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 ریت تعباز آن  ،«جنت  نترم  » یعمتوم عنتوان   استتفاده از  بتا  ،که امروزه
 .شود یم

هتاي   گونته  ، بته و مقتضتیات زمتان   وضعیتبا   برد، متناسب راهاين 
تتوان در اقتدامات    ة بتارز آن را متی  نمونت  و مختلف نمود يافتته استت  

با حکومت معاويه و  همقابل درجهادي امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 
 واقت،، يت    اين دو امام بزرگتوار در  ن معنا که؛ بدايزيد مشاهده کرد

  .ندا هبود پیش گرفته دربرد را  راه
 يهتا  گونه بررسی معناشناسی و طريق  از ايم کوشیدهدر اين مقاله 

 جن  نرم جهتادي  رةقرآن دربا نظرية مختلف جهاد در قرآن کريم،
 را هتا  آن بته  يتافتن  دستت  بتراي  گرايانته  افزار نرم يهابرد راهتبیین و  را

و شتمول   انته يگرا افزار نرم يبرد راه، که جهادن معنا بدا کنیم؛ بررسی
جنت   از ايتن روي،   ؛استت از جن  نرم با دشمن  شتریبمراتب  به آن

شتمار   منظتر قترآن کتريم بته      از هتاي جهتاد   قادمصت از  ،نرم با دشمن
بتا گفتمتان    جهاد متناسب اصل تبیین دقیق اين موضوع، براي .ديآ یم

ترستیم   را قتال با هاي مفهومی و کاربردي آن زو مر ،تحلیل را قرآنی
 .ايم هدکر
 

جنت  نترم، قتدرت     ،قتتال  د،جها، کريم قرآن :هاي کلیدي واژه
 .برد راهنرم، 

 
 مقدمه. 1
ستت  ای اصتول  جملته  از ها، يعنی جهاد، تقابل آن و حلقة واسطة ،مانياکفر و  همیشگی تقابل

استت؛   داشتته  گیتر  چشتم ي نمتود  ،يبشتر  اتیت ح عرصتة  هم در ی ونيدي ها آموزهکه هم در 
دو مفهتوم   پرتتو ايتن   مشتاهده کترد کته در    تتوان  یمرا  اي تاريخی ةاي که کمتر حادث گونه به

 کلیدي شکل نگرفته باشد.

 قترآن کتريم  به مفهتوم جهتاد در    ،ي تازه و متفاوتمنظر ايم از کوشیدهدر نوشتار حاضر 
. کنتیم مطترح   را یاستالم موضتوعات آن در گفتمتان   ، برختی  یمصتداق صورت  و به مينگرب

فلستفة   شتود  یمت موجتب   ،مفهتومی آن  دگرگتونی بديهی است تغییر نگاه به ي  موضوع و 
آن  کتاربردي در  هتايی  شتود و تغییتر  تحتول  مآن  دادن انجام نظر از مورد هاي فتشري، و هد
ی قرآنت با گفتمان  ، متناسباصل موضوع جهادمعنا الزم است  نياي درک برا. صورت گیرد

 د.شو میترسقتال  ي آن باکاربردی و مفهومي مرزهاو  لیتحل
و بتر ايتن    آن استت  دنيت د و نظتامی  یرزمدربارة جهاد، ناظر بر  موجود يها هينظرعموم 
غالتب   کترد  روي یفقهت  يمبتاد با  يیآشنا يبرا) شده استترسیم ها  آنبادي فقهی م ،اساس
 ،ق؛ حستن 1384 ،ق؛ ابتوزهره 1368 ،هیت میت بته: ابتن   دیت کننگتاه   ینيدمختلف  يها گروهنزد 
 ؛ق(1417 ،کتتلیه؛ تتتا یبتت ،ینتتیخم يموستتوق؛ 1387 ،یوستتتق؛ 1381 ،یلتتیزحق؛ 1402
هاي ستخت و  کرد رويو  استظامی ن مفهوم، غیر اين نظر می رسد بنیاد اصلی به حالی که در
)ص(  اکترم  امبریت پ ؛ متثالا نتد کن جهاد را ترسیم میمعنايی  ةاز شبک ی اندکتنها بخش ،نظامی

 ،بیت ترت نيبتد ده و کتر  معرفتی  )قدرت نترم(  مبارزه با نفسعبارت از  را یاصلجهاد اکبر و 
ضَووُا  أَنَّ النَّبِيَّ )ص( بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَ: »دانسته است ینظام ریغآن را  ادیبن

«  : جِهَوادُ الونَّسْ   مَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَوالَ  يلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ )ص( وَبَقِيَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ. قِ الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ
ََ َجْنَبيْوه         ». (12/  5 :ق1388 )کلینی، ََْسسَوُه الَّيِوي بَوْي َْ َجا َوَف  «  ُثمَّ قَواَل )ص( أَفْضَوُل اْلجِهَواِد مَو
 (.467 :تا بی، بابويه ابن)

 است و یابيارزنقد و  نیازمندشده از اين واژه،  مفهوم عام برداشت رسد یمنظر  به نيبنابرا
و  انهيافزارگرا نرمي برد راه، ، آن است که جهادن اين مقالهمدعاي اصلی مؤلفا، بر اين اساس
معنتا کته جنت  ستخت بتا       نابتد  است؛از جن  سخت با دشمن  شتریبمراتب  ، بهشمول آن

ة و ستیر  قترآن کتريم  در و استت   قترآن کتريم  جهتاد در   هتاي  قادمصت دشمن، تنها يکتی از  
 صتورت گرفتته   آن افزارگرايانتة  هاي نترم برد راهبر جن  نرم و  ، بیشترين تأکید)ع( بیت اهل
قترآن  منظتر   از در ايتن زمینته   برختی واژگتان مطترح    مفهتوم  ،ادامه در ،به همین منظور ؛است
 .کنیم میتحلیل  مسئله رااين  بارةدر قرآن ةنظري ،نهايت و در را تبیین کريم
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 قترآن کتريم  به مفهتوم جهتاد در    ،ي تازه و متفاوتمنظر ايم از کوشیدهدر نوشتار حاضر 
. کنتیم مطترح   را یاستالم موضتوعات آن در گفتمتان   ، برختی  یمصتداق صورت  و به مينگرب

فلستفة   شتود  یمت موجتب   ،مفهتومی آن  دگرگتونی بديهی است تغییر نگاه به ي  موضوع و 
آن  کتاربردي در  هتايی  شتود و تغییتر  تحتول  مآن  دادن انجام نظر از مورد هاي فتشري، و هد
ی قرآنت با گفتمان  ، متناسباصل موضوع جهادمعنا الزم است  نياي درک برا. صورت گیرد

 د.شو میترسقتال  ي آن باکاربردی و مفهومي مرزهاو  لیتحل
و بتر ايتن    آن استت  دنيت د و نظتامی  یرزمدربارة جهاد، ناظر بر  موجود يها هينظرعموم 
غالتب   کترد  روي یفقهت  يمبتاد با  يیآشنا يبرا) شده استترسیم ها  آنبادي فقهی م ،اساس
 ،ق؛ حستن 1384 ،ق؛ ابتوزهره 1368 ،هیت میت بته: ابتن   دیت کننگتاه   ینيدمختلف  يها گروهنزد 
 ؛ق(1417 ،کتتلیه؛ تتتا یبتت ،ینتتیخم يموستتوق؛ 1387 ،یوستتتق؛ 1381 ،یلتتیزحق؛ 1402
هاي ستخت و  کرد رويو  استظامی ن مفهوم، غیر اين نظر می رسد بنیاد اصلی به حالی که در
)ص(  اکترم  امبریت پ ؛ متثالا نتد کن جهاد را ترسیم میمعنايی  ةاز شبک ی اندکتنها بخش ،نظامی

 ،بیت ترت نيبتد ده و کتر  معرفتی  )قدرت نترم(  مبارزه با نفسعبارت از  را یاصلجهاد اکبر و 
ضَووُا  أَنَّ النَّبِيَّ )ص( بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَ: »دانسته است ینظام ریغآن را  ادیبن

«  : جِهَوادُ الونَّسْ   مَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَوالَ  يلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ )ص( وَبَقِيَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ. قِ الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ
ََ َجْنَبيْوه         ». (12/  5 :ق1388 )کلینی، ََْسسَوُه الَّيِوي بَوْي َْ َجا َوَف  «  ُثمَّ قَواَل )ص( أَفْضَوُل اْلجِهَواِد مَو
 (.467 :تا بی، بابويه ابن)

 است و یابيارزنقد و  نیازمندشده از اين واژه،  مفهوم عام برداشت رسد یمنظر  به نيبنابرا
و  انهيافزارگرا نرمي برد راه، ، آن است که جهادن اين مقالهمدعاي اصلی مؤلفا، بر اين اساس
معنتا کته جنت  ستخت بتا       نابتد  است؛از جن  سخت با دشمن  شتریبمراتب  ، بهشمول آن

ة و ستیر  قترآن کتريم  در و استت   قترآن کتريم  جهتاد در   هتاي  قادمصت دشمن، تنها يکتی از  
 صتورت گرفتته   آن افزارگرايانتة  هاي نترم برد راهبر جن  نرم و  ، بیشترين تأکید)ع( بیت اهل
قترآن  منظتر   از در ايتن زمینته   برختی واژگتان مطترح    مفهتوم  ،ادامه در ،به همین منظور ؛است
 .کنیم میتحلیل  مسئله رااين  بارةدر قرآن ةنظري ،نهايت و در را تبیین کريم
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 تحقیق یمفهوم یمبان .2
 پردازيم: میدر اين بخش، به مباحث ذيل 

 
 جهاد. 1-2

:  1386، یستتون یباستت )  تتال   یعمتوم  يمعنتا  و به« جُهْف» اي« جَهَفَ» ةشيراز « جهاد»واژة 
 فيتتظرابتتر  ،یاستتالمواژه در گفتمتتان  نيتتا يلغتتو لیتتتحل(. 219:  1371، احیستت؛ 225
 پتووهش،  يظتر بتراي ورود بته بختش ن   هتا   آن که پرداختن به کند می داللت مهم اي يیمعنا

 : اند بدين شرح «جهاد» دربارة واژة شناسانه مالحظات لغت نيتر مهماست.  يضرور
، العتر   لستان در  ستبب،  نیهمت بته   و مالک استت  ،طاقت، عنصر وس، و در جهادالف( 
 نيت ا(. در «جَهَوفَ » :ق1426منظتور،   شناسانده شده است )ابتن  «بستن تمام توان کار به»جهاد با 
 است.  «جُهْف» اين واژه، ةشير ،معنا

 حیصتح بتر   یقسطالندر شرح  که چناننهفته است؛  یسخت، عنصر مشقت و در جهاد ( 
، یذوقت ) «استت  یستخت  يمعنتا  باشتد کته بته    "جَهَفَ"مشتق از  تواند یمجهاد »آمده است:  يبخار
1388  :18.) 
را معرفتت شتکل    جهتاد  ادیت بنمعنتا کته    نابتد وجتود دارد؛   یآگتاه عنصر  ،در جهادج( 

 .  شود یممحقق  يخودسازمعرفت و  حوزة آن در یقیحق يمعناو  دهد یم
 نيا ديیتأ بیانگر، ادامه خواهد آمد در که چنان، ميکرقرآن جهاد در  هاي قادمص یبررس
 یجنگتت نته  ؛دکتر معنتا   افزارانته  نتترم یاقتدام  ديت باجهتاد را   کته مستئله استتت   نيت ا نیتز  معنتا و 
 افزارانه. سخت
 
