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Abstract 
One of the upbringing aspects of the Qur'an is the growth of human 
talents to reach the age of the advent of Imam Mahdi. Surah Saf, as 
one of the mosabbahat of the Qur'an, contains many Jihadi upbringing 
topics. Therefore, the researcher tries to discover the upbringing 
methods of this Surah by using the strategy of database textual 
method. In this research, by using of data analysis, open coding, 
pivotal coding, and finally selective coding with the Jihadi approach 
have been done. One of the most important Jihadi issues of this Surah 
is the duties of the educator, i.e. benevolence and forgiveness of the 
educator which helps the educated to achieve his duties, i.e. knowing 
the divine lordship by the factors of upbringing, i.e. jihad, 
determination, and hard work, until the imminent conquest and 
journey to God will be achieved with great insight and victory. The 
jihadi upbringing methods of this surah are based on the revival of 
religion and the publication of the word of truth. In order to achieve 
happiness and guidance of the educated, the principle of monotheism 
and resurrection and worship is the basis of this divine jihadi 
upbringing, which arises from the best divine religion, the religion of 
the Prophet of Islam, which can be achieved through jihadi upbringing 
methods of evangelism and removing obstacles such as infidelity, 
immorality, and ignorance. Finally, the jihadi upbringing model of this 
surah is drawn. 
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 ادیسوره صف بر اساس روش داده بن یجهاد تیترب یالگو

   یآباد نجف یقیحق بهیط
(، س)طمه الزهرا اف یتخصص یعال هیمدرسه علم یدکترا یدانشجو

 اصفهان، ایران
  

 ، قم، ایرانهی)ص( العالم یجامعه المصطف ،اریاستاد  محسن خوشفر 

 چکیده
 نیظهور دبرای رسیدن به عصر  ها انسانی تربیتی قرآن، به فعلیت درآوردن استعدادهای ها گسترهیکی از 

، یکی از مسبحاتی است که مضامین تربیتی آن مجاهده برای سوره صفالهی در سرتاسر عالم است. 

ی ظهور ساز نهیزمی برای مناسب یالگو تواند یم ی تربیتی آنها مؤلفهرسیدن به ظهور و فتح قریب است و 

 یالگو ی تحلیل داده بنیاد متنی،استراتژمحقق سعی دارد با استفاده از روش  رو نیازا برای عصر حاضر باشد.

، ها داده لیوتحل هیتجزی این سوره را کشف کند. در این پژوهش با رجوع به برخی از تفاسیر و تربیت جهاد

است. از  شده انجامی انتخابی با رویکرد جهادی کدگذار تیو درنهای محوری کدگذار کدگذاری باز،

زمی راسخ برای رسیدن به فتح قریب با ع ی این سوره ترغیب به جهاد است و مجاهدانها مؤلفه نیتر مهم

و و درراستای رسیدن به سعادت اعالی کلمه حق برمبنای احیا دین و نشرو تحت رهبری رسوالن الهی

از برترین شریعت الهی، یعنی دین پیامبر خاتم  باوری و معاداصل توحید محوری و نبوت  بر اساس تیهدا

موانع  و زدودن حیو تلوشارت ی جهادی تربیتی نظیر بها روشی به آن با ابی دستکنند و مجال  مجاهده می

الگوی  نهایی یعنی ظهور دین الهی باهدفو سرانجام  ردیگ یمآن همچون کفر و فسق و جهل صورت 

 گردد. جهادی این سوره ترسیم می

 .ادیالگو، داده بن ،یجهاد ت،یسوره صف، ترب :ها واژهکلید
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 مسئله نییتب -0
نسخه آسمانی برای تربیت حقیقت ملکوتی انسان در همه ابعاد  نیتر کاملقرآن کریم 

ی انسان تربیت جهادی وی در و ملکوت باعظمتی ها شاخصهی از کی اوست. وجودی

قرار  شیموردستاسوره صف، خداوند متعال جهادگران راستین را  در ساحت قرآن است.

هاد برای وصول به اهداف . ترغیب به جدینما یمداده است وایشان را محبوبان خود معرفی 

این  و بهدین اسالم از مضامین بارز این سوره است  شدن یجهانرسالت انبیاِء الهی برای 

این نوشتار نیز سعی  در باشد. الگوی مناسبی برای تربیت جهادی در قرآن تواند یمجهت 

از  و پساین سوره بر اساس روش داده بنیاد مطرح  بر این است که الگوی تربیت جهادی

 این سوره ترسیم گردد. جهادی آن، الگوی تربیت جهادی یها شاخصهاستخراج 

 نهیشیپ .4
انجام شده است. در اکثر کتب  و کتابی فراوانی در قالب مقاله ها تالشدر زمینه تربیت 

را بیان  ها سورهتفسیری بنابر شرایط و اقتضای آیات، مفسران برخی از ابعاد تربیتی 

 ازجمله ی زیادی نیز درباره موضوع تربیت به رشته تحریر در آمده است.ها کتاب .اند نموده

اثر محمد داودی و سید علی  «تربیت دینی» ،«شهید مطهری تیو تربتعلیم »کتاب  :ها آن

آرای » و کتابنوشته خسرو باقری « نگاهی دوباره به تربیت اسالمی»و کتاب حسین زاده 

اصول و »کتاب  بهروز رفیعی، یاز آقا «تربیت و مبانی آن دانشمندان مسلمان در تعلیم و

ی از آقا« وپرورش اصول آموزش»احمد احمدی، از آقای « های تربیت در اسالم روش

و آبادی  ده آقای محمدعلی حاجی« درآمدی برنظام تربیتی اسالم»و  محمدباقر هوشیار

 زیجهاد ندیگر با تکیه براصول روانشناسی به رشته تحریر درآمده است. در زمینه  یبرخ

قرا ن بیان شده  ها در سورهجهاد  کتب تفسیری بنابر شرایط و اقتضای آیات، برخی ابعاد

 مباحث اخالقی است. ازجملهی است؛ جهاد با نفس که بررس قابل دو مقولهاست. جهاد در 

هم مربوط به جهاد در  فاتیتألی از برخ یخ حر عاملی است.ش از« کتاب جهاد با نفس»

نوع جهاد در کتب مربوط به آن نگارش  فقهی این و مباحثمقابل دشمن خارجی است 

در  و مجاهدانجهاد »به مقاله  توان یمی قران ها سورهجهادی در  فاتیتألشده است. از 
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ی فرهنگی، اعتقادی در ا لهمقوجهاد؛ »با رویکرد فقهی ونیز « قرآن اثر مصطفی قویدل

 نیچن هم»ستوده نیا،  و محمدرضااثر محمد جانی پور « چهارچوب سبک زندگی اسالمی

ی دیدگاه ابیو ارزتبین ماهیت آیات جهاد از دیدگاه تفسیری عالمه جوادی عاملی « مقاله

فدایی به رشته تحریر  رضایو علی مهدوی راد و محمدعلکه به قلم حسن رضایی  «فایرستون

والیت مداران در عرصه جهاد: تفسیر « کتاب زیندرآمده است. در خصوص سوره صف 

مقاالت وکتب فراوان در خصوص  باوجودی کریمی خوشحال است. اثر عل« سوره صف

 سوره صف مشاهده نشد.  مباحث تربیتی و جهادی تحقیقی به روش ارائه الگو در خصوص

از همین رو در مقاله حاضر سعی دارد؛ که  عناوین  تربیت جهادی این سوره را  استخراج 

ودر نهایت الگوی مناسبی از این سوره  براساس روش  نوین استراتژی  داده بنیاد ارائه 

   نماید.

 تحقیق روش .2
ظریه یکی ن نیا بنیاد است. دادهی استراتژاز روش ی نوین پژوهش، استفاده ها روشیکی از 

نظریه داده بنیاد یک فرایند حقیقت  در .کیفی است یها اجرای پژوهش یها از روش

 Strauss) استبین افراد و وقایع مربوط به یک موضوع  ها واکنش و ها کنشی از ا رهیزنج

& Corbin, 1998; Creswell, 2005, p.404). 

 نیاز امشخص  صورت بهدر این مقاله برای دستیابی به الگوی تربیتی سوره صف 

و با بررسی آیه  این صورت که ابتدا با رجوع به برخی از تفاسیر به روش استفاده شده است.

