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Abstract 

The title of Great Jihad is mentioned in verse 52 of Surah Al-Furqan. 

Due to the Meccan nature of Surah Al-Furqan and the context of the 

verses of Makki, the Great Jihad is a civilian strategy to confront 

enemies and protect Islamic society from any invasion and civilian 

domination. Extracting the foundations and principles of the Great 

Jihad from the Holy Quran is something that has not been properly 

studied so far, and the present article tries to eliminate this 

shortcoming. In this research, the basis is the foundations of the 

legitimacy of the great jihad on which this type of jihad is built. What 

is meant by the principle is the framework for the implementation of 

the Great Jihad. Civilian struggle by the Qur'an, confrontation with 

doubts, divine test for recognizing the Mujahideen, and fighting 

against falsehood are the special principles of the Great Jihad and the 

belief in the existence of an intellectual enemy, soft struggle against 

the enemies, and having a jihadist spirit are its specific principles. 

These findings, extracted from the teachings of the Holy Qur'an, 

indicate that the Holy Qur'an, with its approach of disobedience to 
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infidels, should be the tool of great jihad. The Mujahideen in the 

civilian arena must take steps to fight the enemies, extract, and 

formulate the ideas needed by the Islamic society. The method used in 

this research to achieve the desired is the method of intra-Quranic 

thematic research and comparative study between interpretations. 

Keywords: Holy Quran, Great Jihad, Jihad-E-Kabir, Special Basics of 

Great Jihad, Special Principles Of Great Jihad. 
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 میقرآن کر هیجهاد کبير بر پا ژهیو اصول و یمبان

   یطبس یمروج دیحم
قم،  م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ،یقیتطب ریتفس یدکتر یدانشجو

 رانیا
  

   یاصفهان ییرضا یمحمدعل
 م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ث،یاستاد مدعو گروه علوم قرآن و حد

 رانیقم، ا
 

   هیرحمان عشر
قم،  م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ث،یگروه علوم قرآن و حد اریاستاد

 رانیا
  

 چکیده
 بهباتوجه . است آمده( 25/الفرقان)«کَبیراً جِهاداً بِهِ وَجاهِدهُم الكافِرينَ فَلاتُطِعِ» آيه در کبیر جهاد عنوان
 با مقابله غیرنظامی راهكارهاي از جامعی بسته کبیر، جهاد مكی، آيات سیاق و فرقان سوره بودنمكی

 استخراج. سازدمی مصون غیرنظامی، تسلط و تهاجم هرگونه برابر در را اسلامی جامعه که است دشمنان
 سعی رو، پیش مقاله و نشده بررسی درستیبه تاکنون که است امري کريم قرآن از کبیر جهاد اصول و مبانی
 اين که است کبیر جهاد مشروعیت هايريشه و هاپايه مبنا، از منظور تحقیق، اين در. دارد کاستی اين رفع بر

 کبیر جهاد اجراي هايچهارچوب و هاشاخص اصل، از مراد همچنین. است شده بناها آن بر جهاد از نوع
 مشخص تحقیق اين .پذيرد انجام گفتهپیش مبانی برهیتك با و هاقالب آن در کبیر جهاد کهينحوبه است،
 با مبارزه و مجاهدان شناخت براي الهى آزمون شبهات، با مقابله قرآن، وسیلهبه غیرنظامی مبارزه که کرد
 روحیه از برخورداري و دشمنان با نرم مبارزه فكري، دشمن وجود به اعتقاد و کبیر جهاد ويژه مبانی از باطل

 مفسران هايبرداشت و کريم قرآن هايآموزه از که هايافته اين. است آن اختصاصی اصول از جهادي
 انجام ابزار بايد کافران، از اطاعت عدم رويكرد با کريم قرآن که کندمی مشخص شده،استخراج فريقین
 طرح و استخراج دشمنان، با مبارزه راه در بايستمی غیرنظامی هايعرصه مجاهدان. باشد کبیر جهاد

 تحقیق اين در که روشی .بردارند گام فوق، مبانی و اصول از گیريبهره با اسلامی، جامعه ازیموردن نظريات
 تفاسیر میان تطبیقی مطالعه و قرآنیدرون موضوعی تحقیق روش ،شدهاستفاده آن از مطلوب به رسیدن براي
 .است تسنن اهل و شیعی

 .ریجهاد کب ژهیاصول و ر،یجهاد کب ژهیو یمبان ر،یجهاد کب م،یقرآن کر :هاواژهکلید
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 مقدمه 

 عدم به دستور ضمن فرقان سوره آيه دومین و پنجاه که است قرآنی فرمانی کبیر، جهاد

 انجام شرايط است بديهی. است کردهها آن با کبیر جهاد انجام به امر دشمنان، از اطاعت

 تحقیق و باشد شده بیان کريم قرآن آيات ساير در آن چهارچوب و چگونگی فرمان، اين

 در که پردازدمی مهم اين به کبیر، جهاد اصول و مبانیارائه  و استخراج قالب در حاضر

 .دارد سزايیبه نقش اسلامی و قرآنی فرهنگ اين گسترش و تبیین

 هاشاخصه نیازها،پیش و هازمینه شناخت کبیر، جهاد قواعد و اصول مبانی، به دستیابی

 آن، نادرست انجام يا انجام عدم هايآسیب و هاآفت و اسلامی جامعه در آن تحقق نتايج و

 از جامعی و کامل بسته شود، استخراج و سنجیده کريم قرآن مبناي بر کهیدرصورت

 بر دشمنان ضد... و علمی اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، اقدامات از اعم غیرنظامی، اقدامات

 اسلامی جوامع درتاکنون  که شودمی حاصل مجید قرآن در متعال خداوند نظر اساس

 .است نیافته صحیح تبیین آنحدودوثغور  ونشده شناخته یدرستبه

 و اصول که استسؤال  اين به پاسخگويی دنبال به کريم قرآن بر مبتنی حاضر، تحقیق

 کبیر، جهاد ويژه اصول و مبانی استخراج با دارد تلاش همچنین چیست؟ کبیر جهاد مبانی

 مورد سو هر از که نمايدارائه  کنونی دنیاي در اسلامی امت عموم و جامعه مسئولان به را آن

 دستورات از الگوگیري با بتوانند تا اندگرفته قرار الهی دين دشمنان غیرنظامی هايتهاجم

 اديان همه بر است، اسلام همان که خداوند رضايت مورد دين برتري تحقق به کريم، قرآن

 عدم» به که شودمی محقق صورتی در هدف اين. رسانند مدد غیربشري و بشري مكاتب و

 و شود نگريسته کبیر جهاد انجام براي کلی رويكرد يکعنوان به «کافران از اطاعت

 .گیرد قرارمورداستفاده  مسیر اين در کريم قرآن هايآموزه

 پیشینه پژوهش -9

 آن تفسیر و شرح طبیعتاً  است، کريم قرآن آيات از ايآيه تحقیق، اين بحث محلازآنجاکه 

 منابع خاص،صورت به اما؛ است گرفته قرار بررسی وموردبحث  آيه، نزول بازمان هم

 :شودمی معرفی تحقیق اين پیشینهعنوان به ذيل شرح به خصوص اين در موجود مكتوب



 949 |  و همکاران یطبس یمروج؛  میقرآن کر هیجهاد کبیر بر پا ژهیو اصول و یمبان

 هاکتاب -9-9

 توانمی کلی دسته دو در را آمده در تحرير رشته کبیر، به جهاد موضوع هايی که درکتاب

 در که است تفسیري هايکتاب عموم کهمدنظر  موضوع در عام منابع يكی: کرد معرفی

که برخی از  موضوع اين در اختصاصی منابع ديگري و شده نگاشته مختلف هايزمان

 در ادامه مرور خواهد شد:ها آنترين مرتبط

 جونقانی؛ اين اثر به مطلبی دشمن، اثر محسن از نكردن اطاعت: کبیر جهاد .1

 کبیر جهاد ابزارها و الزامات اصلی، هايشاخص جهاد، انواع توضیح و جهاد شناسیمفهوم

 - فرهنگی و سیاسی اقتصادي، افزايی پرداخته و ابعادبصیرت و شناسیدشمن عنوان دو با

 آن را تعیین کرده است. اجتماعی

 عبداللهی؛ اين کريم، اثر عباس قرآن منظر از انقلابی ديپلماسی مبانی: کبیر . جهاد5

 استكبار، با «توحیدي» مواجهه کلیات،: بخش چهار ،شگفتاریپ يک مقدمه، يک از کتاب

 و استكبار جبهه با رابطه و «ولايت» اصل معارضین، جبهه با رويارويی و الهی انبیاي بعثت

 ینیخم امام از 295 قطعنامه قبولی پیام پراهمیت و راهبردي سند» عنوان تحت ضمیمه يک

 .است يافته سامان(« ره)

، اثر (الزامات و مفاهیم مبانی،( )یالعال)مدظله ايخامنه امام انديشه در کبیر . جهاد3

 معظم رهبر سخنرانی بازخوانی اساس بر اثر اينپورجباري؛  پژمان و علوي مهدي سید

 دشمنان از تبعیت و اطاعت عدم تبیین در کبیر جهاد تشريح و 1392 ماه خرداد در انقلاب

 ايران سامان يافته است. اسلامی نظام

 مقالات با موضوع جهاد کبیر -2-9

به  هاآنترين مقالاتی که در موضوع جهاد کبیر نگاشته شده نیز متعدد هستند که مرتبط

 از: اندعبارتبحث حاضر 

 اسلامی، اثر محمد زندگی سبک چارچوب در اعتقادي - فرهنگی ايمقوله جهاد؛. 1

 در جهاد مختلف انواع شناسیگونه ضمن مقاله، اين نیا؛ درستوده محمدرضا و پورجانی

 و مطلق عام، راهبرديمثابه به همواره مفهوم اين کهشده گرفته نتیجه اسلام مبین ندي
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 اين در وشده مطرح اسلامی زندگی سبک تداوم و تثبیت تأسیس، راستاي در افزارينرم

