
 

 

 

 

  ی جهادیهای جهادی قرآنی مؤثر بر روحیهتبیین آموزه

  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
 2ادریسیان ، محمد1غالمعلی رشید

 29/50/96:مقاله پذیرش                                                                       12/50/96: مقاله دریافت

 

  چكیده

 در سالحى و وسیله هر با مبارزه و تالش نوع هر شامل و دارد اىگسترده معنى جهاد دینى، اصطالح در

های  مؤثر قررآن ررری    یی به سؤال چیستی آموزهگوپاسخ منظوربهتحقیق پیش رو  گردد.مى دشمنى هر برابر

ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسرالمی صرورپ پریرفتره    هیروحی جهاد فی سبیل اهلل بر ارتقاء نهیدرزم

ویکررد  ر شرده استفادهو ریفی )مصاحبه و پرسشنامه(  های رمّیدر این تحقیق از ترریب داده ازآنجارهاست. 

. و روش گرردآوری در  شرود یمای انجام تحلیلی ( بوده  و با روش موردی زمینه –)توصیفی  تحقیق آمیخته

ی جامعره . و حجر   هسرت  نامره پرسشای و مطالعاپ میدانی شامل مصاحبه و این تحقیق مطالعاپ رتابخانه

شناخت جهاد و مصادیق جهاد فی سربیل اهلل و   هاآنی آماری ره ویژگی نمونهتمام شمار با  صورپبهآماری 

پر  از   تیر درنها. انرد شرده انتخرا   هسرت اشرافیت به روحیه و شرایط نیروهای مسلح جمهوری اسرالمی  

مبنی برر تبیرین میر ان     ترپیلیی تاپنجدر طیف  نامهپرسشی آماری تحقیق در قالب ی نظراپ نمونهآورجمع

جهادی نیروهای مسلح جمهوری  یهیروحجهاد فی سبیل اهلل بر ارتقاء  ینهیدرزمی قرآن رری  هاآموزهتأثیر 

ها و ترسی  نمودار فراوانی درصد تأثیر، مشخص گردید ره بیشرترین  اسالمی و تشکیل جدول میانگین پاسخ

ی جهرادی نیروهرای   درصد تأثیر را از میان مصادیق جهاد فی سبیل اهلل در آیاپ قرآن رری  بر ارتقاء روحیره 

داشته و مصادیق جهاد  4.69دین خدا با درصد تأثیر  رردنیاریمسلح جمهوری اسالمی شاخص جهاد برای 

بعردی بره لحرای میر ان ترأثیر       یمرتبره نفاق و جهراد برا اسرتکبار، طراغوپ و اولیرای شریطان، در        و با رفر

 .اندقرارگرفته
 

 جهادی یروحیهاهلل،  سبیل فی جهادقرآن رری ، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 عنوانبهمطرح گردیده است.  رراپبهمعانی گوناگون  یگسترهی جهاد در قرآن رری  و در واژه

 فِری  جاهِردووا  وَ: »فرمایدمیخدا  درراهحج در مورد امر به جهاد  یمباررهی نمونه خداوند در سوره

 ! نمایید ادا را جهادش حقّ و رنید، جهاد خدا درراه . و(77سوره حج آیه ) «...جِهادِهِ حَقَّ اللَّهِ

 مبرارزه  و ها،نیکی انجام براى تالش و خدا درراه روشش و جهاد هرگونه معنى به اینجا در «جهاد»

 حرقّ » .اسرت ( اصرغر  جهراد ) سرتمگر  و ظال  دشمنان با پیکار و( اربر جهاد) رش سر هایهوس با

 ازجملره  جهراپ  سرایر  و زمران  و مکران  و رمیرت  و ریفیت ازنظر ره دارد وسیعى معنى نی  «جهاد

 یادشده(. در روایاپ نی  به نیکویی از جهاد 237: 1372شود )بابایی،مى شامل را همه نیّت، خلوص

( در مررورد ارزش و اهمیررت جهرراد آلِعلیرره و  اهللصررلیی زیبررایی پیررامبر اعظ )اسررت. در جملرره

 مراء  من منقارهه ب اخر خُطّافٍ رمثل اال اهلل سبیل فی المجاهد عند رُلِه  العباد اعمال ما: »فرمایندمی

 آ  از پرستو ره ایقطره مانند ج  خدا راه مجاهدان( عمل) با مقایسه در بندگان همه اعمال« البحر

حضررپ   مؤمنان امیر باارزشاز رالم بسیار  .(127 :1373،شهریریمحمدی )نیست داردبرمی دریا

 الْجَنَّرِِ،  اَبْروا ِ  مِرنْ  با ٌ الْجِهادَ فَاِنَّ بَعْدو، اَمّا:» فرمایدمیاست ره  البالغهنهج 27در خطبه  () علی

 حمرد  از پر  »« الْوَثیقَرُِ  جونَّتُرهو  وَ الْحَصرینَُِ،  اللّهِ دِرْعو وَ التَّقْوى، لِباسو هووَ وَ اَوْلِیائِهِ، لِخاصَِِّ اللّهو فَتَحَهو

 جهاد گشوده، خود خاصّ اولیاء روى به را آن خداوند ره بهشت، درهاى از است درى جهاد خدا،

های قررآن ررری  حراوی    آموزه رهازآنجایی .«خداست مطمئن سپر و استوار، زره پرهی گارى، جامه

ره برا   شودمیاین سؤال مطرح  هستجهاد فی سبیل اهلل  یدرزمینهبهایی های گرانابعاد و شاخصه

های بسیار مه  نیروهای مسلح جمهوری اسرالمی اسرت،   ی جهادی از ویژگیتوجه به اینکه روحیه

 ؟انرد ردمهای جهادی قرآنی مؤثر در ارتقاء روحیه جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی آموزه

 جهرادی  یروحیه می ان چه به شوند آشنا قرآنی، های جهادیِآموزه این با مسلح نیروهای اگر یعنی

 یافت؟ خواهد اف ایش هاآن

ره برا انجرام آن عرالوه برر      شودمیمشخص  گونهاینبا نگاهی ایجابی به تحقیق حاضر، اهمیت آن 

جهاد فی سبیل اهلل، و با استفاده از نتایج آن توسط فرمانردهان   یدرزمینهی ادبیاپ موضوعی توسعه

تولید ادبیاپ راهبردی دفراع   ٔ  درزمینهنظامی در محتوای آموزشی نیروهای مسلح گامی هرچند ر  

و شرایط الزم جهت اجررای  جهادی نیروهای مسلح برداشته خواهد شد  یروحیهارتقاء فرهنگی و 

ی رلی نظام مقدس جمهوری هااستیسله رشور در قالب برنامه و سا 22 اندازچش قسمتی از سند 
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گفت با عدم انجام چنرین   توانمی. و در نگاهی سلبی گرددیمفراه   را 1929 در افقاسالمی ایران 

های فکری فرمانده معظ  رل قروا در خصروص لر وم برخرورداری نیروهرای      تحقیقاتی، به دغدغه

 نشده و ابعاد جهادی آیاپ قرآن راربردی نخواهد شد.ی جهادی پاسخ داده مسلح از روحیه

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق:  

راررفته است. جهاد در لغت به معنای تالش ررردن  بار در قرآن به 33واژه جهاد و مشتقاپ آن 

گرفتن نیرو و توان خویش برای تحقق بخشیدن به یك هدف هست لکرن چرون از برا      و به رار

رود ره نوعی همکراری، تقابرل و رقابرت در آن وجرود     در مواردی به رار میمفاعله است، معموالً 

آرایری رررده،   دارد. بنابراین در جهاد طرف دیگری ه  در رار است و دو طرف در برابر هر  صرف  

پرردازد و هرر چره در    یابی به هدف خویش و پیروزی بر دیگری به فعالیرت مری  هریك برای دست

. البته باید توجه داشت ره جهاد تنها شرکل نظرامی نردارد و هرر نروع      گیردراررفته میتوان دارد به

گیررد. همننرین بایرد    مبارزه و پیکاری، خواه نظامی باشد، یا فرهنگی، و یا سیاسی، همه را دربر می

راررفته است. نمونه آن آیه دانست ره جهاد همیشه بار مثبت ندارد و گاهی در مصادیق منفی نی  به

 تروان،  معنرى  بره  «جوهْرد » ریشره  از جهراد  ی(. واژه1349: 14ست)مصباح ی دی،سوره عنکبوپ ا 7

)اصفهانی( در  راغب. است شدهگرفته رنج، و مشقّت معنى به «جَهْد» ریشه از یا و روشش و طاقت

 «مودافَعَِِالْعَردوو   فرى  الْووسْرعِ  إسْتِفْراغُ الْجَهادو: »گویدمى 121رتا  المفرداپ فی غریب القرآن، صفحه 

 باشرد،  منظرور  ریشره  دو هر جهاد معنى در شاید و. است دشمن با مقابله در روشش نهایت )جهاد

 دشرمن. در  با رویارویی در مشقّت و رنج تحمّل با همراه روشش و توان حدارثر بردن رار به یعنى

 سرالحى  و وسیله هر با مبارزه و تالش نوع هر شامل و دارد اىگسترده معنى جهاد دینى، اصطالح

 در البتره . آیرد مرى  شرمار  بره  «نفر   برا  جهاد» آن، رامل مصداق حتى گردد؛مى دشمنى هر برابر در

 اعرتالى  مرانع  رره  دیرن  دشمنان مقابل در مال و جان ایثار و نمودن رارزار» معنى به فقهى اصطالح

 جهراد  و ابتردایى  جهراد  بره  معنرى  ایرن  به جهاد و. است آمده.« شوندمى الهى احکام اقامه و اسالم

)عبرداللهی،  .شد خواهد روشن آینده مباحث در هرردام شرایط و خصوصیّاپ ره شدهتقسی  دفاعى

 برا  مقابلره  در ه  و باشد تالش ه  ره چی ى فرماید: هرمى اسالمى، انقال  معظ  (. رهبر4: 1342

