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چکیده

گونهشناسی انواع مختلف جهاد در قرآن کريم ،بیانگر آن استت کته

میتوان اين مفهوم را در دو گفتمان متفاوت بررستی کترد :نخستت،

جهاد سخت که با استفاده از واژههاي «قتال» و «مرابطه» ،از آن تعبیتر
شده استت؛ دوم ،جهتاد نترم کته زيتر مجموعتة واژة «جهتاد» استت.

فلسفه و بنیاد جهاد در دين مبین اسالم ،مشتملبر اقتداماتی استت کته

از طريق نقد مبادي قدرت هاي نامشروع حتاکم ،بته نفتی رژيتمهتا و
سیاستهاي آنها منتهی میشود؛ از اين روي میتتوان گفتت جهتاد

در دين مبین اسالم ،بهمثابة راهبردي نرمافزارگرايانه مطرح شده است

 .1دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث ،دانشگاه امام صادق (ع) (نويسندة مسئول)؛ janipoor@isu.ac.ir

 .2دانشیار گروه علوم قرآن و حديث ،دانشگاه اصفهان؛ bayanelm@yahoo.com
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که امروزه ،بتا استتفاده از عنتوان عمتومی «جنت
میشود.

نترم» ،از آن تعبیتر

اين راهبرد ،متناسب با وضعیت و مقتضتیات زمتان ،بتهگونتههتاي

مختلف نمود يافتته استت و نمونتة بتارز آن را متیتتوان در اقتدامات

جهادي امام حسن(ع) و امام حسین(ع) درمقابله با حکومت معاويه و
يزيد مشاهده کرد؛ بدان معنا که اين دو امام بزرگتوار درواقت ،،يت

راهبرد را درپیش گرفته بودهاند.

در اين مقاله کوشیدهايم از طريق معناشناسی و بررسی گونههتاي

مختلف جهاد در قرآن کريم ،نظرية قرآن دربارة جن

نرم جهتادي

را تبیین و راهبردهاي نرمافزارگرايانته بتراي دستتيتافتن بته آنهتا را

بررسی کنیم؛ بدان معنا که جهاد ،راهبردي نرمافزارگرايانته و شتمول
آن بهمراتب بیشتر از جن

نرم با دشمن استت؛ از ايتن روي ،جنت

نرم با دشمن ،از مصتداقهتاي جهتاد از منظتر قترآن کتريم بتهشتمار

میآيد .براي تبیین دقیق اين موضوع ،اصل جهاد متناسببتا گفتمتان

قرآنی را تحلیل ،و مرزهاي مفهومی و کاربردي آن با قتال را ترستیم

کردهايم.

واژههاي کلیدي :قرآن کريم ،جهاد ،قتتال ،جنت
نرم ،راهبرد.

نترم ،قتدرت

 .1مقدمه

تقابل همیشگی کفر و ايمان ،و حلقة واسطة تقابل آنها ،يعنی جهاد ،ازجملته اصتولی استت
که هم در آموزههاي دينی وهم درعرصتة حیتات بشتري ،نمتودي چشتمگیتر داشتته استت؛
بهگونهاي که کمتر حادثة تاريخیاي را میتتوان مشتاهده کترد کته درپرتتو ايتن دو مفهتوم
کلیدي شکل نگرفته باشد.
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در نوشتار حاضر کوشیدهايم ازمنظري تازه و متفاوت ،به مفهتوم جهتاد در قترآن کتريم

بنگريم و بهصورت مصتداقی ،برختی موضتوعات آن در گفتمتان استالمی را مطترح کنتیم.
بديهی است تغییر نگاه به ي

موضوع و دگرگتونی مفهتومی آن ،موجتب متیشتود فلستفة

تشري ،و هدفهاي موردنظر از انجامدادن آن متحتول شتود و تغییترهتايی کتاربردي در آن
صورت گیرد .براي درک اين معنا الزم است اصل موضوع جهاد ،متناسببا گفتمان قرآنتی
تحلیل و مرزهاي مفهومی و کاربردي آن با قتال ترسیم شود.
عموم نظريههاي موجود دربارة جهاد ،ناظر بر رزمی و نظتامیديتدن آن استت و بتر ايتن
اساس ،مبادي فقهی آنها ترسیم شده است (براي آشنايی با مبتادي فقهتی رويکترد غالتب
نزد گروههاي مختلف دينی نگتاه کنیتد بته :ابتنتیمیته1368 ،ق؛ ابتوزهره1384 ،ق؛ حستن،
1402ق؛ زحیلتتی1381 ،ق؛ توستتی1387 ،ق؛ موستتوي خمینتتی ،بتتیتتتا؛ هیکتتل1417 ،ق)؛
درحالی که بهنظر می رسد بنیاد اصلی اين مفهوم ،غیرنظامی است و رويکردهاي ستخت و
نظامی ،تنها بخشی اندک از شبکة معنايی جهاد را ترسیم میکننتد؛ متثالا پیتامبر اکترم (ص)
جهاد اکبر و اصلی را عبارت از مبارزه با نفس (قدرت نترم) معرفتی کترده و بتدين ترتیتب،
بنیاد آن را غیرنظامی دانسته است« :أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَووُا

الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَبَقِيَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ .قِيلَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَوالَ :جِهَوادُ الونَّسْ »
َ َج ْن َبيْوه»
َ جَا َو َف ََ ْسسَو ُه ا َّليِوي بَو ْي َ
جهَوا ِد مَو ْ
ل ا ْل ِ
(کلینی1388 ،قُ « .)12 / 5 :ث َّم قَوا َل (ص) َأ ْفضَو ُ
(ابنبابويه ،بیتا.)467 :
بنابراين بهنظر میرسد مفهوم عام برداشتشده از اين واژه ،نیازمند نقد و ارزيابی است و
بر اين اساس ،مدعاي اصلی مؤلفان اين مقاله ،آن است که جهاد ،راهبردي نرمافزارگرايانه و
شمول آن ،بهمراتب بیشتر از جن

سخت با دشمن است؛ بتدان معنتا کته جنت

ستخت بتا

دشمن ،تنها يکتی از مصتداقهتاي جهتاد در قترآن کتريم استت و در قترآن کتريم و ستیرة

اهلبیت (ع) ،بیشترين تأکید بر جن

نرم و راهبردهاي نترمافزارگرايانتة آن صتورت گرفتته

است؛ به همین منظور ،درادامه ،مفهتوم برختی واژگتان مطترح در ايتن زمینته ازمنظتر قترآن

کريم را تبیین و درنهايت ،نظرية قرآن دربارة اين مسئله را تحلیل میکنیم.

 / 64تبیین راهبرد نرمافزارگرایانة جهاد در قرآن کریم

 .2مبانی مفهومی تحقیق

در اين بخش ،به مباحث ذيل میپردازيم:

 .2-1جهاد

واژة «جهاد» از ريشة «جَهَفَ» يا «جُهْف» و بهمعنتاي عمتومی تتال

استت (بیستتونی: 1386 ،

225؛ ستتیاح .)219 : 1371 ،تحلیتتل لغتتوي ايتتن واژه در گفتمتتان استتالمی ،بتتر ظرايتتف
معنايیاي مهم داللت میکند که پرداختن به آنهتا بتراي ورود بته بختش نظتري پتووهش،
ضروري است .مهمترين مالحظات لغتشناسانه دربارة واژة «جهاد» بدين شرحاند:

الف) در جهاد ،عنصر وس ،و طاقت ،مالک استت و بته همتین ستبب ،در لستانالعتر ،

جهاد با «بهکاربستن تمام توان» شناسانده شده است (ابتنمنظتور1426 ،ق« :جَهَوفَ») .در ايتن
معنا ،ريشة اين واژه« ،جُهْف» است.

) در جهاد ،عنصر مشقت و سختی نهفته است؛ چنانکه در شرح قسطالنی بتر صتحیح

بخاري آمده است« :جهاد میتواند مشتق از "جَهَفَ" باشتد کته بتهمعنتاي ستختی استت» (ذوقتی،
.)18 : 1388
ج) در جهاد ،عنصر آگتاهی وجتود دارد؛ بتدان معنتا کته بنیتاد جهتاد را معرفتت شتکل
میدهد و معناي حقیقی آن درحوزة معرفت و خودسازي محقق میشود.

