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 3، یوسف مقدسی 2، صدرا علیپور 1جالل کاویانی 

 چکیده 

ن برای آن ذکر گردیده است چرا که تربیت  در قرآ یویژگی هایر این راستا  تربیت انسان مجاهد نوع خاصی از اصول تعلیم و تربیت است که در اسالم به آن توجه فراوانی شده است و دمقدمه: 

 است.  بررسی تعریف و ویژگی های انسان مجاهد بر اساس آیات قران کریم  ،  هدف این پژوهش  از این رو  فراوانی در جوامع بشری ایفاء کنداین نوع از انسان می تواند تاثیرات  

های  باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده ای میکتابخانه   تحلیلی و روش گردآوری اطالعات  -این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی  مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده درروش پژوهش:  

 است  دینی مورد تحقیق و توصیف قرارگرفته    -ده از روش تحلیل متون قرآنیشده و با استفاتحقیق گردآوری  

یک انسان محسوب می شود که عالوه بر    کاملاز صدر اسالم تربیت معنوی انسان مجاهد همواره مورد تاکید و توجه دین اسالم و قرآن است و نمونه    ین امر مهم دست یافتم کهبه ایافته ها:  

   های قرآنی نیز دارداهتمام زیادی به آموزه   ،های اخالقیویژگی   ت وی برخورداری از شخص

ی،  قو  مان یا  داشتن   ،ایدن  به  آخرت  حیترجبرخورداری آن از ویژگی هایی همچون    دهدآنچه مشروعیت و اهتمام تربیت انسان مجاهد را نشان می   ی پژوهش،مولفه ها   بر اساسنتیجه گیری:  

  مر ا  هیروح  از  یبرخوردار،  مبارزه   یهایسخت  برابر   در  یدار یپا  و  تحمل،  بودن   نمازگزاری،  تگر یهدا  و  عدالت  از  یرخورداری،  اله  رحمت  به  داشتن  دیام،  متعال  خداوند   بر  توکّل  هیروح  از  یبرخوردار 

 ی و ظلم ستیزی است. اله   یرهبر  و  تیوال  از  اطاعت  ،ی ریپذ  تیمسئول،  منکر   از  ینه  و  معروف  به

 ، قران کریم انسان مجاهد، تعلیم و تربیت، دین اسالم کلید واژه ها:
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 : مقدمه

  واالیی برخوردار بوده است. های آن، مبحثی است که از دیر باز توجه بشر را به خود جلب کرده است و در تمام عصرهای زندگانی انسان، از اهمیت موضوع تعلیم و تربیت و روش

داب نیکو فراخواند آگیری علم و دانش، کسب اطالعات و  آن حضرت مردم را به فرا  خرین برنامه کمال و سعادت بشر را بر انسان عرصه داشت.آقرن قبل،    14پیامبر اکرم)ص( از  

تربیت و تزکیه انسان است. دین اسالم نیز در احکام عبادى،    )علیهم السالم(  م دین و بعثت انبیااین رو  یکى از اهداف مه  از  (1)  .و فراگیری دانش را بر هر مسلمانی واجب دانست

 ها را وجه همت خویش قرار داده است.  اجتماعى، اقتصادى و سیاسى خود، تربیت انسان

ها  ده، سیاست، اقتصاد، دین و تعلیم و تربیت سر و کار دارد و هر یک از آن و در جامعه با نهادهاى خانوا بوده    گیرد؛ زیرا انسان مدنى بالطبعتربیت انسان در جامعه صورت مى

این مدنی بالطبع بودن انسان سبب   اى را از فرد انتظار دارند و اینجاست که فرد باید بر اساس فکر و منطق و مقتضیات کنش متقابل تصمیم بگیرد.هاى ویژههنجارها و ارزش

تربیت را پس از   «غزالی»ورزان بزرگ پوشیده نباشد، از همین رو،  اندیشه  یت در تحقق فرهنگ و تمدن و رشد و تعالی آن دو بر مربیان وشده تا اهمیت و نقش انحصاری ترب

  در قالب انسان مجاهد است( آنچه در بحث تربیت در اسالم و در مقایسه با مکاتب دیگر قابل بررسی است تفکیک نوع خاصی از انسان 2) خوانده ترین کار آدمیپیامبری، شریف

گویند که هر آنچه را که از قدرت و توان و طاقت و نیرو به کف دارد، تا آخرین جد وسعت و امکاناتش در راه هدف خود به کار گیرد و در  مجاهد به کسی می  از این رو انسان

نشان می دهد این است   آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را    از این رو (  3) ها جستجو کند. ها و مشکالت گام بردارد و سرافرازی و تکامل خود را در عرصه پی کارمیدان دشواری 

  اگر ما بخواهیم نسلی صالح و سعادت آنها گره خورده است و سعادت جامعه به سالمت و  ی فردا هستند وسر نوشت و گردانندگان جامعه ، مجاهدت و به تبع آن انسان مجاهد که

ای که در آن مجاهد و  ست جامعهاایجاد نسل صالح    اساس  این امر اقدام کرد زیرا توجه به فرهنگ مجاهدت پایه و   از ریشه به  ای فاضله داشته باشیم بایدمدینهبه قول فارابی  

 .  توان امیدوار بودفرهنگ مجاهدت پر رنگ باشد به صالبت و سالمت آن می

و تاثیرات مختلف  انسان مجاهدهای مختلفی به موضوع دهد که کارهای انجام شده در این زمینه از جنبه بط با موضوع نشان میها و مطالعات انجام شده مرتبه طور کلی پژوهش

دفاع«، »نیروی آینه آیات و روایات تدوین کرده است که این کتاب را در پنج بخش »جهاد و  مصطفی آخوندی کتابی با عنوان فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در  .اندآن توجه داشته 

 نوع خود کاری نو و ابتکاری است.   عنوان فرعی سازمانیافته است، در  1031عنوان اصلی و    136انسانی«، »اطالعات و حفاظت«، »طرح و عملیات« و »تجهیزات و پشتیبانی« و در  

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش الگوی تربیتی والدین در تربیت دینی  «  دینی فرزندانبررسی نقش الگوی تربیتی والدین در تربیت  ( در مقاله ای با عنوان: »4)  جواد آقامحمدی

دهند که نگرش مذهبی والدین در تربیت دینی فرزندان تأثیر مستقیم داشته و رعایت آداب دینی از سوی والدین با تربیت دینی فرزندان های پژوهش نشان مییافتهفرزندان است.  

زیست بودن والدین با تربیت دینی فرزندان را در سطح قابل قبولی نشان داد. همچنین بین سطح سواد والدین و تربیت . نتایج پژوهش رابطه بین سادهآنها رابطه معناداری دارد

در این   « ر تعلیم و تربیت نسل جدیدهای قرآنی دنقش قصه( در مقاله ای با عنوان:»  5راضیه برزگر و سمیه کاظمی )  .دینی فرزندان آنها اختالف معناداری مشاهده نشده است

های قصه های تربیتی قصه موردبررسی قرار گیرد، سپس جایگاه، اهمیت و ویژگیها و ارزشمقاله سعی بر آن است تا ابتدا معنای لغوی و اصطالحی قصه، اهمیت، انواع، ویژگی
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های آن به نحو  چنانچه قصهنگارنده به این نتیجه می رسد که  شود.  پردازی در قرآن پرداخته میهای قصهها و تکنیکگیرد و در نهایت به شیوهدر قرآن موردبررسی قرار می

های خاص  های قرآنی برشی از زندگی واقعی انسان در لحظهقصه  مندی نسل جدید به قرآن خواهد شد، چراکه در دلمقتضی و متناسب با سن کودک بیان شود، موجب عالقه

این پژوهش با هدف کنکاشی در  «  فلسفه آزمایش و ابتال در قرآن و روایات و نقش سازندگی آن در تربیت انسان ( در مقاله ای با عنوان:»6اکبر صالحی)  .تاریخ نقش بسته است

های معصومین )ع( صورت گرفته است. اسالم به تربیت همه جانبه انسان توجه دارد. در این روایت  و  کریم  قرآن  بر  تأکید  با فلسفه آزمایش و نقش سازنده آن در تربیت انسان  

 میان امتحان الهی، سنتی جاری است که از طریق ابزارهایی تحقق می پذیرد.  

