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چکیده
مقوله «جهاد» به دلیل حساسیت و آثار گستردهای که بر تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع
اسالمی و همچنین نظم نوین جهانی داشته ،موضوع تحلیلهای بسیاری قرار گرفته که در نتیجه آن،
دیدگاههای مختلفی تولید و عرضه شده است .برخی آن را به مثابه اقدامی نظامی و همسان با قتال
دانست ه و برخی دیگر با رویکردی حداقلی ،تنها جنبههای تدافعی جهاد را مدنظر قرار دادهاند.
بررسی آیات قرآن کریم و گونهشناسی انواع مختلف جهاد در دین مبین اسالم نشان میدهد که این
مفهوم همواره به مثابه راهبردی عام ،مطلق و نرمافزاری در راستای تأسیس ،تثبیت و تداوم سبک
زندگی اسالمی مطرح شده و در این راستا مصادیق متعددی پیدا کرده است .شناسایی گونههای
مختلف جهاد در قرآن کریم و راهبردهای مطرح شده ذیل آنها ،مؤید این است که هدف خداوند متعال
ازتبیین این مفهوم ،ایجاد تغییر در ماهیت انسان و به تبع آن ،تغییر در جهانبینی و ایدئولوژی او به
منظور تثبیت حضور افرادو جوامع اسالمی در مسیر هدایت و توحید و در نهایت ترسیم سبک زندگی
توحیدی مبتنی بر اصل جهاد بوده است.
در این مقاله ابتدا مبانی مفهومی تحقیق تعریف شده و پس از شناسایی گونههای مختلف جهاد در
قرآن کریم و تبیین راهبردهای هر کدام ،الگوی مطرح جهت نیل به سبک زندگی اسالمی طراحی و
ارائه شده است.
کلید واژهها :قرآن کریم ،جهاد ،سبک زندگی ،جنگ نرم.
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 -1مقدمه
در ارتباط با جهاد ،باید گفت که عموم نظریههای مطرح توسط عالمان جهان اسالم ،ناظر بر رزمی
و نظامی دیدن آن است و براین اساس مبادی فقهی خود را ترسیم کردهاند(برای آشنایی با مبادی
فقهی رویکردهای غالب نزد گروههای مختلف دینی ر.ک :ابن تیمیه1368 ،ق؛ ابوزهره،1384ق؛ حسن،
1402ق؛ زحیلی1381 ،ق؛ طوسی1387 ،ق؛ موسوی ،خمینی ،بیتا؛ هیکل1417 ،ق) ،در حالی که این
نظریه علیرغم شهرت زیاد ،از استناد و اعتبار قرآنی و یا کاربرد در سیره اهل بیت(ع) برخوردار نیست.
پیامبر اکرم(ص) جهاد اکبر و اصلی را مبارزه با نفس قلمداد نموده و بدین ترتیب بنیاد آن را غیر نظامی
َ
ال ْص َغر َو ب َ ِقي ال ْ ِج َها ُد ْ َ
ال َمر َحب ًا ب ِ َق ْو ٍم قَ َض ُوا ال ْ ِج َها َد ْ َ
ال ْكبَ ُر.
َ
دانستهاند« :أ َّن النَّبِيَّ(ص) ب َ َع َث ب ِ َس ِري َّ ٍة فَ َل َّما َر َج ُعوا قَ َ ْ
َ
ول َّ
اللِ(ص) َو َما ال ْ ِج َها ُد ْ َ
ال ْكبَ ُر؟ قَ َ
يل :يَا َر ُس َ
قِ َ
الِ :ج َها ُد النَّ ْفس»(کلینی1388 ،ق ،ج« )12 :5ثُ َّم قَالَ(ص) أَف َْض ُل
ال ْ ِج َها ِد َم ْن َجا َه َد ن َ ْف َس ُه الَّتِي ب َ ْي َن َج ْنبَ ْيه»(ابن بابویه ،بیتا.)467 :
در نوشتار حاضر تالش شده است تا از منظری تازه و متفاوت بهمفهوم جهاد در قرآن کریم نگریسته شود
و بهصورت مصداقی برخی از موضوعات آن در گفتمان اسالمی مطرح شود .برای درک این معنا ،ابتدا
مروری اجمالی بر معناشناسی واژگان «جهاد» و «قتال» در قرآن کریم داشته و سپس با بررسی آیات
مشتمل بر واژه و حکم جهاد در قرآن کریم ،بهگونهشناسی انواع مختلف جهاد در قرآن کریم پرداخته
شده است.
در پی اینگونهشناسی ،با تقسیم دوگونه اصلی جهاد در حوزههای جنگ سخت و جنگ نرم ،مصادیق
هر کدام تحلیل شده و در نهایت رویکردهای مطرح در این زمینه نقد و ارزیابی شده است .در حقیقت
هدف از انجام این تحقیق آن است که اصل موضوع جهاد ـ متناسب با گفتمان قرآنی ـ تحلیل ،و مرزهای
مفهومی و کاربردی آن از قتال ترسیم گردد.
-2مبانی نظری تحقیق
 -1-2جهاد
«جهاد» عنوان يکی از فروع دين و از جمله ارکان عبادی در فرهنگ اسالمی است که بهگونههای مختلفی
از کوشش در راهخدا ـ به خصوص جنگ در راه دين ـ اطالق شده است.
«ج َه َد» بهمعنای کوشيدن است(بیستونی225 :1386 ،؛
«جهاد» بر وزن فعال از ريشه َ
از نظر لغویَ ،
سیاح .)219 :1371 ،ريشه سه حرفی «ج هـ د» در کاربرد ثالثی مجرد يکواژه روزمره در زبان عربی
ّ
است ،اما در کاربرد اصطالحی آن« ،جِ هاد» صورت ديگری از مصدر «مجاهده» ،در باب مفاعله بهکاررفته
است که بهخوبی نشان از يک رابطه دوطرفه دارد .در کاربرد اصطالحی ،جهاد در تمام مواردی که بهکار
رفته ،هموارهافزونبر معنای کوشش ،بهسبب باب مفاعله بودن ،در بر دارنده معنای رويارويی با يک طرف
مقابل نيز بوده است(پاکتچی.)4 :1380 ،
در تعريف عالمان دینی ،بهویژه فقها ،جهاد تنها محدود به جنگ در راه خداوند است(کرکی1408 ،ق،
ج365 :3؛ نووی1417 ،ق )294 ،19 :وديگر گونههای جهاد ـ مانند جهاد با نفس ـ جایگاهی فقهی
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ندارد ،اما نزد برخی دیگر از عالمان ،معنای جهاد با توسعه بيشتری مطرحشده و در بر دارنده هرنوع بذل
جان يا مال در راه اعتالی کلمه اسالم و اقامه شعاير ايمان دانسته شده است(صاحب جواهر1394 ،ق،
ج 21 :3؛ ابن قدامه ،بیتا ،ج)385 :10.
محل قرار گرفتن مبحث جهاد در کتب فقهی و حدیثی نیز خود نشاندهنده ژرفای جايگاهی است که
عالمان جهان اسالم برایجهاد قائل بودهاند .در بسياری از این کتب ،مبحث جهاد بهعنوان يکی از عبادات
و فرايض ،در رديف عباداتی چون نماز وروزه و حج قرار گرفته است(ر.ک :کلينی1388 ،ق ،ج2 :5؛ ابن
رشد1402 ،ق ،ج380 :1؛ محقق حلی1389 ،ق ،ج ،)307 :1اين درحالی است که برخی از فقيهان
اهل سنت،جهاد را در مباحث احکام و سیاست در کنار موضوعاتی چون حدود و قصاص آوردهاند(ر.ک:
طوسی1417 ،ق ،ج )517 :5و گاهنيز مباحث جهاد در مبحثی ذیل عنوان «کتاب السير» جای يافته
است(کاسانی1406 ،ق ،ج)97 :7.
تحلیل لغوی این واژه در گفتمان اسالمی و بهویژه از منظر آیات قرآن کریم ،داللت بر ظرایف معنایی