و  ردیگ یمقرار  لیوتحل هیتجزتفسیری و آیات مورد  مطالب به خط این سوره، و خطبه آیه 

سه  استِراوس و کوربین. شود یمکدهایی از آن استخراج  ورتص بهمفاهیم تربیتی  سپس

ی کدگذار وی باز کدگذار .اند دادهی داده بنیاد ارائه ها پژوهشگونه کدگذاری برای 

 Lee, 2001, p.47) .) ی انتخابیکدگذار ومحوری 

 مفاهیم آن طریق از که تحلیلی فرایند باز کدگذاری (Open Coding) ی بازکدگذار

 شوند یم کشفها  داده درها  آن ابعاد و ها یژگیو و شده ییشناسا

 دادن ربط ندیفرا محوری کدگذاری Axial Coding)) یمحوری کدگذارب( 

http://azadphilosophy90.blogfa.com/post/17
http://azadphilosophy90.blogfa.com/post/17
http://azadphilosophy90.blogfa.com/post/17
http://azadphilosophy90.blogfa.com/post/17
http://azadphilosophy90.blogfa.com/post/17
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 دلیل اینبه  است. ابعاد و ها یژگیو سطح درها  مقوله دادن پیوند وها  مقوله زیر به ها مقوله

 مرحله این در ابدی یم تحقق مقوله یک محور حول کدگذاری که ندیگو یم محوری آن به

 تا ردیگ یم قرار خود جای در و شده نیتدو باز کدگذاری از حاصل ابعاد و ها یژگیو مقوله

 Strauss & Corbin, 1998) گردد. ایجاد روابط مورد در ای فزاینده دانش

. (; Lee, 2001, p.49 دهد یمرخ  اصلی اقدام چند محوری کدگذاری مرحله در. 

 باز یکدگذار حین در که اقدامیها  آن ابعاد و مقوله یک یها یژگیو کردن بیان-1

 .شود یم شروع

 گوناگون پیامدهای گوناگون یها کنش برهم یا کنش گوناگون شرایط شناسایی-2

 پدیده یک به مربوط

 شیها مقولهبه زیر  مقوله ربط دهی به-3

 اصلی مقوله ی ممکنها یده ربط چگونگی بر کهها  داده در ییها سرنخ جستجوی-4

 را باز کدگذاری مرحله یک بنیاد داده پرداز هینظر این مرحله در( دارد. )همان داللت هم به

که پس  دهد یم قرار هستند آن بررسی حال در که فرآیندی مرکز در را آن و کرده انتخاب

اطالعات را با یکدیگر ربط  ی جدیدها وهیش ی باز با برقراری پیوند بین مفاهیمکدگذاراز 

 .دهد یم

 یساز کپارچهی فرایند انتخابی کدگذاری (selective coding) یانتخابی کدگذارج( 

 نظریه یک بنیاد داده پرداز هینظر کدگذاری از مرحله این در همان() .هاست مقوله بهبود و

 .آورد یدرم نگارش به را کدگذاری محوری مدل در موجود یها مقوله بین روابط از
(Strauss, 1987 

ی ها مؤلفه صورت به در این پژوهش با استفاده از این روش محتوای تفسیر سوره صف

ی، کدگذاری محوری به جزئی ها مؤلفهاز  ازآن پس. شود یمی بررسی وکدگذاری جزئ

آید و سرانجام ابعاد جهادی تربیتی این سوره شامل مبانی، اصول، روش، ابزار،  دست می

ی بند طبقه و الگومدل  در قالب و مجاهدانو شرایط مربی  فیوظا موانع تربیتی،هدف، 

 .گردد یم
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 اجرایی تحقیق )فرایند تحقیق( مراحل .2
موضوع تا رسیدن به الگو، مراحل مختلف به تفکیک با  نییاز تع قیتحق ندیفرادر بیان 

( 1شود. در جدول شماره ) می  ی مربوط به هر قسمت توضیح دادهو نمودارهاجداول 

 و در شده انیبمفاهیم جزئی  عنوان بهسوره صف  تربیت جهادی یها مؤلفهی اولیه از ها داده

 تر در قالب الگو ارائه گردد. ی کلیها مؤلفهادامه با 

 (موضوع )موضوعی یا ترتیبی نییتع .2-0
 ریاخگیرد. پژوهش  رتیبی یا موضوعی انجام میدرآیات قرآن به دوگونه ت پژوهش

موضوعی از ابتدای آیات سوره صف تا آخرین آیات آن با رویکرد جهادی  صورت به

اصلی این سوره ترغیب به جهاد است. محبت خدا به  غرض ی قرار گرفته است.موردبررس

این  فرد منحصربهی ها یژگیوها در عزم راسخ به بنیان مرصوص از  آن و ستودنجهادگران 

خداوند در آن در  و حکمتسور مسبحاتی است که عزت  ازجملهصف  سوره سوره است.

سوره صف دارای الگوی مناسب تربیتی برای  . در حقیقتابدی یمساحت جهاد تجلی 

عالوه ی کلمه توحید در سراسر عالم بر مبنای جهادی بودن است و و اعالرسیدن به ظهور 

راهکارهای عملی برای رسیدن به جامعه توحیدی در ساحت قیدتی، ع یها هیبر تحکیم پا

 .دینما یمتبیین  نیمؤمنجهاد برای 

 ی متنیها داده یآور جمع -2-4
های اولیه،  تحقیق است. در این مرحله از داده تیو بااهماین مرحله از مراحل مقدماتی 

 گردد. ی تربیتی بادقت از تفاسیر استخراج میها مؤلفه

 صورت بههای تربیت درآیات سوره صف در تفاسیر  . بررسی شاخصه2-4-0

ی بازکدگذار  
ی تربیتی اعم از ها و شاخصه قرارگرفته تأملدر این مرحله تفسیر آیات با دقت مورد 

ی باز کدگذارآیه،  حیو توضو با توجه به تفسیر  شده عرضهاصول، مبنا، روش، موانع به آن 
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 مرحله ها، ی دادهده سازماندوم  مرحله ها، ی دادهآور جمع ل،او مرحله .ردیگ یمانجام 

ها  پنجم، پیوند و ترکیب داده مرحله ها و کدگذاری محوری، ی دادهبند مقولهچهارم، 

 (11ص  ،1311کالکی،) وکدگذاری انتخابی و مرحله ششم ظهور نظریه است.

که  شده میتنظتربیتی  میاز مفاهعنوان  11جزئی و  عنوان 151در این مرحله در حدود 

اصل این جدول برای راهنمایی محقق  در ی در جدول قرارگرفته است.کدبند صورت به

 ی جزئی به عناوین کلی تربیتی سوره صف برسد.ها مؤلفهو  کدهااست تا با استفاده از این 

 بخشی از این جدول برای نمونه در مقاله گنجانده شده است. جهت حجیم بودن و به

 جزئی تربیتی سوره صف میو مفاه، کدها ها شناسهیی از ها نمونه .0جدول 

 جزئی )کد( مفهوم آیه حیو توضتفسیر  آیه کد

p1 

p101 
P131 

P141 

سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ 

ما فِی الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ 

 (1الْحَکیمُ )

...وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ 

 (5) .....اللَّهِ 

بِرَسُولٍ یأْتِی مِنْ  ومُبَشِّراً ....

 (6أَحْمَد )بَعْدِی اسْمُهُ 

 

و تجلی عزت -تنزیه خدا متعال 

او در این سوره در ساحت  حکمت

جهاد جهادگران سرسخت است 

 (341ص  ،15ج ، 1411)مدرسی،

خاص از و اطاعت وجوب تعظیم 

قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ »حضرت با بیان 

، 6ج  ،1312)آل غازی، « اللَّهِ إِلَیکمْ

 (241ص 

نام احمد افعل التفضیل به داللت اسم 

فاعلی افضل در حمد الهی و در 

 معنای مفعولی باال بودن در مقام.

