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 از دشمن برابر در انقالبي نيروهاي حساسيتمراتب 

 كريم قرآن ديدگاه

 *مهدی باکويي
 **احد داوری چلقائي

 چکيده

های انقالبي ماندن، حســاســیت در برابر دشــمن اســت که يکي از شــاخ 

باشد. از الزمه آن شناخت دشمن و انتخاب نحوه برخورد مناسب با وی مي

چگونگي حساسیت با توجه به صحت، جامعیت و  سوی ديگر تحلیل قرآني

ـــالمي در حوزه برخورد با  جهان ـــمولي آيات، برای ارائه نظريه بومي اس ش

دشمن ضروری است. پژوهش حاضر برای رسیدن به اين هدف با گردآوری، 

ـــیری وبندی و تحلیل آيات با کمک منابع کتابخانهطبقه  ای حديثي، تفس

اتب حساسیت نیروهای انقالبي در برابر دشمن از تاريخي به دنبال يافتن مر

ـــد. ديدگاه آيات قرآن کريم مي  قرآني مفاهیم - با تبیین لغوی رونيازاباش

سیت در برابر  سا شمن، به ذکر مراتب ح سیت، نیروهای انقالبي و د سا ح

ست که  ز: ا اندعبارتدشمن پرداخته و پنج مرتبه کلي برای آن ذکر کرده ا

های دشــمني، ها و راهاهداف دشــمني، شــناخت زمینه شــناخت دشــمن و

شگیرانه و جهاد همه ضع، اتخاذ تدابیر پی شفاف موا صريح و  جانبه با تبیین 

 دشمن.
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 طرح مسئله  .1

های  یان مه ن جاما، ه تابی  به عنوان ک قرآن کریم 

سعادت جامعه بشری در هونه  ردی و  موردنیان برای

ــــ  )جوادی  اجتماعی را مورد توجه قرار داده اس

له مهم221، 1381آملی،  ها، ( انجم یان ترین این ن

نحوه برخورد با دشــمنان اســ  که قرآن کریم برخی 

ــتورا عمل ــری  در این نمینه دس ــری  و ریرص های ص

ــی آیات  ــ  با بررس ــ ،  ذا النم اس ارائه کرده اس

ـــده در  قرآن کریم و تحلیل ماجراهای تاریخی ذکرش

، مورد تحلیل و تبیین های انبیا آن انجمله جنبش

قام معظم  ند، ان طرف دیگر طبق نظر م قرار گیر

ـــاخ ا عا ی( یکی ان مهم رهبری )مدظله های ترین ش

باشــد انقالبی ماندن، هســاســی  در برابر دشــمن می

ــا گ ــم س ــرت امام رد ارتحال ه)بیانات در مراس ض

( و پژوهش هاضــــر به دنبال 9۵خرداد   ،1۴خمینی

شاخ  مذکور ان دیدگاه قرآن کریم می سی  شد؛ برر با

ــمن»ا بته  ــی  در برابر دش ــاس ــلی عقلی و « هس اص

ها، مورد توجه عقالیی اســــ  که در طول تاریخ مل 

ا مثل در  ها شــعر و ضــربکه دهطوری بوده اســ  به

ـــده  ـــ ، )دهخدا،این نمینه گفته ش ، 7، 1377 اس

ضوع ان نگاه قرآن، 10910و  10909 سی مو ( و ی برر

بحث، به این د یل اهمی   دیتائو  دیتأکعالوه بر 

دارد که قرآن عالوه بر توجه به خوشــــبختی دنیوی 

ـــان، نیانهای اخروی را نیز در ارائه برنامه  انس

ســعادت بشــری مورد توجه قرار داده اســ  )مصــباح 

( هم نین م ابق   رت انســـان 302، 2، 1380، یزد 

ــد )جوادی آملی، ســــخن می ( و 1۴۵، 1390گوی

مه نا تاریخ بر مه بشــــر در طول  های آن برای ه

ستفادهقابل ستان ا س ،  ذا به دنبال بیان دا های ا

 اْ َقصــَ َ  َ اْقصــج ِ »داده اســ :  قرآن دســتور به تفکر

ــتان این پس ؛«َیَتَفكَّرجونَ  َ َعلَّهجمْ  [ انآن برا ] را داس

 (. 17۶)اعراف  بیندیشند آنان كه شاید كن هكای 

شمنان ان منبا وهی  سب  به د شئ شناخ  قرآن ن  ن

که می نان ته اســــ  چ ید: گر  ما ْعَلمج  َواّللَّج » ر
َ
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ْعَداِئكجمْ 
َ
س   ؛«ِبأ شما داناتر ا شمنان  سب  به د خدا ن

ساء  شمنان نیز ۴۵)ن شناخ  برخی ان د ( هم نان که 

ا میســـر اســـ  که خداوند درباره آن ان ســـوی خد

ــد: می ــای  ّللّج ا َتْعَلمجوَنهجمج  الَ  دجوِنِهمْ  ِمن َوآخَِرینَ » رم

 شــما كه ایشــان جز را دیگر [ دشــمنان]؛ «َیْعَلمجهجمْ 

ــیدنممها را آن ــناس ــدمم را آنان خدا و ش ــناس  ش

ــاخ  ( اناین۶0)انفال  ــی  در برابر »رو ش ــاس هس

شمن صار م لوبی  خواهد « د صار و ام برای تمام اع

سی  ضایی علمی برای برر ش ؛ و عالوه بر ایجاد   دا

ضوع و  سالمی، با تعیین ی نظریهریگشکلمو ای بومی ا

گری )با توجه به پذیرش قرآن خ وط اســاســی انقالبی

ــلمانان( و معر ی ا گوهای قرآنی  در میان عموم مس

ـــمن، در نزدیک کردن دیدگاهب های رای تقابل با دش

سی و ر ا تعارض سیا ها در تعیین ها و تفاوتمختلف 

مصــادیق دشــمنی راهگشــا خواهد بود و به پاالیش و 

ـــیب ـــمن کمک خواهد کرد، ر ا آس های تقابل با دش

نظران که به د یل هم نین برخالف نظر برخی صــــاهب

باني، اختالف گاه م ید ق  ان درك زانمی و هاد  هقی

سان  و داریدین میزان ان ناق  درك و هاهکوم  و ان

ق  ق  و دین هقی فاوتي نظرات بودن انقالبي هقی  مت

ئه کرده یهارا یل قرآنی موضــــوع نظر ند؛ تحل ای ا

ـــر هماهنگ ارائه خواهد نمود. اناین رو پژوهش هاض

ــیفی تحلیلی و با گردآوری کتابخانه ای به روش توص

ها و اطالعات در پی پاسخ به این پرسش اس  که داده

بر اســاس آیات قرآن چه مراتبی برای هســاســی  در 

ــ  ت بیق  ــمن وجود دارد؟ النم به ذکر اس برابر دش

مســئله با مســائل رون و مصــادیق معاصــر نیانمند 

ــمن ــول دش ــی اص ــ . چنانکه بررس  م ا عه دیگری اس

 طلبد.ستیزی قرآن نیز تحلیل دیگری می

سی  نیروهای انقالبی در طرح گ سا ضوع ه سترده مو

برابر دشــمن در جامعه علمی کشــور و تبدیل آن به 

 م ا به عمومی، مربوط به سخنان مقام معظم رهبری

ضرت امام  سا گرد ه سم  شدمی خمینیدر مرا که  با

سخنرانی برخی آیات انجمله آیه   ۵2معظم  ه در آن 
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ســوره  رقان را مورد اســتناد قراردادند )بیانات 

ضرت امام خمینی  سا گرد ارتحال ه سم    ،1۴در مرا

ـــتجو در منابا اطالعاتی بیانگر آن 9۵خرداد  (، جس

ــ  که تحلیل مکتوبی در قا ب کتاب یا مقا ه در  اس

یات قرآن  نای آ ــــان بر مب بات ایش پیگیری م ا 

 دشــمناســ ، ا بته درباره اصــل بحث  منتشــرنشــده

شناسی ان دیدگاه اسالم و نگرش قرآن به آن کتاب و 

سا ه س  که بهر شته تحریر درآمدها صورت  هایی به ر

ــاص ــئله موردپژوهش اختص ــ ، جزئی به مس یا ته اس

توان به کتاب ها میترین این نگاشــــ انجمله مهم

شمن» سالم با رویکرد د سی تاریخ ا  علی فیتأ « شنا

هدی باره 1390پور ) اکبر م که در ــــاره کرد  ( اش

و منا قان با اسالم  هیام یبندشمنی یهود، نصاری، 

شمنی با نظام  صادیق تاریخی د س  و به ذکر م ناب ا

س . کتاب  سالم پرداخته ا صدر ا سالمی در  شمن»ا  د

شی سی در آیینه وهی و نظام ارن به قلم مهدی « شنا

«  شناسی ان منظر قرآن کریم دشمن»( و 1389گنجور )

( ان دیگر آثار 1391ی )آباد هسنجواد جمشیدی  اثر

ـــتند. هم نین  نجارنادگان  هللا  ت در این نمینه هس

( به ذکر 138۶« )با شی ان انیپایبمصاف »در کتاب 

دشــمن درونی یعنی شــی ان پرداخته اســ . برخی ان 

ــی نامه پایان ــور نیز به بررس های مراکز علمی کش

اند انجمله اعظم سادات شناسی پرداخته موضوع دشمن

شگاه  شبانی  ارغ شد دان سی ار شنا صیل کار ا تح

سال  شمن مفهوم»با عنوان  9۴ا زهرا در  وهیش و د

ـــول «تورات و قرآن در آن با مواجهه یها ، رالم رس

مشهد با عنوان  ا عا میة ا مص في جامعةمخلصی در 

در « قرآن نگاه ان دین دشمنان با مقابله یهاراه»

سال  1393سال  سجاد محمدنام درهمان   نامهانیپاو 

س شنا صادقکار شگاه امام  شد خود در دان با  ی ار

را به پایان « شــناخ  دشــمن ان منظر قرآن»عنوان 

های ی مختلف و با دیدگاههاگونهبه  هرکدامبرده که 

ـــمن دیدگاه قرآن پرداخته اند.  گوناگون به بحث دش

شمن سی ان  برخی منابا نیز به تحلیل د  دگاهیدشنا
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شناسی دشمن»؛ انجمله اندا تهی اختصاصشخصی  خاصی 

مام خمینی گاه ا ید گارش « ان د ید ن به قلم هم

شمن»( و 138۴) سخنان مقام  هدیث د سی: مجموعه  شنا

ــرت آی  ــمنهللا خامنه معظم رهبری هض  ای پیرامون دش

 ا تهیانتشار( 1391که توسط هسین کریمی )« شناسی

ــ . هم ــلمانپور مقا ه  محمدجواد نین اس ــمن»س  دش

را در  صــلنامه « شــناســی ان دیدگاه امام خمینی

شناسی  دشمن»( منتشر کرده اس . کتاب 137۶مصباح )

رضایی  نیمحمدهسنیز توسط  «ایدر کالم امام خامنه

سی این منابا و منابا  شدهنیتدو( 1391) س . برر ا

اهمی  بحث  ررم بهدهد که مشـــابه دیگر نشـــان می

شمن سی در نظر محققان و  د صشنا سالمی، ها یشخ ی ا

ــمن ان دیدگاه قرآن  ــی  در برابر دش ــاس مراتب هس

 ی و تحلیل قرار نگر ته اس .موردبررس

 مفهوم شناسی. 2

برای تلقی همســـان ان اصـــ الهات و تبیین صـــحی  

ــی برای  ــاس ــود، برخی واژگانی که اهمیتی اس مقص

به ند  ما پژوهش دار ی مورد تبیین قرار میطور اج

ـــحی  پیام محقق گردد،  گیرند تا  رایند انتقال ص

سی »های رو واژهاناین سا و « نیروهای انقالبی»، «ه

 شود.بررسی می« دشمن»

 حساسيت. 1 - 2

مصــدر جعلی یا اســم مصــدر ان هســاس « هســاســی »

خدا،  ( 13۵۴، 1، 137۵، معین، 8930، ۶، 1377)ده

به م ــــه )ِح س س(  گاهی ان ریش یا تن، آ نای در ع

، معین، 8920، ۶، 1377یــا تن، ادراک )دهخــدا، 

سی  به معنای درک 13۵3 ،1، 137۵ سا س ،  ذا ه ( ا

( و واکنش در 13۵۴، 1 ،137۵ســریا موضــوع )معین، 

ید،  نه بوده )عم گا مل بی قایا و عوا برابر برخی و

ــ . در کتب ( و نق ه مقابل بی۵22، 1377 تفاوتی اس

نیز به معنای درک کردن و دریا تن  غ  ادبیات عرب 

 گانهپنجهواس را به قوای  جه نیبدآمده اســــ  و 
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ق،  1۴12 اصــــفهانی، برند )راربمعروف به کار می

( نیرا درک کردن و 9، 2 ق، 1۴0۴  ارس، ؛ ابن231

س  میآندریا تن با  آید، تحلیل کاربردهای ها به د

س  که  واژه هس واژه هس در آیات قرآن بیانگر آن ا

رود که درک م لبی عالوه بر  هم درجایی به کار می

ـــ  بیاید، انجمله  ذهنی با هواس ظاهری نیز به دس

َهسَّ  َ َلمَّا»به کار بردن واژه هس در آیه 
َ
م    ِعیســــَ

 كرد كفر اهســاس آنان ان عیســم چون ؛«اْ كجْفرَ  ِمْنهجمج 

ــ  که کفر بنی۵2عمران  )آل  ( بیانگر این م لب اس

ان ظاهر گفتار و ر تارشــان مشــخ   کامالً اســرائیل 

 طباطبایم،  232ق،  1۴12 اصــــفهانی، بود. )رارب

( 3۵8، 1۴، 1389 آملی، ؛ جوادی202، 3، ق 1۴17

 ذا بعضــــی ان علما هس را در این آیه به دیدن 

ند )ابنتفســــیر کرده ؛ ۵0، ۶ق،  1۴1۴ منظور، ا

ـــم،  ایات به در برخی رو و ؛(7۵۶، 2، 1372 طبرس

س :  شده ا شنیدن ت بیق داده  ِبي َعْبِد دیدن و 
َ
َعْن  

ــالماّللَِّ علیه ــمَ َلمَّ  ِ ي َقْوِل اّللَِّ َتَعاَ م ا س َهسَّ ِعیس
َ
 ا  

َسِماَ  يْ َ مَّا 
َ
نَّهجْم یَ  ِمْنهجمج اْ كجْفَر  

َ
   

َ
؛ امام ْكفجرجونَ َو َر 

هَسَّ ِعیســم» آیه درباره صــادق
َ
 «ْفرَ مج اْ كج ِمْنهج  َ َلمَّا  

شنید و دید که  سی  ها آن رمود: یعنی نمانی که عی

روی می(. اناین103، 1، ق 1۴0۴ کا ر شدند )قمم، 

ــی »توان گف   ــاس یعنی واکنش در برابر برخی « هس

به نه هوادث  با گو ی  درک  قابل که این واکنش  ای 

شد یا  شته با شنیدن( را دا هواس ظاهری )دیدن یا 

شد و چهمتکی به  هم  سا در برخی موارد  عقلی با ب

 واکنش هسی با واکنش عقلی همراه باشد.