بررسی مصداقهاي جهاد در قرآن کريم ،چنانکه درادامه خواهد آمد ،بیانگر تأيید اين

معنتا و نیتز ايتن مستئله استتت کته جهتاد را بايتد اقتدامی نتترمافزارانته معنتا کترد؛ نته جنگتی
سختافزارانه.
 .2-2قتال

اصل کلمة «قيل» بهمعناي ازالة روح از بدن ،همانند موت است؛ ولی بنابه اعتباري که از ايتن
عمل میشود ،اگر کسی متولی اين ازالة روح باشد ،لفت «قيول» و اگتر اصتل عمتل درنظتر
گرفته شود ،لف «موت» بهکار میرود؛ همانند آيات ذيل در قرآن کريم« :أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُيِولَ
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اَْقَلَبْيُمْ عَلى أَعْقابِكُم» (آلعمران)144 :؛ «فَلَمْ تَقْيُلُو ُمْ وَلكََِّ اللَّهَ قَيَلَهُم» (انفال)17 :؛ «قُيِلَ الْإَِْسانُ

ما أَكْسَرَه» (عبس( )17 :راغب اصفهانی1412 ،ق.)656 :
لف «قيل» نیز بهمعناي نفرينتی علیته آنتان کته ازطترف خداونتد متعتال ،مغضتو واقت،
میشوند ،بهکار رفته است؛ مانند« :قاتَلَهُمُ اللَّوهُ أَََّوى يُفْفَكُوون» (توبته )30 :و «قُيِولَ الََْرَّاصُوون»
(ذاريات .)10 :مؤلف مجم،البحرين نیز در کتا لغت ختود ،دربتارة معنتاي «قيول» ،معتقتد
است اين لف براي نفرين و لعنت استتعمال شتده استت؛ ماننتد« :قواتَلَهُمُ اللَّوهُ أَََّوى يُفْفَكُوونَ»
(منافقون( )4 :طريحی.)450 /5 : 1375 ،
«قيل» بهمعناي حذف فیزيکی ،موضوع سنتی جن

سخت است و بررسی مصتداقهتاي

آن در قرآن کريم (ر.ک .ذوقتی96-65 : 1387 ،؛ هیکتل1417 ،ق ،)60-56 :بیتانگر آن

است که کشتن در وضعیت خاص ،با رعايت ويوگیهاي آن -که در کالم الهی ،بهصورت
مفصل تبیین شده -براي دفاع از خود ،مجاز است .دلیل اين مستئله ،اهمیتت و حرمتت جتان
در گفتمان اسالمی است؛ بدين شرح که در مکتب اسالم ،ريختهشدن خون ،مسئلهاي بستیار
خطیر ارزيابی شده است که نمیتوان و نبايد بهسادگی ،به آن مبادرت کرد؛ افتزونبتر ايتن،
پیامدهاي چنتین اقتداماتی ،منفتی و گستترده استت و از ايتن روي ،قتتال و قتتل ،پیوستته بتا
مالحظات تحديدي ،در فقه اسالمی ،موردتوجه بوده است (زحیلی1381 ،ق.)83 :
اين درحالی است که بیشتر مستشرقان و برختی نويستندگان داخلتی ،در برجستتهستازي
عنصر خشونت در الگوي توسعة اسالم کوشیده و شمشیر را زبتان اصتلی استالم دانستتهانتد.
پررن

کردن جايگاه جن

 ،به ناديدهانگاشتن ظرفیتهاي اقناعی و جذابیت فطتري استالم

میانجامد؛ از اين روي ،حتی مقوالت و مفاهیمی نرمافزارنه همچتون دعتوت ،ذمته و جهتاد
در مکتب اسالم ،بهصورت آگاهانته يتا ناآگاهانته ،بته حتوزة ستختافتزاري منتقتل شتده و
اصالت خويش را ازدست دادهاند.
باوجود اين ،تصوير نظامیاي که ديدگاههتاي مبتنتیبتر نصتوص و ستیره ،درنهايتت ،از
جهاد عرضه کردهاند ،بسیار متفاوت با قتال استت؛ متثالا آيتتاهلل عمیتد زنجتانی جهتاد را بتا
«مخاصمة مسلحانه» معادل دانسته و معرفی کرده و آندو را ذيل ي
استتت (ر.ک .عمیتد زنجتتانی1385 ،

عنوان و اثتر قترار داده

)34 :؛ امتتا شتترايط ،مقتتدمات و شتیوههتتاي آن را
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بهگونهاي تبیین کرده که با اصول و قواعد جن

هاي سخت ،منطبق نیست و بیشتر به جن

نرم شباهت دارد (ر.ک .عمید زنجانی.) 1383 ،
البته بايد توجه کنیم که جن

 ،بهمثابة مصداق بارز سختافزارگرايی و بهحکتم صتريح

قرآن کريم نمیتواند مطلو باشد؛ زيرا درصورت بروز هرگونه تعتار

و منازعته بتین دو

گروه از مسلمانان ،وظیفة اولیه ،حلوفصل مسالمتآمیز آن است« :وَإِنْ طائِسَيانِ مََِ الْمُوفْمِنيََ

اقْيَيَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْفا ُما عَلَي اْألُخْری فَقاتِلُوا الَّيي تَبْغي حَيّي تَسيءَ إِلوي أَمْورِ اللّوهِ

فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَفْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطيََ» (حجرات)9 :؛ يعنی:
و اگر دو طايفه از اهل ايمان به قتال با يکديگر برخاستتند ،پتس میتان ايشتان ،صتلح و
مصالحه برقرار سازيد .پس اگر يکی از آندو بر ديگتري ظلتم روا داشتت ،پتس بتا او
بجنگید تااينکه به فرمان الهی گردن نهد .پس اگر چنتین کترد ،میتان ايشتان بتراستاس
عتتدل ،صتتلح و مصتتالحه برقتترار ستتازيد و قستتط پیشتته نمايیتتد کتته همانتتا خداونتتد،
پیشهکنندگان قسط را دوست میدارد.

به همین سبب ،برخی ائمة اطهار (ع) و حاکمتان جامعتة استالمی در وضتعیتی ختاص و نیتز
مواضعی مختلف که درادامه ،دربارة آن توضیح خواهیم داد ،اصالت جنت

ستختافتزاري

(قتال) را نقد و نفی کردهاند؛ چنانکه امام حسین (ع) نیتز در آغتاز حرکتت بتهستمت مکته
تصريح کرد« :وظیفة من در حال حاضتر ،جنت

نیستت» (شتهیدي )168 : 1359 ،و ختود و

يارانش تا قبلاز رسیدن به کربال و حتی تا ظهر عاشورا ،بارها سربازان و فرمتاندهتان لشتکر
يزيد را به راه راست و پرهیز از جن

فراخواندند.