مهمی دارد که پرداختن به آنها جهت ورود به بخش نقد و ارزیابی رویکردهای مطرح در این زمینه،
ضروری است .مهمترین مالحظات لغتشناسانه جهاد عبارتند از:
 .1در جهاد عنصر « ُوسع» و «طاقت» مالک است .به همین خاطر است که در «لسانالعرب» ،جهاد با
«بهکار بستن تمام توان» شناسانده شده است(ابنمنظور1426 ،ق :ماده َج َه َد) .در این معنا ریشه آن
«ج ْهد» است.
ُ
 .2در جهاد عنصر «مشقت» و «سختی» نهفته است .چنانکه در شرح قسطالنی بر صحیح بخاری آمده
«ج َه َد» باشد که به معنای «سختی» است(ذوقی.)18 :1388 ،
است :جهاد میتواند مشتق از َ
 .3در جهاد عنصر «آگاهی» وجود دارد؛ بدین معنا که بنیاد «جهاد» را معرفت شکل میدهد و معنای
حقیقی آن در حوزه معرفت و خودسازی محقق میشود.
 -2-2سبک زندگی
اصطالح «سبک زندگي» بهعنوان يکي از اصطالحات علوم اجتماعي ،پيوند مستقيم و وثيقي با مجموعهاي
از مفاهيم مرتبط با گفتمان خود دارد؛ مفاهيمي مانند :عينيت و ذهنيت ،فرهنگ و جامعه ،فرهنگ عيني
و ذهني ،شکل و محتوا ،رفتار و معنا ،اخالق و ايدئولوژي و . ...سبک زندگي اموري را شامل ميشود که به
زندگي انسان ،اعم از بُعد فردي ،اجتماعي ،مادي و معنوي او مربوط است؛ اموري نظير بينشها(ادراکها و
اعتقادات) و گرايشها(ارزشها ،تمايالت و ترجيحات) که اموري ذهني يا رفتار دروني هستند و رفتارهاي
بيروني(اعم از اعمال هوشيارانه و غيرهوشيارانه ،حاالت و وضعيت جسمي) ،وضعیتهاي اجتماعي و
داراييها که امور عيني هستند.
سبک زندگي بهعنوان تجلي عيني انديشهها و عقايد ،تأثير فراواني بر عقايد و انديشهها و بهخصوص
صفات انساني دارد و از اينرو شکلگيري خلق و خو و نگرشها عموماً متأثر از سبک زندگي است(هندی
و دیگران.)228 :1383 ،
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پیروان هر کدام از مکاتب فکري ـ فلسفي متناسب با بینشها و گرایشهای خود ،سبک خاصي از زندگي
را برگزیدهاند .از اینروی سبک زندگي کنوني در جهان بشریت ،يا سنتی است ،یا مدرن و يا مدرنزده.
برخی سبک زندگی را تجسم تالش انسان برای یافتن ارزشهای بنیادی یا بهتعبیری فردیت برتر خود
کلیت زندگی و همه
در فرهنگ موجود و شناساندن آن به دیگران تعریف کرده و برخی دیگر آن را به ّ
فرآیندهای عمومی و خصوصی آن تطبیق دادهاند(.)32.p ,1956 ,Adler
در این میان آنچه اهمیت پرداختن به سبک زندگی را در پژوهشهای اجتماعی و اعتقادی مبرهن
میسازد ،نتایج ناشی از انتخاب سبکهای مختلف برای زندگی است که در مواردی منجر بهظهور و بروز
بسياري از آسيبهاي اعتقادي ،اخالقي و اجتماعي در سطح جوامع میشود و در مواردی دیگر رشد و
پیشرفت های علمی ،اقتصادی و فرهنگی را برای آنها به ارمغان میآورد.
آنچه اندیشمندان مسلمان را بهتأمل و تعقل در سبک زندگی اسالمی واداشته ،تأثیرات سوء و زیانباری
است که جوامع اسالمی در قرون اخیر از تمدن و فرهنگ کشورهای غربی که از سبک زندگی غیراسالمی
تبعیت میکنند ،متحمل شدهاند .در طی سالیان گذشته شاهد آن بودهایم که بهگونهای لجام گسیخته
و ناهنجار ،بسیاری از عناصر و مؤلفههای سبک زندگی غربی در میان جوامع اسالمی منتشر شده و در
مواردی موجبات انحراف جوامع را فراهم آورده است.
برخی نیز با تعریف زندگی بهنوعی ارزش حیات قائل شدن برای انسان معتقدند تا زمانی که این ارزش
برای انسانی وجود داشته باشد ،وی صالحیت و شایستگی زندگی داشته و بهمحض از دست دادن این
صالحیتها ،فاقد ارزش شناخته شده و نظام خودکار طبیعت نعمت زندگی را از وی سلب میکند.
در این رویکرد آنچه مهم است ،کارکردهای زندگی یک انسان میباشد ،نه هدف و یا سبک زندگی
او(236:1962 ,Heidegger).
بهعبارت دیگر انسان تنها موجودی است که کارکردهای وجودش برای او مسأله است ،لذا در چرخه
طبیعت میبایست بهدنبال کشف کارکردها و سودمندیهای انسان بوده است و بهطور طبیعی مادامی
که انسانی از نعمت حیات و زندگانی برخوردار باشد ،قطعاً سیستم هوشمند طبیعت کارکردهای مفیدی
را(بالقوه یا بالفعل) در وی مشاهده کرده است)53 :2000 ,Quinn).
برخی دیگر «زندگی» را بهعنوان همه حیطههای فردی و اجتماعی در مقطع خاصی از زمان در نظر گرفته که
میبایست درخصوص آن قضاوتی واحد و یکپارچه داشت(کجباف و دیگران.)44-61 :1390 ،
در ادامه مقاله ،بهمنظور تبیین جایگاه جهاد علمی در سبک زندگی اسالمی ،در ابتدا بهگونهشناسی انواع
«جهاد» در قرآن کریم پرداخته میشود؛ سپس مقوله جهاد علمی در این عرصه را مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
 -3نظریههای غالب در خصوص جهاد
موضوع «جهاد» بهدلیل حساسیت و آثار گستردهای که بر تحوالت جوامع اسالمی و نظم جهانی دارد،
موضوع تحلیلهای بسیاری قرار گرفته که در نتیجه آن ،دیدگاههای مختلفی تولید و عرضه شده است.
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در این قسمت نگارنده نخست نگاهی اجمالی به این نظریهها داشته و در ادامه پس از گونهشناسی انواع
مختلف جهاد در قرآن کریم و تبیین راهکارهای نیل به آن ،تالش دارد تا در نهایت ،دیدگاه مختار خود
را ارائهنماید.
در ارتباط با «جهاد» میتوان دو رویکرد کلی را شناسایی نمود ،به گونهای که دیگر نظریههای موجود
در این رابطه را علیرغم تفاوتهای تحلیلی و استنادی ،میتوان در این دو رویکرد کلی قرار داد .این
دیدگاهها عبارتند از:
 -1-3جهاد به مثابه قتال برای دین
در این دیدگاه« ،جهاد» مصداق کامل «قتال» ارزیابی و سیاستی شناسانده میشود که به کاربرد خشونت
برای سرکوب حریف ،با اغراض زیر داللت دارد:
 .1صیانت از «بالد ،نظام و جامعه» اسالمی در قبال تعرض دشمن خارجی که به «جهاد دفاعی»
شناسانده شده و از حیث عقلی و شرعی برای آن تأییدات بسیار میتوان سراغ گرفت(ر.ک .طوسی،
1387ق؛ موسوی خمینی ،بیتا؛ هیکل1417 ،ق؛ ابن تیمیه1368 ،ق).