 نيروهای انقالبی .2 - 2

ـــه واژه« انقالب» به معنای « قلب»ای عربی ان ریش

سویی به سوی دیگر  دگرگونی و برگرداندن چیزی ان 

؛ صــاهب بن عباد، 171 ،۵ ق، 1۴09اســ  ) راهیدی، 

(  ذا 17، ۵ ق، 1۴0۴ ؛ ابن  ارس،۴3۵، ۵ ق، 1۴1۴

نای انصــــراف و « انقالب» به مع عال  باب انف در 

شتن خواهد بود )طریحی،  ( که در 1۴7، 2 ،137۵بانگ
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فتند گ؛ «َربِّنا مجْنَقِلبجونَ  ِإنَّا ِإ ی»برخی آیات مانند 

ــو بهما  ــ  یس )اعراف  پروردگارمان بانخواهیم گش

ــ  )رارب  کارر ته به همین معنای  غوی به( 12۵ اس

تعاریف  (. در نبان  ارســی۶81ق،  1۴12اصــفهانی، 

اصـــ الهی گوناگونی که ان آن صـــورت گر ته اســـ  

ــجاعیان،  ــی، 2۶ - 23، 1382)ش  - ۴۴، 1387؛ عیوض

 2۴ ،1378؛ م هری، 2۶ - 21، 1387؛ محمــدی، ۴7

نای « انقالب»وان تکه درمجموع می (1۴۴ به مع را 

یادی  نه دردگرگونی بن مه نمی ماعی، ه های اجت

صادی، هقوقی و  سی ویژه بهاخالقی، اقت س   سیا دان

سب  به قبل ان انقالب اتفاق می صباح که ن ا تد. )م

( کــه معــادل چنین تعریفی در 3۴7، 1388یزدی، 

با  یات عربی  ــــه  «ا ثورق»ادب به « ثور»ان ریش

جان و برانگیختگی )ابن منظور،  نای هی ق،  1۴1۴مع

شــود. ( بیان می۴۵و  ۴۴ 2، 13۶8؛ مصــ فوی، 108 ۴

ـــر  «  بعث  پیامبران»مراد ان انقالب در پژوهش هاض

اســــ  که این تعبیر یا معادل عربی آن در آثار 

ــران برای بعث  پیامبران  ــ .  کارر ته بهمعاص اس

س توانیم انجمله سن ریتف  ،1389 ،یآمل یجواد) میت

س ،(۵9 ،17  ،1 ،137۴ ،یرانیش مکارم) نمونه ریتف

 ،17 ؛277 و 27۶ ،13 ؛318 ،12 ؛370 و 3۶9 ،8 ؛98

 و ۴38 ،3 ق، 1۴19 ،یمدرســ) ا قرآن یهد من ،(3۶7

 ی  ا فرقان ،(30۴ و 303 ،13 ؛39 و 38 ،9 ج ؛۴39

 ،19 ،13۶۵ ،یتهران یصادق) با قرآن ا قرآن ریتفس

س ،(238 شف ریتف  ؛9 و 8 ،3 ق، 1۴2۴ ه،یمغن) ا کا

ـــ و( ۵2۴ ،۵ ؛۴32 ،۴17 ،۴00 و 399 ،۴  من ریتفس

ـــل) ا قرآن یوه  را( 1۵7 و 1۵۶ ،۶ ق، 1۴19 هللا،  ض

س یبرخ در نیهم ن. برد نام سنن اهل ریتفا  رینظ ت

 ،1۶ م، 198۴ عاشــــور، ابن) ریا تنو و ریا تحر

ـــ ،(138  ،[تایب] ب،یخ )  لقرآن یا قرآن ریا تفس

 100۵ ،2 ق، 1۴12 ق ب،) ا قرآن ظالل ی  ،(۶۵۴ ،8

 دهید ریتعاب نیا زین( 2۶83 ،۵ ؛13۴۶ ،3 ؛100۶ و

ــود؛یم ــیر فاتیتأ  در کهچنان ش  ان یبرخ یریرتفس

صر یعلما س ، کارر ته به زین معا  دیشه انجمله ا
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ــهیمقا به یم هر ــباه  س  انقالب با رانیا انقالب ش

( 1۴8 و 137 ،2۴ ،1378 ،یم هر) پرداخته اسالم صدر

سالم صدر در امبریپ انقالب ان،یشجاع محمد و  را ا

سوب یدیتوه یهاانقالب ان س  کرده مح  ان،یشجاع) ا

ما( ۵۵ - ۴8 ،1382  را ریتعب نیا زین یگرید یعل

 (.1۵ - 10 ،13۶1 ،ی ارس ر.ک.. )اندکاربرده به

ن ميرا بیشتر روش« بعثت پیامبران»و « انقالب»بررسي معنای لغوی بعثت، ارتباط بین 

اصل واحدی « ب ع ث»سه حرف  مشتق شده و« بعث»ريشه از « بعثت»کند، توضیح آنکه 

( 266، 1 ق، 1404 فارس، کنند )ابنو برانگیخته شدن داللت مي «اثارق»هستند که بر 

تناسب آن مورد، مفهوم  کند که در هر موردى بهو بررسي موارد مختلف استعمال آن بیان مي

تبلیغ در آيه،  براى پیامبرد برانگیختن (، مانن132، 1 ق، 1412 اصفهاني، خاصى دارد )راغب

برانگیختن لشکر براى جهاد، برانگیختن و بیدار کردن انسان خواب براى اداى وظايف، برانگیختن 

 فارس، ؛ ابن112 ،2 ق، 1409 و برانگیختن حیوان براى حرکت )فراهیدى، مردگان براى حساب

همه اين موارد نوعي دگرگوني و انقالب ( که در 116، 2ق،  1414 منظور، ؛ ابن266، 1 ق، 404

مَّةٍ رَّسجوالً »مثال در آيه  عنوان شود؛ بهديده مي
ج
نِ َوَ َقْد َبَعْثَنا ِ ي كجلِّ  

َ
  

-ان هر امتى فرستادهو در حقیقت در می «اْعبجدجواْ اّللَ َواْجَتِنبجواْ ا  َّارجوتَ 

ارسال رسول در هر  (36)نحل  وت ب رهیزيداى برانگیختیم ]تا بگويد[ خدا را ب رستید و از طاغ

کند و در بحث و دوری از طاغوت نوعي دگرگوني اساسي ايجاد مي امتي برای عبادت پروردگار

لم ها برای مبارزه با ظآنهای مردم و بیدار کردن به معنای مصطلح نیز برانگیختن توده« انقالب»

در قرآن به معنای اصطالحي فوق به کار « بانقال»شود واژه مي خاطرنشانو ستم مشهود است. 

نرفته است. با اين توضیح مصداق نیروهای انقالبي در آيات قرآن کريم نیروهای پیرو پیامبران 

 )اعم از خود پیامبران يا پیروانشان( خواهند بود.

 دشمن .3 - 2

شمن واژه سی به معنای د ش ، بددل، بدنفسای  ار  ن

گردد که به  رد و به کســی یا کســانی اطالق می طبا

( یا 10908، 7، 1377رســــانند )دهخدا، ضــــرر می

یان کس دیگر را می بدی و ن هد بدخواه بوده و  خوا

(، دشــمنی در مقابل دوســتی 1۵37، 2 ،137۵)معین، 



     47کريم     قرآن ديدگاه از دشمن برابر در انقالبي نیروهای حساسیتمراتب 

47 

 

ید،  های ( در قرآن واژه۶03، 1377قرار دارد )عم

ـــب  و به های جزئی در مفهوممتعددی با تفاوت تناس

شمنی به شمن و د س   سیاق برای تبیین د کارر ته ا

ی نیر مشتق هاشهیرها ان کلماتی با آنترین که مهم

ــده ــم  هادهو  3۶اند: عدو )بقره ش آیه دیگر(، خص

ـــنء )کوثر 77)یس  ( قلی 118عمران  ( بغض )آل3( ش

( هدد 13( شـــقق )انفال 20۴(  دد )بقره 3)ضـــحی 

 (.1۶(، عند )مدثر ۶3)توبه 

توان گف  عدو به معنی تجاون به برای نمونه می

س  )ابن شتن ان هدود ا  ق، 1۴0۴  ارس، دیگری و گذ

بارت 2۴9، ۴ ند ع مان َنا»(  ْعدجواْ  الَ  َ هجمْ  َوقجْل  ي ِ  َت

 كنیدن تجاون شنبه رون در گفتیم آنان به؛ «ا سَّْب ِ 

یند که گوعدو می جه  نیانا( و دشمن را 1۵۴)نساء 

به هقوق دیگری مجون  جاون کرده و  هدود خود ت ان 

ِإنَّ »اند: شــده مثالً کفار دشــمن معر ی ؛دهدعبور می

سته كا ر؛ «اْ َكاِ ِریَن َكانجوْا َ كجْم َعدجوًّا مُِّبیًنا ان پیو

( نیرا به 101)نســاء برا  شــما دشــمنم آشــكارند 

کنند. یا شــی ان که اعتقادات مســلمانان تجاون می

شده اس :  سوره یوسف دشمن انسان معر ی ۵در آیه 

ن برا  آدمم شی ا؛ «ِإنَّ ا شَّْیَ اَن ِ إِلنَسانِ َعدجوٌّ مُِّبین  »

س  شكار ا شمنم آ سان د ها تجاون نیرا به هقوق ان

کرده اســ . دشــمنی کفار و شــی ان هم ظاهری و هم 

ــ  )رارب ــفهانی، باطنی اس ، اما (۵۵3ق،  1۴12 اص

ـــمنی ها کند؛ مثالً ب ها در ر تار برون نمیبرخی دش

ضرت ابرا سب  به ه شتند و عداوت  هیمن عداوتم ندا

ـــ  بلكه  ـــور نیس ا جنبه معبود  آنهان جماد متص

ه  می نارا ها   ابراهیم را  ند و آن  کرد داشــــت

ها هم آن(  ذا در مورد 30۶، ۴،  1371)قرشــــم، 

ــ :  کاربرده بهتعبیر عداوت را  َ ِإنَّهجْم َعدجوٌّ  ِّي »اس

َعاَ ِمینَ  مه ؛ «ِإالَّ َربَّ اْ  عًا ه گار آنق  ها جز پرورد

(. هم نان که 77)شــعرا ند هســت جهانیان دشــمن من

شمن معر ی اند هرچند شده منا قان نیز به عنوان د

شان نمی سلمانان ن دهند و در ظاهر ر تاری مخا ف م

ظاهری با ر تار  هتی گاهی ر تارشان ان  رط تناسب
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ــگفتی می ــلمانان، موجب ش ــود: مس ْیَتهجْم »ش
َ
َوِإَذا َر 

امجهجْم  ْجســــَ
َ
و چون ؛ «َ اْهَذْرهجمْ  هجمج اْ َعدجوُّ  ...تجْعجِبجسَ  

ـــانیهاکلیهآنان را ببینم  یمواتو را به تعجب  ش

. ان آنان بپرهیز انددشــــمنخودشــــان  ... دارد

توان گف  در  رهنگ وهی، ( بنابراین می۴)منا قون 

س صد هرک سانی یا چیزی که بدخواه بوده و ق ی یا ک

شوند هتی نیان مسلمانان را بخواهند دشمن تلقی می

 اگر در ر تار خود چیزی برون ندهند.

 مراتب حساسيت در برابر دشمن .3

با خلق  آدم، دشمنی با وی نیز شروع شد و خداوند 

 ی کرد تا ان آن به هضرت آدم برخی دشمنان را معر

سَ َوِ َزْوجِ »دوری کند،  سَ َ قجْلَنا َیا آَدمج ِإنَّ َهَذا َعدجوٌّ  َّ

َقم ــْ فتیم ا  آدم پس گ؛ «َ ال یجخِْرَجنَّكجَما ِمَن اْ َجنَِّة َ َتش

ــمنم  ــرت دش در هقیق  این ]ابلیس[ برا  تو و همس

ش   شما را ان به س  ننهار  نكند  بیرون]خ رناك[ ا

شــک شــناخ  دشــمن (. بی117)طه  د بخ  گر تا تیره

ـــ  و باید اقداماتی  برای مقابله با وی کا ی نیس

صحاب  در مقابل آن انجام داد؛ چه اقدامی همانند ا

ِعَرنَّ  الَ  وَ کهف که خود را ان دشــمن مخفی کردند )  یجشــْ

َهداً  ِبكجمْ 
َ
شما آگاه نگرداندهین ؛  ؛ کس را ان ]هال[ 

ـــرت( و چه 19کهف  در برابر   وط گفتار نبانی هض

ست بهگف   ؛نِّي ِ َعَمِلكجْم ِمَن اْ َقاِ ینَ اعمل قومش )  یرا

شمایم شمن كردار  شعراء من د ستور 1۶8؛  ( و یا د

 ار و منا قین ان ســــوی پیامبر خاتمجهاد با کف

یَُّها یا)
َ
 اْرلجظْ  وَ  ینَ اْ مجناِ قِ  وَ  اْ كجفَّارَ  جاِهدِ  ا نَِّبيُّ   

با كا ران و منا قان جهاد كن ا  پیامبر ؛ َعَلْیِهم

سخ  بگیر ( که هرکدام بیانگر 73 توبه؛ و بر آنان 

ستند و تحلیل  شمن ه سی  در مقابل د سا مراتبی ان ه

به عنوان ا گو میآن نان  ما ند ها برای مســــل توا

راهگشا باشد. آن ه مسلم اس  هساسی  صری ، دقیق 

س  به و همه شمن ا ای گونه جانبه قرآن در برابر د

ــمن ای را نمیکه هتی اجانه انتخاب واژه دهد که دش
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به  له  ند، انجم فاده ک به نفا خود اســــت ان آن 

ان « راعنا»ی واژه جا بهدهد مســلمانان دســتور می

یَُّها َیا»اســـتفاده کنند: « انظرنا»واژه 
َ
 ا َِّذینَ   

َمعجوا وَ  اْنظجْرَنا قجو جوا وَ  َراِعَنا َتقجو جوا الَ  آَمنجوا ــْ  اس

َكاِ ِرینَ  وَ  ِ یم   َعَذاب   ِ ْل
َ
مان  ؛«  كه ای ــــانم  ا  كس

اید نگویید راعنا و بگویید انظرنا و ]این آورده

ــنوید و ]گر نه[ كا ران را عذابم  ــیه را[ بش توص

ــ  (؛ نیرا واژه راعنا دارای 10۴)بقره  دردناك اس

ـــ  هم به معنی رعای  کردن و هم نوعی  دو معنی اس

نای تحمیق کردن یا دشــــنام در نبان عبری به مع

شنونده ) راهید ، شنوایی برای   ق، 1۴09 آرنوی نا

 ؛ رارب389و  388، 1تا[، ]بی ، طوســــم، 119، 2

، ق 1۴20؛  خر ران ، 3۵8و  3۵7ق،  1۴12 اصفهانی،

شمن معنی دوم را  (۶3۴، 3 گر   تا به می مدنظرو د

سخره مسلمانان بپرداند که قرآن دستور داد تا ان 

ـــتفاده گردد که  قط یک معنا دارد و واژه هایی اس

 گردد.دشمن نمی استفاده سوءموجب 

توان مراتب حساسیت در برابر دشمن را با سیر منطقي بر اساس آيات با اين توضیح مي

 :برشمردقرآن به ترتیب زير 

 شناخت دشمن و اهداف دشمنی .1 - 3

شناخ  دشمن او ین ضرورت مقابله با آن اس  و بدون 

شناخ ، هساسی  در برابر آن معنا ندارد، اهمی  

ی اس  که در ااندانه بهشناخ  دشمن در  رهنگ وهی 

اس :  شده م رحهدیث نبوی در کنار شناخ  پروردگار 

الَ 
َ
ْعَقلَ  ِإنَّ  و  

َ
َطاعَهج  َ  َربَّهج  َعَرفَ  َعْبد   ا نَّاسِ   

َ
 َعَرفَ  وَ  أ

ای ترین مردم، بندهبدانید که عاقل ؛َ َعَصاهج  َعدجوَّهج 

اس  که پروردگارش را شناخته و اطاعتش کند و دشمنش 

، ق 1۴08اش کند. )دیلمم، را شناخته و نا رمانی

(. راه شناخ  دشمن و مصادیق کلی آن ان طریق 337

دستورات کلی قرآن میسر اس  و ی ت بیق مصادیق بر 

ا راد در هر عصری همانند سایر اهکام اسالم وظیفه 

انقالبی اس . با بررسی آیات قرآن،  مؤمن رد هر 
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توان به عنوان مصداق کلی دشمنان موارد نیر را می