در اين زمینه ،کالم امام حسین (ع) رهگشاست؛ آنجا که در لحظههاي پايتانی منتهتی بته
نبرد ،خطا به سپاه دشمن فرمتود« :متردم! شتتا مکنیتد! ستخن مترا بشتنويد! متن خیتر شتما را
میخواهم! من میخواهم به شما بگويم براي چه کاري بته سترزمین شتما آمتدهام! اگتر ستخن مترا
شنیديد و انصاف داديد و ديديد من درستت متیگتويم ،ايتن جنت

درگیرد ،ازمیان برخواهد خاست( »...شهیدي.)170 : 1359 ،

کته هتر لحظته ممکتن استت
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 .2-3قدرت نرم

در طبقهبندياي کلی میتوان قدرت را بر دو نوع سخت و نترم تقستیم کترد .جتوزف نتاي
معتقد است هرچند قدرت نرم و سخت در هم تنیدهاند ،قدرت نرم به قدرت سخت ،وابستته
نیست .بتهگفتتة نتاي ،قتدرت نترم ،عبتارت از توانتايی بتهدستتآوردن خواستتههتا ازطريتق
مجذو کردن بهجاي اجبار يا امتیازدادن است .بهاعتقاد وي،
اين کار ازطريق جذابیتهاي فرهنگی ،ايدههاي سیاسی و سیاستها صورت میگیرد.
زمانیکه سیاستهاي ما در چشم ديگران ،مشروعیت دارد ،قدرت نرم ما تقويت شتده
است .درواق ،،زمانیکه شما ديگتران را وادار متیکنیتد ايتدههتاي شتما و آنچته شتما
میخواهید را بپذيرند ،بدون اينکه براي اين کار ،هزينة زيادي (امتیاز يا اجبار) صترف

کنید ،در آن صورت ،شما از قدرت نرم استتفاده کتردهايتد (گلشتنپتووه: 1387 ،
.)22
به عبارت ديگر ،درسطح کالن و درعرصة روابط بینالملتل ،جتوزف نتاي معتقتد استت
قدرت نرم يعنی جلبکردن متردم و استتفاده از قتدرت معنتوي و اجتمتاعی آنهتا بتهجتاي
اجبارشان .درنهايت ،تعريفی کلی بدين شرح دربارة قدرت نرم بیان شده است :توانايی نفوذ
و اثرگذاري بر انديشهها باهدف تحمیل خواست ازطريق جلبنظر و متقاعتدکتردن ملتت و
دولت ،بدون استفاده از زور و اجبار فیزيکی (رشید.)44 : 1387 ،
به عبارت ديگر ،مراد از قدرت نرم ،توانايی شکلدهی به ترجیحات ديگتران استت کته
جنس آن ،ازنوع اقناع است؛ درحالی کته چهترة زمختت و ستخت قتدرت ،ازنتوع اجبتار و
وادارکردن است و به اشغال فضاي ذهنی کشتور ديگتر ازطريتق ايجتاد جاذبته ،متوردتوجته
خاص است؛ همچنین زمانی ي

کشور به قدرت نرم دستت متیيابتد کته بتوانتد اطالعتات

خود را بهمنظور پاياندادن به موضوعات مورداختالف بهکار گیرد و اختالفات را بهگونهاي
ترسیم کند که از آنها امتیاز بگیرد (ناي.)10 : 1382 ،
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درنهايت میتوان گفت قدرت از جنس نفتوذ استت و بتر توانتايی واداشتتن ديگتران بتر
انجامدادن کاري (قدرت ايجابی) يتا انجتامنتدادن کتاري (قتدرت ستلبی) داللتت متیکنتد
(واسکوز1998 ،1م )386-369 :و ازحیث منب ،،داراي دو شکل اصلی است:

الف) قدرت سخت که بر اجبار ،استوار است و بهشکل زور نمود میيابد؛
) قدرت نرم که بر اقناع و جذابیت ،استوار استت و بتهشتکل پتذير

نمتود متیيابتد

(ناي82-35 : 1387 ،؛ افتخاري.)24-7 : 1387 ،
جن

نیز بر سیاست منازعه داللت میکند که طی آن ،بازيگر به تأمین خواسته ازطريتق

کاربرد غیرمسالمتآمیز قدرت اقدام میکند (مسنجر2001 ،2م 10 :تا .)15

بتتا توجتته بتته تحتتول ابزارهتتا ،وضتتعیت و بتتازيگران در عصتتر حاضتتر ،ب تهواستتطة ظهتتور
فناوريهاي تازه ،جن
الف) جن

ها نیز متحول شده و دو گونة اصلی آنها عبارتاند از:

سخت که برمبناي کاربرد خشونتبار ابزارهاي نظامی براي تغییر رفتارهتا و

دستيافتن به هدفهاي خاص طراحی و اجرا میشود؛
) جن

نرم که برمبناي کاربرد ابزارهاي ارتباطی نوين و پیشرفته براي اثرگذاري بر

مبادي رفتاري و دست يتافتن بته هتدفهتاي ختاص طراحتی و اجترا متیشتود (افتختاري و
شعبانی.)50-45 : 1388 ،
 .3رويکردهاي غالب دربارة جهاد

جهاد بهدلیل حساسیت و نیز آثار گستردة آن بر دگرگونیهاي جوامت ،استالمی و همچنتین
نظم جهانی ،موضوع تحلیلهاي بسیار قرار گرفته و درنتیجه ،ديدگاههتايی مختلتف تولیتد و
عرضه شده است .در اين قسمت ،نخست ،بهصورت مختصر به اين نظريتههتا متیپتردازيم و
سپس ديدگاه برگزيده را بیان میکنیم.
دربارة جهاد میتوان دو رويکرد کلی را شناسايی کرد و ديگر نظريتههتاي موجتود در
اين زمینه را باوجود تفاوتهاي تحلیلی و استنادي ،در اين دو رويکرد کلی قترار داد .ايتن
ديدگاهها عبارتاند از:
1. John Vasquez
2. Charles Messenger
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 .3-1رويکرد حداکثري

در اين ديدگاه ،جهاد ،مصداق کامل قتال ارزيابی و سیاستی شناسانده میشود که به کاربرد
زير داللت میکند:

خشونت و ابزار نظامی براي سرکو دشمن ،با اغرا

الف) صیانت از بالد ،نظام و جامعة اسالمی دربرابر تعر

دشمن خارجی کته بتاعنتوان

«جهاد دفاعی» ،در کتتا هتاي فقهتی تعريتف شتده و ازحیتث عقلتی و شترعی ،بتراي آن،
تأيید هاي بسیار میتتوان يافتت (ر.ک .توستی 1387 ،؛ موستوي خمینتی ،بتیتتا؛ هیکتل،
1417ق؛ ابنتیمیه1368 ،ق).
) تقويت نظم و ثبات داخلی جامعة اسالمی دربرابتر بتاغی (بغتیکننتده) کته بتهدلیتل
سرکشی ،مستوجب مقابلة فیزيکی شده است (الماوردي1415 ،ق؛ ابن قیم الجوزيه2006 ،م:
780-778؛ عمید زنجانی1385 ،

الف.)320-310 :

ج) مبارزه با کافران بهمنظور توسعة «كلمة اهلل» که از آن ،باعنوان جهاد ابتدايی يتاد شتده
و البته دربارة وجو يا واحبنبتودن آن ،بحتثهتاي بستیار مطترح استت (عمیتد زنجتانی،
.)336-334 : 1383
 .3-2رويکرد حداقلی

در اين ديدگاه ،سته مصتداق يتادشتده نقتد و يت

يتا دو گونتة آن از قلمترو جهتاد ختارج

میشود .اصول اين ديدگاه را میتوان بدين شرح برشمرد:
الف) نفی وجو جهاد ابتدايی؛ بدين صورت که برخی آن را ازحیتث معنتا و کتاربرد،
خارج از گفتمان اسالمی دانستهاند (ر.ک .صالحی نجفآبادي.)84 : 1382 ،
) تفکی

مصداقی در معناي «بغاة» و خروج گتروههتاي مختالف بتا حتاکم عتادل از

گسترة آن تا از اين طريق ،به کاربرد حداقلی جهاد درمقابل «باغی» برسند (هیکتل1417 ،ق:
66؛ صالحی نجفآبادي.)129-113 : 1382 ،
ج) تحديد در دفاع؛ بهگونهاي که براي اين اقدام ضروري ،شروطی قائل میشوند تتا از
اين طريق ،از کاربرد گستردة آن پیشگیري کنند .اين نويسندگان ،مستند بته آيتات شتريفة
 65و  66از سورة مبارکة انفال و مواردي از ايتن قبیتل ،صتبر و پايتداري را گتام نخستت در
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جهاد دانسته و جن

دفاعی را در مرحلة بعدي قرار دادهاند .برخی ديگر نیز قائتل بته شتر

«تعداد» هستند و «دوبرابربودن» دشمن را دلیل وجو جهاد دفاعی میداننتد کته درنهايتت،
اين نظر ،بیانگر «تحديدگرايی جهاد» در انديشة ايشان است (براي آشنايی با اين ديتدگاههتا
ن.ک :صالحی نجفآبادي.)110-104 : 1382 ،
چنانکه میبینیم ،نزد اين گروه حداکثر «وجو جهاد دفاعی» اثبتات متیشتود و ديگتر
گزينهها با ادلّة مختلف ازحیث ماهیتی يا مصداقی نفی و خارج میشوند.