 (514ص  ،12ج  ،1361طیب،)

 

 منزه بودن و عزیزوحکیم بودن

 و حکمتتجلی عزت  -خدا 

 میو تعظاحترام -در سایه جهاد

رفعت در  -اکرم )ص( رسول

اکرم برای رسول  و مقامحمد 

 ص()

 ویژگی مربی

p57 

p102 

p111 

p112 

p113 

p132 

إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الَّذِینَ یقاتِلُونَ 

فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کأَنَّهُمْ بُنْیانٌ 

 (3مَرْصُوصٌ )

 

...مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللَّهِ قالَ 

 اللَّهِالْحَوارِیونَ نَحْنُ أَنْصارُ 

فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِی 

 محبت خدا نسبت به جهادگران

 ،11ج  ،1311،طباطبائی) سرسخت

جهاد با نفس ونیز جهاد با  (241ص 

 و رحمتدشمن خارجی شفقت 

 ،21ج  ،1411نسبت به خلق )زحیلی،

 اورانیو  کنندگان اجابت( 174ص 

( 177)همان،  و رسولخدا 

با  مجاهدان محبوبان خدا،

نفس و دشمن خارجی، مشفق 

 نیمؤمنو  بانیمج برای خلق،

، و رسولبه دعوت خدا 

 مطیعان رسوالن الهی

 ویژگی متربی مجاهد
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 جزئی )کد( مفهوم آیه حیو توضتفسیر  آیه کد

إِسْرائِیلَ وَ کفَرَتْ طائِفَةٌ 

ی عَلفَأَیدْنَا الَّذِینَ آمَنُوا 

عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِینَ 

(14) 

رسوالن الهی باتوجه  کنندگان اطاعت

ج  ،1411ها )مدرسی، به عدم آزار آن

 (343ص  ،15

 

P121 

P114 

P115 

P133 

P2 

P98 

 

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ 

 (.2تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ )

ی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ مُوسوَ إِذْ قالَ 

 لِمَ تُؤْذُونَنِی

زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ 

 (5الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ )ال یهْدِی 

ی عَلَی افْتَروَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 

اللَّهِ الْکذِبَ..... وَ اللَّهُ ال 

یهْدِی الْقَوْمَ یریدُونَ لِیطْفِؤُا 

 1) نُوَر اللَّهِ بِأَفْواهِهِم....

 آزار خروج از اطاعت الهی و کفر،

ج  ،1312رسوالن الهی. )آل غازی، 

نتیجه آن خلف ( انانیت که 241، 6

، 21ج  ،1411وعده است. )زحیلی،

 ص )همان،و طمع ( شهوت 162

 نهیو زم( افترابه خدا باالترین ظلم 174

 ،15ج  ،1411مدرسی،) تیهداعدم 

( ازاغه قلب 343ص 

 (241ص  ،11ج  ،1311،طباطبائی)

عدم عمل به قول، آزار 

، افترابه تیانان رسوالن الهی،

هدایت، انحراف  عدم خدا،

قلب، پندار باطل برای خاموش 

 کردن نور خدا،

 جهادی مانع تربیت

p3 

p135 

p57 

ی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ مُوسإِذْ قالَ )

 (5لِمَ تُؤْذُونَنِی 

نهی از آزار پیامبر با بیان تلویحی 

 (،251ص  ،11ج  ،1311،طباطبائی)

تذکر احترازی برای مسلمین با بیان 

آزار حضرت موسی از جانب 

ص  ،1ج  ،1421دروزه،) لیاسرائ یبن

555) 

 تلویح،

 تذکر احترازی

 استفهام انکاری

 جهادی روش تربیت

P97  َمُصَدِّقاً لِما بَینَ یدَی مِن

التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یأْتِی 

 (6أَحْمَد...)مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ 

 و معجزهمراد از بشارت به بینات 

همان، آیات نبوت ) ریو ساقرآن 

254) 

بشارت  ناتیو بتصدیق تورات 

 آیات الهی ریو سا و قرآن

 جهادی تربیتابزار 

p92 

p136 

p137 

p138 

p122 

 

 

 

وَ إِذْ قالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیمَ یا 

بَنِی إِسْرائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ 

إِلَیکمْ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یدَی 

مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ 

یأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ 

فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَیناتِ قالُوا 

 (..6هذا سِحْرٌ مُبِینٌ )

و نشانه توحیدی بودن داشتن صدق 

 ،1ج  ،1421)دروزه، است. اخالص

واسطه  بهنبوت  استمرار (،551ص 

 بیان اوصاف حضرت در

کتب قبلی و وعده رسوالن قبلی به 

 همان،)آمدن حضرت ماهیت رسالت 

نورانیت  بر رسالت و دیتأک( »555ص 

 تیو نوران تیبر حقان دیتأک

توحید و رسالت پیامبر )ص( 

 اخالص

 جهادی اصل تربیت
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 جزئی )کد( مفهوم آیه حیو توضتفسیر  آیه کد

ی إِلَی الْإِسْالمِ دْعهُوَ ی وَ .

........ (7) 

 یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ

ی تِجارَةٍ تُنْجِیکمْ عَلأَدُلُّکمْ 

 (11« )مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ

محمد صلی اللّه علیه وآله  تیو حقان

باور به معاد،  (561ص  سلم همان،

خبر از یک تجارت )آل غازی، 

 (241، 6ج  ،1312

 

P123 

P59 

P119 

P134 

P142 

 

سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ 

فِی الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ  ما

 (1الْحَکیمُ )

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ 

( إِنَّ 2تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ )

اللَّهَ یحِبُّ الَّذِینَ یقاتِلُونَ فِی 

سَبِیلِهِ صَفًّا کأَنَّهُمْ بُنْیانٌ 

 (3مَرْصُوصٌ )

 

هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ 

دِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ  ی وَبِالْهُد

عَلَی الدِّینِ کلِّهِ وَ لَوْ کرِهَ 

 (1الْمُشْرِکونَ )

با تسبیح همه عالم هستی است که 

 ایو  و رغبتبا میل  و قالحال  زبان

و  و فعل و رغبت و خلقبدون میل 

خداوند همه بر اساس حکمت  امر

ص ، 6ج  ،1312آل غازی، )«است 

و در مالکیت  و قاهر( قوی 241

است.  ریو تدبدر صنع  میحک

 (161ص  ،21ج  ،1411)زحیلی،

او در این  و حکمتتجلی عزت 

سوره در ساحت جهاد است 

 (341ص  ،15ج ، 1411)مدرسی،

و در راستای فطرت  نیمؤمنتوبیخ 

 افتتاح کالم به تسبیح واسطه به اراده

: چرا دیفرما یمزیرا به دنبال تسبیح 

. کنند ینمل ؛ عمندیگو یمآنچه 

 (241 ص ،11ج  ،1311،طباطبائی»

اطالق آیه دلیل بر گستردگی مفهوم 

ص  ،1ج  ،1421دروزه،تربیتی آن )

551) 

، ضرورت ایمان به رسالت پیامبر 

و  (وآله وسلم هیو عل اهلل یاکرم )صل

در راه  و جهادحضرت  کردن یاری

 و نشرخدا برای احیا دین محمدی 

کلمه توحید در همه عالم 

 ص ،11ج  ،1311،طباطبائی)«است

241) 

مقتضای ربوبیت و الوهیت 

 بر اساسبندگان تسلیم مطلق 

 و عزتتجلی حکمت  تسبیح

 خیتوب در ساحت جهاد،

، تای فطرتدر راس نیمؤمن

 ،گستردگی مفهوم تربیتی

 ایمان به رسالت، ضرورت

جهاد برای نشر دین  ضرورت

 خدا

 

 جهادی مبنای تربیت
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 جزئی )کد( مفهوم آیه حیو توضتفسیر  آیه کد

P72 

P78 

P143 

 

یغْفِرْ لَکمْ ذُنُوبَکمْ وَ 

یدْخِلْکمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ 

تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساکنَ طَیبَةً 

فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِک الْفَوْزُ 

ی أُخْر( وَ 12) مُیالْعَظِ

تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ 

 (13الْمُؤْمِنِینَ )قَرِیبٌ وَ بَشِّرِ 

 

هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ 

ی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ بِالْهُد

عَلَی الدِّینِ کلِّهِ وَ لَوْ کرِهَ 

 (1الْمُشْرِکونَ )

به  دنیو رسداخل شدن در بهشت 

و فتح  فوز عظیم، یاری از جانب خدا

ص  ،11ج  ،1311،طباطبائی)قریب 

نور آن  نشر و( نصرت دین خدا 251

تنزیل این  و حکمتدر همه مواقف 

در سوره  که نیاسوره با توجه به 

سوره توبه  و در بعدی یعنی سوره فتح

درزمان نزدیک به نزول این دو سوره 

ج  ،1421دروزه،) تکرار شده است.

