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 چکیده 

است، کریم به طور گسترده مطرح گردیدهترین موضوعاتی که در قرآنیکی از مهم

موضوع جهاد است. این تحقيق با هدف بررسی و تبيين جایگاه  جهاد در قرآن کریم، 
پایداری و دفاع  ادبيّاتهمترین مبانی صورت گرفته است. موضوعی که به عنوان یکی از م

رود. پژوهش حاضر از نوع نظری است و با روش توصيفی ه تحليلی شمار میمقدس به
خيالی نيست صورت گرفته است. نتایج تحقيق مبيّن آن است که اسالم دین بی تفاوتی و بی

ستم، تجاوز دشمن  داند. اسالم زیر بار ظلم وو خود را در مقابل همۀ آحاد جامعه مسئول می
ت و استقالل سرزمين خود، دفع فساد یّپذیرد و دستور به جهاد دفاعی، برای حرّرفتن را نمی

الم، عدم تمرکز قدرت در تبهکاران، گرفتن حقوق خود و همنوعان، رفع فتنه، عزّت اس
 دهد و برای تداوم حاکميت قانون الهی، شناخت خود و جهاد با نفس وطلبان میدست سلطه

دهد که اميال میگردد. همچنين این پژوهش نشانشناخت دشمن و جهاد با آن، تجویز می

نفسانی از درون و اغوای شيطانی، همواره در کمين گمراهی انسان است، تا او را از بندگی 
پرستی وا دارند. برای گرفتار نشدن در این بال، خدای یکتا رها سازند و به دنياگرایی و شيطان

 نماید.ین توحيدی ضروری میبصيرت د
 

 گران.تبيين مفهوم جهاد، مبانی دفاع مقدس، قرآن کریم، دفع سلطه :کلیدیهای واژه
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 مقدّمه -4
ای اجتماعی و فرهنگی در بين همه ملل عالم وجود دارد و ادبيات به عنوان پدیده

زیرا تواند دارای مبانی نظری روشنی نباشد؛ طبيعی است که چنين پدیدة بزرگی نمی
گيرد. در ایران اسالمی اعتقادات و باورهای مردم بر اساس عناصر جوهری خاصی شکل می

های سياسی و اجتماعی از سوی به دليل تاریخ و فرهنگ غنی آن از یک سو و فراز و نشيب
ها و انواع مختلفی تجلّی کرده است که هر دیگر، ادبياتی شکل گرفته است که در شاخه

شود. ادبيات پایداری وهری و مبانی نظری مشترک و مختلفی مربوط میکدام، به عناصر ج
های ایرانی مطرح بوده و تا کنون با شدّت و گيری تمدنو دفاع مقدّس که از آغاز شکل

است؛ یکی از بارزترین انواع ادبی است که خوشبختانه در ضعف به کار خود ادامه داده
عطف ادبيات پایداری و ادبيات دفاع  ۀبه عنوان نقطتاریخ معاصر ما، ادبيات انقالب اسالمی 

است. این سؤال دهجایگاه خاصی پيدا کر مقدّس به عنوان گل سرسبد انقالب اسالمی

پژوهان مطرح است که مبانی اعتقادی همواره در ذهن مردم، به خصوص در اذهان دانش
نها شده است، چه های نبرد هشت سال دفاع مقدّس که موجب پيروزی آمبارزان در صحنه

ان محقّقطلبد که می متعدّدبوده است؟ پاسخ درست به این سؤال، تحقيقاتی علمی، وسيع و 
اهلل را به عنوان یکی از مبانی اعتقادی شان، اعتقاد به جهاد فی سبيلبر اساس دانش و تجربه

این تحقيق  دانند.اسالم، در مبارزه با دشمن دانسته و پژوهش در این زمينه را ضروری می

بر آن است تا به یکی از مبانی نظری ادبيات پایداری و دفاع مقدّس در ایران بپردازد که 
مقاومت و مبارزه در  گيری ادبيات پایداری،عوامل شکل جهاد از موثرترین جهاد نام دارد.

گيرد تا مفهوم، فلسفه، انواع، ابعاد، اهداف، این پژوهش صورت میقرآن کریم است. 
نظران روشن گردد و رهنمودهایی از این جهاد و ... از منظر قرآن کریم و صاحبشرایط 

تبيين، استخراج و ارائه گرددکه این خود اهداف این پژوهش است. این تحقيق از نوع 

است. روش گردآوری اطالعات، نظری است که با روش توصيفی ه تحليلی انجام شده
اد در قرآن بندی و تحليل آیات مربوط به جهبقهای است که در قالب استخراج، طکتابخانه

 است.کریم صورت گرفته
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 لهئبیان مس - 4-1

خداوند متعال در شرایطی . های بسيار مهم در قرآن کریم استجهاد یکی از موضوع
خاص، بندگان مؤمن خود را به صورت فردی و یا جمعی به مبارزة تمام و جانانه و مقابله 

 . دانددهد و نتایج آن را پيروزی مییبا دشمن مهاجم فرمان م

امروزه ما شاهد تهاجم وسيع دشمنان در ابعاد نظامی، فرهنگی، اقتصادی به انقالب و 
بصيرت و آگاهی نسبت به چگونگی مقابله با دشمنان، آن  .جمهوری اسالمی ایران هستيم

يزة بسيار مطمئناً این بصيرت، انگ. هم از منظر خدای سبحان، امری بسيار مهم است
های دشمنان ریزینيرومندی برای ما به وجود خواهد آورد تا در مبارزه با برنامه

اندیشی نمایيم و آنها را در عمل ناکام سازیم که این موضوع، ضرورت این پژوهش چاره
چيستی فلسفه جهاد، اهداف،  :های اصلی این تحقيق عبارتند ازلذا سؤال سازد؛را روشن می

در این باره، مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان و تجاوزگران، . فضيلت جهاد انواع و
های الهی هدف جهاد، جهاد با نفس و جهاد با دشمنان سرکوبی دشمنان دین و انجام فرمان

 .انواع جهاد، و نتيجه جهاد، رضایت پروردگار و فضيلت جهاد در قرآن کریم خواهد بود

 پیشینة تحقیق -1-2

)مطهری، « جهاد»از جمله:  است؛گرفتهپيشينۀ پژوهش، تحقيقاتی صورتاز جهت 
« جهاد در آیينۀ قرآن»(؛ 4931آبادی، خرم)طاهری« جهاد در قرآن»(؛ 4963

مبانی نظری »(؛ 4939)مصباح یزدی،« جنگ و جهاد در قرآن»(؛ 4939اکبری،زاده)تقی
ای از حقيقات، شامل پاره(. این ت4933نسب،)رستمی« دفاع مقدّس در قرآن کریم

دهند؛ لذا از موضوعات مرتبط با جهاد هستند؛ ولی تمامی ابعاد این پژوهش را پوشش نمی
 است. این منابع به عنوان پيشينه استفاده گردیده

 تحقیق  اهمیّتضرورت و  -1-3

توان گفت: جهاد، اصلی است که در همۀ ادیان و ضرورت این پژوهش می اهميّتدر 
های بشری وجود داشته است. مهم این است که باید به آن به عنوان یک موضوع و تفکر
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نگری شود و مبنایی نگریسته شود؛ زیرا این احتمال وجود دارد که نسبت به آن سطحی

های انسانی وارد گردد. جهاد در قرآن، از این بابت، خساراتی به انگيزة دفاع از ارزش
 شود. و عمل به آن طبق شرایط خاصی انجام میاست مفهومی بسيار عميق و گسترده

 بحث  -2

 مفهوم جهاد  -2-1

است. جهاد در لغت، به معنای تالش بار در قرآن آمده 95واژة جهاد و مشتقات آن »
« کردن و به کار گرفتن نيرو و توان خویش برای تحقق بخشيدن به یک هدف است.

