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ک با اسالم یساز یجهان یراهبردها  *برائت سوره 123 هیآ بر دیتأ

 1ادرسیفر محسن
 2یخان یحاج یعل

 3مقدم یوسفی محمدصادق
 دهیچک

یادي یهاسنت ،یدر نصوص اسالم ها، آن نیتر ارائه شده که مهم یاجتماع استمرار نظاماتو  ایجاد یبرا ز
. است یو ماد یانحراف ،یبر هر نوع تفکر التقاط یناب اله یهاو ارزش شهیاند یروز یجهان و پ شدنیاسالم

 یسالما ی  جهان هجامع یسوبه لمانانمس یشرویپ یرا برا یو ارزشمند قیعم اریبس هدیبرائت، ا هسور  123 هیآ
 ینادرست ریتفاس ایو  بوده توجهیپژوهان نسبت به جوانب مختلف آن بکرده که غالبًا قرآن انیبه آن ب یابیو دست

 وهشژاند. پنموده لیو تحل ینظر، جوانب مختلف آن را بررسبا دقت زین یبرخ ان،یم نیاند و در ااز آن ارائه داده
مختلف  یراهبردها یو واکاو نییها، در صدد تبداده یابیمحتوا در ارز  ی  فیو توص یفیک لیحاضر با روش تحل

انتشار  یبرا ئتبرا هسور  123 هیآ دهیمقاله آن شد که ا نیا ندیاسالم برآمده است. برآ کردنیجهان یبرا هیآ نیا
خود  یرهنگف هابتدا در عرصبا مقاومت در برابر دشمنان،  یستیبا یاسالم هاست که جامع نیاسالم ا ی  حداکثر 

 کافر  معاند   یهابا حکومت ،یامت اسالم مصالح  تیمناسب و با رعا تینموده، سپس در موقع تیرا تقو 
پذ ،«یر یناپذانعطاف»با  تینها درمرز مبارزه کرده و هم از فرهنگ کفر را از خود دفع  یفرهنگ یر یهرگونه اثر

 کند. 
  .یاله ژهیو  تیقتال، تقوا، مع مقاومت، مرز، همکافران  معاند  اسالم،  یساز یجهان م،ی: قرآن کر یدیکل نواژگا

  

                                                           
یخ ارسال:   یخ پذیرش:                      31/03/1399* تار  )مقاله پژوهشی(         25/06/1399تار

 m.faryadres@modares.ac.ir /تهران مدرس تیدانشگاه ترب رشته علوم قرآن و حدیث یدکتر ی. دانشجو1
 ali.hajikhani@modares.ac.ir مسئول(/ سندهی)نو تهران مدرس تیدانشگاه ترب ثیگروه علوم قرآن و حد  اری. دانش2
 yousefimoqaddam@isca.ac.ir /یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم اری. دانش 3
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  مقدمه -1
. در نصوص کندیها جهان را اداره ممتعال بر اساس آن یهستند که خدا ینیمجموعه قوان ،یاله یهاسنت

 ابعاد قیبه مطالعه و تحق ،یاسالم علوم دانشمندان و محققان که دارد وجود یادیز یهاسنت یاسالم
 ریمختلف درگ یهابزنگاه در گرچه که است آن نیقوان نیا برجسته تیخصوص. اندپرداخته آنها گوناگون

َد  َفَلن   هیآاند؛ اما منطق قرآن در شده یمتضاد یگوناگون و حت ریتفاس ت   َتج  ُسنَّ ه   ل 
د اللَّ َد  َلن   َو  الً یَتب   َتج 

ت   ُسنَّ ه   ل 
و  اللَّ  ودنب «رییتغ» و «لیتبد» قابل ریغ از یحاک یخیتار یقطع شواهد و( 43/ 35: فاطر) الً یَتح 

، 1381 صدر،/ 111-113صص، 7ج، 1384 ،یمطهر/ 58ص ،17ج، 1390 ،ی)طباطبائ دارد هاآن
 .(33-34صص
 هیآاست که در  یکردن فرهنگ ماد ریگنیاسالم بر جهان کفر و نفاق و زم یروزیپ ها،سنت نیا جمله از
  َرهُیل ه 

ه ن  یالد   َعَلی ظ  ذ هیآ و( 9/ 61: صف؛ 28/ 48: فتح؛ 33/ 9: برائت) ُکل  َن یَو َلو  قاَتَلُکُم الَّ
باَر ُثمَّ ال  د 

َ ُوا اْل  ُدوَن َول  یَکَفُروا َلَولَّ  اتیآ نیا از. است شده حیتصربدان ( 22/ 48 :)فتح راً یال َنص ا َو یج 
جبهه  و گرفت خواهد یاله صبغه کمال، و تمام صورته ب و قطع طوره ب جهان نیا که شودیم برداشت نیچن

 زین)ره(  ینیراستا، امام خم نی. در همشودیم ریگنیکفر با تمام قدرت و امکاناتش، شکست خورده و زم
 و خارجی استیس در را قتیحق و تیواقع نیا ما»: دینمایم میترس نیچن را یاسالم انقالب کالن راهبرد

