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  هيتق

ـ ا تـرك م یـ که امکان هجوم، دفاع و  یطیاز مبارزه است و در شرا يا دهیچیشکل پ» هیتق« دان ی

اسـت کـه    یه راهـ ینمود. تق ید سکوت کرد و در ظاهر، با دشمن همراهینبرد فراهم نباشد. با

ـ یر شد و با وسـ یشود درگ یرا آنجا که نمید؛ زده یبست نجات م مبارزه را از بن ش رفـت  یله پ

بـدون   یله سـاخت. امـام علـ   یها بهـره بـرد و از آنهـا وسـ     ها را دور زد و از همان د مانعیبا

 ياز باطل، در مدت سکوت خود، کـار  يبردار از هدف و بدون ذلت و بدون بهره یپوش چشم

شان بازگشتند و از دشمنان خـود،  یا يبه سو ده بودندیشان بریکه از ا یکردند که به همان علل

 یتـوان  ینمـ  یآموزد که وقت ین انعطاف و لطافت را دارد و میه ایبه وجود آوردند. تق یدوستان

ه یرو، تق نی). ازا113- 112، ص1382، يحائر یین (صفای، در دل او بنشیستیدر برابر دشمن با

ا هجرت فراهم نباشـد  یهجوم، دفاع و  که امکان یطیاز مبارزه است و در شرا يا دهیچیشکل پ

نمود تا  ید سکوت کرد و در ابتدا، به صورت آگاهانه با دشمن همراهیه، بایکاربرد دارد. در تق

  د.یروز گردیش رو پیدر انتها، در مبارزة پ

ت بـه  یـ ن موقعیـ کـرد. ا  ید در دل بحران رفـت و زنـدگ  یبا ،تین موقعیدر ا ن تمرکز و دقت:یتمر

 يم ظـاهر یدفاع و هجوم و هجرت، انسـان را مجبـور بـه تسـل     يها تین استفاده از موقعامکا نبود سبب

ن یـ است و ا یقبل یک آگاهیاز  یحاک کند که یوارد م یم و عدم تحرك او را به سکوتین تسلیکند. ا یم

 یتـ رف بتواند راه برون وکند  یق بررسیت موجود را دقیموقع تابرد  یسکوت قدرت تمرکز انسان را باال م

  ابد.یخود ب يبرا

از نظـر   یحـداقل  یتیان در مـوقع یـ ت، چـون مترب ین موقعیدر ا ف قلوب:ین وحدت و تألیتمر

کنـد،   یت آنهـا را کـم مـ   ینۀ تحرك و فعالیاست که زم يا گونه ط بهیت هستند و امکانات و شرایکم

نکه تـوان الزم  یا افراد به خود، ضمن ین توجه روحیپردازند و ا یم یت درونیشتر به فعالیان بیمترب

گر را یکـد یقلوب افراد به  یکینۀ نزدیکند، زم ینده آماده میآ يکند و آنها را برا یره میرا در آنها ذخ

دتر یگر به مراتب شـد یکدیافتن مؤمنان از ی يمان، روزیت و علم و ایآورد. در مسئلۀ ترب یفراهم م

گر کسـب  یکـد یدهـد کـه آنهـا از     ین خودشان قـرار مـ  یآنها را در ب یمانیا يخدا روز یعنیاست؛ 

 يکه به هم اعتماد داشته باشند و نسبت به هم محبـت و ذوق (حـائر   یلت کنند، اما در صورتیفض

شـه بـه دنبـال    یت حداقل قرار دارنـد و انسـان هم  یرا آنان در موقعی)؛ ز86-85، ص1363، يرازیش

  ارتباط برقرار کردن با همفکران خود است. 
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اخـص،   يباشد، و در معنا» ط نامطلوب به سمت مطلوبیدر ترك مح یهر اقدام«اعم آن به  يمعنا

 کسـانى  »مهاجران« از باشد. مراد» د و از گناه به سمت ثوابیۀ شرك به سمت توحیحرکت از ناح«

 نظـر  صـرف  آنـان  رةیصغ گناهان از هم خدا کنند، و مى توبه ای و جتنابا رهیکب گناهان از که هستند