 مرا  بگوینرد  بکشند، ه  زحمت دهند، انجام رارى یك است ممکن یعنى. است جهاد باشد، دشمن

باشد.همننین معظر  لره    دشمن با مقابله در ره است این شقش یك جهاد نه، رنی ،مى جهاد داری 
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 نظرامی  جنر   معنرای  بره  فقرط  نیست، قتال معنای به فقط جهاد»فرمایند: ی جهاد میراجع به واژه

اهلل نوری همردانی  (. آیت1343، ()ایخامنه امام. )دارد تریوسیع بسیار معنای یك جهاد نیست

 و جان از گرشتن با انسان ره است این شرعی ازلحای جِهاد معنی »فرماید: در رتا  جهاد خود می

ِ  و اسالمی رسالت پایداری و اسالم رلمه و توحید برتری درراه خویش، مال  و ایمران  شرعائر  اقامر

 نرروری اهللآیرت )«رنررد. مبرارزه  و ترالش  خررود امکانراپ  تمررامی برا  الهری،  دیررن پررچ   برافراشرتن 

 (13: ..13همدانی،

القررآن در   غریب فی معروف قرآنی، در رتا  المفرداپ شناسواژهراغب اصفهانی این  :اقسام جهاد

. یکری جهراد در مقابرل دشرمن بیررون،      دانرد میبه اعتبار دشمن، جهاد را بر سه قس   121صفحه 

در مورد اقسام جهراد در رترا     بنابرایندیگری در مقابل دشمن درون و قس  سوم جهاد با شیطان. 

 و - الشيطان مجاهدة و -الظاهر العدو مجاهدة -: أضرب ثالثة الجِهَاد و»: گویدمیمفرداپ خود 

. دارد اقسرامى  ،«اهمیت و ارزش» و «مقابله و هجوم نوع» ،«دشمن» اعتبار به جهاد «.النفس مجاهدة

 جهراد » ،«فرهنگرى  جهراد » ،«دفراعى  جهراد » ،«ابتردایى  جهراد  ،«اصرغر  جهراد » ،«اربر جهاد: »قبیل از

 زیان انسان به بخواهد ره است ى «شرّآفرین» موجودِ هر دفع براى جهاد« سیاسى جهاد» ،«اقتصادى

 هرا بردى  بره  را آدمرى  رره  امّراره  نفر   و. سرازد  گمرراه  را انسان روشدمى ره شیطان مانند برساند؛

 دشرمن  برا  مصاف () اررم طلبند. پیامبرمى را هاانسان ذلّت و بندگى ره دشمنانى و. خواندفرامی

 جنر   از رره  رزمنردگانى  به نامیده «اربر جهاد» را نف  هواى با مخالفت و «اصغر جهاد» را بیرونى

 برر  آفررین « الْرارْبَرِ  الْجِهرادَ  عَلَیْهِ و بَقِىَ وَ الْاصْغَرِ الْجَهادَ قَضَووا بِقَوْمٍ مَرْحَبًا» است: فرموده اندبازگشته

  .اسرت  براقى  ایشران  عهرده  برر  همننران  اربر جهاد ولى اند،داده انجام را روچك جهاد ره مردمى

 ناپرریری سیری هایبااشت مبارزه) «النف  جهاد: »چیست؟ فرمود اربر جهاد! خدا رسول اى: پرسیدند

 دشررمن بررا جهرراد و نفرر  بررا جهرراد از اعرر ّ را آیرراپ برخررى در جهرراد واژه نیرر  مفسررران( نفرر 

 بره  -جهاد درزمینهخداوند  دستور مکارم شیرازی در زمینه اهللآیت (.17: 1377اند)آخوندی، دانسته

 جهرادش  حرق  و رنید جهاد خدا درراهجِهادِهِ( ) حَقَّ اللَّهِ فِی جاهِدووا وَ)ذیل آیه  -رلمه وسیع معنى

 مبرارزه  خصروص  معنرى  بره  اینجرا  در اسرالمى، جهراد را   مفسرران  ( معتقد است: ارثرنمایید ادا را

 معنرى  بره  شرود مرى  اسرتفاده  آن لغروى  مفهوم از ره گونههمان بلکه اند،نگرفته دشمنان با مسلحانه

 سرررش  هرای هروس  برا  مبرارزه  و ،هانیکی انجام براى تالش و خدا درراه روشش و جهاد هرگونه

 در طبرسرى  مرحروم  .انرد دانسرته ( اصرغر  جهراد ) سرتمگر  و ظرال   دشرمنان  با پیکار و( اربر جهاد)
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 دادن انجرام  و نیرت  خلروص  جهراد  حق از منظور ره رندمى نقل چنین مفسران ارثر از البیانمجمع

 رمیرت و  و ریفیرت  ازنظرر  رره  دارد وسیعى معنى نی  جهاد حق شك بدون است. خدا براى اعمال

 (.171: ص ،19ج نمونه، شود)تفسیرمى شامل را همه جهاپ، سایر و زمان و مکان

با همرین عبرارپ در    صراحتاً باریكره در قرآن رری   هستنی  قسمی از اقسام جهاد  «جهاد کبير»

خطرا  بره    32ی آیره  فررق مباررره   یسورهاست. خداوند در  یادشدهاز آن  فرقی ی مباررهسوره

و از «)رَبیررا  جِهرادَا  بِرهِ  جاهِردهو   و الکافِرینَ تُطِع وال: »فرمایدمیعلیه و آله(  اهللصلیپیامبر اسالم )

آن)قرآن( با ایشران جهراد ررن، جهراد ربیرر(. مقرام معظر  رهبرری          وسیلهبهرافرین اطاعت نکن و 

 جهادهرا  برین  در: »فرماینرد مری اقسرام جهراد    در مورد بیان قرآن در مورد جهاد ربیر و العالیمدظله

 در رَبیررًا؛  جِهرادًا  بِه جهِدهو  وَ: نهاده نام «ربیر جهاد» را آن قرآن در متعال خدای ره هست جهادی

 جهراد  هرا آن با قرآن یوسیلهبه یعنی «بِه جَهِدهو » قرآن، به یعنی »بِه» است؛ فرقان یمبارره یسوره

 نظامی جن  مکّه در! ع ی  هایجوان رنند توجّه درست شدهنازل مکّه در آیه این. رَبیرًا جِهاداً رن؛

 دیگرری  رار رردندمی هاآن ره راری نبودند، نظامی جن  به مأمور هامسلمان و پیغمبر نبود؛ مطرح

. رَبیررًا  جِهادًا بِه جهِدهو  وَ: گویدمی شریفه یآیه این در متعال خدای ره است دیگر رار همان بود؛

 وَ الکفِررینَ  تُطِعِ فَال.[ است] تبعیّت عدم و مقاومت و ایستادگی دیگر، رارِ چیست؟آن دیگر رارِ آن

 رره  اسرت  چیر ی  همران  رفّرار  از نکرردن  اطاعت. نکن اطاعت مشررین از رَبیرًا؛ جِهادًا بِه جهِدهو 

 اصرغر  جهراد  و اربرر  جهراد  بندیتقسی  از غیر بندیتقسی  این .ربیر جهاد گفته آن به متعال خدای

 را، مرا  هویّت ره است چی ی همان است، نفْ  با جهاد است، ترسخت همه از ره اربر جهاد است.

 جهراد  یك اصغر جهاد بین در منتها است، دشمن با مجاهدپ اصغر، جهاد ؛رندمی حفظ را ما باطن

، ()ایخامنره امرام  «)اسرت  همرین  آن رره  نهراده  نرام  «ربیر جهاد » را آن متعال خدای ره هست

قررآن   یوسریله بره مکارم شیرازی در پاسخ به سرؤال چیسرتی جهراد     اهللآیت(. حضرپ 3/3/1343

 وَ» ؛(ررن  جهراد ب رگرى   هرا آن برا  قررآن  وسریله به: )خوانی می «فرقان»سوره  32آیه در: »فرمایندمی

 پیشین، پیامبران تمام جهاد عظمت به و رسالتت، عظمت به ب رگ . جهادى«رَبِیراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهو ْ

 .شرود  شرامل  را معنروى  و مرادى  هایجنبه و ،برگیرد در را مردم فکر و روح ابعاد تمام ره جهادى

 روشرنى  دلیرل  آیره  ایرن  «البیانمجمع» در «طبرسى» مرحوم گفته به و است، مکّى سوره این چراره

 ترینب رگ از حق، دشمنان و گمراهان هایوسوسه برابر در تبلیغاتى و جهاد فکرى: رهاین بر است

 (.122: ص ،13ج نمونه، تفسیر است) جهادها
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 مفهوم شناسی: 

جهاد فی سبیل اهلل در قرآن رری  به لحای بار معنوی  جهاد فی سبیل اهلل از دیدگاه آیات قرآن کریم:( 2)

 تواند به شرح ذیل باشد:  آن، می ایجابیو  سلبیگسترده بوده و از دیدگاه 

گاهی اوقاپ قرآن رری  جهاد را بررای دفرع    :مصادیق جهاد فی سبیل اهلل در بُعد سلبی آن درآیات قرآن -الف

هرا بره   شرود رره اَهر ّ آن   رند ره در اینجا از این موضوع به بعد سلبی یاد میموانع اسالم مطرح می

 باشند:  شرح ذیل می

و تحرری    73ی آیره  ی توبره های مباررره خداوند متعال در سوره :ر و منافقانجهاد عليه کفا -(9)

فرمایرد:  اهلل علیه و آله( میبطه با جهاد با رفار و منافقین، خطا  به پیامبر اعظ  )صلیدر را 4ی آیه

! پیرامبر  اى «)الْمَصریرُ  بِرئْ َ  وَ جَهَنَّ و مَأْواهو ْ وَ عَلَیْهِ ْ اغْلُظْ وَ الْمونافِقینَ وَ الْکُفَّارَ جاهِدِ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا »

 سرنوشرتى  برد  چه و است جهن  جایگاهشان! بگیر سخت هاآن بر و رن، جهاد منافقان و رافران با