 سلطه کردنکم و جهان در اسالم نفوذ گسترش درصدد که میانموده اعالم بارها مانیاسالم الملل  نیب
 رد زمیکمون و داریهیسرما زم،یونیصه فاسد هایشهیر دنیخشکان درصدد ما...  .میهست و بوده خوارانجهان
 ستوارا هیپا سه نیا بر که را ییهانظام بزرگ، خداوند تیعنا و لطف به م،یاگرفته میتصم ما. میهست جهان

ه رسول اسالم   نظام و میکن نابود اند،دهیگرد  هایلتم زود، ای رید و میینما جیترو استکبار جهان در را)ص(  اللَّ
 .(81ص ،21ج تا،یب ،ینی)خم «بود خواهند آن شاهد دربند،
ودش را کار خ یعیآن را فراهم کرد تا قانون طب نهیزم دیبا ،یقانون هر شدن یاتیعمل یبرا که است یهیبد

 نیا یبا التزام به مقدمات آن، به تحقق و اجراساز دیمسلمانان با زیاسالم ن کردنیجهان یبرا لذا انجام دهد.
چه  یو دارا ستیاسالم چ گیر شدنهانج یبرا قرآن دهیااست که  نیاما سؤال مهم ا ند؛یمهم کمک نما

 هیآبا دشمن ذکر شده که دو مورد آن در  ییارویرو یبرا یمختلف یهادهیا میاست؟ اساسًا در قرآن کر یابعاد
ای  

َ
ذ   هایأ

ُلوا   َءاَمُنوا   َن یالَّ ذ   َقات 
َن  ُلوَنُکمی َن یالَّ ار   م  ُکفَّ ُدوا  یل   َو  ال  َظةً  ُکم  یف   ج  ل  َلُموا   َو  غ  نَّ  اع 

َ
 َمَع  اللهَ  أ

ق  
ُمتَّ  دیکن کاریپ هستند شما همجوار که کافرانی با د،یاآورده مانیا که کسانی ای»(: 123/ 9)برائت:  َن یال 

ذکر  «کندمی اریی را آنان و است شگانیتقواپ با خدا که دیبدان و ابندیب سرسختی و صالبت شما در دیبا و
 که ورتص نیا به اند؛شده ریتفس ضعف دچار یمختلف جهات از ه،یآ نیا ریتفس انیب در مفسرانشده است. 

 متفاوت هدیعق یدارا مسلمانان را جوارهم کفار از مراد یبعض ،کرده انیب یدفاع جهاد به را قتال ریتفس یبرخ
 یمنطق ارتباط زین اکثراً  و کرده ذکر قتال نیهم به مربوط را کفار برابر در غلظت ییدایپ ریتفس غالباً  کرده، اعالن

 یبرخ ن،یب نی. در ااندنکرده ذکر هیآ یهابخش گرید با انیمتق با متعال یخدا تیمع بر یمبن یانیپا فقره نیب
جوانب  ع،یو بد قیعم یریبرائت(، با تفس هسور ریقرآن )تفس انیدر کتاب ب ،یاخامنه اللهتیآ ریاز مفسران نظ

 لیدله ب هیآ نیا که ردیگیم جهینت نیچن انیقرار داده و در پا یهدف مذکور مورد بررس یرا در راستا هیآ نیا



 
 

 

ک یساز یجهان یراهبردها   29    ادرسیفر  محسن/ سوره برائت 123 هیبر آ دیاسالم با تأ

 یاتیآ نیو پرمعناتر نیترپرعمق از(، مؤمنان توسط اسالم کردنیجهان به)دستور  بزرگ یحکماشتمال بر 
راستا، پژوهش حاضر  نیهم در .(751ص، 1396 ،یا)خامنه نمود یمعرف توانیم برائت هسوراست که در 

رار دهد ق یو واکاو لیو ابعاد مختلف آن را مورد تحل دهیا نیمقاله به دو بخش، در صدد برآمده ا میبا تقس زین
 ،اً یانث و داشته را نخست بخش یربنایز حکم ،اولً  که است مقاله دوم قسمت آن، عطف هنقط ن،یب نیکه در ا

 هشوپژ در ریز سؤالت ،رونیازا. شودیم یابیارز روز اتیادب با متناسب مقاومت، گفتمان ت  یتقو جهت در
 :شد خواهد دنبال حاضر
 را هاآن توانیم چگونه و ستیچ اسالم سازينيجها یبرا برائت هسور 123 یهآقرآن در  یهادهیا  -

 کرد؟ یسازادهیپ
 دهند؟یرا تحت پوشش قرار م یابوده و چه گستره یچه ابعاد یدارا هادهیا نیا  -

 کفار با قتال به وردست حیصر صورته ب نکهیا به توجه با هیآ نیا که داشت توجه دیبا قیتحق هنیشیپ هدربار
 به تیعنا با توجهات نیا و است یمجاز یفضا در توجه کانون مختلف جهات از کرده، صادر را مرزهم

