
 

 

 ن یعهد و ویکرقرآن  در جهاد دییتق و اطغق
 نشم یانصار  رضایعل

   رانیا تهران، ،یئّباّبا  ععمه گاه دانش ،یسعما معارف یمدرس  ارشد یکارشناس
 زاده نیوانخ نیمحمدحس

 ران یا تهران،  ،یئّباّبا ععمه دانشگاه  ،یاسعم معارف دانشیار
 ( 1398ن10ن۲1 یرش:؛ تاریخ پذ1396ن09ن1۲ت: یاف یخ درتار 

 چکیده
 زیان  اسعم  و   تیم یمس  ود،هی  ة انسه  انیاد  و   بوده  مواجه  جهاد«  و   »جن ةمسکل  با  خلقت  یابتدا  از  انسان

 ارائاه باا م،یکارقارآن اتیاآ و   رفتاهیپذ  را  جهااد  اصال  نیعهاد  عبارات.  ندارفتهیپذ  را  آن  ی ّورکل-به
 نگارش یاابزارکتابنانه با  ی قیتطب  ی فیتوص  روش  با  حاضر  ةمقال.  استداده  ی فیک  تکامل  آن  به  ی داتییتق
 و  یدیق  چیه بدون و  مطلق رتصو به  نیعهد  در  جهاد  و   جن   ریتعاب  که  کندانیب  است  دددرص  و   افتهی

 جهااد،  اصال  رشیپاذ. »اساتشاده  انیاب  ازدارنادهب  نیقاوان  افزودن  و   آن  تکامل  با  میکرآنقر  اتیآ  در
 و  لزوم صورت در جن  در  عمل  شدت  دشمن، یاریبس از دنینترس مبارزه، و  جهاد  به وردست و  تیاهم

 در جهااد اتیاآ ی فایک ی  ساترد . »اسات  نیعهاد  و   میکرقرآن  در  جهاد  اشتراکات  از  نفس«  اب  جهاد
 فیوظاا م،یکارقارآن در جنا  باه فرماان نبودن قمطل و  بودن دیمق قرآن، در جهاد  اقسام  م،یکرقرآن

 اتیاآ  افتناارات  و   افتراقاات  از  خداوناد«  عباادت  و   ی بند   کنار  در  عمل  شدت  و   جن   در  مجاهدان
 .است نیعهد به نسبت میکر رآنق  در جهاد

 .میکرقرآن ن،یعهد  اد،جه جنگ، ی:یدان کلواژگ

 
 E-mail: aram.ansar.ali@gmail.com )نویسندۀ مسئول( 
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 مقدمه

 رشااد  و  جوامااع  رشااد  بااا  همگااام.  تسابوده  بشر  همدم  خ،یتار  یابتدا  از  هادج  و  جن 
 بااا  یالهاا   انیاا اد   یریموضااع.  استداشته  رشد  زی ن  یومفهوم  یف ی کنظراز  جن ،  ابعاد  ابزارو
 یجااوارهاام  بااه  توجااه  بااا.  اسااتشااده  برآن  ری تکث  سبب  ریخ،تا  درّول  جهاد  و  جن   مسکله
 و نایاا اد بیاا تقر یراسااتا در هاااآمااوزه  یاهنگهماا   و  اسعم  و  تی می مس  هود،ی  انیاد  یالنّو
 یضاارور جهاااد جمله  از  مشترک  یها-آموزه  به  توجه  ،یالماد  مکاتب  درمقابل  یفکرهم
 از  کاادامچی هاا   یولاا   ،شاادهنوشته  منتلف  مقاالت  و  کتب  جهاد،  درخصوص.  رسدینظرم  به
 ن یاا ا.  اسااتنپرداختااه  ن یعهااد  یجهاااد  عبارات  و  میکرقرآن  اتیآیبررس  به  هاپژوهش   ن یا

 و اسااعم«  و تی می مساا   هااود،ی»  انیاا اد  در  وجهاااد  جناا   فرمااان  یچگااونگ  یبررساا   به  مقاله
. اسااتپرداختااه  ن یعهااد  عبااارات  و  میکرقرآن  اتیدرآ  آن  مندبودنضابطه  ای  مطلق  یسبرر
 اساانادی  بعمنااا  در  اکاااوشب  یلاا ی ملت  و  نظااری  رویکاارد  و  یاخانهکتابباروش  پژوهش   ن یا
 .پردازدیم آن  لی تمل و عمناب یبررس و   انهسه انیاد

 جهاد مفهوم و معنا .۱

 لغت در جهاد .۱-۱

 ،تااعش ،مشااقت یمعنااا  بااه  د« هر»  شااهیر  از  مفاعلااه  باب  مصدر  و  یعرب  یاواژه  جهاد« »
 1رنااب«  اباا  تااوأم تااعش یعنى  ادجه  و  جهد»  لذا.  است  دنی رس  یزی چ  تینها  به  درکار،  مبالغه
 در  تااوان  بستن   کاربه  و  زیاد  زحمت  تعش،  و  دکردهیی تک  را  ّاقت«   و  »توانیمعنا  زی ن  راغب
 .داندیم  ۲دشمن  دفع

 اصطالح در هادج .۲-۱

 و  سااتا  ن یاا د  شااعائر  داشااتن   برپااا  و  اسعم  یاعتع   راه  در  توان  و  مال  و  جان  بذل  جهاد»
 زیاا ن یاسااعمفقااه ابواب از یکی 3است«  نصوصم یوجه بر باغی  افراد  ای  مشرکین   با  مبارزه



 ۱۱۳  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

 از  یری جلااو   ازمرزهااا،  دفاااع  اسعم،  به  ن ی رکشم  دعوت»  جهاد  اهداف.  است  معنا  ن ی هم  به
 مبااارزه  ر،ی اس  یآزاد  یبرا  نفس،  ن ی قاتل  و  تبهکاران  با  مبارزه  ن،ی مسلم  بعد  بر  رکفا  یع ی است 
 اصااغر، هااادج آن، قیمصاااد و باشاادیماا  4کننااد« یم خاارور  اسعم  حکومت  بر  کهینکسا  با

 .باشدیم  یزبان  جهاد و  یمال  جهاد

 و میقااد یهاااترجمااه. اسااتنرفتااه کاااربه  ن یعهد  درعبارات  یاصطعح  یمعنابه  »جهاد« 
 هکاا   شااودیم  مشاهده  جهاد  واژه  ۷انی عبران  و  6انی پ ی لی ف  ،5ای اشع  یهادرکتاب  ن،یعهد  یری تفس
  .اردد  یلغو  یدرمعنا  ظهور  مشقت« وتممل  جن » یمعنا  هب

 جهادهمیت ا .۳-۱

 رخ یزنااد  در کااهتساا ا یمااوانع رفااع یباارا  یعاا ی ّب   لی م  ینوع  مبارزه،  و  جهاد  به  لی م
. باشاادیم  تی اهمیدارا  یت ی وموقع  درهرزمان  بلکه  ست،ی ن  یخاص  ن ید  به  یمتک  لذا  دهد؛یم
 جهاااد. »اساات یجار زی ن جانوران و اهانی   انی درم لکهب ها،انسان  انی درم  تنها  نه  تی اهم  ن یا

 و نباتااات از اعاام جهااان زنااده موجااودات همااه است، آفرینش  عالم در ومىعم قانون  یک
 دانحقااوا  هیاا روب  کااهچنااان.  8« رنااددابرمااى  خود  سرراه  از  را  موانع  جهاد  وسیله  به  اناتوحی 

 ن یاا ا  گاارانیود  یو  یباارا  عتی ّب   منتلف  موجودات  درباره  ن یدارو  بامطالعات»  معتقداست
 و  جهاااد  9باشااد« یم  بقاء   درتنازع  نوع  آن  تی موفق   ونیمد  نوع،  هر  بقاء   که  شد  حاصل  جهی نت 

 و  رفااتیماا فرا فساااد را ن ی زماا  نبود، جهاد ا ر. دارد یاساس نقش  نانسا  یزند   در  مبارزه
 .افتادیم خطر به بشر نسل

 جهاد و جنگ تفاوت .4-۱

 لشااام  1۲ح« روازهاااا  و  11کشااتن »  یمعنابه  قتال،  معادل  10« رزم  و  نبرد»  یمعنابه  جن « »
 « نّااوافع »  کااه  اساات  جناا   یمعنااا  ن یاا ا.  اساات  یارزشاا   بار  فاقد  ،یهدف  هر  با  اعنز  هرنوع
 عاماال  را  بشاار  یطانی شاا   ّبااع  « رونساا ی و»س  13دانسااته  فاضله«   درمدینه  »فساد  حاصل  را  جن 
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 دیاا ق  بااا  جناا   م،یکاارقرآن  در  14.منمصرکنند  یطیشرا-به  راآن  تی مشروع  و  بدانند  جن 
 .ستی ن مشروع آن،  تمقق بدون  جنگى  یچه و  ستا همراه  اللاله« سبیلفى»

 در  مدافعه  بر  بیشتر  و  بوده  دشمن   دفعرد  کوشش   جهاد. »است  تر سترده  ازقتال  »جهاد« 
 برساااند؛  شاار  انسان  به  چیزکه  هر  شامل  و  افتهی  توسعه  دشمن   یمعنا   اه.دشومى  اّعا  قتال
 بااا همقابلاا  در هاام و باشااد تعش  هم  که  هرچیزى»  لذا  .15« امارهنفس   و  طانشی   مانند.  شودمى

 .16است«   جهاد باشد،  دشمن 

 جهاد و جنگ نهیشیپ .۵-۱

 رشااد و یتایاا ح را آن یبرخاا  خ،یتااار درّااول بشر با جهاد  و  جن   یمگامه  به  توجه  با
 ربااذ و اساات زیاا چ پدرهمااه جناا   فااتیم توس« ی هراکل. »انددانسته آن  ونیمد  را  جوامع

 را  جناا   انیاا روم»   1۷.اساات  ماادنت  عصاااره  جن    رفتیم  جهی نت   و  کندیمخلق  را  یترق
. درنظر ااارفتند جناا   ساامبل  عنوانبااه  نام»مارس«   به  ییخدا  تندکهدانسیم  ارزشمندو  مهم
 نااام به ییخدا و نموده س یتقد را جن   میقاد  انیمصر  و  زئوس« »  را   جن   یخدا  انی ونانی
 از هااادوج جناا  یهود ن ید در 18.شدند  قائل  جن   یبرا  س« یراوزو»  یپسرخدا  حورس« »

 آن  بااه  ز،ی ن  معروفند  خشونت«   وعدم  صلح»  به  کهیانیاد  یحت .  برخورداراست  ییباال  تی اهم
 تیاا اهم  بااا  و  ر ونااا ونی تعاب  بااا  یفکاار  اتاابمک  و  انیاا اد  درتمااام  واژهن یا.  نبودند  توجهیب

  .استآمده فراوان

 میقد عهد عبارات و متون در جهاد .۶-۱

 میقد عهد متون در جهاد تیاهم .۱-۶-۱

 بااا  اتیاا جزئ  و  وعاتموضاا   یبرخ  در  و  کسانی  یفکر  انی بن   واساس  ،یآسمان  نایاد  امتم
 جهاد  ست،ی ن  مذموم  یکلّور  به  یاله  انیاد  از  کیچی ه  در  جهاد  و  جن .  دارندتواتف   هم

 یهااود، ن یاای آ در. اساات یحتماا  ضرورت  کی  یآسمان  انیاد  درتمام  داران،ن ید  انی ک  درراه