مبارزه در دو بعـد مبـارزة    يبرا يا رو، هجرت قاعده نی). ازا139، ص4 ، ج1374، یی(طباطبا کند مى

 بـراى  هجـرت  اگـر  و شده اسـت » اللَّه لِیسبِ یف«د یق به دیمق درون و برون است. در قرآن هجرت

 صـالح  عمل شود، و مى صالح عمل به متعلق را پاداشیشود؛ ز نمى مترتب آن بر یپاداش نباشد خدا

 ریـ غ راه در نـه  شـود،  انجام خدا راه در باشد و ت همراهین خلوص با که شود مى صالح عمل وقتى

ـ دن مقاصـد  از آن امثـال  و جـاه  و مـال  آوردن دست به لیقب خدا؛ از ). 566، ص14 ، جهمـان ( وىی

در  يا گانـه یهجرت را ب يخواهد. اگر رهبر یر محرك میناگز یهر حرکتحرکت است، و » هجرت«

کنـد   یسـتاند و از قافلـۀ مهـاجران دور مـ     یم یخدا را از آدم يرد فرصت هجرت به سویار بگیاخت

و در راه خداونـد   یاهداف متعـال  يرو، هجرت اگر در راستا نی). ازا113، ص1386، یآمل ي(جواد

  شود. یمرد، مبارزه قلمداد یصورت پذ

ـ بـه منظـور ذخ   يزینظر کردن از چ صرف یعنی» کردن یپوش چشم« :یپوش ن چشمیتمر رو یـ رة نی

درهم و متضاد خود بشـود و   ینفسان يم هواهاینکه تسلین کار انسان را از ایگر. اید يانجام کار يبرا

ـ ). موقع249، ص1371نکـا،  یکنـد (برز  یخود را از دست بدهد، محافظت مـ  ینظم روح ت هجـرت  ی

ر تعلقات خود بگـذرد و آنهـا   یاز سا يد که انسان الزم است به خاطر هدف باالتریآ یش میپ یهنگام

ـ با فراهم کردن ا یهاست. مرب یاز دوست داشتن یپوش چشم يبرا ینیت تمرین موقعیرا رها سازد. ا ن ی

ـ ا برد. در میان را باال یبخش مترب لذت يها و مبارزه با خواسته یپوش ت، توان چشمیموقع ت، یـ ن موقعی

ـ  يا تر کند، به گونه ج، سختیتدر ت نبرد را بهیتواند موقع یم یمرب جـز هجـرت و    يا چـاره  یکه مترب

  رها کردن تعلقاتش نداشته باشد.  

بـه خـاطر    یو رفـاه  يت مطلوب مادیاست که انسان از موقع يا گونه هجرت به :ین سختیتمر

رش یت پـذ یـ ت ظرفیـ ن موقعیـ دهـد. ا  یر مـ ت ت سختیگذرد و تن به موقع یخود م یاهداف متعال

ت یـ ها فرار نکند، بلکه ظرف یکند تا از سخت یکوش م را سخت یبرد. مترب یباال م یرا در مترب یسخت

ن صـورت اسـت.   یبـه همـ   یت در نبرد درونین موقعیرا در خود باال ببرد. ا یرش سختیپذ یروح

ـ    یبا سـخت  يدور نیکند. ا یم يبخش دور ت لذتیانسان به خاطر گناه از موقع  یهمـراه اسـت، ول

  بخش است.  لذت ین سختیجۀ اینت
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صدر اسالم در پاسخ به حمالت دشمن و با هدف دفـاع صـورت گرفتـه     يها از جنگ ياریبس

امۀ دفاع خود د برنینقش کند، حتماً با يفایا يگریدان دید در مین قاعده، چون انسان بایاست. در ا

متناسب با امکانات دشمن بهـره   یم کند و از ابزارها و امکاناتیرا متناسب با نحوة هجوم دشمن تنظ

توانـد، فعاالنـه    یدفـاع مـ   یدر چگونگ یشود، ول یدان مبارزه میببرد. هرچند انسان منفعالنه وارد م

ـ  ین قاعده در میوارد گردد. ا هـا و   سـان از تهـاجم  بـا هـدف محافظـت نفـس ان     یدان مبـارزة درون