 شتریب اریبس آن، به پاسخ و یپراکنشبهه بر تمرکز با و هایهراساسالم و داعش مانند یمبارز انیسلف عملکرد
 :از عبارتند که دارد وجود زین مستقل یپژوهش اثر دو ن،یا کنار در. است شده

، یآباداءیض محمد دیس از «برائت سوره 123 هیآ ریتفس کافران، چشم یکور مومنان، شکوه» جزوه( الف
 رینظ یاز جهات هیآ ریبه تفس ه،یمختلف آ یاجزا کیبا تفک قیتحق نیدر ا مؤلف .تهران بهاران انتشارات

انواع غلظت و... پرداخته و دستاورد آن را با لحاظ  نییدر قتال، تب« األقرب فاألقرب»ضرورت التزام به قاعده 
 ذکر «بهتو هسور ریتفس»تحت عنوان  یبرائت، در کتاب هسور اتیآ گرید انیب همیضموبه  هایبازنگر یبرخ

 یدارا اساساً  بلکه است؛ متفاوت حاضر مقاله کردیرو با تنها نه کتاب نیا جهت،نیا از. است کرده
؛ اسالم با تمرکز بر دو محور است یهستند؛ در مقاله حاضر بحث انتشار حداکثر زین یمتفاوت یهابرداشت

 . ستین نیشده، چن ادیلکن در نوشتار 
ک با ،(یاسالم ممالک حاکمان) بیقر عدو مسأله در یجهاد هیسلف دگاهید یبررس» مقاله( ب  هیآ رب دیتأ

. 99-114صص، 6 شماره ،یپژوهیسلف مجله ،انیفرمان یمهد و یلطف اکبریعل از «توبه سوره 123
 اندپرداخته آن نقد و یبررس به ه،یآ نیا از هایسفل ناصواب و خاص برداشت طرح با مقاله نیا در محققان

 .ندارد ارتباط حاضر مقاله انیب با میمستق طوره ب که
 ؛یافت شد یمجاز یدر فضا« غلظت»در خصوص  زین یلیتحل اداشتی یتعداد هرچند ن،یا بر افزون

 از یبرخ در ،وجود نیا با. نشد مشاهدهخصوص  نیدر ا یمستقل یتفحص صورت گرفته، اثر پژوهش با اما
 :از عبارتند که شده پرداخته موضوع نیا به میمستق ریغ طوره ب مقالت

، 23 شمارهزنان،  یمجله مطالعات راهبرد ،یااز محمدرضا هزاوه« خشونت یمعناشناس» مقاله( الف
 .40-13صص، 1383
 یاجتماع یهاپژوهش مجله ،مصباح ونیهما نیاز حس «نفاق با برخورد و مواجهه روش» مقاله( ب
 .182-163صص، 1390، 92 هشمار ،یاسالم
-386صص، 1379، 15-14 هنقد، شمار کتاب مجله ،رشاد اکبریاز عل «مدارا و خشونت» مقاله( ج
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405. 
 و نیشیپ ارآث سودمند جینتا به یوفادار و حاضر پژوهش زیمتما و نو برداشت و نگاه به تیعنا با نیبنابرا

 .است یباق خود قوت به قیتحق نیا انجام ضرورت ها،آن از یوربهره

 یشناس مفهوم -2
 :شودیم فیتعر هستند، نییتب ازمندین که یدیکل مفهوم دو ریز در

 نیدر ا اما ،هستند ییهاضعف یدارا کیارائه شده که هر یمتعدد فیتعار« راهبرد» یبرا :راهبرد( الف
ست که از ا ایمناسب و پو ییبر اساس الگو ستهیبا کی« شدن  »تا « بودن»ها از فصل مشترک اکثر آن ان،یم
 که یسازمیتصم ر  یجهت، به قواعد کالن و فراگ نی. از اشودیم ادی یاستراتژ ایحلقه اتصال، به راهبرد  نیا

 راهبرد ند،یآیم کاربه ندهیاز آ یو در هر مقطع دهستن یانگارندهیآ یبرا رکانهیز یهایسازچاره و هنر حاصل
 .(630ص، 1ج، 1396 همکاران، و)خسروپناه  ندیگویم

ه ب را خود تالش تمام مسلمانان که است نیا زین اسالم کردن یجهانمراد از : اسالم یساز یجهان( ب
کنند  روزیحاکم بر جهان پ ی  ماد یهارا بر ارزش یقیحق یهاارزش و یدیببندند تا با گفتار و رفتار توح کار

ذ ُهَو  بر یمبن متعال یخدا هوعدو  َسَل  یالَّ ر 
َ
ُهدی َرُسوَلهُ  أ ال  َحق   ن  ید َو  ب  َرهُیل   ال  ه 

ه   ن  یالد   َعَلی ظ 
 ُکل 

 .سازند محقق را( 9/ 61: صف؛ 28/ 48: فتح؛ 33/ 9: برائت)

 کردن اسالم یجهان یراهکارها -3
 تندعبار مختصر صورته وجود دارد که ب کردن اسالمجهانی یبرا وهیعمدتًا چهار ش م،یمنطق قرآن کر در