 (563ص  ،1

قریب،  و فتح یاری خدا

ْفَوْزُ عَظِیمُ، ظهور دین  دیتأک

حق وبرتری آن بر ادیان دیگر 

آن در سوره فتح و  و تکرار

 توبه

 نتیجه تربیت جهادی

 

 

 ها آنی به نگر جامعکدگذاری محوری،  -2-4-4
در  .هاست دادهشده از  ی و مقایسه عناوین استخراجبند دستهوظیفه محقق در این مرحله، 

شود که در ظاهرارتباطی مابین  های خام روبرو می داده مرحله اول پژوهشگر با انبوهی از

در این مرحله با مقایسه  .گردد یمها مشخص  ارتباط بین آن جیتدر به اما ؛ها برقرار نیست آن

بندی مفاهیم مشابه در  ، امکان طبقهها آنی به ارتباط مشترک بین ابی دستمفاهیم مختلف و 

 در این مرحله ((311ص  ،1316. )منصوریان،خواهد شد فراهمی یکسان، ها بندی قالب طبقه

های منزه بودن از هر  مانند عبارت های تربیتی با بررسی مفاهیم تربیتی و ربط دادن به مؤلفه

وحی و قرآن در  کتب عنوان شرایط مربی لحاظ شد. دین، و عزیز بودن به میحک نقصی،

اند از: مربی، متربی، مبانی  ه عبارتهای دیگری ک مؤلفه کلی ابزار تربیت و همچنین مؤلفه

به بخشی از آن اشاره  2ی تربیت، محتوای تربیت و... که در جدول شماره ها وهیشتربیت، 

 پرداخته شده است. عنوان نمونه شد، به

 های کلی تربیتی سوره صف مؤلفه ی محوریاز کدگذاریی ها نمونه .4جدول 

 ها مؤلفه آیات مفاهیم شناسه کدها

p1-p36-p143 مربی 6-1 ع() یسیعحضرت -پیامبر )ص(-خدا 
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 ها مؤلفه آیات مفاهیم شناسه کدها

P3-p17 متربی 14-2-1 آنچه در آسمان و زمین است، حواریون مصداق انصار اهلل، نیمؤمن 

P1-p101-

p121-p131-

p141 

تجلی عزت و  – عزیز بودنبودن، منزه بودن از هر نقصی، حکیم 

 حکمت مربی در ساحت جهاد متربی

1-3-2 
شرایط 

-p67- p70 مربی

p113 
 6-11 خیرخواه

p99-p11-p15- 

p25-p73-p86 

p68-p35-p28-

p30-p33-p36-

p67-p68-p27-

p145-p146-

p147 

و تنبه - به مجاهدان سرسخت محبت خاص -ترغیب به جهاد

ایمان در قلب متربی،  تیتثب ،تیهدا ظلم، عدم ،ی متربیآگاه

مجاهدان،  وعده پاداش دادن بهتسجیل رسالت پیامبر اکرم )ص(، 

 دعوت ، وعده ظهور دین الهی،به مجاهدان سرسخت محبت خاص

وعده به فتح قریب، عدم ابتدایی  از متربی برای بهترین تجارت،

برای  رحمت و قطع هدایت امساکاز جانب خدا، قلب بودن ازاغه 

بزرگداشت  بزرگداشت ویاری انصار اهلل، قلب منحرف از حق،

 تجارت با خدا

1-2-3-

4-5-6-

7-1-1-

11-11-

12-13-

14 

وظایف 

 مربی

p4-p111-

p112-p113-

p148-p149 

، محبوب مربی، سرسخت در صف محکم چون بنیان مجاهد

ی رسوالن الهی چون بنیان و رهبرمرصوص، تحت سیادت 

 به خلق در عین جهادگر بودن و مهربانمرصوص، مشفق 

3-7-1-

شرایط  11

متربی 

 مجاهد
p82-p84-

p101-p102 

مطیعان خدا و رسول در -در جهاد و رسولدعوت خدا  کننده اجابت

 انصاراهلل یاران نبی خدا امر جهاد،

5-11-

14-6 

p82-p111 14-4 حواریون مصداق انصار اهلل-جهادگران 

وظایف 

متربی 

 مجاهد

p73-p81-p16- 

p17-p75-p80-

p39p150-

p151-p152- 

 با دشمن، و جهادجهاد با نفس -در جهاد و عمل در قولهماهنگ  

پیامبر  خدا وی اری ،و مقاومتبودن در برابر خدا، ایستادگی  عیمط

امر رسوالن الهی، قول  مطیعیمان به رسول خدا )ص( و ا ص(،خدا )

، حرکت دوام و ثبات قدم برای یاری خداصادقانه،  و عملمحکم 

 ،و جان، جهاد در راه خدا با مال با بصیرت خدا همراهی سو به

نشر  در راه خدا برای احیا دین، و جهادتصدیق و یاری رسول خدا 

 ساحت جهاد ظهور درزمینه ساز -کلمه توحید

2-3-4-

5-6-7-

1-1-11-

11-12-

13-14 

p39-p58--

p60-p61-p88-

-p96-p141-

p142 

 اوامرهمه  در برابربودن  تسلیم-ضرورت جهاد برای نشر دین خدا

وجوب  ی،دار نیوجوب د -دین انیتحق ،)و اعمال دیعقا (خدا

 حقانیت اسالم اطاعت از خدا و رسول، پذیرش

4-6-7-

مبانی  1-11

تربیت 

-p39-p38-p95 جهادی

p114 

نشر کلمه  و احیا دین -در ساحت جهاد نیظهور دی ساز نهیزم

 ظهور دین خدا برای همه ،دیاعالی کلمه حق و توح توحید،

1-11 
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 ها مؤلفه آیات مفاهیم شناسه کدها

p3-p7-p8-p9-

p113-p10-

p12-p13-p14-

p21-p56-p62-

p74-p58- 

گفتار و عمل، ضعف اراده، فسق، کفر،  -خلف وعده در جهاد

خدا  امبریآزار پانکار پیامبر خدا، افترا نسبت به خدا، زیغ قلب، 

 ینور الهاطفاء  الیخ جهل، )ص(،

2-3-4-

5-6-7-1 
موانع 

تربیت 

-p32-p31-p29 جهادی

p112-p112 

p24- p98- 

، عدم پندار باطل خاموشی نور الهی-انانیت-نداشتن عنصر جهاد 

، تیو هدارحمت  عدم ی باطل،سو به شیگرا استقامت در راه حق،

 است، پندار باطلانحراف قلب  علت فسق

2-3-4-1 

p97 ،ابزار  1-6 الهی اتیآ وحی، قرآن، کتب دین

تربیت 

 جهادی
p97-p66-

p155 
 تجارت با جان و مال-جهاد در صفوف مرصوص

 

p42-p47-p48-

p49-p51 

و  نیتر قیدقاسالم، -(ص) کتب الهی، بینات، رسالت پیامبر

 معارف نیتر کامل

6-7-1-1 

محتوای 

تربیت 

 جهادی

p20-p91-p94 

-p83-p63-

p156-p157-

p158-p159-

p160 

جهاد  در صف ی ظهور در ساحت جهاد،ساز نهیزم ترغیب به جهاد،

 خلف وعده در جهاد، با امبریآزار پ از چون بنیان مرصوص، نهی

دعوت مؤمنین به ، یاری خدا جهاد برای حریت مسلمین ضرورت

 از و اطاعت یمان، انشر دعوت پیامبر ،ایمان به خدا و رسول او

 و عمل، قول محکم و اطاعت او در اوامر و نواهی ن الهیرسوال

 صادقانه

4-5-11-

11-14 

p41- p43-

p161-p162 

عدم مغایرت ، به احمد بشارت ع(،) حیحضرت مس ماهیت رسالت

احمد وصف  به امبریپ، شناخت قبلی یها عتیبا شر امبریدعوت پ

 رفعت حمد و مقام در بین انبیا()

