نیز در حضرت سلیمان (ع) وجود دارد؛ زیرا ایشان جزء پیامبران الهـی اسـت (نسـاء: 
طور مطلق معصـوم هسـتند (عالمـه حلـی، کشـف بهبراساس مبنای پذیرفته شده در کالم شیعی همه انبیا

ثابت شـد در ایـن » نحوه تعامل حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبأ«). از طرف دیگر در قسمت ۱۵۵المراد، 
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ای وجود ندارد که ثابت کند این تهدیـد واقعه اگرچه آن حضرت فقط ملکه را به جنگ تهدید کرد، اما قرینه

و جنگ احتمالی بعد از آن تهدید قطعـًا از جانـب فـردی معصـوم صـورت رشد. از اینگاه عملی نمیهیچ
گرفت.می

جای خدا . مشرک یا کافر بودن طرف مقابل: در این داستان بنابر گزارش هدهد ملکه سبأ و قوم وی به۲
پرستیدند و همین برای اثبات مشرک بودن آنان کافی است.خورشید را می

ائی از جانب مشرکان: قبًال ثابت شد ملکه سبأ هیچ گونه تهدیدی برای . ابتداًء و بدون هیچ حرکت ایذ۳
حضرت سلیمان (ع) محسوب نداشت و مردم خویش را هـم بـه استضـعاف نکشـیده بـود. بنـابراین هـیچ 

حرکت ایذائی از جانب وی صورت نگرفته بود.
شـد کـه هـدف ثابت» هدف حضرت سلیمان (ع) از تهدید ملکه سبأ«. دعوت به اسالم: در قسمت ۴

اصلی آن حضرت بیدار کردن روح خضوع در ملکه و کنار زدن موانع درونی ایمان آوردن وی بود.

د) بررسی چند شبهه پیرامون جهاد ابتدایی با توجه به عملکرد حضرت سلیمان (ع)
در قسمت قبل ثابت شد عملکرد حضرت سلیمان (ع) برای دعوت ملکه سبأ به اسالم اقتضـای اثبـات 

وعیت جهاد ابتدائی و لو در نگاه تاریخی را دارد. در این میان ممکـن اسـت شـبهاتی مـانع تـأثیر ایـن مشر
رو الزم است در این مجال به شبهات مطرح در این زمینه به بهترین شـکل جـواب داده اقتضاء شوند. از این

اند از:ترین این شبهات عبارتشود. مهم
ـِه «اد به صورت مطلق واجب شده است، مثـل: . قبًال اشاره شد در برخی آیات جه۱ َو جاِهـُدوا ِفـی اللَّ

َو «) اما در برخی دیگر وجوب جهاد به حرکات ایذایی کّفار مقید شده است، مثـل: ۷۸(حج: » َحقَّ ِجهاِده
َه ال یِحبُّ اْلُمْعتَ  ذیَن یقاِتُلوَنکْم َو ال َتْعَتُدوا ِإنَّ اللَّ ِه الَّ ). در اصول فقه ثابت ۱۹۰(بقره:» دیَن قاِتُلوا فی َسبیِل اللَّ

شده است بین دو حکم مطلق و مقیدی که ناظر به یک تکلیف هستند، تنافی وجـود دارد و بـرای رفـع ایـن 
). بـر همـین ۱۶۸-۱۶۶/ ۱؛ مظفـر، ۲۵۱-۲۴۹تنافی باید مطلق را بر مقید حمل کرد (آخونـد خراسـانی، 

کننـد. از جه به آیات مقید به حرکات ایذائی کفار مقیـد میاساس مخالفان جهاد ابتدایی آیات مطلق را با تو
کارگیری ایـن روش در رسد بهنظر میرو بر این باورند که آیات قرآن داللتی بر جواز این جهاد ندارند. بهاین

این مورد جایگاهی ندارد؛ زیرا مطلق و مقید وقتی متنافی هسـتند کـه موضـوع هـر دو یکـی باشـد و نتـوان 
ها ملتزم شد، اما در این بحث این مالک وجود ندارد. علت این مطلب آن اسـت کـه هر دوی آنهمزمان به