 (. !دارند

 است، مسلحانه جهاد مخصوصاً و جانبه،همه جهاد آن و است، روشن رفار برابر در جهاد طرز البته

 مسرلحانه  جهراد  منافقران  برا  ()پیرامبر  مسرلماً  زیررا  اسرت،  بحث "منافقان "با جهاد طرز در ولى

 ظراهر  حکر  بره  و دارد قررار  مسرلمین  صرفوف  در ظراهراً  رره  است رسى منافق اینکه چه نداشت،

 ایمان دانی مى ره افرادى بساچه رند،مى رارشکنى باطن در هرچند. است اسالم آثار تمام بهمحکوم

 گونههمان رنی . لرا هاآن با نامسلمان یك رفتار توانی نمى اسالم اظهار خاطر به ولى ندارند، واقعى

 و انرواع  منافقان با جهاد از منظور: گفت باید شودمى استفاده مفسران گفتار و اسالمى روایاپ از ره

 سراختن  رسروا  و تهدیرد  و تروبیخ  و مرمت مانند است، مسلحانه مبارزه از غیر مبارزه دیگر اشکال

 آیره  تفسریر  در احتمرال  ایرن  باشد. البتره  معنى همین به اشاره "عَلَیْهِ ْ اغْلُظْ وَ "جمله شاید و ها،آن

 احکرام  داراى نشرده،  بررمال  درونشران  اسررار  و آشرکار،  وضعشران  ره مادام منافقان ره دارد وجود

 نبرد حال این در و بود، خواهند حربى رفار حک به شد مشخص وضعشان رههنگامی اما اند،اسالم

 .(91 :1379است)مکارم شیرازی، مجاز هاآن با نی  مسلحانه

در مرورد   141ی ی بقرره آیره  ی مباررره خداوند متعال در سورهجهاد عليه فتنه گران و بغات: (7)

 حَیْرثُ  م رنْ  أَخْرِجوروهو   وَ ثَقِفْتُموروهو ْ  حَیْثُ اقْتُلُوهو ْ وَ»فرماید: تر هست میره فتنه از قتل ه  بداین

 قَاتَلُورُ ْ فَإِن  فِیهِ یوقَاتِلُورُ ْ حَتىَ الحَرَامِ المَسْجِدِ عِندَ تُقَاتِلُوهو ْ لَا وَ  الْقَتْلِ مِنَ أَشَدُّ الْفِتْنَُِ وَ أَخْرَجوورُ ْ

 .«الْکَافِرِین جَ َاءو رَرَالِكَ  فَاقْتُلُوهو ْ
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 و! برسرانید  قترل  بره  یافتیرد،  هررجرا [ ندارنرد  ابرا  جنرایتى  گونههیچ از ره پرستانیبت] را هاآن و »

 بردتر  هر   رشتار از( پرستیبت و) فتنه و! رنید بیرون را هاآن ،[مکه] ساختند بیرون شمارا ازآنجاره

 شرما  برا  آنجرا  در اینکره  مگرر ! نکنید جن  ،(حرم منطقه در) مسجدالحرام ن د در ها،آن با و! است

 «.رافران ج اى است چنین! برسانید قتل به را هاآن رردند، پیکار شما با( آنجا در) اگر پ . بجنگند

 وَ »شرود:  فرمان به قتال برای رفع فتنره صرادر مری    143ی ی بقره آیهی مباررهو همننین در سوره

 هرا آن برا  و «. »الظَّالِمین عَلَى إِالَّ عودْوانَ فَال انْتَهَوْا فَإِنِ لِلَّهِ الد ینُ یَکُونَ وَ فِتْنٌَِ تَکُونَ ال حَتَّى قاتِلُوهو ْ

. گردد خدا مخصوص دین، و نماند باقى( مردم، از آزادى سلب و ،پرستیبت و) فتنه تا! رنید پیکار

 برر  جر   تعردّى ( زیررا ! نشروید  هرا آن مر اح  ) برداشرتند،  دست( خود نادرست روش از) اگر پ 

 «.نیست روا ستمکاران

فرماینرد:  ها قبل از قیامت مری ره پیامبر گرامی اسالم در مورد روی آمدن فتنه در نهج الفصاحه آمده

 شرب  قطعراپ  چرون  آیرد  پدیرد  هرا فتنره  رسرتاخی   از پریش « اللّیرل  رقطرع  فرتن  السّاعِ یدی بین»

 (.373: 1372 پاینده،)تاریك

. رننرد  مخالفت اسالمى جامعه رهبرى با و نموده خروج()معصوم امام بر ره هستند رسانى بغات

 انرد مسرلمان  ظراهر به و دارند قرار اسالم دایره در بودند رافر ره پیشین گروه دو برخالف گروه این

 رننرد مى شورش ()امام علیه ناصحیحتوجیه  و تأویل یا اعتقادى و فکرى انحراف خاطر به لیکن

 السرالم علیه امیرالمؤمنین برابر در ره مارقین و قاسطین نارثین، مانند. شودمى عارض هاآن بر رفر و

 عردم  خراطر  بره  یرا  و پرستىمقام و دنیادوستى یا فکرى انحراف و فهمىرج دلیل به و گرفتند قرار

 گرفترار  و نمروده  شرورش  او برعلیه( حضرپ آن حقانیت به عل  با) السالمعلیه على عدالت تحمل

 .((33: 1379گشتند)جمعی از نویسندگان، رفر

در مرورد نبررد برا مشرررین      3 یآیره  توبره  یخداوند متعال در سوره :مشرکانجهاد عليه  -(3)

 وَ احْصوررُوهو ْ  وَ خُرُوهو ْ وَ وَجَدْتُمووهو ْ حَیْثُ الْموشْرِرینَ فَاقْتُلُوا الْحورُمو الْأَشْهورُ انْسَلَخَ فَإِذَا»فرماید: می

) «رَحری   غَفُرورٌ  اللَّرهَ  إِنَّ سَربیلَهو ْ  فَخَلُّوا ال َّراةَ آتَووا وَ الصَّالةَ أَقامووا وَ تابووا فَإِنْ مَرْصَدٍ رُلَّ لَهو ْ اقْعودووا

 اسریر  را هرا آن و برسرانید  قترل  بره  یافتیرد  جا هر را مشرران گرفت، پایان حرام هاىماه وقتى( امّا)

 برپرا  را نماز و رنند، توبه هرگاه! بنشینید هاآن راه سر بر رمین گاه، هر در و رنید محاصره و سازید

 است(. مهربان و آمرزنده خداوند زیرا رهاسازید را هاآن بپردازند، را زراپ و دارند،
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 و برأموالک   المشررین جاهدوا»فرمایند: در حدیثی می اهلل علیه و آله()صلیدر نهج الفصاحه آمده ره پیامبر

 (.924: 1372 پاینده،)رنید جهاد مشرران با خود هایمال و هاجان و اموال با« ألسنتک  و أنفسک 

به  24طه آیه  یابتدا خداوند در سوره مبارره :جهاد عليه استکبار، طاغوت و اولياي شيطان -(4)

 رره  بررو،  فرعون سویبه )اینك« طَغى إِنَّهو فِرْعَوْنَ إِلى اذْهَبْ»دهد ره: فرمان می()حضرپ موسی

خوانی  رره فرعرون در زمرین    می 34ی قصص آیه مبارره یاست( و سپ  در سوره ررده طغیان او

 الْرأَرْضِ  فِری  جونُرودوهو  وَ هوروَ  اسْتَکْبَرَ وَ»رند ره باید توسط پیامبر خدا با او برخورد شود: استکبار می

 زمرین  در حرقّ  بردون  لشرکریانش  و فرعرون ( سررانجام )« ) یورْجَعوونَ ال إِلَیْنا أَنَّهو ْ ظَنُّوا وَ الْحَقِّ بِغَیْرِ

ی ی مباررره شوند(. خداوند متعرال در سروره  نمى بازگردانده ما سویبه پنداشتند و رردند، استکبار

ترین افراد بره اهرل ایمران را یهودیران  مطررح نمروده و دلیرل آن را خروی         دشمن 72ی مائده آیه

 لَتَجِدَنَّ وَ أَشْرَرُوا الَّرینَ وَ الْیَهوودَ آمَنُوا ینَلِلَّر عَداوَةً النَّاسِ أَشَدَّ لَتَجِدَنَّ»دارد: ها بیان میاستکباری آن

 ال أَنَّهور ْ  وَ روهْبانراً  وَ قِس یسرینَ  مِرنْهو ْ  بِرأَنَّ  ذلِركَ  نَصرارى  إِنَّرا  قرالُوا  الَّررینَ  آمَنُوا لِلَّرینَ مَوَدَّةً أَقْرَبَهو ْ

 و یافرت  خرواهى  مشررران  و یهود را، مؤمنان به نسبت مردم تریندشمن مسلّ ، طوربه «)یَسْتَکْبِرُون

 آن خراطر  به این «هستی  نصارى ما: »گویندمى ره یابىمى رسانى را مؤمنان به دوستان ترینن دیك

ورزنرد(.  نمرى  تکبّرر ( حرق  برابر در) هاآن و هستند دنیاتارک و عال  افرادى ها،آن میان در ره است

 یوقاتِلُونَ رَفَرُوا الَّرینَ وَ اللَّهِ سَبیلِ فی یوقاتِلُونَ آمَنُوا الَّرینَ »فرماید: می .7خداوند در سوره نساء آیه 

 درراه دارنرد، ایمان ره رسانى «)ضَعیفاً رانَ الشَّیْطانِ رَیْدَ إِنَّ الشَّیْطانِ أَوْلِیاءَ فَقاتِلُوا الطَّاغُوپِ سَبیلِ فی

 یراران  برا  شرما  پر  [. طغیرانگر  افرراد  و برت ] طاغوپ درراه رافرند، ره هاآن و رنندمى پیکار خدا

 است(. ضعیف( قدرتش همانند) شیطان، نقشه ره زیرا!( نهراسید هاآن از و! )رنید پیکار شیطان،