 قتال. 2-2

به اعتباري که از ايتن   ؛ ولی بناهمانند موت است ،روح از بدن ةمعناي ازال به« قيل» ةاصل کلم
ظتر  ن و اگتر اصتل عمتل در   « قيول » لفت  روح باشد،  ةاگر کسی متولی اين ازال ،شود عمل می

أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُيِولَ  : »قرآن کريمهمانند آيات ذيل در  ؛ودر کار می به «موت»گرفته شود، لف  

قُيِلَ الْإَِْسانُ » (؛17 انفال:« ) قَيَلَهُم لكََِّ اللَّهَ فَلَمْ تَقْيُلُو ُمْ وَ» ؛(144 عمران: آل« ) أَعْقابِكُم  عَلىاَْقَلَبْيُمْ 
 (.656: ق1412، ( )راغب اصفهانی17 عبس:« ) ما أَكْسَرَه

متعتال، مغضتو  واقت،     طترف خداونتد   معناي نفرينتی علیته آنتان کته از     به نیز« قيل»لف  
«  قُيِولَ الََْرَّاصُوون  »و  (30 :هتوبت « ) قاتَلَهُمُ اللَّوهُ أَََّوى يُفْفَكُوون   »مانند: ؛ کار رفته است به ،شوند می
معتقتد   ،«قيول »معنتاي   دربتارة  ،نیز در کتا  لغت ختود  البحرين مجم، مؤلف(. 10 ذاريات:)

« قواتَلَهُمُ اللَّوهُ أَََّوى يُفْفَكُوونَ    »ماننتد:   ؛است اين لف  براي نفرين و لعنت استتعمال شتده استت   
 (.450 /5   :1375 ،( )طريحی4 منافقون:)

 هتاي  قادمصت  یبررسو  استجن  سخت  یسنت، موضوع یکيزیفحذف  يمعنا به «قيل»
آن  بیتانگر  ،(60-56: ق1417، کتل یه؛ 96-65:  1387، یذوقت  ر.ک.) ميکرقرآن آن در 

صورت  ، بهیالهکه در کالم  -آن يها یوگيو تيرعاخاص، با  وضعیتدر  است که کشتن
 و حرمتت جتان   تیت اهم مستئله،  نيا لیدل. استمجاز  ،دفاع از خود يبرا -مفصل تبیین شده
 اریبست  اي شدن خون، مسئله ختهير است؛ بدين شرح که در مکتب اسالم، یاسالمدر گفتمان 

 ،نيت ابتر   افتزون  ؛دکربه آن مبادرت  ،یسادگ به دينباو  توان ینمکه  شده است یابيارز ریخط
بتا   وستته یپ از ايتن روي، قتتال و قتتل،   و گستترده استت و    یمنفت  ،یاقتدامات  نیچنت  يامدهایپ

 (.83: ق1381، یلیزحه است )بودتوجه  ، موردیاسالمدر فقه  ،يديتحدمالحظات 
 يستاز  برجستته ، در یداخلت  ستندگان ينو برختی مستشرقان و  بیشتراست که  یحال در نيا

انتد.   هدانستت استالم   یاصتل زبتان   را ریشمش کوشیده واسالم  ةتوسع يالگودر  عنصر خشونت
استالم   يفطتر  تیجذابو  یاقناع يها تیظرفانگاشتن  دهينادبه  ،جن  گاهيجادن کر رن  پر
افزارنه همچتون دعتوت، ذم ته و جهتاد      نرمی میمفاهمقوالت و  یحت از اين روي، انجامد؛ می
و  شتده منتقتل   يافتزار  ستخت  ةبته حتوز   ناآگاهانته،  اصورت آگاهانته يت   ، بهمکتب اسالم در

 اند. دست داده را از شيخواصالت 
از  ،تيت نها ، دررهیست بتر نصتوص و    یمبتنت  يهتا  دگاهيد ي کها ینظام ريتصو، نيا وجود با
 بتا جهتاد را   یزنجتان  دیت عم هللا تيت آ متثالا  ؛استت  متفاوت با قتال اریبس ،اند دهکره عرضجهاد 
 قترار داده  عنوان و اثتر   ي ليذرا  دو آن ده وکر یمعرفو  دانسته معادل «مسلحانه ةمخاصم»

آن را  يهتتا وهیشتت، مقتتدمات و طيشتتراامتتا  ؛(34:    1385 ،یزنجتتان دیتتعم ر.ک.) استتت
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معتقتد   ،«قيول »معنتاي   دربتارة  ،نیز در کتا  لغت ختود  البحرين مجم، مؤلف(. 10 ذاريات:)
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به جن   شتریبو  ستینسخت، منطبق  يها جن ده که با اصول و قواعد کر نییتب يا گونه به
 .( 1383، یزنجان دیعم ر.ک.) اهت داردشبنرم 

 حيصتر حکتم   و به يیگرا افزار مصداق بارز سخت ةمثاب که جن ، به کنیمالبته بايد توجه 
دو  نیبت  همنازعت صورت بروز هرگونه تعتار  و   را درزيمطلو  باشد؛  تواند ینم ميکرقرآن 

 ََيالْمُوفْمِن إِنْ طائِسَيانِ مََِ  وَ»آن است:  زیآم مسالمتفصل  و ، حلهیاول ةفیوظگروه از مسلمانان، 
أَمْورِ اللّوهِ    يإِلو ءَ يتَس يحَيّ يتَبْغ يالَّيفَقاتِلُوا  یاْألُخْر يعَلَفَإِنْ بَغَتْ إِحْفا ُما  نَهُمايْبَاقْيَيَلُوا فَأَصْلِحُوا 

  يعنی: (؛9 حجرات:« )ََيالْمُقْسِط حِبُّيُأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ  بِالْعَفْلِ وَ نَهُمايْبَفَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا 
صتلح و   ،شتان يا انیت مبرخاستتند، پتس    رگيکديبه قتال با  مانيااز اهل  فهيطاو اگر دو 

پتس بتا او    ،ظلتم روا داشتت   يگتر يددو بر  از آن یکي. پس اگر ديسازمصالحه برقرار 
استاس   بتر  شتان يا انیت م ،کترد  نیچنت گردن نهد. پس اگر  یالهبه فرمان  نکهيا تا دیبجنگ

 ،کتته همانتتا خداونتتد  ديیتتنما شتتهیپو قستتط  ديستتازعتتدل، صتتلح و مصتتالحه برقتترار  
 .دارد یمقسط را دوست  کنندگان شهیپ

 
نیتز  ختاص و   وضتعیتی استالمی در   ةجامعت )ع( و حاکمتان   اطهار ةبرخی ائم سبب، نیهمبه 

 يافتزار  ستخت اصالت جنت    دربارة آن توضیح خواهیم داد، ،ادامه که در مواضعی مختلف
ستمت مکته    حرکتت بته   آغتاز )ع( نیتز در   امام حسین که چنان ؛اند دهکر ینف)قتال( را نقد و 

( و ختود و  168:  1359، يدیشته « )ستت ینجنت    ،من در حال حاضتر  ةفیوظ» کرد: حيتصر
دهتان لشتکر    سربازان و فرمتان  ها بار ،تا ظهر عاشورا یحتبه کربال و  دنیرس از قبلتا  ارانشي
 خواندند.  از جن  فرا زیپرهو  راه راسترا به  ديزي

بته   یمنتهت  یانيت پا هاي در لحظه آنجا که ؛ستگشا )ع( ره نیحسکالم امام  زمینه، نيادر 
شتما را   ریت خمتن   !ديبشتنو ! ستخن مترا   دیت مکنشتتا    !متردم : »فرمتود  به سپاه دشمن نبرد، خطا 

اگتر ستخن مترا     !ام شتما آمتده   نیسترزم بته   يکارچه  يبرا ميبگوبه شما  خواهم یممن  !خواهم یم
جنت  کته هتر لحظته ممکتن استت        نيت ا، ميگتو  یمت من درستت   ديديدو  ديدادو انصاف  ديدیشن
 (.170:  1359، يدیشه« )...خواهد خاست بر انیم ، ازردیدرگ
 
 

 قدرت نرم. 3-2
. جتوزف نتاي   دکتر دو نوع سخت و نترم تقستیم    رب را قدرت توان می کلی اي بندي ر طبقهد

وابستته   ،قدرت نرم به قدرت سخت ،اند تنیدهچند قدرت نرم و سخت در هم  است هر معتقد
 طريتق  ازهتا   خواستته آوردن  دستت  توانتايی بته   ، عبتارت از نتاي، قتدرت نترم    ةگفتت  بته  .نیست
  ،وي اعتقاد به است. دادن جاي اجبار يا امتیاز کردن به مجذو 

. گیرد میصورت  ها سیاستسیاسی و هاي   ايدهفرهنگی،  هاي  جذابیت طريق ازاين کار 
مشروعیت دارد، قدرت نرم ما تقويت شتده   ،چشم ديگران ما درهاي   سیاستکه  زمانی
 شتما و آنچته شتما   هتاي    ايتده  کنیتد  متی که شما ديگتران را وادار   زمانی ،واق، است. در
 زيادي )امتیاز يا اجبار( صترف  ةهزين ،که براي اين کاربپذيرند، بدون اين خواهید را می

:  1387 پتووه،  گلشتن ) ايتد  کترده شما از قدرت نرم استتفاده   ،کنید، در آن صورت
22). 

 
 معتقتد استت  وزف نتاي  جت ، الملتل  بینروابط  ةعرص سطح کالن و در در ،به عبارت ديگر

جتاي   بته هتا   آن و استتفاده از قتدرت معنتوي و اجتمتاعی     دن متردم کر جلب يعنی قدرت نرم
توانايی نفوذ  :شده است بیان قدرت نرم بدين شرح دربارةکلی  یتعريف ،نهايت رد. شاناجبار
ملتت و   کتردن  نظر و متقاعتد  جلب طريق ازهدف تحمیل خواست  با ها انديشهگذاري بر  اثرو 

 .(44:  1387)رشید،  فیزيکی اجباربدون استفاده از زور و  ،دولت
 کته ات ديگتران استت   حدهی به ترجی قدرت نرم، توانايی شکل ، مراد ازبه عبارت ديگر

و نتوع اجبتار    از ،زمختت و ستخت قتدرت    ةچهتر  حالی کته  در است؛ نوع اقناع از ،جنس آن
توجته   متورد  ،ايجتاد جاذبته   طريتق  به اشغال فضاي ذهنی کشتور ديگتر از   و کردن است وادار

يابتد کته بتوانتد اطالعتات      ي  کشور به قدرت نرم دستت متی   زمانیهمچنین خاص است؛ 
اي  گونه ختالفات را بهکار گیرد و ا اختالف به دادن به موضوعات مورد منظور پايان را به خود

 .(10:  1382 )ناي، گیردبامتیاز ها  آن ترسیم کند که از
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بتر   گتران يدداشتتن  او يیتوانتا و بتر   استت جنس نفتوذ    قدرت ازگفت  توان مینهايت  در
 کنتد  متی ( داللتت  یستلب )قتدرت   يکتار نتدادن   انجتام  ايت ( یجابيا)قدرت  يکار دادن انجام

 :است یاصلدو شکل  ، دارايمنب، ثیح از و (386-369م: 1998، 1)واسکوز
 ؛ابدي یم نمود شکل زور قدرت سخت که بر اجبار، استوار است و به الف(
 ابتد ي یمت  نمتود  ر يپتذ شتکل   ، استوار استت و بته  تیجذاباع و قناقدرت نرم که بر  ( 

 (.24-7:  1387، يافتخار؛ 82-35 : 1387، ينا)
 قيت طر از خواسته نیتأمبه  گريباز ،آن یطکه  کند میداللت  منازعه استیسبر  نیز جن 
  (.15تا  10م: 2001، 2مسنجر) دنک یمقدرت اقدام  زیآم مسالمت ریغکاربرد 
ظهتتور  ةواستتط هبتت در عصتتر حاضتتر، گرانيبتتازو  وضتتعیتبتته تحتتول ابزارهتتا،  توجتتهبتتا 
 ند از:  ا عبارت ها آن یاصل ةدو گونو  متحول شده زین ها جن  تازه، يها يورافن