و مشـتقات ایـن دو » قتـال«، »جهـاد«در آیات مورد استناد برای اثبات جهاد دفاعی یا ابتدائی از دو عنـوان 
گونـه هسـتند؛ برخـی از و مشتقات آن استفاده شده دو» قتال«ها از عنوان استفاده شده است. آیاتی که در آن
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َه َسمیٌع َعلیٌم «ها مطلق، مثل: آن ِه َو اْعَلُموا َأنَّ اللَّ ) و برخـی دیگـر مقیـد ۲۴۴(بقـره: » َو قاِتُلوا فی َسبیِل اللَّ

اسـتفاده شـده همگـی » جهـاد«هـا از عنـوان هستند (مثال این مورد کمی قبل بیان شد). اما آیاتی که در آن
در فرهنگ اسالمی مفهومی فراتر » جهاد«). از طرف دیگر ۴۱؛ توبه: ۳۵مائده: مطلق هستند (برای نمونه:

اطـالق شـده اسـت » جهـاد«از جنگیدن با کفار و دشمنان دارد و در برخی روایات بر مبارزه با نفـس هـم 
ناپذیر، عمل مقدس دینـی کـه در بیـرون یـا درون انجـام فرسا، خستگیتالش طاقت«) لذا ۱۲/ ۵(کلینی، 

). از ۳۲۶در مفهـوم جهـاد جـای دارد (ایـازی، » کندرد و شخص را ملزم به مقاومت و ایستادگی میگیمی
توان ادعا کرد موضوع آیات مورد استناد برای اثبات جهاد ابتدایی دقیقًا یکـی نیسـت؛ لـذا وجـود رو میاین

آیات مطلق و مقیدی کـه در تنافی و مقید کردن یکی به دیگری جایگاهی ندارد. بنابراین برای رفع تنافی بیِن 
توان از حمل مطلق را بر مقید بهـره گرفـت، امـا و مشتقات آن استفاده شده است، می» قتال«ها از عنوان آن

و مشـتقات آن » جهـاد«هـا از عنـوان به اطالق آیاتی که در آن» جهاد ابتدائی«چه اشکالی دارد برای اثبات 
تواند شاهدی مهم برای صحت این سلیمان (ع) با ملکه هم میاستفاده شده، استناد کرد؟ برخورد حضرت 

استناد باشد؛ زیرا براساس آیات سوره نمل هیچ حرکت ایذائی از جانب ملکه صورت نگرفته بود.
ممکن است گفته شود این توجیه مناسب نیست و کسانی که در باب حمل یا عدم حمل مطلق بر مقید 

یم در اغلـب اسـتعماالت از لفـظ اند. اصوًال در عرف قـرآن کـرنظر گرفتهاند، همه این آیات را درنظر داده
مد نظر است. در جواب این اشکال باید گفت: اوًال: (همانگونه که گذشت) » قتال و کارزار«همان » جهاد«
»کفار«رو در برخی آیات جهاد با دارد. از همین» قتال«در فرهنگ اسالمی و قرآن مفهومی فراتر از » جهاد«
ُم «اند: در کنار هم ذکر شده» منافقان«و  اَر َواْلُمَناِفِقیَن َواْغُلْظ َعَلیِهْم َوَمـْأَواُهْم َجَهـَنّ ِبی َجاِهِد اْلکَفّ یا َأیَها الَنّ

ِبْئَس اْلَمِصیُر  هـا سـخت بگیـر، ای پیامبر، با کفار و منافقان جهـاد کـن و بـر آن)؛۹؛ تحریم: ۷۳(توبه: َو
خاطر زنـدگی در بـین روشن است که جهاد با منافقان به» که بد سرانجامی است.جایگاهشان جهنم است

باشد، بلکه باید معانی دیگری مثل تالش » قتال و جنگ«معنای تواند بهمسلمانان و ظاهر اسالمی آنان نمی
و غیـره را ها، تهدید، توبیخهای آنریزی برای خنثی کردن نقشهعلمی برای آشکار کردن ماهیت آنان، برنامه