در مرورد مبرارزه برا     73ی ی نساء آیره ی مباررهخداوند متعال در سوره: جهاد عليه ظالمان  -(5)

 وَ النِّسراءِ  وَ الرِّجرالِ  مِرنَ  الْموسْتَضْرعَفینَ  وَ اللَّهِ سَبیلِ فی تُقاتِلُونَ ال لَکُ ْ ما وَ»فرماید: ظل  و ست  می

 لَنرا  اجْعَلْ وَ وَلِیًّا لَدونْكَ مِنْ لَنا اجْعَلْ وَ أَهْلُها الظَّالِ ِ الْقَرْیَِِ هرِهِ مِنْ أَخْرِجْنا رَبَّنا یَقُولُونَ الَّرینَ الْوِلْدانِ

( سرتمگران  دسرت  بره ) رره  رودررانى  و زنران  و مردان( درراه) و خدا، درراه اچر«)نَصیرا لَدونْكَ مِنْ

 ایرن  از را مرا ! پروردگارا: »گویندمى ره( اىستمدیده) افراد همان! رنید؟نمى پیکار اند،شده تضعیف

 جانب از و! ده قرار سرپرستى ما براى خود، طرف از و! ببر بیرون ستمگرند، اهلش ره ،(مکه) شهر

 «.  فرما تعیین ما براى یاورى و یار خود،
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گاهی اوقاپ قرآن رری  جهاد را برای احقاق  :مصادیق جهاد فی سبیل اهلل در بُعد ایجابی آن درآیات قرآن -ب

عنوان بعد ایجابی جهاد یادشده اینجا از آن به نماید ره دریا تقویت موضوعی برای اسالم مطرح می

 باشد:  ها به شرح زیر میره اَه ّ آن

دانی  ره جهاد نظامی قسمی از جهاد اسرت رره برا    می: نمودن دین خدامنظور یاريجهاد به -(9)

از آن یاد نموده است. خداونرد متعرال در   « قتال»گیرد و قرآن رری  با واژه دشمن بیرون صورپ می

فرمایرد:  نمودن دین خدا میدر مورد جهاد نظامی یا قتال برای یاری 24ی ی توبه آیهی مباررههسور

 دیرنَ  یَردینُونَ  ال وَ رَسوولُهو وَ اللَّهو حَرَّمَ ما یوحَرِّموونَ ال وَ الْآخِرِ بِالْیَوْمِ ال وَ بِاللَّهِ یوؤْمِنُونَ ال الَّرینَ قاتِلُوا»

 رره  رتا  اهل از )بارسانی«. صاغِرُون هو ْ وَ یَدٍ عَنْ الْجِ ْیََِ یوعْطُوا حَتَّى الْکِتا َ أُوتُوا الَّرینَ مِنَ الْحَقِّ

 و شمرند،مى حرام ررده تحری  رسولش و خدا را آننه نه و دارند،ایمان ج ا روزبه نه و خدا، به نه

 خرود  دسرت  بره  را ج یره  تسرلی ،  و خضروع  برا  ره زمانى تا رنید پیکار پریرند،مى را حق آیین نه

ررردن  رردن خدا در مفهروم واقعری یراری   بحث یاری 92ی ی حج آیهی مباررهبپردازند(. در سوره

 دَفْرعو  لَرا  لَوْ وَ  اللَّهو رَبُّنَا یَقُولُواْ أَن إِلَّا حَقّ بِغَیرِْ دِیَارِهِ  مِن أُخْرِجوواْ الَّرِینَ»شده است: آیین خدا مطرح

 وَ  رَثِیررًا  اللَّرهِ  اسْر و  فِیهَرا  یوررْرَرُ  مَسَاجِدو وَ صَلَوَاپٌ وَ بِیَعٌ وَ صَوَامِعو لهَُّد مَتْ بِبَعْضٍ بَعْضَهو  النَّاسَ اللَّهِ

 شردند،  رانرده  ناحقبه خود، شهر و خانه از ره هاهمان «»عَ ِی  لَقَوِىٌّ اللَّهَ إِنَّ  یَنصورُهو مَن اللَّهو لَیَنصورَنَّ

 بعضى وسیلهبه را مردم از بعضى خداوند اگر و!« یکتاست خداى ما، پروردگار: »گفتندمى اینکه ج 

 برده بسیار آن در خدا نام ره مساجدى و نصارا، و یهود معابد و ها،صومعه و دیرها نکند، دفع دیگر

 یرارى ( نماینرد  دفراع  آییرنش  از و) رننرد  او یرارى  ره را رسانى خداوند و! گرددمى ویران شود،مى

 .«است ناپریرشکست و قوى خداوند رندمى

در این  .7ی توبه آیه ی مباررهخداوند متعال در سوره :نمودن ولی خدامنظور یاريجهاد به -(7)

 مِرنْهو ْ  الطَّروْلِ  أُولُوا اسْتَأْذَنَكَ رَسُولِهِ مَعَ جاهِدووا وَ بِاللَّهِ آمِنُوا أَنْ سوورَةٌ أُنْ ِلَتْ إِذا وَ»فرماید: رابطه می

 بره : »رره ( دهرد  دسرتور  آنان به و) شود نازل اىسوره رههنگامی و«.  الْقاعِدینَ مَعَ نَکُنْ ذَرْنا قالُوا وَ

 دارنرد،  توانایى ره[ منافقان گروه] هاآن از افرادى ،!«رنید جهاد پیامبرش همراه و! بیاورید ایمان خدا

 !«باشی [ اندمعاف جهاد از ره هاآن] قاعدین با ما بگرار: »گویندمى و خواهندمى اجازه تو از

در این آیه خداوند امر به جهاد به همراه رسولش نموده و همراهری و معیرت برا رسرول خردا رره       

رَسوولِهِ( مطرح نموده و همراهی مؤمنان با رسرول خردا را    مَعَ باشد را با عبارپ) جاهِدووااهلل میولی

در این آیه برجسته نموده و یك وظیفه دانسته است. در طول تراریخ همرواره افرراد مرؤمن و الهری      
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اند ره پیامبر و امام خود را تنها نگراشته و در تمام شرایط حتی جهراد درراه خردا او را یراری    بوده

 اند.ان از این امر سرباز زدهاند و در مقابل منافقنموده

در مورد نبررد بررای    73ی ی نساء آیهی مباررهسوره :نمودن مستضعفانمنظور یاريجهاد به -(3)

 الرِّجرالِ  مِرنَ  الْمُسْتَضْعَفينَ وَ اللَّهِ سَبیلِ فی تُقاتِلُونَ ال لَکُ ْ ما وَ»فرماید: رساندن مستضعفین مییاری

 وَلِیًّرا  لَدونْكَ مِنْ لَنا اجْعَلْ وَ أَهْلُها الظَّالِ ِ الْقَرْیَِِ هرِهِ مِنْ أَخْرِجْنا رَبَّنا یَقُولُونَ الَّرینَ دانِالْوِلْ وَ النِّساءِ وَ

 دسرت  بره ) رره  رودررانى  و زنان و مردان( درراه) و خدا، درراه )چرا« نَصیراً لَدونْكَ مِنْ لَنا اجْعَلْ وَ

 مرا ! پروردگارا: »گویندمى ره( اىستمدیده) افراد همان! رنید؟نمى پیکار اند،شدهتضعیف( ستمگران

 و! ده قرار سرپرستى ما براى خود، طرف از و! ببر بیرون ستمگرند، اهلش ره ،(مکه) شهر این از را

 (.!فرما تعیین ما براى یاورى و یار خود، جانب از

 اسرالمى  جهراد »خروانی :  گونره مری  ایرن این آیه در تفسیر نمونره   شده ازای برداشتبر اساس نکته

 خرام  مرواد  و طبیعرى  منرابع  یرا  و مقام و مال آوردن دست به براى شد اشاره ه  قبالً ره طورهمان

 تنهرا  بلکه نیست، سیاست و عقیده تحمیل یا و مصرف، بازار تحصیل براى نیست، دیگر رشورهاى

 رودرران  و پرشکسته و بال مردان و زنان و دیدگان ست  از دفاع و ایمان و فضیلت اصول نشر براى

 شرده اشاره آن به فوق آیه در ره دارد جامع هدف دو جهاد ترتیباینبه و است دیده ست  و محروم

 یك به و نیستند جدا یکدیگر از حقیقت در دو این و "انسانى هدف "دیگرى و "الهى هدف "یکى

 .(12 :1379مکارم شیرازی،«)گردندبازمی واقعیت

 4.ی ی عنکبوپ آیره ی مباررهخداوند متعال در سوره :منظور دریافت هدایت الهیجهاد به -(4)

 برا ) مرا  درراه رره  هاآن و «الْموحْسِنینَ لَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ سوبولَنا لَنَهْدِیَنَّهو ْ فینا جاهَدُوا الَّرینَ وَ»فرماید: می

 نیکورراران  برا  خداونرد  و رررد  خرواهی   هدایتشان خود، هاىراه به قطعاً رنند، جهاد( نیّت خلوص

 است.