 .2تقویت نظم و ثبات داخلی جامعه اسالمی در قبال «باغی» که به دلیل سرکشی و تمرد ،مستوجب
برخورد فیزیکی شده است(ر.ک :الماوردی1415 ،ق؛ ابن قیم الجوزیه2006 ،م758-780 :؛ عمید
زنجانی1385 ،ـ الف.)310-340 :
 .3مبارزه با کافران به منظور «توسعه کلمة اهلل» که از آن با عنوان «جهاد ابتدایی» یاد شده و البته
پیرامون وجوب یا حتی جواز آن ،بحثهای بسیار مطرح است(عمید زنجانی.)324-336 :1383 ،
 -2-3جهاد به مثابه دفاع از دین
در این دیدگاه سه مصداق مذکور مورد نقد قرار گرفته ،یک یا دو گونه آن از قلمرو جهاد خارج میگردد.
برای مثال میتوان اصول این دیدگاه را به شرح زیر برشمرد:
 .1نفی وجوب جهاد ابتدایی؛ بدین صورت که آن را از حیث معنا و کاربرد خارج از گفتمان اسالمی
میداند(ر.ک :صالحی نجفآبادی.)84 :1382 ،
 .2تفکیک مصداقی در معنای «بغات» و خروج دستهها و گروههای مخالف و معارض حاکم عدل از
گستره آن ،تا از این طریق به کاربرد حداقلی جهاد در مقابل «باغی» برسد(هیکل1417 ،ق66 :؛ صالحی
نجفآبادی.)103-129 :1382 ،
 .3تحدید در دفاع به گونهای که برای این اقدام ضروری ،شروطی را قائل میشوند تا از این طریق مانع از
کاربرد گسترده آن شوند .این نویسندگان مستند به آیات شریفه  65و 66از سوره مبارکه انفال و مواردی
از این قبیل :بر و پایداری را گام نخست در جهاد دانسته و جنگ دفاعی را در مرحله بعدی قرار میدهند.
برخی دیگر قائل به شرط «تعداد» هستند و «دو برابر بودن» دشمن را دلیل وجوب جهاد دفاعی
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دانستهاند که در نهایت حکایت از «تحدیدگرایی جهاد» توسط ایشان دارد(ر.ک :صالحی نجفآبادی،
)104-120 :1382
چنانکه مالحظه میشود ،نزد این گروه حداکثر «وجوب جهاد دفاعی» اثبات میشود و سایر گزینهها با
ادلّه مختلف(از حیث ماهیتی یا مصداقی) نفی و خارج میگردد.
 -4گونه شناسی جهاد در قرآن کریم
بررسی تاریخ تحوالت صدر اسالم حکایت از آن دارد که در برهههایی از تاریخ ،پرداختن به جنگ نظامی
و قتال در راستای مقابله با دشمنان و پیشبرد دین اسالم و تعالی آن بهعنوان یک امر ممدوح پذیرفته
شده بود ،لکن در شرایطی نیز شاهد آن هستیم که ائمه اطهار(ع) و به تبعیت از ایشان ،رهبران جامعه
اسالمی ،راهبردهای دیگری را جهت مقابله با دشمنان اتخاذ کرده اند .علت این اختالف نظرها بیش از
آنکه به امکانات نظامی و مادی جامعه بستگی داشته باشد ،بهمیزان درک و فهم افراد جامعه و مبانی
معرفتی و اعتقادی آنان وابسته است.
مطابق این رویکرد ،جنگ در دو گفتمان متفاوت قابل بررسی است :نخست ،جنگ سخت که با واژه
«قتال» در اسالم از آن تعبیر شده و دوم ،جنگ نرم که در زیر مجموعه واژه «جهاد» از آن یاد شده است و
در واقع فلسفه و بنیاد آن مشتمل بر اقدامات نرمافزارانهای است که تالش دارد از طریق نقد مبانی معرفتی
غلط قدرتهای نامشروع حاکم ،به نفی ساختارهای متعصب سیاسی اجتماعی منتهی شود.
معرفی شده از جهاد در قرآن
در این قسمت ،مبانی و مستندات این معنا تبیین ،و به تحلیل گونههای َّ
کریم میپردازیم که مهمترین آنها عبارتند از:
 -1-4جهاد الهی
از آنجا که انسان خلق شده تا عبادت الهی را بهنحو اَحسن و کامل بهانجام رساند تا از این طریق ،اعتالء
یافته و روح خود را به آنچه هدف از خلقتش بوده ،نزدیک کند ،مبناییترین گونه جهاد «تالش برای
خدایی شدن» یا «جهاد الهی» است که خداوند متعال با ربط جهاد بهخودش ،آن را تبیین و بیان نموده
است« :و جا ِه ُدوا فِی ّ
الل َح َّق ِجها ِد ِه ُه َو ْاجتَبا ُک ْم َو ما َج َع َل َع َل ْی ُک ْم فِی الدِّ ینِ ِم ْن َح َر ٍج»(حج.)78 /
َ
همچنین خداوند متعال در آیات دیگری از قرآن مجید با اصل قرار دادن مسأله جهاد بهعنوان یکی از
«و
مهمترین و اصلیترین آموزههای دین مبین اسالم که همگان میبایست از فیلتر آن عبور کنندَ :
توجه به این مسأله تأکید کرده و ثمره آن را
دين ِم ْن ُك ْم»(محمد ،)31/بر ضرورت ّ
لَنَ ْب ُل َون َُّك ْم َحتَّى ن َ ْع َل َم ال ْ ُمجا ِه َ
َّ
«و َم ْن جا َه َد فَ ِإن َّما يُجا ِه ُد لِنَ ْف ِس ِه إ َِّن اللَ ل َ َغنِ ٌّي َعنِ
ارتقاء معرفتی و ایمانی برای خود انسانها دانسته استَ :
مين»(عنکبوت)6/
الْعال َ َ
باید گفت که از این آیات شریفه چند مالحظه مفهومی در بحث «جهاد» قابل استنتاج است:
 .1حرف اضافه «فی» بهکار رفته که از حیث معنایی(االسمر2005 ،م )166 :برای «تعلیل»(بیان غایت)
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بهکار میرود ،بیانگر غایت «مجاهده» است و مقصد را میرساند.
 .2مجاهده در این آیات شریفه صرفاً به «اهلل» معطوف شده است که مشابه آنرا در سایر آیات جهادی
نمیتوان باکاربرد «فی اهلل» سراغ گرفت .بنابراین منظور از مجاهده در اینجا تحولی است که غایت آن
به «اهلل» ختم میشود.
« .3مناسبت» آیه سوره حج(ر.ک :ایازی )15 :1380 ،حکایت از آن دارد که «مجاهده» مورد نظر در
اینجا ،مبتنی بر پارهای امکانات ارائه شده از سوی خداوند متعال و در عرصههای مختلف نظری و عملی
میباشد که در نهایت به «والیت الهی» ختم میشود.
راهبردها:
 .1تحلیل آیات فوق بیانگر آن است که رکن بنیادین جهاد ،به اقدام افراد برای «خدایی شدن» در نظر
و عمل اطالق میشود که با تعبیر استثنائی «جاهدوا فی اهلل» آورده شده و از آنجا که این اقدام ،تحولی
«ح َّق
ارزنده در راستای بهبود سبک زندگی است که معیار و مالک آن «اهلل » است ،لذا تعبیر خداوند نیز َ
ِجها ِده» میباشد که هیچ مرز و پایانی برای آن نمیتوان تصور نمود.
 .2به گفته برخی مفسرین در این معنا ،مسیر جهادی ،طریقی است که انسان ،اسماء و صفات حق را
در خود بهقدر توان و ظرفیتش متجلی میسازد و از این رهگذر ،متحول میشود و پیرامون خود را نیز
متحول میسازد و این همان مسیر تبیین والیت الهی و توحید حقیقی و تالش برای درک اقسام آن