 .4گونههاي جهاد در قرآن کریم

در نقد و ارزيابی دو ديدگاه يادشده در بحث جهاد میتوان گفت قتائالن بته ايتن دو نظريته

اگرچه ازحیث گسترة عملیات جهادي ،با يکديگر تفاوت دارند ،در نوع نگاهشان به ماهیت
جهاد ،تاحدودي شبیه يکديگرند و بهدلیل نظامیپنداشتن ماهیت جهاد میتتوان آنهتا را در
ي

دسته قرار داد .بررسی مستندات عرضهشده ازسوي هري

از دو طرف در نقتد طترف

مقابل نشان میدهتد ايشتان بتارهتا از آيتات و روايتاتی کته در آنهتا ،از واژگتان «قيوال» و
«مرابطه» سخن گفته شده ،در بحث جهاد استتفاده کتردهانتد؛ حتال آنکته بتهنظتر متی رستد
«جهاد» ازحیث واژه و معنا ،متفاوت با «قيال» و «مرابطه» است.
قتال ،الگويی سختافزارگرايانه را درعرصة جهاد تتداعی متیکنتد؛ حتال آنکته بتهنظتر

میرسد ازمنظر قرآن کريم ،جهاد بر الگويی نرمافتزارگرايانته درعرصتة متديريت مناستبات
داللت میکند؛ از اين روي اگر بخواهیم از واژة «جن

واژه دو نوع جن

سخت و جن

» در اين زمینته استتفاده کنتیم ،ايتن

نرم را شامل میشود و الزم است مفاهیم يادشده در ايتن

دو دسته تبیین و تشريح شوند .نتیجة اين کار ،اضافهشتدن رويکتردي ستوم بته نظريتههتاي
مطرح دربارة جهاد است.
در اين قسمت ،مبانی و مستندات اين معنا را تبیین و گونههتاي معرفتیشتده از جهتاد در

قرآن کريم را معرفی میکنیم که مهمترين آنها عبارتاند از:
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 .4-1جهاد الهی

انسان ،اشرف مخلوقات است و خلق شده تا عبادت الهی را بهنحو احسن و کامتل بته انجتام
رساند تا از اين طريق اعتال يابد و به هدف تعیینشتده از خلقتت ختود برستد؛ از ايتن روي،
مبنايیترين گونة جهاد ،تال

براي خدايیشدن است که خداوند متعال بتا ربتطدادن جهتاد

به خود  ،آن را بدين صورت تبیین کرده است« :وَجا ِفُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ ُوَ اجْيَباكُمْ وَما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الفِّيَِ مَِْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبيكُمْ إِبْرا يمَ ُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلِميََ مَِْ قَبْلُ وَفوي واا لِيَكُوونَ
الرَّسُولُ شَهيفًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوَُوا شُهَفاءَ عَلَي النّاسِ فَأَقيمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّكواةَ وَاعْيَصِومُوا بِاللّوهِ ُووَ

مَوْالكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلي وََِعْمَ النَّصيرُ» (حج)78 :؛ يعنی:
براي خدايیشدن ،چنانکه شايستة چنین اقدامی است ،تال

نمايید .او ختدايی استت

که شما را برگزيده و در دين ،چیزي را که ماية رنج شما باشد ،بر شتما حمتل ننمتوده
است .اين همان آيین پدرتان ،ابراهیم است .خداوند شما را پیشاز اين ،مسلمان نامیده
است .در اين طريق ،پیامبر براي شما گواه است و شما خود گواهی هستید براي ديگتر
مردمان؛ پس اقامة نماز نمايید و زکات بدهید و به خدا متوستل گرديتد کته او متوالي
شماست .او بهترين موال و بهترين ياور است.

از اين آية شريفه ،چند نکته بدين شرح در بحث جهاد ،قابل استنتاج است:
الف) در اين آيه ،حرف جر «في» بهکار رفته کته ازحیتث معنتايی ،بتراي «تعلیتل» (بیتان
غايت) بهکتار متیرود (االستمر2005 ،م ،)166 :بیتانگر غايتت مجاهتده استت و مقصتود را
میرساند.
) در اين آية شريفه ،مجاهده صرفاا بته «اهلل» معطتوف شتده استت کته مشتابه آن را در
ديگر آيات جهادي نمیتوان با کاربرد «في اهلل» يافت؛ بنابراين ،منظور از مجاهتده در اينجتا
تحولی است که به «اهلل» ختم میشود.
ج) مناسبت آيه ،بیانگر آن است کته مجاهتدة متوردنظتر در ايتن آيته ،مبتنتیبتر برختی
امکانات عرضهشده ازسوي خداوند متعال و در عرصههاي مختلف نظري و عملی است کته
درنهايت ،به واليت الهی ختم میشود (ر.ک .ايازي.)15 : 1380 ،
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در جم،بندي موارد يادشده میتوان گفتت رکتن بنیتادين جهتاد ،بته اقتدام افتراد بتراي
خدايیشدن در دو حوزة نظر و عمل اطالق میشود که با استفاده از تعبیر «جا وفوا فوي اهلل»
آمده است .از آنجا که اين اقدام ،تحولی ارزنده را شامل میشتود کته بايتد معیتار آن« ،اهلل»
باشد ،تعبیر خداوند متعال نیز «حَقَّ جِهادِه» است که هتیچ مترز و پايتانی بتراي آن نمتیتتوان
تصور کرد .در اين معنا ،مسیر جهادي ،طريقی است کته انستان ،استما و صتفات حتق را در
خود ،بهقدر توان و ظرفیتش متجلی میکند و از ايتن رهگتذر ،متحتول متیشتود و پیرامتون
خود را نیز دگرگون میکند .تأمل در نظريههاي اصلی مربو به اسما و صفات حتق ،مؤيتد
اين معناست که اين استما و صتفات ،گذشتته از ويوگتیهتايی کته بتراي آنهتا ذکتر شتده
(ابراهیمی دينانی ،)82 : 1386 ،درساحت عمل ،مؤثرند و اشاعة آنها بهمعناي بترهتمزدن
مناسبات عینی است.
حتی متیتتوان ادعتا کترد عینیتتهتا اصتوالا اصتالتی ندارنتد و تجلتیاي از ايتن استما و
صفاتاند؛ از اين روي ،چگونگی برداشت ما از اين اسما و صفات ،و انتقال آنها بته جهتان
عینی ،مهم است و متیتوانتد نظتامهتا را دگرگتون کنتد .معنتاي ايتن ستخن ،آن استت کته
اينگونه مجاهده (في اهلل) ،به تغییتر انستان و بتهتبت ،آن ،ستاختهتاي عینتی بیرونتی منتهتی
میشود و نبايتد و نمتیتتوان آن را تحتولی صترفاا روحتانی ،ذهنتی و فتردمحتور معنتا کترد
(افتخاري.)96-80 : 1384 ،
 .4-2جهاد توحیدي

خداوند متعال در قرآن کريم فرموده است« :وَالَّايََ جا َفُوا فينا لَنَهْفِيَنَّهُمْ سُوبُلَنا وَإِنَّ اللّوهَ لَمَو َ

الْمُحْسِنيََ» (عنکبوت)69 :؛ يعنی« :و آنان که به مجاهده در ما اهتمام ورزند ،بهتحقیق ،راههايمان