و رفتارهتا   رییتغ براي ینظام يابزارهابار  کاربرد خشونت يمبنا که بر جن  سختالف( 
 ؛شود یم و اجرا یطراح خاص هاي فيافتن به هد دست
بر  يگذار اثر براي رفته شیپو  نينو یارتباط يابزارهاکاربرد  يمبنا که بر جن  نرم ( 
و  يافتختار ) دشتو  یمت  و اجترا  یطراحت  ختاص  هتاي  فيتافتن بته هتد    و دست يرفتار يمباد
 .(50-45:  1388 ،یشعبان
 
 جهاد بارةهاي غالب درکرد روي .3

 نیهمچنت و  یاستالم جوامت،   هاي دگرگونی بر آن ةگستردآثار  نیز و تیحساس لیدل جهاد به
و  دیت تول مختلتف  یيهتا  دگاهيد ،جهینت و درقرار گرفته  اریبس يها لیتحل، موضوع یجهاننظم 

و  پتردازيم  متی  هتا  هيت نظر نيابه  صورت مختصر به ،نخست، قسمت نياعرضه شده است. در 
 .کنیم بیان میرا  برگزيده دگاهيدسپس 
موجتود در   يهتا  هيت نظرديگر  و دکر يیشناساکلی را  کرد رويدو  توان یم رة جهادبادر
 نيت اکلی قترار داد.   کرد روي، در اين دو ياستنادو  یلیتحل يها تفاوتوجود  بارا  زمینهاين 
 ند از: ا عبارت ها دگاهيد

                                                
1. John Vasquez
2. Charles Messenger

 يحداکثر کرد روي .1-3 
که به کاربرد  شود یمشناسانده  یاستیسو  یابيارز ، مصداق کامل قتالجهاد، دگاهيد نيادر 

 : کند میداللت  ريزبا اغرا   ،دشمنسرکو   يبرا و ابزار نظامی خشونت
 عنتوان  کته بتا   یخارجتعر  دشمن  برابر در یاسالم از بالد، نظام و جامعة انتیصالف( 

 ،آن يبترا  ،یشترع و  یعقلت  ثیت ح شتده و از  تعريتف  فقهتی  هتاي   ادر کتت  ،«یدفاعجهاد »
 ،کتل یه؛ تتا  یبت  ،ینت یخم يموستو ؛  1387 ،توستی  ر.ک.فتت ) يا تتوان  یم اریبس هاي ديیتأ

 .(ق1368 ،تیمیه ابن؛ ق1417
 لیت دل کننتده( کته بته    )بغتی  یبتاغ برابتر   در یاسالم ةجامع یداخلات نظم و ثب تيتقو ( 
 :م2006 ،هيالجوز قیم ابن ؛ق1415 ،يالماورد) است شده یکيزیف مقابلة، مستوجب یسرکش
 .(320-310 :الف  1385 ،یزنجان دیعم؛ 778-780
شتده   اديت  يیابتداجهاد عنوان  با ،که از آن« كلمة اهلل» منظور توسعة مبارزه با کافران به ج(
 ،یزنجتان  دیت عماستت ) مطترح   اریبست  يهتا  بحتث  ،آن نبتودن  واحب ايوجو   دربارةو البته 
1383 : 334-336). 

 
 یحداقل کرد روي. 2-3
جهتاد ختارج    قلمترو  آن از گونتة  دو ايت   يت  ونقتد   شتده  يتاد سته مصتداق    ،دگاهيد نيادر 
 شرح برشمرد:  دينب توان می را دگاهيد نيااصول  .دشو یم

 ،معنتا و کتاربرد   حیتث  ازآن را  برخی صورت که نيبد؛ يیابتداجهاد وجو   ینفالف( 
 .(84:  1382 ،يآباد نجف یصالح ر.ک.) اند دانسته یاسالمخارج از گفتمان 

دل از احتاکم عت   بتا مختالف   يهتا  گتروه و خروج « بغاة» يمعنادر  یمصداق  یتفک ( 
: ق1417 ،کتل یهد )نبرس «یباغ» مقابل درجهاد  یحداقلبه کاربرد  ،قيطر نياآن تا از  ةگستر
 .(129-113 : 1382 ،يآباد نجف یصالح؛ 66

تتا از   شوند یمل ئقا یشروط ،يضروراقدام  نيا يبراکه  يا گونه ؛ بهدر دفاع ديتحدج( 
 ةفيشتر  اتيت آمستند بته   ،سندگانينو نيا. گیري کنند پیشآن  ةاز کاربرد گسترد ،قيطر نيا
را گتام نخستت در    يداريت پا، صتبر و  لیت قب نيت ااز  يمواردانفال و  ةمبارک ةاز سور 66 و 65
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 .(129-113 : 1382 ،يآباد نجف یصالح؛ 66
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ل بته شتر    قائت  نیز گريد یبرخ. اند دادهقرار  يبعد ةرا در مرحل یدفاعجهاد دانسته و جن  
، تيت نها داننتد کته در   می یدفاعوجو  جهاد  لیدلدشمن را « بودن برابر دو»هستند و « تعداد»

 هتا  دگاهيت د نيابا  يیآشنا براي) است شانيا در انديشة «جهاد يیدگرايتحد»بیانگر  اين نظر،
 .(110-104 : 1382، يآباد نجف یصالح .ک:ن

 ديگتر و  شتود  یمت اثبتات  « یدفاعوجو  جهاد »گروه حداکثر  نيا، نزد بینیم می که چنان
 . دشون یمو خارج  ینف یمصداق اي یتیماه حیث ة مختلف ازبا ادلّ ها نهيگز
 
 قرآن کریمجهاد در هاي  گونه. 4

 گفت قتائالن بته ايتن دو نظريته     توان می جهاد ثدر بح شده ياد دگاهيددو  در نقد و ارزيابی
 تیماهدر نوع نگاهشان به  ،تفاوت دارند گريکديبا  ،يجهاد اتیعمل گسترة حیث ازچه گرا

در  راهتا   آن تتوان  می جهاد ماهیت پنداشتن ینظام لیدل ند و بهگريکدي هیشب يحدود تا ،جهاد
در نقتد طترف    طرف ي  از دو هر يسو شده از عرضهمستندات  یبررسد. قرار دا دسته  ي

 و« قيوال » واژگتان  از ،هتا  آن کته در  یاتيت رواو  اتيت آاز  هتا  بتار  ايشتان  دهتد  یممقابل نشان 
 نظتر متی رستد    بته  ؛ حتال آنکته  انتد  دهکتر استتفاده  در بحث جهاد  ،گفته شده سخن« مرابطه»
 .  است «مرابطه»و  «قيال» با متفاوت واژه و معنا، حیث از« جهاد»

نظتر   بته حتال آنکته    ؛دنت ک یمت ی تتداع جهاد  ةعرص گرايانه را در افزار يی سختالگو ،قتال
مناستبات   تيريمتد  عرصتة  انته در گراي افتزار  نرم يیالگوبر  ، جهادقرآن کريممنظر  از رسد یم

ايتن   ،استتفاده کنتیم   در اين زمینته  «جن » ةاز واژ میبخواهاگر  از اين روي کند؛ داللت می
ايتن  شده در  و الزم است مفاهیم ياد شود یمرا شامل  نرمجن  و  سختجن   دو نوع واژه

 هتاي  ي ستوم بته نظريته   کترد  رويشتدن   اضافه ،اين کار ةنتیج .ندشودو دسته تبیین و تشريح 
 جهاد است.بارة مطرح در
شتده از جهتاد در    یفت معر يهتا  گونه و نییتب را معنا نياستندات و م یمبان ،قسمت نيادر 
 :ند ازا عبارتها  آن نيتر مهمکه  کنیم را معرفی می ميکرقرآن 

 
 

 یالهجهاد . 1-4
حسن و کامتل بته انجتام    نحو ا را به یالهمخلوقات است و خلق شده تا عبادت  اشرف ،انسان

 ؛ از ايتن روي، برستد  شتده از خلقتت ختود    تعیین و به هدف بداي اعتال قيطر نيارساند تا از 
جهتاد   دادن است که خداوند متعال بتا ربتط   شدن يیخدا يبراتال  ، جهاد گونة نيتر يیمبنا

ما  وَ اجْيَباكُمْجِهادِهِ  ُوَ  اللّهِ حَقَّ يفِجا ِفُوا  وَ»ده است: کر نییتب بدين صورت آن را ،به خود 
 كُوونَ يَلِ  واا  يفو  وَمَِْ قَبْلُ  ََيالْمُسْلِم سَمّاكُمُ ُوَ  مَيإِبْرا  كُمْيأَبمَِْ حَرَجٍ مِلَّةَ  َِيالفِّ يفِ كُمْيْعَلَجَعَلَ 

اعْيَصِومُوا بِاللّوهِ  ُووَ     وَ الزَّكواةَ آتُوا  الصَّالةَ وَ مُوايفَأَقالنّاسِ  يعَلَشُهَفاءَ  تَكُوَُوا وَ كُمْيْعَلَ فًايشَهالرَّسُولُ 
  يعنی: ؛(78 :حج« )رُيالنَّصَِعْمَ  وَ يالْمَوْلفَنِعْمَ  مَوْالكُمْ

استت   يیختدا . او ديینماتال   است، یاقدام نیچن ةستيشا که چنانشدن،  يیخدا يبرا
رنج شما باشد، بر شتما حمتل ننمتوده     ةيمارا که  يزیچ ،نيد و در دهيبرگزکه شما را 
 دهیناممسلمان  ،نيااز  شیپشما را  است. خداوند میابراه ،پدرتان نيیآهمان  نيااست. 

 گتر يد يبرا دیهست یگواهشما گواه است و شما خود  يبرا امبریپ ،قيطر نيااست. در 
 يمتوال کته او   ديت گردو به خدا متوستل   دیبده تو زکا ديینمانماز  ةپس اقام مردمان؛
 . است اوري نيبهترو  موال نيبهترو شماست. ا

 
 قابل استنتاج است:  نکته بدين شرح در بحث جهاد،چند  ،فهيشر ةيآ نيااز 

 انیت ب« )لیت تعل» يبترا  ،يیمعنتا  حیتث  ازکار رفته کته   به« يف» ف جرحرالف( در اين آيه، 
را  دواستت و مقصت  مجاهتده   تيت غا یتانگر ب ،(166 :م2005)االستمر،   رود یمت کتار   ( بهتيغا
 . رساند یم

کته مشتابه آن را در    استت  معطتوف شتده  « اهلل»صرفاا بته   ، مجاهدهفهيشر ةيآ نيادر   (
 نجتا يادر مجاهتده  منظور از  ،نيبنابرا ؛فتيا «اهلل يف»با کاربرد  توان ینم يجهاد اتيآ ديگر
 .  شود یمختم « اهلل»که به  است یتحول

 یبرخت بتر   یمبتنت ، آيته  نيت انظتر در   کته مجاهتدة متورد    استآن  بیانگر ،هيآ ج( مناسبت
است کته   یعملو  ينظرمختلف  يها عرصهخداوند متعال و در  يسو شده از عرضهامکانات 

 . (15:  1380ي، ازيا ر.ک.) شود یمختم  یاله تيوال، به تينها در
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حسن و کامتل بته انجتام    نحو ا را به یالهمخلوقات است و خلق شده تا عبادت  اشرف ،انسان
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جهتاد   دادن است که خداوند متعال بتا ربتط   شدن يیخدا يبراتال  ، جهاد گونة نيتر يیمبنا

ما  وَ اجْيَباكُمْجِهادِهِ  ُوَ  اللّهِ حَقَّ يفِجا ِفُوا  وَ»ده است: کر نییتب بدين صورت آن را ،به خود 
 كُوونَ يَلِ  واا  يفو  وَمَِْ قَبْلُ  ََيالْمُسْلِم سَمّاكُمُ ُوَ  مَيإِبْرا  كُمْيأَبمَِْ حَرَجٍ مِلَّةَ  َِيالفِّ يفِ كُمْيْعَلَجَعَلَ 
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استت   يیختدا . او ديینماتال   است، یاقدام نیچن ةستيشا که چنانشدن،  يیخدا يبرا
رنج شما باشد، بر شتما حمتل ننمتوده     ةيمارا که  يزیچ ،نيد و در دهيبرگزکه شما را 
 دهیناممسلمان  ،نيااز  شیپشما را  است. خداوند میابراه ،پدرتان نيیآهمان  نيااست. 