 ۱۱5  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

 و  ساارزمین   قااوم،  حااول  یردهاااینب   شاااهد  آن،  خیتااار  و  داشااته  ویِااژه  جایگاه  جهاد  و  جن 
 یهااود،  واجااب  و  مشااروع  جناا   حوا«   ملممت«   داجه  به  حکم  جمله  از.  ستا  موعودارض
 بااه و« 19خداونااد هااایجن » ری تعاااب بااا که  مقدالس«   جن »  و  موعود  ین رزمس  تصرف  یبرا
 و امبرانیاا پ و رادشاادهیا ممکاام اری بس میقد عهد در جهاد  دستور.  باشدیم«  ۲0آمدند  جن »
 .کندیم ملزم آن  اّاعت  به ار  انیهودی

 میقد دعه در جهاد و جنگ اراتعب .۲-۶-۱

 آن  ساااکنان  بااا  جهاااد.  جهادکننااد  ان« رساات پبت»  با  دهدیم  فرمان  هودی  به  قی عت   عهداین  
 .ستا  جمله آن  از بودند،  جوجن  کافرانی  که  فلسطین  زمان

 یمقدالساا   جهاااد  یباارا  تااا  واناادخ  خواهااد  را  خود  اعتماد  مورد  و  ری دل  سربازان  خداوند،»
 .(3ن  13  ای اشع«  کند  اتزامج اند،شده او  خشم  جبمو  که را  یکسان و  بجنگند

 کااافر،  اقااوام  ساارکوب»  مهاام  بینتااا  یدارا  فااراوان،  یاهاا تخسار  یازا  در  جهادها  ن یا
 لی اساارائیبناا  مجااازات  هااود،ی  ش یآزمااا  باااعور،  باان بلعام  چون  یافراد  و  شرک  سردمداران

 هااایلی اساارائ. بااود نهاآ با خداوند درواقع. »استبوده ها« ن ج  در  هودیبا  خداوند  یوهمراه
 مجااازات عنااوان به جن  تممل»  یرفّ  از  ۲1.کشتند«   بلعام  انضمام  به  را  یانیمد  مردان  همه
 در ناااه  قااوم  ن یاا ا  سااقوط  رخاااّ  بااه  انی انیمااد  یباارا  و  لی اساارائیبناا   در   ناااه  ارتکاب  یبرا
 ۲۲.باشدیم

 جنگ در هودی نمجاهدا فیوظا .۲

 مماا  اّاعاات. دارد ناارمش  باادون و خشااک  کااامع   دسااتورات  ظاااهر  در  میدقاا   عهد
 از ممانعاات  آن  علاات.  شااود  اجاارا  موهموب  خداوند  فرمان  دیبا  و  است  هودی  فهی وظ  دستور،از

 .است  ماقوا  ن یا  توس   لی اسرائیبن   یاغوا و  هودی دوباره شرک
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 بااه  را  بهااایمش   و  اساات  درآن  ههرچ  با  را  آن  و  بکش   شمشیر  دم  به  را  شهر  آن  ساکنان»
 .(15ن  13ثنیهت    نما« هعک شمشیر دم

 رویاا پ تااا دادناادیماا  بیاا فر ار لی اساارائیبن   ماندند،یم  یباق  ن ی سرزم  ن یا  در  انی اننعک»ا ر
 قااوم توساا  بارهااا و  اتاابمر  بااه  کارن یا  است  شاهد  خیتار  ّورکههمان.  شوند  آنها  انیخدا
 یموساا  هشاادار وجااود بااا لکاان  ۷هیاا تثن  ن،ی شاا ی پ. ماااستو ل،یاا ه   اساات«  داده رخ لی اساارائ

 سااقوط  انیخاادا  ریسااا  پرسااتش   در ناااه  لی اسرائیبن   ،ن ی گسن   مجازات  ن یی تع  و(  السعمهی عل 
 .کردند  تی تبع افراد  ن یا از و دندکر

 دشمن یادیز از دنینترس .۱-۲

 هیاا روح داشااتن  بااه قیتشااو با است، دنی جنگ یماورا  که  خداوند  یهاجن   یکلن ی قوان
 تااورات  در.  سااتا  همااراه  دشاامن   یظاااهر  امکانات  و  نفرات  یدایز  از  دنی رسنت   و  عتشجا
. اساات( السعمهی عل  یوسم خی توب و خداوند غضب موجب ،یابهانه هر به  کارزار  ندررهاک

 .« است اوندخد ّرف  از  هودی دوباره  مجازات  از  یری جلو   خاّر به  ن ی قوان  ن یا

 از  ادهیاا ز  را  یقااوم  و  هاارابااه  و  اهاا اسااب  و  یرو  رونی ب  خود  دشمن   با  مقاتله  یبرا  چون»
 .(1ن  ۲0هی تثن    مترس«  شانیا از  ین ی ب  خود

 نجااایا شااما و رونااد جناا  بااه  ماشاا   نباارادرا  ایآ: » فت  ن ی رؤبیبن   و  جادیبن   به  ی»موس
 (.6ن  3۲:اعداد   د؟« ی ن ی بنش

 مناندش با انیهودی برخورد ۀنحو .۳

 انیاا اد انیاا درم تیاا قاّع با خیرتا یتدااب از مشرک  و  پرستبت  اقوام  با  مبارزه  به  دستور
 و  شرک  شهیر  خشکاندن  یبرمبنا  ز،ی ن  قی عت   دهع  در  جهاد  به  ستورد.  استبوده  مرسوم  یاله

 از   انااه،هفت  اقااوام  بااا  جهاااد.  اساات  یالهاا امبرانی پ  و  دستورخداوند  به  وانفرا  یری  سنت
 ییهااافااراطا بااا کااهاسااتجملااه ازآن حااوا«  ملمماات» یااا واجب غاز رانهِآ جن ِ  قیمصاد



 ۱۱7  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

 یباارا  فراوان  ثبتم  اثرات  لکن   سازد؛یم  مندوش  را  یاله  امبرانی پ  چهره   اه  و  استهمراه
 .آوردغانارم به  لی اسرائیبن  ینوپا  جامعه

 دشاامن  باار و جنگیدناادمااى  دشاامنان  با  وقتى  که  بود  این    ذشته  انبیاى  در  جارى  »سنت
 تااا  رفتنااد مااى  چشاام  زهاار  دیگااران  از  آنااان  کشتن   با  و  کشتندمى  را  آنها  یافتند،مى  یرترب

 اساایر دشاامن  از کااه نبود آنان رسم .دنپروران سر در را رسولش  و خدا با جن   خیال  کسى
 آنکااه از بعااد مگاار سااازند، آزادشان و  رفته پول یا و نهاده منت راناسی  بر سپس  و  بگیرند
 (.135  ،ّباّبائی   شد« مى پایگیر مردم میان در  دینشان

 رمذکو یاهعام قتل لیدال .4

 .تاساا  ن ی مشاارک و شاارک بااه خداونااد ژهیو  تی حساس  ان،یاد  درتمام  یلها  یجار  سنت
 خداوند،  به  لی اسرائیبن   یهااهانت»  .ودب  ن ید  در  عنصر سست  و  فی ضع  قوم  زی ن  لی اسرائیبن 

 و  انیاا عمون  یخاادا  مولک  پرستش   ،یت پرساو، وساله  به  کردنپشت  و  هوهی  ری مس  از  خرور
 .بود  دخواهدیشد قوم  ن یا یبرا  فرشی وک است راوانف  موآب، قوم  انیخدا بر  سجده

 شااما  هااایاسااتنوان  و   ذاشت  خواهم  ایشان  هایبت  پیش   را  لی اسرائ  بنی  هایهالش  و»
 .(5ن 6حزقیال مقدس،  کتاب   پاشید«   خواهم شما هایمذبح  ردا رد  را

. دندی پرساات یماا  بودنااد ن ی ساارزم ن یاا ا هیاا اول ساااکنان از کااه را انیاا کنعان یهاااباات هااودی
. شاادیم  دهیاا منا(  بلنااد  یهاااانمک   کااه  بااود  هاااکوهقله  برفراز  پرستانبت  پرستش   یهاانمک

 آنجااا  در  کااهیکسااان  تمااام  و  نابودشده(  بلند  یاهمکان   یتمام  دهدیدستورم  هوهی  خداوند
 .ستی ن یفرق گرانید و  هودی  ن ی ب مانفر  ن یا  در. شد  دخواهن   کشته کردند،یم  پرستش 

 نناادیز  مااکوا لی اساارائ در کااه  یبانیغر  از  ای  لی ائاسریبن   از  یهرکس  گوب  را  لی اسرائ  یبن »
 کننااد سنگسااار ساان  اب ار او ن ی زم قوم  شود  کشته  البته  بدهد،  مولَک  به  خود  تیذر  از  که
 .(۲ن ۲0انیالو همان، 
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 آنااان،  یهاااباات  درمقابل  کودکانیربانق»   ناه  مرتکب  مولک« »  قوم  با  ارتباط  در  هودی
 بااا  ارتباااط  در  ن ی همچناا .  شااودیماا   او«   عهااد  شکستن   و  خداوند  به  اهانت  ،هوهی  به  یحرمت یب
 آن یباارا رگماا  تمجااازا و دانسااته ینابنشااودن را ناه یهمگ تورات ران«  وجاد و  اجنه»

 .ردی  یدرنظرم

 ساان   بااه  را  شااانیا  شااوند؛  کشااته  البتااه  باشد،  جادو ر  ای  اجنه  صاحب  که  یزن  و  مرد»
 .(۲۷ن ۲0انیالو همان،    است«  نشایا خود بر  شانیا خون.  دی سنگسارکن 

 ر،ی  فال  به  اعتماد  اجناله،  از  پرسش »  زشت  عادت  و  بوده  شرور  یهاانسان  متناصم  اقوام
 رمااال،  ساااحر،  جااادو ر،  افسااونگر،   ااو،بیاا غ  دختااران،  و  پسااران  ودننمیقربااان  شرارت،
 لااوث  از  ن ی زماا   و  دناادی ردیم  هااعک  دیبا  انمرافات،  ن یا  با  و  داشتند  مرد ان«   با  مشورت

 وا ااذار دوهاا ی قااوم بااه هوهی خداوند دستور به ن،ی زم ری تطه ةف ی وظ.  شدیم  ری تطه  دشانوجو
 .شد

 میقد عهد در نفس با جهاد .۵

 عهااد  عبااارات  از  یاری بساا   مضاامون  ناادارد،  وجااود  میقد  عهد  در  نفس«   با  هادج»  عنوان
 دعهاا  کتااب گاارید و  انهپنب اسفار در که  است  نفس   با  مقابله  ةسکلم  به  توجه  یای و  ق،ی عت 
 .استمشاهده  قابل میقد

 عااادل را ظااالم کااه رایاا ز مرسااان قتاال بااه را حصال و  ناهیب و نما اجتناب دروغ امر  از»
 .(۷ن ۲3خرور همان،   شمرد«   اهمننو

 یهاااراه  و  نفااس   یهااایکشاا سر  بااا  مقابله  یبرا  یفراوان  یاخعق  ن ی مضام  ،یاله  انیاد  در
 نفااس  مظاااهر از کااه ییهاااخصاالت یمتمااا بااا قابلااهم به  دیبا  انسان  وجودداردکه  آن  کنترل