 .است کرده پیدا متعددي مصاديق راستا

بخشی؛  کافران، اثر محمدرضا از اطاعت عدم با آن نسبت و کبیر جهاد چیستی. 5

 با آن نسبت بررسی و کريم قرآن در کبیر جهاد مفهوم چیستی تبیین نويسنده، اصلی مسئله

 .بوده است کافران از اطاعت عدم

 شاهرودي؛ از سعیدي اسلامی، اثر علی انقلاب از صیانت در آن نقش و کبیر جهاد. 3

 و دشمن از نكردن اطاعت يكی،: است جهت دو دربرگیرنده کبیر جهاد مؤلف، نگاه

 .فرهنگی و اقتصادي علمی، سیاسی، هايعرصه در جهاد و مبارزه تلاش، ديگري،

 هانامهپایان -9-9

 از: اندعبارتنیز  موردبحثهاي مرتبط به موضوع نامهبرخی از پايان

 و هاعرصه بازشناسی و سنت و قرآن ديدگاه از کبیر جهاد شناسی. مفهوم1

 معارف و علوم موسوي در دانشگاه سادات توسط طیبه اسلامی؛ جامعه در آن کارکردهاي

 1391ارشد در سال کارشناسی کريم براي مقطع قرآن

بخشی  کريم؛ توسط محمدرضا قرآن در آن تحقق موانع و راهكارها و کبیر . جهاد5

 1391ارشد در سال کارشناسی براي مقطع ،(عصادق ) امام در دانشگاه

از بررسی مكتوبات فوق اين نتیجه حاصل شد که اگرچه تحقیقات متعددي در 

مبانی و اصول قرآنی جهاد کبیر را  هاآنيک از ، اما هیچشدهانجامموضوع جهاد کبیر 

 اند؛ بنابراين تحقیق حاضر در نوع خود، مشابه ندارد.نداشته مدنظر

 شناسیمفهوم -2

 مبنا -9-2

( ساخت 355: 5ج ، ق 1049 فراهیدى،) لغت به معناي ساختمان،، در «بنی»مبنا از ريشه 

: 1ج ، ق 1040ابن فارس، ) گريكدي به آمیختن اجزاي گوناگونپیوستن و درهم چیزي از

؛ بستانی، 1414: ش 1351معین، ) اساس، (13325: 15ج ، ش 1335دهخدا، ) ( پايه،345
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آمده و صورت جمع اين  (943: ش 1359 عمید،) يزیچبنیان و ريشه  (331: ش 1332

يک  اي باکلمه، مبانی است. همچنین ترکیب اجزاء يا موارد براي به دست آوردن سازه

: 1، جق 1034مصطفوي، ) اند.گفته« بنی»شكل مخصوص مادي يا معنوي را معناي اصلی 

331) 

 نهمفسرا مسلم و شدهپذيرفته اصول و باورها» ازعبارت است  در دانش تفسیر، مبانی

 رويكردي سبب ،هاآن نفی يا اثباتی پذيرش و کنندمی نقش ايفاي آنان تفسیر فرايند در که

صحنه پشت و شدهپذيرفته مطالب و هافرضپیشعنوان به شود و هموارهمی تفسیر در خاص

 (55: ش 1394 مؤدب،)«.هستند مطرح تفسیر

هاي مشروعیت جهاد کبیر است که اين ها و ريشهمنظور از مبانی در اين تحقیق، پايه

 و نسبت به اجراي آن، فرمان داده شده است. بناشده هاآننوع از جهاد بر 

 اصل -2-2

 ابن) و اساس هر چیز، (153: 5، جق 1010 صاحب،بخش )ترين واژه اصل به معناي پايین

آمده و  (39: ق 1015 اصفهانی، راغب) هيپاريشه و  (149: 1ج ، ق 1040 فارس،

از ديگر معانی  شدهگفتهشكل جمع آن است.  (11: 11ج ، ق 1010 منظور، ابن)«اصول»

گوهر نژاد و  (135: ش 1359 عمید،) بُن و پی، (5355: 5ج ، ش 1335دهخدا، ) اصل، بیخ،

است. دانشمندان علم لغت، حقیقت معناي اين واژه را هر چیز  (143: ش 1351معین، )

 1034مصطفوي، ) شود.اند که ساختمانی بر آن بنا میجماد، نبات، حیوان يا معقولی دانسته

 (140: 1ج ، ق

هاي مختلف، تعاريف مفهوم اصل با ادبیات متفاوت آمده، اما در دانش هرچند

رسد به نظر می (53: ش 1395پور، بهجت) اند،همچنان که برخی از محققان نیز بیان داشته

 ی از مصاديق معناي لغوي باشند.نوعبههر يک از آن تعاريف 

جهاد کبیر هاي اجراي ها و چهارچوبمنظور از اصول در بحث حاضر، شاخص

 گفته انجام پذيرد.مبانی پیش برهیتكها و با جهاد کبیر در آن قالب کهينحوبهاست، 
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 تفاوت مبنا و اصل -9-2-2

توان ترادف دو مفهوم اصل و مبنا را نتیجه گرفت، اما هرچند بر اساس معانی لغوي، می

شود؛ می هاآنيز حقیقت آن است که میان اين دو مفهوم تفاوتی وجود دارد که باعث تما

هاي خبري و حاوي مفاهیمی همچون برخی محققان معتقدند در حقیقت، مبانی گزاره

استفاده  هاآنشوند و در هر بحثی از نتايج هستند که از علوم ديگر اخذ می« است يا نیست»

هستند که از « ديدونبايبا»هايی تجويزي و حاوي مفاهیمی مانند شود، اما اصول، گزارهمی

 ها در آن دانش خواهند بود.ها و فعالیتآيند و راهنماي روشاهداف و مبانی به دست می

 (593-591: ش 1390، )گروهی از نويسندگان

 . جهاد کبیر9-2

 جهاد -9-9-2

( 133: 3ج  ،ق 1010منظور، ابن) سختی، و مشقت معنی به ُجهد يا َجهد ريشه از جهاد واژه

هدف  به رسیدن راه در بسیار کوشش و ( تلاش051: 1ج ، ق 1040 فارس،ابن) توان، و نیرو

 ابنکفار ) با جنگ مفهوم و مبالغه صیغه شكل به کلمه اين. است (115: ق 1010 فیومی،)

 .است داده جاي خود در ( را319: 1ج  ،ش 1313 اثیر،

 مشرکان و کفار ضد بر جهاد فقط جنگ مسلمانان، عرف و کريم در اصطلاح قرآن

 علیه باشد يا خودشان چه در میان مشرکان، و کفار نظامى و رزمى هاىفعالیت بر و است

( بايد توجه نمود که آنچه گفته 53: ش 1390مصباح يزدي، . )شودنمى اطلاق مسلمانان،

سخت َجهاد )به فتح جیم( به زمین  کهیدرحالشد در معناي جِهاد )به کسر جیم( است، 

 شود.گفته می( 130: 3ج  ،ق 1010منظور،  ابن)

 کبیر -2-9-2

 اين. ( دارد151: 2ج  ،ق 1010منظور، )ابن«بزرگی» معناي وشده گرفته کِبر ريشه از کبیر

. دارد رهبر و سیرئ معنى خدا، غیر در و است القدرعظیم معنى به و الهی اسماي از واژه

 (33-35: 1ج  ،ش 1331 قرشی،)
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 )انواع جهاد(جایگاه جهاد کبیر در ادبیات دینی  -9-9-2

و ارائه است که جهاد کبیر نیز يكی از  استخراجقابلپنج نوع جهاد  دينی ادبیات در توجه از

 هاست:آن

 پیامبر کههمچنان آنان؛ با مقاتله و دشمنان نظامی با جنگ درباره اصغر جهاد( اول

 که آنان بر آفرين: »فرمودند گشتند،بازمی جنگ از که مسلمانان از گروهی به( صاکرم )

 (15: 2ج ، ق 1043 )کلینی،.«رساندند انجام به را اصغر جهاد

، 1355جوادي آملی، زمستان ) یفرهنگ جهاد عنوان تحت آن از که کبیر جهاد( دوم

دشمنان انجام  هاىسفسطه و هاوسوسه ها،کژي انحرافات، برابر شود و درمی ياد (124: 1ج 

 کافران َکبیراً؛ از ِجهاداً بِهِ جاهِدُهم وَ الكافِرينَ تُطِعِ فَلا»: آيه در جهاد، اين از. گیردمی

و  شده برده ( نام25الفرقان/«)بزرگ جهادى کن، جهادها آن با خدا حكم به و مكن اطاعت

 با کافران از اطاعت عدم با تكیه بر قرآن و رويكرد شودمی داده دستور( صاکرم ) پیامبر به

 .دهد انجام کبیر جهاد آنان

 و نامشروع هاىخواسته برابر در نفس که ايستادن با مبارزه جهت در اکبر جهاد( سوم

 نظامی، عرصه مجاهدان تحسین از پس( صخدا ) رسول است؛ نفسانى غیرمنطقى تمايلات

 در و (15: 2ج ، ق 1043 کلینی،است ) مانده باقی اکبر جهاد که دهدمی تذکر را آنان

 جهادبله : »فرمود «دارد؟ وجود نظامی جهاد از بالاتر جهادي آيا» که پرسش اين به پاسخ

 ديگري عبارت در ( و354: ق 1041 موسی، بن علی به )منسوب.«خويش نفس با انسان

 پهلويش دو بین که است انسان نفس با مبارزه جهاد، بالاترين: »دادند ادامه

 (013: ش 1331 بابويه،)ابن.«باشدمی

جوادي آملی به تبعیت از سیدحیدر آملی، قسمی از  اللهتيآچهارم( جهاد اوسط: 

اند. تعريف ايشان از اين جهاد و تفاوت آن با جهاد را تحت عنوان جهاد اوسط مطرح کرده

ها، جهاد از اين مطلب که جنگ با هوس و درهم کوبیدن غريزه عبارت استجهاد اکبر 

انسان در آن، شوق، عشق و اوسط است، اما جهاد اکبر جهاد علیه علم و انديشه است که 

، 1359جوادي آملی، تابستان ) کند.محبت را بر عقل، فهم و علم عادي و بشري حاکم می
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 (513: 1ج 

دهد که برخی وجو در میان روايات، اين نتیجه را به دست میه( جهاد افضل: جست

ت مختلفی برترين جهاد معرفی شده است: اول؛ مجاهدت با نفس که در روايا عنوانبهامور 

ْفِس َأْفَضُل ِجَهاد  : »شدهمطرحع( ) یعلاز امیرمؤمنان  ازجمله  1014آمدى،  مىی)تم ،«ِجَهاُد النَّ