 گتر يد يبرا دیهست یگواهشما گواه است و شما خود  يبرا امبریپ ،قيطر نيااست. در 
 يمتوال کته او   ديت گردو به خدا متوستل   دیبده تو زکا ديینمانماز  ةپس اقام مردمان؛
 . است اوري نيبهترو  موال نيبهترو شماست. ا

 
 قابل استنتاج است:  نکته بدين شرح در بحث جهاد،چند  ،فهيشر ةيآ نيااز 

 انیت ب« )لیت تعل» يبترا  ،يیمعنتا  حیتث  ازکار رفته کته   به« يف» ف جرحرالف( در اين آيه، 
را  دواستت و مقصت  مجاهتده   تيت غا یتانگر ب ،(166 :م2005)االستمر،   رود یمت کتار   ( بهتيغا
 . رساند یم

کته مشتابه آن را در    استت  معطتوف شتده  « اهلل»صرفاا بته   ، مجاهدهفهيشر ةيآ نيادر   (
 نجتا يادر مجاهتده  منظور از  ،نيبنابرا ؛فتيا «اهلل يف»با کاربرد  توان ینم يجهاد اتيآ ديگر
 .  شود یمختم « اهلل»که به  است یتحول

 یبرخت بتر   یمبتنت ، آيته  نيت انظتر در   کته مجاهتدة متورد    استآن  بیانگر ،هيآ ج( مناسبت
است کته   یعملو  ينظرمختلف  يها عرصهخداوند متعال و در  يسو شده از عرضهامکانات 

 . (15:  1380ي، ازيا ر.ک.) شود یمختم  یاله تيوال، به تينها در
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 يبترا جهتاد، بته اقتدام افتراد      نيادیت بنرکتن   گفتت  توان یم شده موارد ياد يبند جم،در 
« اهلل يفو جا وفوا  » ریتعب استفاده از باکه  شود یمعمل اطالق و نظر  دو حوزة شدن در يیخدا
  «اهلل» ،آن اریت مع ديت باکته   شتود  یمارزنده را شامل  یتحولاقدام،  نيااز آنجا که  است.ده مآ

 تتوان  ینمت آن  يبترا  یانيت پامترز و   چیهت است که « حَقَّ جِهادِه» زین متعال خداوند ریتعب ،باشد
و صتفات حتق را در    استما  ،است کته انستان   یقيطر، يجهاد ریمس ،معنا نياد. در کرتصور 
 رامتون یپو  شتود  متی متحتول   ،گتذر  ره نيت او از  دکن یم یمتجل تشیظرفقدر توان و  ، بهخود

 ديت مؤ ،صفات حتق  و مربو  به اسما یاصل يها هينظر. تأمل در کند دگرگون می زینخود را 
ذکتر شتده   هتا   آن يبترا کته   يیهتا  یوگت يوگذشتته از   ،و صتفات  استما  نيامعناست که  نيا
زدن  هتم  بتر  يمعنا بهها  آن ةرند و اشاعمؤث ،ساحت عمل ، در(82:  1386 ،ینانيد یمیابراه)

 . است ینیعمناسبات 
و  استما  نيت ااز  يا یتجلت ندارنتد و   یاصتالت اصتوالا   هتا  تیت نیعد کتر ادعتا   تتوان  یمت  یحت
بته جهتان   ها  آن و انتقال ،و صفات اسما نيابرداشت ما از  چگونگی ز اين روي،ند؛ اا صفات

آن استت کته    ،ستخن  نيت ا يمعنتا د. کنت را دگرگتون   هتا  نظتام  توانتد  یمت و  استمهم  ،ینیع
 یمنتهت  یرونت یب ینت یع يهتا  ستاخت تبت، آن،   انستان و بته   رییت تغ(، به اهلل يفمجاهده ) گونه نيا
 دکتر معنتا  محتور   فترد  و یذهنت  ،یروحتان صترفاا   یرا تحتول  آن تتوان  ینمت و  ديت نباو  شود یم

 . (96-80:  1384)افتخاري، 
 
 يدیتوحجهاد . 2-4

إِنَّ اللّوهَ لَمَو َ    سُوبُلَنا وَ  نَّهُمْيَلَنَهْفِ نايفجا َفُوا  ََيالَّا وَ»: فرموده است قرآن کريمخداوند متعال در 
 مانيها راه ،قیتحق ه مجاهده در ما اهتمام ورزند، بهو آنان که ب» يعنی: ؛(69 :عنکبوت) «ََيالْمُحْسِن
 . «است کوکارانینهمراه  خداوند بهو همانا  میانينما یم شانيارا به 

کتار   بته «( اهلل ليسوب  يف» یعموم يالگو با)متفاوت « يف» ف جرحر زین فهيشر ةيآ نيادر 
 نيت ا«. اهلل»؛ نته  معطوف استت « َا»اما مجاهده به  است؛ نیشیپمورد  هیشب ،ثیح نيااز  رفته و
 بحتث را  متورد  ةيت آ ،جته ینت کترد و در  ریتفست « اهلل»بتا  « َا»دانستن  با معادل توان یم را موضوع

 کته مستئله   نيت ا نیتز  و یقرآنمستند به اصالت زبان ؛ اما دانست نیشیپبند  يبرا گريد يديمؤ

 ،يرینصت  ر.ک.) نتدارد  یوجهت  ،کتا  نيا، اصوالا در کامل يیمعناتطابق  ن باکاربرد واژگا
 يمعنتا  بته  و تر عامرا « َا»بوده و  هيآدو  نيادر « اهلل»با « َا»ل به تفاوت ئقا ،(31-64 : 1387
مهتم در بحتث    يریتفست  ةچنتد نکتت   ،استاس  نيابر  کرده است؛ یابيارز يدیتوح ینیب جهان

  :قابل استنتاج است جهاد، بدين شرح،
هماننتد معتاد،    ،«اهلل»مربو  به  هاي ديگر مقوله همراه شدن یاله ،فهيشر ةيآ نيادر الف( 
 نیهمت بته   ؛نظتر استت   متد   یالهت شکر نعمت  از شرک، اخالص و يدور، ایدن قتیحقدرک 

ختود و جامعته داللتت     نشیت باصتالح کتل    شدن ذکر نشده و مجاهده بتر  يیخدا، فقط لیدل
 نیشت یپ اتيت آ يمحتوا. توجه به استمعنادار  ،مقام نيادر « َا»کاربرد  کند؛ از اين روي، می

 معناست. نيا ديمؤشده،  یمنته سوره انيپا در فهيشر ةيآ نيابه ذکر  ،تينها که در
 هتا،  در آن کته  نیشت یپ اتيت آ تمتام  د عصتارة کتر ادعتا   تتوان  یمت  علتم مناستبات   اساس بر
:  1380 ،يازيا) استده متناسب آ ، بهفهيشر ةيآ نيادر  شده، انیب مانيامختلف  هاي جنبه
 .دکر ریتعب در عمل و نظر یواقعشدن  توان از مجاهده به مؤمن می و( 54-56

« یقتال» ریتفسبا  و اين نظر (نَّهُمْيَلَنَهْفِ) است شده دانسته تيهدا جهاد، جةینت ،نجايادر   (
از گرايانته   افزار نرم يریتفس توان یم ؛ از اين رويحداکثري مناسبت ندارد کرد رويو  هيآاز 

 د. کر یابيارزتر  را مناسب مانيا یعنيجهاد، 
خداونتد   ظتاهراا  .شتود  یم ديیتأ زین فهيشر ةيآجهاد با توجه به مفعول  یمانيا يمحتوا ج(
بتود، الزم   نیچنت را اگتر  زيت  ؛ده استکراراده ننرا  تيهدا یعموم يمعنا ،«نَّهُمْيَلَنَهْفِ»متعال از 

« ياِلَو »و  یستت ن نیچنت (. حال کته  [ سُبُلَنايال] نَّهُمْيَلَنَهْفِ)استفاده شود « ياِلَ» ف جراز حر دش یم
 یالهت اهتدان، سبتببل   مج يبترا بتدين ترتیتب،    ؛است« سُبُل» ةواژ ،«ی ُفَ»موضوع  ،کار نرفته به

 .شود یمآشکار 
 ،شده ذکر حیتوضبا توجه به  زین« َا»اتصال آن به  و «ليسَبِ» از واژة جم، صورت کاربرد
 ليسب» نيت ا ،مختلف يها بخشاما در  ؛است یکي« اهلل ليسب»معنا که  نابد ؛است قابل درک

 .  شود یم« سُبُلَنا»ها  آن د و مجموعشوآشکار  ديبا« اهلل
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 ،يرینصت  ر.ک.) نتدارد  یوجهت  ،کتا  نيا، اصوالا در کامل يیمعناتطابق  ن باکاربرد واژگا
 يمعنتا  بته  و تر عامرا « َا»بوده و  هيآدو  نيادر « اهلل»با « َا»ل به تفاوت ئقا ،(31-64 : 1387
مهتم در بحتث    يریتفست  ةچنتد نکتت   ،استاس  نيابر  کرده است؛ یابيارز يدیتوح ینیب جهان

  :قابل استنتاج است جهاد، بدين شرح،
هماننتد معتاد،    ،«اهلل»مربو  به  هاي ديگر مقوله همراه شدن یاله ،فهيشر ةيآ نيادر الف( 
 نیهمت بته   ؛نظتر استت   متد   یالهت شکر نعمت  از شرک، اخالص و يدور، ایدن قتیحقدرک 

ختود و جامعته داللتت     نشیت باصتالح کتل    شدن ذکر نشده و مجاهده بتر  يیخدا، فقط لیدل
 نیشت یپ اتيت آ يمحتوا. توجه به استمعنادار  ،مقام نيادر « َا»کاربرد  کند؛ از اين روي، می

 معناست. نيا ديمؤشده،  یمنته سوره انيپا در فهيشر ةيآ نيابه ذکر  ،تينها که در
 هتا،  در آن کته  نیشت یپ اتيت آ تمتام  د عصتارة کتر ادعتا   تتوان  یمت  علتم مناستبات   اساس بر
:  1380 ،يازيا) استده متناسب آ ، بهفهيشر ةيآ نيادر  شده، انیب مانيامختلف  هاي جنبه
 .دکر ریتعب در عمل و نظر یواقعشدن  توان از مجاهده به مؤمن می و( 54-56

« یقتال» ریتفسبا  و اين نظر (نَّهُمْيَلَنَهْفِ) است شده دانسته تيهدا جهاد، جةینت ،نجايادر   (
از گرايانته   افزار نرم يریتفس توان یم ؛ از اين رويحداکثري مناسبت ندارد کرد رويو  هيآاز 