است(ر.ک :افتخاری.)66-80 :1384 ،
براین اساس اولین گام اساسی در راستای تغییر سبک زندگی غیر اسالمی به اسالمی و یا بهبود وضعیت
آن ،تالش برای تغییر ماهیت انسان و جوامع بشری از طریق تبیین والیت الهی و مفهوم توحید و تحلیل
اقسام آن در زندگی بشر است.
 -2-4جهاد توحیدی
در برخی دیگر از آیات قرآن کریم ،متعلق جهاد حرف اضافه «فی» و ضمیر «نا» ـو نه اهلل ـ بهکار رفته
که این موضوع اگرچه میتواند با معادل دانستن «نا» با «اهلل» تفسیر ،و در نتیجه آیه حاضر ،مؤیدی دیگر
برای بند پیشین دانسته شود؛ اما نگارنده مستند به اصالت زبان قرآنی و اینکه کاربرد واژگان بهصورت
تطابق صد در صد معنایی ،اصوالً در این کتاب وجهی ندارد(،ر.ک :مدرسی64 :1386 ،ـ )31قائل بهتفاوت
«نا» با «اهلل» در این دو دسته از آیات است و ضمیر «نا» را «عامتر» و به معنای «جهانبینی توحیدی»
ذین جا َه ُدوا فینا لَنَ ْه ِدیَنَّ ُهم سب َلنا َو إ َِّن ّ
نین»(عنکبوت.)69 /
الل ل َ َم َع ال ْ ُم ْح ِس َ
«و ال َّ َ
ارزیابی مینمایدَ :
ْ ُُ
َ
َّار َو
همچنین در برخی از آیات دیگر ،مصدر جهاد بطور مطلق ذکر شده« :يا أيُّ َها النَّبِ ُّي جا ِه ِد ال ْ ُكف َ
َ
قين َو ا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِهم»(تحریم )9/که مراجعه بهتفاسیر
َّار َو ال ْ ُمنافِ َ
ال ْ ُمنافِقين»(توبه )73/و «يا أيُّ َها النَّبِ ُّي جا ِه ِد ال ْ ُكف َ
مختلف نشان میدهد متعلق آن ،نوعی جهاد توحیدی در راستای اثبات حقانیت قرآن مجید و اسالم و تالش
برای اصالح بنیشها و نگرشهای کفار و منافقین نسبت به این امر است(طباطبایی ،1370 ،ج.)566 :19
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راهبردها:
با مراجعه به تفاسیر مختلف میتوان راهبردهای ذیل را جهت بهبود سبک زندگی اسالمی از منظر قرآن
کریم استنتاج نمود:
 .1در این آیه شریفه «الهی شدن» به همراه مقوالت دیگری که مربوط به «اهلل» است ،همانند معاد ،درک
مد نظر است؛ به همین دلیل فقط «خدایی
حقیقت دنیا ،دوری از شرک ،اخالص ،شکر نعمت الهی وّ ...
شدن» ذکر نشده است و مجاهده ،به اصالح کل بینش خود و جامعه داللت دارد .لذا کاربرد «نا» در این
توجه به محتوای آیات پیشین که در نهایت به ذکر این آیه شریفه(بهعنوان آیه
مقام معنادار مینمایدّ .
پایانی سوره) منتهی شده ،مؤید این معناست(قرشی ،1377 ،ج.)166 :8
در واقع مبتنی بر علم مناسبات ،میتوان ادعا نمود که عصاره تمامی آیات پیشین ـ که ابعاد مختلف ایمان
را بیان میداردـ در این آیه شریفه بهتناسب آورده شده است که از مجاهده به «مؤمن شدن واقعی در
عمل و نظر» میتوان تعبیر نمود(ایازی.)34-56 :1380 ،
 .2نتیجة «جهاد» در این آیات «هدایت» ذکر شده است که با تفسیر «قتالی» از آیه مناسبت ندارد،
لذا تفسیر این هدایت ،به اصالح بینشها و نگرشهای فرد و ارتقاء ایمان وی در همه عرصههای حیات
مناسبتر است.
َ
َّ
َّ
ِ
ِ
آمنُوا آمنُوا بِالل»(نساء )136/نیز
خالصة کالم آنکه «ایمان» و ارتقای آن ،که در آیه شریفه«یا أیُّ َها ال َ
ذین َ
بیان شده ،دومین گام «جهاد» است که در تمامی عرصههای حیات باید صورت گیرد تا در نتیجه آن
«حیات ایمانی» موضوعیت بیابد .این نوع نگاه به جهاد ،چنانکه مالحظه میشود ،کام ً
ال کاربردی بوده و
برای تمامی انسانها و در تمامی عرصههای حیات وی قابلیت تحقق دارد.
 -3-4جهاد در راه خدا
سومین مرتبه از جهاد ،ناظر بر اقداماتی است که در «راه خدا» صورت میگیرد و امتیاز برجسته آن در این
است که مجاهد را به «اهلل» نزدیکتر میسازد و این رسالتی است که هر «راهی» در نسبت بهمقصدش
ایفا مینماید .اما وجه تمایز آن از دو گونه نخستین ،آن است که آنها در صورت نیل به «مقصد» ،معنا و
مفهوم مییابند .بههمین خاطر است که گونههای ا ّول و دوم بهمراتب عالیتر از جهاد فی سبیلاللهی ـ
و البته دشوارتر ـ هستند.
معرفی شده است:
این گونه از جهاد ،با دو دسته مفاهیم اصلی و فرعی در قرآن کریم َّ
الف) برخی آیات با مدنظر قرار دادن مطلق تالش در مسیر توحید و ایمان ،بیانگر این نکته هستند که این
نوع از جهاد پس از رسیدن فرد به راه الهی(یعنی ایمان اولیه) موضوعیت مییابد .مانند:
آمنُوا ات َّ ُقوا ّ
ون
ون»(مائده« ،)35/يُجا ِه ُد َ
الل َو ابْتَ ُغوا إِل َ ْی ِه ال ْ َوسی َل َة َو جا ِه ُدوا فی َسبیلِ ِه ل َ َعلَّ ُک ْم تُ ْفلِ ُح َ
«یا أَیُّ َها ال َّ َ
ذین َ
ي سبيلِ الل َِّ
ي سبيلِ َّ
الل ِ َو ال يَخاف َ
آمنُوا َو ال َّ َ
ُون ل َ ْو َم َة الئِم»(مائده« ،)54/إ َِّن ال َّ َ
ذين َ
ذين َ
هاج ُروا َو جا َه ُدوا ف  َ
ف َ
َّ
َّ
أُولئِ َ
ي َسبيلِ ِه»(توبه )24/و
«و ِجها ٍد ف 
«و جا َه َد ف 
ك يَ ْر ُج َ
ي َسبيلِ الل»(توبهَ ،)19/
ون َر ْح َم َت الل»(بقرهَ ،)218/
ِ
غاء َم ْرضاتي»(ممتحنه.)1/
ي َسبيل 
«جهادا ً ف 
ي َو ابْتِ َ
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بهعبارت دیگر فرد مسلمان پس از مجاهده و تالش در مسیر درک مفهوم توحید و ایمان آوردن بهخدا و
انبیاء او ،پا در راه دین و خدا گذاشته و از این پس «مجاهده فی سبیل اهلل» موضوعیت مییابد که الزمه
آن تقویت هر آن چیزی است که ایمان وی را تقویت و افزایش میدهد.
ب) برخی دیگر با بیان مصادیقی خاص از چگونگی و کیفیت تالش در راه توحید و هدایت سخن به میان
آورده و راهکارهای این جهاد را مشخص نمودهاند ،مانند:
ّ
ون الَّذین آمنُوا ب ِ ّ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
الل َو َر ُسول ِ ِه ثُ َّم ل َ ْم یَ ْرتابُوا َو جا َه ُدوا بِأ ْمواله ِْم َو أنْ ُفسه ِْم فی َسبیلِ الل أولئک ُه ُم
«إِن ََّما ال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ
َ َ
ي سبيلِ َّ
الل ِ
نين غ َْي ُر أُولِي الضَّ َر ِر َو ال ْ ُمجا ِه ُد َ