6- 

P2-p6-p21-

p22-p23-p26-

p35-p44-p46-

p53 

 ، عتاب در خلف وعده در جهاد،خیتوب برای مجاهدان،بشارت 

 نسخ ،مجازات ،تخویف و انذار ،حیتلو

2-7-12 
 ها روش

وشیوه 

های 

تربیت 

 جهادی

p65-p40-p57-

p19-p65-

p120-p121-

p135 

 ،داللت التزامی ی ترغیب به جهاد،استفهام در معنای امر برا

تذکر  ،طباق سجع لطیف،– یا سهیمقای، استفهام انکار، ینیچ مقدمه

 یاحتراز

5-14-7-

11-11 

p5-p4  اهداف  11-4 نیمؤمنبزرگداشت جهادگران و

تربیت 

 جهادی

p37-p52-

p143-p160 
 1-11-14 باب رحمت الهی انفتاح ،هدایت، سعادت حریت مسلمین در ساحت جهاد،

p45  6 دین اسالم و ظهورت سعاد نهیزم امبریپبعثت 
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p50--p92-

p71-p163 
اصول  11-6-1 محوری معاد نبوت محوری،اصل توحید محوری، 

تربیت 

 جهادی
.p34- p79-

p114-p115 

 معاد ،نبوت ،توحید و اخالص ،دوام و ثبات قدم تعبد مداری،

 باوری

4-1-5-

11-11 

p18-p55-p80-

p89- 

 جهاد با بر خلق، و رحمت شفقت محبوبیت جهادگران نزد خدا،

 رسوالن الهی و اجابت اطاعت با دشمن، جهاد نفس،

های آسمانی، عامل  کتابص( در محمد )حضرت  وجود اسم

 برانگیخته شدن برای ایمان به حضرت

4-5-6 

عوامل 

تربیت 

 جهادی
p69-p77-p80 

p89-p100 

ی قوی، ا ارادهطیب نفس،  ،تجارت با خدا ،عزم راسخ و همت بلند

 جهاد خدا، تجارت باتقوی، 

4-11-

11- 

p93-p72-p163 

p87p- p81 

p162- p78 

سروری اهل ، نصر و فتح رسیدن به ظهور، نهیزم حریت مسلمین،

و فتح قریب، فوز  یاری خدا، بصیرتاعطای با سیر الی اهلل ، ایمان

 عظیم

1-11-

11-14 

نتایج 

تربیت 

 جهادی

 . کدگذاری انتخابی7-4-4
الگوی وظایف و شرایط مربی و متربی است. در مرحله  ها دادهاولین الگو و مدل در تحلیل 

دهی  تر سازمان صورت کلی ها به بندی کدگذاری انتخابی برای استحکام مراحل قبلی، دسته

 .شوند یمی بند دستهی محدودترابعاد  و دری گوناگون ها مؤلفهشوند و در قالب  می

چنین  ین بعد تربیت است. همتر اصلیعنوان  به( مربی 14ص . 1316یی فر، دانا آلوانی،)

ی کردن مصادیق، بند دسته با کند. نقش را در فرایند تربیت ایفا می نیتر مهممتربی 

 تیترب ندیفرادر  هرکدامبه نقش و سهم  توان یمها و وظایف مربی و متربی مجاهد  ویژگی

ه دارد. عنوان نقش بنیادین بر تمام ارکان تربیت سیطر چنین مبنای تربیت به پی برد. هم

به بخشی  3تربیت است که در جدول شماره  و موانعی دیگر تربیت، شامل اصول ها مؤلفه

 شود. عنوان نمونه پرداخته می از آن، به

 کلی تربیتی ابعادی انتخابی و از کدگذاریی ها نمونه .2جدول 

 ی تربیتابعاد کل ها مؤلفه مفاهیم آیات شناسه کدها

p1-p36-p143 1-6 ،علیه  اهلل ی)صل خدا رسول خدا  
 مصادیق

 
 مربی
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 ی تربیتابعاد کل ها مؤلفه مفاهیم آیات شناسه کدها

 ع() حیمسحضرت -(وآله

p1. 1 نظری زیو عزحکیم –منزه ازهرنقصی 

-p11- p25 ویژگی

p143-p119 
1-2 

-تجلی حکمت در ساحت جهاد

 ریو تدبدر صنع  تیو حاکممالکیت 
 عملی

p67-p70-

p99-p15-

p11-p112 

4-6-

11-11-

14 

رفعت مقام، ستودن جهاد گران و 

 ها، خیرخواهی، به آن محبت

بزرگداشت تجارت با -، مغفرت

 ،، بزرگداشت انصار اهللخدا

 شناختی

 وظایف
p15-p73-

p86-p68-

p35-p28-

p30-p33-

p36-p67-

p68-p27-

p99-p111-

p112 

4-2-5-

6-14 

به  بیترغ محبت به جهادگران،

در خلف وعده در  خشم جهاد،

-پاداش دادن به مجاهدان. جهاد

عدم انحراف قلب  ،یاری انصاراهلل

تسجیل رسالت  متربی از ایمان،

 نیمؤمنی اری ص(،اکرم )پیامبر 

 رفتاری

p16-p1-p84-

p82 

1-4-

11-14 

 ،نیمؤمن مجاهدان مرصوص،

، مسلمین، همه موجودات ونیحوار

 عالم هستی،

 مصادیق 

 متربی مجاهد

p5-p4 4-14 ،خدا ارانی محبوب خدا 
 در برابر مربی

 (خدا)
 

-p88-p3-p84 ویژگی

p111-p112-

p113-p132 

4-6 

و سرسخت در  مقاوم جهادی بودن،

و مترحم به  مشفق برابر دشمن،

 مطیع رسوالن الهی-خلق

 در برابر خود

p59-p1-101-

p121-p131 

1-2-6-

11 

 ربوبیت الهی، هیو تنزشناخت 

تجلی عزت و حکمت خدا  شناخت

در ساحت جهاد، شناخت رسوالن 

 یمعادباور الهی،

 شناختی

 وظایف

P94-p17-

p34-p39-

p59-p121-

p115-p133 

4-5-6- 

تعظیم رسوالن الهی، مجاهده در 

در  سرسخت ،و دشمنبرابر نفس 

مقام دشمنان دین، زمینه برای ظهور 

 میتسل ،و جانبا مال  نجات لهیوس به

 رفتاری
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بودن در برابر مربی،  عیو مط

برای حق،  و مقاومتایستادگی 

نشر  ص(،) امبریپ خدا ویاری 

 جهاد ص(،محمد )ت دعوت حضر

P1-p143 1-2 
تجلی عزت و حکمت در ساحت 

 جهاد
  توحید

 هستی

 شناختی

 

 
مبانی تربیت 

 جهادی

p58-p39-

p38-p59-

p60-p61-p95 

4-6-

9-11 

 شدن یجهانجهاد برای  ضرورت

ظهوردین،  ی،دار نید وجوب دین،

و حق  کلمه یالتاعی همه، خدا برا

 حقانیت اسالم، دیتوح

دین  شدن یجهان

 الهی

p15-p81 4-11 
ی سو بهحرکت محبوب خدا شدن، 

 با بصیرت خدا همراه

های ملکوتی  جلوه

 انسان

 یشناخت انسان
P16-p17. 

P55-p39- 

p58 

4-5-11 

جهادگر  بودن،تسلیم مطلق 

تجارت با جان و  سرسخت بودن،

 مال

 

ساحت مادی 

 انسان

P3-p7-p10-

p12-p13-

p31-p98-

p56-p62-

p74-p58- 

2-3-5-

7-1 

زیغ  نفاق، ضعف اراده، فسق، کفر،

پندار باطل خاموش  جهل، قلب،

 و اراده، عدم عزم نور خداکردن 

 موانع درونی

 موانع تربیت

مبانی تربیت 

 جهادی

p32-p56-

p29-p24- 

p21-p14 p9-

p8-p133-

p145 

2-5-6- 

 عدم اطاعت -تثاقل در جهاد

 رسوالن الهی، ذایا رسوالن الهی،

در  انحراف از ایمان عدم استقامت

 ی باطل،سو بهراه حق، گرایش 

 نقض عهد

 بیرونی موانع

p61-p62-p97 6 

دین، اسالم، کتب آسمانی، وجود 

 وجود ص(،احمد )پیامبر خاتم 

 عتیشر

 ابزارعالی
ابزارتربیت 

 جهادی
p66-p99-

p150 
4-11 

 تجارت جهاد،سرسختی در  -جهاد

 همت بلند، عزم راسخ ،و مالبا جان 
 یانیابزار م

p1 1 محتوای  اعتقادی خدامحوری تنزیه خدا، عزت و حکمت الهی
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p71 