 د. کر یابيارزتر  را مناسب مانيا یعنيجهاد، 
خداونتد   ظتاهراا  .شتود  یم ديیتأ زین فهيشر ةيآجهاد با توجه به مفعول  یمانيا يمحتوا ج(
بتود، الزم   نیچنت را اگتر  زيت  ؛ده استکراراده ننرا  تيهدا یعموم يمعنا ،«نَّهُمْيَلَنَهْفِ»متعال از 

« ياِلَو »و  یستت ن نیچنت (. حال کته  [ سُبُلَنايال] نَّهُمْيَلَنَهْفِ)استفاده شود « ياِلَ» ف جراز حر دش یم
 یالهت اهتدان، سبتببل   مج يبترا بتدين ترتیتب،    ؛است« سُبُل» ةواژ ،«ی ُفَ»موضوع  ،کار نرفته به

 .شود یمآشکار 
 ،شده ذکر حیتوضبا توجه به  زین« َا»اتصال آن به  و «ليسَبِ» از واژة جم، صورت کاربرد
 ليسب» نيت ا ،مختلف يها بخشاما در  ؛است یکي« اهلل ليسب»معنا که  نابد ؛است قابل درک

 .  شود یم« سُبُلَنا»ها  آن د و مجموعشوآشکار  ديبا« اهلل



74 / تبیین راه برد نرم افزار گرایانة جهاد در قرآن کریم

 «آمَنُوا آمِنُووا بِاللَّوهِ   ََيالَّا هَايُّأَ اي» که در آية شريفةآن  يارتقاو  مانيا، آنکه کالم خالصة
 اتیت ح يهتا  عرصته  تمتام در  بايتد  استت کته   در جهتاد  گتام  نیدومت  ذکر شده، (136 :نساء)

نتوع نگتاه    نيا ،بینیم می که چنان. ابدي تیموضوع یمانيا اتیح، آن جةینت تا در ردیگصورت 
معتادل  ( يافتزار  ستخت شکل ) قتالبا آن را  توان ینمو  استانه گراي افزار کامالا نرم به جهاد،
 دانست. 
 
 یالله لیسب جهاد فی. 3-4
 ةبرجستت  ازیامت. ردیگ یمصورت  راه خدا است که در یاقداماتناظر بر  ،مرتبه از جهاد نیسوم
 یراهت هتر   که است یرسالت و اين، دکن یم  ينزد« اهلل»آن است که مجاهد را به  ،جهاد نيا
هتا   آن ن استت کته  ايت  ،نینخستت  آن از دو گونتة  زيتمتا اما وجه  ؛دنک یم فايامقصد   بارةدر
مراتتب   اول و دوم بته  يهتا  گونه سبب، نیهمبه  ؛ابندي یممعنا  ،«مقصد»به  رسیدنصورت  در
 دستته مفتاهیم  و جهتاد، بتا د   گونته  نيت اهستتند.   اهلل لیستب ی فو البته دشوارتر از جهاد  تر یعال
 لَةَيالْوَسو  هِيْو إِلَابْيَغُووا   آمَنُووا اتَّقُووا اللّوهَ وَ    ََيالَّوا  هَايُّأَ اي»شده است:  یفمعر ميکرقرآن در  یاصل

 يتقتوا  !ديت ا آورده متان ياکته   یکستان  يا» يعنی: ؛(35 :مائده) «تُسْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ لِهِيسَب يفجا ِفُوا  وَ
و در  ديینمااست را تدارک  یالهشأن  ه درک يابزار ،یالهبه تقر   لینمنظور  و به ديینما شهیپ یاله
 . «!ديشوباشد تا رستگار  !ديینمامجاهده  یالهراه 

 ند از:  ا جهاد عبارت گونه نيامالحظات مربو  به 
 ؛ابدي یم تیموضوع هیاول مانيا یعني، یالهفرد به راه  دنیرساز  پسجهاد  گونه اينالف( 
 قدم یالهدر راه  ،(ديآ یمادامه  که در يیمعنا از مجاهده )به ، فرد مسلمان پسگريدبه عبارت 

 . ابدي یم تیموضوع اهلل لیسب یفمجاهده ، پس نيااز  و گذارد یم
و سپس  یمانيا يها مجاهده ،است که در آن صورت يرستگار، مجاهده نيا تيغا ( 
 گفتت  تتوان  یمت  مراتتب استت،   سلستله  يدارا ،مانيا نکهيابه  تيعنا. با دنشو یممطرح  یاله
آن را شتامل   یعتال و  يینهتا  ةمرتبت  ،یمتان ياو جهتاد   نيآغتاز  يهتا  مرتبه ،اهلل لیسب یفجهاد 
 .  شود یم

 نيت اتتا بتتوان   استت  سن   گران يا توشه دنيد تدارک ازمندین، اهلل لیسب یفمجاهده  ج(
د. خداونتد متعتال از تقتوا، رحمتت     کتر  یطت  یمانيابه جهاد  ، يعنی رسیدنآن انيپا راه را تا
 ده است.  کر ادي ديمؤعنوان عوامل  ... بهمؤمنان، صبر و ديگر یهمراه، یاله

استت کته    یتالشت  گونته  هتر  عبارت از ،یهالل لیبس فی جهادمعناي عام ، بینیم یم که چنان
منحصتر   بته قتتال،  و  ارندیبست  ،تتال   نيا هاي قادمص. دده یمانجام راه خدا  انسان مؤمن در

 ،اهلل لیستب  یفت جهتاد  براي مفهوم عام  یمصداقصرفاا  ،جن  سختشوند؛ از اين روي،  نمی
 . ديآ یمشمار  به ميکرقرآن شارع در  ةیناح خاص از يازیامتبدون ذکر 
آمَنُووا   ََيالَّاإََِّمَا الْمُفْمِنُونَ » آمده استت:  قرآن کريمجهاد در  گونه اين از ديگر یدر تعريف

«  ُومُ الصّوادِقُونَ   أُولئِو َ اللّوهِ   لِيسَوب  يفو أََْسُسِوهِمْ   جا َفُوا بِوأَمْوالِهِمْ وَ  وَ رْتابُوايَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ  بِاللّهِ وَ
 ؛آورنتد  مانياند که به خدا و رسولش ا آنان ،طور مشخص همانا مؤمنان به» يعنی: ؛(15 :حجرات)

 شتان يها جتان بتا امتوال و    ،راه ختدا  نشتده و در  يديت ترددچتار شت  و    ،از آن سپس در مراحل بعد
 «.همان صادقان هستند ،قیتحق به شانيامجاهده نمودند. 
بايتد   شتان  یعتال به هدف  رسیدن يبراو مجاهده  یاله ریمس، مؤمنان در بینیم می که چنان
ممتتاز   ة متال و جتان  دو حتوز  ،یاللهت  لیبس فیجهاد خاص از  فيتعردر  و ندکن اریبس تال 
باشتد؛ اگرچته    ص مجاهده با جتان مصداق خا تواند می جن  سخت، اساس نيابر  ؛اند شده
  . شود یمشامل  زینرا  «تيالمب لةيل»مانند داستان ، ها يفداکار ديگرو  نیستآن  بهر منحص

 
 یمساعدتجهاد . 4-4
 نيت ااز  استت کته  مستلمانان   ايت  ها به رسول خدا گروه ايکم  افراد به  ، ناظرگونه جهاد نيا
. شتوند  یمت برختوردار   اين کتار  يمعنو اي يماد يايمزاو از   ينزدبه مسلمانان  آنان ،قيطر

 واجَرُوا   آمَنُووا مِوَْ بَعْوفُ وَ    ََيالَّا وَ» ه استت: گفت جهاد، سخن نيااز  ،مدر دو مقا متعال خداوند
ءٍ يْشَو ِ بِكُولّ اللّهِ إِنَّ اللّهَ  كِيابِ يفبِبَعْضٍ  يأَوْلأُولُوا اْألَرْحامِ بَعْضُهُمْ  وَ مِنْكُمْ فَأُولئِ َ مَعَكُمْجا َفُوا  وَ
آوردند و هجرت نمودند  مانيا[ هیبيحدصلح  اي از ]شما و و آنان که پس» يعنی: (؛75 انفال:« )مٌيعَل
شما را دارند و مطابق حکم آمده  کانينزدو حکم  نديشمااز  شانياهمراه شما مجاهده نمودند،  و به
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 نيت اتتا بتتوان   استت  سن   گران يا توشه دنيد تدارک ازمندین، اهلل لیسب یفمجاهده  ج(
د. خداونتد متعتال از تقتوا، رحمتت     کتر  یطت  یمانيابه جهاد  ، يعنی رسیدنآن انيپا راه را تا
 ده است.  کر ادي ديمؤعنوان عوامل  ... بهمؤمنان، صبر و ديگر یهمراه، یاله

استت کته    یتالشت  گونته  هتر  عبارت از ،یهالل لیبس فی جهادمعناي عام ، بینیم یم که چنان
منحصتر   بته قتتال،  و  ارندیبست  ،تتال   نيا هاي قادمص. دده یمانجام راه خدا  انسان مؤمن در

 ،اهلل لیستب  یفت جهتاد  براي مفهوم عام  یمصداقصرفاا  ،جن  سختشوند؛ از اين روي،  نمی
 . ديآ یمشمار  به ميکرقرآن شارع در  ةیناح خاص از يازیامتبدون ذکر 
آمَنُووا   ََيالَّاإََِّمَا الْمُفْمِنُونَ » آمده استت:  قرآن کريمجهاد در  گونه اين از ديگر یدر تعريف

«  ُومُ الصّوادِقُونَ   أُولئِو َ اللّوهِ   لِيسَوب  يفو أََْسُسِوهِمْ   جا َفُوا بِوأَمْوالِهِمْ وَ  وَ رْتابُوايَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ  بِاللّهِ وَ
 ؛آورنتد  مانياند که به خدا و رسولش ا آنان ،طور مشخص همانا مؤمنان به» يعنی: ؛(15 :حجرات)

 شتان يها جتان بتا امتوال و    ،راه ختدا  نشتده و در  يديت ترددچتار شت  و    ،از آن سپس در مراحل بعد
 «.همان صادقان هستند ،قیتحق به شانيامجاهده نمودند. 
بايتد   شتان  یعتال به هدف  رسیدن يبراو مجاهده  یاله ریمس، مؤمنان در بینیم می که چنان
ممتتاز   ة متال و جتان  دو حتوز  ،یاللهت  لیبس فیجهاد خاص از  فيتعردر  و ندکن اریبس تال 
باشتد؛ اگرچته    ص مجاهده با جتان مصداق خا تواند می جن  سخت، اساس نيابر  ؛اند شده
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 یمساعدتجهاد . 4-4
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کتامالا آگتاه    ،زیت چند. همانا خداونتد بته همته    ا مقدم گريد یبعضبه ها  آن از یبعض ،یالهدر کتا  
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مَ َ  ََكَُْقالُوا ذَرَْا  مِنْهُمْ وَا الطَّوْلِ أُولُو اسْيَأْذَََ َجا ِفُوا مَ َ رَسُولِهِ  ورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّهِ وَإِذا أَُْزِلَتْ سُ وَ»
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 جانبه جهاد همه. 5-4
آن بته   از از جهاد معرفی و تبیین شده است کته عمتوم مفستران    ی ديگرنوع ،قرآن کريمدر 
 يعنتی:  ؛(53 :فرقتان « )رًايو كَبجا ِفْ ُمْ بِهِ جِهوادًا   وَ ََيالْكافِرفَال تُطِ ِ » اند: عبیر کردهت «جهاد کبیر»
 . «ساز شهیپبزرگ را  يجهاد، شانياا در مواجهه ب پس هرگز از کافران اطاعت مکن و»
خارج و داختل   ةکه در دو جبه رابا کفار و منافقان  نانامسلمتقابل  ةنحو ،جهاد گونه نيا