 روش پژوهش: 

 روش .  است  شده  بررسی  انسان  تربیت  در   آن  سازنده  نقش   و   حانامت  ابعاد  و   فلسفه  سپس  و  پرداخته   تمحیص  و  فتنه   در این پژوهش نخست به تبیین مفهوم ابتال، امتحان،

های الهی نقش مهمی در ایجاد انگیزه و پیشرفت، ترفیع درجه، تطهیر گناهان و آگاهی و  امتحان  که  است  آن  از  حاکی   نتایج.  است  نظری   قیاس  و    تحلیلی  -   توصیفی  پژوهش، 

این نوشتار در صدد است که بعد از بیان   « تأثیر تربیت قرآنی بر تبلورکمال انسانی در مقاله ای با عنوان:»(  7مینا شمغی)   .دارد  بیداری برای توبه و بازگشت به خداوند را در پی

انع آن را بر اساس نیز مو  یابی به کمال و  های وجودی انسان برای رسیدن به این مقام بپردازد و سپس راهکارهای دستچیستی و تعریف کمال انسان، به مبانی کمال و ظرفیت

کتاب    های انسان کامل، بخش وسیعی از اینرهنمودهای تربیتی قرآن، برای تجلی کمال انسانی و ذکر ویژگینتیجه حاصله از مقاله این است که،    .متون دینی، معرفی کند

ها به بررسی موضوع این پیشینه  توان بیان داشت که؛ هیچ کدام ازه تحقیق میبا بررسی پیشینآنچه نوآوری این مقاله رو نشان می دهد این است که     آسمانی را در برگرفته است

این وجود ضعف عمده و مشترک تحقیقات و تولیدات صورت گرفته، نگاه سوگیرانه    اند و بانپرداخته   بررسی تعریف و ویژگی های انسان مجاهد بر اساس آیات قران کریمیعنی    اصلی

 های قرآنی کمتر تحقیقی صورت گرفته است. دار بوده و از جنبه نقش آموزه و جهت

 

 یافته ها: 

 بررسی تعریف مجاهد  

هرگاه جهاد را از ریشه»جُهد« بدانیم، در آن صورت »مجاهد« به کسی می گویند که هر آنچه که از قدرت و توان و طاقت و نیرو  د( ) فاعل من جاهد( است   - ه  -مجاهد جمع)ج

مجاهد کسی را گویند که با طیب خاطر  کف دارد، تا آخرین حدّ وسعت و امکاناتش، در راه هدف خود بکار گیرد. و اگر جهاد را از ریشه »جَهد« در نظر بگیریم، در رابطه با آن،  به  

جهاد و مجاهده   (8).رازی خود را در عرصه پیکارها جستجو کنددر فراخنای دشواری ها و مشکالت گام بگذارد و برای رسیدن به اهداف خود، در سنالخ هستی پیش تازد و سراف
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ها است که البته برترین درجات آن جانبازی و طلب شهادت در راه خدا است. در عرفان عملی  در قرآن کریم به طور عام به معنای جد، جهد، تالش و تحمل مشقت و سختی

های  گونه که ریاضت به تحمل سختیشود، همانایجاد خستگی جسمانی می  ها است که عامل تأثیر در مزاج و تها و مشقمجاهده به معنای وادار کردن خود به تحمل سختی

گویند که هر آنچه را که از قدرت و توان و طاقت و نیرو به کف دارد، تا آخرین جد وسعت و امکاناتش در راه مجاهد به کسی می از جهتی اصطالحاً (. 9) نفسانی تعبیر شده است

  مجاهدگام بردارد و سرافرازی و تکامل خود را در عرصه پی کارها جستجو کند. مبارزه کلید واژه اصلی انسان  صحنه نبرد  ها و مشکالت  دف خود به کار گیرد و در میدان دشواری ه

 .است

پیامبر گرامی    پست نمودن کسانی کافر شدند و کفر می ورزند بجنگد.   مجاهد کسی است که با جان و نفسش با کفار برای بلندی و اعتالی کلمه اهلل و پایین آوردن واصطالحاً  

 اهلل   کلمة  اعتالی  برای  که  »کسی  :)ص( فرمودپیامبر یعنی:(.  11،  10)«من قاتل لتکون کلمة اهلل هی العلیا فهو فی سبیل اهلل»در تعریف مجاهد فی سبیل اهلل می فرماید:   (ص)

مجاهدان   یعنی:  .(12)« المستفرغون طاقاتهم فی قتال أعداء اهلل وأعداء دینه المجاهدون هم »است« طبری در تعریف مجاهد فی سبیل اهلل می فرماید: خدا راه  مجاهد  او بجنگد، 

مجاهد با این تفاصیل کسی است که در راه اهلل پیکار کند ولیکن باید    در جنگیدن با دشمنان خدا و دشمنان دین بکار می گیرند.را  شان    نهایت تالش و توان  آنهایی هستند که

 (. 13)«هُوَ مَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ الشُّرُوطُ وَالَْأسْبَابُ وانتفت عنه الموانع»در این مورد می گوید:  ابوالعباس قرافی ،و شروطی از او دور باشد تا بدو لقب مجاهد داد  شده شروطی در او جمع  

   ه برایش در او اسباب و شروطی جمع گردد و موانعی از او دور و نفی گردد.او کسی است ک

  آزادی)برده نباشد(، مرد بودن، استطاعت،   بلوغ،   اسالم،   حال هجوم کفار و دشمن و آغاز قتال با آنان با این شروط:   در   برای  جهاد  وجوب  شروط:  مانند  اسبابی  و  شروط   اجتماع

  : باید گفت که این استطاعت ذو مراتب است  مجاهد در خصوص استطاعت    …عجز بدنی و مالی و   دیوانگی،  جهاد از افراد می گردد: کفر، کوچک بودن،موانعی که باعث نفی    عقل و 

وَال َعلَى األْعرَجِ حَرَجٌ وَال َعلَى الْمَرِیضِ   لَیْسَ َعلَى األْعمَى حَرَجٌ»دلیل این که:  ب  و ضعیف و مریض و معلول نباشد.  بوده  از جهت اینکه سالم  جسمانیاستطاعت و مطیع بودن    نخست:

والمراد: ال إثم  »ابن کثیر در تفسیر این آیه می فرماید:    بطوری که  بر )اشخاص صاحب عذر چون( کور و لنگ و بیمار، و بر خود شما )تندرستان( گناهی نیست.  .(61النور:  )  «حَرَجٌ

دلیل دیگر این است   مراد از این آیه این است که گناهی بر کسی که جهاد را بخاطر ضعف و ناتوانی اش ترک کند نیست.  یعنی:(.14)«علیهم فی ترک الجهاد لضعفهم وعجزهم

و جنگیدن برایشان نیست یعنی: و اینکه آنهایی که قدرتی برای قتال    (15)  «وألن هؤالء ال قدرة لهم على القتال فال یکلفون ما ال طاقة لهم به »علمای اسالم فرموده اند:    بزرگانکه  

 .تکلیفی برایشان نیست زیرا برایشان توانی بر آن )جهاد(نیست

ال   مَرْضَى وَال َعلَى الَّذِینَبر کسانی که نه توان یاری مالی و نه یاری جسمی هست جهاد واجب نیست.زیرا اهلل می فرماید: }لَیْسَ َعلَى الضُّعَفَاءِ وَال َعلَى الْ استطاعت مالی است. دوم:

و با آن خویشتن را برای جهاد آماده سازند( گناهی  (  ترجمه: بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند که آن را صرف جهاد کنند. (91 :التوبة)یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ{  
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على من قعد معها عن الجهاد فی سبیل اهلل فذکر منها ما هو مالزم للشخص، وهو الضعف الذی نیست.امام ابن کثیر هم در تفسیر این آیه مبارکه می فرماید: األعذار التی ال حرج  

إثم إذا قعدوا عن الجهاد فی سبیل ال یستطیع معه الجالد فی الجهاد ومنها ما هو عارض بسبب المرض، أو بسبب الفقر الذی ال یقدر معه على التجهیز للحرب، فلیس على هؤالء  

 ( . 14اهلل)

ی جنگ را ندارد یا مریض  قع ابن کثیر مواردی که جهاد را از شخص ساقط می کند در ذیل همین آیه ذکر می نماید مثال می فرماید جهاد بر کسی که توانایی تجهیز برادر وا

تقسیم بندی های مختلفی را می توان بر داشتیم  با توجه به مطالبی که در خصوص مجاهد و مجاهدت بیان    .است و ضعیف است و یا فقر دارد واجب نیست و گناهی بر او نیست

 :زیر می توان تقسیم کرد موارد کلیرا به جهاد و مجاهده  جهاد و مجاهده بیان داشت ولی در یک تقسیم بندی،

   کند.  جهاد  خود نفس  با خدا از اطاعت راه در  که است کسی  مجاهد:  فرمایدمی( ص) خدا رسول :خدا  اوامر   از  اطاعت جهاد با نفس در راه    (الف

خوانیم: »کسی که برای تأمین معاش خانواده که در روایت میترین تکالیف و مجاهدات است، چنانتالش برای تأمین معاش از مهم  تالش مرد برای تأمین معاش: (ب

 (. 16) کند، مانند مجاهد در راه خدا است«خود تالش می

 ای که درشتی و سختی را در شما مشاهده کنند«.گونهخوانیم: »با کفار قتال کنید بهقره میسورة ب 123یه آ در نبرد با کفر و طاغوت:  (ج

  

 

 

 

 

 

 تجهاد و مجاهد

 اقسام جهاد و مجاهدت

 نبرد با کفار و طاغوت

 جهاد با نفس

 جهاد برای تعیین معاش
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 نمودار اقسام جهاد و مجاهدت  - 1شکل  

 روایاتجهاد و مجاهدت در قرآن و  

از این موارد در هشت کاربرد مشتقات »جهد« ناظر به معنای لغوی است و با اصطالح جهاد  ( 17آیه قرآن کریم به کار رفته است ) 36مرتبه در  41ریشه »جهد« و مشتقات آن 