 معر ی کرد:

 خِذجوهج َ اتَّ  َعدجوٌّ  َ كجمْ  ا شَّْی انَ  ِإنَّ »شی ان:  (ا ف 

دشمن شماس  شما ]نیز[ او   انیش ق یدر هق ؛«َعدجوًّا

 ْنسانِ ِ إلِْ  كانَ  ا شَّْی انَ  ِإنَّ » ؛(۶  اطر)را دشمن گیرید 

شی ان همواره برا  انسان دشمنم آشكار  «مجِبینا َعدجوًّا

، اعراف 1۴2و آیات دیگر )انعام  (۵3 اسراء) ؛اس 

 (۵، یوسف 22

شَدَّ  َ َتجَِدنَّ »: یهودب( 
َ
 َمنجواآ ِ لَِّذینَ  َعداَوقً  ا نَّاسِ   

ترین مردم نسب  به مسلمًا یهودیان را دشمن ؛«اْ َیهجود

 (.82 مائدهمؤمنان خواهم یا   )

شَدَّ  َ َتجَِدنَّ »و کفار:  مشرکان (ج
َ
 آَمنجوا لَِّذینَ  ِ  َعداَوقً  ا نَّاسِ   

شَْركجوا ا َِّذینَ  وَ ... 
َ
ترين شمناند د... و کسانى را که شرك ورزيده مسلماً ؛« 

 كجمْ  َ  اكانجو اْ كاِ ِرینَ  ِإنَّ » (؛82 مائدهمردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت )

 (.101 نساء؛ کافران پیوسته براى شما دشمنى آشکارند )«مجِبینا َعدجوًّا

نَّي یج »منافقان:  (د
َ
ْؤَ كجونَ هجمج اْ َعدجوُّ َ اْهَذْرهجمْ َقاَتَلهجمج اّللَّج  

اند از آنان ب رهیز خدا بکشدشان تا کجا ]از حقیقت[ انحراف ]منافقان[ خودشان دشمن ؛ «

 (4)منافقون اند يافته

یَُّها یا» فرزندان و همسرانخويشاوندان نظیر  از بعضي (هـ
َ
 ا َِّذینَ   

ْنواجِكجمْ  ِمنْ  ِإنَّ  آَمنجوا
َ
ْوالِدكجمْ  وَ   

َ
اى کسانى که  ؛«َ كجم َعدجوًّا  

 (14 تغابنايد در حقیقت برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمايند )ايمان آورده

ْیتجم مَّا كجنتجمْ َتْعبجدجونَ »ها: برخي مصاديق ديگر نظیر بت (و
َ
َ َر 

َ
 َقالَ  

نتجْم َوآَباؤجكجمج اْلَْقَدمجوَن َ ِإنَّهجْم َعدجوٌّ  ِّي ِإالَّ َربَّ 
َ
  

ايد تأمل دهپرستی؛ ]ابراهیم[ گفت آيا شما و پدران پیشین شما در آنچه مى«اْ َعاَ ِمینَ 

 (77 - 75ها[ جز پروردگار جهانیان دشمن من هستند )شعراء ه آن ]بتايدا قطعاً همکرده

البته شدت دشمني برخي از دشمنان بیشتر است ازجمله دشمني يهوديان و مشرکان نسبت 

(. در برخي روايات نیز دشمني کسي بزرگ دانسته شده 82به مسلمانان شديدتر است )مائده 

ْكَبرج : است که مخفیانه دشمني کند
َ
ْخَفاهجمْ  اْلَْعَداءِ   

َ
)لیثى  َمِكیَدق  

های دشمنان در آيات ذکرشده است های کلي از ويژگي(؛ البته برخي مالك126، 1376واسطى، 
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ها ترين اين ويژگيها بهره جويند، ازجمله مهمآنتا نیروهای انقالبي در شناخت مصاديق دشمنان از 

 اند از:تکه بیانگر برخي اهداف دشمنان هستند عبار

نانعدم خیرخواهي برای  - ِذینَ  َیَودُّ  ما»: مؤم   ِمنْ  َكَفرجوا ا َّ
َ
 ْهلِ  

ْشِرِكینَ  الَ  وَ  اْ ِكتابِ  نْ  اْ مج
َ
 ِمنْ  َخْیرٍ  ِمنْ  مْ َعَلْیكج  یجَنزَّلَ   

ــده؛ «َربِّكجمْ  ــانى که از اهل کتاب کافر ش ــرکان ]هی نه کس ــت  اند و نه مش کدام[ دوس

 (105برسد )بقره شما  هجانب پروردگارتان بدارند خیرى از نمى

َترجونَ »ها: آنو تالش برای ارتداد  مؤمنانآرزوی گمراهي  - ـــْ الَ ةَ  َیش ـــَّ  وَ  ا ض

نْ  یجِریدجونَ 
َ
ِضلُّوا   بِیلَ  َت سَّ شما خوخرند و مىگمراهى را مى؛ «ا  اهند 

يد  ـــو اِتلجوَنكجْم »( 44)نســــاء ]نیز[ گمراه ش مَ َهتَّ َواَل َیَزا جوَن یجقــَ

َت َاعجواْ  ـــْ ســـته با شـــما و آنان پیو ؛«َیرجدُّوكجْم عَن ِدیِنكجْم ِإنِ اس

 (217)بقره جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند مى

ــاء:  - مجرجكجمْ  ِإنََّما»امر به بدی و فحش
ْ
وءِ  َیأ ــُّ اءِ َواْ َفحْ  ِبا س ؛ «شــَ

 (169)بقره دهد [ شما را فقط به بدى و زشتى فرمان مىشیطان]

سْ  ِإنْ »: مؤمنانو ناراحتي با ديدن شادی  مؤمنانشادی با رسیدن سختي به  - َس  كجمْ َتْم

َسَنة   ْؤهجمْ  َه سج ِصْبكجمْ  َوِإنْ  َت  ِإنْ  وَ  ِبَها واْ َیْفَرهج  َسّیَئة   تج

ْصِبرجواْ  رُّكجمْ  َوَتتَّقجواْ  َت ضج  ِبَما اّللََّ  ِإنَّ  ْیئاً شَ  َكْیدجهجمْ  الَی

ما کند و اگر به شــاگر به شــما خوشــى رســد آنان را بدحال مى ؛«مجحِیط   َیْعَملجونَ 

شاد مى سد بدان  شان هی  زيانى گزندى ر صبر کنید و پرهیزگارى نمايید نیرنگ شوند و اگر 

 (120 عمران آلکنند احاطه دارد )خداوند به آنچه مى ناًیقيرساند به شما نمى

سلم - سلطه بر م ْعد»انان: تالش برای 
َ
 اءً ِإْن َیْثَقفجوكجْم َیكجونجوا َ كجْم  

سُّوءِ  ِسَنَتهجم ِبا   ْ
َ
ْیِدَیهجْم َو 

َ
سج جوا ِإَ ْیكجْم   شما  «َوَیْب اگر بر 

 (2)ممتحنه  و بر شما به بدى دست و زبان بگشايند. گردندشوند، دشمن شما مي مسلط

 های دشمنیها و راهشناخت زمينه .2 – 3

ــمن ان هر  ــتفاده دش ــمنی کردن اس ــتری برای دش بس

ها، اســــتعداد گمراهی کند اما در برخی نمینهمی

نیروهای انقالبی بیشتر  راهم اس  که النم اس  این 

دق  رصــد گردند. هم نین  ها شــناســایی و بهنمینه

ضربه ندن به نیروهای انقالبی ان هر راهی که  برای 
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ستفاده می شمنی در برخیبتواند ا ان این  کند که د

ــریاراه ــهو   همراه بوده و نتایج س تر و ها با س

ها آورد،  ذا باید آن راهبیشــــتری به ارمغان می

ــدود گردند. قرآن مهم ــده و مس ــایی ش ــناس ترین ش

 های دشمنی را چنین م رح کرده اس :نمینه

دشمن در برخی موارد با ضربه ندن به اصل  (ا ف 

س   دین صکه همان اعتقادات ا شبهه و  دددر ا قای 

هایی ان کند، نمونهتردید در میان مســــلمانان می

این نمینه دشـــمنی مباهث مربوط به اصـــل توهید، 

که دشمن در اصول اساسی نبوت و معاد اس ؛ درصورتی

های بعدی دین شــــبهه ا کنی نماید، نیانی به تالش

ش ، اناین برای نابودی نیروهای انقالبی نخواهد دا

  تا مســلمانان اعتقادات را به عنوان رو النم اســ

ــــاســــی ترین بخش دین با باوری قلبی و یقین اس

پذیرش  که طبق نظر علمای اســــالم  بپذیرند، چنان

مسائل اعتقادی برخالف اهکام، یقینی اس  و تقلیدی 

(. بررسی تاریخ اسالم 732، 2 ،ق 1۴17نیس  )طوسم، 

شان شیوه ن شمن با  گوناگون های دهنده تالش وا ر د

برای سس  کردن اعتقادات نیروهای انقالبی اس ، به 

ای ان عنوان نمونه تعدادی ان اهل کتاب با برنامه

شده در ابتدای رون مسلمان شده و اعالم  پیش طراهی

های پیامبر وعده داده شده در و نشانه عالئمکردند 

ــرت ــمانی قبلی با هض کند، می ت بیق محمد کتب آس

ضرت ایمان آورده و اسالم را پذیر تند،  ذا به آن ه

ــی   یکن در انتهای رون اعالم کردند که پس ان بررس

شن  سالم رو صیات پیامبر و دین ا صو دقیق و نزدیک خ

ــانه ــد که برخی دیگر ان نش های دین خاتم در آن ش

هضرت وجود ندارد  ذا این  رد پیامبر خاتم نیس . 

؛ 10۵، 1، ق 1۴0۴ ؛ قمم، 77۴، 2،  1372 )طبرسم، 

ق،  1۴11؛ واهد  نیشابور ، 221، 3، ق 1۴12طبر ، 

( هدف این ا راد ضــربه ندن به اصــل اعتقادات 112

بود تا مسلمانان نسب  به اصل دین تردید نموده و 

ــمن را  ــه دش به کفر برگردند، قرآن کریم این نقش

ـــ :  ـــا نموده اس ْهِل »چنین ا ش
َ
َوَقاَ   طَّآِئَفة  مِّْن  
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َتا جْ اْ ِك ِذیَن آَمنجوْا َو نِزَل َعَلم ا َّ
ج
ِذَي   ِبا َّ َه بِ آِمنجوْا 

ماعتم ان ؛ «ا نََّهاِر َواْكفجرجوْا آخَِرهج َ َعلَّهجْم َیْرجِعجونَ  ج

اهل كتاب گفتند در آران رون به آن ه بر مؤمنان 

ــد ایمان بیاورید و در پایان ]رون[ انكار  نانل ش

ــالم[ برگردند  ــاید آنان ]ان اس عمران  آل)كنید ش

72) 

ــــل نبوت پیامبر و رهبری دینی و  تردید در اص

شود؛ بلکه سیاسی جامعه  قط به این مورد خالصه نمی

شــود شــکســتن های دیگری نیز در آیات دیده میگونه

(، ایجاد تردید در بین 2۶ مؤمنقداســــ  رهبری )

ـــب  به هقانی  رهبر )  ،۴3 رعد ،7۵ اعرافمردم نس

ــتهزای رهبر )(۶ تغابن ؛8 و 7  رقان  ،38 هود، اس

جویی در ر تار  عیب (۵2 نخرف ،11 هجر ،3۶ انبیاء

( و هتی ۵8رهبری انجمله در مسائل اقتصادی )توبه 

، 13تهدید رهبر با ابزار مختلف ان تبعید )توبه 

 شــــعراء( و نندانی کردن )88 اعراف ،13 ابراهیم

 (20 قصــــ  ،30 انفال ،21 عمران آل( تا قتل )29

سی هنمون سیا صل رهبری دینی و  شمنی با ا هایی ان د

 جامعه اسالمی اس .