 
تربیت  معادباوری الیم از عذاب نجات ورود به بهشت، 11

 جهادی
p20-p41-

p42-p43-

p47-p48-

p49-p51-

p96-p101-

p121-p131 

4-5-6 

 رسوالن الهی،جهاد تحت سیادت 

مقامی  رفعت ،ویاری پیامبر، میتسل

 ص(،) امبریپ

 اعتقادی اعتقاد به نبوت

p63-p83-

p94-p121-

p113-p114-

p80 

4-6-11 

به  و ترحمجهاد با نفس، شفقت 

 ،و جانبا مال  مجاهده خلق،

عزم راسخ،  ،و عمل هماهنگی قول

 استقامت در دین، نصرت دین خدا،

دعوت مؤمنین به ایمان به خدا و 

مطیع جهاد در راه خدا، ، رسول او

 زمینه ظهورو رسول خدا 

 فضایل اخالقی

 عبادی
p3-p7-p10-

p12-p13-

p31-p98-

p56-p62-

p74-p141 

2-5-6-

7 

نفاق،  کفر، ،فسق در جهاد، لقاثت

نقض  ایذا پیامبر، جهل، سستی اراده،

 عهد

 رذایل اخالقی

P32-p56-

p29-p24-

p21-p14-p9- 

p8 

2-5-6 

 انکار پیامبر خدا، انحراف از ایمان،

 شیگرا در راه حق، عدم استقامت

 ،نقض عهد ی باطل،سو به

 

p2-p6-p21-

p22-p44-

p46- p53 

5-6 
 تیدر تربتدریج 

 ی قبلیها عتیشربشارت، تصدیق 
 ایجادی

 مستقیم

ها و  روش

های  شیوه

تربیت 

 -p6-p23-p26 جهادی

p44 
 اصالحی مجازات، تخویف، توبیخ 3-7-11

p22-p65-

p40-p19-p65 
5-7-14 

، در معنای امر استفهام، تلویح

 ینیچ مقدمه
 ایجادی

 غیرمستقیم

ها  روش

تربیت 

 p57-p21- P2 7-14 جهادی
 ی،ا سهیمقاروش ، استفهام انکاری

 داللت التزام
 اصالحی

p81-P121 1-11 
 الی اهلل، ریس الهی،ظهور دین 

 رتیبص
 اهداف غایی 

اهداف تربیت 

 جهادی
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p37-p52 6-11 

هدایت، ، رحمت الهی باب باز شدن

 مغفرتسعادت، 

 

 

های تربیتی  هدف

انسان  در ارتباط

و اهداف کلی  باخدا

 یا مرحله

P133-P169 4-11 ،ایمان و دوام ثبوت جهاد 

های تربیتی  هدف

انسان  در ارتباط

 با خود

p50-p92 1 توحید محوری اخالص 

اصول حاکم 

اصول تربیت  برجهان بینی

 جهادی

P43-p75 6  نبوت محوری یگر تیو هدارهبری 

p71 11 
در  و دخولالیم  از عذابنجات 

 بهشت
 یی وگرا آخرت

p79- p34-

P156 

4-6-

11-14 

 جهاد تحت سیادت رسوالن الهی،

 ثبات قدم، امبریو پی خدا اری
 تعبد مداری

اصول حاکم بر 

 رفتار

P89-p80-p69 4-11 
جان  لهیوس بهخدا تجارت باجهاد، 

 مال
 مادی

 عوامل ایجابی

عوامل تربیت 

 جهادی

P100-p77-

p55- p54 
6-11 

عزم راسخ و ایمان به خدا و رسول، 

ی ا اراده طیب نفس، ،همت بلند

 وجود اسم حضرتقوی، تقوی، 

آسمانی  یها در کتاب ص(محمد )

 ، نامعامل برانگیخته شدن مردم قبلی

 ص(احمد )

 معنوی

P3-p7-p10-

p12-p13- 

p31-p98-

p56-p62-

p74-P167 

2-4-5-

6-7-1 

 عدم عدم تثاقل در جهاد، عدم نفاق،

به  افترا نسبتکفر، عدم فسق، عدم 

 خداوند

 عوامل سلبی 

P10-p93- 

p72-p87- 

p81 - p78 
11-14 

 قریب، نصرت الهی و فتح

اجر دنیا و  به انصار اهلل،شدن  متصف

اعطای با ، سیر الی اهلل آخرت

 اهل ایمان یسرور ،،بصیرت

نتایج تربیت  مشترک 

 جهادی

P38 1-14 مختص دنیوی ظهور دین الهی، یاری خدا 
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p64-p76- 

p64- p71- 
11 

نجات از  ، بهشت،مغفرت فوز عظیم

 عذاب الیم
 اخروی

ی تربیت ها و روش. الگوی شرایط و وظایف مربی و متربی، عوامل، نتایج 5

 صف در سوره
 ی دیگر، و گروهدهد یعنوان بخشی که شکل یا کیفیت کل را نشان م هالگو را ب گروهی

یا نموداری که راه معمولی یک عمل یا رفتار و یک ساختار  سینو شیعنوان پ آن را به

( این پژوهش 65ص . 1316. )آلوانی، دانایی فر، اند معرفی کرده، دهد یادراکی را نمایش م

اصلی دارد که  چهار جزءشود که  به خلق الگوی نظری منجر می ها دادهبه روش تحلیل 

تعامل  و نحوه آن الگو شامل ویژگی و وظایف مربی و متربی مجاهد، نیآغازنقطه 

ی مهم ژگیاز و بودن اوست. زیو عزهای مربی حکیم  ویژگی نیتر مهم. یکی از هاست آن

در مسیر هدایت قرارمی دهد. در  او راقول با عمل است که  و موافقتمتربی، ایمان آوردن 

آیات  و درعنوان مربی  اول خداوند به هیدر آ شود یمعوامل تربیت نیز اشاره  الگو بهاین 

و  نیمؤمنعنوان مربی و متربی یعنی  مسیح به و حضرت، حضرت رسول اکرم )ص( 6و  14

و به آن اشاره شده است هر دو به عوامل ایجابی یعنی جهاد  11و  3که در آیات  جهادگران

ی و سلببرای جهاد که شامل عوامل ایجابی  و فعلسلبی یعنی عدم هماهنگی در قول  عوامل

ابعاد تربیت که مربی نظر خاص نسبت به آن دارد،  نیتر مهماست توجه دارند. یکی از 

شرایط زمانی و  با توجه به کند یمی سعی و مرب ی تربیت جهادی استها وهیو ش ها روش

 را برای تربیت متربی اتخاذ کند. ها روشمکانی، مؤثرترین 
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 ی تربیت درآیات سوره صفها و روش جینتا وظایف مربی و متربی، عوامل، .0شکل 

ی ها روشوظایف مربی و متربی مجاهد، عوامل، نتایج و : . توضیح مدل اول7

 تربیت جهادی

 مربی و متربی مجاهد طیو شرا. وظایف 7-0
 در سورهمربی،  یها یژگیواز رکن در نظام تربیتی وجود مربی است. یکی  نیتر مهم 

که مستلزم نقص و حاجت و  است منزه داشتن خداوند از هر چیزیمبارکه صف، 
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ادامه  و در گردد یمخدا آغاز  هیو تنز حیبا تسبد.. سوره ناسازگاری با ساحت کمال او باش

باالترین ملکات  را بهمتربی خود  که کند یمتالش  گیری از تشویق و بشارت، با بهره ،مربی

با  کند یممتربی هم تالش  ؛ والهی سوق دهد و دشمنانمجاهده با نفس  در ساحتانسانی 

سیدن به اهداف ی رو براالهی، تسلیم اوامر و نواهی مربی باشد  تیو الوهشناخت ربوبیت 

خویش مجاهده کند تا به فوز عظیم رستگاری و رضوان الهی نائل  و جانبا مال  تربیتی

 گردد.