را به ايشان مینمايانیم و همانا خداوند بههمراه نیکوکاران است».
در اين آية شريفه نیز حرف جر «في» (متفاوت با الگوي عمومی «في سوبيل اهلل») بته کتار
رفته و از اين حیث ،شبیه مورد پیشین است؛ اما مجاهده به «َا» معطوف استت؛ نته «اهلل» .ايتن
موضوع را میتوان با معادلدانستن «َا» بتا «اهلل» تفستیر کترد و درنتیجته ،آيتة متوردبحتث را
مؤيدي ديگر براي بند پیشین دانست؛ اما مستند به اصالت زبان قرآنی و نیتز ايتن مستئله کته
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کاربرد واژگان با تطابق معنايی کامل ،اصوالا در اين کتا  ،وجهتی نتدارد (ر.ک .نصتیري،
 ،)64-31 : 1387قائل به تفاوت «َا» با «اهلل» در اين دو آيه بوده و «َا» را عامتر و بتهمعنتاي
جهان بینی توحیدي ارزيابی کرده است؛ بر اين استاس ،چنتد نکتتة تفستیري مهتم در بحتث
جهاد ،بدين شرح ،قابل استنتاج است:
الف) در اين آية شريفه ،الهیشدن همراه ديگر مقولههاي مربو به «اهلل» ،هماننتد معتاد،
درک حقیقت دنیا ،دوري از شرک ،اخالص و شکر نعمت الهتی متدنظتر استت؛ بته همتین
دلیل ،فقط خدايیشدن ذکر نشده و مجاهده بتر اصتالح کتل بیتنش ختود و جامعته داللتت
میکند؛ از اين روي ،کاربرد «َا» در اين مقام ،معنادار است .توجه به محتواي آيتات پیشتین
که درنهايت ،به ذکر اين آية شريفه در پايان سوره منتهی شده ،مؤيد اين معناست.
براساس علتم مناستبات متیتتوان ادعتا کترد عصتارة تمتام آيتات پیشتین کته در آنهتا،
جنبههاي مختلف ايمان بیان شده ،در اين آية شريفه ،بهتناسب آمده است (ايازي: 1380 ،
 )56-54و میتوان از مجاهده به مؤمنشدن واقعی در عمل و نظر تعبیر کرد.
) در اينجا ،نتیجة جهاد ،هدايت دانسته شده است (لَنَهْفِيَنَّهُمْ) و اين نظر با تفسیر «قتالی»
از آيه و رويکرد حداکثري مناسبت ندارد؛ از اين روي میتوان تفسیري نرمافزارگرايانته از
جهاد ،يعنی ايمان را مناسبتر ارزيابی کرد.
ج) محتواي ايمانی جهاد با توجه به مفعول آية شريفه نیز تأيید میشتود .ظتاهراا خداونتد
متعال از «لَنَهْفِيَنَّهُمْ» ،معناي عمومی هدايت را اراده ننکرده است؛ زيترا اگتر چنتین بتود ،الزم
میشد از حرف جر «اِلَي» استفاده شود (لَنَهْفِيَنَّهُمْ [الي] سُبُلَنا) .حال کته چنتین نیستت و «اِلَوي»
بهکار نرفته ،موضوع « ُفَی» ،واژة «سُبُل» است؛ بتدين ترتیتب ،بتراي مجاهتدان ،سبتببل الهتی
آشکار میشود.
کاربرد صورت جم ،از واژة «سَبِيل» و اتصال آن به «َا» نیز با توجه به توضیح ذکر شده،
قابل درک است؛ بدان معنا که «سبيل اهلل» يکی است؛ اما در بخشهاي مختلف ،ايتن «سبيل
اهلل» بايد آشکار شود و مجموع آنها «سُبُلَنا» میشود.
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خالصة کالم ،آنکه ايمان و ارتقاي آن که در آية شريفة «يا أَيُّهَا الَّايََ آمَنُوا آمِنُووا بِاللَّوهِ»
(نساء )136 :ذکر شده ،دومتین گتام در جهتاد استت کته بايتد در تمتام عرصتههتاي حیتات
صورت گیرد تا درنتیجة آن ،حیات ايمانی موضوعیت يابد .چنانکه میبینیم ،ايننتوع نگتاه
به جهاد ،کامالا نرمافزارگرايانه است و نمیتوان آن را با قتال (شکل ستختافتزاري) معتادل
دانست.
 .4-3جهاد فیسبیلاللهی

سومین مرتبه از جهاد ،ناظر بر اقداماتی است که درراه خدا صورت میگیرد .امتیاز برجستتة
اين جهاد ،آن است که مجاهد را به «اهلل» نزدي
دربارة مقصد

میکند و اين ،رسالتی است که هتر راهتی

ايفا میکند؛ اما وجه تمتايز آن از دو گونتة نخستتین ،ايتن استت کته آنهتا

درصورت رسیدن به «مقصد» ،معنا میيابند؛ به همین سبب ،گونههتاي اول و دوم بتهمراتتب
عالیتر و البته دشوارتر از جهاد فی ستبیل اهلل هستتند .ايتنگونته جهتاد ،بتا دو دستته مفتاهیم

اصلی در قرآن کريم معرفی شده است« :يا أَيُّهَا الَّوايََ آمَنُووا اتَّقُووا اللّوهَ وَابْيَغُووا إِلَيْوهِ الْوَسويلَةَ
وَجا ِفُوا في سَبيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُسْلِحُونَ» (مائده)35 :؛ يعنی« :اي کستانی کته ايمتان آورده ايتد! تقتواي
الهی پیشه نمايید و بهمنظور نیل به تقر الهی ،ابزاري که درشأن الهی است را تدارک نمايید و در

راه الهی مجاهده نمايید! باشد تا رستگار شويد!».
مالحظات مربو به اينگونه جهاد عبارتاند از:
الف) اينگونه جهاد پساز رسیدن فرد به راه الهی ،يعنی ايمان اولیه موضوعیت میيابد؛
به عبارت ديگر ،فرد مسلمان پساز مجاهده (بهمعنايی که درادامه میآيد) ،در راه الهی قدم
میگذارد و از اين پس ،مجاهده فی سبیل اهلل موضوعیت میيابد.
) غايت اين مجاهده ،رستگاري است که در آن صورت ،مجاهدههاي ايمانی و سپس
الهی مطرح میشوند .با عنايت به اينکه ايمان ،داراي سلستلهمراتتب استت ،متیتتوان گفتت
جهاد فی سبیل اهلل ،مرتبههتاي آغتازين و جهتاد ايمتانی ،مرتبتة نهتايی و عتالی آن را شتامل
میشود.
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ج) مجاهده فی سبیل اهلل ،نیازمند تدارکديدن توشهاي گرانسن

استت تتا بتتوان ايتن

راه را تا پايان آن ،يعنی رسیدن به جهاد ايمانی طتی کترد .خداونتد متعتال از تقتوا ،رحمتت
الهی ،همراهی ديگر مؤمنان ،صبر و ...بهعنوان عوامل مؤيد ياد کرده است.
چنانکه میبینیم ،معناي عام جهاد فیسبیلاللهی ،عبارت از هترگونته تالشتی استت کته
انسان مؤمن درراه خدا انجام میدهد .مصداقهاي اين تتال  ،بستیارند و بته قتتال ،منحصتر
نمیشوند؛ از اين روي ،جن

سخت ،صرفاا مصداقی براي مفهوم عام جهتاد فتی ستبیل اهلل،

بدون ذکر امتیازي خاص ازناحیة شارع در قرآن کريم بهشمار میآيد.

در تعريفی ديگر از اينگونه جهاد در قرآن کريم آمده استت« :إََِّمَا الْمُفْمِنُونَ الَّايََ آمَنُووا

بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجا َفُوا بِوأَمْوالِهِمْ وَأََْسُسِوهِمْ فوي سَوبيلِ اللّوهِ أُولئِو َ ُومُ الصّوادِقُونَ»
(حجرات)15 :؛ يعنی« :همانا مؤمنان بهطور مشخص ،آناناند که به خدا و رسولش ايمان آورنتد؛
سپس در مراحل بعداز آن ،دچتار شت

و ترديتدي نشتده و درراه ختدا ،بتا امتوال و جتانهايشتان

مجاهده نمودند .ايشان بهتحقیق ،همان صادقان هستند».
چنانکه میبینیم ،مؤمنان در مسیر الهی و مجاهده براي رسیدن به هدف عتالیشتان بايتد
تال

بسیار کنند و در تعريف خاص از جهاد فیسبیلاللهتی ،دو حتوزة متال و جتان ممتتاز

شدهاند؛ بر اين اساس ،جن

سخت میتواند مصداق خاص مجاهده با جتان باشتد؛ اگرچته

منحصر به آن نیست و ديگر فداکاريها ،مانند داستان «ليلة المبيت» را نیز شامل میشود.
 .4-4جهاد مساعدتی

اينگونه جهاد ،ناظر به کم

افراد يا گروهها به رسول خدا يتا مستلمانان استت کته از ايتن

طريق ،آنان به مسلمانان نزدي

و از مزاياي مادي يا معنوي اين کتار برختوردار متیشتوند.