 نیتی تبجانبته را   همته  مقابلتة اصتل   ،«ریت کبجهتاد  »و با وض، اصطالح کند  می انیب ،قرار دارند
 از: ند ا ن عبارتآ یاصل يها مؤلفهکه  دنک یم

 يهتا  خواستته از  ديت نباوجته   چیهت مستلمان بته    گريبازمعنا که  نابد؛ نکردن اطاعت الف(
 چیهت  زمینته،  نيت او در  دنت ک پیتروي آنتان   تيرضا لیتحص رمنظو هب نامنافقنامشروع کفار و 

 . توان پذيرفت را نمی یهیتوج
 یسرستخت شتدت و   ديت بامقتام مواجهته بتا منافقتان و کفتار       در بدان معنا که ؛غلظت ( 

را  یلت یتحم يهتا  استت یسو  نکننتد طمت،   شتان يادر  ،اشتتباه  بته ها  آن مسلمانان آشکار باشد تا
امتا   ؛استت  اریت مع، 2شتدت  ینفت و  1رحمت، یداخلکه در مناسبات  یحال در ؛ندنگیر شیپ در

 ايو : »میختوان  یمت  قترآن در  که چنان ؛شود یمگذارده  نایبن یسخترسبر شدت و  یتقابلجهاد 
 تحتريم: ، 73 وبته: ت« )رُيالْمَصبِئْ َ  مَأْوا ُمْ جَهَنَّمُ وَ وَ هِمْيْعَلَاغْلُظْ  وَ ََيالْمُنافِق وَ الْكُسّارَجا ِفِ  يُّالنَّبِ هَايُّأَ
و آنتان   !رفتار کتن  یسختشدت و  به شانيامجاهده نما و با  نیمنافقبا کفار و  !امبریپ يا» يعنی: ؛(9

 . «است شانيا يبراد بس ب یانجامدر جهنم خواهند بود و تحول و 
بتا   )ص( رسول خدا ةمواجه یده سامان ةنحو ،یاصل، موضوع ریکبکه در جهاد آن جهینت
 نيت اشناسانده شده است. « تلظغ»و « نکردن اطاعت» هاي است که با شاخص نامنافقکفار و 
 حیتث  ازگرچته   استت؛  اثبتات شتده   )ص( امبریت پشتخص   يبترا  ،یالهت حستب کتالم    ،جهاد
و دو  از آن بهتره گرفتت   تتوان  یمت  یاسالم يکشورها یخارج استیسدر اصالح  ،یمفهوم
 د.کراستنتاج  یعمل استیس يبرارا  شده ياد یاصلرکن 
 
 یعمومجهاد . 6-4
 کتردن  تتال   يمعنتا  بته  یعمتوم  يریتفست آمده،  ميکرقرآن که از جهاد در  يا یتلق نيآخر

 جمله:   از دارد؛ مختلف هايی قادمصاست که 
از  نکتردن  بته اطاعتت   شتان ياواداشتتن   يبرابر فرزندان  نيوالد ةیناح عمال فشار ازاِالف( 
بته   ،و از آن ردیت گ یمت صتورت   ينوالتد  تیموقعکه معموالا مستند به عاطفه و  متعال خداوند

                                                 
رِضْواًَا سيما ُمْ  مَعَهُ أَشِفّاءُ عَلَى الْكُسّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَرا ُمْ رُكَّعًا سُجَّفًا يَبْيَغُونَ فَضْالً مََِ اللّهِ وَالَّايََ  مُحَمَّفٌ رَسُولُ اللّهِ وَ» 1

  عَلى  طْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْيَغْلَظَ فَاسْيَوىمَثَلُهُمْ فِي اْإلَِْجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَ في وُجُو ِهِمْ مَِْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِ َ مَثَلُهُمْ فِي اليَّوْراةِ وَ
 (.29 فتح:« )أَجْرًا عَظيمًا عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْسِرَةً وَ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُسّارَ وَعَفَ اللّهُ الَّايََ آمَنُوا وَ

شاوِرْ ُمْ فِي اْألَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَيَوَكَّلْ عَلَى  اسْيَغْسِرْ لَهُمْ وَ الََْسَضُّوا مَِْ حَوْلِ َ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ وَ» 2
 (.159 عمران: آل« )اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُيَوَكِّليََ
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 لَ َ  َيْلَما  يب لِيُشْرِکَ جا َفاکَإِنْ  حُسْنًا وَ هِيْبِوالِفَاْإلَِْسانَ  نَايْوَصَّ وَ»شده است:  ریتعب« جا فاک»
 هیتوصما به انسان » يعنی: ؛(8 :عنکبوت« )تَعْمَلُونَ كُنْيُمْبِما  فَأََُبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ يَّإِلَبِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما 

متن   يبترا  کته  کننتد تتال    [باشتند و  مشرک]دو  و اگر آن کند یکینبه پدر و مادر   که ميکرد
متن استت و    يستو  ! بازگشت شما بهمکن يرویپها  آن از، يندارعلم  ،به آن که يشوقائل  يیهمتا

 يب تُشْرِکَأَنْ  يعَل جا َفاکَإِنْ  وَ»؛ همچنین: «خبر خواهم ساختبا ،ديداد یمشما را از آنچه انجام 
 يَّإِلَو ثُومَّ   يَّإِلَو مَوَْ أََوابَ    لَيسَوب اتَّبِ ْ  مَعْرُوفًا وَ ايالفَُّْ يفِصاحِبْهُما  بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما وَ لَ َ  َيْلَما 

  يعنی: (؛15 لقمان:« )تَعْمَلُونَ كُنْيُمْبِما  فَأََُبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ
 یآگتاه  ،از آن کته  یدهت متن قترار    يهمتارا  يزیچتو  که کنندتال   دو گاه آن و هر
طترز   بته  ،ایدندر  دو با آن یول ؛مکناطاعت  شانيا، از [باطل است یدان یم بلکه] يندار
 ؛انتد متن آمتده   يستو  بته  کنتان  توبه که کن يرویپ یکسانو از راه  کنرفتار  يا ستهيشا

آگتاه   ،ديکرد یممن است و من شما را از آنچه عمل  يسو شما به ةسپس بازگشت هم
 .کنم یم
 
 کته بتا   يدار نيد ايها  چون قسمهم مختلف يدادن در امور نشان تيجدو  یسرسخت ( 
اللّوهُ مَوَْ    بْعَوثُ يَال  مواَِهِمْ يْأَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْوفَ   وَ»شده است:  بیان« جُهف م»و « ماَهمياجَهف » تعبیر

 يستوگندها هتا   آن» يعنتی:  ؛(38 :نحتل « )عْلَمُوونَ يَالنّاسِ ال  أَكْثَرَ لكََِّ حَقًّا وَ هِيْعَلَوَعْفًا  يبَل مُوتُيَ
 ةوعد ،نيا !يآر ."!زدیانگ یبرنم، ردیم یم کهرا  یکسهرگز خداوند ": که کردند اديبه خدا  ديشد
؛ همچنتین:  «دانندینممردم  شتریب یول [؛گرداندیبازمجزا  يبرامردگان را  ةهم که]خداست  یقطع
مِونْهُمْ   سْوََرُونَ يَفَإِالّ جُهْفَ ُمْ  جِفُونَيَال  ََيالَّا الصَّفَقاتِ وَ يفِ ََيالْمُفْمِنمََِ  ََيالْمُطَّوِّع لْمِزُونَيَ ََيالَّا»

، در کتار  از مؤمنتان اطاعتت   کته  يیهتا  آن» يعنتی:  ؛(79 :توبته « )مٌيأَلو لَهُمْ عَواابٌ   سََِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَ
 يیتوانا [زیناچ]جز به مقدار  [راه خدا انفاق در يبرا] کهرا  یکسانو  کنند یم يیجو بیعصدقاتشان 
را  استتهزاکنندگان  فریکو ] کند یمرا مسخره ها  آن ، خداندينما یمندارند، مسخره  یرس دستخود 
 .«است یدردناکعذا  ها  آن يبراو  [دهدیمها  آن به

فَورََِ  »: هستت گونه جهادي نیتز   هر هاي الزام جمله ازکه  یرزمدر امور  یسختتحمل ج( 
قوالُوا ال   اللّوهِ وَ  لِيسَب يفأََْسُسِهِمْ  جا ِفُوا بِأَمْوالِهِمْ وَيُأَنْ  كَرِ ُوا وَ خِالفَ رَسُولِ اللّهِ الْمََُلَّسُونَ بِمَقْعَفِ ِمْ

از جن  ] انيجو فتخل» يعنی: ؛(81 :توبه) «سْقَهُونَيَ كاَُواحَرًّا لَوْ  الْحَرِّ قُلْ َارُ جَهَنَّمَ أَشَفُّ يفِتَنْسِرُوا 

ختود،   يها جانبا اموال و  کهداشتند  کراهتحال شدند و  از مخالفت با رسول خدا خو  ،[تبوک
 حرکتت  [دانیت م يستو  هبت ] گرمتا  نيادر "گفتند:  [و به مؤمنان گريکديبه ]و  کنندراه خدا جهاد  در
 .«دانستندیماگر  "تر است! هم گرم نياآتش دوزخ از "بگو:  [به آنان]. "!دینکن
 
 قرآنی جهاد ةنظری. 5
ايتن مستئله   ، بتارة جهتاد  هتاي مطترح در  کرد روي، فتتیم مقاله گ گونه که در بخش دوم همان
حتال   شتده استت؛  دانسته  افزارگرايانه و همسان با قتال و مرابطه مثابة اقدامی نظامی، سخت به

دنبتال   ة قرآنتی جهتاد، بته   بیانگر آن است کته نظريت   ،در بخش سوم قرآنآنکه بررسی آيات 
، به جن  نرم توان از آن افزارگرايانه است که می اقدامی نرم ةمثاب ي جديد بهکرد رويتبیین 

کنار ديگتر   ی و درعمومی از جهاد مصداقعنوان  ر اين میان، جهاد نظامی، تنها بهد تعبیر کرد.
 جهاد، مطرح است.هاي  گونه

يی از تتاريخ،  هتا  برهته از آن دارد که در  تيحکانیز تحوالت صدر اسالم  خيتاری بررس
برد دين استالم و تعتالی آن    مقابله با دشمنان و پیش منظور بهپرداختن به جن  نظامی و قتال 

)ع( و به تبعیت از ايشان،  اطهار ةنیز ائم گاه یلو اي ممدوح پذيرفته شده بود؛ مسئلهعنوان  به
بلته بتا دشتمنان    مقا بتراي را  ی ديگرهايبرد راهسر باز زده و  کاراسالمی از اين  ةرهبران جامع
از آنکته بته امکانتات نظتامی و متادي جامعته        هتا بتیش   نظر اند. علت اين اختالف اتخاذ کرده

بستگی داشته باشد، به میتزان درک و فهتم افتراد جامعته و مبتانی معرفتتی و اعتقتادي آنتان         
 وابسته است.
نخستت،  : کترد ی بررست  تتوان  متی در دو گفتمان متفاوت را ، جن  کرد روي نيامطابق 
شده و دوم، جن  نرم کته   ریتعباز آن  ،«قيال» که در اسالم، با استفاده از واژة جن  سخت

 است کته  هافزاران نرم یبر اقدامات مشتمل ،آن ادیبنشده و فلسفه و  اداز آن ي ،«جهاد» ةواژ ذيل
ی نفت  ،ي نامشروع حتاکم ها قدرتطريق نقد مبانی معرفتی غلط  شود از میتال   اساس آن بر