( جهاد یا 11: 2،ج4936گویند. )قرشی،( به تالش توأم با رنج نيز، جهاد 43: 4939)مصباح،
ظاهری است یا باطنی. جهادِ ظاهری با کافر است به وسيلۀ تيغ، و جهادِ باطنی با نفس است 

( همچنانکه آمده است جهاد به معنای نبرد با 661: 4،ج4913به وسيلۀ قهر. )سجادی،
ودسری دشمن، در راه خداست، و جهاد با نفس، با خود جنگيدن وخویشتن را از خ

 (.155: 2،ج4935دشتی،بازداشتن است )حسينی

رود که نوعی همکاری، واژه جهاد چون از باب مفاعله است، در مواردی به کار می»

تقابل و رقابت در آن وجود دارد. در جهاد معموالً طرف دیگری هم در کار است و دو 
یش و پيروزی یابی به هدف خوآرایی کرده، هر یک برای دستطرف در برابر هم صف
 ( 43: 4939)مصباح،« گيرد.پردازد و هر چه توان دارد، به کار میبر دیگری به فعاليت می

کارزار با دشمنان و به کار بردن حداکثر توان و نيرو، چه زبانی »بر این اساس، جهاد هم 

جهت گسترش پرتو اسالم یا خوف از تغلب ( »361: 4،ج4911)خرمشاهی،« و چه عملی
طلبانه و عادالنه است که برخی به ( و دارای اهداف حق661: 4،ج4913)سجادی، «آنهاست

( هم مبارزه با هواهای نفسانی است؛ چنانکه 29: 4939آن جهاد مقدّس گویند. )مصباح،

 ( 13)حج: .« و جاهِدوُا فِی اهلل حقَ جِهاده . . »فرماید: خداوند در قرآن مجيد می
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تحمل المشاق فی قتال اعداء الدین من »شود: گفته میجهاد با دشمن که در مورد آن 

( مجاهده با دست و زبان است؛ همانطور که 11: 4966)کالنتری،« جهد االمر جهداً
 ( 4931:462اصفهانی،راغب«)جاهدوا الکفار بایدیکم والسنتکم»پيامبراکرم)ص( فرمود: 

ام توان وقدرت خود را در بدانيم، مجاهد کسی است که تم« جُهد»اگر جهاد را از ریشۀ 
بدانيم مجاهد کسی است که با « جَهد»گيرد و اگر مجاهد را از ریشۀ راه هدف به کار می

گذارد و برای رسيدن به اهداف ها و مشکالت گام میطيب خاطر در فراخنای دشواری
وجو تازد و سرافرازی خود را در عرصۀ پيکار جستخود، در سنگالخ هستی پيش می

 (. 41: 4961)نوری،.« کندمی
 

 های مترادف با جهاد واژه -2-2
به معنای « حرب» که واژه  است؛ در حالیبار آمده 95در قرآن کریم، « جهاد» واژة 

است. تفاوت اساسی جهاد و جنگ در اصول و روش آنهاست. جنگ، چهار بار تکرار شده

جهاد برای امّا  است؛های معمولی برای کسب قدرت و منافع سياسی و اقتصادی جنگ
در جهاد، مجاهد آنگاه که به امّا  صيانت از دین است. جنگ برای کسب غنيمت است؛

 (. 51: 4935شود )پارسا،رسد، خود سهم خدا میرفيع شهادت می درجۀ
به « سفک دم»که واژه  است؛ در حالییکصد و هفتاد بار در قرآن آمده« قتال»واژة 

( واژة جهاد، دارای بار ارزشی 31و 91است. )بقره:بار ذکر گردیدهمعنای خونریزی تنها دو 

هایی چون حرب و مثبت است. در مقابل، واژة سفک دم دارای بار ارزشی منفی است. واژه
نکتۀ قابل امّا  توانند در مورد حق و باطل به کار روند؛قتال دارای بار ارزشی نيستند و می

ها، چه واژة جهاد که دارای بار ارزشی ه دسته واژهاین است که هر یک از این س توجّه
های حرب و قتال که مثبت است و چه واژه سفک دم که بار ارزشی منفی دارد و چه واژه

روند؛ اگر با قيد فی نفسه دارای بار ارزشی نيستند و در مود حق و باطل به کار می

 (21:4939شد. )مصباح، مثبت خواهندهمراه شوند، دارای بار ارزشی « اهللسبيلفی»
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 جهاد ةفلسف -2-3

جهاد، جنگ مقدّس مسلمانان، برای دفاع از حریّت و استقالل کشور اسالمی است. در »
بيش از سيصد آیه از آیات قرآن کریم، احکام مربوط به جهاد و دیگر امور مربوط به 

ه از آیات قرآن جنگ از قبيل اسيران، شهيدان، غزوات و ... آمده است. در حدود هشتاد آی
وَ ( »365: 4،ج4911کریم، خداوند متعال مومنان را به جهاد دعوت کرده است. )خرمشاهی،

خدای سبحان خير و صالح « در راه خدا پيکار کنيد.( »211)بقره: ...« قاتِلوا فی سَبيل اهلل 
. جامعه اسالمی را در جهاد قرار داده است؛ گرچه برای مردم دشوار و ناخوشایند باشد

کُتِبَ عَليکُم القِتال وَ هُوَ کُرهٌ لَکُم وَعَسی اَن تَکرَهوا شَيئاً وَ هُو خَير  لکم وَ عَسی اَن تحبّوا »

است با این که برای شما دشوار جنگ بر شما واجب شده( »246بقره:«)شَيئاً وهُوَ شَر  لَکُم...
برای شما نيکوست و و ناخوشایند است. شاید چيزی را ناخوشایند بدانيد؛ در حالی که 

 « شاید چيزی را دوست بدارید؛ در حالی که آن برای شما شرّ است.

االیمان علی اربع دعائم: »کند. های ایمان، ازجهاد یاد میامام علی)ع( در معرفی پایه

( و در واپسين لحظات حيات 623:4913)دشتی،« علی الصبر، واليقين، والعدل، والجهاد
اهلل اهلل فی »فرماید: ال و جان و زبان در راه خدا را توصيه میمبارک خویش، جهاد با م

 (.553)همان:« الجهاد باموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبيل اهلل

ات سيلی زد، طرف اسالم دینی نيست که بگوید که اگر کسی به طرف راست چهره»

را به قيصر  چپ را جلو ببر، و دینی نيست که بگوید کار خدا را به خدا و کار قيصر
وابگذار، و دینی نيست که ایدة مقدّس اجتماعی نداشته باشد و یا کوشش در راه دفاع یا 

بسط آن ایده را الزم نشمارد. به گفتۀ ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن، هيچ دینی به 
: 4934)مطهری،« اندازة اسالم امّت خویش را به سوی قوّت و قدرت نخوانده است.