 تعبیرر  «جهاد» به تعبیر »فرماید: اهلل مکارم شیرازی در ذیل این آیه در تفسیر نمونه میحضرپ آیت 

 بره  وصرول  منظرور بره  و او براى و خدا درراه ره را تالشى و جهاد هرگونه و است مطلقى و وسیع

 یرا  نفر ،  برا  جهاد یا باشد، معرفت رسب طریق در خواه شود،مى شامل گیرد صورپ الهى اهداف

 افرراد  بره  رمك مسیر در یا معصیت، وسوسه برابر در شکیبایى یا طاعت، بر صبر یا دشمن با مبارزه

 برراى  صرورپ  هرر  و شکل هر به هاراه این در ره دیگر. رسانى نیك رار هر انجام یا و مستضعف،

 نصیب نارامى و شکست هرگونه هستند. بنابراین الهى هدایت و حمایت مشمول رنند مجاهده خدا
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 نبروده  مرا  ررار  در اخرالص  یا و ای ،ررده روتاهى جهاد در یا: است چی  دو از یکى معلول شود ما

 (317: 1372بابایی، ).است

ی آل عمرران  ی مباررره خداوند متعال در سروره جلب امداد و نصرت الهی:  منظورجهاد به -(5)

فرمایرد:  در خصوص عوامل جلب امداد الهی در جهاد فی سبیل اهلل در مقابل دشمنان می 123ی آیه

 الْمَالئِکَرِِ  مِرنَ  آالفٍ بِخَمْسَرِِ  رَبُّکُر ْ  یومْردِدْرُ ْ  هررا  فَروْرِهِ ْ  مِرنْ  یَرأْتُورُ ْ  وَ تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ بَلى»

 شرما  سرراغ  به زودى همین به دشمن و رنید، واپيشهتق و استقامت اگر( ه  امروز) آرى،«.موسَو مینَ

  ! داد خواهد مدد دارند، خود با هایىنشانه ره فرشتگان، از نفر ه ار پنج به شمارا خداوند بیاید،

گرر روحیره   رره خرود احیراء   ()مام خمینری حضرپ ا : ی جهادی درآیات و روایاتهای روحیهبررسی شاخص -ج

و همننین در عرصره جهراد نظرامی و     هاعرصهو عمل جهادی در تمامی  یهباروحجهادی هستند، در رابطه 

و استمداد از اسالم و قررآن ررری  و    یوتعالتبارکما در  این عصر با اتکای به خدای : » فرمایندیم، هاجبهه

، هرا دانشرکده و  هادانشگاهباید خودمان روشش رنی  و خودمان جهاد رنی ، جهاد در  یهعلاهللسالم عصریول

، جهراد در  جرا همره ، جهراد در مردارس، جهراد در    هرا یرشاورز، جهاد در هایرارگرو  هارارخانهجهاد در 

 (.237 :17)صحیفه نور، جهاجبههها و جهاد در پشت جبهه

 اشخاصرى  آن اعضراى  رره  رنرد مرى  ایجرا   اسرالمى  رشرور  انتظامى و نظامى تشکیالپ یتمسئول

 ناموس و مال و جان و اسالمى وطن اسالم، ریان از بایسته گونه به بتوانند تا باشند غیور و غیرتمند

 نیروهراى  رره  اسرت  ایرن  بره  نی  ملّت یگرمپشت و یخوشدل دیگر، سوى از. رنند دفاع مسلمانان

 دیگرر،  تعبیرر  بره  ررد؛ خواهند دفاع خارجى و داخلى اشرار برابر در آنان ناموس و هستى از مسلّح

 و سسرتى  و اسرت  ملرت  برودن  وزنرده  اسرتقالل  صرالبت،  غیررپ،  قردرپ،  نشانه مسلح نیروهاى

 برا  رشرور  دفراعى  نیرروى  اگرر . اسرت  رشرور  و ملّرت  نیسرتى  معنراى  به مسلّح نیروهاى تفاوتییب

 ابعراد  تمرامى  و دهرد مى دست از را خویش وجودى فلسفه نپردازد، یفهوظانجام به وخروشجوش

 (.97: 1374افتد)الهامی نیا، مى تباهى و نیستى خطر به رشور فردى و اجتماعى حیاپ

ابعاد گوناگون جهاد و روحیه جهادی در عصر حاضرر   یرنندهیینتبمقام معظ  رهبری ره احیاگر و 

 : فرمایندیمهستند در مورد رویکرد، همت و مدیریت جهادی و حررت مجاهدانه 

، مردیریت  ؛ همرت جهرادى  قرارگرفتهها مورد مالحظه است ره در این سیاست رویکرد جهادى»... 

 یتحساسر  یبآلوده و عادى و احیاناً خوا  با حررتشود پیش رفت؛ . با حررت عادى نمىجهادى

و مردیریت   الزم اسرت، تحررک جهرادى    جهرادى  همرت یكشود رارهاى ب رگ را انجام داد؛ نمى

باشد، ه   پرقدرپاشد، ه  شود، ه  علمى ببراى این رارها الزم است. باید حررتى ره مى جهادى



 

 

  7134 تابستان ، 27، شماره ان ده شسال  - استراتژیكفصلنامه مطالعاپ دفاعی   .1

هراى اقتصراد مقراومتى در    بیاناپ در جلسره تبیرین سیاسرت   «.) با برنامه باشد، و ه  مجاهدانه باشد

اى هاى مختلف، فعاالن اقتصادى، و مدیران مرار  علمى و رسرانه حضور جمعى از مسئوالن دستگاه

یی هرا شاخصره دارای  سال  روحيه جهادي در نيروهااي م (. 1342/ 12/  22و نظارتى در تاریخ: 

 یاپ قرآن می پردازی :درآ هاآناست ره به اه  

ی روحیره جهرادی در نیروهرای    شاخصهترین یمحوری ترین و یشهر: ایمان، و توکل بر خدا -

سرچشرمه گرفتره و سرایر     هرا آنمسلح عامل ایمان و اتکال الی اهلل اسرت رره از اعتقراداپ راسرخ     

 هرا انسران دهد. دشمن اصلی مؤمنان شیطان است و برخری  یمخود قرار  الشعاعتحترا  هاشاخص

تواند بر اهل ایمانی ره به خدا تورل ینمفرماید او یم99آیه   ی نحلسورهجنود او هستند، خدا در 

 او،چراره )«لُونَیَتَوَکَّ رَبِّهِمْ عَلى وَ آمَنُوا الَّذینَ عَلَى سُلْطانٌ لَهُ لَيْسَ إِنَّهُ»رنند تسلط داشته باشد: یم

 ندارد(. تسلّطى رنند،مى تورّل پروردگارشان بر و دارندیمانا ره رسانى بر

اخالقری   یشاخصه ینتراثربخشو  ترینیدیرلصبر، استقامت و تقوی : صبر، استقامت و تقوي -

 درصرحنه الهری   وامرداد و قرآن آن را عامل جلب نصرپ  هستدر روحیه جهادی نیروهای مسلح 

در ادامره مراجرای جنر  بردر      عمرران آلسوره مبارره  123جن  تلقی نموده است، آنجا ره در آیه

 مِانَ  آالفٍ بِخَمْسَاةِ  رَبُّکُامْ  یُمْدِدْکُمْ هذا فَوْرِهِمْ مِنْ یَأْتُوکُمْ وَ تَتَّقُوا وَ تَصْبِرُوا إِنْ بَلى :»فرمایدیم

 بره  زودى همرین  بره  دشمن و رنید، یشهتقواپ و استقامت اگر( ه  امروز) )آرى،«مُسَوِّمين الْمَالئِکَةِ

 مردد  ،خوددارنرد  برا  هرایى نشرانه  رره  فرشتگان، از نفر ه ار پنج به شمارا خداوند بیاید، شما سراغ

 داد(. خواهد

 و داشرتن  مقردّم  خرویش  بر را دیگران برگ یدن، معناى به لغت در ایثار:یازخودگذشتگایثار و  -

 لغروى  معنراى  بره  نیر   ررری   قررآن  در رلمره  این(. ایثار واژه ،7 ج دهخدا، نامهلغت)است آن مانند

 را جهران  ایرن  زنردگى  شرما  آرى، «الردُّنْیا  الْحَیروةَ  تُرؤْثِرُونَ  بَلْ: »فرمایدمى رهچنان است؛ راررفتهبه

 بخشرنده  شخص احتیاج باوجود رسى، به مال بخشش ازاستعبارپ اصطالح، در ایثار،. گ ینیدمى

 مالى امور در دیگران داشتن مقدم در بیشتر شد، گفته آننه(. 122 ص ،2 ج السعاداپ، جامع)آن به

 از بیش چی ى است مطرح نظامى امور در آننه ولى رند،مى صدق دیگران، خواسته داشتن مقدم یا

 انسران  ره معنا بدین شود؛مى شامل را آن مانند و شخصیت مقام، مال، جان، از گرشت و است این

 تمرام  برا  توحیرد،  پررچ   برافراشرتن  و دینى شعایر اقامه درراه پایدارى و اسالم اعتالى درراه مؤمن

 دشرمن  برا  مصاف در یژهوبه مقدّس هدف درراه خویش مال و جان برل از ررده، تالش خود توان
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 سَرجِیَُِّ  الْایثرارو »فرمایرد مرى  السرالم یهعل مؤمنان یرام(. 7.: 1377نیا، الهامی)نکند دریغ نبرد میدان در

 نیکران  شریوه  و نیکورراران  خروى  ایثار،(. 1.9 ص ،2 ج غررالحک ، شرح) «الْاخْیارِ شیمَُِ وَ الْابْرارِ

 .است

ناگ یر در امور خیر از دیگران  باشدیمرسی ره دارای روحیه جهادی  :سبقت در امور خير -

ره مجاهدان فی سبیل اهلل  گونههمان نمایدیمایفای نقش عمل  درصحنهسبقت و پیشی گرفته و 

عمل رردند دست روی  گونهینابرای دفاع در برابر حمالپ غافل گیرانه دشمن به بالد اسالمی 

دست نگراشته و منتظر دیگران نشدند و تاریخ اسالم و جمهوری اسالمی ایران خود گواه این امر 

 197ره در سوره مبارره بقره آیه قت در امور خیر دستور قرآن است آنجا باین س چرارهاست. 