در اجرای بخشــــی ان  روع دین و اهکامی که  (ب

شمنی وجود  س  نمینه د سلمانان ا مربوط به ا عال م

ــعی در  ــراب و قمار س ــی ان با ش دارد، انجمله ش

ـــمنی بین مردم دارد تا ان یاد خدا بان  ایجاد دش

یدج »دارد:  َما یجِر ْن یجوِقَا َبْیَنكجمج ِإنَّ
َ
َ انج   ْی ا شــــَّ

دَّكجمْ  صج ِسِر َو َی َضاَء ِ ي اْ خَْمِر َو اْ َمْی  اْ َعَداَوَق َو اْ َبْغ

ْنتجْم مجْنَتهجونَ 
َ
الَِق َ َهْل   ــَّ همانا ؛ «َعْن ِذْكِر اّللَِّ َو َعنِ ا ص

خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنم و شی ان مم

ــما را ان یاد خدا و ان نمان  كینه ایجاد كند و ش

)مائده  دارید بان دارد پس آیا شـــما دســـ  برمم

ی نیانهای جنسی رشرعیر(. مسائل جنسی و ارضای 91

ـــرت  وطنمونه دیگ ـــ  که هض  ری ان این اهکام اس

س :  شان داده ا شمنی خود را با آن ن َقا جوا َ ِئْن »د

ا  جوطج َ َتكجوَننَّ ِمَن اْ مجخَْرجِ  یَ َتِه  َقاَل ِإنِّي  نَ یَ ْم َتْن

َقاِ ینَ  ــــ  ؛ »ِ َعَمِلكجْم ِمَن اْ  ند ا   وط اگر دس گفت
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ــدگان اخراجبرندار  ق عًا ان  ، ] وط[ خواهم بود ش

و  1۶7)شعراء من دشمن كردار شمایم  یراست بهگف  

(. وجود مراکز  رهنگی اســـالم نظیر مســـجد به 1۶8

ــوءعنوان نمینه ــمن  راهم  ای برای س ــتفاده دش اس

سجد و برنامهآور س  تا با  عا ی  در قا ب م ده ا

ای را ان خود دور های  رهنگی هر نوع شــک و شــبهه

ـــربه بزنند  کنند و ان درون به نیروهای انقالبی ض

برخی  توطئه خاتمکه نمونه آن در نمان پیامبر 

منا قان در ساخ  مسجد ضرار بود که با دستور وهی 

شد )طبر  110تا  107در آیات  ، سوره توبه نابود 

 .(283 و 282، 1 ،ق 1۴17، ؛ بالذر 110، 3 ،1387

مســــائل خانوادگی نمینه دشــــمنی برخی ان  (ج

جاد  های انقالبی را ای ندان نیرو همســــران و  رن

کند که خداوند در این نمینه هشــــدار داده و می

ــ  می ــتور به درای ، عفو و گذش یَُّها »دهد: دس
َ
َیا  

ِذینَ  َعدجّواً  ا َّ ْوالَِدكجْم 
َ
ْنَواجِكجْم َو  

َ
َ كجْم  آَمنجوا ِإنَّ ِمْن  

َفحجوا َو َتْغِفرجوا َ ِإنَّ اّللََّ  ــْ  َ اْهَذرجوهجْم َو ِإْن َتْعفجوا َو َتص

اید در ا  كســــانم كه ایمان آورده؛ «رَفجور  َرهِیم  

شمن  شما د شما و  رنندان  سران  هقیق  برخم ان هم

شایید و  شمایند ان آنان بر شید و اگر ببخ هذر با

به ید  یامرن ید و ب گذر نده  در خدا آمرن راســــتی 

ـــ  و  ۴۵)هود  (،  رنند نوح1۴)تغابن  مهربان اس

( برخی مصــــادیق 10( نن  وط و نن نوح )تحریم ۴۶

 شده اس . دشمنان خانوادگی در قرآن معر ی

صادی ان دیگر نمینه (د سائل اقت های مهم برای م

شمن  ض  آن را بدخواهی د سیار وا س  که نمونه ب ا

سالم دید،  قر می صدر ا توان در ر تار منا قان در 

ـــلمانان و هتی نندگی تعدادی ان  ها آنبرخی ان مس

ــجد پیامبر بدون  وانم او یه )واقدی،  در کنار مس

(، 272، 1، ق 1۴17، ؛ بالذر 197 – 19۶، 1 ،ق 1۴18

ــد تا منا قان گمان کنند اگر کمک ما ی به  باعث ش

شده  صورت نگیرد ان اطراف پیامبر دور  این ا راد 

شد، قرآن کریم برنامه  سالم نابود خواهد  ها آنو ا
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ـــخ می ـــپس به آن پاس هجمج ا َِّذیَن »: دهدرا نقل و س

وا َیقجو جوَن ال تجنِفقجوا َعَلم َمْن ِعنَد َرسجوِل اّللَِّ َهتَّم َینَفضُّ 

َماَواِت وَ  َناِ ِقیَن ال اْلَْرِض َوَ ِكنَّ ا ْ َوّللَِِّ َخَزاِئنج ا ســــَّ مج

گویند به كسانم ند كه ممهست آنان كسانم؛ «َیْفَقهجونَ 

كنید تا پراكنده نكه نزد پیامبر خدایند انفاق 

ها و نمین ان ها  آســمانگنجینه آنکه هالشــوند و 

س  و م منا قان در (. 7کنند )منا قون ک نمیآن خدا

ــ  که  ــمنان  قط به این ممانع  النم به ذکر اس دش

ــرف میاکتفا نمی کردند تا کردند بلکه اموا ی را ص

خدا بارتی برای  ان راه  به ع ند و  جلوگیری کن

تحریم نیروهــای انقالبی ان بــذل مــال دری  نمی

دُّ »کردند:  ــج ْمَواَ هجْم ِ َیص
َ
وْا ِإنَّ ا َِّذیَن َكَفرجوْا یجنِفقجوَن  

بِیِل اّللِّ  ـــَ ـــانم كه كفر ورنیدند گبم؛ «عَن س مان كس

تا ]مردم را[ ان راه اموال خود را خرج مم ند  كن

 (3۶)انفال خدا باندارند 

ـــ باشد که قرآن گفتار نمینه دیگر دشمنی می (هـ

صد آن، به انتخاب واژگان نیکو  کرده  دیتأکبرای ر

به گفتار نیک،  دیتأکاس ، جا ب آن اس  که پس ان 

ــی ان برای ای ــخن ان تالش ش ــمنی به میان س جاد دش

ی در سخن گفتن نمینه دقتیبآمده اس  تا نشان دهد 

َباِدي َیقجو جوا »کند: دشــــمنی را  راهم می َو قجْل ِ ِع

ْهَسنج ِإنَّ ا شَّْیَ اَن َیْنَزغج َبْیَنهجْم ِإنَّ ا شَّ 
َ
ْیَ اَن ا َِّتي ِهيَ  

انِ َعدجّوًا مجِبیناً  ـــَ  ه نبه بندگانم بگو آ ؛«َكاَن ِ إلِْْنس

شان را به  شی ان میان س  بگویند كه  را كه بهتر ا

شمنم هم مم سان د شی ان همواره برا  ان نند نیرا 

ــ  ــكار اس ــراء  آش ( چنانکه در ابتدای بحث ۵3)اس

نیز اشـــاره شـــد با انتخاب واژه  هاا تهتحلیل ی

نا» نا»ی جا به« راع نه« انظر ای برای چنین نمی

 (10۴دشمنی ایجاد گردید. )بقره 

ـــمنی با نیروهای انقالب ترین راهاما مهم های دش

 اند ان:بر اساس آیات قرآن عبارت

ی؛ اعتصـــام به ریســـمان ا هی ا کن تفرقه (ا ف

ـــتور ا هی بوده )آل ( و اتحاد میان 103عمران  دس

ی اهمی  دارد که در هدیث نبوی ااندانه بهمردم 
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یجِغلُّ َثالث  الَ : ان  وانم مســلمانی دانســته شــده اســ 

ِلٍم: ِإْخالصج اْ َعَمِل ّللَِّ  َعَلْیِهنَ  یَحةج  و َقْلبج اْمِرئٍ مجســْ ا نَّصــِ

ْسِلِمینَ  س   ؛و ا لُّزجومج ِ َجَماَعِتِهمْ  ْلَِئمَِّة اْ مج سه چیز ا

ـــلمانم در  ینمخیان  روا  هاآنكه دل هین  رد مس

: خا   نمودن عمل برا  خدا، خیرخواهم برای داند

ســــلمانان و همراه بودن با جماع  پیشــــوایان م

 هال نیباا(. 33۶ ،2 ق، 1۴29مســـلمانان )كلینم، 

برخی ان مسلمانان متوجه اهمی  این مسئله نشده و 

شــوند، همان راهی که دشــمن برای گر تار تفرقه می

ی میان نیروهای انقالبی در برخی مواقا ا کن اختالف

ــی انتخاب می ــوی کند، نمونه قرآنی چنین تالش ان س

ی  رعون دانســـ  تا ا کن تفرقهتوان دشـــمن را می

ندان یعقوب یه  رعون   رن کد ی عل با ی ند  نتوان

ِإنَّ »(: 8، 1۶ ،ق 1۴17 قیام نمایند )طباطبایم، 

ْهَلَها ِشَیًعا َیْسَتْضِعفج طَ 
َ
اِئَفًة ِ ْرَعْوَن َعال ِ ي اْلَْرِض َوَجَعَل  

ْبَناءهجمْ 
َ
اءهجْم إِ  مِّْنهجْم یجَذبِّ ج   َتْحیِي ِنســَ نَّهج َكاَن ِمَن َوَیســْ

ِسِدینَ   رعون در سرنمین ]مصر[ سر برا راش   ؛«اْ مجْف

ا  ان آنان را و مردم آن را طبقه طبقه ساخ  طبقه

سر ممنبون مم شان را  سران ش  پ شان دا برید و ننان

شم[ ننده بر جا  مم را ]برا  بهره ش  كه و  ك گذا

(. تاریخ نشان داده اس  ۴ قص )د ان  سادكاران بو

ـــود تا که وجود نیروهای انقالبی کارآمد باعث می ش

ــلط یابد،  ــمن ان این راه نتواند بر جامعه تس دش

ـــرت هارون انجمله  ردی همانند که در ماجرای  هض

اسرائیل، برای عدم تفرقه میان  ی بنیپرست گوسا ه

هدان، راه ســــکوت را در پیش گر  :  َیا»مو  َقاَل 

َضلُّوا ْیَتهجْم 
َ
الَّ تَ  َهارجونج َما َمَنَعسَ ِإْذ َر 

َ
َصْیَ    َ َع

َ
تَِّبَعنِ  

ْمِري
َ
سِ   

ْ
خجْذ ِبِلْحَیِتي َوال ِبَر 

ْ
مَّ ال َتأ

ج
ي ِإنِّي َقاَل َیا اْبَن  

َراِئیَل َوَ ْم َتْرقجبْ  ــْ ن َتقجوَل َ رَّْقَ  َبْیَن َبِني ِإس
َ
ی ج   ــِ  خَش

ها آن]موســــم[ گف  ا  هارون وقتم دید  ؛ «َقْوِ ي

كه ان من پیرو   گمراه شــدند چه چیز مانا تو شــد

ـــر بان ند  ـــر ؟ كنم آیا ان  رمانم س گف  ا  پس

مادرم نه ریش مرا بگیر و نه ]مو [ ســــرم را من 

اسرائیل تفرقه انداختم و  ترسیدم بگویم میان بنم
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ــخنم را مراعات نكرد   ــبیه این 9۴ – 92)طه س (. ش

گفتار  در خاتمپس ان رهل  پیامبر  هارون ک هر

 رماید: شود که هضرت میدیده می و ر تار هضرت علی

ل   جج ْهَرَص عََلم وَ ْیَس َر
َ
ةِ  َ اْعَلْم   مَّ

ج
َعِة   َما د َج مَّ  مح

ْ َفِتَها
ج
ْبَتِغي ِبَذِ س هجْسَن ا ثََّوابِ وَكَرَم ا ْ  و 

َ
؛ َمآبِمنِّي  

حاد، ا ف  و وهدت، اتّ کس نســــب  به  بدان! هین

تر و كوشاتر نیس . من هری  ان محّمدهمزیستم اّم  

سته را  شای سرانجام  من در این كار پاداش نیس و 

 (78نامه  ا بالره، طلبم. )نهجان خدا مم

هایی ی:  ریفتن عوام مردم ان راهبی ر عوام (ب

شمن برای مقابله با نیروهای انقالبی در  س  که د ا

گیرد تا با  ریب عموم مردم، خواص و رهبر پیش می

سته های خود قرار جامعه را در تنگنای پذیر تن خوا

سالم تعدادی ان اهل کتاب ان چنین  صدر ا دهند، در 

روشــــی برای تحریف هقایق کتاب آســــمانی بهره 

ـــتباه بهگر تند؛ تا مردم را  ها آنبیندانند،  اش

سمانی  که  اندندگردیمچنان نبان به خواندن کتاب آ

شـــد در هال تالوت کتاب آســـمانی هســـتند گمان می

ها ی نان نبود: در ًقا َیْلوجوَن »که چ َوِإنَّ ِمْنهجْم َ َفِری

بجوهج ِمَن اْ ِكَتابِ َوَما هجَو ِمنَ  َنَتهجم ِباْ ِكَتابِ ِ َتْحســَ ْ ســِ
َ
  

َما هجَو ِمْن ِعنِد ا َتابِ َوَیقجو جوَن هجَو ِمْن ِعنِد اّللِ َو  ّللِّ اْ ِك

َكِذَب َوهجْم َیْعَلمجونَ  یان  ؛«َوَیقجو جوَن َعَلم اّللِّ اْ  و ان م

ـــتند كه نبان خود را به ]خواندن[  آنان گروهم هس

پی انند تا آن ]بربا ته[ [ ممیاشــده فیتحركتاب ]

ــمانم[ پندارید   نکهیا بارا ان ]م ا ب[ كتاب ]آس

گویند آن ان جانب آن ان كتاب ]آسمانم[ نیس  و مم

ــ   ــورتخداس ــ  و بر خدا  کهیدرص ان جانب خدا نیس

 )آل دانندبندند با اینكه خودشان ]هم[ ممدروغ مم

 (78عمران 

تخریب شخصی  نیروهای انقالبی؛ نیروی انسانی  (ج

گردد که ی یک انقالب محسوب میهاهیسرماترین ان مهم

مک  با ک عا یتی  جام میآنهر   د، هتی در گردها ان

ــــانی  هد نیز وجود نیروی انس مورد اقوام ریر مو
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ـــ ، انجمله هاتمدنباعث ایجاد  ی بزرگی گردیده اس

قوم عاد که دارای تمدن بزرگ )مکارم شــــیرانی، 

( و معروف به کثرت  رنند )طباطبایی، 1۴۶ ،9، 137۴

شده213 ،18، ق 1۴17 اند: ( بودند چنین خ اب داده 

ِذي » َما َتْعَلمجونَ َواتَّقجوا ا َّ َمدَّكجم ِب
َ
َمدَّ   

َ
َعاٍم   ْن

َ
ِبأ كجم 

دانید و ان آن كس كه شــما را به آن ه مم ؛«َوَبِنینَ 

ـــما را به ]دادن[  مدد كرد پروا دارید و  هادامش

ــران مدد كرد ــعراءپس ــمن ان 133و  132 . )ش (. دش

سادهنیروهای انسانی واهمه دارد،  ذا در  هیسرما

صی  صورت ممکن در  نیتر شخ شدیمها آنتخریب  ، کو

های ریرواقعی یا م اما مادی در مورد  ذا نســــب 

ـــوی کفار ها م رح میآن کند، نظیر عبارتی که ان س

َقا جوا »کارر ته اســــ :  در مورد پیروان نوح به

نجْؤِمنج َ سَ َواتََّبَعسَ اْلَْرَذ جونَ 
َ
گفتند آیا [ ؛ ]به نوح« 

 رومایگان ان  آنکه هالبه تو ایمان بیاوریم و 

 (111)شعراء اند تو پیرو  كرده

؛ مؤمنانجنگ روانی نظیر خدعه و نیرنگ با  (د

 دوان ســــوی جریان  ژهیو بهنیرنگ  بردن کاربه 

ــد  چهره ــانن ــای انقالب م نفوذی در درون نیروه

سلط میمنا قان ان دیگر راه شمن برای ت شد های د با

ــــ :  عه تعبیر کرده اس خد به  ند ان آن  خداو که 

ِذینَ  وَ  اّللََّ  یجخــاِدعجونَ » َدعجونَ  آَمنجوا ا ــَّ ا َیخــْ  ِإالَّ َومــَ

عجرجونَ  هجم َوَما َیشـــْ نفجســـَ
َ
با خدا و مؤمنان نیرنگ ، « 

ننند و بانند و م جز بر خویشــــتن نیرنگ نمممم

 (9بقره  همند )نمم

ــمهاروشبرخی دیگر ان  ن نیز مربوط به نبرد ی دش

س  مانند تالش برای همالت  سلحانه ا  رکنندهیرا لگم

شدار می سلمانان ه  َودَّ »دهد: که در این نمینه به م

ِذینَ  ِلَحِتكجمْ  َعنْ  َتْغفجلجونَ  َ وْ  َكَفرجواْ  ا َّ ســــْ
َ
ْمِتَعِتكجمْ وَ   