 در میقااد عهد در نفس  با مبارزه دستورات ۲3۲4.یدزد دروغ، دمانن . بگمارد  مته  باشد،یم
 و ن شاات یخو بااا انسااان ارتباااط  و  کانینزد  و  خانواده  منلوا،  با  ارتباط  خالق،  با  انسان  ارتباط
 از.  اساات  مشاااهده  قاباال  باادن  یضااااع  گاارید  و  چشم  زبان  از  مراقبت  و  بدن  یاعضا  کنترل



 ۱۱9  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

 شااکل را یهااود شااریعت اساااس و اساات معروف ق« ی عت  عهد فرمان ده» به که ین ی فرام  جمله
 .دهدیم

 بااه را خااود خاادای نااام. نکاان  سااجده را یبت  هیچ. نباشد من  از غیر  دیگر  نایاخد  را  »تو
 دروغ  ادتشااه.  نکاان   دیدز.  کاان ن  زنااا.  نکاان   قتل.  نما  احترام  را  خود  پدرومادر.  ..نبر  باّل
 (.16-3 ن۲0خرور همان،   « رزنو ّمع  همسایه مال به. نده

 قیعت عهد در جهاد عبارات اطالق .۶

 زانیاا م  افتاااد،  اتفاااا  عمل  در  آنچه  و  قی عهدعت   خشک  و اه  ضابطهیب  طلق،م  تدستورا
 .دهدیم نشان باال  اری بس را خداوند  یهاجن   یرانسانی غ و  یانسان  تلفات

 بااه ار االغ و  وساافند و  اااو یحت  و ری پ و جوان و زن و مرد از ودب شهر در  نچههرآ  و»
 .(۲ن 6 خرور  همان،  « کردند  هعک ری شمش دم

« است یباق امروز تا  که  ساخت  خرابه  و  یابد  ةتود  را  آن  و  دی سوزان  را  یعا  شعوی  پس »
 .(۲8ن 8عوشی همان، 

 بیاا فر  از  رستاا «   و  مشاارک  اماقااو  قتل  در   ذشته«   انبیاى  جارى  سنت»  رشیپذ  توجه  با
 زیاا ن  و  میبهااا  و  واناااتی ح  کشااتن   ند؛شاادیممااوم  ن ی زم  یزروا  دیبا  مشرکان  که  لی اسرائیبن 

 هوهیری ازمساا   هااودی  قااوم  ایاا .  ناادارد  یوجه  چی ه  ،خرابه  توده  به  آن  لیتبد  و  شهرها  سوزاندن
 از اوناادخد خشاام از  یمااوارد  دیاا با  که  شدند،  افراط  مرتکب  خود،  جتهادا  به  و  شده  خارر

 ّبااق هاااطفااراا ن یاا ا نکااهیا  ایاا .  شااودینماا   افااتی  یزیاا چ  ن ی چناا   و  باشد  موجود  اقدامات  ن یا
 نااهی زم  ن یاا درا  حااداقل  م،یقااد  عهااد  یتااوامم  صورتن یدرا.  است رفتهصورت  هوهیدستور
 اقاادامات نگونااهیا یباارا که جودداردو یدیجد  ن ید  ای  و  ممتوا  تکامل  به  ازی ن  و  بوده  ناقص
 .باشد  داشته  مناسب رنامهب و ردهک  یشیاندچاره  یافراّ
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 دیجد عهد عبارات و متون در جهاد .۷

 یحیمس متون در جهاد تیاهم .۱-۷

 خااود.  بااود  آن  تکاماال  و  قباال  انیاد  یها  آموزه  بر  یر ذاصمه  ،یسی ع  حضرت  ظهور
 :داردیم  اععم شانیا

 تااا  اماماادهی ن.  مینمااا  منسااوخ  را  ایاا انب   یهانوشااته  و  تااورات  تااا  اممدهآ  من   دکهی نکن   فکر»
 .(1۷ن 5یت م  همان،   « برسانم کمال به  تا  بلکه  کنم،منسوخ

 اشاااره مااورد زیاا ن دیاا جد عهااد در م،یقد عهد همانند متجاوزان با ومبارزه جهاد  اترعبا
 عهااد. سااتی ن میقااد عهااد دسااتورات بااا سهیمقا قابل شدت،  و  تعداد  لما   به  که  قرار رفته

 یباارا  جهاااد.  سااتی ن  نااالفم  مبااارزه  و  دجهااا  بااا  اما  دارد؛  فراوان  یاخعق  دستورات  دیجد
 در. اساات یضاارور سااتمگران مقاباال در زور زا هداسااتفا و هااان ی ساارزم آرامااش  و یایمناا 
 ةدیاا ا کااه اساات جهاات ن ی هماا  بااه. شودیم هم واجب باشد، ستم  ضد  بر  ن ج  هک  یموارد

 شاامندانیاند  توساا   و  افااتی  روار  ن ی آ وساات   شااهیاند  در  و  تی می مساا   در  عادالنااه«   جن »
 .افتی  عهتوس  یمی مس

 کااار  بااه  از  خااود  یاهاا ن ی سرزم  آرامش   و  یایمن   یبرا  که  دهدیم  اندرز  پادشاهان  به  »او
 (.135:  ن ی شی پ  ت،یعنا   نکنند«  رواپ  سرکش  ملمدان ضد بر زور بردن

 دیجد عهد در جهاد و جنگ عبارات .۲-۷

 هباا  مااوارد یبرخاا  در و نیاااورده میااان بااه ساانن  جناا   از  مناادظامن  ّااوربااه  جدید  عهد
 اصاال  به  اشاره  د،یدج  عهد  یجهاد  دستورات  خاص  یژ یو.  داردارهاش  آنبه  ورتقدرضر
 .تاس  عبارات اندک تعداد با  یکل  دستورات  یّ  در  جهاد،

 م؛بگااذار را یسااعمت  تااا اماماادهی ن بگااذارم، ن ی برزم را  یسعمت   تا  امآمده  دکهیمبر مان»
 .(36 -34ن 10یمت  همان،   بگذارم«   را ری شمش تا امآمده  بلکه



 ۱2۱  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

 افااتیدر  خاادازا  را  ش یبنشااا  و  ننواهندکرد  توبه  و  نکرده  مصالمه  خدا  با  هاانسان  ةهم
 خاادا ملکااوت وارد کااهیکسان با مانند،یم یباق طانی ش قلمرو  در  کهیکسان.  ننواهندداشت

 .ورزندیم تیضد دارند، او به مانیا و  شوندیم

 را ودخاا  جان هرکه و سازد کهع   را  آن(  دیای ن  جن   به  و   ابدیدر  را  خود  جان  هرکه»
 .(39ن 10یت م همان،   افت« ی  خواهد  را آن کرد،  نثار  من  خاّر  به

 درآن دشاامنان با مبارزه. باشد  نفس   با  هارزمب   چه  و  یسی ع  حضرت  دشمنان  با  مبارزه  چه
 .۲5آشکاراست و  بارز

 ماان   ش ی پ  ساخته،  حاضر  نجایا  در  کنم،  یحکمران  شانیا  بر  من   ننواستند  که  رادشمنان»
 .(۲۷ن 19لوقا همان،   د« ی انرس قتل  به

 انکار  را  شانیا  که  است  یکسان  با  رزهمبا  و  جهاد  دیی تک  ،حضرت  دشمنان  رساندن  قتل  به
 آنهااا  حاااکم  یساا ی ع  ننواسااتند  کااه  است  یکسان  سرنوشت  ن یا.  کردندیم  قابلهم  نشایا  با  و

 .باشد

 .(4ن 1۲  ان،ی انعبر  همان،  د« یانکرده مقاومت  خون  حد به  تا   ناه با  ادجه  در  هنوز»

 همچااون دیاا با انی می مساا . انددهی شاا نچ را شااهادت و مرگ  ّعم  حی مس  یبرا  هنوز  انشیا»
 توماااس، ل،یاا ه   شااوند«   ماارگ  و  شااکنجه  جفا،  مت،زح  دچار  قی عت   عهد  دارانمانیا  و  ای انب 
 الزم  دارن یاا د  باار  ،یالهاا یایاا انب   و  خاادا  راه  رد  شااهادت  و  جهاد  باب  در(.  1۲انی عبران  ن،ی شی پ

 راه  در  را  خااود  جااان  و  کرده  مبارزه  خداوند  راه  در  دنش  وکشته  ری مشش  ةلی وس  به  است،که
 .ندثارکن او

 .(36ن ۲۲لوقا  همان،   بنرد«  را آن  فروخته  را  خود  جامه ندارد،  ری شمش  هرکس »

 حکوماات کیاا  حفاظاات یحتاا  و ردفاعی شمشاا  باشااد، خاادا کااعم کااه روح ری »شمشاا 
 ا اار یحتاا . باشاادیم(. 136: الوق  ن،ی شی پ  دونالد،  مک   است«   یقاض  قدرت  که  افتهیسازمان
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 از  اعاام  یمعنااا  بااه  جهاااد  واژه  که  مقصود  هب  دننرسا  در  باشد،  زی ن  یروحان  ری شمش  یمعنا  به
 .است  یکاف باشد،(  نفس  با  جن  ای و  جن  

 دیجد عهد در نفس با جهاد .۸

 آن حااول م،ی تعااال از یاری بساا  مضمون وجودندارد، نفس«  جهادبا»  عنوان  دیجد  عهد  در
 و  ر یاارید  بااه  منجاار  ازنفااس،  یرویاا پ  و  اسااتدروناای  یعتتمااا  بااا  وجودیم  انسان.  است
 و  شااده  اشاااره  آن  منشااک  هب  اام  ده،ی شیندی ن  یری تدب  جن   اصل  یبرا  لذا.  شودمی  زییرخون

 .است  عتیتما  هسرچشم  خشکاندن و  نفس  با  مقابله و  عتیتما  ن یا  شناساندن درصدد

 کااه شما هایلذالت از  نه  اآی  آید؟می  دپدی  هانزاع  ازکجا  و  هاجن   شما  درمیان  ازکجا»
 و  نماییاادمی  حسااد  و  کُشاایدمی  نداریااد  و  رزیاادویم  ّمااع  کناادمی   جن   شما  اعضای  در
 .(۲-1ن  4عقوبی همان،   کنید« می وجدال  جن  و آرید  چن   به  نیدتوانمی

  ااوش، چشاام، ماننااد بدن یاعضا برکنترل یمبن   یدستورات  با  دیجد  عهد  عبارات  شتری ب
 .دباشیم  یاله  در اه به  توبه  تینها  در و  ناه  یسو  به  تن نرف  ن ی همچن  و پا  ست،د

 را  باادن  تمااام  کااه  اساات  زبان  ما  یضااع  انی م  در  یناراست   عالَمِ  آن.  است  یآتش  زبان  و»
ن 3عقوبی  رساله  همان،   شود« یم  سوخته  جهنالم  از  و  سوزاندیم  را  کائنات  رهیدا  و  دیآالیم
6). 