 ی تربیت جهادیها روش. 7-4
 بر اساساست. مربی « غیرمستقیم»و « مستقیم»ی مطلوب تربیتی به دو گونه ها روش 

ی مستقیم مانند: توبیخ نظیر ها از روشی، گاهی و مکانی متربی، شرایط زمانی ها یژگیو

، یا تشویق و بشارت نظیرآیه یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُون» :دیفرما یمکه  2آیه 

 (13) «تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ یوَ أُخْر 13

لِقَوْمِهِ یا  یوَ إِذْ قالَ مُوستلویح »های غیرمستقیم نظیر:  گیردوگاهی از روش بهره می

لَّهُ ال یهْدِی قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ ال

که بین حواریون و مومنین  14نظیر آیه ی ا سهیمقا( گاهی نیز از روش 5) «الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کونُوا أَنْصارَ اللَّهِ کما قالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیمَ . »برد یمشده بهره  بیان

ی إِسْرائِیلَ لِلْحَوارِیینَ مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللَّهِ قالَ الْحَوارِیونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِ

استفهام و یا از  (14) «عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِینَ یوَ کفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَیدْنَا الَّذِینَ آمَنُوا عَل

إِلَی الْإِسْالمِ وَ اللَّهُ ال  یدْعیعَلَی اللَّهِ الْکذِبَ وَ هُوَ  یوَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَر» 7انکاری نظیر آیه 

 ییا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکمْ عَلتوطئه( )ویا روش مقدمه چینی ( 7قَوْمَ الظَّالِمِینَ )یهْدِی الْ

کند. آنچه مهم است؛ این است که  استفاده می( 11تِجارَةٍ تُنْجِیکمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ )

شاید به این  د.های تربیتی غیر مستقیم کاربرد بیشتری در محتوای تربیتی این سوره دار روش

بیش از روش مستقیم و صریح  دلیل باشد که اثرپذیری روش غیرمستقیم در نظام تربیتی

 است.
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 . عوامل تربیت جهادی7-2
 ،دهد یمالی اهلل سوق  ریو سی بصیرت سو بهعوامل معنوی که همواره متربی را  نیاز بارزتر 

، طیب همت بلند ،عزم، مانیا روحیه جهادی و مجاهده تحت سیادت رسوالن الهی، داشتن

این  4و افترا به خداوند متعال است. آیه  و فسق و کفرنفس و تقوی الهی و دوری از نفاق 

إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الَّذِینَ یقاتِلُونَ فِی » :دیفرما یمسوره در بردارنده همه این مضامین است که 

 «سَبِیلِهِ صَفًّا کأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ

که تنها با سد فوالدین  کند ییقت قرآن دشمنان را به سیالب ویرانگری تشبیه مدر حق

در یک بنا یا سد عظیم هرکدام از  «بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ»مهار کرد، تعبیر به  توان یها را م آن

واقع  مؤثرصورتی  و دراجزاست  تک تک و ارادههم دلیل بر عزم  اجزاء نقشی دارند که

ی یک و رهبرپیروی از زعامت  و اثردر حقیقت نتیجه  ؛ وکه دارای وحدت باشند شوند یم

ظهور دین  ساز نهیزمو آنچه متربی را   (65ص  ،24ج  ،1371مکارم،) رسول الهی است.

 اهلل بیحباست تا به شوق اسم مبارک احمد )ص( که  و جان با مالمجاهده  کند یمالهی 

 ساحت الهی گردد. محبوبان ی ازجزئ است؛ او نیز در مقام تربیت الهی

 . نتایج تربیت جهادی7-2
 نیتر مهم از گردد. مضاعف می و شوقایجاد انگیزه  در فرایند تربیت، نتیجه تربیت موجب

قریب،  به نتایج مشترک نصرت خدا و فتح توان یمنتایج تربیت در سوره مبارکه صف 

مختص  نتایجی که نیتر از مهم بر دشمنان اشاره کرد. سروری اهل ایمانظهور دین الهی، 

منتظر آن هستند ظهور دین حق  مشتاقانه افتهی تیترب ها انسانو بلکه همه  نیمؤمنبه دنیاست و 

فتح و همچنین سوره توبه  و سورهصریح در این سوره  و اشارهبر کل عالم هستی است 

وَ دِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کلِّهِ وَ لَوْ کرِهَ  یالْهُدهُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِ» آمده است.

و از نتایج دیگر آن در دنیا یاری خدا و فتح قریب است که دو مصداق ( 1) «الْمُشْرِکونَ

برای آن بیان شده هم داللت بر فتح مکه است که این سوره پس از سوره صف نازل شده 

آن را  نیمؤمنائم )عج( است و گویا این موهبتی است که وهم داللت به زمان خروج ق

و  (13) «تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ یوَ أُخْر» بسیار دوست دارند.
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ازجمله نتایجی که مختص آخرت است؛ بخشش گناهان و ورود به بهشت وباالتر از آن 

ه واسطه ایستادگی برای حق در مقابل باطل به مجاهدانی افاضه فوز عظیمی است که ب

که درمقابل دشمنان الهی چون بنیان مرصوص سرسخت ومقاوندوبدین سبب  شود یم

یغْفِرْ لَکمْ ذُنُوبَکمْ وَ یدْخِلْکمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ ». گردند یممحبوب خدا 

 (12) «جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِک الْفَوْزُ الْعَظِیمُمَساکنَ طَیبَةً فِی 

. الگوی مبنا، اهداف، اصول، محتوا، عوامل، موانع و نتایج تربیت جهادی 6

 سوره صفدرآیات 
و  ها مؤلفهی بر سایر ا کننده نییتعباشد و نقش  ریشه درخت تربیت می مثابه بهمبانی تربیت 

ها و تفاوت نتایج و  مبانی باعث تفاوت اهداف و اصول و روش تفاوت ابعاد تربیت دارد.

آثار تربیت خواهد شد. در تربیت اسالمی، مبانی تربیت را در سه محور خداشناسی، 

است که  یا نقطهتوان بررسی نمود. هدف تربیت جهادی  ی میشناس انسانی و شناس یهست

لی که تربیت را به مخاطره عوام ازجمله. تربیتی درصدد رسیدن بدان است فرایندهر 

ها، امر تربیت را مشکل  ، موانع تربیت است که در صورت عدم توجه به آناندازد یم

پیامدها و نتایج تربیت جهادی که شامل نتایج مشترک و مختص به  . این الگو،سازد یم

 .سازد یماست؛ را روشن 
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 صف در سورهالگوی مبنا، اهداف، اصول، محتوا، عوامل، موانع و نتایج تربیت . 4شکل 

الف( یکی از موارد مهم در جریان تربیت جهادی، محتوای آن است. در سوره  

ی اعتقادی محورها .ردیگ یمی قرار و عبادمبارکه صف این مقوله در دو محور اعتقادی 

ه بارز آن تجارتی است که موجب محوری است که شاخص و معادمحوری  شامل توحید

ی عبادی محتوای تربیت جهادی از محورها رسیدن به بهشت و نجات از عذاب الیم است.

 اشاره کرد.استقامت در برابر باطل  ،مجاهده در راه خدا، و مالتوان به بذل جان  می

شناختی انسان بر محور توحید  دار هستی وام جهادی: مبانی تربیتیتربیت ب( مبنای 
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اسالم  تیو حقانی و اعتالی توحید دار نیداست. مبانی تربیتی جهادی سوره صف، وجوب 

مجاهد  افتهی تیترب و انسانشود  است و بر این مبنا سیر الی اهلل در ساحت مجاهده آغاز می

 .گرداند یمتوحیدی را محبوب خدا 

تمام فرایند تربیت است که  یشه و بنیانرعنوان  جهادی: اصول به ل تربیتو( اصپ

جریان تربیت را تحت سیطره و نفوذ خویش دارد و در صورت تخطی از آن، هدف تربیت 

 ٔ  محوری است. این اصل جوهرهتوحیدصل ا ،ترین اصول ازعام. افتد یمخاطره مرا به 

بر  هستیتوحیدی،  ینیب بر اساس جهان .دهد یرا تشکیل م دار نیاساسی رفتار یک فرد د

 ار شده است.پدید الهی اساس مشیت حکیمانه

یی سوق گرا آخرترا به  و مجاهدزندگی متربی  یریگ جهتی شناس انساناصل  

ی را در راه عبودیت تام و و کند یایجاد م اوتحولی اساسی در رفتار و سلوک  و دهد یم

 .دینما یم قدم ثابتالهی 

مرحله تربیت در ساحت  باالترین ه: هدف غایی در تربیت جهادی رسیدن بهدفت( 

و مراحل کلی  و دردر مجاهده است  رتیو بصهمراه بابینش  جهاد است که سیر الی اهلل

بعثت آخرین پیامبر و ظهور آخرین دین الهی  واسطه باز شدن باب رحمت الهی به یا مرحله

 در ساحت مجاهده است.