)؛ ثانیًا: بـر فـرض ٤١/ ٨؛ مکارم شیرازی و همکاران، ٣٣٩/ ٩؛ طباطبایی، ٧٧/ ٥در نظر گرفت (طبرسی، 
اینکه حمل آیات مطلق جهاد بر آیات مقید صحیح باشد، عملکرد حضرت سلیمان (ع) در برابر ملکه سـبأ 

کت ایذایی از جانب ملکه صـورت گونه حرهای قبل ثابت شد که هیچرا چگونه باید توجیه کرد؟ در قسمت
حال با تهدید سنگین حمله نظامی آن حضرت مواجه شد.نگرفته نبود، اما با این

. عقیده و فکر پدید آمدن یک ادراک تصدیقی در ذهن انسان است. به این جهت از نظر عقلی ممکن ۲
وری که خوش آمـدن یـا بـد طنیست چنین چیزی را با اجبار یا از ترس در درون کسی به وجود آورد. همان
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توان آن را در کسی ایجاد کـرد؛ عقیـده هـم آمدن امری درونی و مربوط به قلب و دل است و با تحمیل نمی

ای دعـوت توان کسی را به عقیـدهیک عمل اختیاری نیست که بتوان آن را منع کرد یا به آن اجازه داد. لذا می
ای دست بردارند، امـا بـه زور و جبـر افراد قانع شوند یا از عقیدهای برهان و دلیل ذکر نمود تا یا برای عقیده

ای را پدیـد آورد، توان با اجبـار عقیـده). بنابراین اگر عقًال نمی۳۴۸ای را سلب کرد (ایازی، توان عقیدهنمی
ای و برگشت آنان از شرک و کفر، جنـگ و کشـتن پس چگونه ممکن است خداوند برای مسلمان شدن عده

را مجاز بداند. محال است خداوند به امر نشدنی و ُمحال عقلی فرمان دهد (همان).ها آن
کارگیری حرکاتی مادی و مکانیکی است که تنها در اعمـال ظـاهری کـاربرد دارد، امـا جواب: اجبار به

ر و تهدید ادراک و اعتقاد قلبی علل و اسبابی از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد و ُمحال است با استفاده از زو
رو تمـام . از ایـن)١٥/ ٧؛ همچنین فخـر رازی، ٣٤٢/ ٢طباطبایی، جهل، علم یا تصدیق علمی پدید آورد (

رسـد تطبیـق ایـن مطالـب بـر جهـاد نظر میمطالب مطرح در این اشکال امری صحیح و مسّلم است و به
رفـع موانـع دعـوت جـایی ابتدائی دعوت صحیح باشد، اما مطرح کردن این اشکال در جهاد ابتدایی بـرای

تـوان در ندارد؛ زیرا در این نوع جهاد هیچ اجباری برای ایمان آوردن وجود ندارد. مسـتند ایـن جـواب را می
وجه ملکه را برای ایمان آوردن مجبور نکرد، هیچکرد حضرت سلیمان (ع) پیدا کرد؛ زیرا آن حضرت بهعمل

مشاهده معجزات و دالیل بدون هیچ اکراه و اجباری اسـالم بلکه بنابر تصریح قرآن کریم خود ایشان بعد از
).۴۴آورد (نمل: 

خواهی مـردم آیا تو می) «۲۵۶(بقره: » در دین هیچ اکراه و اجباری نیست«. آیاتی در قرآن کریم مثل ۳
کند که در دین هیچ اکراه و اجباری نیسـت. از) تصریح می۹۹(یونس: » را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟

رو این آیات با فلسفه جهاد ابتدائی (مسلمان کردن کّفار) منافات دارد.این
جواب: اوًال: قبًال توضیح داده شد هدف جهاد ابتدایی بر اساس عملکرد حضـرت سـلیمان (ع) بیـدار 