َ
  

 كنندمكا ران آرنو م؛ «َواهَِدقً  مَّْیَلةً  عََلْیكجم َ َیِمیلجونَ 

خود را ل شوید  سانوبرگا زارها و  كه شما ان جنگ

 .(102 نساءتا ناگهان بر شما یورش برند )
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 تبيين صريح و شفاف مواضع .3 – 3

بیان صری  عقاید و ترسیم خ وط اعتقادی، اخالقی و 

ر تاری و مرنبندی شــفاف در مقابل دشــمن عالوه بر 

های  های خودی و تبلی  صــــحی  نیرو به نیرو مک  ک

اســتفاده  ها، راه هرگونه ســوءآنانقالبی و عقاید 

، بررسی عملکرد بنددیمدشمن یا نیروهای منا ق را 

قرآن کریم  هــا در آیــاتآنپیــامبران و پیروان 

بیانگر تبیین صــری  و دقیق مواضــا انقالبی اســ ، 

ــرت ابراهیم انجمله ــراه  بهو پیروانش  هض ان  ص

َنة  »: ندیجویمکفار بیزاری  ــَ َوق  هَس ســْ
ج
َقْد َكاَنْ  َ كجْم  

ا  نَّ َقا جوا ِ َقْوِمِهْم ِإ َعهج ِإْذ  ِذیَن َم ِ ي ِإْبَراِهیَم َوا َّ

ا  مَّ نَ بجَرءاؤا ِمنكجْم َوِم دجوَن ِمن دجوِن اّللَِّ َكَفْر بج ا ِبكجْم َتْع

َبًدا َهتَّ 
َ
اء   ـــَ ي َوَبَدا َبْیَنَنا َوَبْیَنكجمج اْ َعَداَوقج َواْ َبْغض

شما در ]پیرو  ان[ ؛ «تجْؤِمنجوا ِباّللَِّ َوْهَدهج  ق عًا برا  

ابراهیم و كســانم كه با اویند ســرمشــقم نیكوســ  

ـــ کهآنگاه  انآن هما و به قوم خود گفتند ما ان ش

پرســــتید بیزاریم به شــــما كفر خدا مم یجا به

شگم مم شمنم و كینه همی شما د ورنیم و میان ما و 

ـــده تا   قط به خدا ایمان آورید  کهیوقتپدیدار ش

(. هضرت  وط دشمنی صری  خود را با عمل ۴)ممتحنه 

 ؛«َقاَل ِإنِّي ِ َعَمِلكجم مَِّن اْ َقاِ ینَ »کند: قومش اعالم می

)شعراء راستی من دشمن كردار شمایم  گف  به] وط[ 

صری   (1۶8 ستور تبری  و خداوند به پیامبر خاتم د

َو ِإْن َكذَّبجوَك َ قجْل ِ ي عََمِلي »دهد: ان اعمال کفار می

َنا َبِري
َ
َملج َو   ْع

َ
ا   مَّ ْنتجْم َبِریئجوَن ِم

َ
ء  َو َ كجْم َعَملجكجْم  

تو را تكذیب كردند بگو عمل  و اگر؛ «ِممَّا َتْعَملجونَ 

صاص  شما اخت شما به  صاص دارد و عمل  من به من اخت

و  دیرمســئو یردهم من انجام مم انآن هدارد شــما 

)یونس  رمســئو میردهید شــما انجام نمم انآن همن 

( و در سوره کا رون با صراه  خ اب به بخشی ان ۴1

خاتم خودداری  یامبر  پذیرش دین پ که ان  فار  ک

ــم، 373، 20 ،ق 1۴17 کنند )طباطبایم، می  ؛ طبرس

با  (808، ۴ ،ق 1۴07؛ نمخشــــری، 8۴0، 10 ،1372
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ضمنی  شور، آنتحقیر  ( ۵10، 30 م، 198۴ها )ابن عا

یَُّها َیا قجلْ »کند: ی میریناپذ سانشاعالم 
َ
 ونَ اْ َكاِ رج   

ْعبجدج  الَ 
َ
ْنتجمْ  الَ  وَ  َتْعبجدجونَ  َما  

َ
ْعبجدج  َما َعاِبدجونَ   

َ
 الَ  وَ   

َنا
َ
ْنتجمْ  الَ  وَ  َعَبْدتجمْ  َما َعاِبد    

َ
ْعبج  َما َعاِبدجونَ   

َ
 َ كجمْ  دج  

ستید آن ه مم! بگو ا  كا ران «؛ِدینِ  ِ يَ  وَ  ِدینجكجمْ  پر

ستم نمم شما نممآن ه ممو پر ستم  ستید و نه پر پر

پرســتم و نه آن ه مم پرســتمآن ه پرســتیدید من مم

ــما م ــما برا  خودتان و دین من مش ــتید دین ش پرس

 (.۶ - 1)کا رون برا  خودم 

 اتخاذ تدابير پيشگيرانه -.۴ – 3

های دشمنی باید پس ان شناخ  دشمن و آگاهی ان روش

ــمن نتواند در نمینه ــید که دش های تدابیری اندیش

قدامی  مات وی  مؤثرمختلف ا قدا یا ا هد  جام د ان

شود  شمن  گریدانیب بهخنثی  صمانه  جرئ د اقدام خ

علیه نیروهای انقالبی نداشته باشد، در این نمینه 

مات کلی برای  قدا های  تک تکگاهی برخی ا نیرو

شی و تقوی  اعتقادات النم  انقالبی انجمله آگاهی بخ

ـــ  و گاهی برای هکوم  انقالبی به عنوان متو ی  اس

س  تا برخی تجهیزات را  راهم  سالمی النم ا جامعه ا

ید. تدبیر مهم برگر ته ان آیات قرآن در این نما

 بندی کرد: توان چنین طبقهنمینه را می

های انقالبی؛ وجود  (ا ف قادی نیرو ی  اعت تقو

شــود تا دشــمن اعتقادات قوی در انقالبیون باعث می

و با  شکسته درهمنتواند عقبه اعتقادی نیروها را 

به  نفوذ در نیروهای اعتقادی، جامعه اســــالمی را

نابودی بکشــاند، خداوند در این نمینه با صــراه  

شتیبانی  دیتأک س :  مؤمناندارد که پ با خداوند ا

َكاِ ِرینَ » نَّ اْ 
َ
ِذیَن آَمنجوا َو  نَّ اّللََّ َمْوَ م ا َّ

َ
ِبأ ِ سَ   ال َذ

ــ  كه ؛ «َمْوَ م َ هجمْ  ــانم اس ــ  كس ــرپرس چراكه خدا س

س  ]وایمان آورده سرپر یار [  اند و م كا ران را 

ـــ   ( و جهاد هنگامی هدای  م لوب را 11)محمد نیس

ــــد:  باش خدا  که برای  ِذیَن »به همراه دارد  َوا َّ

بجَلَنا ــج ــانم ك؛ «َجاَهدجوا ِ یَنا َ َنْهِدَینَّهجْم س ه در و كس
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ها  خود را بر راه نیقی بهاند راه ما كوشــــیده

نان مم ماییمآ به برخی ۶9)عنکبوت  ن جه  با تو  .)

یات  های انقالبی ان مهمآ یل انحراف نیرو ترین د 

های اعتقادی اســ ، اصــل انقالب و اســالم وجود رخنه

انجمله کفر منا قان پس ان ایمان باعث شــده اســ  

تا در  هم دچار سرگردانی شوند و ان جما نیروهای 

ِ سَ »انقالبی خارج گردند:  نَّهجمْ  َذ
َ
 َفرجواكَ  ثجمَّ  آَمنجوا ِبأ

ـــبب این ب؛ «ْفَقهجونَ ی الَ  َ هجمْ  قجلجوِبِهمْ  یَعلَ  َ  جِباَ  دان س

كار  به ان مان آورده ســــپس  نان ای كه آ ــــ   اس

شده  شانیهادلبر  جهیدرنتاند و پرداخته مهر نده 

این ا راد شناخ   (3 منا قون همند )و ]دیگر[ نمم

صــــحیحی ان خداوند ندارند به عنوان نمونه عزت 

پروردگار را باور نداشــــته و در ریر خداوند به 

ستند:  رِ »دنبال آن ه شِّ نَّ  نَ یاْ مجَناِ قِ  َب
َ
 َعَذاًبا َ هجمْ  ِبأ

 ِ 
َ
ذِ  ًمای  ِخذجونَ ی نَ یا َّ َكاِ رِ  تَّ ْو ِ  نَ یاْ 

َ
 دجونِ  ِمن اءی 

  نَ یاْ مجْؤِمنِ 
َ
ــَدهجمج  ونَ ْبَتغج ی  ِإنَّ  اْ ِعزَّقَ  ِعن ــَ  ّللِِّ  ا ِعزَّقَ   

به منا قان خبر ده كه عذابم دردناك ]در ؛ «ًعایَجمِ 

همانان كه ریر ان مؤمنان ، پیش[ خواهند داشــــ 

گیرند آیا سربلند  را كا ران را دوستان ]خود[ مم

جویند ]این خیا م خام اســـ [ چرا كه نزد آنان مم

 .(139 و 138 نساءعزت همه ان آن خداس  )

ـــالمی نیز النمه  ـــ  رهبر جامعه اس ـــناخ  درس ش

ــ ، به ای که عدم گونه اعتقادی نیروهای انقالبی اس

سالمی در  صی  هقوقی رهبر جامعه ا شخ صحی   شناخ  

رزوه اهد باعث شد تا با انتشار شایعه کشته شدن 

پیامبر، تعدادی ان مســلمانان اســالم را رها کنند 

 ؛8۴8 ،2 ، 1372  طبرسم، ؛۵20 ،2 ق، 1387 طبر ،)

 لید  نیهم به ؛(31 و 30 ،۴ ق، 1۴07 ر،یکث ابن

 ،یرانیشــ مکارم) کرده ممنوع را یپرســت  رد قرآن

ا»:  رمود و( 11۶ و 11۵ ،3 ،137۴ مَ د   َو مَّ  ِإالَّ  مجَح

ول   لج  َقْبِلهِ  ِمن َخَل ْ  َقدْ  َرســـج َ ِإن ا رُّســـج
َ
وْ  تَ مَّا  

َ
 قجِتلَ   

َقاِبكجمْ  یَعلَ  انَقَلْبتجمْ  ْع
َ
ِلبْ ی َوَمن    َ َلن هِ یِقبَ عَ  یَعلَ  نَق

رَّ ی ــج ــَ  اّللَّ  ض ــَ  ًئایش اِكرِ  اّللّج  یْجزِ یَوس ــَّ محمد جز  ؛«نَ یا ش

ا  كه پیش ان او ]هم[ پیامبرانم ]آمده  رســـتاده
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شود  شته  س  آیا اگر او بمیرد یا ك شتند نی و[ گذ

یده خود برمم یده خود ان عق ید و هر كس ان عق گرد

 بهرســـاند و بانگردد هرگز هین نیانم به خدا نمم

 آلدهد )خداوند ســـپاســـگزاران را پاداش مم ینود

 (.1۴۴ عمران

هم نین ضـــرورت شـــناخ  و باور به معاد باعث  

های تقوی  اعتقادی نیروهای انقالبی شده و ان آسیب

سالم اهتما ی ممانع  می صدر ا سی تاریخی  کند؛ برر

شان می سلمانان دهد د ین صلی  رار تعدادی ان م ل ا

ــ :   الَ »ان جهاد عدم ایمان به خدا و رون قیام  اس

سَ ی نج ِذ
ْ
َتأ ذِ  ســــْ ن آلخِرِ ا ْومِ یَوا ْ  ِباّللِّ  ْؤِمنجونَ ی نَ یا َّ

َ
  

ْمَواِ ِهمْ  َجاِهدجواْ ی
َ
ِهمْ  ِبأ نفجســــِ

َ
 نَ یِباْ مجتَّقِ  م  یَعلِ  َواّللّج  َو 

ِذنجسَ ی ِإنََّما
ْ
َتأ ـــْ  اآلخِرِ  ْومِ یَوا ْ  ِباّللِّ  ْؤِمنجونَ ی الَ  نَ یا َّذِ  س

ـــانم ؛ «ونَ َتَردَّدج ی ِبِهمْ یرَ  ی ِ  َ هجمْ  قجلجوبجهجمْ  َواْرَتاَب ْ  كس

ـــین ایمان دارند در جهاد  كه به خدا و رون بانپس

خواهند و با مال و جانشان ان تو عذر و اجانه نمم

تنها كسانم ان  ،خدا به ]هال[ تقواپیشگان داناس 

خواهند ]به جهاد نروند[ كه به خدا و تو اجانه مم

ــین ایمان ندارند و  ــانیهادلرون بانپس ــس  ش به ش

 .(۴۵ و ۴۴ توبه) اندسرگردانا تاده و در شس خود 

سردمداران جامعه و هکام  سا م  توجه به اعتقاد 

شتری دارد،  ضرورت بی سب  به عموم مردم،  سالمی ن ا

که خداوند در ابتدای بعث  در ســــوره ای گونه به

 برای خاتمپیامبر  یسانآمادهمزمل، برنامه جاما 

ی وهی و انتقال آن به مردم را ذکر هاامیپدریا   

آران رســـا    ســـاننهینم هابرنامهکند تا این می

ــد )بهج  پور، (: 237، 1، 1393 انذاری پیامبر باش

یَُّها اْ مجزَّمِّلج »
َ
ِو انقج ْ نِ  ا لَّْیَل ِإالَّ َقِلیالً قجِم  َیا  

َ
ْصَفهج  

ْنهج َقِلیالً  ِل اْ قجْرآَن َتْرِتیالً  ِم تِّ ْیِه َوَر ْو ِنْد َعَل
َ
ا    نَّ ِإ

نجْلِقي َعَلْیسَ َقْوال َثِقیالً  ــَ َئَة ا لَّیْ  س ــِ دُّ ِإنَّ َناش ــَ ش
َ
ِل ِهيَ  

ْقَومج ِقیالً 
َ
ْبحاً  َوْطئًا َو   ـــَ َو  ِویالً طَ  ِإنَّ َ سَ ِ ي ا نََّهاِر س

َم َربِّسَ َو َتَبتَّْل ِإَ ْیِه َتْبِتیالً  ـــْ ا  جامه به ؛ «اْذكجِر اس

، به پا خیز شب را مگر اندكم! خویشتن  رو پی یده

یا بر آن  نیمم ان شــــب یا اندكم ان آن را بكاه
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شمرده بخوان شمرده  صف[ بیفزا  و قرآن را  در ، ]ن