ِبی )ص( ِإنَّ َأْفَضَل اْلِجَهاِد »پیشگی در برابر حاکمان ستمگر ( دوم؛ عدالت335: ق َجاَء َعِن النَّ
( سوم؛ پرهیز از انديشه ظلم و ستم به 14: 2، ج ق 1043 ،ینی)کل ،«َكِلَمُة َعْدل  ِعْنَد ِإَمام  َجاِئر

چهارم؛ ( 595: 1ج ، ق 1331 برقى،) ،«َأْفَضُل اْلِجَهاِد َمْن َأْصَبَح ََل یُهمُّ ِبُظْلِم َأَحد  »ديگران 

ِة َبْطن  َو َفْرج» یپاکدامن داري در فصل گرما همان( پنجم؛ روزه) ،«َأيُّ ِجَهاد  َأْفَضُل ِمْن ِعفَّ

ْوُم ِفی اْلَحر  » ( و ششم؛ انتظار فرج که در 549: ش 1353القمی، ) ،«َأْفَضُل اْلِجَهاِد الصَّ

ِتی اْنِتَظاُر اْلَفَرِج »ص( آمده است: خدا )فرمايشات رسول  )ابن شعبه حرانى،  «.َأْفَضُل ِجَهاِد ُأمَّ

 (33: ق 1040

روند؛ به شمار می« اکبرجهاد »گیرند و از پنج مورد اول در حیطه جهاد نفس قرار می

مراد از جهاد افضل در اين قسمت، انتظار فرج خواهد بود. انتظاري که در روايات  جهیدرنت

( برترين عمل 141همان: ) ترين امور نزد خداوند سبحان،داشتنیدوست عنوانبهديگر 

توأم با  ع( کهاطهار )( و از صفات ائمه 541همان: عبادات )( از برترين 111همان: ) مؤمن،

 ( معرفی شده است.011همان: بوده )صبر 

جهاد اصغر، جهاد کبیر و جهاد اکبر در  نوع سه از میان آنچه در انواع جهاد بیان شد،

( و دو نوع جهاد اوسط و افضل شهرت 113: 1تا ج شده )انصاريان، بیادبیات دينی مشهور 

و جهاد اصغر،  شدهمطرحدر قرآن کريم « جهاد کبیر»چندانی نیافته است. ضمن اينكه فقط 

جهاد اکبر و جهاد افضل، شاهد روايی دارند. در اين میان، اصطلاح جهاد اوسط نیز توسط 

 دانشمندان قرآنی ايجاد شده است.

 کبیر جهاد مبانی ویژه -9

ها در مسیر نیل به کمالات روحى و معنوى ، هدايت انساننزول قرآن کريمهدف اصلى از 

درصدد  بود و آن هدف خواهد به يابى، براى دستو جهاددرباره جنگ  کلام الهی و است
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( 10-13: ش 1390 يزدي، مصباح) مشخص نمايد. زمینهاين است تا تكلیف پیروانش را در 

طلبی دين مبین اسلام نیست، بلكه اد در کتاب، به معناي جنگ، سخن از جهگريدعبارتبه

 راهنماي مسلمانان است تا در صورت مواجهه با اين امر، چگونه اقدام نمايند.

ها تحت دو عنوان هنگام بحث از اصول و مبانی جهاد کبیر، بديهی است که اين مؤلفه

پرداخته خواهد شد، صرفاً  ارائه شود، اما آنچه در متن پیش رو بدان« مشترک و ويژه»

با ساير جهادهاي مطرح در  هاآناصول و مبانی ويژه جهاد کبیر است و به وجه مشترک 

هاي خاص ادبیات دينی، اشاره نشده است. بر اين اساس، در بخش پیش رو مبانی و پايه

 جهاد کبیر بررسی خواهد شد.

 قرآن لهیوسبهغیرنظامی  مبارزه -9-9

ها ذکر کرده: ها را در کنار جهاد با جانکريم، جهاد با اموال و دارايیبرخی آيات قرآن 

هِ  انِفُروا ِخفافًا َو ِثقاًَل َو جاِهُدوا ِبَأمواِلُكم َو َأنُفِسُكم في» جهاد  ازآنجاکه( 01التوبة/«)َسبيِل اللَّ

قتصادي توان نتیجه گرفت که مبارزه و مقابله اهاست، پس میها و نفسنظامی جهاد با جان

 پذير است.که نوعی مبارزه غیرنظامی نیز امكان

شود و همگان را ملزم به هاي جهاد داده میدر آيه فوق، ابتدا فرمان حضور در میدان

نمايد، چه برايشان آسان باشد و چه دشوار، ثروتمند باشند يا شرکت در نبرد با دشمنان می

خوشايندشان باشد، پیاده باشند يا سواره، فقیر، چه اين حضور را خوش داشته باشند و چه نا

؛ 302: 5ج ، ق 1012 کاشانی، فیض ؛553: 2تا ج طوسی، بی) چه پیر باشند و چه جوان،

نبرد حضور يابند، مگر آنكه عذر  درصحنهبايد  درهرصورت (501: 3ج  ،ق 1040سیوطی، 

 (550-553: 9ج ، ق 1013 طباطبايی،) شرعی همچون نابینايی يا بیماري خاص داشته باشند.

نمايد، بدين معنا که بندي میهاي نبرد را به دو جنبه مالی و جانی تقسیمسپس میدان

 1335 طبرسی،) را که توانستند، بايد انتخاب کنند و در جنگ مشارکت نمايند. هرکدام

 (21: 2ج ، ش

شود که در بیان شد، نتیجه گرفته می هاآنبا در کنار هم قرار دادن آياتی که نمونه 

 هاآنخداوند متعال بوده و انجام  موردتوجهادبیات قرآنی، انواع مبارزه غیرنظامی 
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 پذير است.امكان

 قرآن منظر غیرنظامی از مبارزه لزوم -9-9-9

غیرنظامی با دشمنان وجود دارد، بلكه لازم است  مبارزهتنها امكان از نگاه قرآن کريم، نه

وهاي اسلام آمادگی اين نوع از مبارزه را داشته باشند. قرآن کريم با فرمان آمادگی نیر

جانبه به مسلمانان براي ايجاد رعب و وحشت در دشمنان ظاهري و باطنی جامعه همه

وا »مبارزه غیرنظامی فراهم کرده است:  ازجملهاسلامی، مسیر را براي انواع مبارزه و  َو َأِعدُّ
ة  َو ِمْن ِرباِط اْلَخْيِل َلُهْم َما اْستَ   (14الانفال/) ...«.َطْعُتْم ِمْن ُقوَّ

اي را شامل وسايل جنگى متناسب هر دوره تنهانه، «قوة»مفسران معتقدند کلمه 

ی در پیروزى بر دشمنان اثر دارد، اعم از نوعبههايى که شود، بلكه تمام نیروها و قدرتمی

 (555: 3ج ، ش 1330 شیرازي، مكارم) شود.مىنیروهاى مادى و معنوى را نیز شامل 

نیرو، اسباب و تجهیزات نظامی و غیرنظامی براي مقابله با  همگونهبر اساس اين آيه 

ج ، ق 1013 طباطبايی،) دشمنان بايد توسط فرد فرد مسلمانان و نه صرفاً حكومت اسلامی،

 نمايند.استفاده  هاآن( گرد آيد تا در موقع مناسب بتوانند از 112: 9

سازي نیروها و امكانات، بسته به شرايط زمانی و مكانی، به تعبیر مفسران، آماده

افزارهاست و گاهی نیاز به آموختن متفاوت است؛ گاهی نیاز به ساخت وسايل و جنگ

پس در آيه شريفه، انحصاري در نوع نیروي  (50: 14ج  تامراغی، بی) ها و فنون.روش

توان برداشت نمود که تعابیر می گونهنيازابراي مواجهه با دشمن ذکر نشده و  ازیموردن

هاي غیرنظامی با دشمنان نیز توجه دارد و لازم است ها و جنگقرآن کريم بر مبارزه

هاي اسلامی به اين نوع از نبردها نیز عنايت کافی داشته باشند و مسلمانان و حكومت

 هاي لازم براي انجام جهاد غیرنظامی را فراهم کنند.مینهافزارها و زافزارها، نرمسخت

 جامعه اسلامی ناب فرهنگ از دفاع -2-9-9

يكی از وجوه مبارزه غیرنظامی با دشمنان، دفاع از فرهنگ ناب اسلامی جامعه است. در 

خصوص چگونگی برخورد قرآن کريم با فرهنگ جامعه زمان نزول، سه نوع مواجهه بیان 
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 شده است:

 برخورد اثباتی و استفاده از عناصر مثبت فرهنگی( 1

 ( برخورد اصلاحی با عناصر مثبت از فرهنگ موجود5

 اصفهانی، رضايی) ( برخورد انكاري با عناصر منفی و خرافات از فرهنگ موجود.3

 (34-10: ش 1395

بر اين اساس، فرهنگی که در جامعه اسلامی حاکم شد از خرافات جامعه جاهلی، 

هاي اخلاقی بر آن حاکم شده بود. حراست و حفاظت از اين فرهنگ در و فضیلتپیراسته 

 توان جهاد کبیر در حوزه فرهنگی يا جهاد فرهنگی دانست.برابر فرهنگ مهاجمان را می

ها، از: عقايد، ارزش اندعبارتدر مباحث فرهنگی بیان شده است که اجزاي فرهنگ 

 (33: ش 1394 کرمانی، احمدزاده) هنجارها و نمادها.

هاي فرهنگ اسلامی را از قرآن کريم در اجزاي اي ديگر، شاخصهمؤلف در مقاله

کرده تا در راستاي انجام جهاد کبیر و حراست از فرهنگ ناب  ارائهچهارگانه فوق احصا و 

 (591-551: 5ج ، ش 1391مروجی طبسی، ) قرار گیرد. موردتوجهجامعه اسلامی 

 شبهات با مقابله -2-9

شود. مبانی خاص جهاد کبیر، مقابله با شبهاتی است که توسط دشمنان منتشر می ازجمله

شود که با استفاده از انديشه و جهاد کبیر محسوب می ازآنجاپاسخگويی به شبهات دشمنان 

 شود.زبان مقابله انجام می

و ضمن پاسخگويی به  گرفتهبرعهدهقرآن کريم در برخی موارد، اين وظیفه را 

کافران  کهیهنگامشده، شیوه اين نوع از جهاد را به مسلمانان آموخته است؛ هات مطرحشب

ذیَن َكَفُروا ِإْن َهذا ِإَلَّ »بر قرآن کريم خرده گرفتند و آن را دروغ يا اسطوره دانستند:  َو قاَل الَّ
ليَن ِإْفٌك اْفَتراُه َو َأعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم آَخُروَن... َو قاُلوا َأساطيُر  وَّ

َ
خداوند به ( 2-0فرقان/)ال« ...اْْل

ها پیامبرش فرمان داد که از نزول آيات اين کتاب شريف از جانب خداوند آگاه به آسمان

ُه كاَن َغُفورًا َرحيماً »و زمین خبر دهد:  ْرِض ِإنَّ
َ
ماواِت َو اْْل رَّ ِفي السَّ ذي َیْعَلُم الس   «.ُقْل َأْنَزَلُه الَّ

ين طريق، فطرت مخاطبان را که به وجود خداي يكتا و عالم غیب ايمان ( از ا1فرقان/ال)
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 دارد، تحريک نمود.