 :از
ُع  رینظ یاتیبا تأمل در آ وهیش نیا :دعوت( الف لی اد  َك  ل  یَسب إ  ب  َمة   َر ک  ح 

ال  َظة   َو  ب  ع  َمو  َحَسَنة   ال   َو  ال 
ُهم   ل  ت جاد  الَّ َسن یه   یب  ح 

َ
که  شودیبرداشت م نیکه از مفاد آن چن شودیم استفاده( 125/ 16نحل: ) أ

(، یوگوها )و نه مذاکره مصطلح امروزاز حکمت، موعظه و جدال احسن در گفت یرویمسلمانان با پ
 یعلم غلبه و ظهور نیهم زین ایانب کار اساس ،غلبه دهند. مسلماً  یاله ریغ یهاخود را بر نگرش ینیبجهان
/ 12/ 27 ،یآملی)جواد شودیم اسالم تیحقان شدنروشن باعث که بوده همراه حّجت و برهان با که است

1396). 
َمُلوَن  رینظ یاتیآ از قهیطر نیا :مقاومت( ب ما َتع  ُه ب 

نَّ ا إ  َغو  َت َو َمن  تاَب َمَعَك َو ال َتط  ر  م 
ُ
م  َکما أ َتق  َفاس 

 گونهچیکه امکان ه یطیاست که مسلمانان در شرا نیها او مراد از آن دیآی( بدست م112/ 11: هود) ر  یَبص
 منحرف آن از و دنباش داشته استقامت خود یدیتوحه شیاندو  ینیببر جهان ،دنرا ندار نید غیتبل یبرا یتیفعال

 .نشوند گردانیرو ای
 انورم آن از منظور نکهیا به تیعنا با اما ،اصطالح گرچه در قرآن بکار نرفته است نیا :قهرمانانه نرمش( ج

/ 08/ 29 ،یاو اوج است )خامنه یرساندن جامعه به نقطه تعال و مقصود به افتنی دست یبرا هنرمندانه
 از شود،یم ریتعب مصالح یبرخ جهت به کفار با صلح به آن از مواقع یبرخ در ،ینید اتیادب در و( 1392

ن   َو  رینظ یاتیآ م   َجَنُحوا إ  ل  لسَّ َنح   ل  ل   َو  َلَها َفاج  ه   َعَلی َتَوکَّ
هُ  اللَّ نَّ م   ُهَو  إ  َعل   ُع یالسَّ ( 61/ 8)انفال:  ُم یال 



 
 

 

ک یساز یجهان یراهبردها   31    ادرسیفر  محسن/ سوره برائت 123 هیبر آ دیاسالم با تأ

ک کهاست  ییجویپقابل   .دارند صلح به لیتما که دارد یکافران با صلح یبرقرار بر دیتأ
 اتیهستند، از درنگ در آ دهندهیاری ریمس نیدر ا یبه طرق کیدارد و هر یجهاد که اقسام مختلف :جهاد( د

ُلوَن ما َلُکم  ال  َو  یهآ هجملاز  یمختلف َعف َو  ه  الل   ل  یَسب یف ُتقات  َتض  ُمس  َن  َن یال  جال   م  ساء   َو  الر   َو  الن 
دان   ل  و 

 هب مضارع، صورته ب قتال هواژ انیمتعال در آن با ب یاست که خدا افتیدر قابل( 75/ 4 :)نساء ال 
 نور دبتوانن هاآن تا داده مستضعفان یآزاد یبرا را معاند کافر   یهادولت با «یشگیهم مبارزه» دستور مؤمنان

 .ندینما افتیدر را تیهدا
 ست؛ا حاکم یاسالم هجامعبر  یطیدارد که چه شرا نیبه ا یراهکارها، بستگ نیاز ا کیهر نشیگز مسلماً 

 ای کی به اسالم کردن یجهان یهاوهیش کردن محدود یمعنا به حاضر، پژوهشکه  شایان ذکر استرو از این
 برائت هسور 123 یهآاسالم بر اساس  شدنیجهان یراهکارها لیو تحل نییدرصدد تب ؛ بلکه ستین امر دو

 است 

 برائت هسور  123 یهآ به استناد با اسالم؛ کردنیجهان یراهبردها -4
 ی یهآاساس  بر

َ
ذ   هایأ

ُلوا   َءاَمُنوا   َن یالَّ ذ   َقات 
َن  ُلوَنُکمی َن یالَّ ار   م  ُکفَّ ُدوا  یل   َو  ال  َظةً  ُکم  یف   ج  ل   یخدا ،غ 

 :است ریز قرار به هاآن لیتحل و نییتب که نموده انیب اسالم شدنیجهان یبرا را راهبرد دو متعال

 یاسالم هجامع مرز  هم کافر یهادولت با ییابتداجهاد  -4-1
 هدیا شبردیپ یمناسب برا تیموظف است که در موقع یامت اسالم برائت، هسور 123 یهآاساس  بر