مسلمانان امّا  بالد که در مسيحيت هيچ اسمی از جنگ نيست؛به خود می ( مسيحيت26و43

مفتخرند که اسالم قانون جهاد دارد. مسيحيت تنها چهار دستور اخالقی دارد. دیگر چيزی 
خواهد. ندارد. راست بگویيد. دروغ نگویيد. مال مردم را نخورید. این دیگر جهاد نمی
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داند و رسالتش، اصالح جهان امعه و حکومت میاسالم است که وظيفۀ خود را تشکيل ج

تواند جهاد نداشته باشد. دایرة مسيحيت، محدود تفاوت باشد. نمیتواند بیاست. اسالم نمی
اسالم، تمام شئون امّا  دهد؛اش وسيع است. مسيحيت تنها اندرز میاسالم دایرهامّا  است؛

 (.43: 4963گيرد )مطهری،زندگی بشر را در نظر می

های مختلف اعم از نظامی، هاد تنها به شکل نظامی نيست. مبارزه و پيکار در عرصهج

شود. عالوه بر این، تنها به صورت جانی اقتصادی، فرهنگی، سياسی و ... را شامل می
فيا ليتنی »گيرد. نيست؛ بلکه گاهی با مال، گاهی با زبان، گاهی حتی با قلب صورت می

وَاذ قالَ رَبُّکَ لِلمَالئکه اِنّی جاعِل فِی »( از آیۀ 114: 4932،)قمی« کنت معکم فافوز معکم
گاه بر آدميان نعمت ارزانی شد که پروردگارت به و آن( »91)بقره:...« االرضِ خَليفَهً 

توان دریافت که خدای می...« فرشتگان گفت: من در زمين جانشينی قرار خواهم داد 

طلب و خونریز بودن انسان به ویژگی جنگ توجّهن، سبحان و فرشتگان قبل از آفرینش انسا
در پاسخ به این سئوال که امّا  اند؛ بنابراین، وقوع جنگ خارج از تدبير الهی نيست؛داشته

توان گفت: که شرّ و فساد طلب باشد؟ میای آفرید که جنگچرا خداوند انسان را به گونه
است. عالم طبيعت عالم تضاد و تزاحم  انسان از لوازم وجود عالم طبيعت و تزاحمات مادی

ها هست؛ به عبارت دیگر، عالم طبيعت بدون مفاسدی ها و رنجاست. در کنار خيرها، بدی
ها و فسادها باز چون جنگ، فقر، بيماری و ... امکانپذیر نيست. گرچه با وجود تمام شرارت

شود موجب می مسئلهن ها و فسادهاست و ایها و مصالح این جهان بيشتر از بدیهم خوبی

: 4939که شر و فساد نتواند مانع از تعلق ارادة حکيمانۀ الهی بر آفریدن آن شود )مصباح،
طلبی ( بيانگر این است که جنگ259بقره: .«)وَلَو شاء اهللُ مَا اقتَتَلُوا . . »(. همچنين آیۀ 91

خواست اگر خدا می»اید: فرمانسان، مطابق با تدبير الهی است؛ زیرا خداوند در این آیه می
گرفت، گرچه انسان زندگی اگر خداوند امکان جنگ را از انسان می« کردندجنگ نمی

توانست به کمال نمیامّا  های جنگ درامان بود،تری داشت و از اضطراب و دغدغهآسوده

و فلسفۀ جهاد بر اساس آیات علّت  (. در خصوص94الیق انسانی دست یابد )همان: 
 توان به این موارد اشاره نمود: م میکریقرآن
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ها مورد آزار و ایستادگی در برابر ستم ستمگران: مسلمانان در شهر مکّه سال-4

اذیت مشرکان قرار گرفتند؛ تا آنکه مجبور شدند از شهر خود به سرزمين مدینه هجرت 
اد بود، پس از گذشت هفت ماه از هجرت پيامبر)ص( اولين آیه که حامل پيام جه»نمایند. 
( و در این آیه به مسلمانان در برابر ستم ستمگران 159: 2،ج4935،دشتی)حسينی« نازل شد

 (. 93)حج: ...« اُذِن لِلذَینَ یُقاتِلون بِانّهم ظُلِمُوا » اجازه ایستادگی و جهاد داده شد. 

عذاب دشمنان به دست مسلمانان: سنّت پرودگار این است که چون قومی به  -2
کن گردند ل فاسد شدند و اميدی به بازگشتشان نبود، مبتال به عذاب شوند تا ریشهطورکام

قُل هَل تَربصونِ بِنا اِالّ » و یا این که به وسيلۀ مومنان مورد جنگ قرار گيرند و نابود شوند. 

تَربَّصُوا اِنّا اِحدَی الحُسنيين وَ نَحنُ نَتَربَّصُ بِکُم اَن یُصبکم اهلل بِعذابٍ مِن عندَه او بایدینا فَ
به آنان بگو آیا برای ما جز یکی از این دو نيکی را انتظار ( »52توبه: »)مَعَکُم مُتَرَبّصون 

برید که یا پيروز شویم و غنایمی به دست آوریم و یا مغلوب گردیم و در راه خدا کشته می
ت ما گرفتار بریم که خداوند ازجانب خودش یا به دسشویم؟ ما نيز برای شما انتظار می

 «.عذابتان کند، پس منتظر باشيد که ما نيز با شما در انتظاریم

آن کيفر برآنان ( »49)انفال: « ذلک بانّهم شاقّوا اهلل وَ رَسُولَه»جهاد برای گرفتن حق:  -9

کيفر کسانی که به دشمنی با « بدان سبب بود که با خدا و رسولش به مخالفت برخاستند.
تند از مصادیق جهاد برای گرفتن حق است . امام علی)ع( در خدا و پيامبرش برخاس

نکوهش کوفيان فرمود: برای پيروزی منتظر چه چيزی هستيد؟ چرا برای گرفتن حق خود 

 ( 919: 4913کنيد؟ آیا در انتظار مرک یا ذلّت هستيد؟ )دشتی،جهاد نمی

نهاده بود و به این ها ناگر خداوند غریزة دفاع را در انسان»دفع فساد تبهکاران:  -1
وسيله، تجاوز برخی از مردم را با برخی دیگر دفع نکرده بود، سراسر روی زمين را تباهی 
مند فراگرفته بود؛ ولی خداوند صاحب تفضّل است و جهانيان را از فضل خود بهره

اهلل ذُوفَضلٍ  وَلَو ال دَفعُ اهلل النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ االَرض وَلکِنّ« »...سازدمی
 (.254)بقره: « العالَمينعَلَی
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 اهداف جهاد  -2-4