ن راستا قرار یدر ا یاسالم يها در آموزه» تقوا«رد. دستور یگ یصورت م ین درونیاطیش يها وسوسه

انسـان، در مقابـل    یمتعـال  يهـا  ز به منظور دفاع از اهداف و برنامـه ین یرونیدان مبارزة بیدارد. در م

  رد.یگ یمخالفان صورت م يدهایتهد

ط یکنـد بـا توجـه بـه امکانـات و شـرا       یرا مجبـور مـ   یت متربیوقعن میا ت امکانات:یرین مدیتمر

 یت افـراد را در چگـونگ  یریبرد و مد یبا بحران را باال م ییارویتوان رو ،در او و به دفاع بپردازد ،موجود

 ةنحـو  و فهمنـد  یهـا را مـ   ت بحـران یریمـد  یچگـونگ  ، افـراد سنجد. در واقع یط موجود میمقابله با شرا

ـ یـ ش خالقیت بـه افـزا  یـ ن موقعیرند. ایگ یط اضطرار را فرامیشرا نات دراستفاده از امکا کمـک   یت مترب

 ینقشـه و چگـونگ   یدفاع آنها را بـا طراحـ   ، نحوةیتین موقعیبا فراهم کردن چنتواند  یم یکند و مرب یم

  استفاده از امکانات موجود بسنجد.

 يا گونـه  ت و ممکـن اسـت بـه   اسـ  یآدم ةکه خارج از ارادسبب آنت به ین موقعیا ن مقاومت:یتمر

سـنجد.   یش آمـده مـ  یت پیان را در قبال موقعیزان مقاومت متربیهمراه باشد، م یباشد که با فشار و سخت

گـران بپـردازد، تـوان    یبـه دفـاع از خـود و د    گوناگون يها وهیبتواند به ش یمترب ، هرقدرتین موقعیدر ا

  مقاومت خود را باال برده است.  

  هجرت 

د بدانـد  یگر است. انسان باید يا جای يزیچ يبه سو ییو جا يزیفرارگونه از چ یحرکت» هجرت«

). 112، ص1386، یآملـ  يش داشته باشـد (جـواد  یگرا يزیچه چ يزد و به سویبگر يزیاز چه چ

اسـت و نـه تـوان دفـاع در مقابـل      یانسان مه ياست که نه امکان هجوم برا يا گونه ط بهیشرا یگاه

د. یـ دان مبارزه را تـرك نما یکند و م» هجرت«د اقدام به یت، باین موقعیا را دارد. در يگریهجوم د

رد، یگ یت مبارزه صورت میکامل از موقع یشود و با آگاه ینم یمنفعالنه تلق ين هجرت برخوردیا

ـ نـه هجـرت کردنـد. ا   یشود. در صدر اسالم، مسلمانان مکه به مد یو اقدام و حرکت محسوب م ن ی

توانـد در   یدر قـرآن دارد؛ مـ   یبزرگـ  يبار معنا» هجرت«وده شده است. عمل مهاجران در قرآن ست
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 ۀدر همـ . )20، ص1388 ،يحـائر  یی(صـفا  کار را به قتال و جنگ بکشاند ،ن مرحلهیو در آخر ،قاطعانه

ـ ، اهمیخـواه  و تحـول  یطلبـ  یتعال ۀیش و روحیت خوینسان بنا بر مسئولها، ا وهیش دان یـ ت ورود بـه م ی

 يکنـد و موانـع و حصـارها    یحرکت فعاالنه مـ  ،ن اقدامیا يکند و برا یمبارزه و شروع تهاجم را درك م

ـ   یست به شرایشکند و حاضر ن یموجود را م ج ی، نتـا یتین مـوقع یط موجود تن دهد. قـرار گـرفتن در چن

ـ اخت«کـه در آن عنصـر    ،»هجـوم « یژگـ یبا در نظرگـرفتن و  یمربدارد.  یمترب يبرا یتیترب گوناگون ار و ی

  کند. یت میرا تقوان یمترب ةدارد، اراد ینقش اصل یآدم »ارادة

ـ مترب يبـرا  یات متفاوتیکننده خصوص ت هجوم فراهمیموقع ت:ین واکنش و حساسیتمر ان اسـت.  ی