 شود. محققاجتماعی  -ساختارهاي متعصب سیاسی
مختلتف  هاي  قالب ... که دریاسی، فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی وگونه اقدام س هر ،نتیجه در
منظور  یغی، تجم،، تظاهرات، ساخت فیلم و... بهتبلهاي  رانی، نگار  مطلب، مسافرت سخن
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ختود،   يها جانبا اموال و  کهداشتند  کراهتحال شدند و  از مخالفت با رسول خدا خو  ،[تبوک
 حرکتت  [دانیت م يستو  هبت ] گرمتا  نيادر "گفتند:  [و به مؤمنان گريکديبه ]و  کنندراه خدا جهاد  در
 .«دانستندیماگر  "تر است! هم گرم نياآتش دوزخ از "بگو:  [به آنان]. "!دینکن
 
 قرآنی جهاد ةنظری. 5
ايتن مستئله   ، بتارة جهتاد  هتاي مطترح در  کرد روي، فتتیم مقاله گ گونه که در بخش دوم همان
حتال   شتده استت؛  دانسته  افزارگرايانه و همسان با قتال و مرابطه مثابة اقدامی نظامی، سخت به

دنبتال   ة قرآنتی جهتاد، بته   بیانگر آن است کته نظريت   ،در بخش سوم قرآنآنکه بررسی آيات 
، به جن  نرم توان از آن افزارگرايانه است که می اقدامی نرم ةمثاب ي جديد بهکرد رويتبیین 

کنار ديگتر   ی و درعمومی از جهاد مصداقعنوان  ر اين میان، جهاد نظامی، تنها بهد تعبیر کرد.
 جهاد، مطرح است.هاي  گونه

يی از تتاريخ،  هتا  برهته از آن دارد که در  تيحکانیز تحوالت صدر اسالم  خيتاری بررس
برد دين استالم و تعتالی آن    مقابله با دشمنان و پیش منظور بهپرداختن به جن  نظامی و قتال 

)ع( و به تبعیت از ايشان،  اطهار ةنیز ائم گاه یلو اي ممدوح پذيرفته شده بود؛ مسئلهعنوان  به
بلته بتا دشتمنان    مقا بتراي را  ی ديگرهايبرد راهسر باز زده و  کاراسالمی از اين  ةرهبران جامع
از آنکته بته امکانتات نظتامی و متادي جامعته        هتا بتیش   نظر اند. علت اين اختالف اتخاذ کرده

بستگی داشته باشد، به میتزان درک و فهتم افتراد جامعته و مبتانی معرفتتی و اعتقتادي آنتان         
 وابسته است.
نخستت،  : کترد ی بررست  تتوان  متی در دو گفتمان متفاوت را ، جن  کرد روي نيامطابق 
شده و دوم، جن  نرم کته   ریتعباز آن  ،«قيال» که در اسالم، با استفاده از واژة جن  سخت

 است کته  هافزاران نرم یبر اقدامات مشتمل ،آن ادیبنشده و فلسفه و  اداز آن ي ،«جهاد» ةواژ ذيل
ی نفت  ،ي نامشروع حتاکم ها قدرتطريق نقد مبانی معرفتی غلط  شود از میتال   اساس آن بر

 شود. محققاجتماعی  -ساختارهاي متعصب سیاسی
مختلتف  هاي  قالب ... که دریاسی، فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی وگونه اقدام س هر ،نتیجه در
منظور  یغی، تجم،، تظاهرات، ساخت فیلم و... بهتبلهاي  رانی، نگار  مطلب، مسافرت سخن
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حتاکم برگتزار شتود، ختود     نامشتروع و متجتاوز   هتاي   قتدرت  ةتبیین ماهیت غلط و کفرگون
از فضتايل و  افتراد  ، نتیجته  شتود و در  متی اي از جن  نرم محسو   مصداقی از جهاد و گونه

 مند خواهند شد. است، بهره نظر گرفته که خداوند متعال براي مجاهدان در هايی پادا 
 نیز بیانگر آن است که جهتاد  ميکرقرآن جهاد در  از مختلف يها گونهمستندات جدول 
ی عمتوم عنتوان   بتا تتوان   متی  امتروزه  کته  استت مطرح  ،افزاري ي نرمبرد راهمثابة  ، بهدر اسالم

 :کرد ریتعباز آن  ،«جن  نرم»
 

 قرآن کریمجهاد در  يها گونه. مستندات 1جدول 

ف
ردی

 

 تعداد مستندات برد راه هدف جهاد ةگون

 جهاد الهی 1
تغییر ماهیت 
جوام، انسان و 
 بشري

 تبیین واليت الهی
 تبیین توحید و اقسام آن

 و صفات الهی در جامعه تجلی اسما
22:78 1 

 جهاد توحیدي 2
بینی  ترسیم جهان
 توحیدي

 ها ها و نگر  اصالح بینش
 حیاتهاي  ايمان در تمام عرصه يارتقا

29:69 1 

3 
 لیسبی فجهاد 
 اهلل

تثبیت حضور 
افراد در مسیر 

 و توحید هدايت

 خدا، مانند: راه دادن اقداماتی در انجام
 کسب تقوا و رحمت الهی
 صبر و استقامت در مسیر

 انفاق مال
 بذل جان )قتال(

9:24  5:35  5:54  
8:74  2:218  9:19 
49:15  9:88  9:20  
8:72  4:95  60:1 
4:95  9:41  61:11 

15 

 جهاد مساعدتی 4
 ةهمراهی جامع
اسالمی با 
 رهبران الهی

 بیت)ع( )ص( و اهل به پیامبرتمس  
 مؤمنان ديگرهمراهی با 

9:86  8:75 2 

 جانبه جهاد همه 5
جانبه  مقابلة همه

 با دشمنان دين
 خارجی ةتقابل در جبه
 داخلی تقابل در جبهة

25:52  66:9  9:73 3 

 یعمومجهاد  6
مطلق تال  و 
 ةجهاد در جامع
 اسالمی

  براي استحکام بنیان خانواده تال
 نهاد جامعه ترين مثابة اصلی به

تداوم روابط میان افراد و  تال  براي
 ها در جامعه گروه

 ها و مصائب تحمل سختی

9:81  9:44  
16:110  3:142  
29:6 
16:38  6:109  
5:53  47:31  4:95 
31:15  29:8  9:72  
35:42  24:53 

15 

 دادن ريتزي و انجتام   افزاري، برنامه نرم برد راهمنظور از  ،در اين مقالهذکر است که  شايان
به عبتارت   ؛بحران معرفتی است وضعیتشکستن ساختارهاي اجتماعی در  منظور به اقداماتی
غلتط در جامعته حتاکم شتوند، عنصتر       ياقتصتاد و  یاسیسساختارهاي متصلب  گاه ديگر هر
استضعاف  واسطة به یمعرفتفقر  ینوعو  گیرد میقرار  ریتأثتحت  یاجتماعو معرفت  یآگاه
 (.74-5م: 2000، 1الکهارت)کرادرز و  ديآ یم ديپد شده نهينهاد ياقتصادو  یاسیس

ستت تتا از   ساختارها نيت اشکستتن   يبرا، اقدام یبخش يیرها يمقتضا وضعیتی،در چنین 
 افتنيت  بترآورد، اصتالت   نيت ا ةجت ینت. دشو فراهم یمعرفت یتعال يبرامناسب  يفضا ،قيطر نيا

ها  تا ساخت نديآ یمها  انقال  که چنان ؛افزارانه است نرم هاي فهد افزارانه با اقدامات سخت
، 2)آکترمن و جت    دشتو  یتعالگذارند که موجب  انیبن ديجد يساختارو  ندنکرو  و ريزرا 
 (.304-13م: 2000

 ،واقت،  درو  شتوند  یمت  وضعیتیها خود باعث ايجاد چنین  انسان ،البته در بسیاري از موارد
، ياقتصتاد و  یاست یسفاستد   يستاختارها  شتود  سبب میها  آن فاسد يباورها، نگر  و نشیب

 ؛83:  1372 ،یعتيشتر دارد ) شته ير در درون افراد و جامعته  ،اسارت گونه نياحاکم باشد. 
بتتا اقتتدامات   کتته بتتتوان  شتتود یمتتمتتان، از آن  ،یوگتتيو(. ايتتن 86م: 2006، 3کتتورتراي
، یجتوامع  نیچنت در  یرزمت اقدامات را زي ؛بود دواریام یمردم نیچن يیرهابه   ،افزارانه سخت

صتورت   کننتد و ثالثتاا در   هتا حمايتت نمتی    از آنمتردم   اایت ثان ،شتوند  ینمت  یابيت ارزاوالا مثبت 
 ؛ 1360 ،یعتيشتر ) ندشتو  یمت  یتلقت و نامشتروع   شتود  نمتی اقبتال  هتا   آن جينتتا ، به تیموفق
(.38-25م: 2005، 4شارپ
 ؛ستت ینستاز   ، چتاره یرزمت تنها اقتدام   ، نهدوم يالگومربو  به  وضعیتدر  ،اساس نيابر 
و  نهگراروشتتن يهتتا استتتیس گترفتن  پتتیش در ،عکتتس ر. بت شتتود ینمتت زیت ن هیتوصتت بتته آن بلکته 
هتا،   بتا تفنت    اسیت ق بته هتا   قلتم  ستبب،  نیهمت بته   ؛شوند یم یابيارزمؤثر  اریبس، بخش تيهو
گونه کته در برختی روايتات نیتز آمتده       همان ؛ندشو یم یابيارزتر و کاراتر  مراتب حساس به

                                                
1. Lane Crothers and Charles Lockhart 
2. Peter Ackerman and Duvall Jack 
3. David Cortrigh 
4. Gene Sharp
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 دادن ريتزي و انجتام   افزاري، برنامه نرم برد راهمنظور از  ،در اين مقالهذکر است که  شايان
به عبتارت   ؛بحران معرفتی است وضعیتشکستن ساختارهاي اجتماعی در  منظور به اقداماتی
غلتط در جامعته حتاکم شتوند، عنصتر       ياقتصتاد و  یاسیسساختارهاي متصلب  گاه ديگر هر
استضعاف  واسطة به یمعرفتفقر  ینوعو  گیرد میقرار  ریتأثتحت  یاجتماعو معرفت  یآگاه
 (.74-5م: 2000، 1الکهارت)کرادرز و  ديآ یم ديپد شده نهينهاد ياقتصادو  یاسیس

ستت تتا از   ساختارها نيت اشکستتن   يبرا، اقدام یبخش يیرها يمقتضا وضعیتی،در چنین 
 افتنيت  بترآورد، اصتالت   نيت ا ةجت ینت. دشو فراهم یمعرفت یتعال يبرامناسب  يفضا ،قيطر نيا

ها  تا ساخت نديآ یمها  انقال  که چنان ؛افزارانه است نرم هاي فهد افزارانه با اقدامات سخت
، 2)آکترمن و جت    دشتو  یتعالگذارند که موجب  انیبن ديجد يساختارو  ندنکرو  و ريزرا 
 (.304-13م: 2000

 ،واقت،  درو  شتوند  یمت  وضعیتیها خود باعث ايجاد چنین  انسان ،البته در بسیاري از موارد
، ياقتصتاد و  یاست یسفاستد   يستاختارها  شتود  سبب میها  آن فاسد يباورها، نگر  و نشیب

 ؛83:  1372 ،یعتيشتر دارد ) شته ير در درون افراد و جامعته  ،اسارت گونه نياحاکم باشد. 
بتتا اقتتدامات   کتته بتتتوان  شتتود یمتتمتتان، از آن  ،یوگتتيو(. ايتتن 86م: 2006، 3کتتورتراي
، یجتوامع  نیچنت در  یرزمت اقدامات را زي ؛بود دواریام یمردم نیچن يیرهابه   ،افزارانه سخت