آزمایش مؤمنان: -برخی از اهداف جهاد بر اساس آیات قرآن کریم عبارتند از: الف

های اوامر الهی آزماید تا آنان که بر دشواریخدواند مومنان را با جهاد در راه خدا می
م حَتّی نَعلَم المُجاهِدینَ مِنکُم وَالصَّابِرینَ وَ نَبلوُا وَ لَنَبلُونَّکُ»گردند:  مشخّصشکيبایند، 
آزمائيم تا از ميان شما کسانی را که در راه خدا و قطعاً شما را می( »94)محمد: « اَخبارَکم

کنيم و کارهای شما را که  مشخّصهای اوامر الهی شکيبایند، کنند و بر دشواریجهاد می
جنگ و ستيز، دالوری »علی )ع( فرمود:  امام« ایيم.آزمهایی از شماست، میگزارش

های ( اگر مفسدان نبودند، بسياری از زمينه391: 4931)آمدی،« سازدپهلوانان را آشکار می
آزمایش و دستيابی به کماالت برای صالحان منتفی بود. خداباوران به وسيلۀ کفار و 

و استقامت به مدارج عالی انسانيت و گيرند و در اثر صبر مشرکان در بوتۀ آزمایش قرار می
خواهد رفع فتنه: خداوند از مومنان می -( ب12: 4939رسند. )مصباح،مقام قرب الهی می

وَ « »ای برجا نماند و دین )حاکميت( یکسره از آن خدا باشدبا کافران بجنگند تا فتنه»که 

( جهاد در راه اسالم، آن 93)انفال: ...« لِلّه قاتِلوُهُم حَتّی ال تَکُوَنَ فِتنَه وَ یَکونَ الدّین کُلّه 
گونه که در بعضی اقوام و ملل گذشته و حال دنيا مطرح بوده و هست، به منظور تجاوز به 

آب و خاک و استعمار و استثمار و یا سلب آزادی و سایر اهداف مادی و قومی نيست. 
 اهدافی از این دست است. ( جهاد برای رفع فتنه دشمنان، و 52: 4931آبادی،خرم)طاهری

عدم تسلط باطل بر حق: خداوند در قرآن کریم هر نوع تسلط کافران بر مؤمنين را  -ج
( یکی از ابعاد 414)نساء: « وَلَن یَجعَلَ اهللُ لِلکافِرینَ عَلَی المُومِنين سَبيالً»داند. مردود می

مسلط نشودکه اگر حکمت الهی این است که خداوند اراده کرده است که باطل بر حق 
ولوال دفع اهلل الناس بعضهم »ماند حمایت و دفاع خداوندی نبود اثری از حق باقی نمی

و اگر خدا با حکم جهاد، ( »11)حج: « ببعض لهدمّت صوامع و بيعٌ و صلواتٌ و مساجد...

های راهبان و کليساهای کرد، صومعهبرخی از مردم را به وسيلۀ برخی دیگر دفع نمی
نتایج مفيد و »عزت اسالم:  -د«. ن و معابد یهودیان و مساجد ... ویران گشته بودمسيحيا

مثبت جنگ، خيرات و برکات آن اصالتاً، و شرور و مفاسد آن بالتبع مورد ارادة خداست. 
( یکی از آثار جنگ، نشان دادن عزت اسالم است؛ چنانکه اميرالمومنين 95: 4939)مصباح،
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ایجاد روحيه  -(. هه639: 4913)دشتی،...« جهاد عزّاً لالسالم وال»...علی )ع( فرمود: 

فعاليت: آنجاکه خداوند توان و قدرت بيست مجاهد شکيبا را برابر با دویست تن از کافران 
داند؛ در داند و صد نفر از آن مجاهدان شکيبا را بر هزار تن از کفرپيشگان پيروز میمی

اِن یکن مِنکُم عِشرونَ »... نماید. ه خود را ایجاد میمسلمانان روحيۀ تالش و فعاليت در را

اگر از ( »65)انفال: « صابِرونَ یَغلِبوُا مِائتَين وَاِن یَکُن مِنکُم مِائۀ  یَغلبِوا الفاً مِن الذّین کَفَروُا...
شوند، و اگر از شما صد تن شما بيست تن شکيبا باشد، بر دویست تن از کافران چيره می

ای، و سرکوبی عده -و...« . شوند ، بر هزار تن از کفر پيشگان پيروز میشکيبا باشند
اگر در جنگ بر آنان دست یافتی که »فرماید: پراکندگی همه: خداوند به پيامبرش می

گير که مایۀ عبرت کسانی شود که در پی آنانند و ترس خواهی یافت، چنان بر ایشان سخت

برای نبرد با مؤمنان همداستان نشوند که بفهمند و نگرانی بر آنان حاکم شود و دیگر 
فَاِمّا تَثقَفَنَّهُم فِی الحَربَ فَشَرّد «. »جویی با مؤمنان چه فرجام شومی داردشکنی و ستيزهپيمان

عدم تمرکز قدرت در دست فرد یا گروهی  -(. ز51)انفال: « بِهم مَن خَلفَهم لَعَلَّهُم یَذَّکَرون
است که هيچگاه قدرت در دست یک فرد یا گروه خاص کردهخاص: خداوند اراده

متمرکز نشود، تا انسان بتواند با ميل و اراده خویش به خير یا شرّ گرایش پيدا کند و در آن 
( و 11:4939رود )مصباح،حضور یابد که در غير این صورت حکمت الهی زیر سئوال می

.« لنّاس بَعضَهم بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ االَرض ... وَ لَو ال دَفعُ اهلل ا»گردد تباهی بر زمين حاکم می

و اگر خداوند غریزة دفاع را در انسان ننهاده بود و به این وسيله تجاوز برخی از ( »254:)بقره
خداوند ...« مردم را با برخی دیگر دفع نکرده بود، سراسر روی زمين را تباهی فرا گرفته بود 

ها ميان ها و شکستگاهی کافران را، پيروزی دهد ومتعال، گاهی مومنان را یاری می
وَتِلکَ االَیّامُ نُداوِلُها بَينَ النّاس »... شود جا میگردد و جابهمؤمنان وکفار دست به دست می

گردانيم ما این روزها )روزهای شکست وپيروزی( را ميان مردم می( »...411)آل عمران:...« 

 دی دارد.واین برای خود آثار و فواید زیا...« 

هدفم از »اند: های خود، از اهدافشان برای جهاد در راه خدا گفتهشهدا نيز در وصيتنامه
جبهه رفتن این است که اوالً در راه خدا از دین خدا دفاع نمایم. ثانياً به آن ندای رسای 
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موالیم لبيک « هل من ناصر ینصرنی»حسينی که در دلم انقالبی به وجود آورده بود یعنی 

یم. من راه جهاد در راه خدا را انتخاب کردم تا در رکاب امام حسين )ع( به جنگ با گو
 4«دشمنان امام حسين)ع( بپردازم و با خون خود درخت تنومند اسالم را آبياری کنم

من جهاد را (. »3:4936شهيد استان همدان، 3111)کنگرة سرداران، اميران، فرماندهان و 
دانم که به طور حتم ام. میخود را در همين انتخاب پيدا کردهام و وارستگی انتخاب کرده

 2«کنمشماری میشوم و برای روز وصل خودم به لقاءاهلل، لحظهدر این راه شهيد می

انگيزه من از جهاد، همانا کمک به دین خدا و برای حفظ اسالم و یاری امام ( »41)همان:
من آگاهانه و با ( »42:)همان 9«قرار بگيرد بوده و بس، و اميدوارم که مقبول درگاه ایزدی