 ن یشااتری ب مرتکااب کااه اساات زبااان ناااه  ان،ی می مساا  ه نااا ن یتااربیرا دیاا جد عهااد در
 .شودیم  هاشرارت

 یزبااان یولاا  کنااد، یورد  ناااه از یزند  یهاجنبه یتمام در انسان، کی  تاس  ن »ممک
 عضو  آن  کهچرا.  شود  یم  تلف  یزود  به  او  ین ید  اتی ح  صورت  ن یا  در  باشد،  داشته  شرور

 (.3عقوبی  ن،ی شی پ  ل،ی ه    شد«   خواهد انسان  وجود تمام  هعکت  باعث  کوچک

 



 ۱2۳  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

 تیحیمس در یبیصل یهاجنگ .۹

 ّااولبه  قرن  دو  حدود  که  است  تی می مس  هایجن   رین تینّوال  از  صلیبی  هایجن 
 یحتاا . اساات مورالخااان اعتااراف مااورد المقاادس،بیت اشااغال در شااماریباا  جنایات.  دی امانج

 در هایب ی صاال ارکشاات  از زیاا ن انیهودی مسلمانان، جزبه. پرداختند  آن  نقد  به  سیمیم  روحانیان
 ساادینویم  صلح«   و  جن »  بکتادر  المللن ی ب  حقوا  پدر  وس« ی هو و روس. »نماندند  امان
 گریاکدیبا  خود  یهادرجن   ییاروپا  یمی مس  یهاملت  زدهم،شان  قرن  یعن ی  یو  زمان  در»

 ن یاا ا  در  انی می مس  افراط  لکن   ۲6دارند«   شرم  ازآن  زی ن  بربرها  یحت   که  کنندیرفتارم  ینمو  باه
 چراکااه.  اسااتنبااوده  آن  شاادت  و  اناادازه  در  و  نبااوده  دیجد  عهد  می تعال  بر  منطبق  ها، جن 

 :دیفرمایم  یسی ع  حضرت

 آتااش  مسااتمالق... ردیاا   خشاام سببیب  خود  برادر  به  هرکه  م،ی ویم  شما  به  من   کن ی ل»
 .(۲۲ن5یمت   همان،«  بُوَد  جهنالم

 انتویم  و  بوده  دیجد  دعه  می تعال  خعف  بر  یب ی صل  یهاجن   در  انی می مس  عمل  شدت
 یساا ی ع  تعلیمااات  چراکه.  ستدان  جدا  د،یجد  هدع  یجهاد  می تعال  از  را  هاجن   ن یا  حساب

 می تعااال  بااا  برآنکااه  عااعوه.  ناادارد  هااارحمیبی  و  هاقساوت  با  اسبیتن    ونهچی ه  السعم« هی عل»
. اساات تضاااد در زی ن  دیجد  عهد  یجهاد  عبارات  یحت   و  دیدج  عهد  و ذشت  دوستی  صلح

 .ستی ن  یب ی صل  یهاجن   یهاافراط  ددرح  می تعال  ن یا  شدت رایز

 دیر عهد جداد دهق عبارات جاطال  .۱۰

. شااودیماا  افتی امبرشی دشمنان خداوند و پ با بر جن   یمبن   یدستورات  د،یدر عهد جد
 ن ی فاارام  یواساات جهاااد درآن، خشااکمطلق ذکر شده و شدت درخ  م،ی عبارات و مفاه  ن یا

بااوده و نظااام  یهمچنااان کلاا  . دسااتوراتشااودیده نماا و فرمااان مؤکااد مشاااه قیاا عهااد عت 
 ن یکرو من   یسی به قتل رساندن دشمنان ع  یت شود. حینم  اهدهشمبارزه م  وهی درش  یمندقانون
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کدام افراط  چی دفاع ه ری شمش و  خداوند  و کشته شدن در راه  ری آن حضرت، مبارزه با شمش
 .ننواهدبود

 تیحیو مس هودی یهانقد افراط .۱۱

 کااه رسااتپبرداشتن اقوام بت  انی تور خداوند با ازمشتارها به دسشدت ک  ،قی در عهد عت 
 ن ی فاارام  و  ضواب   نبود  علت  به  کن ل.  است  همراه  بودند؛  فسادها  و  هاشرارت  انواعبه  هت نی آم

 .استافراط شده  ق،ی عهد عت   یهاآموزه در  کنندهاصعح

دم است. ع  اندک  یف ی وک  یاز نظرکم  ،یدستورات جهاد  دی شدت و تکک  دیجد  ددرعه
 در . افااراطسااتامشااهود  یقاا نسبت بااه حجاام فااراوان عبااارات اخع   یجهاد  راتعبا  توازن
با   یآن و حت   یاخعق  می بلکه با تعال  ست،ی ن  دیجد  دعه  به  مستند  تنهانه  زی ن  یب ی صل  یهاجن 

 .تدرتضاد اس  یشدت عمل عبارات جهاد

حاادود و  کشااتارزانیاا م  درخصااوص  لکن   ،دارند  یمهم  دستورات  جهاد دراصل  ن یهدع
وجودناادارد.   یاموزهآ  نرای ل با استعام  یمجاهدان، چگونگ  تیسربازان، معنو  فیآن، وظا

 تاارکاماال ن یاا بااه د ازیاا و ن انیاا اصاال تکاماال اد ن،یعهااد  ینفوا درمبا  یها-باتوجه به نقص
 یودیاا دستورات خود ضااواب  و ق یباشد و برا هجهاد داشت   ن ی که فرام  ین یاست. د  یضرور
خااود و   فااهی وظ  قااای  روشاان بااوده و هاارکس دقمجاهاادان کااامع   فااهی وظ  کرده باشااد.  می تنظ
 د.انددارآن را بمق 

 میکرقرآن اتیجهاد در آ .۱۲

 هاد در اسالمو ججنگ  تیاهم .۱-۱۲

منفااور و  یادهیاا و جهاد در اسعم، بر اساااس ضاارورت، مجاااز اساات. جناا  پد  جن 
 هاادان بااا عظمااتد و مجااست. هنگام ضرورت از جهااا  طانی از ش  یرودنباله  یافروزجن 

راه  ن یباال و بااه عنااوان آخاارقامصمانه ّاارف  . دستورات جهاد به جهت رفتار خشودیادمی



 ۱25  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

  اااهچی ممفااو  بمانااد و هاا   ن ی ده شده تا عزت اسعم و مسلمردارو قرا  ش ی پ  یحل و ناچار
 جناا ، خاااص آداب و درجناا انصاااف  تیاا رعا شدت و حدالت قرار داده نشااده اساات.

درباااره نظاار   یمطهر  دی است. شه  یالزاممجاهدان    یراجن ( ب  شاروع  تی ممنوع   همچون
 :سدینو  یصلح م ایر به جن   توسقرآن درد  یینها

قرآن معلوم است؛ نه ّرفاادارجن  اساات   اتیاز مجموع آ  که»آنچه
و  یکلّااورو نااه ّرفدارصاالح اساات بااه یطیراو درهرشاا  یّااورکلبااه

(  صغمبااری و بااه پ  کناادیصلح م  شنهادی پ  یخاص   ی. درشرایطیدرهرشرا
 کااهیطیشاارادر  ومگااذرواز صلح و سعم نتاارس  کندکهیم  دی اصراروتکک

 .۲۷« بجن   هان یبا ا دی وی... م  لوم شود ّرف خائن استمع

 جهاد در قرآن ۀفلسف .۱۳

هااائى اساات زه با ّاااغوتپرستى و مبارجهاد متنوع است.  اه دفاع از آئین یگانه  ةفلسف 
مرکااز بیاادارى افکاراساات،   ه و معابااد کااهممااوکرد  هاااکه قصددارند یاد خدا را از خاّره

 دانماار لهی بااه وساا   دیاا خداونااد منااالف هسااتند، با  تیاا ا الوهب  هکی»مشرکان  لذا.  کنندویران  
 اه جهاد مظلااوم دربراباار   ۲8لوث وجود آنها پاک  ردد«   از  ن ی خداپرست نابود شوند و زم

 .م استظال

 .(39 نحب   ﴾   لَقَدیرٌ نَصْرِهِوْ ل عَ اللََّه إِنَّ وَ ظُلِمُوا  بِأَنَّهُوْ یُقاتَلُونَ  لِلَّذینَ  أ ِنَ﴿ 

اند خاادا مظلوم شدهها شدند، اذن قتال داده شده که آنرد قتال واقع مىمو  هکیکسان  هب»
 .« ادر استبه یاریشان ق

بااه ظلاام ندهااد، برخیاازد، فریاااد کنااد و  مظلوم در برابر ظالم حق او است که تن   »جهاد
(. لااذا 133: 13۷4 ،یرازی  مکااارم شاا  نشاااند« سر جاى خود برا بر  دست به اسلمه برد، ظالم

شااد، باار ارتااش تم  از ضایع شدن حقوا الهى و مردم و ا ر به مردمااى ساا رى  ی جلو   یبرا»
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د، مااورد و ا ر در این وظیفااه خااود کوتاااهى نمایاا   مایدوز و ستم ناسعم است که دفع تجا
 .۲9 یرد« معمت و سرزنش قرار مى

 قرآناقسام جهاد در  .۱4

  ر جناا دو منمصاار   ناادارد  یاهلل« اختصاص به جن  بااا ّایفااه خاصاا هاد فى سبیل  ج»
 .استاز  مج لیذ  یهادر قرآن جن  با  روه  ست؛ی دفاعى ن

 جااهی کااه نت  دشاادهی مق  گاار،ید اتیاا امااا درآمطلااق اساات؛  ات،یاا آیدربرخاا  مشاارکان« »
 حاالراه  کااه  کتاااب« ه آنان است. »کفالار« جن  با هر غیر مسلمان اساات. »اهاالرفتارخصمان

عااادل برحااق   امااام  د حکوماات واست. »اهل بغى«  روهى که برضاا   هیپرداخت جز  ،یینها
ناااتوان و دربنااد ساااکن درکشااور   منااانمؤ  یىرهااا  بااراى  بنااش« رهایى  »جهاد.  کنندخرور

ه مقدسات دینااى، ناااموس، مااال و جااان در مقابل تجاوز ب  « یغیراسعمى است. »جهاد دفاع
 و تجاااوزکرده دیگاار  مساالمانان  بااه  کااهروهى   یا  فرد  ثل« م  بهله  مسلمانان است. »جهاد مقاب

 ینااوع « یهادابتاادای»ج. دبو مثل بهصدراسعم مقابله  یهاجن   شتری ب.  ستا  ص« ا»قص  وعىن
عاازت اسااعم و  اااه »دفاع«است  اه دفاع از آب وخاک و اه دفاع از نفوس مساالمانان و  

 .30باشدیترین جهاد مو واال »دفاع ازحق خداوند« است که »جهاد ابتدایى« بوده

مناسااب و   یزیرانسان با برنامه  اتی وحر  قی قداخت  اقسام منتلف جهاد، نشانه شن   وجود
و التاازام  ن یاا نتلف شناخته شده و انتساب آنان بااه دم یهامنتلف است.  روه ن ی وضع قوان
نص مسلمانان در قبال مساالمانان داخاال و خااارر مشاا  فی . تکلشودیم ن ی مع ن ی آنان به قوان

 .ندینما  یخود عمل م  یهو ال  ین ید فیو به وظاشده 

 میکرآندر قر جهاد اتیآ .۱۵

تااال فااى »ق باّاال و اهلل« ساابیل فااى تااال»ق حااق بااه بشاار هااایجناا  کااریم،در قاارآن
آن   گاااهیه دسااتور بااه جهاااد و جادربااار  میکاارقاارآن  اتی. آشودیم  می تقس  الطاغوت« سبیل

 .فراوان است
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دُّ  نَالالُۀلْفِتْاوَ  أَخْرَجُالالوکُوْ  حَیْالالثُ  مِالالنْ  خْرِجُوهُوْوَأَ  مُوهُوْقِفْتُثَ  حَیْثُ  وَاقْتُلُوهُوْ﴿   وَلَالالا  الْقَتْالالِل  مِالالنَ  أَشالالَ