را در نسـل جـوان    يخبر یو ب یفاوتت ین حس بیم که ایدوار باشیق امیک تحول عمیم به یتوان یم یزمان

ت نشـان دادن و  یو حساسـ  واکنشو  یتفاوت نبودن در زندگ ی). ب240، ص1371نکا، ی(برز مین ببریاز ب

ـ ، داشتن بیتیترب يها نین تمریا فرض همۀ شیت رشد کند. البته پین موقعیتواند در ا یم يگر مطالبه نش ی

ـ ر ایـ اسـت. در غ  یو اجتمـاع  يمطلوب فرد يها نسبت به ارزش یح و متعالیصح صـرف   ،ن صـورت ی

را نسـبت   اوبلکه ممکن است نگـاه   ،باشد انسان يبرا يتواند رشد یت نشان دادن، نمیو حساس واکنش

ـ   یاطراف خود منفـ  يها دهیبه پد ـ فـراهم کنـد و مترب   ییتوانـد فضـا   یمـ  یکنـد. مرب ت یـ ان را در موقعی

ـ مترب واکـنش ند قرار دهد و پس از آن یناخوشا ـ بسـنجد. ا  ان رای را در فـرد   يت تفکـر انتقـاد  یـ ن موقعی

 و وضـع موجـود اسـت    یط و تعـال یکه خواستار بهبـود شـرا   کند یم نقاد یدهد و او را انسان یپرورش م

  کند. یاد میو سنجش امور را در او ز يقدرت داور

، »هجـوم «ت یـ سـت. در موقع یر نیپـذ  امکـان  يت بدون انضباط ظاهریترب ن اطاعت و انضباط:یتمر

 یاتیـ عمل يفرمانـده بـرا   يهاان از دسـتور یـ رسد کـه مترب  یم يروزیبه پ منظورات یهدف و عمل ینگامه

د یـ ن اطاعت و انضباط را نبایت انضباط است. این اطاعت، رعایا ۀ هجوم اطاعت کنند و الزمۀکردن نقش

رت انضـباط  ضـرو  یاست که مترب يا گونه دان هجوم بهیل قدرت قلمداد کرد. میاعمال زور و تحم جۀینت

  شود.   یت را متوجه میو جد

  دفاع

ـ م بـه شود، بلکه انسان مجبور است  یتوسط انسان ساخته نم يریدان نبرد و درگیم ،تین موقعیدر ا دان ی

ت بـه دسـت   یـ موقع یابتکار را در طراحـ  يگرید و به دفاع بپردازد. دوساخته شده توسط دشمن وارد ش

به مسـلمانان   )194:بقرهم (یکر کند. در قرآن یم میرا ترس يریدان درگیم ،رد و بر اساس هدف خودیگ یم

  در مقابل تهاجم دشمن دستور به دفاع داده شده است.
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  نهفته در جهاد يها تيموقع

ث آمـده  یک جور باشند. در حدیه، یده از نظر روحیامکان ندارد انسان جهاد رفته و انسان جهاد ند

 يا رد در شـعبه یـ هاد نداشته باشد، اگر بمث نفس جیا در دلش حدیکه جهاد نکرده  یاست: مسلمان

). در قـرآن، از دو  268، ص1387، يسـت (مطهـر  ینفـاق ن  یاز نوع یخال یعنیاز نفاق مرده است؛ 

ن و یقاعـد  .)95نـام بـرده شـده اسـت (نسـاء:     » نیمجاهـد «و » نیقاعد«ها تحت عنوان  دسته انسان

 یدة انسـان یاز صـفات پسـند   ياریمؤمن اسـت کـه در بسـ    يها ن وصف دو گروه از انسانیمجاهد

ـ برخوردارند. ا ياز باالترین از ارزش و امتیسه با قاعدین در مقایمشترك هستند. اما مجاهد ـ آ نی  هی

). نقطـۀ  72، ص 5 ج ،1382،ییرا دارد (طباطبـا  يریـ دان درگیـ ق مؤمنان به حضور در میقصد تشو

ان هسـتند، در اقـدام وحرکـت    میباا يها ن، که هر دو از انسانین و مجاهدین قاعدیتفاوت ب یاصل