ما  ق   ق ینودبههقی بار ا  تار  گران ا بر تو گف

ق عًا برخاســتن شــب رنجش بیشــتر و گفتار ، كنیممم

]و[ تو را در  تر اســـ ]در آن هنگام[ راســـتین

و نام پروردگار خود را  و شــد  دران اســ  رونآمد

 ( علی8 – 1)مزمل  یاد كن و تنها به او بپردان

ــالمی را به  ــا م هاکم اس نیز گونه دیگری تربی  س

َب َنفْ تصــویر کشــیده اســ :  هج ِ لنَّاسِ ِإَمامًا َمْن َنصــَ ســَ

 ِبَتْعِلیمِ 
ْ
 َ ْلَیْبَد 

َ
ْن َیْبَد 

َ
هِ َنفْ  َ َعَلْیِه   ـــِ َقْبَل َتْعِلیِم  س

َسا ِدیِبِه ِبِل
ْ
ِسیَرِتِه َقْبَل َتأ ِدیبجهج ِب

ْ
؛ ِنهَرْیِرِه َو ْ َیكجْن َتأ

كســـم كه خود را در مقام پیشـــوائم و امام مردم 

یم دیگران دهد باید پیش ان آنكه به تعلقرار مم

به تعلیم خویش پرداند ید  بپرداند  با  بیتأدو 

به عملش پیش ان  بانش  بیتأدكردن او  به ن كردن 

 (.73ا بالره، کلمه قصار  باشد )نهج

ـــتگی به  (ب تقوی  اخالقی نیروهای انقالبی؛ آراس

ی پیشــگیرانه در مقابل هاضــرورت ضــایل اخالقی ان 

نفوذهای دشمن اس ، برخی نیروهای انقالبی به د یل 

عاصــــی  جام م نددهی غزان له، ا   غزش لید  انجم

 ابن ؛8۶۴ ،2 ،1372  طبرســم،) اهد جنگ در یتعداد

ی گناهان برخارتکاب ( 2۶1 ،3 م، 198۴ عاشــــور،

دنیوی، هرص به مال و بقا  رنائمنظیر د دادگی به 

سم، در دنیا، )ط شانم، 8۶۴، 2 ،1372 بر  ؛  یض كا

 ْومَ ی مْ ِمنكج  َتَو َّْواْ  نَ یا َّذِ  ِإنَّ »: ( بود39۴، 1 ،ق 1۴1۵

َتَز َّهجمج  ِإنََّما اْ َجْمَعانِ  یاْ َتقَ  ــْ ــَّ  اس  َما ِبَبْعضِ  انج  َ یا ش

رون  كه دو گروه ]در اهد[ با هم رویارو  ؛ «َكسَبجواْ 

دشمن[ پش  كردند شدند كسانم كه ان میان شما ]به 

 انآن ها  در هقیق  جز این نبود كه به ســبب پاره

]ان گناه[ هاصــــل كرده بودند شــــی ان آنان را 

ـــاس برهم نین  ؛(1۵۵ عمران آلبلغزانید )  آیه اس

ـــوره 77 یم نفاق یماندگار باعث وعده خلف توبه س

ــود ْعَقَبهجمْ »: ش
َ
 ْلَقْوَنهج ی مِ وْ ی یِإ َ  قجلجوِبِهمْ  ی ِ  ِنَفاًقا َ أ

َما ْخَلفجواْ  ِب
َ
َعدجوهج  َما اّللَّ    َما َو ؛ «ْكِذبجونَ ی َكانجواْ  َوِب

ــزا  آنكه با خدا خلف وعده كردند و  جهیدرنت به س
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تا رون   شانیهادلگفتند در ان آن رو  كه دروغ مم

كنند پیامدها  نفاق را باقم كه او را دیدار مم

در شأن نزول این آیه آمده اس  که منا قان  .گذارد

شان را پرداخ  کنند  وعده داده بودند تا نکات ما 

 1372  طبرســـم،)و ی خلف وعده کرده و نپرداختند 

 ذا خلف ( 10۵ ،1۶ ،ق 1۴20 ران ،  خر ؛82 ،۵،

س  باعث  شدن  دارشهیروعده که ان گناهان اخالقی ا

 .ها گردیدآننفاق در قلوب 

در انتخاب دوســـ ؛ برای  مؤمنانر به هشـــدا (ج

شمن و نفوذ وی در نیروهای  شگیری ان بدخواهی د پی

ــ  تا ان  ــتور داده اس  هرگونهانقالبی، خداوند دس

ــود،  ذا به ــمن پرهیز ش ــتی با دش ــری   دوس طور ص

ید:می ما ِخذجوا »  ر ِذیَن آَمنجوا اَل َتتَّ َها ا َّ یُّ
َ
ا   یَ

َیاَء ِمْن دج  ْوِ 
َ
َكاِ ِریَن   یاْ   تجِر

َ
ْن وِن اْ مجْؤِمِنیَن  

َ
دجوَن  

ْلَ انًا مجِبیناً  كســـانم كه  ا ؛ «َتْجَعلجوا ّللَِّ َعَلْیكجْم ســـج

مان آورده به ای كا ران را  نان  جا  مؤم به  ید  ا

خواهید علیه خود هجتم دوســـتم خود مگیرید آیا مم

( و نیز می1۴۴)نســاء روشــن برا  خدا قرار دهید 

ید:  ما یُّ » ر
َ
َعدجوِّي َیا   ِذیَن آَمنجوا ال َتتَِّخذجوا  َها ا َّ

َقْد َكفَ  ِباْ َمَودَِّق َو َیاء تجْلقجوَن ِإَ ْیِهم  ْوِ 
َ
َعدجوَّكجْم   رجوا َو

اید ا  كسانم كه ایمان آورده؛ «ِبَما جَاءكجم مَِّن اْ حَقِّ 

دشــمن من و دشــمن خودتان را به دوســتم برمگیرید 

به با  ] كه  هار دوآنطور [  ید و ها اظ ســــتم كن

ق عًا به آن هقیق  كه برا  شــــما آمده  آنکههال

ـــ  که هتی  توجه قابل (.1)ممتحنه كا رند  این اس

ان دوستی با خویشاوندان نزدیک هم به د یل کفر و 

الَ »اس :  آمدهعمل بهدشمنی با رهبر جامعه ممانع  

ِباّللَِّ َو اْ َیْوِم اآلخِِر  مًا یجْؤِمنجوَن  ِجدج َقْو َوادُّوَن َمْن یج َت

ْبَناَءهج 
َ
ْو  

َ
وَ هج َو َ ْو َكانجوا آَباَءهجْم   ـــج ْم َهادَّ اّللََّ َو َرس

یَرَتهجمْ  ـــِ ْو َعش
َ
ْو ِإْخَواَنهجْم  

َ
ه قومم را نیابم كه ب؛ « 

خدا و رون بانپسین ایمان داشته باشند ]و[ كسانم 

اند هرچند را كه با خدا و رســــو ش مخا ف  كرده

سر شان یا پ شیره پدران شان یا ع شان یا برادران ان

 (22)مجاد ه آنان باشند دوس  بدارند 
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به  ــــدار  مه هش نانالن که  مؤم ــــ   این اس

هایی که دشمن امکان ی صری  در نمینههادستورا عمل

تدوین گردد ی  دارد  عا  که دین اســــالم چنین   

یی را ارائه کرده اس ، انجمله  زوم هادستورا عمل

( و تعیین ۴۶، انفال ۵9 تبعی  ان رهبری )نســــاء

جانشــین پیامبر طبق اعتقاد شــیعه در آیاتی نظیر 

(، وجود قوانین صری  اقتصادی ۵۵آیه والی  )مائده 

( ارائــه 280 - 27۵ بقرهانجملــه تحریم ربــا )

مل گاه )نور هادســــتورا ع ( و 31و  30ی کنترل ن

( برای جلوگیری ان 33و  32دســــتور اندواج )نور 

و ممانع  ان تحریک شــی ان جه  نفوذ دشــمن درونی 

های انقالبی،  پیشــــگیری ان مشــــکالت اخالقی نیرو

ستورا عمل های خاص ر تاری به برخی ا راد م رح و د

قان و  نا  عه برای جلوگیری ان نفوذ م جام گان  بزر

ستفاده  ها انجمله رعای  تقوا و عدم تبرج آنسوءا

بل 33و  32جاهلی )اهزاب  قا نه  ( در این نمی

  .استناد اس

عدم تبعی  ان دشــــمن؛ گاهی موارد نیروهای  (د

ــمن تبعی  میانقالبی به ــته ان دش کنند طور ناخواس

روی )تبعی  خواســـته نشـــانگر نفاق اســـ ( اناین

هشــدار داده اســ  که ان  مؤمنانخداوند بارها به 

شمن  شمن تبعی  نکنند، عدم پیروی ان د  منز ه بهد

شــود باعث میگردد؛ نیرا نوعی پیشــگیری محســوب می

ــوی نیروهای انقالبی،  بدون اقدام خاص تهاجمی ان س

ــیدن به اهداف خود  ــمن ان رس ؛ خداوند بانمانددش

عدم تبعی  ان دشـــمن چنین دســـتور داده  نهیدرنم

یَُّها ا نَِّبيُّ اتَِّق اّللََّ َوال تجِ ِا اْ َكاِ ِری»اســــ : 
َ
َن َیا  

َكاَن عَ  ا  پیامبر ؛ «ِلیًما َهِكیًماَواْ مجَناِ ِقیَن ِإنَّ اّللََّ 

ان خدا پروا بدار و كا ران و منا قان را  رمان 

( 1)اهزاب مبر كه خدا همواره دانا  هكیم اســــ  

ــ ؛ نیرا اطاع   د یل این نهی محا ظ  ان ایمان اس

َیا »گردد: ان دشــمن همان کفر و ارتداد محســوب می

ِذیَن آَمنجَوْا ِإن تجِ یعجوْا ا َّ  یَُّها ا َّ
َ
َفرجوْا َیرجدُّوكجْم ِذیَن كَ  

ِرینَ  ْعَقاِبكجْم َ َتنَقِلبجوْا َخاســـِ
َ
كه  ا  كســـانم؛ «َعَلم  
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اند اید اگر ان كســانم كه كفر ورنیدهایمان آورده

گردانند و تان بانمماطاع  كنید شــما را ان عقیده

 (1۴9عمران  )آلنیانكار خواهید گش  

ـ قوی برای ابزار موردنیان و تجهیزات  نیتأم (ه

شمن؛ در کنار تقوی  اعتقادی  شگیری ان تهاجم د پی

ــای انقالبی، وجود برخی تجهیزات  و اخالقی نیروه

ی باعث ممانع  دشــــمن ان همله رنظامیرنظامی و 

ـــمن به جامعه انقالبی می گردد، قرآن به ماجرای دش

سان شارهی ذوا قرنین سد س  که با ایجاد  کردها ا

وه، مانا ان نفوذ هائلی آهنی میان شــــکاف دو ک

ی ندی چون  نان نیروم ید: مأجوجو  أجوجدشــــم  گرد

دجونَ » ــِ ججوَج مجْفس
ْ
ججوَج َو َمأ

ْ
 َقا جوا َیا َذا اْ َقْرَنْینِ ِإنَّ َیأ

ْن َتْجَعَل َبْیَننَ 
َ
َهْل َنْجَعلج َ سَ َخْرجًا َعَلي   ا َو ِ ي اْلَْرِض َ 

ّداً  ِعینجوِني َخیْ  َقاَل َما َمكَّنِّي ِ یِه َربِّي َبْیَنهجْم ســــَ
َ
ر  َ أ

ْجَعْل َبْیَنكجْم َو َبْیَنهجْم َرْدماً 
َ
وِني نجَبَر اْ َحِدیِد آتج  ِبقجوٍَّق  

َدَ ْینِ َقاَل اْنفجخجوا َهتَّي ِإَذا  اَوي َبْیَن ا صــَّ َهتَّي ِإَذا ســَ

ِه ِقْ راً  ْ ِرْغ َعَلیــْ
ج
اَل آتجوِني   ارًا قــَ هج نــَ ا  َ  جََعلــَ مــَ

ْن َیْظَهرج 
َ
َ اعجوا   َتَ اعجوا َ هج َنْقباً اســـْ ؛ «وهج َو َما اســـْ

ــخ  در نمین  مأجوجو  أجوجیگفتند ا  ذوا قرنین  س

ساد مم س [ ما م در اختیار تو   كنند آیا ]ممكن ا

سد  قرار دهم گف  ؟ قرار دهیم تا میان ما و آنان 

آن ه پروردگارم به من در آن تمكن داده ]ان كمس 

ــ  مرا با نیرویم ] ــما[ بهتر اس ــانم[ ما م ش انس

ــما و  ــتوار آنیار  كنید ]تا[ میان ش ــد  اس ها س

 کهآنگاهقرار دهم برا  من ق عات آهن بیاورید تا 

ـــد گف  بدمید تا  آن  کهیوقتمیان دو كوه برابر ش

ته برایم  گداخ ف  مس  ید گ عات[ را آتش گردان ]ق 

شم[ ] جهیدرنت. بیاورید تا رو  آن بریزم اقوام وه

ال روند و نتوانســتند نتوانســتند ان آن ]مانا[ با

 (.97 – 9۴)کهف آن را سوراخ كنند 

اهمی  تجهیزات نظامی برای پیشــــگیری ان همالت 

شمن  ضمن ااندانه بهد صراه   س  که خداوند با  ی ا

ستور به آماده کردن هر نوع نیروی مادی و معنوی  د

ند ،  نیا د ق ب) کارم333، 1 ،ق 1۴0۵ راو  ؛ م
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د یل آن را اعالم  صراه  به( 22، 7 ،137۴ شیرانی،

کند که هدف ترســـاندن دشـــمنان خدا و نیروهای می

شمنانی که  س  چه د ستند و  شده شناختهانقالبی ا ه

یی که هنون ناشــــناس هســــتند اعم ان هاآنچه 

ستند و  سلمانان ه منا قانی که در ظاهر در کنار م

ــده ــلمانان درگیر نش اند چه کفاری که هنون با مس

( و خداوند ان دشمنی 11۶، 9 ،ق 1۴17 )طباطبایم، 

ِعدُّوا َ هجْم َما اْسَتَ ْعتجْم ِمْن قجوَّقٍ »ها آگاه اس : آن
َ
 َو  

َعدجوَّكج  َعدجوَّ اّللَِّ َو  ِبِه  ْیِل تجْرِهبجوَن  َباِط اْ َخ ْم َو َو ِمْن ِر

ا ــَ  آَخِریَن ِمْن دجوِنِهْم اَل َتْعَلمجوَنهجمج اّللَّج َیْعَلمجهجْم َو م

يْ تجنْ  ِبیِل اّللَِّ یجَوفَّ ِإَ ْیكجْم وَ ِفقجوا ِمْن شــَ ْنتجْم الَ ٍء ِ ي ســَ
َ
  