 (11:)همان 1«چشمی باز راهی جبهه شدم تا از حریم مقدّس اسالم دفاع کنم
 

 فضیلت جهاد  -2-5
ستاید و در شش آیه از آیه از قرآن کریم جنگ مومنان را می 11خداوند در بيش از »

(. خدای 4:366،ج4911مشاهی،)خر« نمایدقرآن، به طور ویژه به فضيلت مجاهدان اشاره می

سبحان برای مجاهدان امتياز بزرگی قائل شده است و آنها را از دیگران برتر دانسته است. 
خداوند کسانی را ( »35)نساء:« فَضَّلَ اهللُ المُجاهِدینَ بِاَموالِهم وَاَنفسُهَم عَلَی القاعِدین دَرَجه»

زیرا « نزلت، بر وانشستگان برتری دادهکنند، در مقام و مکه با مال و جان خود جهاد می
اَجَعلتُم سِقایه الحاجّ »ارزش کار جهاد در راه خدا با هيچ کار دیگری قابل مقایسه نيست. 

...« وعِماره المَسجِد الحَرام کَمن امَنَ باهللِ وَاليَومَ االخر وَجاهَدَ فی سَبيلِ اهلل الیَستَونِ عِندَاهلل 

حاجيان و تعمير مسجد الحرام را که برخاسته از ایمان به خدا  آیا آب دادن به( »43)توبه: 
نهيد و چنين کسی رابا آن کس که به خدا و روز واپسين ایمان آورده نبوده است، ارج می

شمرید؟ نه، این دو گروه نزد خدا یکسان و در راه خدا جهاد کرده است، یکسان می
...« اهلل یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتلون فی سَبيلِه صَفاً  اِنَّ» خداوند دوستدار مجاهدان است « نيستند...

...« ان اهلل اشتری من المؤمنين انفسهم واموالهم »اند ( زیرا آنان با خدا معامله کرده1)صف:
...« والذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا »کند ( بر همين اساس، هم هدایتشان می444)توبه:

یا ایّها الذین آمنوا ... و جاهدوا فی سبيله لعلّکم »ماید ن( هم رستگارشان می63)عنکبوت:

انّ الذین آمنوا و الذین »نماید ( هم به رحمت خویش اميدوارشان می95)مائده:« تفلحون
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( و هم دعایشان 243)بقره:...« اهلل  رحمۀهاجروا و جاهدوا فی سبيل اهلل اولئک یرجون 

فاستجاب لهم »نماید. د و در بهشتشان وارد میبخشفرماید وگناهانشان را میرا مستجاب می

ربهم ..... الکفّرن عنهم سيئاتهم و الدخلنّهم جنّاتل تجری من تحتها االنهار ثواباً من عنداهلل 
پس پروردگارشان به آنان پاسخ داد ... حتماً گناهشان را از آنها ( »435)ال عمران:...« 
از درختان که از زیر آنها نهرها روان است، در  هایی پوشيدهزداید و آنان را به بوستانمی

 ...« آورم. این پاداش آنهاست، پاداشی از جانب خدا می
های در ارزش و اهميت جهاد در راه خدا همين بس که خداوند در قرآن کریم به اسب

ها وبرق پاهای آنان ارزش و شرافت بخشيده است و آن را شایستۀ جنگی و صدای اسب
سوگند به ( »2-4)عادیات:« وَ العادِیاتِ ضَبحا فَالمُورِیاتِ قَدحا»دانسته است. سوگندخوردن 

ها که نفس زنان به سوی ميدان جهاد تاختند. و سوگند به آنها که با نواختن و آن اسب

 «هایشان شرارة آتش برآوردند.ها به وسيله سمتاختن بر سنگالخ

نماید که تنها مسلمانان ه خدا معرفی میپيامبر اکرم )ص( اوج مسلمانی را جهاد در را
یک ساعت ایستادن مجاهد به صف در راه خدا را از عبادت »رسند و برجسته به آن می

یک شب نگهبانی در راه خدا را از هزار »( و 416:4935)فرید،« داندشصت سال بهتر می

ان( و بر این باور )هم« فرمایدشب که نماز خوانند و روز آن را روزه دارند، بهتر تلقی می
رسد، چشمی که از ترس خدا گریسته و دو چشم است که هرگز آتش به آن نمی»است که 

 )همان(.« چشمی که شب را به حراست در راه خدا به سر برده است

هر کس »شمارد: اش را محترم میرسول خدا )ص( نه تنها شخص مجاهد، بلکه خانواده

اش بدرفتاری نماید، روز به او آزار رساند یا با خانوادهاز جهاد کنندة مومنی غيبت کند یا 
دارند تا همۀ نيکی های او را فرو گيرد، سپس او را در آتش قيامت این عمل او را بر پا می

کنند. البته این در صورتی است که جهادکننده، در راه طاعت خدا جهاد دوزخ سرنگون می
 (. 4936:515)شيخ صدوق،« باشدکرده
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اهلل هستند. مجاهدان مساوی با هدان باالترند از این که بگویيم مساوی با اولياءمجا»

شوند، دری است اهلل هستند. دری که مجاهدان و شهدا از آن وارد بهشت میخاصّۀ اولياء
( 21:4934)مطهری،« گردنداهلل از آن در به جوار قرب الهی نائل میکه خواص اولياء

المجاهدان بهشت را دری است که آن را باب»است: اره فرمودهپيامبراکرم )ص( در این ب
گویند که چون مجاهدان به سوی آن روند، آن را به روی خویش گشوده بينند و همچنان 
با اسلحۀ خود بدان وارد شوند و جمع حاضران در موقف قيامت و فرشتگان به آنها 

 (. 2:151،ج4935دشتی،)حسينی« خوشامد گویند

 ع جهاد انوا -2-6

 جهاد ظاهری و جهاد باطنی  -1 -2-6

شود؛ هم جهاد بيرونی و ظاهری، و واژة جهاد در قرآن کریم، شامل هر نوع جهاد می

هم جهاد درونی و باطنی. خداوند در قرآن کریم، پيامبرش را امر به جهاد بيرونی که جهاد 
( سپس از 3( و )تحریم: 19)توبه: ...« ر یا اَیُّها النَّبی جاهِدِ الکُفّا»فرماید. با دشمن است، می

یا ایها النبی حرض المومنين علی »خواهد که مردم را به جهاد ترغيب کند. پيامبرش می

یا ایّها »فرماید. ( و خدای سبحان خودش نيز مومنان را امر به جهاد می65)انفال: « القتال...
)ع( نيز، زکات و برکت بدن را، علی( امام95)مائده: « الذین آمنوا ... و جاهدوا فی سبيله

مگر امّا  (114:4931)آمدی،« البدن الجهاد والصيام زکاة« »نماید.جهاد و روزه معرفی می

جهاد با نفس اوّل  جهاد با دشمن بدون مبارزه با نفس، عملی است؟ جهاد با دشمن در وهلۀ
در جنگ با دشمن مجاهد  جنگيدن با دشمن، با جهاد با نفس قرین است.»طلبد. اصالً را می