ـ ، ميریـ دان نبـرد و درگ یـ دان مبارزه است. انسـان بـا ورود بـه م   یورود به م يآنها و سبقت برا ان ی

ـ از اهـداف ترب  یکـ یکنـد.   یحق و باطل، رشد مضـاعف مـ   يها الت و خواستهیتما توانـد   یت مـ ی

ـ . مبارزه در مباشد یزندگ يت نبردهایریمد يمجاهد و مبارز برا يها پرورش انسان یچگونگ دان ی

ـ ا باشد. میمه یها در زندگ تمام انسان يتواند برا یدان مین میابد و ای ینبرد مفهوم م دان مبـارزه بـا   ی

ز یمبارزه تالش کرد. در جامعه ن يد وارد شد و برایهمه که با ياست برا یدان چالشینفس م يهوا

شود انسـان از   یواقع م ی. نبرد وقتت انسان فراهم استین گوناگون نبرد بنا بر احساس مسئولیادیم

شه متحـرك و فعـال باشـد،    ید همیکند و جوهرة انسان، که با یت مید و فعالیآ یرون میها ب یخستگ

ـ ). هـر م 370، ص1378، ینیخم يشه کسل است (موسوی، انسان همیکند و در راحت یبروز م دان ی

دان نبـرد را  ی، نقش انسان در میقلم عیک تقسیتوان بنا بر  یاقتضائات خاص خود را دارد. م ينبرد

 قرار داد. » هیدفاع، هجوم، هجرت، و تق«ت یدر چهار موقع

  هجوم 

ت یریمـد  ،شـود و در واقـع   یقدم مـ  شیدان نبرد پیورود به م يمبارزه، انسان برا وةیت و شین موقعیدر ا

طان یهجوم بـه لشـکر شـ   ، به منظور یدان نبرد درونیت در میرین مدی. اردیگ یمدان کارزار را در دست یم

 هـا  انسـان که در مقابل تکامل  ی، هجوم به هر مانعیرونیب ةدان مبارزیو در م ،و حمالت نفس اماره است

 بـرد  یال مـ ؤر سـ یـ دان نبـرد را ز یـ ورود بـه م  يمسـلمانان بـرا   ییحرکت ابتـدا  نبود ،قرار دارد. در قرآن

 يسـوز  تواند ناصحانه و همراه بـا دل  یم ؛ت هجوم متفاوت استیموقع برخورد در يها روش. )75:نساء(

ـ ا آمرانـه و افشـاگرانه و   یارشاد و شناخت معروف و منکر باشد و  نۀیکردن زمو با فراهم  ا مسـلحانه و  ی
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انجـام   »جهـاد « یشناسـ  مفهـوم  ،هشود. در ادامـ  یاست که از بستر جهاد، محقق م ییها نهیها و زم تیموقع

افتـه از  ی تیانسان ترب يها د و شاخصهیم خواهد گردیجهاد ترس یتیترب يها تیخواهد شد و سپس موقع

  گردد. یها استنباط م تین موقعیبستر ا

  »جهاد« يشناس مفهوم

را » جهـد «طاقـت و مشـقت آورده و    يرا به معنا» جهد«شۀ یر یراغب اصفهان :يلغو يالف. معنا

 يمعنا کرده اسـت. و » وسع«با ضم را » جهد«و » مشقت«با فتح را » جهد«داند.  یبوط به انسان ممر

معنا کـرده اسـت.   » المشقۀ وتحمل الطاقۀ ببذل النفس أخذ«است به » جهد«شۀ یرا که از ر» اجتهاد«

ق، 1412، یطان و نفس (راغب اصفهانیدر ادامه، جهاد را سه قسم دانسته است: مجاهدة با عدو، ش

 جنـگ  بـه  مدافعـه  بر شتریب و است دشمن دفع در کوشش و جهد بذل معناى به »جهاد). «208ص

 شـود  یزى مـ یچ هر دفع شامل که يا گونه  به شود، مى داده توسعه مجازاً گاهى کنیل شود، مى اطالق

 آن کـه  اماره نفس و سازد مى راه گم را آدمى که طانیش مانند برساند؛ آدمى به شرى است ممکن که

، »جهـاد « يلغـو  ي). در معنـا 583، ص14 ج ،1374، ییکنـد (طباطبـا   مـى  امر ها يبد به را آدمى زین