 .(191 نبقره  ﴾ فَاقْتُلُوهُوْ  حَرَامِ حَتَّ  یُقَاتِلُوکُوْ فِیِه فَإِنْ قَاتَلُوکُوْالْ  الْمَسْجِِد  عِنَْد وْوهُتُقَاتِلُ

شااان کااه فتنااه از   دی بران  اند،ندهکه شما را راآن جا    و از  دی بکش  دی ابی ب  را  هاآن  هرجاکه»
ا بجنگنااد و چااون بااا شاام مگر آن که بااا دی نجنگ هادر مسجد المرام با آنست و ا  قتل بدتر
 .« دشانی بکش  دندی شماجنگ

. کفار مؤمنین را تااوبیخ دی ام به قتل رساز صمابه درماه حر  یکیاز کفار به دست    مردى
تاال نفااس در ماااه ورزیاادن از جاارم قین یعنى شرک نه در دکردند، خداوند فرمود: جرم فت 

و  هیاا آ حیر صاارا دکردنااد. لااذ ن ی چراکه شما را کشااتند و بااا شااما چناا   است.  رتحرام عظیم
 شااما  ّورکااهمااانه.  استشده  ذکر  آنان  خود  رفتار  خاّربه  فارمقابله به مثل با ک  رآن،ی تفس

 .31دی آنها را بکش زی ن شما  راکشتند،

 .(190 نبقره     ﴾ َه ال یُحِ ُّ الْمُعْتَدینَ اللَّنَّنَکُوْ وَ ال تَعْتَُدوا إِیُقاتِلُو ذینَالَّ اللَِّه  سَبیِل فی  قاتِلُوا وَ﴿ 

کااه خاادا   دیاا نکن   تعاادى  اما  کارزارکنید  دارند  سرجن   شما  با  کهراه خدا باکسانى  در»
 .« داردزان را دوست نمىمتجاو

تم که هر ااز راه ساا  ددهیفرمان م مقابل، اما در شود،یاععن به جهاد م  م،یکرقرآن  در
جناا  را  ،ینباازرگ انسااا یهاااهاادف نوع ن یا یبرا تنها سعم»ا رو  ن ی. از ادیری نگ  ش ی را پ
 .(3۲: 1383  ،ی سبمان  ...« شماردیو امر جهاد را بزرگ م داندیم زیجا

تُلُالالونَ وَ فَیَقْ  فِی سَبِیِل اللَِّه  قَاتِلُونَیُ  َۀالْجَنَّ  هُوُلَ  أَنَّبِ  أَمْوالَهُوْ  وَ  أَنْفُسَهُوْ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  اشْتَرى  للََّها  إِنَّ﴿ 

 .(111  نتوبه   ﴾ ا فِی التَّوْرَاِۀ وَ الْإِنْجِیِل وَالْقُرْآنِ قًّیُقْتَلُونَ وَعًْدا عَلَیِْه حَ

 راه در باشااد آنها آنِ از بهشت که این  به  خریده  را  هایشانمال  و  هامنان جاناز مؤ  خدا»
بااه عنااوان   د،شااونیم  وکشااته  کشااندیم  جنگندیدر راه خدا م  کهیکسان  کنند  رکارزا  اخد

 .« بر عهده اوستآن و قر  لی در تورات و انج  یوعده حق 



 زادهانینمنش و محمد حسین خوری نصا علیرضا ا  /نیهدع  و  میکرقرآن در  جهاد  دییتق  و  اطالق 128

 

تمثیاال بااه  هیاا آ  ن یاا راد.  اسااتداده  بایآیات جهاد مجاهدان را مدح نموده و وعده ز  این 
 مااورد  ىکاااال.  تاساا   خداونااد  خریاادار  و  فروشاانده  مااؤمنین   که  استخرید و فروش آمده

تااورات، انجیاال و قاارآن   زیاا آن ن. سااند  تآن اساا   یبهااا  بهشت،  و  ایشان  مال  و  جان  ه،معامل
 است.

 میکرجهاد در قرآن  اتیآ یادهییتق .۱۶

نباشااد، جهاااد    یاهمااراه اساات کااه تااا آن شاار  یداتییاا با تق   میکر  جهاد در قرآن  اتیآ
 .شودیممقق نم

 قتال  حال  .۱-۱۶

 .(190 نبقااره  ﴾ الْمُعْتَالالدینَ یُحِالال ُّ ال َهاللَّ إِنَّ تَعْتَُدوا ال وَ یُقاتِلُونَکُوْ الَّذینَ ِهاللَّ سَبیِل فی  قاتِلُوا  وَ﴿ 
که بااا شااما  دی بجنگ یکه با  روه کندیم انی ب و داده وکفار را اجازه ن ی جن  با مشرک  هیآ
خااود   ن یو اباشند    نبرد با مسلمانان  رحالد  آنان  که  شده  یالزام  یو »نبرد با افراد  جنگندیم
 (.63: 1383  ،یسبمان   است« وارد شده  هیاست که درآ  یو شرّ  دی ق

 قتال  حال  .۲-۱۶

 کااهیبه تعهدات خود ندارند، مجازاساات و  روهاا  یبندیپا چی ه  کهییهاجن  با  روه
 إِالَّ رَسُولِِه َدعِنْ وَ اللَِّه عِنَْد عَهٌْد لِلْمُشْرِکینَ یَکُونُ کَیْ َ﴿  .شااودیت؛ استثنا ماس  بندیخود پا  مانی به پ

 نتوبااه     ﴾ تَقیمُوا لَهُوْ إِنَّ اللََّه یُحِ ُّ الْمُتَّقینَسْفَالَکُوْ    وااسْتَقامُ  فَمَا  الْحَرامِ  جِِدلْمَسْا  عِنَْد  عاهَْدتُوْ  الَّذینَ
 مسااجد  نزد  کهآنهایى  بجز  بود  خواهد  او  رسول  و  خدا  نزد  پیمانى  انمشرک  براى  چگونه  (۷

بااه آن   زیاا ن  شااما  ،تادندیساا ا  پیمانشااان  ساار  بر  که  اندازه  همان  به.  بستید  یمانپ  ایشان  با  المرام
 ه خداوند پرهیز اران را دوست دارد.ک تیدبایس انتانمقدار بر سر پیم
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 دفاع از مستضعفان .۳-۱۶

تااا  کناادینااوع جهاااد اساات و انسااان خااود را فاادام  ن یکه بهتر  هثار رانینوع جهاد ا  ن یا
ه تار شدفرستمگران    ةرسلطیز  یرمسلمانی غ  ایان  شده که مسلم  زیتجو  ؛بماندزنده    یگرید

بیِل فالالی تُقالالاتِلُونَ ال لَکُالالوْ مالالا وَ﴿  .شاانداز سلطه ستمگران را داشااته با  یو قصد خعص  وَ اللَّالالِه سالالَ

 یَِۀ الظَّالِوِ أَهْلُهالالاهِذِه الْقَرْا مِنْ جالِ وَ النلسا ِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنمِنَ الرل  تَضْعَفینَالْمُسْ

 خاااّر بااه  و  خدا  راه  در  »چرا  (.۷5  ننسا   ﴾ لَدُنََْ نَصیراًنْ  مِنْ لَدُنََْ وَلِیًّا وَ اجْعَْل لَنا مِلَنا    ْلوَ اجْعَ
کااه  یاشااده داشااتهنگااه فی شااده و ضااع  دهی کشاا   استضااعاف  بااه  کودکااان  و  زنااان  و  مردان
 باز جاناا   ردمااانش سااتمکارند بیاارون آر وکااه م  اریین درا از ا ویند: پرورد ار را، ما  مى

   .جنگید؟« ویاور و مددکارى قرار ده، نمى یخود ول

 دهیعق لیتحم تیممنوع .4-۱۶

بااه تفکاار و   ازی اصل ن  کی. چراکه اعتقاد به  ستی ن  یاکراه و اصرار  زی ن  دهی و عق   ن یدر د
به قتااال   یازی ناحسن« باشد،  و»جدال    یدارد و تا دعوت به راه خداوند از راه زبان  دنی شیاند

َ  بیِلسَ  ل إِ  ادْعُ﴿   ننواهد بود. نَِۀ  ِۀالْمَوْعِظَ  وَ  بِالْحِکْمَِۀ  رَبَل نُ ... بِالالالَّتی  جالالادِلْهُوْ  وَ  الْحَسالالَ  ﴾ هِالالیَ أَحْسالالَ

 شاایوه بهترین  با و بنوان پرورد ارت راه به نیکو اندرز و متحک با را »مردم  (.1۲5  ننمل 
 .« کن   مجادله آنان با

 لساس حقوق متقابصلح بر ا .۵-۱۶

اساات   انیدر برابر زور و  می ن به صلح و سازش و نه تسلسلمانام  دستورات، دعوت  ن یا
 فَلَالالوْ وکُوْاعْتَزَلُالال  فَإِنِ﴿  اسعم است. یانسان یمای از س یو درخشش ن ی که ضامن جان و مال ّرف

  رفتندکناره هر اه س »پ (.90 ننسا  ﴾ سَبیغً لَیْهِوْعَ لَکُوْ ُهاللَّ َلجَعَ فَما السَّلَوَ إِلَیْکُوُ أَلْقَوْا  وَ  یُقاتِلُوکُوْ
 .« است نگشوده آنان برضد شما براى  راهى خدا کردند،صلح  پیشنهاد و  نجنگیدند شما با و
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 مجاهدان اسالم در جنگ فیوظا .۱۷

 جهاد فق  به صرف دستور جن  بسنده نکرده، بلکااه بااه مجاهاادان و  اتیدر اسعم، آ
را  ژهیااا وز آداب ا یاجموعاااهآناااان، هماااراه باااا اخاااعص، م یو روانااا  یروحااا عوامااال 

عواماال، عااعوه باار   ن یاا ا  تیاا ه آن ملتاازم باشااند. رعاب  دیدر جبهه اسعم با  کهکردهیزیریپ
 دارد.  ییسزا به  تی اسعم اهم  تی در اثبات حقالان ،یروزی پ

 خدا ادیقدم و ذکر و ثبات .۱-۱۷

 د،یدیخود د  یو مرگ را در چند قدمشدید  روبرو  ا دشمن  ب  کهیجهاد، زمان  دانی در م
 خاادا یاااد هرچااه که است ن ین  ان جباشید و یاد خداکنید. یاد خدا بودن در میدابر جا    اپ

صاامنه کااارزار را رهااانکردن. در   یعناا یشود و پابرجا بودن  مى  شتری ب  ییپابرجا  باشد،  بیشتر
وا اثْبُتُفِئًَۀ فَالال  تُوْیآمَنُوا إِ ا لَق نَیالَّذ  هَایُّأَ ای﴿   دشومجاهدان اسعم مى  صیبرستگارى ن  صورتن یا

 بااه ا اار ایااد،آورده ایمااان کااه کسااانى »اى (.45 نانفااال  ﴾ فْلِحُالالونَ تُلَعَلَّکُوْ  راًیوَ ا ْکُرُوا اللَّه کَث
کااه  داسااتی ام کنیااد، یاااد فااراوان را خاادا و کنیااد پایاادارى یاادبرخورد دشاامن  از فااوجى

 رستگارشوید«.