خصوص، دو مسأله مهم  نیوارد قتال شوند. در ا یاسالم هجامعمرز خود، با کفار هم نید ق  یو دق مانهیحک
ه عجاممرز با آن بر عصر حاضر و دوم، بحث قتال با کفار هم قیو تطب هینزول آ ی: اول فضادینمایجلوه م
 . یاسالم

 اسالم نید به را اعراب و خود قوم )ص(توجه داشت که پس از آنکه رسول الله  دیاول با مورد هدربار
 اهتمام ممالک گرید دعوت به خود مبارک عمر اواخر در ند،گروید اسالم به العربرةیجز مردم و فراخواندند

 آن منظور، نیا یبرا .(81-80صص ،11، ج1414 رضا، دیرش/ 52ص، 11ج، 1412 ،ی)طبر دندیورز
 انیومر خصوص در را امر نیا داراإلسالم، به نیسرزم نیکترینزد عنوانه ب شام به غُمبلّ  فرستادن با حضرت

امر منجر  نیرا به قتل برسانند که ا )ص( اللهرسول فرستاده که داد دستور منطقه آن حاکم لکن کردند؛ دنبال
متعال با  یمسائل، خدا نیاز ا پس .(756-755صص، 2ج، 1409 ،یرخدادها شد )واقد یبه بروز برخ

 األقرب» هقاعددستور داد تا بر اساس  یاسالم هجامعبه عناصر مؤمن حاضر در  برائت هسور 123 یهآنزول 
 مقابله به د،زیستنمی مسلمان عراق   به نیسرزم نیترکینزد در ییایجغراف لحاظ از که کفار نیا با ،«فاألقرب
، 1420 عاشور،ابن/ 172-173صص، 16، ج1420 ،یفخرراز/ 52، ص11، ج1412 ،ی)طبر بپردازند

 چنانچه .(532-531صص، 35، ج1394 ،یآملیجواد/ 127ص ،5ج، 1372 ،یطبرس /230ص، 10ج
 ؛هستند گریکدی با مشترک مرز یدارا که است نیسرزم دو به مربوط مورد، نیا در بحث ،اولً  است روشن

هاُکُم یال  یهآ هنیقربه  ،اً یثان ذ   هُ الل  ن 
ُلوُکم  ف  یَن َلم  یَعن  الَّ ن  د  ین  َو َلم  یالد   یقات  ر ُجوُکم  م 

وُه یخ  ن  َتَبرُّ
َ
ُکم  أ م  ار 

لَ  ُطوا إ  س  م  یَو ُتق   که است منظور کفار از دسته آن بلکه ست؛ین کفار ههمقتال مربوط به  ،(8/ 60)ممتحنه:  ه 
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 نیا بر. ندبود رومکفار  ه،یآ نیا نزول زمان در و اسالم صدر در که شوندیم مردم به قتیحق دنیرس از مانع
 از برخی ،یاسالم نیسرزم یبرا حاضر زمان در مصداق نیتریمنطق ق،یتطب و یجر باب از و اساس
 دنیرس از مانع که هستند یکافر یهادولت کافر، نیسالط یبرا و اسالمی مناطق بر حاکم ظالم های¬دولت

 .شوندیم خود کشور مردم به تیهدا نور
 حاکمان جوار،هم کفار از متعال یخدا مراد نکهیا بر یمبن هیآ نیا از انیسلف یبرخ برداشت ر،یتفاس نیا با
 ینیادیبن اصول اسالم چراکه بود؛ خواهد نادرست ،(27-28،صص1981 فرج،)عبدالسالم  است یاسالم

ارتداد  یبه معنا گر،ید یامخالفت صرف در مسأله ،و اساساً  شوندیها مالک کفر محسوب مدارد که رّد آن
بدان  قاً یعم که، در حالینمود یجار زبان بر را هاآن ظاهر به یکس اگر یحت و باشد کفر آن هلزمتا  ستین

 ریغ یمتعال راهکارها یحالت، منافق خواهد بود که خدا نیو در بدتر شودیباور نداشت، کافر محسوب نم
  ای یهآها بنابر از آن یکیها اعالن نموده که مقابله با آن یبرا ینظام

َ
ب   َهایأ

د   یالنَّ اَر  جاه  ُکفَّ ق َو  ال  ُمناف   َو  َن یال 
ُلظ   م  یَعلَ  اغ   همچنین ؛(77ص، 5ج، 1372 ،ی)طبرس است یعلم جهاد( 9/ 66: میتحر ؛73/ 9)توبه:  ه 

د، وجود نداشته باش یها اثبات شود که اگر عنادمعاند بودن آن دیبا سوکیاز  ،یبه فرض کفر حکام اسالم
َدنَّ  یهآ هنیقربه  گر،ید یهم نادرست است و از سو هاآنقتال با  عتاً یطب َشدَّ  َلَتج 

َ
اس   أ ذ َعداَوةً  النَّ لَّ  آَمُنوا َن یل 

ذ َو  ُهوَد یال   َرُکوا َن یالَّ ش 
َ
ترند که است که خطرناک یمبارزه با آن دسته از کفار ،تیاولو(، 82/ 5)مائده:  أ