صتورت   کننتد و ثالثتاا در   هتا حمايتت نمتی    از آنمتردم   اایت ثان ،شتوند  ینمت  یابيت ارزاوالا مثبت 
 ؛ 1360 ،یعتيشتر ) ندشتو  یمت  یتلقت و نامشتروع   شتود  نمتی اقبتال  هتا   آن جينتتا ، به تیموفق
(.38-25م: 2005، 4شارپ
 ؛ستت ینستاز   ، چتاره یرزمت تنها اقتدام   ، نهدوم يالگومربو  به  وضعیتدر  ،اساس نيابر 
و  نهگراروشتتن يهتتا استتتیس گترفتن  پتتیش در ،عکتتس ر. بت شتتود ینمتت زیت ن هیتوصتت بتته آن بلکته 
هتا،   بتا تفنت    اسیت ق بته هتا   قلتم  ستبب،  نیهمت بته   ؛شوند یم یابيارزمؤثر  اریبس، بخش تيهو
گونه کته در برختی روايتات نیتز آمتده       همان ؛ندشو یم یابيارزتر و کاراتر  مراتب حساس به

                                                
1. Lane Crothers and Charles Lockhart 
2. Peter Ackerman and Duvall Jack 
3. David Cortrigh 
4. Gene Sharp
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وُضِعَتِ الْمَوَازِيَُ فَيُوزَنُ دِمَاءُ  جَلَّ النَّاسَ فِي صَعِيفٍ وَاحِفٍ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَ َ اللَّهُ عَزَّ وَ»استت:  
 .(399 /4 :ق1413بابويه،  )ابن «دِمَاءِ الشُّهَفَاءالشُّهَفَاءِ مَ َ مِفَادِ الْعُلَمَاءِ فَيَرْجَحُ مِفَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى 

 تيت هوبراي آنکه بتوانند اصالت و  وضعیتی،چنین در  وام، بشريآنکه ج ،خالصة کالم
 ينبردهتا تتا   جهادي هستند ةانگرايافزار اقدامات نرم ازمندین ،زیچاز هر  شیب، ابندي خود را باز
 .  جن  يها دانیمدر  افزارانه سخت
 
 گیري نتیجه. 6

 گرفت بر حاکمان،نتیجه  توان یم یاسالمدر گفتمان « جهاد» ةينظرشده از  بیان لیتحلمطابق 
، موجتود جامعته و امکانتات    وضعیتبا توجه به است  واجب ،وام، اسالمیجو مردم رهبران 
پتیش   دردشتمنان داخلتی و ختارجی     ه بتا مقابلت بتراي  را  يجهتاد  ةافزارگرايانت  هاي نرمبرد راه

 يهتا  نفتاق ختارجی و   هاي براي مقابله با انحرافترين راه  شايسته رسد یمنظر  به رازي گیرند؛
منظتر   از و استت استالمی   ةداخلی، تال  براي رشد و تعالی مبانی معرفتی و اعتقتادي جامعت  

 .شود یمواق،  ،جهاد هاي مختلف گونه طريق از مسئلهاين  ،قرآن کريم
است؛ از شدن مطرح  يیخداي براگونة جهاد است، تال   ترين بنیاديدر جهاد الهی که 

بتوده   یاله تيوال مفهوم نییتب دنبال ، بهجهاد به خود  دادن خداوند متعال با ربط اين روي،
 د.کرتصور  توان ینمي آن برای انيپامرز و  چیهاست و « حَقَّ جِهادِه» ،که مالک آن
بتته اصتتالح  نتاظر  توحیتتدي استت کتته  اي بینتتی جهتتاد توحیتدي، ترستتیم جهتان   هتدف از 

بتا دو   همتراه  ،اللهی سبیل . اين اصالح، در مسیر جهاد فیاستافراد و جوام، بشري هاي  نشیب
ی، الهت تقتوا، رحمتت    ،ابزارهتاي معنتوي آن  استت.   معنوي و متادي ترستیم شتده    رگونه ابزا
انفاق متال و جتان    ،مؤمنان، صبر، ايمان و عمل صالح، و ابزارهاي مادي آن ديگری با همراه
 ديد. «قتال»و  توان در جن  سخت ند که مصداق خاص آن را میسته

نیز  اسالمی و رهبران آن ةجامع به کم  بیانگر ،ماعصورت  ديگر جهاد نیز بههاي  گونه
جن  سخت نظتامی   توان می اين مسئلهخاص هاي  مصداقجمله  از است وه و حمايت از آن

در تتاريخ   ستخت نظتامی   جنت  عنتوان   آنچه بته توان مدعی شد  را نام برد؛ بر اين اساس می
ف کته معتر   ثیت حبلکته از آن   نیست؛برخوردار  یذاتاز اصالت  واق،، ، درهشد انينمااسالم 

 یعملت  یگتام  ،تتر از همته   ختدا و مهتم   يبترا زور، اقدام خالصانه  فتنريپذنصبر و استقامت، 
 دارد؛ يجتا )ع(  اطهتار  ةائمت  يجهتاد  برد راهدر  ،است از منکر ینه امر به معروف و مسیر در

کته در   استت  دهیت چیپو  هيت ال چنتد  ينتد يافر ،قترآن منظتر   از جهتاد کته   کنیمولی بايد توجه 
، جن  متعالی يها هيالاما در  ؛شود یممرتبط  و قتال به جن  سخت ،سطح خود نيتر نيیپا

رشد و تعالی مبانی معرفتی و  ،نظر دارد که هدف از آن توحیدي را مد  جانبة د همهنرم و جها
شتده  به هدايت و سعادت تعبیر  ،از آن ،در لسان دين وجوام، بشري است  در اعتقادي افراد

 .است
 

 منابع
 .میکرقرآن  -
: وزرات فرهنت  و ارشتاد   تهتران  .و صفات حقق  اسما .( 1386) نیحس غالمی، نانيدی میابراه -

 ی. اسالم
تحقیتق بختش    .مقن   یحرقره الفقیقه     .ق(1413)بابويه )شتیخ صتدوق(، محمتد بتن علتی       ابن -
 بعثت. ؤسسةقم: م .هاي اسالمی ووهش پ
 هاي اسالمی. قم: مؤسسة بعثت. ووهش . تحقیق بخش پا مالیتا(. )بی _______ -

 المحمديه.  هجا: مطبعه السن بی .القتال هرسال .ق(1368) تیمیه، احمد بن عبدالعیم حرّانی ابن -
 القاهره: مؤسسه المختار.  .زادالمعاد .م(2006) بکر ه، محمد بن ابیقیم الجوزي ابن -
 بیروت: مؤسسه االعلمی للمطبوعات.  .العرب لسان .ق(1426) منظور، محمد بن مکرم ابن -
 ر القومیه. قاهره: الدا .العالقات الدولیه فی ا سالم .ق(1384) ابوزهره، محمد -
 الجیل.  . بیروت: دارمعجم ا دوات فی القرآن الکریم(. 2005راجی ) االسمر،   -
عاشتورايی امتام    بترد  راهتحلیتل   :مقابتل جنت  ستخت    جهاد نترم در » .( 1384) ي، اصغرافتخار -

 )ع(. تهران: دانشگاه امام صادق .پژوهی عاشورا ةکنگر مقا ت مجموعه. «حسین)ع(
در:  «.يتی افزارگرا نترم يتی بته   افزارگرا ستخت ي قدرت: گذر از ها چهره»  (.1387) _______ -

تهتران: دانشتگاه امتام     .يذوالفقتار ي مهتد ی و روحتان محسن  دیس . ترجمةقدرت نرم .يناجوزف 
 )ع(. صادق

تهتران: دانشتگاه امتام     .قدرت نرم و جنگ نامتقارن  (.1388ی )شعبان ناصر و ي، اصغرافتخار -
 )ع(.  صادق
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 )ع(. صادق
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 نما.  یهستتهران:  .قرآن ةوستیپ ةچهر  (.1380) یعل محمد دیسي، ازيا -
 جوان.  ریتفسی قرآن ةتهران: مؤسس .میکری قرآن شناس لغت  (.1386) ی، محمدستونیب -
عمتان: مکتبته النهضته     .نهلعالققات الدولیقه فقی الققرآن و الس ق     ا .ق(1402) علی حسن، محمد -

 االسالمیه. 
، ينبقو  رةیسق صلح و جنگ در قرآن و  گاهیجای بر لیتحلي درآمد .( 1388) ریامی، ذوق -

 )ع(.  تهران: دانشگاه امام صادق
تصتحیح صتفوان    . المفردات فی غریقب الققرآن   .ق(1412) راغب اصفهانى، حسین بن محمد -

 .العلم دار. بیروت: دىوعدنان داو
 سیاسی نمايندگی ولی فقیه در سپاه. ةتهران: ادار .بصیرت پاسداري  (.1387) علی رشید، غالم -

 بیروت: دارالفکر.  .آثار الحرب فی الفقه ا سالمی .ق(1381) وهبه مصطفی زحیلی،  -
 تهران: اسالم. .نینوفرهنگ بزرگ جامع   (.1371) ، احمداحیس -
 تهران: قلم.   .وارث آدم ،نیحس .( 1360) یعلی، عتيشر -
 تهران: قلم.  .خود یبانسان  .( 1372) _______ -
تهران:  .نیحس امیق رامونیپی تازه پژوهش :از پنجاه سال پس .( 1359) جعفر دیسي، دیشه -

 ی. اسالمدفتر نشر فرهن  
 ی. نتهران: نشر  .جهاد در اسالم  (.1382) اهلل ي، نعمتآباد نجفی صالح -
 .مرتضوى تهران:. حسینى احمد سید تحقیق .البحرین مجمع  (.1375) فخرالدين طريحى، -
 . تهران: المکتبه المرتضويه. المبسوط فی فقه ا مامیهق(. 1387) ، محمد بن حسنوسیط -

ی و اسقالم جهقاد   ةحقوز  حقوق و قواعد مخاصمات در (. 1383) یعل عباسی، زنجان دیعم -
 . ریکب ریامتهران:  .اسالم الملل نیبحقوق 
. تهتران:  بر مخاصمات مسلحانه )جهاد(اصول و مقررات حاکم   التف(.  1385) _______ -
 .ریکب ریام
 .ریکب ریامتهران:  .3. ج .یاسیسفقه  .(   1385) _______ -
 الکتب االسالمیه. دار قم:  .اکبر غفاري تحقیق علی .الکافی .ق(1388کلینی، محمد بن يعقو  )  -

تهران: معاونتت پووهشتی    .جمهوري اسالمی و قدرت نرم  (.1387) رضا پووه، محمود گلشن -
 .دانشگاه آزاد اسالمی

. ام السلطانیه و الروایات الدینیهالحک .ق(1415) الماوردي، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب -
 دار الکتا  العربی. بیروت: 

ی تقتدم محمد  .و محورها ها هیما دروني قرآن: ها سوره  (.1386) یتق محمد دیسی، مدرس -
 ي. رضوی آستان قدس اسالمي ها پووهش ادیبنمشهد:   .يصابر
 تهران: الست فقیه.  .و یت فقیه و جهاد اکبر .تا( بی) اهلل روح موسوي خمینی،  -
 .تهران: نشر قومس .رضا میرطاهر سید ةترجم .کاربرد قدرت نرم  (.1382) ناي، جوزف -
ستید   ةرجمت ت .الملقل  قدرت نرم: ابزارهاي موفقیت در سیاست بین  (.1387) _______ -

 )ع(.  تهران: دانشگاه امام صادق .محسن روحانی و مهدي ذوالفقاري
 بیروت: دارالبیارق.  .الشرعیه هالجهاد و القتال فی السیاس ق(.1417) هیکل، محمد خیر -
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