 که به معنای »با نهایت تأکید سوگند یاد کردن« است.رفته  کار  به ﴾أَیمانِهِم جَهدَ بِاهللِ أَقسَمُوا﴿ارتباطی ندارد. از این تعداد، در پنچ آیه تعبیر 

 11کار بردن نهایت تالش در مسیر تحقق اهداف الهی. از این تعداد در    مشتقات »جهد« ناظر به معنای اصطالحی جهاد در قرآن کریم است؛ یعنی به  از  دیگرمورد    33کاربرد  

کاربرد مقید به »أموال و  10(، در 11؛ صف/15؛ حجرات/81؛ توبه/41؛ توبه/20؛ توبه/19؛ توبه/74؛ انفال/72؛ انفال/54، مائده/95ء/؛ نسا218سَبیلِ اهللِ« )بقره/ مورد به همراه »فی

(، در یک مورد 24؛ توبه/35ئده/سَبیلِهِ« )ما  (، در دو مورد به همراه »فی11؛ صف/ 15؛ حجرات/88؛ توبه/ 81؛ توبه/44؛ توبه/41؛ توبه/20؛ توبه/72)دو بار(؛ انفال/  95أنفس« )نساء/

( آمده و در بقیه موارد به شکل مطلق به کار رفته 69( و در یک مورد به همراه »فِینا« )عنکبوت/7(، در یک مورد به همراه »فِی اهللِ« )حج/1سَبیلی« )ممتحنه/   به همراه »فی

کند. »سَبیلِ اهللِ« راه حق و خیر و  سَبیلی«، »فِی اهللِ« و »فِینا« در آنها به کار رفته، هدف جهاد را مشخص می سَبیلِهِ«، »فی سَبیلِ اهللِ«، »فی آیاتی که جهاد با قیود: »فی است.

 (. 6/109تا: فضیلت است و هرگونه تالشی در راه دفاع از حق و فضائل و تشویق کردن مردم بر انجام آنها، جهاد فی سبیل اهلل است )مراغی، بی

ای که هیچ عاملی او را از ایمان به خدا و انجام دستورات او باز ندارد، به  گونهشود بهبه امور مربوط به خداوند اعم از اعتقاد و عمل می  تالش انسان، معطوف  واقع وقتی تمام   در

اص به جنگ نظامی با دشمن ندارد )جوادی آملی،  شود و اختصکنند، شامل تمام درجات جهاد می(. این آیات که هدف از جهاد را مشخص می18هدف از جهاد دست یافته است )

شود. لذا جهاد فی سبیل اهلل با ابزارهای ای عام دارد و شامل جهاد با نفس، جنگ نظامی و هرگونه تالشی برای تقویت دین الهی و نصرت مؤمنان می(. بلکه گستره11/36:  1387

 (.19اند محقق شود )تومتفاوتی از جمله دست، زبان، قلب، شمشیر، سخن و کتاب می

ایمان است، جهاد در راه خدا، ترازوئى براى سنجشآنچه از سیر آیات قرآن و اهمیت جهاد درک می شود این است که این فرضیه بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است چرا که 

دلبستگى و وابستگى خود را به دنیا و آنچه در اوست، خواهد دانست، در راه خدا از جان  به درستى که در آن موقعیّت هر کس خود را بهتر از سابق خواهد شناخت و میزان  

وَمِنَ النَّاسِ  »شود:  یه شریفه در شأن او نازل مىآ  این   گذرد،گذشتن ارزشى بسیار دارد، تا جائى که وقتى حضرت امیرالمؤمنین)ع( براى حفظ پیامبر خدا از جان خویش مى

این زمینه حدیثی از رسول خدا نقل    گردد درتر نیز برمیمجاهدت به سالهای قبل  هر چند سابقه جهاد و  (؛207)بقره:    ایه« ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِیشْرِی نَفْسَهُمَن

ایدِیهِمْ: اولین کسى که در راه خدا قتال و جنگ )ع( واسْتَنْقَذَهُ مِن  أسَرَتِ الرّومٌ لُوطاً، فَنَفَرَ إبراهیمُ  فرمایید: »إنَّ أوَّلَ مَنْ قاتَلَ فى سَبیل اللّهِ إبراهیمُ الخلیل حَیثُشده است که می
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خانواده و بهداشت کاویانی

. در همین راستا (20،  8)  ها نجات داد«نمود، ابراهیم خلیل بود، هنگامى که لشکریان روم، لوط را به اسارت گرفتند، پس ابراهیم به کمک او شتافت )جنگ کرد( و او را از دست آن

إبراهیمُ)ع( حتّى اسْتَنْقَذَهُ مِن  از حضرت امام صادق)ع( نیز نقل شده که: عن جعفر عن ابیه لُوطاً، فَنَفَرَ  الرّومٌ  أسَرَتِ  إبراهیمُ)ع( حَیثُ  قاتَلَ  مَنْ  .  (21)  ایدِیهِمْ...«)ع( قال: »أوَّلُ 

که فرمود: »اولین کسى که قتال کرد، ابراهیم)ع( بود، هنگامى که لشکریان روم، لوط را به اسارت گرفتند، پس از    کندحضرت امام صادق از حضرت امام محمد باقر)ع( نقل مى

می    خداوند متعال در قرآن کریم  .الح مجاهد داردطارتباط تنگاتنگی با اص  جهاد و مجاهدت  دو موضوعبنابر این    آن ابراهیم پیش رفت تا آنکه او را از دست آنها نجات داد«. 

  و  مجاهد   مؤمنان  به  رساندن  یارى  الهى،  ناپذیرتخلّف  و  قطعى   هاىوعده  « از!ما  عهده  بر  است  حقی  همواره  مؤمنان،  یاری  »و(47/الروم)الْمُؤْمِنِینَ«  نَصْرُ  َعلَینَا   حَقًّا   فرماید:»وَکَانَ

 . است اسالم دشمنان و  اهریمنى هاىقدرت  برابر در ناپذیرخستگى رزمندگان

 « از .است  ناپذیر  شکست  و  قوی  خداوند  کند؛ می  یاری(  نمایند   دفاع   آیینش  از  و )  کنند  او  یاری  که  را  کسانی  خداوند  » و(40/الحج)َعزِیزٌ«  لَقَوِی  اللَّهَ  إِنَّ  ینْصُرُهُ  مَنْ  اللَّهُ  »وَلَینْصُرَنَّ

  خداوند گیرند،  بهره  دارند  اختیار  در  که  مادى  اسباب  و   عوامل  از  و یازند  دست  کوشش و  مجاهدت  به  خویش  پروردگار  خشنودى  براى  و  خدا  راه  در  مؤمنان،   هرگاه  کریم،  قرآن  نظر

  الَّذِینَ   اللَّهِ  سَبِیلِ  فِی   فَلْیقَاتِلْ(.  22)  گرددمى  مجاهد   مؤمنان   همه  حال   شامل  ها زمان  همه  در   که  است  الهى  سنّت  یک  حقیقت،  در  یارى،   و   امداد  این .  کندمى  یارى  را  آنان  نیز

  پیکار   خدا  راه  در  باید   اند، فروخته   آخرت  به  را  دنیا   زندگی   که  (»کسانی74/النساء)أَجْرًا»َعظِیمًا  نُؤْتِیهِ  فَسَوْفَ  یغْلِبْ  أَوْ   فَیقْتَلْ  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِی  یقَاتِلْ  وَمَنْ  بِالْآخِرَةِ  الدُّنْیا  الْحَیاةَ  یشْرُونَ

 صبغه   رفتارش،   در  اخالق   باید   ناگزیر  خدا،  راه  در   مجاهد   و   مؤمن  « چون.داد  خواهیم  او   به  بزرگی   پاداش  گردد،   پیروز  یا   شود  کشته  و  کند،  پیکار  خدا  راه  در  که   کس   آن   و!کنند

 آن،   کمبود  یا  نبود  با  و  دهدمى  تشکیل  نیکو  اخالق   را  ایمان  از  بخشى  و  است  ناگسستنى  پیوندى  اخالقى،  سجایاى  و  خدا  به  ایمان  میان  زیرا  باشد؛  داشته  خدایى  رنگ  و  ایمان

 است   اسالم   در  جنگ  ویژگى  تریناساسى  ،«جنگیدن  خدا  راه  در: »گفت  توانمى  جمله  یک   در.  است  اسالم  در دفاع  و  جهاد  ارزشمندى  و   تقدّس  رمز(.  23)  بود نخواهد  کامل   ایمان

 یُقاتِلونَ   کَفرُوا   وَالّذینَ  اللَّهِ  سَبیلِ  فى  یُقاتِلونَ  آمَنُوا  »أَلّذینَ:کندمى  اشاره  مطلب  این  به  صراحت  به  کریم  قرآن.  کندمى  جدا  «جنگجو   طاغوتیان»  صف  از  را  «مجاهد  مؤمنان»  صفِ  که

فَالْجُنُودُ بِاِذْنِ اللّهِ    »  السالم،  علیه  امیرمؤمنان  تعبیر  به(.  22)  طاغوت  راه  در  کافرند  که  آنان  و  کنندمى  پیکار  خدا  راه  در  دارند،  ایمان  که  (کسانى76:  نساء)«  الطَّاغوتِ  سَبیلِ  فى