 صرف فهم ،افزون بر این .(109-108، صص1396و همکارن،  یدر زمان حاضر، مستکبران هستند )لطف
 ت،ینها در .است قبول رقابلیغ و مذموم یامر که بوده یرأ به ریتفس مصداق آن، نزول یفضا به توجه بدون هیآ
 .هستند معاند که است یکتاب اهل از کافر یهادولت با مؤمنان جهاد انیب مترصد هیآ

رفته، تنها  کاره ب قرآن اتیآ در یمختلف یساختارها با که قتال هشیراست که  یدوم هم گفتن همسأل هدربار
 ،ی)عبدالباق است حاضر پژوهش بحث به مرتبط کاربرد مرتبه چهار با افتعال و بار 67 با مفاعله باب در

 هک است نیطرف از یکی ینابود جهت در «طرفه دو نبرد» یمعنا به قتال چراکه ؛(535-534صص، 1364
 نیالدی)رض دارند دللت یمشارکت نیچن به ساختار دو نیا تنها د،یمز ابواب مختلف یساختارها نیب از

 نی( و ا19-21صص، 4ج، 1429 ،یشرتون /151ص تا،یب األعرج،نظام/ 196ص، 1ج تا،یب ،یاسترآباد
ک زین انیاست که لغو یانیب  ،9ج ،1368 ،یمصطفو/ 665ص ،1412 ،یاصفهانراغبدارند ) دیبر آن تأ

 .(196ص
است که  یبه زمان مربوط( 39 /22؛ حج: 191-193 /2 بقره:)مثاًل  اتیاز آ یموارد، برخ نیا نیب در

( هم مربوط به 111و  29 /9؛ توبه: 75/ 4نساء: )مثاًل  یباشد و برخ یدشمن مترصد مبارزه با نظام اسالم
ها بزرگ، با آن یهدف یبرا یستیمسلمانان با ولی ،نداشته باشد یکیزیف یدشمن تحرک ،است که اساساً  یزمان

 یاقتضا فوق هیآقتال در  رایز ،حاضر است قیمراد تحق یانیمفهوم پا ر،یدو تعب نیا نیب ازبه مبارزه بپردازند. 
 یرزمکافر  هم یهابا دولت که ستین مطلب نیا ذکر درصددبحث،  مورد هیآچرا که را دارد؛  یبرداشت نیچن

مرز  معاند کافر  هم یهاکه با دولت دیگویمطلق م طور هبلکه ب د؛یکه با شما قصد محاربه دارند، مقابله کن
 نیهم فقط مشکل شود گفته تا شودینم محدود خاص نقطه کیامر به  نیو ُپر واضح است که ا دیجهاد کن

 تا وستهیپ طورهب را جهاد نیا که دیگویم مؤمنان به هیآ. شد تمام مسأله آن، بر یروزیپ با که بود جامعه کی
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 ،10ج، 1420 عاشور،ابن/ 1737ص ،3ج، 1425)قطب،  دیده ادامه خود با مرزهم کافر   دولت   وجود زمان
 ،یآملیدارد )جواد ییابتدامسأله دللت بر جهاد  نی( که طبعًا ا404ص، 9ج، 1390 ،ییطباطبا/ 230ص

 درصدد او و شود رزم وارد یکس با بخواهد دشمن که است یزمان دفاع ،اساساً  .(532، صص35، ج1394
 بخاطر ندهیآ در مرزهم کفار ای مرزهم کفار   نیا با که شودینم برداشت هیآ از آنکه حال د؛یآیبرم خود از دفاع
 که تاس ییابتدا جهاد فیتعر با مفهومهم یانیب نیا و دیینما جهاد «مسلمانان هیعل» زشانیآمکیتحر اقدام

 سر از تیهدا موانع برداشتن و متعال یخدا تیرضا جلب هدف با و معصوم ریغ امام و معصوم امام اذن با
 نگرفته صورت دشمن یسو از یاقدام کهیدرحال رد؛یپذیم صورت معاند دشمنان با یاسالم هجامع راه

 .باشد
 است یاتیآ کننده دییتق کرده، انیب دیّ مق صورت به را جهاد که یاتیآ شود اشکال است ممکن ن،یا وجود با

است  ینیواپس یی  نّص نها ه،یآ نیکه اوًل ا شودی. در پاسخ گفته مداندیم مجاز مطلق صورته ب را قتال که
پس از آنکه  یعنیآن لحاظ داشت؛  یبرا یو شرط دیق نیشیبا نصوص مراحل پ توانیکه مطلق بوده و نم

اواخر  ،اً بیو تقر دیخطرات مانند تحرکات مشرکان مکه از آن دفع گرد یشد و برخ لیتشک یحکومت اسالم
مرزتان که هم یکافر یهامتعال به مؤمنان دستور داد که اآلن با دولت یبود، خدا )ص(الله عمر با برکت رسول

، 1425محقق شود )قطب،  نیحکومت الله بر زم یبرقرار هنیزمتا  دیهستند و با شما دشمن هستند، جهاد کن
موضوع  دیو...، با دیناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مق رینظ ییهادر بحث اً یثان .(1737ص ،3ج