 یانسـان  يهـا  که از حد معمول کوشـش  یف آمده است؛ تالشیتالش همراه با مشقت در تمام تعار

فع ن تالش در جهت ریرو، ا نیاست که همراه با رنج و طاقت است. ازا يریرود و در مس یفراتر م

اسـت و تـالش سـخت در هـر      یر است. جهت حرکت جهاد به سمت قرب الهیموانع سخت مس

 شود. یرا شامل نم یراه

، تقابل و رقابـت در  يهمکار یرود که نوع یبه کار م ییمعموالً در جا» جهاد« :یاصطالح يب. معنا

بـه   یابیدست يک برای کنند. هر یم ییآرا ن، در جهاد، دو طرف در برابر هم صفیآن وجود دارد. بنابرا

رد. البتـه  یـ گ یپردازد و هرچه در توان دارد به کار مـ  یت میبه فعال يگریبر د يروزیش و پیهدف خو

ز دربـر  یرا ن یاسیو س ی، فرهنگي، اقتصادیکار نظامیندارد و هر نوع مبارزه و پ یجهاد تنها شکل نظام

 ي)، کـه تـالش پـدر و مـادر بـرا     15مـان: و لق 8ه از قرآن (عنکبـوت: یبجز دو آ» جهاد«رد. واژة یگ یم

مثبـت دارد (مصـباح    یر جاها بار ارزشـ یخوانده شده است، در سا» جهاد«مشرك ساختن فرزندانشان 

اسـت.  » گونـاگون  يها دانیمبارزه در م«، یاصطالح يدر معنا» جهاد«). پس 20- 19، ص1382،يزدی

 يبـرا  یو اجتماع يگوناگون فرد يها تیاست که در موقع يا ، مبارزه»جهاد«ق، منظور از ین تحقیدر ا

  همراه است. یکوش شه با تالش و سختین مبارزه همیاست. ایانسان مه

   ۱۲۱ هاي تربيتي آن از منظر قرآن تأملي بر جهاد و موقعيت

و » اصـغر «ات، جهـاد بـه   ی). در روا1392ا، ین پور و ستوده یجان(شود  یم نییتب افزارانه نرم يراهبرد

حـال  بـه  خوشـا  « :اسـت  امبر اکـرم یاز پ یتیبر اساس روا يبند مین تقسیشود. ا یم میتقس» اکبر«

، ی(حرعامل »آنان باقى است ةتر هنوز بر عهد تر را انجام دادند و جهاد بزرگ قومى که جهاد کوچک

تر قتال با نفس امـاره. راغـب    ). جهاد کوچک همان قتال با دشمن است و جهاد بزرگ3، ص1364

 العدو مجاهده: أضرب ثالثۀ الجِهاد«داند:  یمجهاد را سه نوع  الفاظ القرآن یالمفردات فدر  یاصفهان

). جهـاد بـا نفـس و    208ص ،1412، ی(راغب اصفهان »النفس ومجاهده طان،یالش ومجاهده الظاهر،

  .  یرونیب ياست، و جهاد با دشمن ظاهر جهاد یطان جهاد درونیش

، 1390، ینـ یخم يموسـو ( ن مبـارزه اسـت  یـ گـر، مکتـب جهـاد و د   یان دیـ ن اسالم بر خالف ادید

ـ کند. ا یاو فراهم م يبرا یتیترب يها تیت انسان خواهد شد و موقعیساز ترب نهین جهاد زمی). ا133ص ن ی

ـ یترب يهـا  تیـ ن موقعیـ ل ایاز مفهوم جهاد در قرآن، به تحل يریگ مقاله تالش دارد با بهره برخاسـته از   یت

  م:یها هست ن سؤالیاافتن پاسخ ی یدر پ ،ن منظوریدن به ایرس يبرا بپردازد. »جهاد«مفهوم 

 ست؟یچ »جهاد«منطبق با مفهوم  یتیترب يها تیموقعـ 

  کند؟ یت میجهاد چگونه انسان را ترب يها تیموقعـ 

هـر کـدام بـه     گونـاگون،  يهـا  نهیصورت گرفته در زم »جهاد«که در موضوع  یقاتیها و تحق پژوهش