 ضمن   ذیر، نفوذناپ  دژى  بسان  که  اسالمند  اقتدار  و   عزّت  مظهر  و  اسالمى  حاکم  زینت  «رزمندگان .حُصُونُ الرَِّعیَّةِ، وَ زَیْنُ الْواُلةِ، وَ ِعزُّ الدّینِ، وَ سُبُلُ االََْمْنِ، وَ لَیْسَ تَقُومُ الرَِّعیَّةُ اِالّ بِهِمْ

 (24). ماند  نخواهد پایدار حکومتى آنان،  وجود با  جز و بخشندمى قوام ملّت، و ملک به کشور، امنیت حفظ

 رازدارى،   شجاعت،   مانند  ویژگیهایى  داراى  فرد  که  است  این   وى  مراد   احتمالًا  ( 25).است  برشمرده  جنگ  در  مجاهدان  شرایط  زمره   در  را  مجاهد   بودن  مؤثر  و   نافع   الغطاء،  کاشف

  ویژگیها  این   به  باید  نبرد،  در  مؤثر  حضور  براى  مجاهد.  جهاد  وجوب  شرایط  از  نه  است  کارزار  در  شرکت  لوازم  از  ویژگیهایى  چنین  بپذیریم،  را  احتمال  این  اگر.  باشد  استقامت  و  صبر

 .نیست  نیز  جایز  جهاد  در  حضورش  که  گفت  بتوان  شاید   شود،   مجاهدان  روحى  زیان  باعث  ناخواسته  جهاد  در  فردى  حضور  اگر  البته.  کند   تقویت  خود  در  را  آنها   و   گردد  آراسته

(22) 
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این مسأله تفاوت دارد که مجاهدت به معنای    تنها دربا مجاهدت  جهاد    می توان به تفاوت مجاهدت با جهاد پی برد کهمجاهدت،  با بررسی های تفاسیر علمای تفسیر در مورد  

گردد و او را به یافتن بر آن است. نفس وقتی قوی و غالب گشت، بر صاحبش حاکم میهای آن و درگیری با گرایشها و تمایالت آن از باب غلبه یافتن بر هوای نفس و خواستهغلبه

سازد... پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  تر از حیوانات متحول میای پستکه دارای معنایی واال و رفیع است به مرتبه ی انسانی  ها و لغزشگاهها سوق داده، از مقام و مرتبهمهلکه

یا بگوییم    -  جنگد ار مییا دو ب یکیاری نمود، به جهاد و غلبه بر نفس فراخواند و آن را جهاد اکبر نامید. انسان با دشمن خود  بعد از مراجعت از جهاد با دشمن که خداوند او را

کند؛ اما جهاد با نفس، همیشگی است و در هر  تباه میو یا  یا آباد  در هر دو حالت دنیا و آخرتش را    شاید   خورد، وشود و گاهی شکست میکه گاهی بر او پیروز می  -چند بار

 (. 3) ی عمرش استمرار دارد؛ از لحظه تولد تا پایان عمرش با اوستلحظه 

 

 این قسمت بدانها بپردازیم. باشد که تالش داریم درهای فراوانی میانسان مجاهد دارای ویژگی: از منظرقران و روایات های انسان مجاهد ویژگی

 ترجیح آخرت به دنیا 

یات فراوانی آ  این رو  آید ازبرای کسب ذخایر آخرت به حساب میهمان گونه که در دین مبین اسالم بیان شده است دنیا دار فانی بوده و فی نفسه ارزش زیادی ندارد بله محلی  

از    ه یکیتوان بیان داشت کرو میاین  یاد شده است از  دهند به نیکی خرت از دست میآارزش بودن دنیا مطرح شده و از کسانی که دنیای خود را در راه خدا و  در وصف بی

» ـ فَلْیُقاتِلْ فِی سَبِیلِ د:  فرمایاین باره می  این جهان است قرآن مجید در  برگزیدن و مبادله کردن زندگی جاودانه آخرت بر زندگیهای رزمندگان و مجاهدان واقعی اسالم، ویژگی

کنند باید در راه خدا نُؤْتِیهِ أَجْراً َعظِیماً؛ پس کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا مى  وْفَاللّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا بِالْآخِرَةِ وَ مَنْ یُقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَ

سخن   این آیه که با زبان معامله و خرید و فروش )یشرون(  .بجنگند؛ و هر کس که در راه خدا پیکار کند، پس کشته یا پیروز شود، به زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد

 (.74)نساء:   خواند«هاى ابدى آخرت در سر دارند، به پیکار و جهاد فى سبیل اهلل فرا مىاى همگان قابل فهم بوده و کسانى را که سوداى فروش دنیا در مقابل نعمتگوید، برمى

أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْ»ال یَسْتَوِى الْقاعِدُونَ مِنَ    فرماید:دیگر از قرآن بدین صورت می  آیه  همچنین در مُجاهِدِینَ  الْمُؤْمِنِینَ َغیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ بَِأمْوالِهِمْ وَ 

مؤمنان  دِینَ َعلَى الْقاعِدِینَ أَجْراً َعظِیماً. دَرَجات مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ کانَ اللّهُ َغفُوراً رَحِیماً؛بَِأمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ َعلَى الْقاِعدِینَ دَرَجَةً وَ کُالًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِ

  هاىجان  و   اموال  با   که  را   کسانى  د خداون .  نیستند   یکسان  جنگند،مى  خود  جان  و   مال  با   خدا  راه   در  که   مجاهدانى   با   اند هخانه نشسته ]و به جهاد نرفته[ که ناراحتى و زیانى ندید

مجاهدان را بر خانه    ده ]پاداش[ نیکو داده، ]ولى[وع   متعال  خداى  را  همه  و  بخشیده،  برترى  [مهم]  اىدرجه   به  نشستگان،  خانه  بر  کنندمى  جهاد  [خدا  دشمن  علیه  بر]  خود

 (. 95)نساء:  ها و آمرزش و رحمتى از جانب او است، و خدا آمرزنده مهربان است«مرتبتنشستگان به پاداشى بزرگ برترى بخشیده است؛ ]آن پاداش بزرگ[  
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این که تا زمانی که انسان در انتخاب دنیا و آخرت، زندگی در جهان مادی  شریفه داللت دارند بر  آیات   این  توان تحلیل نمود کهیات قرآن در وصف جهاد و مجاهدان میآ  با بررسی

این   ای گردد. البته روشن است که مراد ازتواند در صف مجاهدان واقعی قرار گیرد و آماده چنین معاملهبرگزیند و به دنیا و آنچه در آن است تعلق داشته باشد نمیو سرای دنیا را  

اند دنیا و جانشان را به جهان معنویت بی کران شدهشک چنین کسانی که حاضر سخن، دل کندن از دنیاست، نه ترک ظاهری آن و ترک استفاده از وسایل مورد نیاز زندگی، بی

های انسان مجاهد گذشتن از یکی از بارزترین ویژگیدهد کهاین موضوع نشان می (.26) های توسعه طلبانه آلوده نخواهد شد آخرت از دست بدهند هرگز با مقاصد پست و آرمان

  واهد شد تا تفاوت انسان عادی با انسان مجاهد به وضوح روشن گردد.این دنیا سبب خباشد عدم تعلق بهدنیا و زندگی دنیوی می

  ایمان قوی  داشتن

  ترین صفت نفسانی هدایت گر مورد تاکید فراوان واقع شده است و به همین دلیل تحصیل مبادی و مقدمات آن همانند علم وایمان به عنوان عالی  در ساختار اخالق اسالمی، 

ایمان همین بس که پیامبر)ص( در نصایح خویش به ابوذر، هیچ چیز در نزد خداوند،    مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است. در بیان منزلت و جایگاه رفیعیقین نیز به شدت  

ترین گام در راه اخالق و معیار تمام  مان اساسیای.  ایـمـان سـرآمد باورهای دینی و ریشه همه معنویات است. (27)  کند نیستایمان به او و خوداری از آنچه نهی میمحبوب تر از

ایمان سرچشمه توانایی، قـدرت، پـایـمـردی، دلیـری، تـوکـل و اعـتـمـاد بـه نـفـس اسـت و بـزرگـتـریـن عامل پیروزی بر مشکالت .  ارزشهای انسانی و حلقه ارتباط با خداست

کند. زیرا آنان را که  را تأیید نمی  علمتسلیم توأم با اطمینان خاطراست. قرآن مجید ایمان به معنى  ایمان  .  (1359/ 25/2  مورخه  ،(ره)  خمینی  امام   )سخنرانی  شودمحسوب می

بَةُ الْمُفْسِدِین. از روى ستم و عصیان منکر آنها  شمارد: »وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ ُعلُوًّا فَانظُرْ کَیْفَ کاَنَ َعقِدارند ولى تسلیم عقیده خویش نیستند، کافر مى  علم 

این صورت باید این اشخاص   پس ایمان به معنى اعتقاد و تصدیق نیست. زیرا در  (.14)نمل:    داشت، بنگر عاقبت مفسدان چسان بوده است«  شدند، اما ضمیرهایشان بدان یقین

از طرف دیگر هر قدر اعتقاد قوى باشد    .است که به حق تسلیم باشد و آن با عمل توأم است و بدون آن مصداق نداردمؤمن باشند. بلکه ایمان به معنى تسلیم است. مؤمن کسى 