ص( اشكال داشتند که مگر بشر ) امبریپهمچنین زمانی که کافران نسبت به شخص 

-3الفرقان/کرد )تواند رسول خدا باشد، خداوند سابقه برانگیختن ساير پیامبران را بیان می

 ها، آنان را متقاعد ساخت.ي و تلنگرزدن به حافظه تاريخی انسان( که از طريق يادآور54

باره قرآن کريم در آيات ديگر، از ايراد و اشكال دشمنان نسبت به عدم نزول يک

 1کردهاشارهسخن به میان آمده و سپس به دلیل منطقی و اثرات روانی نزول تدريجی قرآن 

 و روش استدلال را براي پاسخگويی انتخاب نموده است.

 مجاهدان شناخت برای الهى آزمون -9-9

توان برشمرد، آزمون الهی براي شناخت اي که براي جهاد کبیر میيكی از مبانی ويژه

اِبریَن »مجاهدان است:  ی َنْعَلَم اْلُمجاِهدیَن ِمْنُكْم َو الصَّ ُكْم َحتَّ ( در واقع با 31محمد/) ...«.َو َلَنْبُلَونَّ

هاي سخت الهی، زمان نمايش و ظهور اعمال و رفتار افراد جامعه اسلامی ظهور آزمون

ها خارج اي سربلند از آزمونکند و تنها عدهشود، بسیاري را گرفتار خود میفراهم می

 گرفتن و يافتن راه چاره براي عدم حضور در میدانبرخی دنبال اجازه چراکه 5شوند؛می

( و قرآن کريم مؤمنان و مجاهدان را از 09-02التوبة/بود )مبارزه يا خروج از آن خواهند 

ِه َو اْلَيْوِم اْلِْخِر َأْن ُیجاِهُدوا ِبَأْمواِلِهْم َو »داند: اين گروه نمی ذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباللَّ َلَیْسَتْأِذُنَك الَّ
 (00التوبة/) «.َأْنُفِسِهْم...

گذارند، به ی گام در مسیر جهاد میازخودگذشتگکه با از همین طريق کسانی 

 عنوانبهبرند و در جامعه اسلامی، همچنین نزد خداي متعال هاي خود پی میتوانايی

 شوند.مجاهدان مسیر حق شناخته می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ْلن .1 َت ِبِه ُفؤاَدَك َو َرتَّ َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة واِحَدًة َكذِلَك ِلُنَثب  ذیَن َكَفُروا َلْو َل ُنز  اُه َتْرتياًل * َو َل َیْأُتوَنَك ِبَمَثل  ِإَلَّ ِجْئناَك َو قاَل الَّ
 (33-35)الفرقان/ ِباْلَحق  َو َأْحَسَن َتْفسيراً 

 (11)الاحزاب/ ُهناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َو ُزْلِزُلوا ِزْلزاًَل َشدیداً  .5



 999 |  و همکاران یطبس یمروج؛  میقرآن کر هیجهاد کبیر بر پا ژهیو اصول و یمبان

 مبارزه با باطل -0-9

از  در قرآن کريم، ترين مبانی جهاد کبیر دانست.توان يكی از مهممبارزه با باطل را می

اَر َو الُمناِفقيَن : »شدهدادهسويی به مبارزه با کفار و منافقان دستور  ( و 33ة/توبال«)جاِهِد الُكفَّ

، در دل دشمنان خداوند و لهیوسنيبدتا  شدهدادههم به گردآوري تجهیزات و نیروها فرمان 

وا َلُهم َما اسَتَطعُتم »دشمنان جامعه اسلامی ترس افكنده شود:  ة  َوِمن ِرباِط الَخيِل َو َأِعدُّ ِمن ُقوَّ
ُه َیعَلُمُهم ُكم َو آَخریَن ِمن ُدوِنِهم َل َتعَلُموَنُهُم اللَّ ِه َو َعُدوَّ ا للَّ  (14/لانفاال. )«ُترِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ

آوري امكانات و نیروها، ترساندن دشمنان دانسته شده، در آيه اخیر، هدف از جمع

درک  زور منطق جز نیستند و چیزى انسانى اصول و قتابع منط دشمنان، بیشتر زيرا

 گیرد،صورت میها آن بر تحمیلی هرگونه باشند، ضعیف مسلمانان اگر جهیدرنتکنند. نمی

 مكارم) افتند.داشته باشند، دشمنان از قدرت آنان، به وحشت می کافى قدرت چنانچه اما

 (551-552: 3، جش 1330 شیرازي،

آوري انواع تجهیزات نظامی و غیرنظامی، قدرتمندي و فراهمروشن است که از طريق 

همچنین آمادگی نیروهاي انسانی براي انجام هرگونه جهاد، ايجاد رعب و وحشت در دل 

 کند و نتیجه آن مبارزه با باطل و گسترش حق خواهد بود.دشمنان می

 کبیر جهاد اصول ویژه -0

 هاآنها و اصولی است که رعايت هجهاد کبیر نیز همچون ساير امور، داراي شاخص

تواند کیفیت بالاتري را در اجرا رقم بزند. اصولی که براي جهاد کبیر اشاره خواهد شد، می

 سازد.بر پايه فرامین و دستورات قرآن کريم است که نحوه اجراي جهاد کبیر را فراهم می

ر است که در اين بحث، هاي اقدام نسبت به جهاد کبیمنظور از اصول در اين متن، بايسته

را مختص جهاد کبیر  هاآنتوان شود. اصولی که میفقط اصول ويژه جهاد کبیر ارائه می

 شود.دانست، تحت عنوان اصول ويژه جهاد کبیر مطرح می

 فکری دشمن وجود به اعتقاد -9-0

شناسی و توان براي جهاد کبیر مطرح کرد، دشمنترين اصولی که میمهم ازجمله
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، مسئولان حكومت هاآناستكبارستیزي است. در حقیقت آحاد جامعه اسلامی و در رأس 

اسلامی بايد به وجود دشمن فكري معتقد باشند تا گام در مسیر جهاد کبیر بگذارند. اين 

و نمود يافته  شدهمطرحهاي گوناگون به شكلمسئله در آيات متعددي از قرآن کريم و 

 است.

 فرهنگی بُعد شناسی درلزوم دشمن -9-9-0

چینی ، همچون: توطئهبردهنام هاآنبا توجه به رفتارهايی از دشمنان که خداوند متعال از 

پرهیز از  ازجملههمچنین وظايفی  5يا آرزوي رنج و سختی براي مسلمانان، 1علیه مسلمانان

شود که شناخت دشمن از شده، اين نتیجه حاصل میکه در قرآن مجید تعیین 3دشمنان

 ضروريات است.

 بندی دشمناندسته -2-9-0

دشمن مؤمنان و مسلمانان معرفی  عنوانبههايی که در قرآن مجید برخی افراد يا گروه

پادشاهان  1ها و خدايان دروغین،بت 2شیاطین انس و جن، 0از: ابلیس، اندعبارتاند شده

و دوستان  11برخی از همسران و فرزندان 14مجرمان، 9کافران، 5يهود و مشرکان، 3ستمگر،

 15.غیرپرهیزگار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ُهْم َیكيُدوَن َكْيدًا )الطارق/1  (51. ِإنَّ
ْم... )آل2 وا ما َعِنتُّ  (551عمران/... َودُّ
 (4... ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم... )المنافقون/3
ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبيٌن )یس/ ي. َأ َلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم یا َبن4 ْيطاَن ِإنَّ  (06آَدَم َأْن َل َتْعُبُدوا الشَّ
... )اَلنعام/5 ْنِس َو اْلِجن  ا َشياطيَن اْْلِ  (551. َو َكذِلَك َجَعْلنا ِلُكل  َنِبيٍّ َعُدوًّ
ُهْم َعُدوٌّ لي6  (77)الشعراء/ ِإَلَّ َربَّ اْلعاَلمين . َفِإنَّ
اِحِل َیْأُخْذُه َعُدوٌّ لي . َأِن اْقِذفيهِ 7 اُبوِت َفاْقِذفيِه ِفي اْلَيم  َفْلُيْلِقِه اْلَيمُّ ِبالسَّ  (93)طه/ َو َعُدوٌّ َلُه... ِفي التَّ
ذیَن َأْشَرُكوا... )المائدة/8 ذیَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َو الَّ اِس َعداَوًة ِللَّ  (11. َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّ
ا ُمبينًا )النساء/... ِإنَّ اْلكافِ 9  (565ریَن كاُنوا َلُكْم َعُدوًّ

ا ِمَن اْلُمْجِرميَن... )الفرقان/10  (95. َو َكذِلَك َجَعْلنا ِلُكل  َنِبيٍّ َعُدوًّ
ا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم... )التغابن/11 ذیَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن َأْزواِجُكْم َو َأْوَلِدُكْم َعُدوًّ َها الَّ  (54. یا َأیُّ
12 

َ
قيَن )الزخر /. اْْل ُء َیْوَمِئذ  َبْعُضُهْم ِلَبْع   َعُدوٌّ ِإَلَّ اْلُمتَّ  (07ِخالَّ