 ینترس وشجاعت  .۲-۱۷

در  یالهاا  امبرانیاا و اساااس قیااام پ زهیاا انگ ن،مدشاا   زاتی نفرات و تجه  یادیاز ز  دنی نترس
که ا رچه شاارای  نامساااوى   میکرزمان بود. ذکرجن  ّالوت در قرآن  یهاوتبرابر ّاغ

 امُغقُالو أَنَّهُالوْ یَظُنُّالونَ  الَّذینَ  قالَ﴿  مبنا است.  ن ی کردند؛ بر همقیام    یینهات  به  هابود لکن آن

 که  »آنها(. ۲49 نبقره   ﴾الصَّابِرینَ َ کَثیرَۀً بِإِ ْنِ اللَّهِ َو اللَّهُ مَفِئَۀً  تْوْ مِنْ فِئَۀٍ قَلیلَۀٍ غَلَبَکَ  اللَّهِ
 -پرورد ااار اذن  بااه  -اندکى   روه  بسا  »چه:   فتند  کرد  خواهند  معقات  را  خدا  دانستندمى

 است«.  انیبای شک بر  روه بسیارى غلبه کند، البته  خدا با
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 عمل اخالص در .۳-۱۷

اساات کااه  ن یاا ا  گاار،یبه سربازان اسعم عااعوه باار مؤمنااان د  اسعم  یداهاز دستورات ج
ل آن و تعااداد نفاارات و امثااا یمثل ادوات جنگاا  یوی دن منتلف عوامل  و  هامغرور به نعمت

 مالالابِ لّالالُهالوَ اللِّهِلیعَنْ سَب دُّونَصُیَلنّاسِ وَرِتا َابَطَراً وَ  ارِهِوْیخَرَجُوا مِنْ دِ  نَیکَالَّذ   وَالتَکُونُوا﴿   نشااوند.

به عنوان جهاااد، امااا   آمدندرونی ب  شانکه از خانه  دی نباش  هاآن  »از  .(4۷  نانفال   ﴾ طٌیمُح  عْمَلُونَیَ
و  داشااتندیمااردم را از راه خاادا بااازم ،یاکاریر یا زرو ای و  هامغرورشدن به نعمت  یازرو

 کامل دارد«.  احاّه  ،کنندیخدا به آنچه م

 انضباط تیرعا .4-۱۷

 و عناازا نااوع هاار و کلمااهونااد و رسااول مصااداا وحاادترات خداتوساا اّاعاات ازد
. انضااباط بااه اصااطعح نظااامى یعنااى دسااتور بااردینیروى مجاهدان را از بین ماا   ،یکشمکش
 یناااتوان  دچااار  مجاهاادان  تااا  شود  اجرا  موقعبه  ه که از ّرف خداست، صددرصد و  فرماند
ابِرإِ  وَ اصْبِرُوا  حُکُوْیلُوا وَ تَْذهَ َ رتَفْشَفَ  اوتَنا َعُ وَ رَسُولَُه وَ الاللَّه  عُوایطأَ  وَ﴿   نشوند.  ﴾ نَینَّ اللَّه مَ َ الصالالّ

 ناااتوان کااه ننیزیااد باار ناازاع بااه ریکدیگ با و  کنید  اّاعت  پیامبرش  و  خدا  »از  (.46  نانفال 
 عُااوا« ی ساات. »أَّراه صااابران اخدا هم  وید و مهابت و قوت شما برود. صبر پیشه  یرید کهش

 ةهماا   در  طلااقم  »ّاعاات  و  شاادهداده    می تعماا   فی تکااال  ریه ساااّاعت باا و    تاس  طلقفرمان م
مه امور اّاعت همه جانبه دره  کیاّاعت،    ن یا  .(90  ن،ی شی پ  ،ّباّبائی   امورواجب« است

و انضااباط  اتی. رعاستی ن  زیاالجراست. لذا تنلف ازآن جا  و الزم  یو چه نظام  یچه شرع
 دشاامن   بااه  حجالاات  »اتمام  کهچنانت. همت اسعاّا  قیاز مصاد  زی ن  نکردن  کار  خوداز پیش 
 احکااام ودیگاار ازشاابینون  خوددارى  دشمن،  کودکان  و  زنان  به  تعرض  دمع  ،نبرد  از  پیش 
 .االجراست الزم  « جهاد
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 میکرجهاد با نفس در قرآن .۱۸

. داناادیماا   بااارزه بااا نفااس را درم  جهاد اکباار« قاارب بااه خداونااد  ای»جهاد با نفس    اتیآ
 ن یتاارشاامن . لااذا دداناادیبااه شااهوات ماا   لیارمای ان را بساا نفس انس  دی با چند تکک  میکرقرآن

ما رَحِوَ رَبلی   إِالَّ  بِالسُّو ِ  لَأَمَّارٌَۀ  النَّفْ َ  إِنَّ  نَفْسی  أُبَرلئُ  ما  وَ﴿ انسان، نفس خود اوست.    یدشمنان برا

مااى را بااه نفااس، آدا  رزیاا   داناام،نمى   ناهبى  را  شتن خوی  »من (.  3۲نزمر   ﴾ إِنَّ رَبلی غَفُورٌ رَحیوٌ
ببنشاید، زیاارا پرورد ااار ماان آمرزنااده و مهربااان   من   دهد. مگر پرورد اربدى فرمان مى

 .« است

 و مایاال بااه شااهوات اساات  یع، اماااره بااه باادنفس بشر «بااه حسااب ّباا   هیآ  حیصر  ّبق
  3۲ل  ناهااان انسااان« و هااوس او  یهااوبر    هی کنفس و ت  قی(. و »تصد198  ن،ی شی پ  ،ّباّبائی 

و   یاخعق  اتیآ  یتمام  ورن ی. ازاشودیم  مبارزه  آن  با  و  هاسته آنن مایل بساناست، ّبع ا
نفااس رابطااه انسااان بااا  . جهاااد باااردیاا با نفااس قرار   جهادتمت عنوان    تواندیم  کننده،ینه
واقعااى در نفس بااه معنااى  هاد با  . اصولًا تا جسازدیم  تراو را مستمکم  تیو هدا  یاله  می تعال

در نااوع جهاااد  ن یاا پیااروز ننواهااد شااد. ا زیاا شاامن نهاااد بااا دج رانسااان پیاااده نشااود، د
و بااه »جهاااد اکباار« معااروف   شده  دانسته  تربزرگ  زی از»جن  با دشمنان« ن  ،یاسعماتیروا
 .تاس

 نصیب ما شود،  شود که، هر ونه شکست و ناکامىقرآن به خوبى استفاده مى  »ازآیات
خااعص درکااار مااا نبااوده م و یااا اایاا است: یا در جهاد کوتاهى کرده  یکى ازدو چیزمعلول  

جمع شود، بنااا بااه وعااده مؤکااد الهااى، پیااروزى و هاادایت حتمااى   هم  است. ا ر این دو با
 .(369: 13۷4  ،یرازی   مکارم ش  « است
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 نیو عهد میکرجهاد در قرآن قیتطب .۱۹

 لیاا د جناا  وجهاااد درمقادر اصل وجااو  یعم همگو اس  تی می مس  هود،ی   انهسه  انیاد
 به  هااز آن  دارانن ید  کهیاجهی و نت   انیاد  ن یهرکدام از ا  کردیرو  هستند. لکن   دشمنان متفق

 متفاوت است. آورند،یم  دست

 نیو عهد میکر کات آموزه جهاد در قرآنااشتر .۲۰

 نیو عهد میکر کات آموزه جهاد در قرآنااشتر .۱-۲۰

ه جناا  و زآمااو تی از اهم  یتعاببر ونا ون، حاک  ذکر آن با  و  متعددوجود دستورات  
 برجن  و جهاد بااا دشاامنان داده شااده  یمبن   یدستورات  ن ی است. همچن   یاله  انیاد در ادجه

بُّالالوا حِنْ تُوَ عَسالال  أَ لَکُالالوْ رٌیْوَ هُوَ خَ ئاًیْ لَکُوْ وَ عَس  أَنْ تَکْرَهُوا شَالْقِتالُ وَ هُوَ کُرٌْه کُوُیْعَلَ  کُتِ َ﴿   است

 یحااال در شااد مقرر  شما  بر  جن ».  (۲16  نبقره   ﴾ وَ أَنْتُوْ التَعْلَمُونَ  عْلَوُیَ  وَ هُوَ شَرٌّ لَکُوْ وَ اللُّه  ئاًیْشَ
 دیشااما باشااد و شااا ریاا خو در آن  دیاا را ناااخوش آر یزیاا چ دیشا د،یکه آن را ناخوش دار

 .« دی دانیماما شما ن و داندیناپسند افتد خدا م تانیو برا  دی را دوست داشته باش  یزی چ

 نااد،داو»خ:  اساات( آمااده15ن  13 تثنیه  مانند  یواردم  باره  ن یادر    میدر عهد قد  ن ی همچن 
 یانبجنگند و کساا   یجهاد مقدالس  یو مورد اعتماد خود را خواهد خواند تا برا  ری دل  سربازان

 .(3: 13  ای «  اشعاند، مجازات کندرا که موجب خشم او شده

 و بااه   اباادی»هرکااه جااان خااود را در  اهده است:اد قابل مشجه  اتیآ  زی ن  دیجد  عهد  در
به خاّر من نثار کرد، آن را خواهااد را  ( آن را هعک سازد و هرکه جان خود  دیای نجن   

 .(39ن10ی«  مت افتی
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 دشمن یادیاز ز دنینترس .۲-۲۰

از  دنی شااجاعت و نترساا   هیاا دسااتور بااه داشااتن روح  م،یکاارو قرآن  ن یز دستورات عهدا
ه بااه صااورت صراحت و  ااا  ه اه ب  میکردشمن است. قرآن  یجنگ  یهاابزار  اید  رااد افتعد
 دیاا نفر واحد هم که باشااد با  کی. مسلمان ولو  کنندیم  دی کاز دشمن را تک  دنی نترس  ،یضمن 
 .اوست  یاز دشمن و ساز و کارها  دنی نترس  صودرخص  یکند. همگ امی خداوند ق یبرا

 چیااز  یااک  به  را  شما  »بگو  .(46  نکسب    ﴾ وَفُرَادَى  مَثْنَ   لِلَِّه  واتَقُومُ  نْأَ  َدٍۀبِوَاحِ  أَعِظُکُوْ  إِنَّمَا  قُْل﴿ 
 .« کنید قیام  خدا براى یک یک و دو به دو  دهممى اندرز

اکَوْ مِنْ فِئٍَۀ قَلیلٍَۀ غَلَبَتْ فِئًَۀ کَثیرَ...﴿   بسااا »چااه. (۲49 نبقااره   ﴾ بِرینًَۀ بِإِ ْنِ اللَِّه وَ اللَُّه مَالال َ الصالالَّ
 .« فشرندمى ىپا  که  است  ىنکسا با خدا  که کند،  غلبه بسیارى روه  بر  که کىندا روه 

 مشااابه آنچااه در قاارآن م،یهده نشد. در متون عهااد قاادمشا  یعبارت  دیمتون عهد جد  در
 و هاااو اسااب یرو رونیاا مقاتلااه بااا دشاامن خااود ب  ی»چون برا  ذکر شد، وجود دارد  م،یکر
ود ماا فر وشعی»خداوند به  (1ن ۲0هی س«  تثن متر شانیا  از  ین ی باز خود    ادهیرا ز  یا و قومهارابه

در براباار تااو   توانندیاز آنها نم  کدامچی ام. هتو کرده  بی را نص  یروزی نترس. من پاز دشمن  
 (.8ن 10وشعیمقاومت کنند«  

 نیابل مشرکشدت عمل در مق .۳-۲۰

 انیاا ماال بان خداونااد بااا شاادت عو دشاامن   ن ی دستور بااه جهاااد بااا مشاارک  میکردر قرآن
 یر»فی ارد کااه در مساا د  یدر مااوارد  دسااتورات اشاااره بااه مجااازبودن جهاااد  ن یاا ا.  استشده
 :است  اهلل« لی سب 