جهـاد   یبه بعـد نظـام   يشتریه بقبل، توج يها قات سالیاز جهاد اشاره کرده است. در تحق یبخش خاص

ـ ن پور و سـتوده  یشده است. جان ز توجهینر ابعاد جهاد یبه سا ،ریاخ يها ل شده است. در سا ) در 1392( ای

 ین مبـان یـی پـس از تب  ،»یاسـالم  یدر چـارچوب سـبک زنـدگ    ياعتقاد ـ یفرهنگ يا جهاد، مقوله«مقالۀ 

را  یبـه سـمت اسـالم    یر سبک زندگییتغ هاد درج يجهاد در قرآن، راهبردها یشناس آن و گونه یمفهوم

ـ ترب يالگـو  ؛یت حماسـ یترب«با عنوان  يا ) در مقاله1392( ياند. موسو ارائه داده جهـاد را  » يت مهـدو ی

بـا   يادیـ که شباهت ز ،را »یت حماسیترب«معادل با آن گرفته و  ،ها قسمت یاز حماسه و در بعض یبخش

 پـور  و زارع يش از ظهـور دانسـته اسـت. مرتضـو    یدوران پـ  يکارآمـد بـرا   يالگو ،دارد يت جهادیترب

ـ ؛ عامل کليجهاد یفرهنگ سازمان«خود با عنوان  ۀ) در مقال1391(  یبـه بررسـ  » يت جهـاد یریمـد  يدی

مطـرح   یدر فرهنـگ سـازمان   ییعنـوان الگـو   را بـه  »يفرهنگ جهـاد «پرداخته و  یجهاد از منظر فرهنگ

  ند.  نک ین فرهنگ ذکر میا يبرا يا گانه ازدهی يها یژگیو و اند کرده

ز یشـده اسـت. وجـه تمـا     توجـه خاص از جهـاد   يا به جنبه ،انجام شده يها ک از پژوهشیدر هر 

ـ یقات انجام شده در نگـاه ترب یر تحقیبا سا حاضر قیتحق ل یـ شـده در قـرآن و تحل   یبـه جهـاد معرفـ    یت
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  مقدمه

ـ یمتفاوت ترب يها روش ند،یفران یدن ایجه رسیبه نت ياست. برا يا دهیچیپ ندیفرات انسان یترب وجـود   یت

ندهـد.   يا جـه یمطلوب برسد و ممکن اسـت نت  ۀجیبه نت ،ممکن است در درازمدت ها روشن یدارد که ا

انسـان قـرار داد    يدر معرض تماشـا  یط خاصیتوان به سهولت در شرا یرا م یتیترب ياه اما دستورالعمل

  ص دهد.  یدها را تشخید و نبایر شود و بایتا خود به صورت ملموس درگ

انگر آن اسـت کـه   یـ ت انسان بوده و بیترب یاز مبان یو اجتماع ی، مکانیط زمانیاز شرا يریپذ ریتأث

، يپرداخت (باقر یطیط محیشرا يکار د به دستیلوب در انسان، بامط يجاد حاالت و رفتارهایا يبرا

اسـت و بـه    يریادگیـ  يبـرا  یمثبـت و منفـ   یطیط محیهر کس، شامل شرا ی). زندگ134 ، ص1393

دهد. آنچه انسـان خـود تجربـه کنـد بـا آنچـه بـه         یقرار م يریادگیت یصورت بالفعل، او را در موقع

نـد  ید، متفاوت است. پس در فرایر آیبه تصو یم مربیمستق ینیرآف و با نقش یتیگوناگون ترب يها روش

کـرد و   يکار ط را دستیتوان شرا یاست، م یتیالزم ترب يفاقد استانداردها یطیط محیت، اگر شرایترب

  جاد نمود.یرا ا یتیت تربیموقع

انواده در امر ت خیبه فرزند ندارد. فعال یم ارزشیالزم را در انتقال مفاه یی، کاراییتنها خانواده به

خارج از خانواده، که در آنهـا همـان    يها ق گروهیکه از طر شود یت همراه میبا موفق یت، زمانیترب

دن بـه  یخـود را در راه رسـ   ید روح ازخودگذشتگیل شود. جوان بایحاکم است، تکم يروح معنو