 اللَّهَ إِنَّ جَميعاً اللَّهُ بِکُمُ یَأْتِ تَکُونُوا ما أَیْنَ الْخَيْراتِ فَاسْتَبِقُوا مُوَلِّيها هُوَ وِجْهَةٌ لِکُلٍّ وَ»: فرمایدیم

 زیاد این، بر بنا) است ررده تعیین را آن خداوند ره دارد اىقبله اىطایفه )هر«قَدیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلى

 هر! جویید سبقت یکدیگر بر خیر، اعمال و هانیکى در( آن، جاى به و! نکنید گفتگو قبله باره در

( رستاخی ، روز در بد، و نیك اعمال برابر در ریفر و پاداش براىشمارا ) همه خداوند باشید، جا

 تواناست(. رارى هر بر او، زیرا رندمى حاضر

از  هسرت  هرا قردرپ تعاون و همکاری ره عامل تجمیع و همگرایی نیروها و : تعاون و همکاري -

مرا   2خداوند در سوره مائده آیره   هسترار جهادی  یهاشاخصعوامل مه  در موفقیت بوده و از 

 أَنْ قَاوْ    شَانَننُ  یَجْرِمَنَّکُمْ ال وَ : »...نمایدیمرا به تعاون و همکاری در امور خیر و تقوی سفارش 

 وَ الْاِِثْمِ  عَلَاى  تَعاوَنُوا ال وَ التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا وَ تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرا ِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوکُمْ

 بره  آمردن  از شرمارا  رره  جمعیّترى  برا  خصرومت  و«)...الْعِقااب  شَدیدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ الْعُدْوانِ

( همرواره ) و! رنرد  تجراوز  و تعردّى  به وادار شمارا نباید بازداشتند،( حدیبیه سال در) مسجدالحرام

 از و! ننماییرد  همکرارى  تعردّى  و گنراه  درراه( هرگ ) و! رنید تعاون باه  پرهی گارى و نیکى درراه

 است( شدید خدا مجازاپ ره بپرهی ید خدا( فرمان مخالفت)

خردا و عردم قعرود و نشسرتن و      درراهقیام و برخاستن برای خدا و برای جهراد  : قيا  براي خدا -

وابستگی به زندگی دنیوی روزمره، از ویژگی مه  مجاهدانی است ره دارای روحیه جهادی هستند. 

 فُرادى وَ نىمَثْ لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ بِواحِدَة  أَعِظُکُمْ إِنَّما قُلْ :»فرمایدیم .9چراره قرآن در سوره سبأ آیه 

 بره  تنها شمارا: بگو«)شَدید عَذاب  یَدَيْ بَيْنَ لَکُمْ نَذیرٌ إِالَّ هُوَ إِنْ جِنَّة  مِنْ بِصاحِبِکُمْ ما تَتَفَکَّرُوا ثُمَّ

 سرپ   رنیرد،  قیرام  خردا  براى نفر یك نفر یك یا نفر دو نفر دو: اینکه آن و ده ،مى اندرز چی یك
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 در شرما  دهنرده  ی بر  فقرط  او ندارد جنونى گونهیچه[ محمّد] شما یننشه  و دوست این بیندیشید

 است(.( الهى) شدید عرا  برابر

روحیه جهادی در  هاییژگیو ینترشاخصاز : ياز(موردنهاي ينهزم)در تما  جانبههمهآمادگی  -

اسرت زیررا رره در صرورپ عردم آمرادگی و غفلرت،         جانبره همره نیروهای مسلح حفرظ آمرادگی   

ما را به حفرظ   2.شمن بیدار و آماده، قطعی است. خداوند در سوره نساء آیهددر برابر  رییپرضربه

 وَ قُاوَّة   مِانْ  اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ:»فرمایدیمدر برابر دشمن سفارش ررده و  جانبههمهآمادگی 

 ما وَ یَعْلَمُهُمْ اللَّهُ تَعْلَمُونَهُمُ ال دُونِهِمْ مِنْ آخَرینَ وَ عَدُوَّکُمْ وَ اللَّهِ عَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَيْلِ رِباطِ مِنْ

 برراى  داریرد،  قردرپ  در نیرویى )هر«تُظْلَمُون ال أَنْتُمْ وَ إِلَيْکُمْ یُوَفَّ اللَّهِ سَبيلِ فی ءٍشَیْ مِنْ تُنْفِقُوا

 یلهوسر به تا ،(نبرد میدان براى) ورزیده یهااسب( همننین) و! یدسازآماده ،[دشمنان] هاآن با مقابله

 شرما  رره  را، هاینا از غیر دیگرى گروه( همننین) و! بترسانید را خویش دشمن و خدا دشمن آن،

 رنید، انفاق( اسالم دفاعى بنیه تقویت و) خدا درراه چه هر و! شناسدمى را هاآن خدا و شناسیدنمى

 (!شد نخواهد ست  شما به و شود،مى بازگردانده شما به رامل طوربه

 برردار فرمران بایرد مطیرع و    حتمراً یك نیروی نظامی طبق مقرراپ  :یريپذاطاعتوالیتمداري و  -

در نظرام اسرالمی    حتمراً ره  رندیمباشد و روحیه جهادی این موضوع را دوچندان نموده و ایجا  

و والیرت مرداری    یریپراطاعتدر خصوص  34والیت مدار نی  باشد. خداوند در سوره نساء آیه 

 ءٍشَریْ  فی تَنازَعْتُ ْ فَإِنْ مِنْکُ ْ الْأَمْرِ أُولِی وَ الرَّسوولَ أَطیعووا وَ اللَّهَ أَطیعووا آمَنُوا الَّرینَ أَیُّهَا یا :»فرمایدیم

 رسرانى  اى«)تَرأْویالً  أَحْسَنُ وَ خَیْرٌ ذلِكَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ رُنْتُ ْ إِنْ الرَّسوولِ وَ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهو

 و! را[ پیامبر اوصیاى] اولواألمر و خدا پیامبر رنید اطاعت و! را خدا رنید اطاعت! ایدآورده ایمان ره

 بره  اگرر ( بطلبیرد  داورى هرا آن از و) بازگردانید پیامبر و خدا به را آن داشتید، ن اع چی ى در هرگاه

 است(. نیکوتر پایانش و عاقبت و بهتر، شما براى( رار) این! داریدیمانا رستاخی  روز و خدا

 صرفاپ  مرورد  در متعرال  خداوند 39یآیه مائده یمبارره یسوره در :شجاعت و نداشتن خوف -

 را خداونرد  نیر   هرا آن و دارد دوسرت  را هرا آن خداونرد  ره ییهاآن اهلل سبیل فی مجاهدین یویژه

 یرا : »دهنرد ینمر  راه خود به هراسی هیچ و نموده جهاد خدا درراه هاآن ره فرمایدمی دارند، دوست

 الْمورؤْمِنینَ  عَلَرى  أَذِلٍَِّ یوحِبُّونَهو وَ یوحِبُّهو ْ بِقَوْمٍ اللَّهو یَأْتِی فَسَوْفَ دینِهِ عَنْ مِنْکُ ْ یَرْتَدَّ مَنْ آمَنُوا الَّرینَ أَیُّهَا

 وَ یَشراءو  مَنْ یوؤْتیهِ اللَّهِ فَضْلُ ذلِكَ الئِ ٍ لَوْمََِ یَخافُونَ ال وَ اللَّهِ سَبیلِ فی یوجاهِدوونَ الْکافِرینَ عَلَى أَعِ َّةٍ

 خردا  بره ) برازگردد،  خرود  آیین از شما، از ر  هر! ایدآورده ایمان ره رسانى اى) «عَلی ٌ واسِعٌ اللَّهو
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 دوسرت  را او( نیر  ) آنران  و دارد دوسرت  را هاآن ره آوردمى را جمعیّتى خداوند رساندنمى زیانى

 جهراد  خردا  درراه هرا آن نیرومندنرد  و سرسرخت  رافران برابر در و متواضع، مؤمنان برابر در دارند،

 و) بخواهد ر  هر به ره خداست فضل این،. ندارند هراسى مالمتگرى هیچ سرزنش از و رنند،مى

 یمباررره  یسروره  در همننرین  و(. داناست خداوند و وسیع، خدا( فضل) و دهدمى( ببیند شایسته

 سسرت  و) «مورؤْمِنین  رُنْرتُ ْ  إِنْ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُ و وَ تَحْ َنُوا ال وَ تَهِنُوا ال وَ: »فرمایدمی 134 یآیه عمرانآل

 آیه این ذیل در طباطبایی یعالمه!(. باشید داشته ایمان اگر برترید شما و! نگردید غمگین و! نشوید

 است، خلق در یا و خلقت، در ضعف معناى به گفته راغب ره طورى به "وهن "رلمه: » فرمایدمی

 دشرمنان  برا  قترال  برر  و دین اقامه بر اهتمام و ع م حیث از مسلمین ضعف اینجا در آن از منظور و

 و اسرت،  سررور  معنراى  بره  رره  "فرح "رلمه مقابل در است، اندوه معناى به "ح ن "رلمه و. است

 داشرته  داردمى دوست یا و بدهد دست از داشته ره را چی ى ره دهدمى دست انسان به وقتى ح ن

: ص ،9ج المیر ان،  ترجمره ) «بدهد دستش از و ررده، فرض آن مالك را خود یا و ندارد، ولى باشد

34 .) 