یاتی که به موضوع جهاد پرداخته شده است، امر به  آ  در(.  124-122  :1371)قرشی،    شودتسلیم محکم خواهد بود، شدت و ضعف ایمان و داراى مراتب بودنش از این روشن می

آن تجارت این است که   سَبیلِ اللَّهِ بَِأمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.  ایمان ذکر کرده است: »تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فی  اد را پس از بیان مرحلهجه

 . ( 11صف ) اموال و جانهایتان جهاد کنید این براى شما خیر است اگر بدانید.« به خدا و رسولش ایمان آورید و در راه خدا با

شـود، جـوهر مقاومت و حماسه نیز با تجلی قدرت در اراده و قلب انسان  از آنـجـا کـه انـگـیـزه دفـاعـی در پـرتـو اعـتـقـاد و عـشـق صـادقـانـه بـه خـدای مـتـعـال بـارور می

 .کندایمان و توکل به خدا تحقق پیدا می یـابـد. بـایـد پـذیرفت که هویت دفاعی در فرهنگ جامعه تنها در مدار خداباوری ومـجـاهـد تـکـوّن می

http://journals.iau-astara.ac.ir/
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ت و هـیـچ عـامـل  سـاخـایمان و اعتقاد راسخ بـود کـه آنـان را در نـبـردهـای گـونـاگـون پـیـروز میاین خصلت و ویژگی الهی مسلّح بوده و همین مجاهدان صدر اسالم به

ها با آنکه هم به لحاظ نیرو و هم به لحاظ تجهیزات در تـنـگـنـا  ایمان آگاهانه، در بـسـیاری از غزوات و سریه توان جایگزین آن کرد. مجاهدان مسلمان با تکیه بر دیگری را نمی

 گونه که قوّتالزم به ذکر است همان  .(24)  داندایمان به خدا می  هدان صدر اسالم را همینبـودنـد، بـاز بـر سپاه کفر پیروز شدند. حضرت امام خمینی )ره( سرّ پیروزی مجا

ایمان و سستی برخی از مسلمانان، سبب مـغـلوب شـدن لشـکـر   خـواهـد بـود. چـنانچه در جنگ احد ضعف  ایمان هم موجب شکست و نـاکـامیایمان سبب پیروزی است ضعف

  یمان قوی بـود. ا ای استوار داشتند و ثبات و پایداریشان ناشی از همینسـپـاهـیـان اسـالم عـقیده .)ص( گردید یـاران رسول خداشـهـادت بـیـش از هـفـتـاد نـفـر ازاسـالم و 

دیـکـتـرین خویشاوندان خویش بایستند. حضرت علی )ع( در نهج داشت هرگونه مالحظه و خویشاوندی را کنار نـهـاده و روی در روی نـزایمان بود که آنان را وامی  این نیروی

)ص( بـا پـدران،  ایمانا... مـا هـمـراه رسـول خـدا یزیدُنا ذلک االّ»و لَقـَدْ کـُنـّا مـَعَ رَسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، نَقْتُلُ آباءَنا و اَبنائنا و إ خواننا و اءعمامَنا؛ ما فرماید: البالغه می

« پـس از غـزوه بـنـی مـصـطـلق، پـسـر عـبـداللّه ابـن ابـیّ  . ...افزودایمانمان مینمود ـ بلکه براین خویشاوندکشی، ما را ناخوش نمیفرزندان، برادران و عموهایمان جنگیدیم؛ ـ

سپاه اسالم بگیرد، اما پـیـامـبـر رحـمـت )ص( به او فرمود: »ما با او مدارا    )ص( آمد تا اجازه قتل پدرش را به جرم فتنه انگیزی در  )سـرکـرده مـنـافـقـان( نـزد رسول خدا

های رفیع ارزشها صعود نمایند و بـرای مـانـدگـاری اسـالم از نـزدیـکـتـریـن شـد کـه مجاهدان صدر اسالم بر قلّهایـمـان بـاعـث می  بدون شک تنها نور  (.28)  خواهیم کرد.«

ای که سرچشمه تمام کماالت و  ایمان قلبی است ویژگی  توان ویژگی بسیار مهم دیگر که برای مجاهدان قابل تصور و بسیار حائز اهمیت دانستپس می  .خـویـشـان دل شویند

 باشد. های پسندیده دیگر مجاهدان میاخالق و ویژگی

 برخورداری از روحیه توکّل بر خداوند متعال 

  های. توکل دستاورد و از ارکان و پایه(51؛ توبه:  160و  122)آل عمران:  کندست که قرآن کریم رزمندگان مسلمان را بارها بدان توصیه میتوکل به خداوند متعال از ارزشهایی ا

  .تر خواهد شدو توکّلش نیز قویتـر بـاشـد، اتصال و درجه اتّکا  ایـمـان و مـعـرفـت مـؤمـن بـه خـداونـد بـیـشـتـر و خـالص  ایمان و معرفت انسان مؤمن است و هـر چـه

گـردد کـه  اش چنان قدرتمند میهای اتـّکـا و تـوکـل بـه دریـای قـدرت و عـظـمـت الهی متصل نماید، اراده و روحیه وقـتـی رزمـنـده مـسـلمـان قـلب خـود را بـا رابـطـه 

یـکـدیـگـرنـد. جـهـاد، حـمـایـت و پـشـتـیـبـانـی انـسـان از حـق اسـت   ـاد و تـوکـل مـکـمـّل نـویـسـد: »جـهشـود. شـهـیـد مـطـهـری میمـغـلوب هـیـچ عـامـلی نـمی

یک اصل در سیره جهادی مجاهدان صدر اسالم تجلّی داشت. رزمندگان    توکل به خداوند متعال به عنوان  (.29)  و توکل در جهاد، اعتماد به حمایت و پشتیبانی خداوند از انسان.«

گـرفـتـنـد؛ در عـیـن حـال نـصـرت و پـیـروزی را تـنـهـا  خـود را بـا اخـالص بـه کـار میو کوشش  مسلمان و خداجوی در نبردهای مقدس خویش علیه دشمنان، همه تالش  

 .انگاشتندمی اساس کردند و در مقابل قدرت الهی تمام قدرتها را ناچیز و بیل میاز جـانـب خـدا دانـسـتـه و فـقـط بـر او توک

این مؤلفه، شکوه و جاللی    .(31)  شـیردلی رزمندگان جبهه حق دانسته استامـام مـجـاهـدان و پـیـشـتـاز سـلحـشـوران اسـالم، حـضـرت عـلی )ع(، تـوکـل را رمـز  

  با ابـزارهـای نـاچـیـز و مـقـاومـت در بـرابـر دشـمـن تـا بـه دنـدان مـسـلّح، بـدون  ایستادگی عده کمی   بخشید.مـقـاومـت رزمـنـدگـان دلیر اسالم میوصـف نـاشـدنـی بـه 
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افکند و شرنگ وق مقاومت بر جان مجاهدان اسالم میایـمـان و تـوکـل بـه خـدا و عـنـایـت او مـحـال و غـیـر مـمـکـن بـود. تـوکل به حضرت حق و کسب مدد از او، شور و ش

. در جـنـگ احـد  (32)سـازد  نقش توکل بر خدا را در میان مجاهدان کامال روشن می  جـریـان تـاریـخی »حمرا اال سد«  . ریخترا در کام کفّار و دشمنان میشکست و ناکامی

مـراجـعـت نـمـودنـد ولی ابـوسـفـیـان در پـی نـابـودی کـامـل مسلمانان بود. در نتیجه رسول اکرم   ای زخمیمـسـلمـانـان پـس از به جای گذاشتن شهدای بسیار، با بدنه

ـرکـت مور شد به همراهِ همان مـجـروحـان، دشـمـن را تـعقیب نماید. با دستور رسول اهلل مجروحان از جمله دو برادر به سـوی لشـکـر دشـمـن حأ )ص( از طرف خداوند م 

یاران پیامبر برسانند و بـه نـدای رسـول اهلل لبیک گویند. آری مجاهدان  ایـن دو بـرادر حال مساعدی نداشت، برادرش او را بر دوش کشید تا خود را به  یـکـی ازدنـد. چـونکـر

ایـن  .  (32)  یـاری کـنـنـد شدند تا دین خدا و رهـبـرشـان راصدر اسالم، چنین مردانی الهی بودند کـه از بـسـترهای بیماری، با بدن آغشته به خون راهی میدان جنگ می

این مجاهدان نستوه چنان توکلی بر خدا  ترساندند؛ ولیمجروحان در حالی به ندای رهبر خود لبیک گفتند که مـنـافـقـان شیطان صفت آنان را از مقابله با لشکریان ابوسفیان می

ایـمـانـشـان افـزود و در پـاسـخ شـیـطـنت منافقان، پاسخ دندان شکن »حـَسـْبـُنـَا اللّه و نـِعـمَ الوکـیـلُ« ایجاد نـکـرد، بـلکـه بـراده آنهاها خللی در ارداشتند که نه تنها وسوسه

ایـن عزیزان چنان وحشتی در سپاه    ایـمـان و تـوکـل  اوج   (.172)آل عمران:    ایـم و او بـرایـمـان کـافـی اسـتیـعـنـی مـا فـقـط بـه خـدا وابـسـتـه و دل بـسـتـه  دادنـد؛