ون»(حجرات« ،)15/ال يَ ْستَوِي الْقا ِع ُد َ
الصا ِدقُ َ
ّ
ون ِم َن ال ْ ُم ْؤ ِم َ
ون ف  َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دين َد َر َج ًة َو ُك ًّ
ْ
َ
ْ
َ
ِ
ال َو َع َد اللُ ال ْ ُح ْسنى َو فَضَّ َل
ع
قا
ل
ا
ى
ل
ع
ِم
ه
س
ف
ن
أ
و
ِم
ه
ل
وا
م
أ
ب
دين
ه
جا
م
ل
ا
الل
ل
ف
ِم
ه
س
ف
ن
أ
و
ِم
ه
ل
وا
م
َضَّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ َ
َ
َ ْ ْ َ
بِأ ْ ْ َ
ُ
ْ
َ
َ
دين َع َلى الْقا ِع َ َ
ي سبيلِ َّ
َّ
آو ْوا
الل ِ َو ال َّ َ
اللُ ال ْ ُمجا ِه َ
ذين َ
دين أ ْجرا ً َعظيم ًا(نساءَ ،)95/
«و جا َه ُدوا بِأ ْموالِه ِْم َو أنْ ُف ِسه ِْم ف  َ
َ
ي سبيلِ َّ
َو ن َ َص ُروا أُولئِ َ
ياء ب َ ْع ٍ
الل ِ ب ِ َأ ْموالِه ِْم َو أَنْ ُف ِسهِم»(توبه،)20/
ض»(انفال72/وَ ،)74
ك ب َ ْع ُض ُه ْم أ ْول ِ ُ
«و جا َه ُدوا ف  َ
ِ
الر ُس ُ
آمنُوا َم َع ُه جا َه ُدوا ب ِ َأ ْموالِه ِْم َو أَنْ ُف ِس ِهم»(توبه )88/و(توبه41/؛ توبه44/؛ توبه81/؛
ول َو ال َّ َ
ذين َ
«لكنِ َّ
حجرات15/؛ صف.)11/
راهبردها:
 .1تعریف عام از «جهاد فی َسبیل ال ّلهی» ،بیانگر هر تالشی است که انسان مؤمن در راه خدا به انجام
میرساند تا موجب تثبیت حضور افراد در مسیر هدایت و توحید شود ،و از آنجا که مصادیق این تالش
بسیارند ،لذا انحصار در موردی خاص ندارد.
 .2مجاهده فی سبیلاهلل ،نیازمند تدارک دیدن زاد و توش ه سفر است تا بتوان این راه را تا به پایان آن
طی نمود .بررسی سیاق آیات فوق نشان میدهد که خداوند متعال از تقوا ،رحمت الهی ،همراهی سایر
مؤمنان :بر و ...بهعنوان عوامل مؤید این مسیر یاد نموده است.
 .3مالحظه میشود که در برخی آیات ،دو حوزه «مال» و «جان» بهعنوان عوامل اصلی و مؤید مسیر
جهاد فی سبیل اللهی ممتاز شدهاند که بیانگر اهمیت مسأله «انفاق» و «جهاد نظامی» در این مسیر
هستند.
 -4-4جهاد مساعدتی
برخی دیگر از آیات قرآن ،بهگونه ای از جهاد اشاره دارد که بیانگر مفهوم «کمک» و «مساعدت» افراد
یا گروههای جامعه اسالمی به رسول خدا(ص) و یا سایر مسلمانان است و تالش دارد تا از این طریق به
مسلمانان نزدیک و از مزایای(مادی و یا معنوی) این نزدیکی برخوردارشوند.
بهعنوان مثال در آیات ذیل ،کرانههای جهاد بهصورت مطلق به جامعه اسالمی اشاره دارد« :أَ ْم ح ِسبتُم أ ْنَ
َ ْ ْ
تَ ْد ُخ ُلوا ال ْ َجنَّ َة َو ل َ َّما يَ ْع َل ِم َّ
آمنُوا ِم ْن ب َ ْع ُد َو
ذين جا َه ُدوا ِم ْن ُك ْم َو يَ ْع َل َم َّ
«و ال َّ َ
الصاب ِ َ
اللُ ال َّ َ
رين»(آل عمرانَ ،)142/
ذین َ
ک ِم ْن ُکم»(انفال)75 /؛« ،أَ ْم َح ِسبتُم أَ ْن تُ ْتر ُكوا َو ل َ َّما يَ ْع َل ِم َّ
هاج ُروا َو جا َه ُدوا َم َع ُک ْم ف َُأولئِ َ
ذين جا َه ُدوا ِم ْن ُك ْم
اللُ ال َّ َ
َ
ْ ْ
ْ
َ
َّ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ون»(توبه)16/
بير بما تَ ْع َمل َ
َو ل َ ْم يَتَّخذُوا م ْن ُدون الل َو ال َر ُسوله َو ال ال ُم ْؤم َ
نين َو َ
ليج ًة َو الل َخ ٌ
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و در آیه ذیل نیز به صورت اختصاصی این کرانه به همراهی و مساعدت «رسول خدا» نسبت داده شده
است« :و إِذا أُنْ ِزل َ ْت سور ٌة أَ ْن آ ِمنُوا ب ِ ّ
الل َو جا ِه ُدوا َم َع َر ُسول ِ ِه ْاستَ ْأ َذن َ َ
ک أُولُوا ال َّط ْو ِل ِم ْن ُه ْم َو قالُوا ذ َْرنا ن َ ُک ْن َم َع
َ
ُ َ
دین»(توبه.)86/
الْقا ِع َ
راهبردها:
 .1بدیهی است که الزمه همراهی و مساعدت با فرد یا گروهی ،اعتقاد به مسیر و مسلک آنان است ،لذا
این نوع از جهاد تالش دارد تا مراتب ایمان افراد به انبیاء ،اولیاء و رهبران الهی را تقویت کرده و بر تبعیت
از دستورات ایشان جهت ارتقاء مراتب ایمانی و بهبود سبک زندگی تأکید کند(مدرسی54 :1386 ،ـ.)33
 .2از دیگر راهبردهای جهاد مساعدتی ،تالش برای ایجاد وحدت و همدلی در جامعه اسالمی است که در
آیات متعددی از قرآن کریم بدان اشاره شده است(مانند حجرات.)10 /
 .3منظور اصلی از جهاد مساعدتی« ،مساعدت و همراهی» با رهبران الهی و جامعه اسالمی است.
بدیهی است این مساعدت و همراهی گونههای مختلفی دارد .بهعنوان مثال اگر ایشان قصد جنگ دارند،
مساعدت در این زمینه معنا مییابد و اگر قصد کار دیگری دارند ،مساعدت در امور اجتماعی یا فرهنگی
معنا مییابد.
خالصه آنکه جهاد مساعدتی در سطوح مختلفی مطرح بوده و تالش دارد تا با ایجاد وحدت و همدلی در
جامعه ،سبک زندگی اسالمی افراد جامعه را به یکدیگر نزدیک تر کرده و آن را در بطن جامعه نهادینه
کند ،لذا باید گفته یکی از مهمترین راهکارهای نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی در جامعه اسالمی،
تأکید بر جهاد مساعدتی است.
 -5-4جهاد مقابلهای
در قرآن کریم نوع دیگری از جهاد معرفی و تبیین شده است که اگرچه عموم مفسران از آن به جهاد کبیر
توجه بهموضوع آن که مقابله با دشمنان میباشد ،میتوان از آن به «جهاد مقابله
تلقی کردهاند ،لکن با ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
بیرا»(فرقان)52/؛ پس هرگز از کافران اطاعت
ای» نیز تعبیر کرد« :فَال تُط ِع الْکاف َ
رین َو جاه ْد ُه ْم بِه ِجها ًدا َک ً
مکن و در مواجهه با ایشان ،جهادی بزرگ را پیشه ساز.
این نوع از جهاد نحوه تقابل مسلمین با کفار و منافقان ـ که در دو جبهه خارج و داخل ـ قرار دارند را بیان
«جهادا ً َکبیراً» ،تقابل همه جانبه با دشمنان را تبیین مینماید .بدیهی است که این
نموده و با تأکید بر قید َ
تقابل گونههای مختلفی داشته و تالش در دو جبهه «جنگ سخت» و «جنگ نرم» را شامل میشود.
راهبردها:
با مراجعه به تفاسیر مختلف ،راهبردهای ذیل جهت برخورد با دشمنان داخلی و خارجی قابل استنتاج
است:

جهاد؛ مقوله اي فرهنگي ـ اعتقادي در چارچوب سبک زندگي اسالمي

 .1دشمن شناسی؛ بدیهی است که اولین اقدام ضروری پیش از مواجهه با دشمنان ،شناسایی افکار ،عقاید،
فرهنگ ،استعدادها و قوای دشمن میباشد .لذا دستور به مقابله با کفار ،تأکیدی دیگر بر اصل دشمن
شناسی بوده و بدین صورت تالش دارد تا جامعه اسالمی را از تبعیت از سبک زندگی غیر اسالمی بر
حذر دارد.
 .2عدم اطاعت از خواستههای نامشروع دشمنان؛ بدین معنا که مسلمانان به هیچ وجه نباید از خواستههای
نامشروع کفار و منافقین به خاطر تحصیل رضایت آنان ،تبعیت نمایند و در این خصوص هیچ توجیهی
قابل پذیرش نیست.
 .3رعایت اصل غلظت و شدت در مواجهه با دشمنان؛ در مقام مواجهه با منافقان و کفار باید «شدت» و
«سرسختی» مسلمانان آشکار باشد تا آنها به اشتباه در ایشان طمع ننموده و سیاستهای تحمیلی پیشه
َ
قین َو ا ْغ ُل ْظ َع َل ْیه ِْم»(توبه73/؛ تحریم .)9/این
ار َو ال ْ ُمنافِ َ
نکنند .چنانکه میخوانیم« :یا أیُّ َها النَّبِ ُّی جا ِه ِد ال ْ ُک ّف َ
در حالی است که در مناسبات داخلی «رحمت»« :مح َّم ٌد رس ُ ّ
َ
ماء
ول الل َو ال َّ َ
ذين َم َع ُه أ ِش ّد ُاء َع َلى ال ْ ُك ّفا ِر ُر َح ُ
ُ َ َُ
ِ
ِ
«و ل َ ْو ُك ْن َت ف ًَّظا غ َ
َ
َ
َليظ ال ْ َق ْل ِب النْفَضُّ وا م ْن َح ْولك» (آل عمران )159/مالک
ب َ ْينَ ُه ْم»(فتح )29/و نفی «شدت»َ :
و معیار است.
نتیجه آنکه در جهاد کبیر ،موضوع اصلی ،نحوه ساماندهی و مواجهه جامعه اسالمی و رهبران الهی آن با
کفار و منافقین است که از حیث مفهومی میتوان از آن در اصالح سیاست خارجی کشورهای اسالمی و
ممانعت از تقلید کورکورانه از سبک زندگی غیر اسالمی بهره گرفت.
 -6-4جهاد کبیر
آخرین گونهای که از جهاد در قرآن کریم آمده ،تفسیری عمومی بهمعنای «تالش نمودن» است که
مصادیق مختلفی مانند تالش نمودن در راه حفظ دین و سرسختی و جدیّت نشان دادن در امور مختلف
را شامل میشود.
بهعنوان نمونه در برخی آیات ،از تعبیر جهاد برای مقابله با والدینی که قصد ایجاد انحراف در عقاید
فرزندان صالح خود را دارند استفاده شده است که خود بیانگر تالشی سخت ـ بهویژه با رعایت اصل احترام
داک لِتُ ْشر َ
سان بِوال ِ َد ْی ِه ُح ْسنًا َو إ ِْن جا َه َ
«و َو َّص ْینَا اْ ِ
ِک
إلنْ َ
و احسان به والدین ـ در راستای حفظ دین استَ :
َ
ِ
ِ
س لَ َ
س لَ َ
داک َعلی أ ْن تُ ْشر َ
«و إ ِْن جا َه َ
ک بِه ع ْل ٌم فَال
ک ب ِ ِه ِع ْل ٌم فَال تُ ِط ْع ُهما»(عنکبوتَ ،)8/
ِک بی ما ل َ ْی َ
بی ما ل َ ْی َ
ِ
ِ
الدنْیا َم ْع ُروفًا»(لقمان.)15/
تُ ِط ْع ُهما َو صاح ْب ُهما فی ُّ
در برخی آیات دیگر نیز از تعبیر جهاد برای نشان دادن سرسختی و جدیّت در امور مختلفی چون قسمها
یا دینداری استفاده شده است« :و أَ ْقسموا ب ِ ّ
الل َج ْه َد أَ ْیمانِه ِْم»(مائده53/؛ انعام109/؛ نحل38/؛ نور53/؛
َ َ ُ
ون إِ ّ
«و َم ْن جا َه َد فَ ِإن َّما يُجا ِه ُد لِنَ ْف ِس ِه»(عنکبوت.)6/
ذین ال یَ ِج ُد َ
«و ال َّ َ
ال ُج ْه َد ُه ْم»(توبه )79/و َ
فاطرَ ،)42/
همچنین در آیاتی دیگر بهمسأله تحمل سختی در مسیر دینداری اشاره میکند« :ثُ َّم إ َِّن َرب َّ َ
هاج ُروا
ك لِلَّ َ
ذين َ
َ
ِ
ِم ْن ب َ ْع ِد ما فُتِنُوا ثُ َّم جا َه ُدوا َو َصبَ ُروا إ َِّن َرب َّ َ
«و َک ِر ُهوا أ ْن یُجاه ُدوا
حيم»(نحل )110/و َ
ك ِم ْن ب َ ْع ِدها ل َ َغ ُف ٌ
ور َر ٌ
ّ
َ
َ
ون»(توبه.)81/
نار َج َهنَّ َم أَ َش ُّد َح ًّرا ل َ ْو کانُوا یَ ْف َق ُه َ
بِأ ْموالِه ِْم َو أنْ ُف ِسه ِْم فی َسبیلِ الل َو قالُوا ال تَ ْن ِف ُروا فِی ال ْ َح ِّر قُ ْل ُ
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راهبردها:
بررسی سیاق و زمینه آیات فوق نشان میدهد که در آخرین مرحله از مراحل جهاد در راستای ایجاد
سبک زندگی اسالمی از منظر قرآن کریم ،الزم است که انسان مؤمن دائماً در حال جهاد عمومی بوده و
بدین وسیله تالش کند تا خود را دائماً در مسیر سبک زندگی اسالمی قرار دهد .از این روی راهبردهای
ذیل برای آن متصور است:
 .1تالش برای مقابله با انحرافات اجتماعی و خانوادگی
 .2سرسختی و جدیّت در امر دینداری
 .3تحمل سختیها و مشکالت مسیر دینداری
 -5جهاد بهمثابه جنگ نرم
همانگونه که گفته شد ،نظریههای مطرح در خصوص «جهاد» ،آن را بهمثابه اقدامی نظامی،
سختافزارگرایان ه و همسان با «قتال» دانستهاند که در مواردی جنبه تدافعی دارد ،حال آنکه بررسی
آیات قرآن بیانگر آناست که نظریه قرآنی جهاد ،به دنبال تبیین یک رویکرد جدید بهمثابه اقدامی نرم
افزارگرایانه است که میتوان ازآن به «جنگ نرم» تعبیر کرد و در این میان ،جهاد نظامی ،تنها بهعنوان
مصداقی از جهاد عمومی و در کنار دیگرگونههای جهاد ،مطرح است.
مطابق این رویکرد ،جهاد در دو گفتمان متفاوت قابل بررسی است :نخست ،جنگ سخت که با واژه «قتال» در
اسالم از آن تعبیر شده و دوم ،جنگ نرم که در زیر مجموعه واژه «جهاد» از آن یاد شده است و در واقع فلسفه
و بنیاد آن مشتمل بر اقدامات نرمافزارانهای است که تالش دارد از طریق نقد مبانی معرفتی غلط قدرتهای
نامشروعحاکم،بهنفیساختارهایمتعصبسیاسیاجتماعیمنتهیشود.
در نتیجه هرگونه اقدام سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تبلیغی و  ...که در قالبهای مختلف سخنرانی،
نگارش مطلب ،مسافرتهای تبلیغی ،تجمع ،تظاهرات ،ساخت فیلم و  ...بهمنظور تبیین ماهیت غلط
و کفرگونه قدرتهای نامشروع و متجاوز حاکم برگزار شود ،خود مصداقی از جهاد و گونهای از جنگ
نرم محسوب شده و در نتیجه از فضایل و پاداشهایی که خداوند متعال برای مجاهدین در نظر گرفته،
بهرهمند خواهند شد.
همچنین بهنظر میرسد قرآن کریم تالش دارد از جهاد ،بهعنوان الگویی کامل و مطلق در زمینه تغییر
جهانبینی و ارتقاء سطح معرفت و ایمان افراد استفادهکند ،لذا در این زمینه راهبردهای مشخصی را بیان
می کند .مطالعه گونههای این جهاد و چینش راهبردهای آنهادر کنار یکدیگر ،بیانگر آن است که این
مسیر ،همانا مسیر ایجاد سبک زندگی اسالمی از منظر قرآن کریم میباشد که در جدول ذیل ،راهبردهای
نیل بدان درج شده است:
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ردیف