گذرد تا کند، از خانواده خود میگذرد، به دنيا پشت میهای خود میاز بسياری از خواسته
دهد، به ميدان جنگ برود، زندگی و سالمتی خود را در معرض تهدید و نابودی قرار می

« نظير با نفس خواهد بوداست که این کار متوقف بر جهادی بزرک و کمبدیهی

شود و او که با کند به غنيمت توانگر میکسی که با کفار جهاد می( »24: 4939ح،)مصبا
(. قرآن کریم جهاد با 665: 4،ج4913)سجادی،« گرددکند، به دل توانگر مینفس جهاد می

دهد، آنجا که تالش در راه خدا و ثبات ایمان را نتيجۀ تالشی نفس را مورد تأکيد قرار می
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وَ مَن جاهَدَ فَاِنّما »رساند: انسان است و سودی به خداوند نمی داند که از آن خودمی

شدگان به دست خداوند ( و جهاد کنندگان با نفس را هدایت6)عنکبوت: ...« یُجاهِدُ لِنَفسِهِ 
و کسانی ( »63)عنکبوت: « وَالذَّینَ جاهَدوا فينا لَنَهدینَّهُم سُبُلَنا...»داند. و به راه خداوند می

گاه از ایمان و اطاعت نچه مربوط به ماست، با تمام وجود تالش کرده و هيچکه در آ

و از اهل « کنيمشود، راهنمایی میهایی که به ما منتهی میاند، قطعاً آنان را به راهبازنمانده
آن چنانکه در خور تالش برای اوست، در آنچه مربوط به خداست، »خواهد ایمان می

 ( 13)حج: ...« فِی اهلل حَقَّ جِهادِهِ  و جاهِدوا« »تالش نمایند

ان  غايۀ المجاهدة»داند عليه( نهایت جهاد را جهاد با نفس میاهللامام علی )صلوات

( و برترین مردم را جهاد کنندگان با نفس معرفی 521: 4931)آمدی،« یجاهد المرءُ نفسه

فرماید: رزشمند دیگری می( و در کالم ا225)همان: « افضل الناس من جاهد هواه»نماید.می
به راستی که دوراندیش کسی است که خودش را به جهاد با نفسش مشغول، و آن را »

هایش باز دارد و زمامش را به چنگ گيرد و به راستی که اصالح و از آرزوها و لذت
 ( 211)همان:« خردمند را خودسازی، از دنيا و مردم و آنچه در آن است، سرگرم سازد

نفس خود را چون دشمنی دان که با او »)ع( نيز، در معرفی نفس فرمود:  امام صادق
ای ای که باید برگردانی؛ زیرا تو طبيب نفس خویش قرار داده شدهکنی و عاریهمبارزه می

(. ایشان در سخنی دیگر 614: 4936خوان،)نوحه« کنیمی... پس، بنگر که با نفس خود چه
هایی که ها و ثوابن مایه بگذارید؛ زیرا هيچ یک از خوبیدر طاعت خدا از جا»فرماید: می

)همان( امام علی « هایش.آید، مگر با فرمانبری از او و پرهيز از حرامنزد اوست به دست نمی

گيری از گناهان او صبور و کسی که در اطاعت خدا و کناره»)ع( در این باره فرمود: 
 (132: 4931)آمدی،« استبسيار صبورشکيبایی داشته باشد، او مجاهد 
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 جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی  -2 -2-6

روح همگی دفاع از حق و حقيقت »شود، گرچه جهاد به ابتدایی و دفاعی تقسيم می

کنندة جنگ با ( جهاد ابتدایی در جایی است که مسلمانان شروع41: 4939)سبحانی،« است
اد ابتدایی باید به فرمان امام معصوم جه»های شيعه معتقدند که دشمن هستند. بعضی از فقه

(. برخی از آیات و موضوعات پيرامون جهاد 14:4931آبادی،خرم)طاهری« صورت گيرد

جهاد ابتدایی به منظور نجات ستمدیدگان از ستم ظالمان که از آن به  -4ابتدایی عبارتند از: 
دهد د خطاب قرار میگردد، آنجا که خداوند مسلمانان را موربخش تعبير میجهاد آزادی

برای شما چه سودی دارد که در راه خدا و در راه مردان و زنان و »پرسد: و از آنها می
وَ ما « »جنگيد؟اند، نمیشده و مورد ستم کفرپيشگان قرار گرفتهکودکانی که ناتوان شمرده

-2( 15)نساء: ...« ءو الوِلدان لَکُم ال تُقاتِلون فی سَبيل اهللِ وَ المُستَضعَفين مِن الرِّجال و النِّسا
)بقره: ...« وَقُاتِلوا فی سَبيل اهلل الذَّین یُقاتِلونَکم وَال تَعتَدوا »جهاد به منظور مبارزه با مفسدان: 

و در راه خدا با کسانی )مشرکان مکه( که با شما سرجنگ دارند، بجنگيد و از ( »431

اُدعُ اِلی سَبيلِ » يری از یک عمل منکر: جهاد به منظور جلوگ-9« حدود الهی تجاوز نکنيد.
مردم را با برهان و اندرز نيکو به راه ( »425)نحل:« رَبُّکِ بِالحِکمَه وَالمَوعِظَه الحَسنَه

ها در پذیرش جهاد به منظور رفع موانع دعوت: از آنجا که انسان-1« پروردگارت فراخوان
های مشرک حق ندارند که مانع است، انساناسالم آزادند وخداوند آنها را مختار قرار داده 

دعوت آنان به اسالم شوند که اگر این موانع وجود نداشت؛ مردم فوج فوج به دین رو 

( گرچه در تمام موارد 2:)نصر« و رأیت الناس یدخلون فی دین اهلل افواجا»آوردند: می
، آزادی و هدف شکستن موانعی است که سر راه تکامل انسان، حریت»چهارگانۀ فوق، 

حقوق طبيعی وی پدید آمده و یا برای دفع شرّ اشرار و مفسدانی است که برای نابودی نظام 
 (.92:4939،41)سبحانی،ج« زننداسالمی قيام کرده و یا نظم و آرامش را به هم می

های توان جهاد برای بسط ارزشداند. نمیقرآن کریم جهاد را منحصراً نوعی دفاع می
وم کرد. مسئلۀ تجاوز، مفهوم عامی است؛ یعنی الزم نيست تجاوز به جان، انسانی را محک

های انسانی هم مورد تجاوز قرار مال، ناموس، سرزمين، استقالل و آزادی باشد. اگر ارزش
 (. 69: 4963بگيرد، باز تجاوز است )مطهری،
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دفاع از اسالم وکشور اسالمی، امری است که در مواقع خطر، تکليف شرعی، »

( قرآن کریم، جهاد دفاعی را مورد تأیيد قرار 413: 4935)خمينی،« هی و ملی است.ال
( و مردمی را که نسبت به آن 93)حج: ...« اُذنَ لِلذّین یُقاتِلون بِانّهم ظُلِموا »است: داده
آیا با قومی که پيمان خود را شکستند »دهد: نمایند، مورد سرزنش قرار میانگاری میسهل