کردن روح خضوع در ملکه و کنار زدن موانع درونی ایمان آوردن وی بود، نه مسلمان کردن کّفار.
ر واقعًا معنای این آیات همان معنای مورد اشاره در اشکال است، پس چرا حضرت سلیمان (ع) ثانیًا: اگ

برای مسلمان کردن ملکه و اطرافیان وی از تهدیداتی سنگین اسـتفاده کـرد؟ بایـد توجـه داشـت آیـه اول از 
-۱۰۴صفهانی، دیدگاه مفسران عالوه بر معنای مورد نظر مستشکل هشت معنا و تفسیر دیگر دارد (رضایی ا

عنوان معنای آیه کرد حضرت سلیمان (ع) یکی دیگر از آن تفاسیر به). چه اشکالی دارد با توجه به عمل۱۰۷
عنوان مثال از در نظر گرفته شود؟ ضمن اینکه براساس برخی این تفاسیر اشکال مذکور اصًال وارد نیست؛ به

خداوند هرگونه بخواهد بـا افـراد «گونه است: یه اینو معنای آ» جزاء«در آیه اول به معنی » دین«نظر برخی 
راغـب اصـفهانی، » (تواند چیزی را بر خدا تحمیـل کنـد.دهد و کسی نمیکند و آنان را پاداش میرفتار می
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شود.). در این صورت این آیه اصًال به جهاد مربوط نمی۷۰۸

تواند کسـی را تصریح هر دو آیه پیامبر نمیثالثًا: بر فرض قبوِل معنای مورد نظر اشکال در آیه اول، بنابر
برای ایمان آوردن مجبور کند، اما در عین حال براساس آیات زیادی وظیفه اصلی پیامبر ابالغ معارف دینـی 

ُسوِل ِإالَّ اْلَبالغ«معرفی شده است:  ). گـاهی ۸۲و ۳۵؛ نحل: ۴۰؛ همچنین: رعد: ۹۹(مائده: » ما َعَلی الرَّ
کند. های افرادی سرکش انجام این وظیفه را بسیار مشکل و حتی غیرممکن میتوزیکینهاوقات موانعی مثل 

کرد حضـرت سـلیمان (ع) و وسیله جهاد ابتدایی با اسـتناد بـه عمـلرسد دفع یا رفع این موانع بهنظر میبه
١رعایت سایر موازین شرعی و عقلی هیچ اشکالی نداشته باشد.

خاطر مسلمان کردن مشرکان با های خود بهر هیچ یک از غزوات و سریه. پیامبر گرامی اسالم (ص) د۴
داد.). اگر جهاد ابتدائی جایز بود، پیامبر (ص) این کار را انجام می۳۵۰ها جهاد نکرد (ایازی، آن

خاطر موانـع یـا جواب: وقوع یک امر در خارج غیر از جواز آن است. در بسیاری موارد کارها مجاز بـه
همین دلیل از عدم وجود جهاد ابتدائی در سـیره پیـامبر گرامـی اسـالم شوند. بهتر انجام نمیمصالحی مهم

خاطر شـرایط توان عدم جواز این جهاد را ثابت کرد؛ زیرا ممکن است پیامبر اکرم (ص) به(ص) منطقًا نمی
رسد اگـر پیـامبر نظر میپوشی کرده باشد. بنابراین بهتر از آن چشمآن زمان یا برای رسیدن به مصالحی مهم

گرفـت، بـا اسـتناد بـه اکرم (ص) از نظر قدرت نظامی در موقعیتی همانند حضـرت سـلیمان (ع) قـرار می
ای مانند سبأ از جهاد ابتدایی استفاده کند.توانست برای دعوت منطقهکرد آن حضرت حق داشت و میعمل

عنوان مثـال، امـام رضـا بهشود. نیز دیده میباید توجه داشت این شیوه استناد در سیره برخی معصومان
دانست، فرمود: کدام افضـل عهدی مأمون را برای امام ناروا می(ع) در جواب مردی که گویا پذیرش والیت