گونهجهاد

هدف

راهبرد

1

جهاد الهی

تغییرماهیتانسان
و جوامع بشری

تبیین والیت الهی

2

جهادتوحیدی

ترسیمجهانبینیتوحیدی

تبیین توحید و اقسام آن
اصالح بینشها و نگرشها
ارتقاء ایمان در تمام عرصههای حیات
کسب تقوا و رحمت الهی

جهاد در راه خدا
3

تثبیت حضور افراد در مسیر
هدایت و توحید

صبر و استقامت در مسیر
انفاق مال
بذل جان

جهادمساعدتی
4

همراهی جامعه اسالمی
با رهبران الهی

تبعیت از رهبران الهی
همراهی با جامعه اسالمی
تقویت وحدت و پرهیز از اختالفات

5

جهادمقابلهای

6

جهادکبیر

تقابل همه جانبه
با دشمنان خارجی و داخلی

دشمنشناسی
عدم اطاعت از خواستههای نامشروع
شدت در مواجهه با دشمنان
غلظت و ّ
مقابله با انحرافات اجتماعی و خانوادگی

مطلق تالش و جهاد
در جامعه اسالمی

سرسختی و جدیّت در دینداری
تحمل سختیها و مشکالت

نهایت آنکه بهنظر میرسد از منظر قرآن کریم «جهاد» ،داللت بر الگویی نرمافزار گرایانه در عرصه مدیریت
مناسبات دارد؛ حال آنکه «قتال» الگویی سختافزار گرایانه را تداعی مینماید .لذا اگر بخواهیم از واژه
«جنگ» در این زمینه بهره ببریم ،دو نوع «جنگ نرم» و «جنگ سخت» را شامل میشود و الزم است
مفاهیم یاد شده در این دو دسته تبیین و تشریح گردند.
در تشریح این اصطالحات نیز الزم بهذکر است که در يك طبقهبندي كلي ،قدرت بهدو نوع سخت و نرم
تقسيم میشود« .جوزف ناي» بر اين باور است كه هر چند قدرت نرم و سخت در هم تنیدهاند ولي قدرت
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نرم به قدرت سخت وابسته نيست .بهگفته ناي ،قدرت نرم توانايي به دست آوردن خواستهها از طريق
مجذوب كردن -به جاي اجبار و يا امتياز دادن -است .وی معتقد است «اين كار از طريق جذابیتهای
فرهنگي ،ایدههای سياسي و سیاستها صورت میگیرد .زماني كه سیاستهای ما در چشم ديگران
مشروعيت دارد ،قدرت نرم ما تقويت شده است .در واقع زماني كه شما ديگران را وادار میکنید ایدههای
شما و آنچه شما میخواهید را بپذيرند ،بدون اين كه براي اين كار هزينه زيادي(امتياز يا اجبار) صرف
كنيد ،در آن صورت شما از قدرت نرم استفاده کردهاید»(گلشن پژوه.)22 :1387 ،
بهعبارت دیگر در سطح كالن و در عرصه روابط بینالملل ،جوزف ناي اين گونه عنوان میکند كه قدرت
نرم ،جلب نمودن مردم و استفاده از قدرت معنوی و اجتماعی آنها بهجاي اجبار آنهاست .در نهايت تعريف
كلي كه براي قدرت نرم ارائه شده ،توانايي نفوذ و تأثيرگذاري بر افكار ،اندیشهها و اذهان با هدف تحميل
خواست و اراده از طريق جلبنظر و متقاعد ساختن ملت و دولت بدون استفاده از زور و اجبار فيزيكي
است(نای.)44 :1382 ،
بهتعبیری قدرت نرم ،توانایی شکلدهی به ترجیحات دیگران است كه جنس آن از نوع اقناع میباشد ،در
توجه ویژهای به اشغال فضای
حالی که چهره زمخت و سخت قدرت از نوع اجبار و وادار کردن است و ّ
ذهنی کشور دیگر از طریق ایجاد جاذبه دارد.همچنین زمانی ،یک کشور به قدرت نرم دست مییابد که
بتواند اطالعات و داناییهای خود را بهمنظور پایان دادن بهموضوعات مورد اختالف بهکار گیرد و اختالفات
را به گونهای ترسیم کند که از آنها امتیاز بگیرد(نای.)۱۰ :۱۳۸۲ ،
در نهایت باید گفت که «قدرت» از جنس نفوذ بوده و بر توانایی وا داشتن دیگران بر انجام کاری(قدرت
ایجابی) ،یا انجام ندادن کاری(قدرت سلبی) داللت دارد ()386-369 :1998 ,Vasquezو از حیث منبع
بهدو شکل اصلی است:
الف) قدرت سخت که بر «اجبار» استوار است و بهشکل «زور» تجلی مییابد.
ب) قدرت نرم که بر «اقناع» و «جذابیت» استوار است و بهشکل «پذیرش» تجلی مییابد(نای:1387 ،
82ـ35؛ افتخاری24 :1387 ،ـ.)7
«جنگ» نیز بر «سیاست منازعه» داللت دارد که طی آن بازیگر بهتأمین خواسته از طریق کاربرد غیر
مسالمتآمیز قدرت اقدام مینماید )15-10 :2001 ,Messenger(.
فن آوریهای تازه -جنگها
با عنایت بهتحول ابزارها ،شرایط و بازیگران در عصر حاضر -بهواسطه ظهور ّ
نیز متحول شدهاند که دو گونه اصلی آن عبارتند از:
 .1جنگ سخت؛ که بر مبنای کاربرد خشونتبار ابزارهای نظامی جهت تغییر رفتارها و برای نیل به اهداف
خاص ،طراحی و اجرا میشود.
 .2جنگ نرم؛ که بر مبنای کاربرد ابزارهای ارتباطی نوین و پیشرفته جهت تأثیرگذاری بر مبادی رفتاری
برای نیل به اهداف خاص ،طراحی و اجراء میگردد(افتخاری و شعبانی.)30-45 :1388 ،
مطابق آنچه گفته شد ،مشخص میشود که «جهاد» در اسالم به مثابه راهبردی نرمافزاری مطرح است؛
مبین راهبرد
به عبارت دیگر آنچه امروزه با عنوان عمومی «جنگ نرم» از آن تعبیر میشود ،در واقع ّ
نرمافزارانهای است که در اسالم در ذیل «جهاد» تأمین و عملیاتی میشود .از این منظر «قتال» به جنگ
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سخت و «جهاد» به جنگ نرم داللت دارد .البته باید تصریح نمود که «جهاد» ،راهبردی نرمافزارانه است
و شمول آن به مراتب بیشتر از جنگ نرم با دشمن میباشد .بدین معنا که «جنگ نرم با دشمن» از
مصادیق «جهاد» بهشمار میآید.
 -6نتیجه
در این مقاله تالش شده است تا با واکاوی مجدد مفهوم جهاد در قرآن کریم ،بهنوعی گونهشناسی جهاد
در قرآن کریم تبیین شود .نتایج حاصل از این بخش نشان میدهد که فلسفه و بنیاد جهاد بهعنوان
مقولهای فرهنگی-اعتقادی در گفتمان قرآن کریم ،مشتمل بر راهبردهایی است که تالش دارند از طریق
نقد مبانی معرفتی غلط قدرتهای نامشروع حاکم ،بهنفی ساختارهای متعصب سیاسی -اجتماعی آنها
پرداخته و در نهایت سبک زندگی اسالمی را در جامعه نهادینه سازند.
بدین معنا ،جهاد؛ فرآیندی چند الیه و پیچیده میباشد که در پایینترین سطح خود به جنگ سخت و
قتال مرتبط میشود ،اما در الیههای متعالی ،جنگ نرم و جهاد همه جانبه توحیدی را مدنظر دارد که
هدف از آن رشد و تعالی مبانی معرفتی و اعتقادی افراد جوامع بشری و نهادینه ساختن سبک زندگی
اسالمی است.
در نتیجه هرگونه اقدام سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تبلیغی و ...که در قالبهای مختلف سخنرانی ،نگارش
مطلب ،مسافرتهای تبلیغی ،تجمع ،تظاهرات ،ساخت فیلم و ...بهمنظور تبیین ماهیت غلط و کفرگونه
قدرتهای نامشروع و متجاوز حاکم برگزار شود ،خود مصداقی از جهاد و گونهای از جنگ نرم محسوب
شده و در نتیجه از فضایل و پاداشهایی که خداوند متعال برای مجاهدین در نظر گرفته است ،بهرهمند
خواهند شد.