و روایت در خصوص توکل بر خدا در کارها و   آیات  این  با بررسی د. ایمن ماندن  انداخت که از ترس فرار را بر قرار ترجیح دادند و دین اسالم و مسلمانان از خطری بزرگ ابوسفیان

 ها گردد. توان سبب برجستگی آنها از دیگر گروهی دیگری که برای مجاهدان قابل تصور است را توکل بر خداوند دانست ویژگی که میجسته توان ویژگی برجهاد می

 

 امید داشتن به رحمت الهی

 و کمال به ضعف از حرکت مسیر در انسان واقع،  در.  باشدمی اهللالی  قرب او غایی هدفد.  گیرمی شکل  او شخصیت آنها به کارگیری  با که است باطن و ظاهر قوای دارای انسان

 صبر،  فعالیت،  هدایت، نیازمند راه این  در توفیق.  شودمی روبرو فراوانی مسائل با الهی تربیت  فرایند در او .دارد وحیانی یا  الهی تربیت به نیاز خود نهایی  هدف به رسیدن برای

 (.33) است امید و توکل

  و دینی تربیت به اعتقاد که انسانی و داده تشکیل را اسالم  دریافت پایه اصول این. باشد می معاد  و نبوت توحید، به عقیده  و ایمان  اسالم اعتقادی اصول مهمترین که  آنجا  از

  زندگی در مؤمن رفتاری هایزمینه  ادامة موجب او موردپذیرش خداوند به اعتقاد ترتیب  بدین سازد بیزار را او روح و  بیاید سراغش به ناامیدی تا دهدنمی اجازه هرگز دارد اخالقی

به   بنا که الهی شفابخش نسخه این قرآن و است گردیده بیان مختلف، یهاشیوه به و متعدد به دفعات روایات و قرآن در یندهآ به امیدواری و امید مسأله طرفی از (.34) شودمی

 که است نموده ترغیب  و تشویق  امیدواری و امید به  را انسان بارها(. 57: یونس) است قلبیه امراض شفای و نفوس  مربی و انسانیت سلوک راهنمایی و هدایت کتاب خود، تصریح

 (.35) اند نهاده آن بر که مبارکی هاینام به توجه با را مقدس کتاب این قرآن امیدآفرین آیات به  توجه با

http://journals.iau-astara.ac.ir/
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  امید  با فرد نیز روایات و قرآن در.  دارد شگرفی نقشهای اخروی و دنیوی زندگی در  امید  .وادارد جدی تالش به را امیدوار فرد که است نفسانی حالتی روایات، و قرآن در دیام

ها و  کی دیگر از ویژگیی توان بیان داشت که خداوند اکنون مییابد با توجه به قرب و ارزش امید و امیدواری به درگاه می دست خود تربیت و زندگی در آرامش به  الهی، نصرت  به

دانند، رحمت الهی در دنیا، نصرت و پیروزی است و در آخرت  این است که آنان امید به رحمت الهی دارند خود را مستحق و سزاوار رحمت الهی نمی  اهللسبیلصفات مجاهدان فی

اند، آنها امید به رحمت پروردگار  کسانی که در راه خدا جهاد نموده ؛…اللَّهِیرجُونَ رَحمَتَ وَ جَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِکَ...»  فرماید: میاین باره  قرآن مجید در(.  36)  پاداش است

 «.دارند

 برخورداری از عدالت و هدایتگری 

و دغدغه هدایت دیگران داشتن، الزمه تعالی نفس است. آنان که روح متعالی دارند، تنها به    مانند، دیگر دوستی، هرگز در حصار خودخواهی محصور نمیهای خود ساخته انسان

اندازند و  روند که خویشن را به مشقت میجا پیش میکنند، و گاهی تا آناندیشند، بلکه درباره ضاللت و گمراهی همنوعان خویش نیز احساس مسئولیت مینجات خویش نمی

ترین درجه حساسیت گمراهی دیگران ترین آفریده خدا، عالیاین زمینه، پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( برترین و کامل  در  .دهندطر نابودی قرار میجان خویش را در معرض خ

الْقُرْآنَ  فرماید: »و مهربانانه می  بخشدو واالترین اشتیاق و تالش برای هدایت و نجات آنان را از خود بروز داده است. تا آن جا که خداوند رحمان او را تسلی می مَا أَنْزَلْنَا َعلَیْکَ 

ایمان   این که مردم   شاید تو از:  »لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ  (.2-1)طه:    این قدر به مشقت و رنج دچار شوی.«  ای پیامبر! ما قرآن را برتو فرو نفرستادیم که،:  لِتَشْقَى

کوشند، و صادقانه  اند، مصرانه برای هدایت دیگران به سوی حقیقت می اند و شکوه عدالت را دریافتهآنان که شیرینی حق را چشیده  (.3)شعراء:    آورند، جان خود را تباه کنی.« نمی

اند، به  ن به حق هستند، و آنان که عدالت را در درون خویش تثبیت کردهاند، تشنه رهیابی دیگرایافته  آنان که، خود حق را  .کنندبا اتکای به حق، در رعایت عدالت تالش می

رزوی  آدانند چرا که  های انسان مجاهد که بسیار حائز اهمیت است را برخورداری وی از عدالت و هدایتگری مییکی از مهمترین ویژگیپس  .اندیشندتحکیم آن در متن جامعه می

 . باشدد در روی زمین و هدایت انسانها میواقعی انسان مجاهد تحقق عدالت خداون

 ار بودن زنمازگ

همه مراحل   ایمان است. آنان که به کتاب الهی باور دارند، و آن را در  نماز، واالترین جلوه بندگی خدا، با شکوه ترین معراج عابدان پروردگار، ارجمندترین فصل کتاب عرفان و

شوند: »وَالَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا  کنند و در کالم خدا »مصلح« شمرده میاست که شایستگی اصالح گری پیدا می گیرند، با برپایی نماززندگی راهنمای خود می

  بریم« ره مصلحان هستند( و ما هرگز اجر مصلحان را از بین نمیجویند و بر پادارنده نماز هستند، )بدانند که در زمکسانی که به کتاب خدا تمسک می  :لَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ

های دولت کریمه خویش را گسترش  یکی از اولین برنامه  افتند، ویافتن در زمین، به فکر برپایی نماز میگران عصر موعود نیز چنانند که به محض قدرت اصالح  (. 170)اعراف:  

 .دهندآن قرار می فرهنگ نماز و زمینه سازی برای اقامه همگانی
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خانواده و بهداشت کاویانی

تواند در  ه عاملی قوی تر از نماز میبه راستی، اگر قرار است در دوران حاکمیت اسالم، ریشه فساد و تباهی بخشکد و منکرات و کردارهای ناروا در جامعه محکوم و ممنوع شود، چ

اتْلُ ما أُوحِیَ إِلَیْکَ ِمنَ آن را بازدارنده از فساد و فحشا و منکر به شمار آورده است: »  ریزان فرهنگی جامعه قرار گیرد؟ نمازی که خداوند دستور کار متصدیان امور و برنامه

نماز به پادار، که همانا نماز از کار زشت و ناپسند و نکوهیده باز  :  ذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَعَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَ  الْکِتابِ وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهی

 (. 45)عنکبوت:  دارد«می

یه درباره خاندان  آ  این  «؛…گیرند: فرمود: »الذین إن مکناهم فی االرض اقامو الصلوة وبرپایی نماز به خدمت میالسالم( درباره کسانی که حکومت و قدرت را در راه  امام باقر )علیه

آنان  رساند و دین را به وسیله  السالم( و اصحاب اوست که خداوند آنان را به حکومت و سلطنت بر همه شرق و غرب زمین میپیامبر )صلی اهلل علیه و آله(، حضرت مهدی )علیه

توان استفاده کرد که برپایی نماز، انفاق، امر به  السالم( نیز میاز همین فرمایش امام باقر )علیه  .(37)  میراند«ها را میها و باطلگرداند و به دست او و اصحابش، بدعتپیروز می

ای به ویژه در جامعه پس از ظهور خواهد  ها در هر جامعهها و باطله از بین بردن بدعتاند، راز پیروزی دین و راآیه شریفه مورد تأکید قرار گرفته  معروف و نهی از منکر که در

گردد مجاهدانی که حتی در صحنه جنگ و نبرد دشمن فریضه نماز را به جا  های خاصه و بسیار مهم مجاهدان تلقی میتوان توجه به نماز و نماز اول وقت از ویژگیاما می  ؛بود

 اند.مودهاورده و بدان توجه ن

 های مبارزهتحمل و پایداری در برابر سختی

است، به طوری که باید در هیچ    انسان برای مقابله با حوادث و نامالیمات زندگی، در عین حال حفظ سالمت روانی خویش و توانایی ادامه حیات پر شور و نشاط، نیازمند صبر

این راستا منظور از مقاومت و پایداری تحمل عاجزانه نیست و معنی حقیقی آن استقامت در کوران حوادث و در برابر  در ها را بگشاید.شرایط تسلیم نشود و با درایت و تالش گره