 999 |  و همکاران یطبس یمروج؛  میقرآن کر هیجهاد کبیر بر پا ژهیو اصول و یمبان

هاي فوق، متفاوت است؛ اما بديهی است که هدف و میزان دشمنی هر يک از گروه

بايست که می ادکردهدشمنان انسان و جامعه ي عنوانبه هاآن، قرآن کريم از درهرصورت

 با هوشیاري عمل نمود. هاآنبر در برا

 های دشمنانویژگی -9-9-0

از:  عبارت استهاي دشمنان بر اساس آيات قرآن کريم ها و شناسهبعضی از ويژگی

 از مؤمنان اخراج 0خدا، راه در جنگ از دوري 3گفتار، در خشم 5گمراهی، 1حسادت،

 1هنگام چیرگی. آنان بدگويی و مؤمنان آزار 2وطن،

برد دشمن براي ابراز دشمنی خود از ابزارها و ترفندهاي گوناگونی بهره می ازآنجاکه

توان به و ممكن است گاهی شناخت دشمن دشوار باشد، بر اساس اين معیارهاي قرآنی می

 شناسی رسید و دوست را از دشمن بازشناخت.دشمن

 های دشمنانخواسته -0-9-0

اشاره کرده  هاآندشمنان که قرآن کريم به  هايها و دلخواهاي از آرزوها، خواستدسته

 کردنگمراه 5مؤمنان به حالت کفر، بازگرداندن 3مؤمنان، به خیر وصول از: عدم اندعبارت

 امكانات و تجهیزات از مؤمنان غفلت 11مؤمنان، کفر 14مؤمنان، افتادن یسختبه 9مؤمنان،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِهْم...1 وَنُكْم ِمْن َبْعِد إیماِنُكْم ُكفَّ  (563)البقرة/ . َودَّ َكثيٌر ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َلْو َیُردُّ
ْت طاِئَفٌة ِمْن َأْهِل ا2 وَنُكْم... )آل. َودَّ  (03عمران/ْلِكتاِب َلْو ُیِضلُّ
ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغضاُء ِمْن َأْفواِهِهْم َو ما ُتْخفي3 وا ما َعِنتُّ ْكَبُر... )آل ... َودُّ  (551عمران/ُصُدوُرُهْم َأ
ْعراِب َیْسَئُلوَن َعْن َأْنباِئُكْم َو لَ 4

َ
ُهْم باُدوَن ِفي اْْل وا َلْو َأنَّ  (16ْو كاُنوا فيُكْم ما قاَتُلوا ِإَلَّ َقلياًل )اَلحزاب/... َیَودُّ

ِة َو َقْد 5 ُكْم َأْوِلياَء ُتْلُقوَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدو  ذیَن آَمُنوا َل َتتَّ َها الَّ ُسوَل َو . یا َأیُّ َكَفُروا ِبما جاَءُكْم ِمَن اْلَحق  ُیْخِرُجوَن الرَّ
اُكْم  ُكْم... )الممتحنة/ ِإیَّ ِه َرب   (5َأْن ُتْؤِمُنوا ِباللَّ

وا 6 وِء َو َودُّ  (5َلْو َتْكُفُروَن )الممتحنة/. ِإْن َیْثَقُفوُكْم َیُكوُنوا َلُكْم َأْعداًء َو َیْبُسُطوا ِإَلْيُكْم َأْیِدَیُهْم َو َأْلِسَنَتُهْم ِبالسُّ
ذیَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل 7 ُكْم... )البقرة/. ما َیَودُّ الَّ َل َعَلْيُكْم ِمْن َخْير  ِمْن َرب   (561اْلِكتاِب َو ََل اْلُمْشرِكيَن َأْن ُیَنزَّ
ارًا... )البقرة/8 وَنُكْم ِمْن َبْعِد إیماِنُكْم ُكفَّ  (563. َودَّ َكثيٌر ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َلْو َیُردُّ
ْت طاِئَفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َلْو یُ 9 وَنُكْم... )آل. َودَّ  (03عمران/ِضلُّ

ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغضاُء ِمْن َأْفواِهِهْم َو ما ُتْخفي10 وا ما َعِنتُّ ْكَبُر... )آل ... َودُّ  (551عمران/ُصُدوُرُهْم َأ
وا َلْو َتْكُفُروَن َكما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسواًء... )النساء/11  (13. َودُّ
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 5منحرفانه. نرمش و 1خويش

هاي اوست؛ چنانچه آرزوي از اهداف و خواستههاي شناخت دشمن، آگاهی از راه

نهايی او در فهرست فوق جاي گیرد يا مشابه آن باشد، ضرورت ايستادگی در برابر او 

 آشكار خواهد شد.

 های نفوذ دشمنشناخت راه -5-9-0

هاي نفوذ دشمن در جامعه اسلامی و هوشیاري شناسی، شناخت راههاي دشمنگام ازجمله

هايی که رخنه دشمنان در جامعه اسلامی را آسان هاي اوست. يكی از راهدر برابر توطئه

يابی دشمنان در میان مسلمانان است. قرآن کريم پس از دستور به نمايد، دوستمی

دهد اگر کسی با دشمنان طرح دوستی ممنوعیت دوستی مسلمانان با دشمنان، تذکر می

صارىیا َأیُّ »شود: ريخته باشد، از دشمنان محسوب می ِخُذوا اْلَيُهوَد َو النَّ ذیَن آَمُنوا َل َتتَّ َأْوِلياَء  َها الَّ
ُه ِمْنُهْم  ُهْم ِمْنُكْم َفِإنَّ  (21المائدة/) ...«.َبْعُضُهْم َأْوِلياُء َبْع   َو َمْن َیَتَولَّ

علاوه بر اينكه ممكن است دشمن، نفوذ نرم در جامعه اسلامی داشته باشد، گاهی نیز 

شود. همچنان که يافته و در جامعه حضور دارد که موجب آزار و اذيت امت می نفوذ عملی

در میان  ومأجوجأجوجکه از وجود دشمنانی به نام قوم ي شدهاشارهدر قرآن کريم به قومی 

قاُلوا یا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َیْأُجوَج َو »رسانی به آنان شده بود، گلايه داشتند: خود که باعث آسیب
ْرِض مَ 

َ
 (90الكهف/) ...«.ْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْْل

که بتواند به  درهرصورتدهد دشمن به دنبال فرصت است تا اين جريان نشان می

حضوري و سخت و در غیر  صورتبهجوامع مقابل خود ضربه بزند، اگر توان داشته باشد، 

اران و دوستداران هاي گوناگون همچون يي، از راهرحضوریغنرم و  صورتبهاين صورت 

بر هم زدن محاسبات و ايجاد تشويش  باهدفخود يا اثرگذاري بر ذهن و فكر جامعه 

 دهد.اذهان، اين کار را انجام می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ذیَن َكَفُروا1  (561َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َو َأْمِتَعِتُكْم َفَيميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة واِحَدًة... )النساء/ ... َودَّ الَّ
وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن )القلم/2  (3. َودُّ
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 مبارزه نرم -2-0

پس از اعتقاد به وجود دشمن فكري، انتخاب مسیر مبارزه با او نیز از اصول اختصاصی 

قرآنی بر چگونگی برخورد با دشمنان  شود. فهرستی از دستوراتجهاد کبیر محسوب می

جنگ و  5دوستی به دشمن، پیام ارسال از نهی 1دوستی با دشمن، از نهی نیز چنین است:

بر اين اساس، لزوماً نبايد به مبارزه نظامی با دشمن برخاست، بلكه گاهی  3.مبارزه سخت

شود نتیجه گرفته میگیرد. همچنین عدم موافقت با او نیز در زمره مقابله با دشمن جاي می

 که متناسب با نوع دشمنی، ابزار مقابله با او را بايد انتخاب کرد و به کار بست.

بديهی است روش مقابله با تهاجم نرم، دفاع و مبارزه نرم با دشمنان است. منظور از 

مبارزه نرم، مقابله با دشمنان بدون استفاده از ابزار جنگی است که در حقیقت، تفصیلی از 

 شود:می ارائههرست مورد اشاره است و تحت عناوين ذيل ف

 ممنوعیت دوستی با دشمن -9-2-0

يابی آنان از میان يكی از ابعاد مبارزه نرم با دشمنان، عدم دوستی با آنان و مقابله با دوست

داشتن محبت دشمنان، منجر به استیلا و حاکمیت آنان بر جامعه  چراکهمسلمانان است، 

قرآن کريم، خداوند متعال را سرپرست و ياور مؤمنان و از  کهیدرحالد شد، اسلامی خواه

ذیَن آَمُنوا »خواند: دهنده و راهنماي کافران میسوي ديگر، طاغوت را ياري ُه َوِليُّ الَّ اللَّ
اُغوُت ُیْخ  ذیَن َكَفُروا َأْوِلياُؤُهُم الطَّ وِر َو الَّ ُلماِت ِإَلی النُّ وِر ِإَلی ُیْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ ِرُجوَنُهْم ِمَن النُّ

ُلماِت   (523البقرة/) .«...الظُّ

گیري متعدد قرآن مجید، دستور به عدم دوستی با کافران، پرهیز از دوست اتيدرآ

آنان و مراقبت نسبت به تسلطشان بر جامعه اسلامی داده است. در يكی از آيات شريفه، 

در ادامه، همراهی مسلمانان با اين مسئله را  خواسته قلبی دشمنان را کفرِ مسلمان دانسته و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ِخُذوا ِمْنُهْم َأْولِ 1 وا َلْو َتْكُفُروَن َكما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسواًء َفال َتتَّ ی ُیهاِجُروا في. َودُّ ِه... )النساء/ ياَء َحتَّ  (13َسبيِل اللَّ
ِة َو َقْد 2 ُكْم َأْوِلياَء ُتْلُقوَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ ي َو َعُدوَّ ِخُذوا َعُدو  ذیَن آَمُنوا َل َتتَّ َها الَّ .... یا َأیُّ وَن ِإَلْيِهْم  َكَفُروا ِبما جاَءُكْم ِمَن اْلَحق  ُتِسرُّ

بي ِة َو َأَنا َأْعَلُم ِبما َأْخَفْيُتْم َو ما َأْعَلْنُتْم َو َمْن َیْفَعْلُه ِمْنُكْم َفَقْد َضلَّ َسواَء السَّ  (5ِل )الممتحنة/ِباْلَمَودَّ
ا َو َل3 ِخُذوا ِمْنُهْم َوِليًّ ْوا َفُخُذوُهْم َو اْقُتُلوُهْم َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َو َل َتتَّ  (13َنصيرًا )النساء/ ... َفِإْن َتَولَّ
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وا َلْو َتْكُفُروَن َكما »برابري آنان با کافران در کفرشان معرفی کرده و دستور داده است:  َودُّ
ی ُیهاِجُروا في ِخُذوا ِمْنُهْم َأْوِلياَء َحتَّ هِ  َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسواًء َفال َتتَّ  (59النساء/) ...«.َسبيِل اللَّ

در جاي ديگري به مؤمنان سفارش شده که بايد از پذيرش ولايت و دوستی کافران 

ِه »سر باز زنند:  ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلكاِفریَن َأْوِلياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن َو َمْن َیْفَعْل ذِلَك َفَلْيَس ِمَن اللَّ َلَیتَّ
ُقوا ِمْنُهْم ُتقاةً َشْي  في ( در ادامه همین آيه شريفه، در توبیخ کسانی 55عمران/)آل.«. ..ء  ِإَلَّ َأْن َتتَّ

که به اين توصیه الهی عمل ننمايند، آنان را دور از ارتباط با خداوند متعال معرفی نموده 

 است.