ن راندن پيامبر را داشتند و نخستين بار، آغازگر جنگ با شما بودند، و قصد بيرو
اَالَ « »جنگيد؟ آیا از آنان ميترسيد؟ اگر مؤمنيد خدا سزاوارتر است که از او بترسيدنمی

ه ( عالو49:)توبه...« مرّةاوّل  تُقاتِلون قَوماً نَکَثوُا اَیمانَهُم وَهَمّوا بِاخراج الرَّسول وَ هُم بَدَءوُکم

کنندة فساد و تباهی بر روی زمين معرفی بر این، جهاد دفاعی را به عنوان عامل برطرف
( و در جای 254)بقره:« وَلَوال دَفعُ اهلل النّاس بَعضَهُم بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ االَرض...»نماید: می

هبان های راکند که اگر جهاد دفاعی نبود، دیگر اثری از صومعهدیگر بر این نکته تأکيد می

و لوال دفع اهلل »... ماند و کليساهای مسيحيان و معابد یهودیان و مساجد مسلمين باقی نمی
 ( 11:)حج...« الناس بعضهم ببعض لهدمّت صوامع و بيع و صلوات و مساجد 

اسالم »گردد که جنگ به طور مطلق بد نيست. بنابراین از آیات قرآن کریم مستفاد می
کند؛ حقّی که فطرت سليم هر حق مشروع آدميان دفاع میبه وسيلۀ جنگ وجهاد، از 

انسانی آن را برای انسانيت قائل است؛ بنابراین، جنگ در اسالم، دفاع است و دفاع، محدود 
به زمانی است که حوزة اسالم مورد هجوم قرار گيرد و از تعدی و تجاوز نهی فرموده 

وَقاتلوا فی سَبيلِ اهلل »فرماید: م می( آنجا که قرآن کری91: 4939اکبری،زاده)تقی« است
بودن  توجّه( سخن رسول خدا )ص( خود بر قابل 431:)بقره...« الَّذین یُقاتِلُونَکُم وَ ال تَعتَدُوا 

رسد که روزگاری بر مردم فرا می»دهد. حساسيت مردم، نسبت به اسالم و دین گواهی می

( 33:4936)حرّانی،« يند، باکی ندارنداگر دنيایشان تأمين باشد، هر چه دینشان آسيب بب
هر کس به خواری گردن نهد، از »فرماید: تابد و میمسلمان را بر نمی ملّتتفاوتی ایشان، بی

 (436: 2،4931ن،جدیگرا و)حکيمی« ما اهل بيت نيست
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 های ترغیب مسلمانان به جهاد شیوه -2-7

 ی مختلف به جهاد ترغيبها، مسلمانان را به شيوهمتعدّدخدای سبحان در آیات 

تحریک عواطف: آنجا که خداوند از مردان و زنان و کودکان ناتوانی -است: الفنموده

و ما لَکُم ال »خواند.کند و مجاهدان را به جهاد فرا میاند، یاد میکه مورد ستم واقع شده

برای شما ( »15)نساء: ...« وِلدان تُقاتِلون فی سَبيل اهلل وَ المُستَضعَفين مِنَ الرّجالَ وَ النّساء وَ ال

چه سودی دارد که در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که ناتوان شمرده شده و 

تحریک حس انتقامجویی: خداوند  -ب« جنگيد؟اند، نمیمورد ستم کفرپيشگان قرار گرفته

انکه مشرکان، خواهد که همگی و با همۀ توان با مشرکان بجنگند، همچناز مجاهدان می

وَ قاتِلوُا المُشرِکين کافَّه کَما یُقاتِلوُنَکم کافَّه »... همگی و با تمام توان با مومنان جنگيدند. 

تبيين  -ج«. جنگندو با همه مشرکان بجنگيد، چنانکه آنان نيز با همه شما می(»96)توبه: ...« 

، مومنان هوشيارانه به گویداهداف جهاد: آنگاه که خداوند از آزمایش مؤمنان سخن می

کنيم تا از ميان شما کسانی که در راه خدا ما شما را آزمایش می»شوند. جهاد ترغيب می

وَ لَنَبلُوَنَّکُم حَتّی نَعلَم « »نمائيم. مشخّصورزند، ها شکيبایی میکنند و بر دشواریجهاد می

( همچنين زمانی که از دفع فتنۀ 94 )محمد:« المُجاهِدینَ مِنکُم وَ الصّابِرین وَنبلُو اَخبارَکم

وَ قاتِلوُهُم حَتّی ال تَکُونَ فِتنه وَ یَکُونَ الدّینِ »گوید. دشمنان به دست مجاهدان سخن می

 «برود و دین از آنِ خدا گردد... و با آنان بجنگيد تا شرک از بين( »439)بقره: « لِلّهِ...

 

 ممنوعیت فرار از جهاد  -2-8
ای رهسپار جنگ با دشمن نشدند ، یم کسانی را که به هر بهانهخداوند در قرآن کر

دهد، در حالی که خود آنها از سياست خود راضی و مورد سرزنش و تهدید قرار می
فَرح المُخَلِّفُون بِمَقعِدِهِم خاِلفَ رَسول اهلل وَ کَرِهوُا اَن یُجاهِدوُا بِاَموالِهِم و »خوشحالند. 

 (.34)توبه: ...«  اَنفُسَهم فی سَبيلِ اهلل
فرماید که هر گاه با کافران روبرو شدید به آنان پشت عالوه بر این، به مومنان امر می

)انفال: « یا اَیُّهَا الذَّینَ آمَنوُا اِذا لَقيتُمُ الذَّینَ کَفَروُا زَحفاً فاَل تُوَلّوهُمُ االَدبار»نکنيد و نگریزید. 

شوید؛ در حالی که گامی که با کافران رو به رو میاید، هنای کسانی که ایمان آورده( »45
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که اگر به « اید، به آنان پشت نکنيد و نگریزیدجمعی برای جنگ به سویشان رفتهدسته

دشمن پشت کنيد و بگریزید، گرفتار غضب الهی خواهيد شد و جایگاهتان دوزخ خواهد 
قتالٍ اَو مُتَحيّزاً اِلی فِئۀٍ فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِن اهللَ وَ مأوئهُ وَ مَن یُوَلّهم یَومَئذل دُبُرَه اِلّا مُتَحرّفا لِ»بود. 