استقامت فی نفسه ارزش  توان بیان داشت که صبر و  این رو می  از(.  38)  شودایجاد روحیه قوی در راه اهداف عالیه انسان و انجام وظیفه می  باشد که باعث گناهان و شداید می

از دیگر توان بیان داشت که  لذا با توجه به مطالب فوق مید.  گردهای بسیار مهم مومنان تلقی مییکی از ویژگی  کند ودر زندگی انسان بازی می  تلقی شده و نقش بسیار مهمی

های ناشی از جهاد است که آن را با جان و دل پذیرا هستند و در راه مبارزه با  ها و سختیواریهای مبارزان و پیکارگران راه حق، تحمل و بردباری سرشار آنان در برابر ناگویژگی

های نبرد را بر خود اند و در بساری از موارد دشواری و ندارند که به شهادت تاریخ مجاهدان صدر اسالم نیز، صبر و تحمل ورزیده (39)  انددشمن از هیچ کوششی دریغ نداشته 

بدون شک خداوند رحمت خود  ؛... لَّقَد تَّابَ اللَّهُ َعلَی النَّبِیِّ وَ المُهَاجِرِینَ وَ األَنصَارِ الَّذِینَ اُتَّبَعُوهُ فَی سَاَعهِ العُسرَهِو  ایشان فرمود: »به همین سبب خداوند دربارة ختند،ساهموار می

توانند در راه خدا  بنابراین جهاد گران با داشتن چنین صفاتی می  .)در جنگ تبوک( از او پیروی کردندرا شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار نمود که در زمان عسرت و شدت  

 . دهد اقدام به جهاد کنند خداوند با داشتن آن صفات خریدار جان و مال آنان است و به بهای آن بهشت جاودان را می

http://journals.iau-astara.ac.ir/
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 مر به معروف و نهی از منکر ابرخورداری از روحیه  

شمارد و با تعبیری ویژه و تأکیدآمیز عظمت و ارزش بی بدیل امر به معروف و نهی از منکر آن قدر است که، خدای تعالی خود را نیز امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر می

  وَالْمُنْکَرِ   الْفَحْشَاءِ  َعنِ  وَیَنْهَى هَ یَْأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى  کند. »إِنَّ اللَّدر قرآن کریم، ویژگی امر به معروف و نهی از منکر را صفت مستمر و مداوم خویش ذکر می

اندرز   دارد، به شما و ستمگری باز میدهد، و از کار زشت و ناپسند  همانا، خداوند به عدالت و نیکوکاری و رسیدگی مالی به خویشاوندان فرمان می  :تَذَکَّرُونَ  لَعَلَّکُمْ  یَعِظُکُمْ  وَالْبَغْیِ

ذکر عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان به عنوان مصادیق »معروف« و ذکر فحشا و ستمگری در کنار »منکر« آن چنان دامنه   .(90)نحل:    دهد، باشد که متذکر شوید«می

از طرفی چون سخن از صفات نامتناهی    .مؤثر باشدیین کلی مبانی ارزشی و ضد ارزشی جامعه اسالمیتواند در تببخشد که، میای به امر به معروف و نهی از منکر الهی میگسترده

پایان تخلق به اخالق اهلل  ای از درجات بیتواند درجه ای به هر میزان که در مسیر چنین امر به معروف و نهی از منکری تالش و پیگیری داشته باشد، میپروردگار است، هر بنده

 .نمایدرا کسب 

آیند، برای همین امر به  های تاریخ بشری به شمار میهای آنان نهفته است. آنان که رستگارانند و بهترین امتهای عصر ظهور در همین ویژگیدر حقیقت راز خداگونگی انسان

دلیل برتری و شرافت امت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به شمار  معروف و نهی از منکری است که چون تأسی به خدای تعالی است، در قرآن کریم رمز رستگاری شمرده شده و  

یگران را به نیکی دعوت و باید از میان شما، گروهی باشند که د:  الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  ئِکَ ۚ  وَأُولَ  ۚ  آمده است. »وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدُْعونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ َعنِ الْمُنْکَرِ  

  .(104)آل عمران:  کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان همان رستگارانند«

امتی  :  الْفَاسِقُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  مِنْهُمُ  ۚ  لَهُمْ   خَیْرًا لَکَانَ الْکِتَابِ أَهْلُ آمَنَ وَلَوْ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْکَرِ َعنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَْأمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ کُنْتُمْ» بهترین  شما 

اکرم )صلی اهلل علیه و آله( به فرمایش رسول    .(110)آل عمران:    ایمان به خدا دارید«  کنید ومنکر می  اید، )از آن رو( که امر به معروف و نهی ازهستید که برای مردم پدید آمده

 .  های دوران پس از ظهور نیز در همین امر به معروف و نهی از منکر استراز خالفت الهی انسان

 مسئولیت پذیری مجاهدان 

ها  ، مهم آن است که مسئولیت(40)  بازخواست خواهد نموداز منظر اسالم خداوند متعال در برابر هر نعمتی، مسئولیتی را بر عهده انسان قرار داده و به میزان مسئولیت نیز از انسان  

حس مسئولیت، گاه در برابر خودِ انسان است که تقوا و ترس از خدا بارزترین نمونه آن است. تقوا، احساس   .را به خوبی بشناسیم و در مقام عمل به وظیفه خود عمل کنیم

بیند. به همین خاطر در خلوت و تنهایی، همانند زمانی که در منظر یک پلیس معنوی را در درون جان خود حاضر میهدهد و انسان مجاهد، هموارمسئولیت از درون را افزایش می

ت داند و گاه در برابر افراد و محیط پیرامون خویش اسکند و در همه حال خدا را شاهد بر اعمال خویش میهای خویش کوتاهی نمیدیگران است، در انجام تعهدات و مسئولیت 

 .کنیمها اشاره میکه به برخی از آن
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فرماید: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ  های ستمگر است قرآن کریم میترین وظایف مجاهدان در برابر زورگویان و حکومتآمادگی برای دفاع در برابر ظالمان و ستمگران از جمله مهم

های ورزیده  [، آماده سازید! و )همچنین( اسبها ]دشمنان؛ »هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن(60)انفال:    ونَ بِهِ َعدُوَّ اللَّهِ وَ َعدُوَّکُمْ... مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُ

  تازه  سالح  که   دادند   خبر   ه پیامبر صلی اهلل علیه و آلهایام جنگ »حنین« بمعروف است که در  .وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید«)برای میدان نبرد(، تا به

 . (41کنند ) تهیه اسالم ارتش برای را سالح آن تا فرستاد منیبه را کسانی  درنگبی  آله و علیه  اهلل صلی پیامبر است، شده اختراع »یمن« در مؤثری

  اطاعت از رهبری و والیت و رهبری الهی

بَاغٍ  یحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْکفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیةِ إلَّاقَاتِلٍ أَوْ  هِ وَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَلَاکتَابِهِ إِلَى الْمَْأمُونِ قَالَ: وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَ رَحْلِ»َعنِ الرِّضَا فِی  

؛ امام رضا (42)  یدْفَعُ بِهَا ظُلْماً َعنْ نَفْسِهِلَى مَنْ حَلَفَ تَقِیةً وَ لَا أَکلُ أَمْوَالِ النَّاسِ مِنَ الُمخَالِفِینَ وَ َغیرِهِمْ وَ التَّقِیةُ فِی دَارِ التَّقِیةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ َع  لَمْ تَحْذَرْ َعلَى نَفْسِک  وَذَلِک إِذَا

ن نوشت، فرمود: جهاد به همراه امام عادل، واجب است و هر کس بجنگد و در راه حفظ مال و جان خود کشته شود، شهید است، و کشتن احدى از ای که به مأمو»ع« در نامه

اموال مخالفان و غیر آن نگردد و تقیه  این زمانى است که خطرى تو را تهدید نکند و سبب تعدّى و تجاوز به    یا آشوبگر باشد و   کفّار در دارالتّقیه جایز نیست مگر کسى که قاتل 

از آنجا که دین اسالم، بر مبنای نظم فردی و اجتماعی  »  خورد تا ظلمى را از خودش دفع کند، گناهى مرتکب نشده است.در دارالتّقیه واجب است و کسى که از روى تقیه، قسم مى

رود. چنان که  یکی از شرایط مهم بشمار می  یابد، اطاعت از رهبریبه نظم تشکیالتی و سازمانی افزایش میکه ضرورت پایبندی    های نظامیها و حرکتگذاری شده، در جنگپایه

ی ناعم در جنگ خیبر اقدام به مقاتله کرده و کشته شده اهلل مبنی بر منع حمله به قلعهپیامبر اکرم »ص« در برابر سؤال اصحاب از شهادت مردی اشجعی، که پس از فرمان رسول 

به طور کلّی هر اقدام      «این سخن به خوبی بیانگر اهمیّت قضیّه است.  .(42)   ود، صراحتاً فرمودند جارچی جار بزند که هر کس از فرمان سرپیچی کند بهشت بر او روا نخواهد بودب

میّت جامعه به دست حکام جور است، اگر کسی در هر سطحی در راه عمل  ساز شهادت باشد. الزم به ذکر است، در شرایطی که حاکتواند زمینه خودسرانه با هر انگیزه و نیّتی نمی