مطابق تحلیل ارائه شده از نظریه «جهاد» در قرآن کریم و جایگاه و اهمیت آن بهعنوان مقولهای فرهنگی-
اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسالمی ،میتوان چنین نتیجهگیری نمود که الزم است حاکمان و
توجه بهشرایط جامعه و امکانات در اختیار ،راهبردهای فرهنگی و اعتقادی
رهبران جوامع اسالمی با ّ
مقوله جهاد را در مقابله با دشمنان داخلی و خارجی اتخاذ نمایند ،چراکه بهنظر میرسد شایستهترین راه
بهمنظور مقابله با انحرافات خارجی و نفاقهای داخلی ،تالش برای رشد و تعالی مبانی معرفتی و اعتقادی
جامعه اسالمی باشد که از منظر قرآن کریم این امر از طریق جهاد در راه خدا ،جهاد کبیر ،جهاد همه
جانبه ،جهاد مساعدتی ،جهاد الهی و جهاد توحیدی واقع میشود.
در نهایت مطابق تحلیل ارائه شده از نظریه «سبک زندگی جهادی» در گفتمان اسالمی ،میتوان مدل
ذیل را بهعنوان مدل جامع این سبک زندگی ترسیم نمود:
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نمودار  .1مدل سبک زندگی جهادی از منظر قرآن کریم
منابع
قرآن کریم.
ابراهیمی دینانی ،غالم حسین()1386؛ اسماء و صفات حق ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ابن بابويه(شيخ صدوق) ،محمد بن علي(بيتا)؛ االمالي ،قم ،موسسه بعثت.
حراني(1368ق)؛ رسالة القتال ،بيجا ،مطبعه السنة المحمديه.
ابن تيميه ،احمد بن عبدالعظیم ّ
ابن رشد ،محمد(1402ق)؛ بداية المجتهد ،بيروت ،دارالعلم.
ابن قدامه ،عبداهلل(بی تا)؛ المغنی ،بيروت ،دارالکتاب العربی.
ابن قيم الجوزيّه ،محمد بن ابيبکر(2006م)؛ زادالمعاد ،القاهره ،مؤسسه المختار.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم(1426ق)؛ لسان العرب ،بيروت ،مؤسسه االعلمي للمطبوعات.
ابوزهره ،محمد(1384ق)؛ العالقات الدوليه في االسالم ،قاهره ،الدار القوميه.
افتخاری ،اصغر(1384)؛ «جهاد نرم در مقابل جنگ سخت ،تحلیل راهبرد عاشورایی امام حسین(ع)» ،مجموعه
مقاالت کنگره عاشوراپژوهی ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
1387(...................................)؛ «چهرههای قدرت ،گذر از سختافزارگرایی به نرمافزارگرایی» ،جوزف نای،
قدرت نرم ،سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
افتخاری ،اصغر؛ ناصر ،شعبانی(1388)؛ قدرت نرم و جنگ نامتقارن ،تهران ،دانشگاه امام صادق(ع).
االسمر،راجي(2005م)؛ معجم االدوات في القرآن الکريم ،بيروت ،دارالجيل.
ایازی ،سید محمد علی(1380)؛ چهره پیوسته قرآن ،تهران ،هستی نما.
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بیستونی ،محمد(1386)؛ لغتشناسی قرآن کریم ،تهران ،مؤسسه قرآنی تفسیر جوان.
پاکتچی ،احمد(1380)؛ «جهاد» ،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،تهران ،انتشارات دایرةالمعارف.
السنة ،عمان ،مکتبه النهضة االسالمية.
حسن ،محمد علي(1402ق)؛ العالقات الدوليه في القرآن و ّ
ذوقی ،امیر1388(،)؛ درآمدی تحلیلی بر جایگاه صلح و جنگ در قرآن و سیرة نبوی ،تهران ،دانشگاه امام
صادق(ع).
راغب اصفهانى ،حسين بن محمد(1412ق)؛ المفردات في غريب القرآن ،صفوان عدنان داودى ،دار العلم ،بيروت.
زحيلي،وهبه مصطفي(1381ق)؛ آثار الحرب في الفقه االسالمي ،بيروت ،دارالفکر.
سیّاح ،احمد(1371)؛ فرهنگ بزرگ جامع نوین ،تهران ،انتشارات اسالم.
نجفی ،محمد حسن(1394ق ،جواهرالکالم ،محمود قوچانی ،تهران ،سروش.
صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل(1382)؛ جهاد در اسالم ،تهران ،نشر نی.
طباطبایی ،محمد حسین()1370؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.
طريحى ،فخر الدين(1375)؛ مجمع البحرين ،احمد حسينى ،تهران ،انتشارات مرتضوى ،چاپ سوم.
طوسی ،محمد(1417ق)؛ الخالف ،محمد مهدی نجف و ديگران ،قم ،انتشارات راه حق.
طوسي ،محمد بن الحسن بن علي(1387ق) المبسوط في فقه االماميه ،تهران ،المکتبه المرتضويه.
عمید زنجانی ،عباسعلی(1383)؛ حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسالمی و حقوق بینالملل اسالم،
تهران ،امیر کبیر.
1385( ...................................ـ الف)؛ فقه سیاسی ،تهران ،امیر کبیر.
1385(...................................ـ ب)؛ اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه(جهاد) ،تهران ،امیر کبیر.
کاسانی ،ابو بکر(1406ق)؛ بدائع الصنائع ،قاهره ،دارالعلم.
کجباف ،محمدباقر و دیگران(1390)؛ «رابطه سبک زندگی اسالمی با شادکامی» ،فصلنامه روانشناسی دینی،
اصفهان ،دانشگاه اصفهان.
کرکی ،علی(1408ق)؛ جامع المقاصد ،قم ،مؤسسه آل البيت (ع).
کلينی ،محمد بن يعقوب(1388ق)؛ الکافی ،علیاکبر غفاری ،قم،دارالکتب االسالميه.
گلشن پژوه ،محمود رضا1387(،)؛ جمهوري اسالمي و قدرت نرم ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
قرشي ،سيد علي اکبر()1377؛ أحسن الحديث ،تهران ،بنياد بعثت.
الماوردي ،ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب1415(،ق)؛ الحکام السلطانية و الروايات الدينية ،بيروت ،الدارالکتاب
العربي.
ن محمد علی ،نجف ،المکتبة العلمیة.
ق حلی ،جعفر(1389ق)؛ شرائعاالسالم ،عبدالحسي 
محق 
مدرسی ،سید محمد تقی1386(،)؛ سورههای قرآن ،درونمایهها و محورها ،محمد تقدمی صابری ،مشهد ،بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
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موثقي ،سيد احمد1381(،)؛ جنبشهاي اسالمي معاصر ،تهران ،سمت.
موسوي خميني،روحاهلل(،بيتا)؛ واليت فقيه و جهاد اکبر ،تهران ،دارالفقيه.
مهدوی کنی ،سعید(1387)؛ «مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی» ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی،
تهران ،شورای عالی انقالب فرهنگی.
نای ،جوزف۱۳۸۲(،)؛ کاربرد قدرت نرم ،سیدرضا میرطاهر ،تهران ،نشر قومس.،
همو1387(،)؛ قدرت نرم :ابزارهاي موفقيت در سياست بينالملل ،سيد محسن روحاني و مهدي ذوالفقاري،
تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
نووی ،يحيی(1417ق)؛ المجموع ،به کوشش محمود مطرحی ،بيروت ،دارالعلم.
هندی ،ل.بی و دیگران(1383)؛ اوقات فراغت و سبکهای زندگی جوانان ،فرامرز ککولی دزفولی و مرتضی
مالنظر ،تهران ،سازمان ملی جوانان.
هيکل ،محمد خير1417(،ق)؛ الجهاد و القتال في السياسة الشرعية ،بيروت ،دارالبيارق.
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