کنندگان دين الهی از دوستی با مسخره 1پذيري مسلمانان از يهود و نصاري،ولايت

نیز در قرآن کريم  5فران و پذيرش رهبري آنانمیان اهل کتاب، همچنین داشتن محبت کا

 نهی شده است.

 رویگردانی و تبری -2-2-0

جستن آنان از دشمنان دانسته وظايف مؤمنان را رويگردانی و دوري ازجملهقرآن مجید، 

 میابراهشود. چنانچه در بیان سرگذشت حضرت ی مبارزه نرم محسوب مینوعبهاست که 

يش که سرپرستی حضرت را بر عهده داشت معرفی کرده که ع(، ايشان را دعاگوي عمو)

خواستار رحمت و مغفرت الهی براي وي بود، البته اين دعا و خیرخواهی را به خاطر 

ع( داده بود، اما زمانی دشمنی او با خداوند ) میابراهاي دانسته که آزر به حضرت وعده

بيِه ِإَلَّ َعْن َو ما »متعال براي حضرت آشكار شد، از وي روگردان شد: 
َ
كاَن اْسِتْغفاُر ِإْبراهيَم ِْل

َأ ِمْنهُ  ِه َتَبرَّ ُه َعُدوٌّ ِللَّ َن َلُه َأنَّ ا َتَبيَّ اُه َفَلمَّ  (110التوبة/. )...«َمْوِعَدة  َوَعَدها ِإیَّ

ع( و سیره و روش زندگی ايشان را اسوه و الگوي ) میابراهخداوند متعال، حضرت 

گزينی ايشان از دشمنان الهی نیز براي بر همین اساس، دوريو  3مسلمانان معرفی کرده

مؤمنان و جامعه اسلامی درس و مايه پندپذيري است و آنان را به مسیر صحیح، رهنمون 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

صارى1 ِخُذوا اْلَيُهوَد َو النَّ ذیَن آَمُنوا َل َتتَّ َها الَّ ... )المائدة/ . یا َأیُّ  (15َأْوِلياَء َبْعُضُهْم َأْوِلياُء َبْع  
ذیَن 2 َخُذوا دیَنُكْم ُهُزوًا َو َلِعبًا ِمَن الَّ ذیَن اتَّ ِخُذوا الَّ ذیَن آَمُنوا َل َتتَّ َها الَّ اَر َأْوِلياَء... )المائدة/ . یا َأیُّ  (17ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َو اْلُكفَّ
ذیَن َمَعُه... )الممتحنة/ . َقْد كاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة في3  (4ِإْبراهيَم َو الَّ
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 سازد.می

 گرفتن بر دشمنانخشم -9-2-0

تواند انجام گیرد يكی از اقداماتی که توسط مسلمانان و مؤمنان بر ضد دشمنان و کافران می

ذیَن »گرفتن بر دشمنان است: آن کريم نیز آن را تأيید کرده، خشمو قر ِه َو الَّ ٌد َرُسوُل اللَّ ُمَحمَّ
اِر ُرَحماُء َبْيَنُهْم  اُء َعَلی اْلُكفَّ  و کفار با شدت مؤمنان را سیره آيه، ( اين59الفتح/) ...«.َمَعُه َأِشدَّ

 (599: 15ج ، ق 1013 طباطبايی،. )است معرفی کرده مؤمنان رحمت با

توان گفت لازم است جامعه اسلامی، در مقابل کافران استقامت نمايد بر اين اساس می

اي از جانب او سر تعظیم فرود نیاورد و از اين طريق، سیره و روش و به ازاي هر خواسته

 شرع مقدس اسلام، اجرا خواهد شد. مدنظر

 عدم تبعیت از دشمن -0-2-0

، مخالفت با دشمنان، فرمانی است که گريدعبارتبهشمنان و پرهیز از پیروي و تبعیت از د

خداوند سبحان به امت اسلامی داده و طبیعتاً بايد توسط آنان جامه عمل بپوشد. اين فرمان 

سوره  25اين آيات، آيه  ازجملهآمده؛ « تُطِعِ لا»در آيات متعددي از قرآن کريم با عبارت 

است که دستور به نافرمانی نسبت به  َکبیراً( ِجهاداً  ِبهِ اِهدهُمج وَ الكافِرينَ  تُطِعِ فرقان )فَلا

َه َو َل ُتِطِع اْلكاِفریَن َو »اول  اتيدرآکافران داده است. همچنین  ِق اللَّ ِبيُّ اتَّ َها النَّ یا َأیُّ
سوره احزاب به عدم  «...اْلُمناِفقيَن...( و چهل و هشتم )َو َل ُتِطِع اْلكاِفریَن َو اْلُمناِفقيَن َو َدْع َأذاُهْم 

 تبعیت از کافران و منافقان دستور داده شده است.

 یرنظامیغهای در حوزه جهادی برخورداری از روحیه -9-0

هاي قرآن کريم براي جهاد کبیر معرفی نمود، توان بر اساس آموزهسومین اصلی که می

تاريخ صدر اسلام،  بامطالعهی است. رنظامیغهاي برخورداري از روحیه جهادي در حوزه

شود که پیش از نزول سوره فرقان که جمعیت مسلمانان بسیار کم بوده، مشاهده می ژهيوبه

: 1ج ، ق 1013 البلاذرى،اسلام )کشیدن از آيین الهی و نهی از دعوت به دين امر به دست
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 ص()ابنرسول )( و پیشنهادهاي مالی و مادي توسط مشرکان مكه به حضرت 559-534

 هاي دشمنان بوده است.( در صدر فعالیت13: 3ج ، ق 1043 کثیر،

بودن جمعیت اندک باوجودها، ها و زورگويیاما قرآن کريم در برابر اين درخواست

جامعه اسلامی و ضعف قواي مبارزاتی آنان در مقايسه با تعداد پرشمار و قدرتمند مشرکان 

داد و مبارزه غیرنظامی با کافران را  مكه، در سوره فرقان دستور به عدم اطاعت از کافران

 (25الفرقان/) تحت عنوان جهاد کبیر، علنی کرد.

توان دريافت که لازم است از اين فرمان و در نظر گرفتن شرايط مسلمانان می

مجاهدان اين عرصه، ابتكار عمل را به دست گیرند و خود را از هرگونه وابستگی و پیروي 

ر خود و جامعه نهادينه نمايند و در نظر داشته باشند که برهانند، فرهنگ مقاومت را د

بهترين و برترين وسیله رهايی از وابستگی، بازگشت به قرآن کريم و استفاده از 

 رهنمودهاي جامع اين کتاب شريف است.

، آنان بايد روحیه جهادي را در خود بپرورانند و با اعتماد به تحقق گريدعبارتبه

راه مبارزه فكري و فرهنگی با دشمنان و همچنین استخراج و طرح هاي الهی در وعده

ها نیازمند است، نظريات فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و ديگر نظرياتی که جامعه اسلامی بدان

جامعه اسلامی  ،شود، گام در میدان مبارزه بگذارندهايی که بیان میگیري از شاخصهبا بهره

هاي که بیان خواهد شد همگی برآمده از دستورات یرا ياري رسانند و پیش روند. ويژگ

گر مبارزه مسلحانه قرآن کريم در آيات مشابه آيه جهاد کبیر يا آياتی است که صرفاً بیان

 گیرند.نیستند، بلكه مبارزه نرم را نیز دربرمی

 های الهیاعتماد به تحقق وعده -9-9-0

، گريدعبارت؛ بههاي الهی استتحقق وعدهيكی از ابعاد روحیه جهادي، اعتقاد و اعتماد به 

ايمان داشته  هاآنهاي خداوند و تحقق قطعی ها و وعدهمجاهد در راه خدا بايد به سنت

تواند در راستاي کسب روحیه و می شدهانیبهايی که در قرآن کريم باشد. برخی از وعده

 شود.باشد، به شرح ذيل بیان می راهگشاجهادي 
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 باطل بر حق نهایی غلبه -9-9-9-0
هاي الهی که در مسیر مبارزه با دشمنان، مطرح است و به تقويت قواي درونی يكی از سنت

کند، اعتقاد به غلبه نهايی جبهه حق بر جبهه باطل است. خداوند و روحیه جهادي کمک می
غِلبَ : »ازجمله، ادکردهي کتاب شريف قرآن يجايجااز اين سنت در 

َ
ُه َْل  َأَنا َو ُرُسلي َن َكَتَب اللَّ

َه َقِويٌّ َعزیٌز   (51المجادلة/) «.ِإنَّ اللَّ
که « لَأَغلَِبنَ »پیروزى است، همچنین عبارت  اين بودنقطعى بر تأکید« کََتبَ» تعبیر

 رود.به شمار می پیروزى اين مؤکدبودن نشانه ثقلیه است، تأکید نون و تأکید داراي لام
وجود  ترديد و هیچ شک که نشان دهد در پیروزي حق، جاىگونه تعابیر براي آن است اين

 (011: 53ج ، ش 1330 شیرازي، مكارم. )ندارد
همچنین در سوره يونس تأکید شده، حتی اگر مجرمان و دشمنان از پیروزي حق و 

 الحَق َ  الل َهُ  يُحِق ُ وَ»گرداند: خداوند حق را اثبات و پیروز می بازهمحقیقت ناخوشنود باشند، 

 (55يونس/. )«المُجرِمُونَ کَرِهَ لَو وَ كَلِماتِهِبِ
سنت  عنوانبهو  شدهانیبع( در مواجهه با ساحران ) یموساين جمله از زبان حضرت 