 نیرد؛ اک یدو شرط موجود باشد تا بتوان قاعده را جار نیا . به عبارت دیگر، بایدواحد و حکم متفاوت باشد
و در  یموارد، موضوع جهاد دفاعدر آن ؛ متفاوت است گرید اتیو آ هیآ نیاست که موضوع در ا یدر حال

ست، ذکر شده ا یها جهاد دفاعکه در آن یبه موارد هیکردن آ دیمق ن،یاست. بنابرا ییابتداموارد، جهاد  نگونهیا
 . ستین حیصح

 در مرا نیا اساساً  بلکه ست؛ین جهاد نیا اثبات صدد در هیآ نیا که داشت توجه یستیبا حال، نیع در
، 1396 ،یا)خامنه است توجه مورد یجهاد نیچن شروع جهت صرفاً  ه،یآ نیا در و شده اثبات قبل، اتیآ

 111 و 29 اتیآ رینظ یاتیآ در یدرنگ با اولً  چراکه است؛ تریمنطق انیب نیا که رسدیم نظره ب .(748ص
 را آن تیمشروع زین مؤمنان و شده اثبات اتیآ نیا در یجهاد نیچن که دیآیم بدست نکته نیا برائت،ه سور
ک نکه،یا بر افزون. است نموده اشاره بدان هیآ نیا که دانندینم را آن شروع جهت لکن اند؛کرده فهم  هیآ دیتأ

. تاس امر نیهم کننده دییتأ(، ندارند اشاره یجهت نیچن به که یگرید اتیآ)برخالف  هامرزهم با مبارزه بر
. است( آن اثبات نه)و  مبارزه نیا جهت انیب مترصد هیآ که شودیم برداشت نیچن زین هیآ نیا هراظ از ،نیبنابرا

 ارزهمب به دشمنان با یتصنع یهاارزش بر یقیحق یهاارزش یروزیپ یبرا یستیبا مسلمانان ،به هر حال
 .بپردازند

 ینعیشکل جهاد متفاوت است؛  ینظرند که گاه نیمبارزه بر ا نیا هدامن نییدر تب یبرخ ،وجود نیا با
 یظاهر یبتوان با تصرف در معنا دیشا نیب نیو در ا شودیم دهیکش یفکره مبارزمسلحانه، به  کاریمسأله از پ

ان در زمان مسلمان. در نتیجه، داد یتسر زین ی(، آن را به نبرد فکرییایجغراف یهامرزمسلحانه با هم کاری)پ هیآ
 .شتر استیب کتر وینزد یبروند که خطرشان برای امت اسالمد سراغ کسانی یغاتی با دشمنان، اول بایتبل همبارز
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مبارزه با آن را  یستیکند، باد مییجوامع مختلف را تهدگری یمادعنوان نمونه در عصر حاضر که خطر ه ب
بلکه  ت؛سیمشهور ن یی  اصل جهاد ابتدا یفراموش یبه معنا نیمقدم بر مبارزه با مذاهب باطله قرار داد. البته ا

 در .(198، ص8، ج1371رازی، یشتوجه داشت )مکارم هاتید در مبارزه به اولویمعناست که با نیصرفًا به ا
 اما است؛ قبول قابل و شودیم محسوب مهم یامسأله امر نیا گرچه که گفت دیبا هم مسأله نیا یابیارز
 جهاد، نیهم مقدمات از یکی ،اً یثان دارد؛ مسلحانه رزم بر دللت که است هیآ ظهور مخالف انیب نیا ،اولً 

 ادامه در مبسوط صورته ب که دارد اشاره امر نیهم به هیآ هادام اتفاقاً  که هاستتیاولو لحاظ با یفکر همبارز
 .است یکیزیف مبارزه به محدود ه،یآ در جهاد نیا هدامن ظاهراً  ،نیبنابرا. شد خواهد انیب

 
 کردن اسالم  یجهاد بر جهان نیداللت ا یچگونگ -1-1-3

 :اندکرده ذکر ریز صورت دو به را معاند جوار  هم کافر   یهامیرژ با ییابتدا جهاد حکمت   مفسران، از یبرخ
 در رایز ،کرد شروع کترینزد دشمنان از نخست دیبا شك بدون ،مبارزه روش و كیتاکت نظر از( الف

به آنجا هجوم برده و  کیمانده و کفار نزد یاز مجاهدان خال یصورت مبارزه با دشمنان دورتر، بالد اسالم
 ،ی)طبراناست تر و جهاد با او واجب شتریب کیخطر دشمن نزد ،نیبنابرا .برندیم نیکانون اسالم را از ب

 ،یطبرس: نک /323ص ،2، ج1407 ،یزمخشر /374ص ،4، ج1405جصاص،  /368ص ،3ج، 2008
 .(196ص ،8، ج1371 ،یرازیشمکارم /47ص ،6، ج1415 ،یآلوس /127ص ،5ج، 1372
 کرد قتال به شروع آنجا از بتوان تا ندارد وجود دورتر کفار با قتال یبرا یحّد  نکهیا به تیعنا با( ب