های مجاهدات والیت مداری و  یکی دیگر از ویژگی  گردد. بنابراینی عدل و قسط وامر به معروف و نهی از منکر، قیام کند و کشته شود »شهید« محسوب میبه تکلیف و اقامه

 باشد. اطاعت از رهبری الهی در جهاد و مبارزه می

 

 ظلم ستیزی 

اند: ظلم میان انسان و خدا، انسان  »ظلم نکردن« و »زیر بار ظلم نرفتن«. حکما ظلم را سه قسم کرده  ظلم به معنای هر گونه تجاوز از حق است. ظلم ستیزی اسالم دو بخش دارد: 

 وَاللَّهُ وَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وََعمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ   )  داردخداوند ظالمان را دوست نمییات متعدد به ظلم اشاره شده است.  آ در قرآن در  .( 43)  و نفس، انسان و سایر مردم

الْبَیِّنَاتُ  کَیْفَ یَهْدِی اللَّهُ قَوْمًا کَفَرُوا بَعْدَ  )  . ظالمان در مسیر هدایت الهی قرار نخواهند گرفت(57آل عمران:  :)الظَّالِمِینَ  یُحِبُّ  لَا الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ    لَا   وَاللَّهُإِیمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ 
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لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَا  )  . ظالمین به طور قطع نابود خواهند شد(86عمران    :)آلالظَّالِمِینَ  الْقَوْمَ  یَهْدِی أَرْضِنَا أَوْ  لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِنْ  الَّذِینَ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ   لَنُهْلِکَنَّ   رَبُّهُمْ  إِلَیْهِمْ  فََأوْحَیوَقَالَ 

)الظَّالِمِینَ فریاد ستمدیده( 13ابراهیم:  :  تنها  دارد.  را خداوند دوست  بلند شود  برای ظلم ستیزی  إِالَّ)  ای که  الْقَوْلِ  مِنَ  بِالسُّوءِ  الْجَهْرَ  اللَّهُ  یُحِبُّ  سَمیعاً ال  اللَّهُ  وَ کانَ  مَنْ ظُلِمَ   

شود. داشتن روحیه ستیز و مخالفت با ظلم دشمن برای انسان جهادی الزم است. دشمن  مرتکب ظلم می  . دشمن در تجاوز خود به آرمانها و اهداف اسالمی(148نساء:  :)َعلیماً

اینکه به هدف    یا  یا هدایت معنوی باشد و  اینکه منظور از آن حیات، زندگی مادی  نظر از باشد. کسی که حیات طرف مقابلش را نشانه برود، صرف  تواند معنای وسیعی داشتهمی

بنابراین تا وقتی که جهالت وجود داشته باشد،  جهل است،    یک دشمن،  واسطه انجام دهد. منطق وجودی و ثبوتییا بی  اینکه کار خود را با واسطه  یا  یا نشود و  خود نایل بشود

شیطان نسبت به صراط مستقیم به منزله کناره و    کند. از ارکان نظام شناختی انسان، شیطان است که انسان را به شر و معصیت دعوت می  .(44)  دشمن و دشمنی نیز خواهد بود

 پس اگر شیطانى نبود نظام عالم انسانى هم نبود. ( 45) شودده هم فرض نمىلبه جاده است. معلوم است که تا دو طرفى براى جاده نباشد متن جا

یات دیگری هم به آ  اما در  ؛این واژه در خصوص شیطان و دشمنی آشکار او است  یات متعددی واژه »عدو« به معنای دشمن به کار رفته است. بیشتر استعمالآ  در قرآن در

همسر و   4. ( 98)بقره:    در مقابل به دشمنی خداوند با کافران هم اشاره شده است  یات کافرین را دشمن معرفی کرده استآ  در بعضی  یکدیگر پرداخته است.  دشمنی انسانها با

ات متعدد در زمینه دشمن یآ  از کثرت   6. (92)نساء    دشمنی بیرونی اقوام و ملت با هم آمده است  5. ( 14)تغابن:    شودفرزندان نیز در مواردی برای انسان در زمره دشمن محسوب می

 است. این نکته رسید که شناخت دشمن از الزامات اصلی در جهان بینی اسالمی توان بههای دینی میدر آموزه

  عدوّک   کند. »أعدییک درجه اهمیت قرار ندارند. پیامبر برای انسان، خطرناک ترین دشمن را نفس انسان که همان نفس اماره است معرفی میهای درونی و بیرونی دردشمن

یا بیرونی وجود نداشته باشد و تا مانعی در مسیر نباشد    تا دشمن درونی  (.46)  ترین دشمن تو نفس تو است که میان دو پهلوی تو است.«نفسک الّتی بین جنبیک. خطرناک

الزامات اصلی در تربیت انسان مجاهد دوری و  ی  یافت.  مبارزه معنا نخواهد از  از غیر حق است. الزمه حقیقتکی  نفی باطل است. در قرآنبیزاری جستن   7(73)توبه:    گرایی 

اینکه انسان مجاهد بتواند نسبت   شود. شرط الزم برایشود، شدت جهاد نیز در تعبیر »وَ اْغلُظْ َعلَیْهِمْ« مطرح میکه دستور به جهاد با کفار و منافقین به مجاهدان داده میهنگامی

زیرا جهاد در    ؛تذکر داده شده است  8(1)ممتحنه:    ر و منافقین شدت عمل به خرج دهد، نفرت درونی و دشمن ستیزی با آنهاست. عدم دوستی درونی با دشمنان در قرآنبه کفا

 خدا را به دست آورد.تواند رضایت دشمنان راه خدا با دوستى دشمنان خدا سازگار نیست. انسان مجاهد اگر به دنبال کسب رضایت الهی است، نمی

 
 . 98  بقره/  -فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْکافِرین.  4
 .14 تغابن/  -یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْالدِکُمْ عَدُوًّا لَكُمْ َفاحْذَرُوهُم. 5
 .92  نساء/  -فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُم.  6
 .73  توبه/  -أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ  یا  .  7

 . 1  ممتحنه/  -أَعْلَمُ بِما أَخْفَیْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواَء السَّبیلِ تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا    وَ ابْتِغاَء مَرْضاتی  سَبیلی  إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فی.  8

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=148
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=148
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 : نتیجه گیریبحث و  

اوال؛ جهاد در دین مبین اسالم از جایگاهی بس رفیع و واالیی برخوردار است و به عنوان   :باشندهای آن در قرآن و روایات نتایج زیر قابل ارائه میانسان مجاهد و ویژگی بررسیاز 

باشد لذا جهاد و مجاهدت دو واژه و دو اصطالح به هم پیوسته، مکمل و در  شود که جز وظایف انسان مجاهد میاز زندگی هر فرد محسوب می رکنی از ارکان دین و بخش مهمی

ایثارگری   ایثار و روحیه   دهد برخورداری ازباشد؛ ثانیا؛ انچه اهمیت کار انسان مجاهد را در جهاد نشان میتحقق هر کدام از آنها بسته به وجود دیگری می  باشند کهراستای هم می

  ایثار و  ردد برخورداری او از روحیه جهاد، جهادگری،گاین رو آنچه سبب برسته شدن انسان مجاهد می  دهد و ازایثار را سر لوحه خود قرار می  باشد بنابراین انسان مجاهدمی

گردد؛ ثالثا؛ واژه و اصالح دیگری که رابطه تکمیلی های خاص او عمال غیر ممکن میهد با ویژگیاها تحقق انسان مجاین اصطالحات و واژه باشد چرا که عدم توجه به ایثارگری می

این رو مهمترین تکلیفی که انسان در پیشگاه حضرت حق دارد، بنا به تعبیر قرآن و   باشد ازت و دارا بودن روحیه شهادت طلبی میایثارگر دارد شهاد  با دو واژه جهاد و مجاهد و

ا فدا سازد. لذا با توجّه این است که هنگام در مخاطره قرار گرفتن، خصوصاً آنگاه که دین در مخاطره باشد به جهاد برخیزد و خود ر ی معصومین »ع«بیان احادیث و روایات ائمّه

  -ایثار  جهادگری،  - ترین افعال و ملکات و روحیّات شایسته در نزد خداوند است بنابراین سه واژه و اطالح جهادایات و روایات شهادت و شهادت طلبی از بهترین و محبوببه

بر موارد الوهع این تحقیق بدانها پرداختیم رابعا؛    باشند که درتیپ انسان مجاهد میطلبی سه اصطالحی هستند که تعیین کننده نوع، شخصیت و  گری و شهادت و شهادترایثا

پذیری مجاهدان؛ برخورداری از روحیه آمر به معروف و  از جمله: مسئولیت  تتوان برای انسان مجاهد برشمرد به قرار زیر است مییایات و رواآ هایی که از خاللفوق عمده ویژگی

ار بودن؛ برخورداری از عدالت و هدایتگری؛ امید داشتن به رحمت الهی؛ برخورداری از روحیه توکّل بر خداوند متعال؛  زهای؛  نمازگمنکر؛ تحمل و پایداری در برابر سختی نهی از  

 رشمرد.پذیری از رهبری الهی را بمداری و برخورداری از روحیه اطاعت ایمان قوی؛ ترجیح آخرت به دنیا و والیت داشتن
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