عنوان یك تکلیف الهری نگراه   مجاهد فی سبیل اهلل به جهاد به: گرایی و رسالت محوريتکليف  -

ی رار نماید ره در راستای این تکلیف و رسالت الهی و دینی گام بردارد و نتیجهرند و سعی میمی

 لْفَقاتِر »فرمایرد:  می 79یی نساء آیهی مباررهی بعدی برای او قرار دارد. خداوند در سورهدر درجه

 اللَّرهو  وَ رَفَررُوا  الَّررینَ  بَأْسَ یَکُفَّ أَنْ اللَّهو عَسَى الْموؤْمِنینَ حَرِّضِ وَ نَفْسَكَ إِالَّ تُکَلَّفو ال اللَّهِ سَبیلِ فی

 ایرن  بر) را مؤمنان و! هستى خود وظیفه مسئول تنها! رن پیکار خدا درراه «)تَنْکیال أَشَدُّ وَ بَأْساً أَشَدُّ

 بره  خرودپ  تنهرا  اگرر  حترى ) رنرد  جلوگیرى رافران قدرپ از خداوند است امید! نما تشویق( رار،

 است(. در تفسیر المی ان آمده است: تردردناک مجازاتش و بیشتر، قدرتش خداوند و(! بروى میدان

گیرى است، چون معناى آیه نی  مؤید این تفریع و نتیجه "ال تُکَلَّفو إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْموؤْمِنِینَ " 

ورزند و دوست ندارند، در جهراد  چنین است ره حال ره مردم از جهاد رردن تثاقل و خوددارى مى

در  مخالفتشران در امر جهراد و   پیامبر خودپ با رفار مقابله بکن و از تثاقل مردم توایشررت رنند، 

امر خداى سبحان ناراحت مشو، چون تکلیف دیگران متوجه تو نیست، ترو فقرط مروظفى تکلیرف     

 .خودپ را انجام دهى نه تکلیف آنان را

رنرى و   تشویقشران اى ره نسبت به غیر خودپ دارى این اسرت رره در امرر جهراد     بله، تنها وظیفه

ال  "اى تعالى خطر رفار را رفایت و دفع نماید و معناى جمله:مؤمنین را تحریك نمایى تا شاید خد
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اسرتثنایى   بنرابراین عمل خودپ مکلف به چی ى نیستى و  ج بهاین است ره تو،  "تُکَلَّفو إِلَّا نَفْسَكَ

 "ال تکلرف شریئا اال عمرل نفسرك     "ره در آیه شریفه آمده با تقدیر مضراف اسرت و تقردیر ررالم    

 (. .3: 3ی ان، جالم تفسیر ترجمه)باشدمى

قررآن   یهاآموزهتبیین تأثیر »درتری با موضوع:  یرسالهاز  برگرفتهبا توجه به اینکه تحقیق پیش رو 

انجرام پرژوهش فروق، تعرداد دو      منظرور بره لررا   هسرت « رری  بر درترین نظامی جمهوری اسالمی

برود و تعرداد پرنج     گرفتره انجامتحقیقاتی ره در سطح راهبردی در دانشگاه عالی دفاع ملی  یپروژه

ی علمری پژوهشری رره در مجرالپ داخلری و      رساله در مقطع درتری و همننین پنج مقاله با رتبره 

توان گفرت در تحقیقراپ   می یطوررلبهاست. ره  قرارگرفته یموردبررس اندیدهرسخارجی به چاپ 

 طرور بره جهراد فری سربیل اهلل     یهرا آموزه، ردامیچهدر  یموردبررس یهامقالهو  هارسالهپیشین در 

و  شرده اشراره جهراد   یینره درزمقرآنی و دینی  یهاآموزهمشخص احصاء نشده و فقط به برخی از 

دقیق مطالبی مطرح نگردیده است. عالوه بر مطالرب   طوربههای جهادی قرآن آموزه یینهدرزم عمالً

به سایر مطالرب رسراله بیشرتر     تحقیق حاضر موضوع جهاد فی سبیل اهلل را نسبت رهییازآنجافوق، 

مطالعراپ   ازجملره جهراد   یینهدرزمقرار داده است لرا سایر مطالب علمی و پژوهشی  یموردبررس

( و همننرین  ()در سرپاه )امرام صرادق    فقیره یولر پژوهشگاه تحقیقاپ اسالمی حروزه نماینردگی   

 قرارگرفتره  موردمطالعره نوری همدانی و سایر منابع تفسریری و حردیثی نیر      اهللیتآی جهاد رساله

 است.

در این زمینه  معموالًباشد ره یماین تحقیق با تحقیقاپ مشابه بررسی موضوعی آیاپ جهاد  نقاط اشتراک

این تحقیق  نقاط افتراق و نوآوريهای دینی مطرح گردیده است ولی در مورد است و برخی آموزه رارشده

های ی تأثیر آموزهینهدرزمدر تحقیقاپ پیشین پژوهشی  معموالًتوان گفت ره نسبت به تحقیقاپ پیشین می

 خاص صورپ نگرفته است. طوربهجهادی قرآن رری  بر روحیه جهادی نیروهای مسلح 

  شناسیروش
 از: اندعبارپباشند ره گروه می 3جامعه آماری و اسنادی این پژوهش شامل 

مکتب جهادی اسالم و همننین تا حدودی آشرنا برا    ینهیدرزماساتید و علمای دینی و خبره  (1)

 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی.

اساتید و فرماندهان عالی نظرامی مررتبط برا مسرائل نیروهرای مسرلح در سرطح راهبرردی و          (2)

  همننین تا حدودی آشنا با مکتب جهادی اسالم:
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 یعالمره تفسریر شرریف المیر ان )مرحروم     : ی اسنادی )مرتبط برا آیراپ قررآن ررری (    جامعه (3) 

مکارم شیرازی و همکاران(، تفسیر شریف اطیب البیان فی  اهللتیآطباطبایی(، تفسیر شریف نمونه )

 مکارم شیرازی. اهللتیآقرآن رری  مربوط به  یترجمهتفسیر القرآن )طیب سید عبدالحسین( و 

ادی اسالم ره تا حدودی با نیروهای مسلح با توجه به ترریب فوق یعنی خبرگان آشنا به مکتب جه

آشنایی داشته و همننین خبرگان آشنا با نیروهای مسلح رشور و تا حدودی آشنا با مکتب جهرادی  

ای رره  ی آماری رسالههای نامبرده مطابق با حج  جامعهی آماری به شرح گروهاسالم، حج  نمونه

 خواهد بود. تما  شمار صورپبهنفر و  وپنجیسبه تعداد  شده استاستخراجتحقیق حاضر از آن 

 شود:های زیر استفاده میآوری اطالعاپ از روشدر این پژوهش برای  جمع

ای. ) بررسری اسرناد باالدستی،اسرناد و مردارک سرتاد ررل نیروهرای مسرلح،         مطالعاپ رتابخانه -1

 تحقیق (  پیشینه وو ...فصل دوم  آرشیوها

 پرسشنامه( گردآوری ومطالعاپ میدانی )شامل مصاحبه با خبرگان و طراحی ،توزیع  -2

 درروشمصراحبه و پرسشرنامه و همننرین     ،بررداری فریش برای گردآوری اطالعراپ از اب ارهرای   

تخصصی، مقاالپ، آرشیو، اسرناد و   هایرتا ای علمی و تخصصی از رتابخانه گردآوری واسنادی 

 اینترنتی استفاده خواهد شد.   هایسراچهمدارک و 

اعتقرادی، اخالقری و    هرای حروزه قررآن ررری  در    هایآموزهاحصاء  منظوربهدر این پژوهش، ابتدا 

قرآن رری   هایآموزهرفتاری از پارامترهای توصیفی استفاده خواهی  ررد سپ  جهت بررسی تأثیر 

 د.تحلیل خبرگی عمل خواهی  رر صورپبهبر اصول درترین نظامی 

به سؤال چگرونگی میر ان    ییگوپاسخ منظوربهباید گفت ره تحقیق پیش رو  یشناسروشبه لحای 

جهرادی نیروهرای    یهیر روحی جهاد فی سبیل اهلل برر ارتقراء    ٔ  نهیدرزمقرآن رری   یهاآموزهتأثیر 

و  های رمّیدر این تحقیق از ترریب داده ازآنجارهمسلح جمهوری اسالمی صورپ پریرفته است و 

تحلیلی ( بوده  و برا روش   –)توصیفی  نوع تحقیق آمیخته شدهاستفادهریفی )مصاحبه و پرسشنامه( 

و همننرین   یارتابخانره . و روش گردآوری در این تحقیق مطالعراپ  شودیمانجام  یانهیزمموردی 

تمرام   صرورپ بره آمراری   یجامعره . و حج  باشدیم نامهپرسشمطالعاپ میدانی شامل مصاحبه و 

شناخت جهراد و مصرادیق جهراد فری سربیل اهلل و       هاآنآماری ره ویژگی  ینمونهشمار با انتخا  

 .باشدیماشرافیت به روحیه و شرایط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
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 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه 
ی جهراد فری سربیل اهلل برر ارتقراء      درزمینره قرآن ررری    هایآموزهبررسی می ان تأثیر  منظوربه 

جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، مصادیق جهراد فری سربیل اهلل در آیراپ قررآن       یروحیه

تدوین گردیرد و میر ان ترأثیر     اینامهپرسشاست، در  آمدهدستبهرری  ره از ادبیاپ نظری تحقیق 

اسررالمی، بررا اسررتفاده از  طیررف  جمهرروری مسررلح نیروهررای ی جهررادیبررر ارتقرراء روحیرره  هرراآن

 مشخص گردید. شوندگانپرسشلیکرپ توسط  تاییپنج گراریارزش
 ی آماری تحقیقی جامعههای نمونه: میانگین پاسخ2جدول 

 

 
 

N (شره وال)ضریب اعتبار محتواییتحقیق از روش  ینامهپرسشبررسی روایی  منظوربه =
ne−

N

2
N

2

  

محاسربه گردیرد. جردول     الوشره درصد(، بررای ضرریب    %73) یعنی معادل 2673عدد  شدهاستفاده

 .  هست نامهپرسش سؤاالپآماری تحقیق به  ینمونه هایپاسخ( میانگین 1شماره )
، شرده توزیرع  هرای پرسشنامهبر اساس ی تحقیق، آمار یجامعه ینمونه هایپاسخ( میانگین 2جدول شماره )

 جهرادی  یروحیره  ارتقراء  برر  اهلل، سربیل  فری  جهاد ی ٔ  درزمینه رری  قرآن هایآموزه تأثير ميزانمبنی بر 

های قرآنی آشنا شوند به چه میر ان  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی)یعنی اگر نیروهای مسلح با این آموزه

 .لیکرپ تاییپنجاف ایش خواهد یافت(، بر اساس طیف  هاآنی جهادی روحیه
 ی آماری تحقیقی جامعههای نمونه: میانگین پاسخ2جدول 

 درصد تأثير هاميانگين پاسخ مصادیق جهاد فی سبيل اهلل درآیات قرآن کریم  ردیف

 %4969 9672 جهاد علیه رفار و منافقان 1

 %7367 9624 جهاد علیه فتنه گران و بغاپ 2

 %.7.6 9633 جهاد علیه مشرران 3

 %4167 9634 جهاد علیه استکبار، طاغوپ و اولیای شیطان 9

 %.416 9637 جهاد علیه ظالمان 3

 %4.69 9672 نمودن دین خدامنظور یاریجهاد به .