ــبو هر چه در توان دارید ان نیرو و ؛ «تجْظَلمجونَ  اس

شمن  یها سیج كنید تا با این ]تداركات[ د آماده ب

ـــمنان[ دیگر  را جز  ـــمن خودتان و ]دش خدا و دش

شــناســیدشــان و خدا آنان را ایشــان كه شــما نمم

ــانید و هر چیز  مم ــد بترس ــناس خدا خرج  راه درش

شما  شش به خود  شود و مم دهیگردان بانكنید پادا

(. در برخی ۶0)انفال بر شـــما ســـتم نخواهد ر   

صداق  سالح )قمم، « قوق»روایات م  ،ق 1۴0۴ هر نوع 

(، ۴۶8، 9 ق، 1۴29(، تیر جنگی )كلینم، 279، 1

و هتی خضاب  (۶۶، 2 ،ق 1380شمشیر و سپر )عیاشم، 

ــورتکردن موهای  ــروص  ،1 ،ق 1۴13، هیبابو ابن) س

سوب می123 شمن مح شود ( که نوعی جنگ روانی علیه د

 شده اس . معر ی

نیز نمونه ان  خ  نره توســـط هضـــرت داودســـا

ْنَعَة َ بجوسٍ »تجهیزات پیشــگیرانه اســ :  َو َعلَّْمَناهج صــَ

كجْم َ هَ  ــِ س
ْ
َنكجْم ِمْن َبأ ــِ اكِ َ كجْم ِ تجْحص ــَ ْنتجْم ش

َ
به  «؛رجونَ ْل  

ــما را ان  ــان [ آموختیم تا ش ]داوود[  ن نره ]س

؟ ]خ رات[ جنگتان هفظ كند پس آیا شما سپاسگزارید

ــران 80)انبیاء  «   بوس»( هرچند طبق نظر برخی مفس

اسلحه د اعم و تهاجم مانند نره، شمشیر و  هرگونه

؛ 2۶9، 7 تا[،]بی شــود )طوســم، نیزه را شــامل مم

( و م با توجه به قراین 90، 7 ،1372 طبرســــم، 

یات قرآن  به معنم «  بوس»موجود در آ جا  در این
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را دارد.  هاجنگباشـــد كه جنبه هفاظ  در نره مم

ـــیرانی، )مکارم ( و برخی روایات ۴71، 13 ،137۴ ش

کنند. می دییتأرا «  بوس»نیز مصـــداق نره برای 

 (۴، 1۴ ،ق 1۴03؛ مجلسم، 7۴، 2 ،ق 1۴0۴ )قمم، 

ی هاسالح نیترشر تهیپا بته  قط تجهیزات مادی و 

هر نمان به عنوان یک وظیفه ق عی اســــالمی برای 

ــ  )مکارم ــگیری کا ی نیس ــیرانی، پیش ، 7 ،137۴ ش

ــده، 22 ــگیرانه ذکرش (، بلکه عالوه بر تدابیر پیش

سبی  سانی که بتواند د اع منا گاهی وجود نیروی ان

تواند عامل پیشگیری در برابر میان خود نشان دهد 

شد، قرآن کریم انجمله  شمن با س د ضرت  یهادرخوا ه

در آران رسا  ، ونارت هارون را م رح کرده  موسی

ــ  که  ــیاق آیات و روایات  بر بنااس ــده م رحس  ش

سی برای جبران  کن  نبان ضرت مو شم  ه در هنگام خ

با عدم پذیرش  رعون خشــمگین  دیترســیمبود، نیرا 

شتر گردد )طباطبایم،   1۴17 شود و  کن  نبانش بی

خِي »(: ۵9۶، 2۴ ،ق 1۴20؛  خر ران ، 3۴، 1۶ ،ق
َ
َو  

ْلهج َمِعيَ ِرْدءًا  ْرســـِ
َ
انًا َ أ ْ صـــَ ج ِمنِّي ِ ســـَ

َ
َهارجونج هجَو  

ْن یجَكذِّبجونِ 
َ
َخافج  

َ
َصدِّقجِني ِإنِّي    هارون ان و برادرم؛ «یج

آورتر اســ  پس او را با من به دســتیار   من نبان

ــیل ــدیق كند نیرا ممگس ــم مرا دار تا مرا تص ترس

ند یب كن كذ که 3۴)قصــــ   ت هایی  یا وجود نیرو  )

بتوانند اطالعات اخبار دشــــمن را به رهبر جامعه 

ری اس  چنانکه در ی منتقل کنند ضروریگمیتصمبرای 

سی ضرت مو س :  مورد ه َصي َو جَا»آمده ا ْق
َ
َء َرججل  ِمْن  

َتِمرجوَن ِبسَ 
ْ
ي ِإنَّ اْ َمَيَ َیأ َعي َقاَل َیا مجوســَ  اْ َمِدیَنِة َیســْ

حِینَ  اصــــِ نَّ َ َس ِمَن ا  َ اْخرجْج ِإنِّي  و ان  «؛ِ َیْقتجلجوَك 

آمد  دوان دوانترین ]نق ه[ شـــهر مرد  دورا تاده

ــورت  ــران قوم درباره تو مش ــم س ]و[ گف  ا  موس

شو من كنند مم شهر[ خارج  شند پس ]ان  تا تو را بك

رو ( اناین20)قصـــ  م هســـت جدا ان خیرخواهان تو

به عنوان نیروی اجرایی  خدا  هدان در راه  جا  بهم

ندهیکارگ گاه  ر عا  هقتجهیزات نیز محبوب در ی ت
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ند: قرار می َقاِتلجوَن ِ ي »گیر ِذیَن یج ِحبُّ ا َّ ِإنَّ اّللََّ یج

ّفًا كَ  ِبیِلِه صــَ وص  ســَ نَّهجْم بجْنَیان  َمْرصــج
َ
 خدا ق یهقدر »؛ أ

ــف  ــف در ص ــانم را كه در راه او ص ــ  دارد كس دوس

ــرب ــده ان س اند جهاد چنانكه گویم بنایم ریخته ش

 (.۴)صف  كنندمم

که  رد نتواند در مقابل دشــــمن با درصــــورتی

تجهیزات یا نیروی انســــانی مقابله کند بهترین 

ـــ  چنانکه راه، هجرت و دوری کردن ان  ـــمن اس دش

ـــحاب کهف چنین کردند:  َو ِإِذ اْعَتَزْ تجمجوهجْم َو َما »اص

شجْر َ كجْم َربُّ  وجوا ِإَ ي اْ َكْهفِ َیْن
ْ
كجْم ِمْن َیْعبجدجوَن ِإالَّ اّللََّ َ أ

قاً  ْمِركجْم ِمْرَ 
َ
ِتِه َو یجَهّیِْئ َ كجْم ِمْن   و چون ان ؛ «َرْهَم

ند كناره گر تید پرستكه جز خدا مم انآن هها و آن

 رهم پس به رار پناه جویید تا پروردگارتان ان 

ــما در كارتان  خود ــتراند و برا  ش ــما بگس بر ش

 (.1۶)کهف گشایشم  راهم ساند 

 جانبه با دشمنجهاد همه .۵ – 3

ــورتی ــالمی اعم ان درص ــمن به کیان جامعه اس که دش

ـــ  که با رمادیرکیان مادی یا  ی همله کند النم اس

ستور به هفظ  صورت گیرد،  ذا خداوند د وی مقابله 

ـــو بهآمادگی نظامی و هرکات انفرادی و گروهی  ی س

  رماید:دشمن داده اس  انجمله می

یَُّها ا َِّذیَن آَمنجوا خجذجوا هِْذَركجْم َ اْنِفرجوا ثجَباتٍ » -
َ
 َیا  

ِو اْنِفرجوا جَِمیعاً 
َ
 ایدایمان آوردها  كسانم كه ؛ « 

سلحه خود را  شید ]ا شمن[ آماده با ]در برابر د

]به جهاد[ بیرون روید یا  گروهگروهبرگیرید[ و 

 (.71)نساء  طور جمعم روانه شوید به

َقاِتلجواْ » - یلِ  ِ ي َو ِب ِذینَ  اّللِّ  ســــَ َقاِتلجونَ  ا َّ  َوالَ  كجمْ یج

َتدجواْ  ِحبُّ  الَ  اّللَّ  ِإنَّ  َتْع َتِدینَ  یج و در راه خدا  ؛«اْ مجْع

ــما مم ــانم كه با ش جنگند بجنگید و م ان با كس

كاران را  جاون ند ت خداو ید نیرا  گذر ندانه درن ا

 (.190)بقره  دارددوس  نمم

َناِ ِقیَن َو » - اَر َو اْ مج فَّ ِهِد اْ كج َجا َها ا نَِّبيُّ  یُّ
َ
َیا  
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َواهجْم َجَهنَّمج َو ِبْئسَ 
ْ
یرج ااْرلجْظ َعَلْیِهْم َو َمأ ــِ ا  ؛ «ْ َمص

پیامبر با كا ران و منا قان جهاد كن و بر آنان 

شان در جهنم خواهد بود و  سخ  گیر ]كه[ جا  ای

 (.9)تحریم  چه بد سرانجامم اس 

به معنای « نفر»ان ماده « انفروا»در آیات  وق 

شدن ان چیزی و روی  س  )ابن آوردندور   به چیزی ا

در مورد جنگ ( و نمانی که ۴۵9، ۵ ق، 1۴0۴  ارس،

به جنگ اســــ   آوردنرود به معنای روی به کار می

ـــفهانی، ، رارب۴99 ،3 ،137۵ )طریحی،  ق، 1۴12 اص

به معنای نایل کردن « قتل»ان ماده « قتال(. »817

قتال به معنای نبرد   ذا روح ان جسم و کشتن اس ،

ص فو ، سلحانه و محاربه خواهد بود )م  ،9 ،13۶8 م

ــل به معنای « جهد» ادهان م« جهاد»( و 19۶ در اص

س  )رارب شق  ا صفهانی، طاق ، نیرو و م  ق، 1۴12 ا

که ۴8۶، 1 ق، 1۴0۴  ارس، ؛ ابن208 مانی  ( و ن

شود  النی جهاد کرد، مراد به کار انداختن گفته می

شم،  س  )قر شق  و تالش ا  ،1371قدرت خود و تحمل م

تواند در مقابل دشمن درونی ( این تالش هم می77، 2

یعنی نفس باشــد و هم دشــمن بیرونی که در روایتی 

ــده  نیز پیامبران  ــاره ش به هر دو نوع جهاد اش

ــ :  ِبي عَنْ اس
َ
نَّ : اّللَِّ  عَْبدِ   

َ
ِریٍَّة، َبَعثَ   ا نَّبِيَّ    ــَ  ِبس

 اْلَْصَغَر، جَِهادَ ا ْ  َقَضوجا ِبَقْومٍ  َمْرَهباً : َقالَ  َرَجعجوا َ َلمَّا

ولَ  َیا: ِقیلَ  اْلَْكَبرج، اْ جَِهادج  َبِقيَ  وَ   َما وَ  ،ّللَِّ ا َرســـج

َهادج  َهادج : َقالَ  اْلَْكَبرج؟ اْ ِج  ادقامام صــــ ؛ا نَّْفسِ  ِج

یامبر رمود:  تاد،  گروهی پ را برای نبرد  رســــ

شتند  رمود: آ رین به قومی که جهاد  نمانی که برگ

هاد اکبر باقی ماند. اصــــغر را انجام دادند و ج

سیدند: یا  صحاب[ پر سول]ا س ؟  هللا ر جهاد اکبر چی

، 9 ق، 1۴29كلینم، ) هضـــرت  رمود: جهاد با نفس.

ـــمن باید به بهترین وجه (378 . ا بته جهاد با دش

انجام گیرد  ذا قرآن دستور داده اس  تا هق جهاد 

ــود:  در راه  و؛ «َو َجاِهدجوا ِ ي اّللَِّ َهقَّ جَِهاِدهِ »ادا ش

خدا چنانكه هق جهاد ]در راه[ اوســــ  جهاد كنید 
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مراتب  نیتریعا ( نیرا هق جهاد به معنای 78)هج 

صانه و  قط در راه خدا  س  یعنی جهادی خا  جهاد ا

ـــیرانی، ؛ مکارم۴12، 1۴ ،ق 1۴17 )طباطبایم،   ش

( یا جهادی که هین نوع کوتاهی در 182 ،1۴ ،137۴

( یا 2۵1، 17 م، 198۴ور، آن صورت نگیرد )ابن عاش

 ،ق 1۴19جهاد با مال و نبان و جان )ابن كثیر، 

(. تعابیر دیگر قرآن درباره جهاد نیز این 398، ۵

ـــتور به می دییتأهقیق  را  جهاد »کند، انجمله دس

که می« کبیر فار  ید: در برابر ک ما َ اَل تجِ ِا » ر

َهادًا َكبِ  ِبِه ِج ِهْدهجْم  َجا َكاِ ِریَن َو  س ان پ؛ «یراً اْ 

هام گر تن ان[ قرآن  با ]ا  ع  مكن و  طا كا ران ا

هاد  بزرگ بپردان به ج نان  قان  با آ (. در ۵2) ر

یعنی با  گردد؛یبرمبه قرآن « به»این آیه ضـــمیر 

ــم،  توان آیه (،  ذا می273، 7 ،1372 قرآن )طبرس

شمنان مجاهده  سیر نمود: با قرآن با د را چنین تف

کن که مراد تالوت آیات قرآن بر مشــــرکان، بیان 

ـــ  )طباطبایم،  هج اتمامهقایق آن و   بر آنان اس

( به نظر برخی ان مفســران، جهاد 229 ،1۵، ق 1۴17

ــای تالش  کری،  رهنگی و  ــه معن ــه ب در این آی

سوره  رق س  نیرا  شده تبلیغاتی ا ان در مکه نانل 

و دســتور جهاد مســلحانه در مکه صــادر نشــده بود 

 (.122، 1۵ ،137۴ شیرانی، )مکارم

س  که  با کفار برای  ابتدایي جهادالنم به ذکر ا

 ۵02، 7 ،138۵آنادی بشر ان شرک )سبحانی تبریزی، 

 اذن هاآن ان رخي قهاســــ ، ب اختالف مورد (۵10 -

صوم ، 21 ،13۶2)نجفی،  .دداننمي النم آن در را مع

س  که اعدهو تحلیل  (11  والی ِ  بر بنای نیز چنین ا

 مدّبر، و مدیر نمان، به آگاه شــــرایط جاما  قیه

قدام در را وي بودن مأذون توانمي  كار این به ا

 جاما نظرانِ  صـــاهب با مشـــورت ان بعد نظامي مهم

 (۵8۶و  ۵8۵، 9 ،1389 آملی، )جوادی .كرد استنباط

هایی ان جهاد تهاجمی در برابر دشــــمنان نمونه

داخلی و خارجی در آیات قرآن کریم انعکاس یا ته 

ستاوردهای  شکار د س ؛ به عنوان نمونه نابودی آ ا
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س  را می ضدانقالبجریان  توان هرک  جهاد گونه دان

به عنوان یکی ان انقالبیون به آتش  که هضرت موسی

ریان ندن گوســـا ه ســـامری به عنوان دســـتاورد ج

َقاَل َ اْذَهْب َ ِإنَّ َ سَ ِ ي »انجام داده اس :  ضدانقالبش

اسَ َو ِإنَّ َ سَ َمْوِعدًا َ ْن تجخْلَ  ــَ ْن َتقجوَل الَ ِمس
َ
َفهج اْ َحَیاِق  

نَّ  فًا َ نجَحرَِّق ْیِه َعاِك ْلَ  َعَل ِذي َظ هج َو اْنظجْر ِإَ ي ِإ ِهسَ ا َّ

ْسف ِسَفنَّهج ِ ي اْ َیمِّ َن ه بهره گف  پس برو ك؛ «اً ثجمَّ َ َنْن

تو در نندگم این باشــــد كه ]به هر كه نزدیس تو 

زنید و تو را موعد  نآمد[ بگویم ]به من[ دســــ  

كه هرگز ان آن تخلف نخواهم كرد و  هد بود  خوا

ــته مالنمش بود  بنگر  ]اینس[ به آن خدایم كه پیوس

سترش ممآن را ق عًا مم كنیم ]و[ در سونانیم و خاك

ــیم رودریا  هم نین جریان مباهله  (.97)طه  میپاش

( را 7۶3و  7۶2 ،2 ،1372 )طبرســم،  خاتم پیامبر

َ َمْن َهاجَّسَ »توان یکی ان هرکات جهادی دانســــ : می

َنْدعج  َعاَ ْوا  ْل َت قج َجاَءَك ِمَن اْ ِعْلِم َ  َما  ْعِد  یِه ِمْن َب  ِ

َساَءَنا َو نِ  ْبَناَءكجْم َو ِن
َ
ْبَناَءَنا َو  

َ
َسَنا َساَءكج   ْنفج

َ
ْم َو  

َسكجْم ثجمَّ َنْبَتِهْل َ َنْجَعْل َ ْعَنَة اّللَِّ َعَلي اْ كَ  ْنفج
َ
«اِذِبینَ َو  

شم كه تو را ؛  پس هر كه در این ]باره[ پس ان دان

ید  یای ند بگو ب جه ك حا با تو م مده  ــــل[ آ هاص [

سرانتان و ننانمان و ننانتان و ما  سرانمان و پ پ

ـــان نزدیس خود را  ـــما خویش ـــان نزدیس و ش خویش

را بر  خدا  عن ســــپس مباهله كنیم و  می راخوان

ائ  (. اعالم بر۶1عمران  )آل قرار دهیم انیگودروغ

ان مشرکان و دادن مهل  چهارماهه برای تسلیم شدن 

به  هل 1۵ - 1)تو یه ان ا تاب( گر تن جز به ) ک تو

به 29 خدا )تو با اموال در راه  ( ۴1( و نبرد 

ی دیگری ان هرکات جهادی نیروهای انقالبی هانمونه

ــمن  ــی  در برابر دش ــاس و بیانگر آخرین مرهله هس

 هستند.