خداوند متعال در دو مقام ،از اين جهاد ،سخن گفته استت« :وَالَّايََ آمَنُووا مِوَْ بَعْوفُ وَ واجَرُوا
لّ شَويْءٍ
وَجا َفُوا مَعَكُمْ فَأُولئِ َ مِنْكُمْ وَأُولُوا اْألَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ في كِيابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُو ِ
عَليمٌ» (انفال)75 :؛ يعنی« :و آنان که پساز [شما ويا صلح حديبیه] ايمان آوردند و هجرت نمودند
و بههمراه شما مجاهده نمودند ،ايشان از شمايند و حکم نزديکان شما را دارند و مطابق حکم آمده
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در کتا الهی ،بعضی از آنها به بعضی ديگر مقدماند .همانا خداونتد بته همته چیتز ،کتامالا آگتاه

است».
مطتتابق تفستیر آيتتاهلل ستید محمتتدتقتی مدرستی ،در ستتورة مبارکتة انفتتال ،هجتترت و
کرانههاي جهاد مشخص شده است؛ از اين روي ،ضمن تحلیل مبارزه در اين سورة مبارکته،
به اين اصل مهم نیز پرداخته شده کته «گونتهاي از جهتاد ،در مستاعدت و همراهتی شتما ظهتور

نموده است» (مدرسی.)54-53 : 1386 ،
در مرتبة دوم ،اين همراهی و مساعدت به رسول خدا (نه مؤمنان) نسبت داده شده است:
«وَإِذا أَُْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّهِ وَجا ِفُوا مَ َ رَسُولِهِ اسْيَأْذَََ َ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرَْا ََكَُْ مَ َ
الْقاعِفيََ» (توبه)86 :؛ يعنی« :و آنهنگتام کته ستورهاي نتازل شتود کته بته ختدا ايمتان آوريتد و
بههمراهی رسول خدا به مجاهده برخیزيد ،صاحبمِکنتان ايشان از تو طلب اذن نموده و گويند" :ما

را رها نما تا در جم ،آنان که براي جهاد حرکت نمینمايند ،باشیم"».
چنانکه میبینیم ،جهاد مستاعدتی نیتز اعتماز جنت

استت؛ بتهگونتهاي کته در موضت،

نخست ،تلقیاي عام را میرساند و در تلقی دوم ،روايتی خاص کته بته جنت

 ،نزديت

تتر

است .در اينجا ،نکتة درخور توجه ،آن است که منظتور اصتلی ،مستاعدتکتردن مؤمنتان و
رسول خدا (ص) است .حال اگر ايشان قصد جن

دارنتد ،مستاعدت در ايتن زمینته و اگتر

قصد کاري ديگر دارند ،مساعدت در امور اجتماعی ،معنا میيابد .در هر حال ،مساعدت در
گسترهاي متفاوت از مراتب سهگانة پیشین مطرح میشود.
 .4-5جهاد همهجانبه

در قرآن کريم ،نوعی ديگر از جهاد معرفی و تبیین شده است کته عمتوم مفستران از آن بته
«جهاد کبیر» تعبیر کردهاند« :فَال تُطِ ِ الْكافِريََ وَجا ِفْ ُمْ بِهِ جِهوادًا كَبيورًا» (فرقتان)53 :؛ يعنتی:

«پس هرگز از کافران اطاعت مکن و در مواجهه با ايشان ،جهادي بزرگ را پیشه ساز».
اينگونه جهاد ،نحوة تقابل مسلمانان با کفار و منافقان را که در دو جبهة خارج و داختل
قرار دارند ،بیان میکند و با وض ،اصطالح «جهتاد کبیتر» ،اصتل مقابلتة همتهجانبته را تبیتین
میکند که مؤلفههاي اصلی آن عبارتاند از:
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الف) اطاعتنکردن؛ بدان معنا که بازيگر مستلمان بته هتیچ وجته نبايتد از خواستتههتاي
نامشروع کفار و منافقان بهمنظور تحصیل رضايت آنتان پیتروي کنتد و در ايتن زمینته ،هتیچ
توجیهی را نمیتوان پذيرفت.
) غلظت؛ بدان معنا که درمقتام مواجهته بتا منافقتان و کفتار بايتد شتدت و سرستختی
مسلمانان آشکار باشد تا آنها بتهاشتتباه ،در ايشتان طمت ،نکننتد و سیاستتهتاي تحمیلتی را

درپیش نگیرند؛ درحالی که در مناسبات داخلی ،رحمت 1و نفتی شتدت ،2معیتار استت؛ امتا

جهاد تقابلی بر شدت و سرسختی بنیان گذارده میشود؛ چنانکه در قترآن متیختوانیم« :يوا

أَيُّهَا النَّبِيُّ جا ِفِ الْكُسّارَ وَالْمُنافِقيََ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوا ُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْ َ الْمَصيرُ» (توبته ،73 :تحتريم:
)9؛ يعنی« :اي پیامبر! با کفار و منافقین مجاهده نما و با ايشان بهشدت و سختی رفتار کتن! و آنتان

در جهنم خواهند بود و تحول و انجامی بس بد براي ايشان است».
نتیجه آنکه در جهاد کبیر ،موضوع اصلی ،نحوة ساماندهی مواجهة رسول خدا (ص) بتا
کفار و منافقان است که با شاخصهاي «اطاعتنکردن» و «غلظت» شناسانده شده است .ايتن
جهاد ،حستب کتالم الهتی ،بتراي شتخص پیتامبر (ص) اثبتات شتده استت؛ گرچته ازحیتث
مفهومی ،در اصالح سیاست خارجی کشورهاي اسالمی متیتتوان از آن بهتره گرفتت و دو
رکن اصلی يادشده را براي سیاست عملی استنتاج کرد.
 .4-6جهاد عمومی

آخرين تلقیاي که از جهاد در قرآن کريم آمده ،تفستیري عمتومی بتهمعنتاي تتال کتردن

است که مصداقهايی مختلف دارد؛ ازجمله:

الف) اِعمال فشار ازناحیة والدين بر فرزندان براي واداشتتن ايشتان بته اطاعتتنکتردن از
خداوند متعال که معموالا مستند به عاطفه و موقعیت والتدين صتورت متیگیترد و از آن ،بته
« 1مُحَمَّفٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّايََ مَعَهُ أَشِفّاءُ عَلَى الْكُسّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَرا ُمْ رُكَّعًا سُجَّفًا يَبْيَغُونَ فَضْالً مََِ اللّهِ وَرِضْواًَا سيما ُمْ
في وُجُو ِهِمْ مَِْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِ َ مَثَلُهُمْ فِي اليَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اْإلَِْجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْيَغْلَظَ فَاسْيَوى عَلى
سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُسّارَ وَعَفَ اللّهُ الَّايََ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْسِرَةً وَأَجْرًا عَظيمًا» (فتح.)29 :
« 2وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ الََْسَضُّوا مَِْ حَوْلِ َ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْيَغْسِرْ لَهُمْ وَشاوِرْ ُمْ فِي اْألَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَيَوَكَّلْ عَلَى
اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُيَوَكِّليََ» (آلعمران.)159 :
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«جا فاک» تعبیر شده است« :وَوَصَّيْنَا اْإلَِْسانَ بِوالِفَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جا َفاکَ لِيُشْرِکَ بي ما لَيْ َ لَ َ
بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأََُبِّئُكُمْ بِما كُنْيُمْ تَعْمَلُونَ» (عنکبوت)8 :؛ يعنی« :ما به انسان توصیه
کرديم که به پدر و مادر