 و منطق لهیوسبه و سازد آشكار را حق کرده وعده شود که خداوندقطعی الهی تلقی می
. باشند داشته اکراه مجرمانىهرچند  کند، رسوا را گرايانباطل و مفسدان پیامبران، معجزاتِ

 (313: 5ج ، ش 1330 شیرازي، مكارم)

وَ يَمحُ الل َهُ الباطِلَ »داند: با نابودي باطل می زمانهمالبته خداوند متعال پیروزي حق را 
 (50الشوري/) «.بِكَلِماِتهِ الَحقَ وَ يُحِقُ

 دلالت بر که است اين تند براىهس که فعل مضارع« يُحِقُ»و « يَمحُ» استفاده از تعابیر
از  معرفی نمايد. منظور را سنت الهى حق احقاق و باطل محو مسئله داشته باشد و استمرار

 مراد الهی پرده از انبیا است که شود يا نفوسبر انبیا نازل می که است نیز يا وحى« بِكَلِماتِهِ»

 طباطبايی،. )گیردباطل انجام میدارند و از هر دو راه، سنت الهی احقاق حق و امحاي برمى
 (24: 15ج ، ق 1013

کنند و بنابراين جهادگران در مسیر حق، با اعتقاد به پیروزي نهايی جبهه حق تلاش می
 نمايند.در اين مسیر مبارزه می



 9988پاییز  | 04شماره | دهمیاز سال | ریسراج مُن یفصلنامه علم | 914

 مؤمنان از الهی دفاع و حمایت -2-9-9-0

ن و دفاع خداوند از آنان هاي الهی در مسیر مبارزه با دشمنان، حمايت از مؤمنايكی از وعده
«. وَ ال َذينَ جاهَدُوا فینا لََنهدِيَن َهُم سُبَُلنا»است. چنانچه در قرآن کريم آمده است: 

 (19)العنكبوت/

 نیز همین ويژگی را دارد؛ پس« فینا»تعبیر  است، مطلق و وسیع جهاد در اين آيه، تعبیر
 منظور .خواهد بود الهى هدايت و حمايت گیرد، مشمول صورت خدا راه در که تلاشى هر

 است اىجمله، وعده اين .شودمى منتهى خدا يسوبه است مختلفى هاىنیز راه «سُبُلَنا»از 
راه  مجاهدان همه به را مؤکد ساخته و آن ثقیله، تأکید نون و تأکید لام آن را با خداوند که

 (309: 11ج ، ش 1330 شیرازي، مكارم. )الهی مژده داده است

 سازی گروه مؤمنانخالص -9-9-9-0
کردن منافقان از سازي گروه مؤمنان و خارجپذير الهی، خالصهاي تحققوعده ازجمله

ُه ِلَيَذَر الُمؤِمنيَن »عمران چنین آمده است: صف آنان است. اين وعده در سوره آل ما كاَن اللَّ
ي   َعلی ی َیميَز الَخبيَث ِمَن الطَّ  (139عمران/آل) «.ِب ما َأنُتم َعَليِه َحتَّ

 کلى و سنت الهی قانون يکصورت به را است و حقیقتی درباره جنگ احد اين آيه
صف  در و داشته باشد ايمان ادعاى کس از اينكه هر عبارت استنمايد که می بیان

 او درون اسرار الهی، هاىآزمايش شود، بلكه باقرار گیرد، به حال خود رها نمی مسلمانان
: 3ج ، ش 1330 شیرازي، مكارم) شود و ممكن است در صف منافقان قرار گیرد.می فاش

153) 

 توکل بر خداوند -2-9-0
هاي داشتن روحیه جهادي، توکل بر خداوند در انجام جهاد است. خداوند يكی از جلوه

ص( دستور توکل ) امبریپمتعال پس از فرمان به سرپیچی از دستورات کافران و منافقان، به 

ل»دهد: بر خداوند را می ِه َو َكفی َو َل ُتِطِع الكاِفریَن َو الُمناِفقيَن َو َدع َأذاُهم َو َتَوكَّ ِه  َعَلی اللَّ ِباللَّ
 (05الاحزاب/) «.َوكيالً 

، سیره و روش شدهدادهص( فرمان اکرم )توکل بر خداوند که در اين آيه به پیامبر 
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فشان نیز بوده، چنانچه در سوره يونس از زبان پیامبران ديگر در مسیر رسیدن به اهدا
 (31يونس/) «.فَعَلَى الل َهِ تَوَک َلتُ »ع( آمده است: نوح )حضرت 

هاي قرآن کريم، از مزاياي توکل مؤمنان بر خداوند سبحان، علاوه بر بر اساس آموزه
واسپاري نتیجه به خواست خدا، دوري از سلطنت و تسلط شیطان بر اراده و انديشه 

ذیَن آَمُنوا َو َعلی»جهادگران است:  ُه َليَس َلُه ُسلطاٌن َعَلی الَّ ُلوَن  ِإنَّ ِهم َیَتَوكَّ  (99النحل/) «.َرب 

 تلاشش در اما رود،مى هاهمه انسان سراغ به شیطان که هرچند ذکرشدهدر تفاسیر 
 از را انانس که است اىقلعه توکل، و از سوي ديگر ايمان. نیست رگذاریتأث هاآن همه

 (239: 0ج ، ش 1353 قرائتی،. )کندمى حفظ پذيرىآسیب

 تقواپیشگی -9-9-0
کردن تقوا و پرهیز از مواردي است که خداوند هاي روحیه جهادي، پیشهيكی از شاخصه

را ناخوش داشته است. در قرآن کريم، دستور مخالفت با کافران و منافقان به رسول  هاآن

َه َو َل ُتِطِع »شده است:  نینشهمص( با دستور به حفظ تقواي الهی، اکرم ) ِق اللَّ ِبيُّ اتَّ َها النَّ یا َأیُّ
 (1الاحزاب/) «.الكاِفریَن َو الُمناِفقيَن 

و اين  الهی شده تقواى به ابتدا مأمور( صخدا ) رسول آيه اين به تعبیر مفسران، در
: 11ج ، ق 1013 طباطبايی،) منافقان است، و افرانک اطاعت نهی از براى چینیفرمان، زمینه

 و هاانحراف با توانمى و زمانى است تقوايىبى اين افراد، از پیروى گريدعبارتبه (533

 قرائتی،. )باشد مستحكم تقواي جهادگران و ايمان که کرد مبارزه سازشكارانه پیشنهادهاى
 (353: 3ج ، ش 1353

 قاطعیتناپذیری و خستگی -0-9-0
توان ناپذيري و قاطعیت را میپوشی بر آزار و اذيت دشمنان و در حقیقت خستگیچشم

يكی ديگر از ابعاد روحیه جهادي در مسیر مبارزه با دشمنان دانست. چنانچه خداوند متعال 
ع( مبنی بر لزوم عدم اطاعت از کافران و منافقان، ايشان را به اعظم )پس از دستور به پیامبر 

نیامدن از اصول خود، امر ناپذيري و تلاش در مسیر حق با قاطعیت و کوتاهخستگی صبر،
 (05الاحزاب/) «.َو َل ُتِطِع الكاِفریَن َو الُمناِفقيَن َو َدع َأذاُهم»نمايد. می
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 آن را کن، رها رسانندمى به اين معناست که آزاري را که به تو« وَ دَع أَذاهُم»عبارت 
 از قسمت اين (331: 11ج ، ق 1013 طباطبايی،) مساز. مشغول بدان ار خود و مكن پیگیرى

هاي گوناگونِ زبانی، از راه ص(، ايشان راپیامبر ) تسلیم براى دشمنان که دهدمى نشان آيه
 انواع مقابل در مؤمنان و ص(پیامبر )اما ؛ بودند داده قرارفشار تحتاجتماعی يا اقتصادي 

 پیروزى نیز و مقاومت اين دلیل .نپذيرفتند را شكست و تسلیم و کردند ايستادگى آزارها،
 مكارم) اوست که در ادامه آيه فرمان داده شده است. پاک ذات بر اعتماد و خدا بر توکل

 (315-313: 13ج ، ش 1330 شیرازي،

 پایمردی و استقامت -5-9-0
روحیه جهادي به  تواند از زوايايپافشاري بر انجام وظايف، پايمردي و استقامت نیز می

شمار آيد. خداوند سبحان، افرادي را که در مسیر توحید و جهاد در راه خدا، استقامت 
ُه ُثمَّ اسَتقاُموا َفال »داند. ورزيدند را از هرگونه ترس و اندوهی دور می َنا اللَّ ذیَن قاُلوا َربُّ ِإنَّ الَّ

 (13الاحقاف/) «.َخوٌ  َعَليِهم َو َل ُهم َیحَزُنوَن 
 سبحان و خداى در ربوبیت انحصار به اقرار« رَب ُنَا الل َهُ» مفسران، مراد حيتصربه

و  آن شهادت از که است آن استقامت همچنین مقصود از. است وحدانیت آن ذات پاک
افرادي که چنین اقرار و  .دهندانجام نمی آنبرخلاف  رفتارى و شوندنمى منحرف اقرار،

. ندارند خوف جهت همین به نیست، انتظارشان در عقابى استقامتی داشته باشند، هیچ
. داشت نخواهند اندوهى جهت همین به ندارند، امر ناخوشايندي نیز پیش رو همچنین هیچ

 (191: 15ج ، ق 1013 طباطبايی،)
هاي برخورداري از روحیه جهادي تواند يكی از مؤلفهپس استقامت در مسیر حق، می

 د کبیر به شمار آيد.جها ژهيوبهدر انجام جهاد 

 هایافته -5
توان به موارد ذيل تحت عنوان نتايج پژوهش اشاره در اين مقاله می شدهارائهاز مباحث 

 نمود:
 جهاد کبیر است. هاآنکه يكی از  شدهاشاره. در ادبیات دينی به پنج نوع جهاد 1
 از: اندعبارتکبیر  جهاد خاص . مبانی5
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 اسلامی ناب فرهنگ از قرآن و دفاع لهیوسبه غیرنظامی مبارزه امكان و لزوم .5-1
 جامعه

 شبهات با مقابله. 5-5

 مجاهدان شناخت براي الهى آزمون. 5-3

 باطل با مبارزه. 5-0

 از: اندعبارتکبیر نیز  جهاد خاص . اصول3
 فكري دشمن وجود به اعتقاد. 3-1

 از تبري و رويگردانیدشمن، با دوستی هاي ممنوعیتنرم با دشمن از راه مبارزه. 3-5
 دشمن از تبعیت دشمنان و عدم بر گرفتندشمن، خشم