ـ ). فعال222-221 ، ص1371نکا، یز مشاهده کند (برزیها، در خارج از خانه ن ن هدفیباالتر  يهـا  تی

ا یـ رشد انسان مه يبرا يتر یتر و متعال ط کاملیتواند شرا یگوناگون م يها وهیخارج از خانواده به ش

ـ یترب يهـا  تیتر سازد. فعال انسان آگاه يها تیر مسئولیکند و او را نسبت به سا ـ ب یت ط یرون از محـ ی

تمرکـز   یق بر نهاد خاصین تحقیا مانند مدرسه دنبال کرد. یگوناگون يتوان در نهادها یخانواده را م

ـ ، موقع»جهـاد «ندارد و تالش دارد از بستر مفهوم  ـ یگونـاگون ترب  يهـا  تی ـ را تحل یت ن یـ ل کنـد. ا ی

  گوناگون امکان بالفعل شدن را دارد. يها در نهادها تیموقع

 است. امـا  شده مطرح گوناگون ابعاد در قرآن، در ات جهادیاست. آ يساز انسان و تیترب کتاب قرآن

ـ ترب در یینهـا  هـدف  عنـوان  بـه  تیهـدا  .)69:عنکبوت( شود یت انسان میساز هدا نهیزم مطلق جهاد  تی

سـاز   نـه یپـس جهـاد زم   ).76ص ،1393، يبـاقر ( است »یراه گم«  آن مقابل نقطۀ و است مطرح یاسالم

  تر انسان است.   یت عالیهدا

 »قتـال « واژة بـا  و اسـت  سخت جنگ آن، سطحن یتر نییپا در که است هیچندال يندیفرا جهاد

 عنـوان  بـه  و هـا  انسـان  یمعرفت و يفکر یمبان میترس عنوان به آن، باالتر سطوح در یول ابد،ی یم معنا
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  آن از منظر قرآن یتیترب يها تیبر جهاد و موقع یتأمل

  
 انت دانشگاه اصفهیم و تربیکارشناس ارشد فلسفه تعل/  يطاهره رجب  t.rajabi12@yahoo.com  

  دانشگاه اصفهان یتیار گروه علوم تربیاستاد/  ينوروز يرضاعل

  23/10/1394: پذيرشـ  6/5/1394: دريافت

  دهيچك

ـ ترب یمبـان  از جمله .دهد یقرار م يریادگیط یرا در شرا یانسان، به صورت بالفعل آدم یدر زندگ گوناگون يها تیموقع ت ی

ـ یترب يهـا  تیـ ن موقعییق تبین تحقیط است. هدف از این شرایا او از يریپذ ریانسان، تأث  ینهفتـه در جهـاد و چگـونگ    یت

ـ یتحل«و با اسـتفاده از روش   است یفیقات کیتحق نوع ژوهش از   ن پیاستفاده از آن است. ا گرفتـه  انجـام   »یاسـتنباط  ـ یل

، »دفـاع «ت یـ موقع وجـود دارد. در  »هیـ هجوم، دفـاع، هجـرت و تق  «ت یمبارزه در جهاد، چهار موقع ةوی. بر اساس شاست

دان را تـرك  ید میبا »هجرت«شود. در  یت ساخته می، موقع»هجوم«در  ؛ردیگ یشده قرار م نییش تعیط از پیانسان در شرا

ـ یها، زم تین موقعیاز ا کیار کرد. هر یدان ماند و سکوت آگاهانه اختیدر م دیبا» هیتق«و در  ،کرد ـ تقو ۀن  يهـا  یژگـ یت وی

 ،جهـاد  یو جمعـ  يشود که متناسب با ابعاد فرد یت میو مبارز ترب يانسان جهاد ،شود و در مجموع یدر انسان م یگوناگون

و  يزیسـت  ، ظلميریپذ ، صبر و استقامت، مهر و قهر، اطاعتيریپذ ید و توکل، سختیتوح یو اجتماع یاخالق يها شاخصه

  را کسب خواهد کرد.   یشناس فهیوظ

  .یتین تربیجهاد، تمر ینیآفر تیوقع، ميانسان جهاد يها صهجهاد، شاخ ها: دواژهيکل
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