 %7367 9624 نمودن ولی خدامنظور یاریجهاد به 7

 %4169 9637 نمودن مستضعفانمنظور یاریجهاد به 7

 %.776 9693 منظور دریافت هدایت الهیجهاد به 4

 %7367 9624 جلب امداد و نصرپ الهی منظورجهاد به 12

 خيلی زیاد زیاد متوسط کم خيلی کم تأثيریب

2 1 2 3 9 3 
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 ررری   قررآن  هرای آمروزه  ترأثیر  میر ان  نامره پرسرش آماری تحقیق به  یجامعه هایپاسخبا توجه به 

 برر  اسرالمی،  جمهروری  مسرلح  نیروهرای  جهادی یروحیه ارتقاء بر اهلل، سبیل فی جهاد یدرزمینه

اسرت   شرده داده( نمرایش  2) یشمارهدر جدول  هاپاسخ، ره میانگین لیکرپ تاییپنج طیف اساس

 جهرادی نیروهرای   یروحیهدرصد، در ارتقاء  4.69تا  7367بین  هاشاخصمشخص گردید ره این 

 اسالمی، تأثیر دارند.  جمهوری مسلح

 
 نیروهای جهادی یروحیه ارتقاء بر اهلل سبیل فی جهاد یدرزمینه رری  قرآن هایآموزه :  فراوانی درصد تأثیر1نمودار

 اسالمی جمهوری مسلح

جهراد   یزمینهقرآن رری  ره در  هایآموزهتحقیق در خصوص می ان تأثیر  هاییافتهتبدیل  منظوربه

ظرراپ  نیروهرای مسرلح جمهروری اسرالمی برر اسراس ن       یروحیهبر ارتقاء  باشندمیفی سبیل اهلل 

رمی بیان گردیده  صورپبه لیکرپ تاییپنج گراریارزشآماری تحقیق ره بر اساس طیف  ینمونه

 تروان مری ریفی،  هایدادهاست، به  شدهدادهنمایش  2نی  در جدول شماره  هاپاسخاست و میانگین 

را  963ترا   9را با تأثیر خیلی زیراد، برین    باشندمی 3تا عدد  963ره بین عدد  هاپاسخمی ان میانگین 

در حالت ریفری   هاپاسخرا با تأثیر متوسط بیان نمود. بر این اساس جدول میانگین  9تا  363زیاد و 

 خواهد بود: 3جدول به شرح 
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 باشند بری جهاد فی سبیل اهلل میهای قرآن رری  ره در زمینه:  ریفیت تأثیر آموزه3جدول 
 ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسالمیارتقاء روحیه 

 کيفيت تأثير مصادیق جهاد فی سبيل اهلل درآیات قرآن کریم ردیف

 خ زیاد جهاد علیه رفار و منافقان 1

 زیاد جهاد علیه فتنه گران و بغاپ 2

 زیاد جهاد علیه مشرران 3

 خ زیاد جهاد علیه استکبار، طاغوپ و اولیای شیطان 9

 خ زیاد ظالمانجهاد علیه  3

 خ زیاد نمودن دین خدامنظور یاریجهاد به .

 زیاد نمودن ولی خدامنظور یاریجهاد به 7

 خ زیاد نمودن مستضعفانمنظور یاریجهاد به 7

 زیاد منظور دریافت هدایت الهیجهاد به 4

 زیاد جلب امداد و نصرپ الهی منظورجهاد به 12

 

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری-الف

 و وسریله  هرر  برا  مبارزه و تالش نوع هر شامل و دارد اىگسترده معنى جهاد دینى، اصطالح در

قررآن ررری  دارای مصرادیق     درآیراپ گرردد. جهراد فری سربیل اهلل     مى دشمنى هر برابر در سالحى

، سرتی ی ظلر  ، استکبارسرتی ی سرتی ی،   سرتی ی، شررک   ستی ی، فتنره  نفاق و رفر ازجملهمتعددی 

پاسرخ   آوریجمرع . پ  از ایجاد پرسشنامه و باشدمیخدا  دین رردنیاریمستضعفان و  رردنیاری

قررآن ررری  برر ارتقراء      درآیراپ آماری مبنی بر می ان تأثیر مصادیق جهراد فری سربیل اهلل     ینمونه

 یمحاسربه ، و لیکررپ  تاییپنججهادی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، بر اساس طیف  یروحیه

مشرخص گردیرد رره     1 یشرماره و نمرودار   2یشمارهگین و درصد تأثیراپ، بر اساس جدول میان

جهرادی   یروحیره قرآن رری  بر ارتقاء  درآیاپبیشترین تأثیر را از میان مصادیق جهاد فی سبیل اهلل 

دین خدا داشته و مصداق جهاد برا رفرر و    رردنیارینیروهای مسلح جمهوری اسالمی، جهاد برای 

تأثير بار  دوم و جهاد با استکبار، طاغوپ و اولیای شیطان در مرتبه سوم، به لحای  یمرتبهر نفاق د

 دارد ره: میتأثیر بیان  ازنظرسه مصداق اول  دارند. جهادي نيروهاي مسل  قرار يروحيهارتقاء 

 نمودن دین خداجهاد براي یاري -1
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 جهاد عليه کفار و منافقان -7

 جهاد عليه استکبار، طاغوت و اولياي شيطان -3
   :هاپیشنهاد -ب 

جهرادی   یروحیره موضوع قرآنی جهاد و همننین  یزمینهبر اساس مبانی نظری تحقیق ره در 

زیرر   هایپیشنهاد، آمدهدستبهتحقیق و نتایج  هاییافتهگردیده و تحلیل  آوریجمعنیروهای مسلح 

 :گرددمیارائه 

راربردی در ابعاد مختلف موضوع جهاد در منابع اسالمی )آیاپ و روایراپ(   هایپژوهشانجام  -

دانشرجویی و   هرای رسراله در مرار  علمری و پژوهشری سرتاد ررل نیروهرای مسرلح در قالرب        

 تحقیقاتی. هایپروژه

جهراد فری سربیل اهلل در     یزمینره از تحقیقاپ صرورپ گرفتره در    آمدهدستبهاستفاده از نتایج  -

ن درترین نظامی جمهوری اسالمی در ستاد رل نیروهای مسلح و متون آموزشی افسران و تدوی

 استفاده در مرار  آموزشی نظامی. منظوربهدر نیروهای مسلح  داراندرجه

جهاد فی سبیل اهلل برای آحاد نیروهرای مسرلح    یزمینهدینی در  هایآموزهتبیین ابعاد گوناگون  -

 جهادی آنان. یروحیهارتقاء  منظوربهآموزشی و تربیتی  جمهوری اسالمی از طرق مختلف

   



 

 

  7134 تابستان ، 27، شماره ان ده شسال  - استراتژیكفصلنامه مطالعاپ دفاعی   .2

 فهرست منابع:
   منابع فارسی -الف

 اهلل مکارم شیرازی(ی آیتقرآن رری )ترجمه -

 (، تهران، دفتر حفرظ و نشرر آثرار    1372، چاپ سوم)17، 7، 3، 2، 1، ج "نور یفهصح"، ()ینیامام خم
 .()   امام

 (1343احمدی، اسماعیل ،)"رسانی حوزه                                          پایگاه اطالع ،"ی روحیه جهادیمقاله 

 (1377آخوندی مصطفی ،)"ق ،پژوهشگاه تحقیقاپ اسالمی سپاه."نظام دفاعی اسالم ، 

 القررآن  غریب فی المفرداپ"،(ق 1929) المفضل، بن محمد بن الحسین القاس  ابی االصفهانی، الراغب"، 
 .الکتا  نشر ق ،

 ق ،پژوهشگاه تحقیقاپ اسالمی سپاه.، "اخالق نظامی"(، 1374علی اصغر) ،نیاالهامی 

 (137انصاریان حسین. ،)" ق ، دارالعرفان."البالغهنهجترجمه ، 

 (1372بابایی احمدعلی ،)"تهران، دارالکتب االسالمیه."تفسیر نمونه یبرگ یده ، 

 رسرول  حضررپ  قصرار  رلماپ مجموعه) "الفصاحِ نهج" ،(1372)ابوالقاس  پاینده () ،چراپ  ، تهرران 
 .دانش دنیای چهارم،انتشاراپ

 (1343پور منصور، اسماعیل ،)"مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن هایشاخصه یمقاله" 

 (،1379جمعی از نویسندگان ،)"قر ، پژوهشرگاه   "(1)دفراعى  بصیرپ سربلندى و ع پ ترجمان و جهاد ،
 تحقیقاپ اسالمی سپاه.

 (،9334جمعی از نویسندگان،) "ق ، پژوهشگاه تحقیقاپ اسالمی سپاه."جهاد و دفاع در اسالم ، 

 (1343سپهر محمدحسین ،)"ق  انتشاراپ زم م هدایت."مدیریت جهادی ، 

 (1342عبداللهی مهدی ،)"پژوهشگاه تحقیقاپ اسالمی سپاه. ، ق ،"جهاد و دفاع در اسالم 

  ق ،دارالحدیث."می ان الحکمه"(، 1373، محمد)شهریریمحمدی ، 

 خمینی امام پژوهشی آموزشی مؤسسه ق ، ،"قرآن در جهاد و جن " ،(1349)9محمدتقی،چ ی دی مصباح    

(). 

 (1379مکارم شیرازی ناصر و همکاران ،)"تهران، دارالکتب االسالمیه."تفسیر نمونه ، 

 (13نوری همدانی، حسین.. ،)"اسالمی، ق ، دفتر نشر فرهن  "جهاد. 
 :هاتیسا -ب
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