 بر الهی، توکل هايوعده تحقق به )اعتماد جهادي روحیه از برخورداري. 3-3
 هايحوزه استقامت( در و قاطعیت، پايمردي و ناپذيريخداوند، تقواپیشگی، خستگی

 یرنظامیغ

 نمودار و جدول ذيل مراجعه نمود:توان به براي درک بهتر نتايج می

 
 . انواع جهاد در ادبیات دینی9نمودار 

 کبیر جهاد خاص . مبانی9جدول 

 قرآن لهیوسبهغیرنظامی  . مبارزه1
 قرآن منظر غیرنظامی از مبارزه لزوم

 جامعه اسلامی ناب فرهنگ از دفاع

جهاد در ادبيات دینی

جهاد اصغر
(نظامی) جهاد کبیر

(غیرنظامی)

جهاد اکبر
(مبارزه با نفس)

جهاد اوسط
مبارزه عشق الهی با )

(عقل عادي

جهاد افضل
(انتظار فرج)
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 شبهات با . مقابله5

 مجاهدان شناخت براي الهى . آزمون3

 باطل با مبارزه. 0

 کبیر جهاد خاص . اصول2جدول 

 . اعتقاد به وجود دشمن فكري1

 فرهنگی از ديدگاه قرآن بُعد شناسی درلزوم دشمن

 بندي دشمنان از منظر قرآن کريمدسته

 هاي دشمنان در قرآن مجیدويژگی

 آرزوهاي دشمنان در نگاه قرآن

 هاي نفوذ دشمنشناخت راه

 . مبارزه نرم5

 ممنوعیت دوستی با دشمن

 رويگردانی و تبري از دشمن

 گرفتن بر دشمنانخشم

 عدم تبعیت از دشمن

. برخورداري از روحیه جهادي در 3

 هاي غیرنظامیهحوز

 هاي الهیاعتماد به تحقق وعده

 توکل بر خداوند

 تقواپیشگی

 ناپذيري و قاطعیتخستگی

 پايمردي و استقامت
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 منابع

 قرآن کريم

چهارم،  چاپ ،الأثر و الحديث غريب فی النهاية(، ش 1313) محمد، بن مبارک اثیر، ابن

 اسماعیلیان. مطبوعاتی مؤسسه قم،

 کتابچی. چاپ ششم، تهران، ،الأمالی (،ش 1331علی، ) بن محمد بابويه )شیخ صدوق(، ابن

تحف العقول عن آل الرسول صلى الله علیه و  (،ق 1040) حرانى، حسن بن على،ابن شعبه 

 .، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قمآله

 الاعلام مكتب اول، قم، چاپ ،اللغة مقايیس معجم (،ق 1040فارس، ) بن احمد فارس، ابن

 .الاسلامی

 بیروت، دار ،النهاية و البداية (،ق 1043عمر، ) بن اسماعیل أبوالفداء الدمشقى، کثیر ابن

 الفكر.

 .صادر دار سوم، بیروت، چاپ ،العرب لسان (،ق 1010مكرم، ) بن محمد منظور، ابن

، چاپ اول، تهران، رسانه و فرهنگ بازانديشی (،ش 1394، )اللهروحکرمانی،  احمدزاده

 نشر چاپار.

 .العرفاناول، قم، دار چاپ ، تفسیر حكیم (،تابی) انصاريان، حسین،

 ، چاپ دوم، قم، دار الكتب الإسلامیة.المحاسن(، ق 1331برقى، احمد بن محمد بن خالد، )

 .اسلامی، چاپ دوم، تهران، فرهنگ ابجدي(، ش 1332افرام، ) فؤادبستانى، 

 و زکار سهیل تحقیق: ،الأشراف انساب(، ق 1013) جابر، بن يحیى بن احمد البلاذرى،

 .الفكر دار بیروت،چاپ اول،  زرکلى، رياض

، مبانی، اصول، قواعد و (نزول ترتیب به) یتنزيل تفسیر (،ش 1395عبدالكريم، ) پور،بهجت

 چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی. ،فوايد

غرر الحكم و درر الكلم )مجموعة من (، ق 1014)تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 

 .قم، دار الكتاب الإسلامی ،، چاپ دومالسلام(م الإمام علی علیهکلمات و حك

 .اسلامی علوم کامپیوتري تحقیقات مرکز ،2/3 الاحاديث جامع
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 .اسلامی علوم کامپیوتري تحقیقات مرکز ،2/5 نور تفاسیر جامع

سیره پیامبران در  :قرآن کريم یتفسیر موضوع(، ش 1359، )تابستان عبدالله ،یآمل يجواد

 ، محقق: علی اسلامی، چاپ پنجم قم، اسراء.قرآن

تحقیق: محمد صفايی، چاپ  ،مقربان فناي ادب (،ش 1355عبدالله، )زمستان  آملی، جوادي

 اول، قم، اسراء.

، چاپ اول از دوره جديد، تهران، نامه دهخدالغت(، ش 1335، )پايیز اکبریعلدهخدا، 

 دانشگاه تهران.مؤسسه انتشارات و چاپ 

 اول، بیروت، چاپ ،القرآن الفاظ مفردات(، ق 1015) محمد، بن حسین اصفهانی، راغب

 القلم. دار

 دوم، قم، مرکز چاپ ،0 قرآن تفسیر منطق (،ش 1395محمدعلی، ) اصفهانی، رضايی

 .(ص) یالمصطف نشر و ترجمه المللیبین

 اول، قم، چاپ ،المأثور تفسیر فى المنثور الدر (،ق 1040بكر، ) ابی بن عبدالرحمن سیوطی،

 .نجفی مرعشی اللهتيآ کتابخانه

 .الكتب عالم اول، بیروت، چاپ ،اللغة فی المحیط(، ق 1010) عباد، بن اسماعیل صاحب،

 دفتر پنجم، قم، چاپ ،القرآن تفسیر فى المیزان (،ق 1013سیدمحمدحسین، ) طباطبايی،

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه اسلامی انتشارات

: محمدجواد تحقیق ،القرآن تفسیر فى انیالبمجمع (،ش 1335حسن، ) بن فضل طبرسی،

 .ناصرخسرو سوم، تهران، چاپ بلاغی،

، چاپ ، تحقیق: احمد قصیرعاملىالتبیان فى تفسیر القرآنتا(، ، )بیطوسی، محمد بن حسن

 .، بیروت، دار احیاء التراث العربىاول

 ، چاپ اول، تهران، راه رشد.فرهنگ فارسی عمید(، ش 1359)عمید، حسن، 

 ، چاپ دوم، قم، نشر هجرت.کتاب العین(، ق 1049فراهیدى، خلیل بن احمد، )

دوم،  چاپ اعلمی، حسین: تحقیق ،الصافى تفسیر (،ق 1012محسن، )ملأ  کاشانی، فیض

 .الصدر انتشارات تهران،



 911 |  و همکاران یطبس یمروج؛  میقرآن کر هیجهاد کبیر بر پا ژهیو اصول و یمبان

 چاپ ،للرافعى الكبیر الشرح غريب فى المنیر المصباح (،ق 1010محمد، ) بن احمد فیومی،

 الهجرة. دار مؤسسه دوم، قم،

 .ش 1391 اسلامی، علوم کامپیوتري تحقیقات مرکز ،5 النور قاموس

هايى از ، چاپ يازدهم، تهران، مرکز فرهنگى درستفسیر نور(، ش 1353قرائتى، محسن، )

 قرآن.

 ، چاپ ششم، تهران، دارالكتب الاسلامیه.قرآنقاموس (، ش 1331، )اکبریعلقرشى، سید 

 العروس، يلیه و الأحاديث جامع(، ش 1353القمی )ابن رازي(، جعفر بن احمد بن علی، )

، البشر خیر علی فی الأثر نوادر الجنة، من المانعة الأعمال المسلسلات، الغايات،

هاي اسلامی پژوهشتصحیح: سیدمحمد حسینی نیشابوري، چاپ دوم، مشهد، بنیاد 

 آستان قدس رضوي.

 الكتب دار ، چاپ چهارم، تهران،الكافی (،ق 1043اسحاق، ) بن يعقوب بن محمد کلینی،

 الإسلامیة.

 تربیت و تعلیم فلسفه(، ش 1390، )گروهی از نويسندگان زير نظر محمدتقی مصباح يزدي

 .مدرسه( موسسه فرهنگی مدرسه برهان )انتشارات :تهران سوم،چاپ ، اسلامی

 ،بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (،ق 1043) ،یمجلسى، محمدباقر بن محمدتق

 .چاپ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی

، چاپ اول، بیروت، داراحیاء التراث تفسیر المراغىتا(، مراغی، احمد بن مصطفی، )بی

 العربی.

مجموعه ، «فرهنگ حوزه در کبیر جهاد جايگاه» (،ش 1391) مروجی طبسی، حمید،

المللی ترجمه و نشر ، قم، مرکز بینانسانی علوم و قرآن یالمللنیب مقالات کنگره

 ص(.)یالمصطف

چهارم، قم،  چاپ ،قرآن در جهاد و جنگ(، ش 1390 )تابستان محمدتقی، يزدي، مصباح

 .(رهخمینى ) امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه انتشارات

 و سوم، بیروت چاپ ،الكريم القرآن کلمات فى التحقیق(، ق 1034) حسن، مصطفوي،
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 .مصطفوي علامه آثار نشر مرکز و العلمیة الكتب دار لندن، و قاهره

، به اهتمام عزيزالله علیزاده، چاپ اول، تهران، فرهنگ فارسی(، ش 1351معین، محمد، )

 فردوس.

 الإسلامیة. دارالكتب تهران، اول، چاپ ،نمونه تفسیر(، ش 1330) ناصر، شیرازي، مكارم

 الرضا الإمام إلی المنسوب الفقه (،ق 1041، )السلامهیعل هشتم امام موسی، بن علی به منسوب

 السلام.علیهم البیتآل چاپ اول، مشهد، مؤسسة ،السلامعلیه

 ، قم، دانشگاه قم، چاپ دوم.مبانی تفسیر قرآن(، ش 1394مؤدب، رضا، )

 .اسلامی علوم کامپیوتري تحقیقات مرکز ،5 السیره نور
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