و هر کس در آن هنگام پشت به آنان کرده و بگریزد، با ( »46)انفال: « جَهَنَّم وَ بِئسَ المَصير

 «.گاهی استخشمی از خدا بازگشته و جایگاهش دوزخ است و آن، بد بازگشت
 

 ضوابط جهاد  -2-9
های مهم جهاد سورة انفال در بردارنده برخی ضوابط و دستورالعمل 11 تا 15آیات 

فَاثبُتُوا وَ اذکُرُوا اهللَ کَثيراً لَعَلَّکُم تُفلِحُون وَ اَطيعوُا اهلل وَ  فِئَۀیا اَیُّهَا الّذینَ امَنُوا اِذا لَقيتُم »است: 

اید، ای کسانی که ایمان آورده...« »صبِروا رَسُولَهُ وَال تَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذهَبَ ریحَکُم وَ ا
قدم باشيد و از برابر رو گشتيد، ثابتهنگامی که در ميدان نبرد با گروهی از کافران رو به

آنها مگریزید و خدا را با قلب و زبان خود بسيار یاد کنيد که پيروز گردید. و خدا و 

شوید و عزت ف نکنيد که ناتوان میپيامبرش را در امر جهاد فرمان برید و با یکدیگر اختال
های جنگ و اطاعت از خدا و پيامبر شکيبا باشيد که رود و برسختیو شکوهتان از بين می

ثابت قدم بودن و فرار نکردن از جنگ، «. خدا با شکيبایان است و آنان را یاری خواهد کرد
اتحاد داشتن و عدم  خدا را با قلب و زبان بسيار یاد کردن، اطاعت از فرمانده و رهبر،

اختالف، صبور و شکيبا بودن و به خود و نيروی خود مغرور نشدن از جمله ضوابط جنگ 

 .استگردد و در این آیات، تاکيد شدهاست که به پيروزی منجر می
 

 گیری نتیجه-3
خواهی دشمن، او را به ظلم و ستم و تجاوز به حریم سرزمين اسالمی آنگاه که زیاده

قرآن کریم به منظور دفع فتنۀ دشمن و خنثی نمودن ستم ستمگران، و گرفتن کشاند؛ می
نماید. گرچه جنگ برای مردم دشوار و ناخوشایند حق و حقوق مسلمانان به جهاد امر می

است، اماخداوند خير و صالح جامعۀ اسالمی را در آن قرار داده است. اگر اسالم جهاد را 
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گردید و دیگر اثری از خير در دست ستمگران متمرکز میداد، قدرت مورد تأکيد قرار نمی

است که دشمنان به دست مسلمانان شد. خداوند اراده کردهو خوبی در جامعه دیده نمی
ای کن گردند و یا این که مورد جنگ قرارگيرند و نابود شوند. نتيجهعذاب شوند تا ریشه

ن که باشد خير است؛ چه پيروز شود هر کدام از حُسنييکه از جنگ عائد مسلمانان می
گردند و به غنایم رسند و چه مغلوب گردند و به شهادت رسند؛ در هر صورت چيزی جز 

 خير و خوبی نيست.

طلبد. الزمۀ مبارزه با جهاد چه ظاهری باشد و چه باطنی، مبارزه با نفس امّاره را می
ر راه خدا با نفس خود ها و تمنيّات درونی است. آنان که ددشمن، مبارزه با خواسته

شود. روح همۀ جهادها در قرآن جنگند، خداوند ضامن هدایت آنها به راه خود میمی
کریم، دفاع از حق و حقيقت است؛ چه جهاد ابتدایی باشد و چه دفاعی. جهاد ابتدایی در 

هایی چون جهاد آزادی بخش به منظور نجات ستمدیدگان و ضعيفان، جهاد با قالب
اد به منظور جلوگيری از یک عمل منکر و جهاد به منظور رفع موانع دعوت مفسدان، جه

انگيزة امّا  است. جهاد دفاعی گرچه مطابق با فطرت و سرشت آدمی است،مطرح گردیده

طلبد. دفاع از اسالم، دین و الهی نيرومندی نياز دارد چرا که گذشت از مال و جان را می
ال و سرزمين مسلمين، از جمله اهداف مقدّس جهاد جلوگيری از تجاوز دشمن به جان و م

ی هم توجّهتفاوتی و بیدین بیامّا  دفاعی است. اسالم دین خشونت و خونریزی نيست؛
جهت، ظلم و ستم و تجاوز داند؛ به هميننيست و خود را در مقابل آحاد جامعه مسئول می

س برای دفاع از حرّیت و استقالل دهد. جهاد، جنگی مقدّتابد و دستور به دفاع میرا بر نمی

سرزمين اسالمی است. جنگ و جهاد خارج از تدبير و ارادة الهی نيست و در دایرة حکمت 
الهی جای دارد؛ زیرا عالم طبيعت، عالم تضاد و تزاحم است و در کنار هر خوبی و خيری، 

 ها و مصالح آن بيشتر است. بدی و رنجی نهفته است، گرچه خوبی

است؛ قرآن کریم نه تنها به مجاهدان اجازه دفاع و جهاد در راه خدا داده خداوند در

است؛ تا آنجا که یک است و برای آنان امتيازاتی قائل گردیدهبلکه نبرد مجاهدان را ستوده
کند؛ به همين دليل، جهادگران، راه صد ساله ساعت جهاد، با عبادت شصت ساله برابری می

 یابند. به مدارج عالی کمال دست میپيمایند و را یک شبه می
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شکنان از اهل کتاب و گروهی که با جنگ و جهاد با کافران، منافقان، پيمان

از آنجا که رضای الهی امّا  کریم است؛مسلمانان سرجنگ دارند از آیات مورد تاکيد قرآن
 نماید. یداند و جامعۀ اسالمی را به آن دعوت مدر صلح است، قرآن کریم صلح را برتر می

ای دارد. عذاب دشمنان و مشرکان به دست مسلمانان، ایستادگی در برابر جهاد، فلسفه 
ظلم ظالمان، جهاد برای گرفتن حق و حقوق خود، و جهاد برای دفع فساد تبهکاران، از 

جمله علل و فلسفه مورد بحث قرآن کریم است. خداوند، عزّت اسالم و جامعۀ اسالمی را 
داده است و برای باطل، هيچ راه تسلطی بر حق قرار نداده است. مردم جامعۀ در جهاد قرار 

شوند؛ باشد که دشمنان، اسالمی با جهاد در راه خدا، مورد آزمایش و امتحان واقع می

است که پيروزی و ای بترسند و پراکنده گردند. خداوند اراده کردهای سرکوب وعدهعده
گردش باشد، تا قدرت در دست گروه خاصی متمرکز شکست بين کفر و ایمان هميشه در 

نشود و افراد بتوانند با ميل و اراده خویش خير و یا شر را برگزینند؛ گرچه خداوند به جبهۀ 
 حق نوید پيروزی داده است و در آخر، پيروزی جبهۀ حق قطعی است.

بر  شرکت نکردن در جنگ و جهاد، بدون عذر و پشت نمودن به دشمن و فرار کردن، 
انگاری مسلمين، اختالف و نزاع خالف دستور و رضای خداوندی است. سستی و سهل

آنان بر سر امور، نافرمانی آنان از اوامر رهبری و فرماندهی از جمله عوامل شکست آنان در 
های مختلف از مسلمانان دفاع، ها مطرح گردیده است. خداوند در موقعيتبرخی از جنگ

است و در دل کفار، است. در دل مسلمين، آرامش و سکون قرار دادهو آنان را یاری نموده

رعب و وحشت؛ تا حق بر باطل پيروز گردد. دشمن را ناچيز جلوه داده است و در مقابل 
ها مسلمانان را به صبر و شکيبایی در جهاد امر نموده است و اینها همگی از مصادیق کمک

 . قرآن کریم است سير جهاد مقدّس درو امدادهای الهی در م

 ها یادداشت

 . وصيتنامۀ شهيد عليرضا ابراهيمی 4
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