است: پیامبر یا وصی آن؟ مرد در جواب گفت: پیامبر افضل است. امام [دوباره] فرمود: کدام افضل اسـت: 
ب گفت: مسلمان. امام فرمود: عزیـز مصـر فـردی مشـرک بـود و حضـرت مسلم یا مشرک؟ آن مرد در جوا

مرا «یوسف پیامبر بود (ولی در مقابل) مأمون مسلمان است و من وصی (پیامبر) و یوسف زمانی که فرمود: 
) از عزیز مصـر درخواسـت ٥٥(یوسف: » سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده که نگهدارنده و آگاهم

در ٢).١٣٩-١٣٨/ ٢ت و متولی امور کند، اما من بر این کار مجبور شدم (ابن بابویه، کرد که وی را سرپرس
خاطر تشابه موقعیتی خود و حضرت یوسف (ع) برای اثبات صـحت عمـل خـود بـه بهاین روایت امام (ع)

ادی خاطر نبود این تشـابه چنـین اسـتنبهرفتار آن حضرت استناد کرد. این در حالی است که سایر ائمه (ع)
اند.نداشته

این نوشتار فقط به دنبال اثبات اصل جواز جهاد ابتدایی است. مشخص کردن موازین شـرعی و عقلـی آن نیازمنـد نوشـتار     .1
دیگري است.

.)172-171/ 1طبرسی، االحتجاج،اند (استدالل کردهوهیشنی(ع) به همتیبهم اهليگریدر موارد د.2
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اثبات اصل مشروعیت جهاد ابتدائی با توجه به داللـت ترین مسئله مرتبط به موضوع این مقالهمهم. ٥

کرد حضرت سلیمان (ع) در مواجهه با ملکه سبأ است. از طرف دیگر براسـاس همـین مقالـه یکـی از عمل
کـامًال عمًال این مسأله در عصر حاضر رو های جهاد ابتدایی جنگ با اجازه معصوم (ع) است؛ از اینمولفه

ای برای سوء استفاده برخی از ظاهرگرایان و حتی ممکن است طرح آن وسیلهفایده استبدون موضوع و بی
اسالمی باشد.

جواب: مطهری در انجمن اسالمی پزشکان چهار جلسه سخنرانی پیرامون بردگی و نظر اسـالم دربـاره 
. دلیل این مطلب هـم چیـزی جـز طـرح طهری، بردگی در اسالم، مقدمه)ایراد کردند (م١٣٤٦آن در سال 
انـد تـوجیهی معقـول و کردهداری در برخی از احکام اسالمی نبود. ایشان در این جلسات تالشمسائل برده

داری در اسالم و لو در ظرف زمانی گذشته ارائه کنند. این در حـالی اسـت کـه بـا گـذر خردپذیر برای برده
حوالت زندگی بشر و مواجه شدن با معنای جدیدی از انسان قـرن حاضـر امـروزه کسـی جـرأت تاریخ و ت

داری سخن گوید، اگرچـه در عصـر خـود عمـل نـاموجهی نبـوده و قواعـد حقـوقی و کند از جواز بردهنمی
د گونـه باشـد؛ زیـرا خداونـرسد موضوع این مقاله هـم ایننظر میعقالیی مربوط به خود را داشته است. به

عملکرد حضرت سلیمان (ع) در مواجهه با ملکه سبأ را بدون هیچ انتقادی در قرآن کریم نقل کـرده اسـت. 
و یا حـداقل بـا ارائـه ٣»خردپذیر«های پذیرفته شده دینی آن را اگر با بررسی و تحلیل این عملکرد در قالب

اهد مانـد. در ایـن صـورت زبـان باقی خو٥»خردستیز«نکنیم، ظاهرًا ٤»خردگریز«یک احتمال قابل توجه، 
تر خواهد شد.دشمنان قرآن هم تیزتر و برنده

از طرف دیگر در هر پژوهش علمی باید تمام مستندات احتمالی آن نفیًا یا اثباتًا مورد بررسی قرار گیـرد 
کـه و اال تحقیق کامل نخواهد بود. قبًال اشاره شد که اگرچه عملکرد حضرت سلیمان (ع) در مواجهه بـا مل