نیکی کند و اگر آندو [مشرک باشتند و] تتال

کننتد کته بتراي متن

همتايی قائل شوي که به آن ،علم نداري ،از آنها پیروي مکن! بازگشت شما بهستوي متن استت و
شما را از آنچه انجام میداديد ،باخبر خواهم ساخت»؛ همچنین« :وَإِنْ جا َفاکَ عَلي أَنْ تُشْرِکَ بي
ما لَيْ َ لَ َ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الفَُّْيا مَعْرُوفًا وَاتَّبِ ْ سَوبيلَ مَوَْ أََوابَ إِلَويَّ ثُومَّ إِلَويَّ

مَرْجِعُكُمْ فَأََُبِّئُكُمْ بِما كُنْيُمْ تَعْمَلُونَ» (لقمان)15 :؛ يعنی:
و هرگاه آندو تال

کنند که تو چیزي را همتاي متن قترار دهتی کته از آن ،آگتاهی

نداري [بلکه میدانی باطل است] ،از ايشان اطاعت مکن؛ ولی با آندو در دنیا ،بتهطترز
شايسته اي رفتار کن و از راه کسانی پیروي کن که توبهکنتان بتهستوي متن آمتدهانتد؛
سپس بازگشت همة شما بهسوي من است و من شما را از آنچه عمل میکرديد ،آگتاه
میکنم.

) سرسختی و جديت نشاندادن در اموري مختلف همچون قسمها يا دينداري کته بتا
تعبیر «جَهف ايماَهم» و «جُهف م» بیان شده است« :وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْوفَ أَيْمواَِهِمْ ال يَبْعَوثُ اللّوهُ مَوَْ
يَمُوتُ بَلي وَعْفًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلكََِّ أَكْثَرَ النّاسِ ال يَعْلَمُوونَ» (نحتل)38 :؛ يعنتی« :آنهتا ستوگندهاي
شديد به خدا ياد کردند که" :هرگز خداوند کسی را که میمیرد ،برنمیانگیزد!" .آري! اين ،وعدة

قطعی خداست [که همة مردگان را براي جزا بازمیگرداند]؛ ولی بیشتر مردم نمیدانند»؛ همچنتین:
«الَّايََ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعيََ مََِ الْمُفْمِنيََ فِي الصَّفَقاتِ وَالَّايََ ال يَجِفُونَ إِالّ جُهْفَ ُمْ فَيَسْوََرُونَ مِونْهُمْ
سََِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَواابٌ أَلويمٌ» (توبته)79 :؛ يعنتی« :آنهتايی کته از مؤمنتان اطاعتتکتار ،در
صدقاتشان عیبجويی میکنند و کسانی را که [براي انفاق درراه خدا] جز به مقدار [ناچیز] توانايی
خود دسترسی ندارند ،مسخره مینمايند ،خدا آنها را مسخره میکند [و کیفر استتهزاکنندگان را

به آنها میدهد] و براي آنها عذا دردناکی است».
ج) تحمل سختی در امور رزمی که ازجمله الزامهاي هرگونه جهادي نیتز هستت« :فَورََِ
الْمََُلَّسُونَ بِمَقْعَفِ ِمْ خِالفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِ ُوا أَنْ يُجا ِفُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأََْسُسِهِمْ في سَبيلِ اللّوهِ وَقوالُوا ال
تَنْسِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ َارُ جَهَنَّمَ أَشَفُّ حَرًّا لَوْ كاَُوا يَسْقَهُونَ» (توبه)81 :؛ يعنی« :تخلفجويان [از جن
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تبوک] ،از مخالفت با رسول خدا خو حال شدند و کراهت داشتند که با اموال و جانهاي ختود،

درراه خدا جهاد کنند و [به يکديگر و به مؤمنان] گفتند" :در اين گرمتا [بتهستوي میتدان] حرکتت

نکنید!"[ .به آنان] بگو" :آتش دوزخ از اين هم گرمتر است!" اگر میدانستند».
 .5نظریة قرآنی جهاد

همانگونه که در بخش دوم مقاله گفتتیم ،رويکردهتاي مطترح دربتارة جهتاد ،ايتن مستئله
بهمثابة اقدامی نظامی ،سختافزارگرايانه و همسان با قتال و مرابطه دانسته شتده استت؛ حتال

آنکه بررسی آيات قرآن در بخش سوم ،بیانگر آن است کته نظريتة قرآنتی جهتاد ،بتهدنبتال

تبیین رويکردي جديد بهمثابة اقدامی نرمافزارگرايانه است که میتوان از آن ،به جن

نرم

تعبیر کرد .در اين میان ،جهاد نظامی ،تنها بهعنوان مصداقی از جهاد عمومی و درکنار ديگتر
گونههاي جهاد ،مطرح است.
بررسی تاريخ تحوالت صدر اسالم نیز حکايت از آن دارد که در برهتههتايی از تتاريخ،
پرداختن به جن

نظامی و قتال بهمنظور مقابله با دشمنان و پیشبرد دين استالم و تعتالی آن

بهعنوان مسئله اي ممدوح پذيرفته شده بود؛ ولی گاه نیز ائمة اطهار (ع) و به تبعیت از ايشان،
رهبران جامعة اسالمی از اين کار سر باز زده و راهبردهايی ديگر را بتراي مقابلته بتا دشتمنان
اتخاذ کردهاند .علت اين اختالفنظرهتا بتیشاز آنکته بته امکانتات نظتامی و متادي جامعته
بستگی داشته باشد ،به میتزان درک و فهتم افتراد جامعته و مبتانی معرفتتی و اعتقتادي آنتان
وابسته است.
مطابق اين رويکرد ،جن
جن

را در دو گفتمان متفاوت متیتتوان بررستی کترد :نخستت،

سخت که در اسالم ،با استفاده از واژة «قيال» ،از آن تعبیر شده و دوم ،جن

نرم کته

ذيل واژة «جهاد» ،از آن ياد شده و فلسفه و بنیاد آن ،مشتملبر اقداماتی نرمافزارانه است کته
براساس آن تال

میشود ازطريق نقد مبانی معرفتی غلط قدرتهاي نامشروع حتاکم ،نفتی

ساختارهاي متعصب سیاسی -اجتماعی محقق شود.
درنتیجه ،هرگونه اقدام سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تبلیغی و ...که درقالبهاي مختلتف
سخنرانی ،نگار

مطلب ،مسافرتهاي تبلیغی ،تجم ،،تظاهرات ،ساخت فیلم و ...بهمنظور
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تبیین ماهیت غلط و کفرگونة قتدرتهتاي نامشتروع و متجتاوز حتاکم برگتزار شتود ،ختود
مصداقی از جهاد و گونهاي از جن

نرم محسو متیشتود و درنتیجته ،افتراد از فضتايل و

پادا هايی که خداوند متعال براي مجاهدان درنظر گرفته است ،بهرهمند خواهند شد.

جدول مستندات گونههاي مختلف از جهاد در قرآن کريم نیز بیانگر آن است که جهتاد

در اسالم ،بهمثابة راهبردي نرمافزاري ،مطرح استت کته امتروزه متیتتوان بتاعنتوان عمتومی
«جن

نرم» ،از آن تعبیر کرد:
جدول  .1مستندات گونههاي جهاد در قرآن کریم

ردیف

گونة جهاد

1

جهاد الهی

2

جهاد توحیدي

3

جهاد فی سبیل
اهلل

راهبرد

مستندات

تعداد

هدف
تغییر ماهیت

تبیین واليت الهی

انسان و جوام،

تبیین توحید و اقسام آن

22:78

1

بشري

تجلی اسما و صفات الهی در جامعه

ترسیم جهانبینی

اصالح بینشها و نگر ها

توحیدي

ارتقاي ايمان در تمام عرصههاي حیات
انجامدادن اقداماتی درراه خدا ،مانند:

5:54 5:35 9:24

تثبیت حضور

کسب تقوا و رحمت الهی

9:19 2:218 8:74

افراد در مسیر

صبر و استقامت در مسیر

9:20 9:88 49:15

هدايت و توحید

انفاق مال

60:1 4:95 8:72

بذل جان (قتال)