 ی ريگ جهينت .4

ــی » ــاس ــ  و « هس واکنش در برابر برخی هوادث اس
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نه« انقالب» یادی در نمی ناگون دگرگونی بن های گو

سب   سی ن سیا صادی، هقوقی و  اجتماعی، اخالقی، اقت

س  ضر مراد ان  به قبل ان انقالب ا که در پژوهش ها

س   ذا پیروان انبیاآن بعث صداق    پیامبران ا م

ی هالمعادو « دشمن»خواهد بود. « نیروهای انقالبی»

ـــم به معنای بدخواه و  عربی آن ان قبیل عدو و خص

ـــ  هتی اگر ر تارش در  متجاون به هقوق دیگران اس

 ظاهر چیزی نشان ندهد.

به  جه  ی  و تو جامع به  جه  با تو قرآن کریم 

نیانهای بشری برای سعادت انسان، هساسی  صری  و 

ی در مقابل دشــــمنان برای نیروهای اجانبه همه

ــان  ــ  که مراتب آن را میانقالبی نش توان داده اس

 چنین برشمرد:

شناخ   (ا ف سپس  شمنی و  شمن و د پذیرش وجود د

شرکان  شی ان، کفار، م صادیق آن ان قبیل  شمن و م د

ــاء و بدی  درمجموعو برخی ان اهل کتاب که  به  حش

نیســــتند. هدف  رخواهیخ مؤمنانامر کرده و برای 

ــلی  ا بوده و هآنو ارتداد  مؤمنانها گمراهی آناص

 در تالش بر سل ه بر نیروهای انقالبی هستند.

های مختلف دشمنی برای رصد کردن شناخ  نمینه (ب

های انقالب. قدرت نیرو ی   دشــــمن در برخی  و تقو

نه قادات، برخی  روع دین، نمی یل اعت ها ان قب

ستر  صادی و گفتار ب سائل اقت سائل خانوادگی، م م

پیدا می مؤمنانمناسبی برای بدخواهی و اضرار به 

صی  بی ر عوامی، ا کنتفرقهکند و با  شخ ی، تخریب 

 .زدیخیبرمنیروهای انقالبی و جنگ روانی به دشمنی 

ضا نیروهای انقالبی  (ج شفاف موا صری  و  تبیین 

های  به نیرو مک  که عالوه بر ک بل دشــــمن  قا در م

 شود.استفاده دشمن می انقالبی، مانا سوء

تدابیر پیشــــ (د خاذ  های ات نه برای نیرو گیرا

ضایل  ستگی به   انقالبی نظیر تقوی  اعتقادات، آرا

اخالقی، دق  در نحوه ارتباط با دشــــمنان و عدم 

ها و تهیه تجهیزات النم و پیشــــر ته آنتبعی  ان 

رون برای هکوم  اســـالمی جه  پیشـــگیری ان تهاجم 
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و ناشناس جامعه  شده شناختهدشمن و ارعاب دشمنان 

 می.انقالبیِ اسال

ـــــ ــمن اعم ان جهاد جهاد همه (هـ جانبه با دش

صادی، تبلیغاتی در  سلحانه یا جهاد  رهنگی، اقت م

 شکل آن. نیترکاملمراتب و  نیتریعا 

 فهرست منابع .5

 هاکتابالف( 

 و معارف اسالمی( ی، تهران، دفتر مطالعاتمحمدمهد، فوالدوند)ترجمه  قرآن کریم [1]

 (بطالیاب، مدرسه االمام ع ى بل )ترجمه مکارم شیرا ی، ناصر، قم البالغهنهج [2]

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.من ال یحضر  الفقيه(، ق 1413، محمد بل ع ی )هیبابوابل [3]

 تونس، دارالتونمیة ل نشر. ،التحریر و التنویرم(،  1984ابل عاشور، محمد بل طاهر ) [4]

 االسالمی. االعالم قم، مکتب ،اللغة لمقایيسا معجم ،(ق 1404احمد ) فار ، ابل [5]

 دارالفکر. بیروت، ،النهایة و البدایةق(،  1407ابل نثیر، اسماعیل بل عمر ) [6]

 ، دارالکتب الع میة.، بیروتالقرآن العظيم تفسير (،ق 1419تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )[7]

 دارصادر. دارالفکر/ ،بيروت ،العرب لسان ،(ق 1414) مکرم بل محمد منظور، ابل [8]

 ، بیروت، دارالفکر.األشراف أنساب(، ق 1417یحیى ) بل ، احمدبالذرى [9]

 ، قم، تمهید.همگام با وحي(، 1393بهجت پور، عبدالکریم ) [10]

 بماتیل، ، اصفهانشناسي ا؛ منظر قرآن کریمدشمن، (1391) آبادی، جوادجمشیدی حمل [11]

 قم، اسراء. ،قرآن در قرآن (،1381جوادی آم ی، عبداهلل ) [12]

 قم، اسراء. ،تسنيم تفسير ،(1389) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت [13]

 ، قم، اسراء.نطرت در قرآن( 1390) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت [14]

 العربی. بیروت، دارالفکر ،للقرآن القرآنى التفسير ،(تابی) عبدالکریم خطیب، [15]

 دهخدا. نامه لغت، تهران، دانشگاه تهران / موسمه نامهلغت(، 1377انبر )دهخدا، ع ی [16]

مل بل محمد ) [17] مة آل، قمأعالم الدین ني صفات المؤمنين(، ق 1408دی مى، ح س البیت ، مؤ

 

دمشتتت ،  بیروت / ،القرآن ألفاظ مفردات ،(ق 1412) محمد بل حمتتتیل اصتتتفهانی، راغب [18]
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 الدارالشامیة. / دارالق م

 (، قم، والء منتظر )ی اخامنه امامشناسي در کالم دشمن(، 1391رضایی، محمدحمیل ) [19]

، بیروت، دار لکتاب الکشيياف عن حقائغ غواما التنزی (، ق 1407)  مخشتتتری، محمود [20]

 العربی.

 ، قم، موسمه امام صادقمفاهيم القرآن(، 1385سبحانی تبریزی، جعفر ) [21]

 انقالب استتناد تهران، مرنز ،نرهنگي رهيانت و اسييالمي انقالب ،(1382محمد ) شتتجاعیان، [22]

 اسالمی.

 .الکتاب بیروت، عالم ،اللغة ني المحيط ،(ق 1414) اسماعیل عباد، بل حبصا [23]

 انتشتتاراتقم،  ،بالقرآن و السيينة القرآن تفسييير نى الفرقان ،(1365) محمد تهرانى، صتتادقى [24]

 اسالمى. فرهنگ

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمى.الميزان نى تفسير القرآن(، ق 1417) لیمحمدحمطباطبایى،  [25]

 .وناصرخمر، تهران، انتشارات نى تفسير القرآن انيالبمجمع (،1372) فضل بل حملطبرسى،  [26]

 ، دارالمعرفه.، بیروتالبيان نى تفسير القرآن جامع (،ق 1412طبرى، محمد بل جریر ) [27]

 ، دارالتراث.بیروت ،الملوک و األمم تاریخ (،1387تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) [28]

 تهران، مرتضوی. ،النيرین مطلع و البحرین مجمع ،(1375) محمد بل فخرالدیل طریحی، [29]

 ، قم، عالقبندیان.العُدة ني أصول الفقه، (ق 1417طوسى، محمد بل حمل ) [30]

 ، بیروت، داراحیاء التراث العربى.نى تفسير القرآن انيالتب تا(،)بی  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت [31]

 .ریرنبیام، تهران، نرهنگ عميد(، 1377عمید، حمل ) [32]

ضی، [33] سالميب انقالب ،(1387محمدرحیم ) عیو شه و ها؛مينه ا  نمایندگی قم، نهاد ،آن هایری

 رهبری.معظم  مقام

 ، المطبعة الع میة.، تهرانتفسير العياشي(، ق 1380عیاشى، محمد بل ممعود ) [34]

 عالی. آمو ش و فرهنگ تهران، و ارت ،اسالم تکاملي انقالب ،(1361) الدیلجالل فارسی، [35]

فاتيا الغيب((، ق 1420فخر را ى، محمد بل عمر ) [36] ، داراحیاء بیروت ،التفسييير الکبير )م

 التراث العربی.

 قم، هجرت. ،العين کتاب ،(ق 1409) احمد بل خ یل فراهیدى، [37]
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 و ل طباعة بیروت، دارالمالك ،القرآن وحى من تفسييير ،(ق 1419) محمدحمتتیل اهلل،فضتتل [38]

 النشر.

 ، انتشارات الصدر.، تهرانتفسير الصانى(، ق 1415) مالمحملفیض ناشانى،  [39]

 ، دارالکتب اإلسالمیة.، تهرانقاموس قرآن(،  1371) انبریع قرشى،  [40]

، مکتبة آیة اهلل المرعشتتی ، قمنقه القرآن(، ق 1405) سييعيد بن هبة اهراوندى،  لیالدقطب [41]

 .النجفی

 بیروت، دارالشروق. ،القرآن ظالل نى ،(ق 1412) سید قطب، [42]

 .، دارالکتابقم ، القمي ريتفس (،ق 1404) قمى، ع ى بل ابراهیم [43]

میل ) [44] شمن(، 1391نریمی، ح ضرت حدیث د سخنان مقام معظم رهبری ح سي: مجموعه  شنا

 ، تهران، پیام ماندگار.شناسيای پيرامون دشمناه خامنه آیت

 دارالحدیث. ، قم،الکانيق(،  1429ن ینى، محمد بل یعقوب ) [45]

 .حیات طیبه ،، اصفهانشناسي در آیينه وحي و نظام ار؛شيدشمن، (1389) گنجور، مهدی [46]

 ، قم، دارالحدیث.الحکم و المواعظ عيون (،1376لیثى واسطى، ع ى بل محمد ) [47]

باقرمج متتتى،  [48] مد مدتقبل  مح مة (، ق 1403) یمح بار االئ لدرر اخ عة  جام حار األنوار ال ب

 .بیروت، دارإحیاء التراث العربی، االطهار

 معارف. نشر قم، دفتر ،پيامدها و ها؛مينه اسالميب انقالب ،(1387) منوپهر محمدی، [49]

 الحمیل. دار محبىتهران،  ،القرآن هدى من ،(ق 1419) محمدتقی مدرسى، [50]

 تب یغات تهران، ستتا مان ،قرآن دیدگا  ا؛ تاریخ و جامعه ،(1388) محمدتقی یزدی، مصتتبا  [51]

 اسالمی.

ی امام پژوهش و، موسمه آمو شى ، قمشناسىقرآن(، 1380) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت [52]

 خمینى

 ارشاد و فرهنگ تهران، و ارت ،الکریم القرآن کلمات نى التحقيغ ،(1368) حمل مصطفوى، [53]

 اسالمی.

 قم، صدرا. ،آثار مجموعه ،(1378) مرتضی مطهری، [54]

 .ریرنبیام، تهران، متوسطنرهنگ نارسي (، 1375معیل، محمد ) [55]
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 اإلسالمیة. تهران، دارالکتب ،الکاشف تفسير ،(ق 1424) محمدجواد مغنیه، [56]

 االسالمیة. تهران، دارالکتب ،نمونه تفسير ،(1374ناصر و همکاران ) شیرا ی، مکارم [57]

 ، قم، نغمات.شناسيتاریخ اسالم با رویکرد دشمن(، 1390انبر )مهدی پور، ع ی [58]

 .نتاب بوستان قم، ،شيطان با انیپايب مصاف(، 1386) اهللفتح نجار ادگان، [59]

 ، دارالکتب االسالمیه آخوندی.جواهر الکالم، تهران(، 1362) محمدحملنجفی،  [60]

 ، قم،  مزم هدایت.شناسي ا؛ دیدگا  امام خمينيندشم(، 1384نگارش، حمید ) [61]

 ، دارالکتب الع میة.بیروت ،اسباب نزول القرآنق(،  1411واحدى نیشابورى، ع ى بل احمد ) [62]

 ، بیروت، دارالکتب الع میة.الکبرى الطبقات (،ق 1418واقدی، ابل سعد ) [63]

 هانامه انيپامقاالت و  (ب

سدشمن»(، 1376س مانپور، محمدجواد ) [1] سال  ،«خميني امام دیدگا  ا؛ يشنا صبا ،  ص نامه م ف

 .83 – 59، ص 30، شماره 8

، «تورات و قرآن در آن با مواجهه یهاو يشيي و دشييمن مفهوم»(، 1394شتتبانی، اعظم ستتادات ) [2]

 نارشناسی ارشد ع وم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا  نامهانیپا

نارشناسی ارشد ع وم قرآن  نامهانیپا، «شناخت دشمن ا؛ منظر قرآن»(، 1393محمد نام، سجاد ) [3]

 .و حدیث دانشگاه امام صادق

 نارشناسی نامهانیپا، «قرآن نگا  ا؛ دین دشمنان با مقابله هایرا »(، 1393مخ صی، غالم رسول ) [4]

 .مشهد عالی آمو ش مجتمع العالمیة المصطفی قرآن جامعة ع وم و تفمیر ارشد

 ج: منابع اينترنتی

 (1395خرداد  14)تاریخ   khamenei.irا  سامانه  بیانات مقام معظم رهبری [1]

 