سبأ قابلیت زیادی برای اثبات اصل مشروعیت جهاد ابتدایی و نفـی اسـتبعاد از آن دارد، امـا مخالفـان ایـن 
رو ). از ایـن١٥٥-١١٧ی، لعـبـه بعـد؛ فخ۳۲۲اند (ایازی، ردهای به آن نکجهاد در نوشتار خود هیچ اشاره

عاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.کرد در ابای نیست جز اینکه این عملبرای تکمیل تحقیقات علمی چاره
هـای عمـل بـه هـا و ظرفیتدر پایان هم این نکته باید افزوده شود که هدف مقاله حاضر اثبات قابلیت

جهاد ابتدایی نیست؛ بلکه صرفًا رفع شبهاتی است که ریشه این قسم از جهاد و در نتیجه همـه اقسـام آن را 

ـ توجیی هستند که از راه عقل مستقل از شرع یا تجربه متعارف بشري قابل هاآن، »خرد پذیر«. باورها و احکام 3 و دلیـل  انـد هی
.)480(فنایی، کندیمرا معقول هاآنوجود دارد که اعتقاد به هاآنعقلی با تجربی به سود 

.وجود ندارد (همان)هاآنتقلی براي توجیه عقلی یا تجربی به سود یا زیان هستند که راه مس» خردگریز«. باورها و احکامی 4
، وجـود  هـا آنیا به زیان پذیرش تعبدي هاآنهستند که دلیل عقلی یا تجربی مستقلی به زیان » خرد ستیز«. باورها و احکامی 5

.رهاي عقالنی است (همان)و هنجاهاارزشدارد. پذیرفتن این احکام و باورها خالف عقل، عقالنیت و ناقض 
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های های تاریخی و مناسبات بشری و اجتماعی و غیره درکرگونینشانه گرفته است. از طرف دیگر به تبع دگ

کند:متفاوتی از موضوعات احکام پدید آمده است. توجه به این درک متفاوت چند نکته مهم را روشن می
های دوران گذشته (چه در ساحت معرفتی یا حقوقی یا غیره) را به همان شـکل بـه توان واقعیت. نمی۱

های متون دینی تصویری خردپذیر مطابق داد، بلکه باید تالش کرد تا با توجه به قابلیتدوران جدید سرایت
با درک جدید از موضوعات ارائه شود؛

داری را نبایــد صــرفًا بــا اســتانداردها و هــای گذشــته مثــل جهــاد ابتــدایی دعــوت یــا بــرده. واقعیت۲
گونـه توجیـه وقایع و اعمالی کـه امـروزه هیچهای فکری دوران جدید ارزیابی کرد؛ زیرا بسیاری از شاخصه

اند.ابهام بودههای پیشین تاریخی، خردپذیر و بیعقالنی و زمینه عملی ندارند، در دوره

گیرينتیجه
جهاد ابتدائی دارای چهار مولفه اصلی جنگیدن با اذن امام، با کفار، ابتداًء بدون هیچ حرکت ایـذائی از 

ن است. هدف این جهاد در دیدگاه فقه سنتی دعوت کفار به اسالم و در برخی جانب کفار نسبت به مسلمانا
های جدید، رفع موانع دعوت آنان به اسالم معرفـی شـده اسـت. بررسـی تطبیقـی داسـتان حضـرت دیدگاه

در مقـاطعی از تـاریخ انبیـای دهد ایـن جهـاد های جهاد ابتدایی نشان میسلیمان (ع) و ملکه سبأ و مولفه
ایـن رووه بر دارا بودن اصل مشروعیت از کارایی و تأثیر الزم هم برخـوردار بـوده اسـت. از ایـنگذشته عال
رفع منظورنفی استبعاد و استظهار اصل مشروعیت جهاد ابتدایی بهتواند سندی قرآنی برای برای داستان می

انع عقلـی یـا نقلـی در ایـن موانع دعوت به توحید باشد؛ زیرا چهار مولفه این جهاد بطور دقیق بدون هیچ م
داستان وجود دارد.
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