61:11 9:41 4:95

همراهی جامعة
4

جهاد مساعدتی

5

جهاد همهجانبه

6

جهاد عمومی

29:69

اسالمی با

تمس

به پیامبر (ص) و اهلبیت(ع)
همراهی با ديگر مؤمنان

رهبران الهی
مقابلة همهجانبه

تقابل در جبهة خارجی

با دشمنان دين

تقابل در جبهة داخلی

8:75 9:86

9:73 66:9 25:52

1

15

2

3

9:44 9:81
تال
مطلق تال

و

جهاد در جامعة
اسالمی

براي استحکام بنیان خانواده

بهمثابة اصلیترين نهاد جامعه
تال

براي تداوم روابط میان افراد و

3:142 16:110
29:6
6:109 16:38

گروهها در جامعه

4:95 47:31 5:53

تحمل سختیها و مصائب

9:72 29:8 31:15
24:53 35:42
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شايان ذکر است که در اين مقاله ،منظور از راهبرد نرمافزاري ،برنامهريتزي و انجتامدادن
اقداماتی بهمنظور شکستن ساختارهاي اجتماعی در وضعیت بحران معرفتی است؛ به عبتارت
ديگر هرگاه ساختارهاي متصلب سیاسی و اقتصتادي غلتط در جامعته حتاکم شتوند ،عنصتر
آگاهی و معرفت اجتماعی تحت تأثیر قرار میگیرد و نوعی فقر معرفتی بهواسطة استضعاف

سیاسی و اقتصادي نهادينهشده پديد میآيد (کرادرز و الکهارت2000 ،1م.)74-5 :

در چنین وضعیتی ،مقتضاي رهايیبخشی ،اقدام براي شکستتن ايتن ساختارهاستت تتا از
اين طريق ،فضاي مناسب براي تعالی معرفتی فراهم شود .نتیجتة ايتن بترآورد ،اصتالتيتافتن
اقدامات سختافزارانه با هدفهاي نرمافزارانه است؛ چنانکه انقال ها میآيند تا ساختها
را زيرورو کنند و ساختاري جديد بنیان گذارند که موجب تعالی شتود (آکترمن و جت

،2

2000م.)304-13 :
البته در بسیاري از موارد ،انسانها خود باعث ايجاد چنین وضعیتی متیشتوند و درواقت،،
بینش ،نگر

و باورهاي فاسد آنها سبب میشتود ستاختارهاي فاستد سیاستی و اقتصتادي،

حاکم باشد .اينگونه اسارت ،در درون افراد و جامعته ريشته دارد (شتريعتی83 : 1372 ،؛

کتتورتراي2006 ،3م .)86 :ايتتن ويوگتتی ،متتان ،از آن متتیشتتود کتته بتتتوان بتتا اقتتدامات
سخت افزارانه ،به رهايی چنین مردمی امیدوار بود؛ زيرا اقدامات رزمتی در چنتین جتوامعی،
اوالا مثبت ارزيتابی نمتیشتوند ،ثانیتاا متردم از آنهتا حمايتت نمتیکننتد و ثالثتاا درصتورت

موفقیت ،به نتتايج آنهتا اقبتال نمتیشتود و نامشتروع تلقتی متیشتوند (شتريعتی 1360 ،؛

شارپ2005 ،4م.)38-25 :

بر اين اساس ،در وضعیت مربو به الگوي دوم ،نهتنها اقتدام رزمتی ،چتارهستاز نیستت؛
بلکته بتته آن توصتیه نیتز نمتیشتتود .بترعکتتس ،درپتتیشگترفتن سیاستتتهتتاي روشتتنگرانه و
هويتبخش ،بسیار مؤثر ارزيابی میشوند؛ بته همتین ستبب ،قلتمهتا بته قیتاس بتا تفنت

هتا،

بهمراتب حساستر و کاراتر ارزيابی میشوند؛ همانگونه کته در برختی روايتات نیتز آمتده

1. Lane Crothers and Charles Lockhart
2. Peter Ackerman and Duvall Jack
3. David Cortrigh
4. Gene Sharp
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استت« :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَ َ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ فِي صَعِيفٍ وَاحِفٍ وَوُضِعَتِ الْمَوَازِيَُ فَيُوزَنُ دِمَاءُ

الشُّهَفَاءِ مَ َ مِفَادِ الْعُلَمَاءِ فَيَرْجَحُ مِفَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَفَاء» (ابنبابويه1413 ،ق.)399 /4 :
خالصة کالم ،آنکه جوام ،بشري در چنین وضعیتی ،براي آنکه بتوانند اصالت و هويتت
خود را بازيابند ،بیشاز هر چیز ،نیازمند اقدامات نرمافزارگرايانة جهادي هستند تتا نبردهتاي
سختافزارانه در میدانهاي جن

.

 .6نتیجهگیري

مطابق تحلیل بیانشده از نظرية «جهاد» در گفتمان اسالمی میتوان نتیجه گرفت بر حاکمان،

رهبران و مردم جوام ،اسالمی ،واجب است با توجه به وضعیت جامعته و امکانتات موجتود،
راهبردهاي نرمافزارگرايانتة جهتادي را بتراي مقابلته بتا دشتمنان داخلتی و ختارجی درپتیش
گیرند؛ زيرا بهنظر میرسد شايستهترين راه براي مقابله با انحرافهاي ختارجی و نفتاقهتاي
داخلی ،تال

براي رشد و تعالی مبانی معرفتی و اعتقتادي جامعتة استالمی استت و ازمنظتر

قرآن کريم ،اين مسئله ازطريق گونههاي مختلف جهاد ،واق ،میشود.
در جهاد الهی که بنیاديترين گونة جهاد است ،تال

براي خدايیشدن مطرح است؛ از

اين روي ،خداوند متعال با ربطدادن جهاد به خود  ،بهدنبال تبیین مفهوم واليت الهی بتوده
که مالک آن« ،حَقَّ جِهادِه» است و هیچ مرز و پايانی براي آن نمیتوان تصور کرد.
هتدف از جهتتاد توحیتدي ،ترستتیم جهتانبینتتیاي توحیتتدي استت کتته نتاظر بتته اصتتالح
بینشهاي افراد و جوام ،بشري است .اين اصالح ،در مسیر جهاد فیسبیلاللهی ،همتراهبتا دو
گونه ابزار معنوي و متادي ترستیم شتده استت .ابزارهتاي معنتوي آن ،تقتوا ،رحمتت الهتی،
همراهی با ديگر مؤمنان ،صبر ،ايمان و عمل صالح ،و ابزارهاي مادي آن ،انفاق متال و جتان
هستند که مصداق خاص آن را میتوان در جن

سخت و «قتال» ديد.

گونههاي ديگر جهاد نیز بهصورت عام ،بیانگر کم

به جامعة اسالمی و رهبران آن نیز

و حمايت از آنهاست و ازجمله مصداقهاي خاص اين مسئله میتوان جن
را نام برد؛ بر اين اساس میتوان مدعی شد آنچه بتهعنتوان جنت

سخت نظتامی

ستخت نظتامی در تتاريخ

اسالم نمايان شده ،درواق ،،از اصالت ذاتی برخوردار نیست؛ بلکته از آن حیتث کته معترف
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صبر و استقامت ،نپذيرفتن زور ،اقدام خالصانه بتراي ختدا و مهتمتتر از همته ،گتامی عملتی
درمسیر امر به معروف و نهی از منکر است ،در راهبرد جهتادي ائمتة اطهتار (ع) جتاي دارد؛

ولی بايد توجه کنیم کته جهتاد ازمنظتر قترآن ،فراينتدي چنتداليته و پیچیتده استت کته در
پايینترين سطح خود ،به جن

سخت و قتال مرتبط میشود؛ اما در اليههاي متعالی ،جن

نرم و جهاد همهجانبة توحیدي را مدنظر دارد که هدف از آن ،رشد و تعالی مبانی معرفتی و
اعتقادي افراد در جوام ،بشري است و در لسان دين ،از آن ،به هدايت و سعادت تعبیر شتده
است.
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