موانع زمانی که  تا و استجهادی، موانع آن  از آفات تربیتتربیت جهادی:  موانعج( 

ها صورت نگیرد،  آنمی برای برطرف شدن و اقدا اند تربیت شناسایی نشده یها بیو آس

استعدادهای انسان برای  ییهرگونه تالش و کوشش در جهت تربیت و رشد و شکوفا

ده، فسق، نفاق، ضعف ارا. از موانع درونی، خواهد بود جهینت یرسیدن به کمال مطلوب ب

عدم به  توان یمبیرونی  از موانعباطل است.  و پندارکفر، افترا بستن به خدا، زیغ قلب، جهل 

ی سو به شیگرا در راه حق، پیامبر خدا، عدم استقامت و آزارانکار  ،و ارادهداشتن عزم 

 اشاره نمود. خلف وعده باطل و

د( نتیجه تربیت جهادی: نتایج آن چیزی است که در اثر تربیت حاصل خواهد شد. 

راه هدایت و سعادت  اند بردهی تربیتی حظ و بهره کافی را ها روشمتربیانی که از محتوا و 
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ورود به سرانجام  قریب و ظهور دین الهی در عالم هستی و را خواهند پیمود. تا به فتح

 شوند نائلالهی و فوز عظیم  مغفرت، نجات از عذاب الیم بهشت،

 یریگ جهینتی و بند جمع
صف  سوره .شود یمرسیدن به عصر ظهور در ساحت عمل به حقایق قرآن محقق  

سوره ممتحنه  آراین سوره بعد  طرف کیاز رای؛ زتصویرکلی زندگی در آستانه ظهوراست

طرفی قبل  و از کند یمرا از دوستی با دشمنان خدا نهی  نیمؤمننازل شده است که در آن 

در هر دو سوره  حال نیدرعبه فتح مکه شده است.  در آن اشاره که شده نازلاز سوره فتح 

ی ها مؤلفهاین اوصاف  با .خورد یموعده ظهور اسالم در عالم وجهانی شدن اسالم به چشم 

شکوفایی استعدادها و به  و فرایند فراهم کردن زمینه رشد تربیتی جهادی در این سوره

ی مرب فرایند، نیدرا .کند یمرا بیان  برای رسیدن به ظهور نیفعلیت رساندن قوای نهفته مؤمن

 تنزیهی مربی در این سوره ها یژگیواز و متربی مجاهد دو رکن اساسی جهاد هستند. 

 جهادگران سرسخت تیو محبوباد اوست که در ساحت جهو عزت ی و حکمت تعال یبار

ی به ابی دستبرای  ظهور دین الهی قرار دهد. ساز نهیزمی مجاهد را مترب تا .ابدی یمتجلی 

و « مستقیم»به دو گونه  مطلوب تربیتی برای مجاهده در راه حق یها از روشهدف خود، 

متربی مجاهد به باالترین مراحل سعادت،  برای سوق دادن ؛ وبرد یمبهره  «غیرمستقیم»

و ویاری  فرو فرستادهپیامبرانش برای او  لهیوس بهعنوان ابزار  به ترین دین را بهترین وکامل

و فرایند متربی نیز در عین شناخت ربوبیت  نیدر اپشتوانه او قرارمی دهد.  خود را نصرت

ابر اوامر مربی برای رسیدن به سعادت بودن در بر میو تسلی ستادگیو االهی، باایمان  تیالوه

 .دینما یمالهی مجاهده  تیو ترب

طیب  ،همت بلندراسخ و  و عزمایمان  کند یمعواملی که متربی را در امر تربیت یاری 

و  و کفری که باید از سر راه بردارد؛ تثاقل در جهاد، نفاق و موانعاست  نفس و تقوی الهی

ود تربیت انسانی است که به شوق جهادگر خانتظارمربی از متربی  درواقعاست.  فسق

این معامله سودمند  و درمعامله کند  پروردگارشخویش با  و مالرسیدن به ظهور، با جان 

و ظهور دین حق بر کل  سروری اهل ایمان، قریب و فتح به هدف جهاد یعنی نصرت الهی
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 این فرایند بر محورهای اعتقادی، یعنی توحیدمجاهد در راه خدا در عالم هستی نائل گردد. 

ها  آخرین آن و رسالتص( ) امبرخاتمیپباوری، اعتقاد به نبوت انبیاء قبل از  و معادمحوری 

است، باور دارد و از محورهای عبادی این سوره، یعنی "احمد "که نام مبارکش در انجیل 

ی و اعتالیعنی ظهور دین حق  پیشبرد اهداف غایی مجاهده و تجارت با جان و مال، برای

 .برد یمکلمه توحید بهره 

و اما در حقیقت بلندای قله آن، توحید ؛ اثر دارد گریکدیبر ی ها مؤلفهاگرچه همه این 

و  الی اهلل ریو سبه مقام حب الهی  را متربی عنوان مبنای تربیت جهادی است که به اخالص

 .دهد یمسوق  رتیبص

 تعارض منافع
 وجود ندارد.تعارض منافع 
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 منابع
 مجید قرآن

 دمشق، مطبعة الترقی -، بیان المعانی، چاپ اول، سوریه 1312ی، عبدالقادر، غاز آل

مدیریت،  در کیفی پژوهشی شناسی روش ،1316 آذر،عادل  حسن، فر، ییدانا مهدی، سید آلوانی،

صفار جامع، انتشارات رویکرد  

الحدیث: ترتیب السور حسب النزول، چاپ دوم، بیروت، دار  ریالتفس ،1421 دروزه، محمد عزه، 

 الغرب اإلسالمی

 دار بیاروت،  -لبناان  اول، چااپ  ،القارآن  ألفااظ  مفردات ،1412 محمد، بن حسین اصفهانی، راغب

 الشامیة

 دانشگاه اسالمی مطالعات مؤسسه تهران،- ایران االدب،مقدمه  ،1316عمر، بن محمود ،.زمخشری

 تهران

دمشاق،   -ساوریه   -جلد، دار الفکر  32وهبه، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی، 

 ه.ق. 1411، 2چاپ: 

 مؤسساة  ،روتیا ب -لبناان  دوم، چااپ  القارآن،  تفسایر  فای  المیازان  ،1311حساین،  محماد  ،طباطبائی

 للمطبوعات األعلمی

 اسالم ،تهرانچاپ دوم، اطیب البیان فی تفسیر القرآن،  ،1361طیب، عبدالحسین، 

 دارالهجرة موسسه: قم دوم، چاپ العین، کتاب ،1411احمد، ابن خلیل فراهیدی،

 قم، دار الکتابچاپ سوم،  تفسیر القمی، ،1336قمی، علی بن ابراهیم،

 آثار نشر مرکز تهران، سوم،چاپ  الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق ،1431حسن، مصطفوی، 

 عالمه

 تهران، دار محبی الحسین، چاپ اول، من هدی القرآن ،1411محمدتقی،مدرسی،  

 دار الکتب اإلسالمیةدهم، تهران، نمونه، چاپ  ریتفس ،1371مکارم شیرازی، ناصر، 

 سمت. انتشارات تهران رفتاری، علوم در علمی روش شناخت ،1316حیدر، علی هومن،

 علاام هماایش  نامااه ویاژه  دارد، کااربردی  وجااه چیسات  تئاوری گرانااد  ،1316 ،زدانیا  منصاوریان، 

 311ص  اصفهان، دانشگاه اصفهان، اطالعاتی وجامعه اطالعات

 تئوری استراتژی علی امام دیدگاه از بخشی اثر رهبری یتئور 1371 ی،مؤمن نونا و حسن فر، دانایی
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 17ص  ،14 شماره اسالمی انقالب مطالعات متنی، بنیاد داده

ناماه   ،ارتباطاات  ساوم،  دوره پاردازی  نظریاه  روش مثاباه  باه  بنیاادی  هیا نظر ،1311 کالکی، حسان، 

 .11ص  سابق، فرهنگی پژوهش
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