 وَإِمَّالالا  بَعْالالُد  مَنًّالالا  فَإِمَّالالا  الْوَثَاقَ  فَشُدُّوا  أَثْخَنْتُمُوهُوْ  إِ َا  حَتَّ   الرلقَابِ  فَضَرْبَ  کَفَرُوا  الَِّذینَ  لَقِیتُوُ  اإِ َفَ﴿ 

 دیاا  ردنشااان را بزن دیشد روروبه باکافران »چون (4نمممد  ﴾ وْ َارَهَاأَ حَرْبُالْ ضَ َتَ حَتَّ  فَِدا ً
 دیاا به مناات آزادکن  ای  اهوآن دیو سنت ببند  دی رکن ی اس  د،ی و رفت فر  نتس  را  هاو چون آن

 .« دیآانیپابه  جن   که  اهتا آن هیبه فد ای
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. آن نقاال شااد  از  یاهدشدت و حدالت قابل مشاهده است که شااو  ن یا  زی ن  میعهد قد  در
خااود را بکشااد تااا کفالاااره  وساااله  هیمساو دوست و ه ر»براد ن ی ( همچن 15ن 13مانند  تثنیه

 .(3ن ۷«  همان را هعک کن و ترحالم مکن  شانیا ی(. »همگ۲۷ن  3۲هی   تثن  باشد«   یست رپ

 یحکمراناا  شااانیا باار ماان  ننواستند که را »دشمنان :استآمده دیعهد جد در ن ی همچن 
 .(۲۷ن 19«  لوقا  دی من به قتل رسان  ش ی پضر ساخته،  حا  نجایکنم، در ا

 جهاد اکبر اید با نفس جها .4-۲۰

 یهاااشااهیو مقابله بااا اند یمسکله جهاد با نفس، عبارات اخعق  ن ید  سه  هر  یهادر آموزه
ْدقِ  کَذَّبَ  وَ  اللَِّه  عَلَ   کََذبَ  مِمَّنْ  أَظْلَوُ  فَمَنْ﴿   نفس موجود است  یطانی ش  نزماار   ﴾ ُه َجالالا   ْإِ  بِالصالالل
او   رباا   کااه  را  راسااتى  ساانن   و  بنااددمى  دروغ  داخ  بر  که  آن  از  ستمکارتر  کیست  »پس   (3۲

( ذکرشااد. در عهااد ۷ن  ۲3 خاارور  هی شب   یعبارت  میقد  عهد  در.  « کندمى  ذیبتک  استآمده
 انی در م  یاست.آن عالَمِ ناراست   یاد با نفس فراوان است: »و زبان آتشعبارات جه  زی ن  دیجد
و از جهاانالم   سااوزاندیم  اکائنااات ر  رهیاا و دا  دیاا آالیم بدن را ماست که تمان  ا زبام  یاعضا

 (.6 ن  3عقوبی رساله    شود« یسوخته م

 نیو عهد میافتراقات جنگ و جهاد در قرآن کر .۲۱

 جهاد اتیآ یگستردگ .۱-۲۱

جهاااد و   تیاا اهم  یهااافااراون و متنااوع اساات. آمااوزه  اری جهاد بساا   اتیآ  میکردر قرآن
هدان مجا  ینظام  هی روح  تیمجاهدان درجن ، تقو  فیاد، وظاو اقسام جهع  انوا  مجاهدان،
 یو ممتااو  تیاا ف ی و هم به لما  ک  تی به لما  کمهم  قابل مشاهده است که    گریو موارد د
 .ستی ن  ن یعهد  فقرات وبا عبارات    سهیقابل مقا  هیو درون ما
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 بودن فرمان به جنگ دیمطلق و مق .۲-۲۱

. اشااکال سااتی درآن ن یدیاا ق چی ده و هاا ع مطلق بااوامجن  کدستورات    م،یدر عهد قد
اساات. عاماال  یادجهاا  در دسااتورات یدیاا ق چی لمااا  نکااردن هاا  م،یدعبارات عهد ق  هعمد
 تی رساامعبااارات اساات کااه جااز آن را بااه    ن ی اتکا به هماا   هود،ی  ملت  یّلب خاشونت  یاصل
 .باشدیدر تضاد م  « دستورات با عبارات »جهاد با نفس   ن ی. اشناسدینم

 .(15  ن13هی کن«  تثن  یبده و اموالشان را جمع آور ری م شمشهر را به دش  اکنانس»

 .(3ن ۷کن«  همان  م مرا هعک کن و ترحال شانیا  یهمگ»

 تااوانیساات. ماا در برخورد با دشمنان همااراه ا  یترمیاز رفتار مع   دیمقابل، عهدجد  در
 .عبارت مشاهده نمود  ن یمطلق بودن قتل را در ا

ماان   ش ی پ  ساخته،حاضر  نجایکنم، در ا  یحکمران  شانین بر ام  استندرا که ننو  دشمنان»
 .(۲۷ ن19 لوقا  د« ی رسان به قتل

بااه رفتااار ّاارف متناصاام  دیاا مطلااق نبااوده و مق   وجااهچی به ه  میکررآندرق  جهاد  فرمان
که فرمان بااه قتاال داده شااده، مطلااق نبااوده و در   یاهیکه هر آاست    یاصل قرآن  ن یاست. ا
ه تااا دوجااه ماابهم  ااذارده نشاا   چی ر شااده و بااه هاا ذک  « یقرآن  نصورت »آن به ص  دی ادامه، ق

 یر خااود منصاارف شااود، جهاااد منتفاا ردادشمن ازک  ا ر. لذا  خود را بداند  فی کلمسلمان ت
 .(191 بقرهن   شودیم

دُّ  وَالْفِتْنَالالُۀ  أَخْرَجُالالوکُوْ  حَیْالالثُ  مِالالنْ  وَأَخْرِجُوهُوْ  وهُوْثَقِفْتُمُ  حَیْثُ  وَاقْتُلُوهُوْ﴿   وَلَالالا  تْالالِلقَالْ  مِالالنَ  أَشالالَ

 »هرجاکااه (191 نبقااره  ﴾ لُوکُوْ فَالالاقْتُلُوهُوْاتَوْ فِیِه فَإِنْ قَیُقَاتِلُوکُ تَّ حَ الْحَرَامِ الْمَسْجِِد  عِنَْد  تُقَاتِلُوهُوْ
شان که فتنه از قتل بدتر اساات  دی بران  اند،شما را رانده  و از آن جا که  دی بکش  دی ابی را ب  ها  آن

 دندی نگجآن که با شااما بجنگنااد و چااون بااا شاامامگر    دی جنگن  آن هاو در مسجد المرام با  
 .« اندشی بکش
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مجاز است که قصد مماربه داشااته باشااد و   یورتکافر در ص  کیکشتن    یاسعم حت   در
خشااونت   ن یاا اسعم د  ن یکه د  دهدیشان مدر کشتن دشمنان، ن  وداتی ق  ن ی. استی ن  زیاال جا

عاازت  ایاا ه داشته باشااند مماربقصد  کهن یر ابا کافران هم سر سازش دارد. مگ  یو حت   ستی ن
بااه صااورت  میکاارآنرو دستورات جن  و جهاد در قاار ن یاز ا سؤال ببرند.  ریرا ز  ن ی مسلم

بااا اهاال جهاااد  اتیاا آ  کااه. همچنااانشودیذکرشد؛ مشاهده نم  ن یمطلق، مانند آنچه درعهد
 :سدینویم یمطهر  دی است. شه  ی. بلکه تا سرحد معقولستی کتاب مطلق ن

بدهنااد و ضر شدند جزیااه  اد، تا سرحد جزیه دادن، یعنى ا ر حبجنگی ...    ید ومى  هی»آ
 (.۲13: 1390،ی  مطهر  عد از این نجنگی« ر بدر مقابل شما خاضع شدند، دیگ

 گمجاهدان در جن فیوظا. ۳-۲۱

 یبنااد  ن یاا از دستورات اوست؛ درکنار ا یروی عبادت خداوند و پ جهاد میکردر قرآن
ع« خواسااته ضاا انضباط، فروتنااى و توا  تیعمل، رعا  اخعص در  ا،خد  ادیقدم، ذکر و  »ثبات
و در  رونیاا در ب ن ی خااود و همچناا  تیاا و نون روشاان بااوده و در در  انیلشکر  فی تا تکل  شده

از   شااود،یمشاااهده نماا   ن یارات عهددستورات که در عب   ن یداشته باشند. ا  یظاهر چه رفتار
 .است رگید  انیاسعم نسبت به اد  ن یافتنارات جهاد در د

 و عبادت یعمل در کنار بندگ شدّت. 4-۲۱

(. لکاان هر اااه ۲  نتایاا  عاد  ادکردهیاا رقه اسبان در جن  قسم  ج  یبه صدا  میرکقرآن
ساات. فرامااوش نشااده ا زیاا مجاهاادان ن تیمجاهدان ذکرشده، درکنار آن معنو  یشدت عمل

تااا   کننااد  تیاا خااود را تقو  یو عباااد  یمعنو  هی روح  ،یجنگ  هی چراکه مجاهدان درکنار روح
 ن یاا ر نگااذارد. او روح آنااان اثاا   بقلاا   هو خشااونت باا   ناادیرا فراموش ننما  فت روح خودطال

 .درکنار عزت و ابهت اسعم است  تیمعنو  ییمااز خودن  ییبایز  ریتصو

لًا یَبْتَغُالالونَا  جًَّدُه أَشِدَّا ُ عَلَ  الْکُفَّارِ رُحَمَا ُ بَیْنَهُوْ تَرَاهُوْ رُکَّعًا سُالَِّذینَ مَعَوَ  اللَِّه  رَسُولُ  مُحَمٌَّد﴿   فَضالالْ
 ﴾ مَثَلُهُوْ فِی الْإِنْجِیِل    َلََِ مَثَلُهُوْ فِی التَّوْرَاِۀ وَودِفِی وُجُوهِهِوْ مِنْ أَثَرِ السُّجُا سِیمَاهُوْ  نًمِنَ اللَِّه وَرِضْوَا



 زادهانینمنش و محمد حسین خوری نصا علیرضا ا  /نیهدع  و  میکرقرآن در  جهاد  دییتق  و  اطالق 138

 

 یکاادیگر  بااا  ساانتگیرندو  کااافران  باار  اوهسااتند  بااا  که  وکسانى  پیامبرخدا  مد»مم  (۲9نفتح 
 خاادا  ىوخشنود  فضل  اىیجو  و  آیندمى  سجده  به  کنند،مى  وعرک  که  بینى  ار  انآن.  مهربان
و   راتآنهاست. این است وصفشااان در تااو  ةچهر  بر  هک  تاس  اىسجده  اثر  نشانشان.  هستند

 در انجیل«.

 ریگینتیجه

اعصااار   ةآن در هماا   تی مشروع  انگری ب  ن،یو عهد  میکراد در قرآنجه  ذکر جن  و .1
 .است  یبه صورت اجمال

 یدیاا ق چی ه بدون و  مطلق  ترصو  به  و  عملدستورات جهاد با شدت    میعهد قد  در .۲
و  تاارمیاا همچنان مطلق بوده لکن از نظر شدت عمل، مع  زی ن دیاست. در عهد جد شده  انی ب

 .است  قی ز عهد عت به مراتب کمتر ا زی نسبت آنها ن
ر جهاات د ییهاااآمااوزه نبااود و  جهاااد  مطلااق  عبارات  ها،در جن   هودیمنشک افراط   .3
نبااوده و بااا عبااارات  دیمستند به عهد جد  زی ن  انی می . افراط مسباشدیم  هاشدت عمل  لیتعد
 .آن مرتب  است  ری و تفاس میقدعهد  
 .است  نفس  با  جهاد با  مرتب    انهسه انیاد  یهااز معارف و آموزه  یبنش اعظم .4
و   یل شااراصوبا ح  مطلق و بدون ضابطه نبوده بلکه  میکردستورات جهاد در قرآن .5

ان هاام سرسااازش دارد. بااا کااافر یو حت  ستی ونت نخش ن ید اسعم رو ن یضواب  است. از ا
 .باشندقصد مماربه داشته    هنکیمگر ا
 تیاا ص درعماال، رعاخاادا، اخااع  ادیاا قاادم، »ثبات  میکرمجاهدان در قرآن  فیوظا .6

 .انضباط، فروتنى و تواضع« است
و جهاااد بااا نفااس« از ، شاادت عماال  من دشاا   یدایاا از ز  دنی دستور بااه جهاااد، نترساا » .۷

و شاادت ان  مجاهااد  فیبااودن دسااتورات، وظااا  دی جهاد، مق   اتیآ  ید ستر اشتراکات و»
 .جهاد است اتیاز افتراقات آ خداوند«   یعمل درکنار بند 
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و مقدس بااوده و تمااام   دهیپسند  یامر  میکرقرآن  اتیو آ  ن ی»جهاد درعبارات عهد .8
  تیاا باااهم تفاااوت دارنااد. جامع  اتیاا ئجز  یدر برخاا ه  کاا   رنااددا  دیاا  انه باارآن تککسه  انیاد
 ود است« مشهو حفظ اعتدال درآن،    اتی جزئ  ن یدر ذکر ا میکرآنقر
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 .(31ناعداد(.  تایب نگزیاسپر

 .(3ن 31:اعداد(.  تا یب  سالمقد بالکتا ریتفاس ،.عقوبی تادرس ۲۲

. شااودیماا  زین انسان در لذت جادیا موجب ان، اهیاد  یاخعق  نیمضام  به  عمل  ۲3

 و قاارب هباا  دنیرساا  یباارا یاباازار بلکااه ساات؛ین  هاادف  "لااذت"یاله  انیاد  در  لکن

 کااهییخااود را و یاای رالذت مکاتب با  ،یاخعق  نیمضام  لذا.  است  یاله  یودخشن

. دارد یاساساا  تفاااوت دهنااد،یماا  ب یترو را دنکرن یدزد  تلذ  و  نگفتن  دروغ  لذت

 انسااان،  ابعاااد  از  بعااد  کی  به  توجه  نق ،  موارد  از  نبودن  مبرا  نبودن،  ریفرا   و  جامع

 عاادم  هااا،لااذت  تاازاحم  امهنگاا   در  مستدل  خ پاس  دنبو  آخرت،  جهان  به  نکردن  توجه
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 عمل، یفعل حسن به توجه صرف و عمل یفاعل حسن به  توجه  عدم  روح،  به  اصالت

 .است آن یها تفاوت زا

 زالل  قاام،   اخعقاای،  مکاتااب  بررساای  و  نقااد  مممدتقی،  یزدی،مصباح.  رک  ۲4

 (.331-3۲5:  1394 کوثر،

 تیاا روا بااه لیاا ج نا اران،ماناادیا  یباارا  مقدس  رکتابیتفس  ام،یلیو  ونالد،د  مک  ۲5

 (.۷1: 1995 لینشو نشر کا،یآمر  ،یمت

 ،یاسااعم نشاارعلوم رکاازم ،تهران  .یالمللنیب رواب  حقوا. مممد اهلل،  دیحم  ۲6

 (.136: ش13۷3

. صاادرا  انشارات  تهران،   ستم،یب  و  سوم  جلد  آثار،  مجموعه.  یمرتض  ،یمطهر  ۲۷

1390  :1۷1.) 

 امااام  مؤسسااه  قم،   اول،  ادچ  اردهم،چه  لدج  د،یجاو  منشور  جعفر،  ،یسبمان  ۲8

 (.۲0. ش1383 السعم،هیعل صادا

 قاااتیتمق  وهشااکدهپژ  م،قاا    ات،یاا ارو  نااهییآ  در  جهاااد  سند ان،یازنو  یجمع  ۲9

 (.153. ش1386. تیهدا زمزم ،یاسعم

 قاام،  اول، چاااد قاارآن، در جهاااد و جناا  ممماادتقی، یاازدی، مصااباح 30

 (.1۲۷: ش1394( ره خمینىامام پژوهشى و آموزشىمؤسسه

 بیروت،   اول،  جلد.  العظیم  القرآن  تفسیر  عمرو،  بن  اسماعیل  کثیردمشقى،  بنا  31

 (.38۷: 1419 بیضون، ممدعلىم تراومنش یة،العلم دارالکتب



 ۱۴۳  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

 

 جلااد  ،المسااائل  مسااتنب   و  الوسااائل  مسااتدرک  ،ممماادتقى  بن  حسین  ،ینور  3۲

 (.139: ا1408 التراث، إلحیاء البیت آل موسسة ،بیروت  ازدهم،ی

 ذمآخ و عبانم

 و.قرآن کری

 اراتانتشاا : انگلسااتان. سااومچاد(. م۲00۲.  دیجد عهد و   ویقد  عهد.  مقدس  کتاب  ترجمه
 .مع ای

. لاو  چاااد.  جلااداول.  العظالیوتفسیرالقرآن(.  ا1419.    عمروبن   اسماعیل  کثیردمشقى،بن ا
 .العلمیه  دارالکتب: بیروت

 احیاااءالتراث:  بیااروت.  ولا  چاااد.  مهاا ن  جلااد  .اللغه  تهذی .  (تایب.  حمدامممدبن   زهرى،ا
 .العربی
 .ریثرغدکو :نارته. ع دفا سا مان در انسان  ینیرو (. ش138۲.  یمصطف   ،یآخوند
 شاابکة. دیالجد العهد و میالقد  العهد  تفاسیر.  المقدس  رالکتابی تفاس  (.تایب  .عقوبیتادرس

 .الکنیسه
(http://www.arabchurch.com/commentaries/tadros/) 

 .تیهدا زمزم: قم. جلداول. قرآن نهییآ در جهاد(. ش1386.   یعل  ،یاکبر  زادهیتق 
 .سمت:  تهران. پنجم چاد ،بزرگ ادیان با اییشنآ(. ش1381.   حسین   ،یق ی توف

 خاادمات. غالرب  و  اسالغم دگاهیالد ا  بشالر  یجهان  حقوق(.  ش13۷0.  یمممدتق   ،یجعفر
 .یعماس  یجمهور  یالمللن ی ب-حقوا

 و حااوزه یهمکااار دفتاار. اسالغم حقالوق بالر یدرآمد(. ش1368   .سااند انینو  زا  یجمع
 .سمت:  تهران. دانشگاه

 قاااتی تمق  پژوهشااکده: قاام. ات یالالروا نالالهییدرآ جهالالاد (.ش1386  . ____________
 .تیهدا زمزم.  یاسعم
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 .البیتآل موسسة: قم . اول چ. عهیالش وساتل(. ا1409.   حسن  مممدبن   حرعاملى،
 .یاسعم نشرعلوم مرکز: تهران. یالمللنیب روابط حقوق(. ش13۷3.  مدمم  ،اهلل  دی حم

. مااونی ج  -جماارات(  ر   حاارف.  پااانزدهم  جلااد.  هناماللغت(.  ش1338.  اکبر  یعل  دهندا،
 .روسی س  چاد:  تهران

 یاساا ی س مطالعات دفتر: انتهر. یعموم الملل بین حقوق  یمبان(.  ش1383.  پرویز  ن،ی ذوالع
 .مللال  ن ی ب و
: بیااروت.  اول  چاااد.  القرآن  الفاظ  مفردات (.  ش1363.  مممد  بن   ن ی حس  ،یهانف اص  راغب
 .القلم  دار
 امااام  مؤسسااه:  قاام.  اول  چاااد.  چهاااردهم  جلااد.  دیجاو   شورمن  (.ش1383   .جعفر  ،یسبمان

 .السعمهی عل صادا
 و  نهاام  جلاادچهارم،.  رالقرآنیتفسالیفال  انزیالالم(.  ا141۷ .  ن ی مممالدحساا   دی سا  ،ّباّبائی
 .قم  علمیه  حوزه  مدرسین   ةجامع  اسعمى  انتشارات  دفتر: قم.  نجمپداچ.  زدهمنو
. جلااددوم.  هیالدمشالق  اللمعالۀ  شالرحیف  هیلبها  ۀوضرلا(.  ا1410.  علىبن الدین   زین   ،یعامل

 .داورى: قم.  اولچاد
 .زمستان انتشارات: تهران. غرب  در یسیاس شهیاند یبنیادها(. ش13۷۷.  دی حم  ت،یعنا
 دارالکتااب:  تهااران.  شاامش  چاااد.  دوم  جلااد.  قالرآن  قالاموس  (.ش13۷1   .اکبرىعل  ى،قرش

 .االسعمیه
 ةمؤسساا :  قاام.  اولچاااد.  قالرآن  در  جهالاد  و   گجنال  .(ش1394.  مممدتقی  یزدی،مصباح

 .(هر خمینىامام پژوهشى و  یآموزش
 زالل: قاام.  پاانچم  چاااد.  اخغقی  ت مکا  بررسی  و   نقد(.  ش1394 .  _____________

 .ثرکو
 .صدرا انشارات: تهران. ستمی ب و سوم جلد. آثار مجموعه(. ش1390.  یتضرم ،یطهرم



 ۱۴5  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

 

. لوقااالیاا انج. داران مالالانیا یبالالرا مقالالدس ب تاکریتفسالال. (م1995.  امیاا لیو دونالااد،مااک
 .لیونش نشر: کایآمر. نلسونتوماس

. نلسون  توماس.  خرور.  ماندارانیا  یابر  مقدس  رکتاب یتفس.(.  م1995 .  __________
 .لیونش رنش: کایآمر
: تهااران.  اول  چاد.  شانزدهم  و  چهارم  جلد.  نمونه  ریتفس(.  ش13۷4.  ناصر  ،یرازی ش  مکارم
 .هی مسع الا  لکتبدارا

. هفااتم  چاد.  ۲1جلد  ،االسغم یشرا  شرحیف  جواهرالکغم(.  ا1404.  مممدحسن   ،ینجف 
 .العربیالتراثإحیاء : بیروت

 جلااد.  المسالاتل  تنبطمسال  و   لسالات وال  تدركمسال.  (ا1408.  ممماادتقى  باان   حسااین   ،ینور
 .البیتآل اول،  چاد.  ازدهمی
 .دارالفکر: بیروت. چهارم جلد. یمغساال قهالف فی آثارالحرب (. ا141۲   ،زحیلیوهبه
. یرشااد  آرمااان  ترجمااه.  دیالعهدجد  و   ویعهدقالد  یبردکالار  ریتفسال(.  تایب.  توماس  ل،ی ه

 .نگزیراسپ  کلرادو: کایآمر.  یکی ساروخاچ ش یرایو
1. https://www.razgah.com 
2. http://www.zamane.info/category.  
3. http://www.muhammadanism.org/farsi/English/english_de

fault.htm. 
 