 ،یآلوس ؛127ص ،5، ج1372 ،یطبرس /324ص ،5ج تا،یب ،یطوس /374ص ،4ج، 1405 جصاص،)
 /374ص ،4ج، 1405بر سر راه وجود دارد )جصاص،  کیکفار نزدنام ه ب یمانع و( 47ص ،6ج، 1415

 هنیهز ،بوده و طبعاً  شتریب ،او نسبت به دشمن دورتر هدربار( که اطالعات ما 47ص ،6ج، 1415 ،یآلوس
 دشمن با بتداا که است نیا عاقالنه پس ،است ترآسان او با نبرد در جبهه بر تسلط و کمتر مراتب به او با مبارزه

 .(196ص ،8، ج1371 ،یرازیش)مکارم شد جهاد وارد ترکینزد
 یلیموضوع بوده و اساسًا خ نیا هلزم هانیاما ا اند؛یو منطق حیخود صح یجا هها بحکمت نیا گرچه

 ییبخواهد با دشمنان خود وارد رزم ابتدا یاجامعه یاست که وقت یهیو بد یعیطب نیا یعنیهستند؛  روشن
 شود؛یاهداف احساس نم نیبا ا هیفقره از آ نیبه ذکر ا یازین ،نی. بنابراکندیها شروع ممرزشود، ابتدا از هم

همسلمانان ب شودیکه باعث م یجهاد وهیش خواهدیم هیبزرگتر اشاره داشته باشد. آ یبه حکمت هیآ نکهیمگر ا
ُلوا  اعالن  ،یاخامنه اللهتیجهت، حضرت آ نی. از ادینما انیکنند، ب یخود را جهان نید جیتدر ذ   َقات 

 َن یالَّ
َن  ُلوَنُکمی ار   م  ُکفَّ  در که کرده ذکر قرآن یحکمران یهایشگفت از یکی انگریمتعال را ب یخدا یاز سو ال 

( یاسالم جوامع در کفر جوامع کردن هضم و اسالم کردن یجهان یبرا)تالش  بزرگ یحکم کوتاه، یعبارت
 روزیپ و دیکرد جهاد خود با مرزهم کافر   یهاحکومت از یکی با که نیهم دیگوینم قرآن .است کرده انیب را

 استقرار با تا دهند ادامه جهاد نیا به دائماً  دیبا مسلمانان که دیفرمایم بلکه است؛ تمام تانرسالت د،یشد
د ها مخالف باشانسان یکه با آزاد نماند عالم در یکافر دولت و شود برقرار ایدن بر قتیحق جهان، در دیتوح

بر وجوب جهاد با همه  هیدللت آ د،ینمایم دییمسأله را تأ نیآنچه ا .(748، ص1396 یا)خامنه
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کاول، نبرد با هم همرحلها( است که در از آن یکافر  معاند )و نه بخش یهاحکومت قرار  دیجواران مورد تأ
 /374ص ،4، ج1405جصاص،  /368ص ،3ج، 2008 ،یطبران /52ص، 11ج، 1412 ،یگرفته است )طبر

 /404ص ،9، ج1390 ،یطباطبائ /47ص ،6، ج1415 ،ینک: آلوس /172ص ،16ج، 1420 ،یفخرراز
ُلوا   آیه ن،یافزون بر ا .(347ص ،13، ج1406 ،یتهرانیصادق ذ   َقات 

َن  ُلوَنُکمی َن یالَّ ار   م  ُکفَّ  یدستور ال 
 ،3ج، 1425)قطب،  دهند گسترش را اسالم ا،یدن طرف   هراز باید مسلمانان  نکهیبر ا یاست مبن

ُلوُهم   َو  یهآاست که  یمطلب نیا و (همان ،یطباطبائ /1738-1737صص َنة   َتُکوَن  اَل  َحتَی  َقت  ت   ُکوَن ی َو  ف 
هُ  ُن یالد   له   ُکلُّ ُلوَن  ال َلُکم   ما َو  یهآ و( 39/ 8انفال  /193/ 2)بقره  ل  َعف َو  الله   ل  یَسب یف ُتقات  َتض  ُمس   َن یال 
َن  جال   م  ساء   َو  الر  دان   َو  الن  ل  و 

مردم  کان،ی)انذار نزد )ص(رسول الله  یفرهنگ هریس و بدان اشاره دارد زین ال 
 زیاو و صحابه در دعوت  مردم به اسالم ن یجهان( و نظام نیبا سالط ینگارو نامه عرب رهیجزمکه، سراسر 
 ،3ج ،1425قطب،  /47ص ،6، ج1415 ،یآلوس /172ص ،16ج، 1420 ،ی)فخرراز گذاردیبر آن صحه م

  .(196ص ،8، ج1371 ،یرازیشمکارم /80ص ،11، ج1414رضا، رشید  /1737ص
ک با زین یبرخ که نماند ناگفته  حال نیع در است، قانون و اصل کی جوارهم کفار با جهاد نکهیا بر دیتأ

است  زیباشد، تقدم مبارزه با او جا شتریب ترکینزد از دورتر دشمن   خطر یوقت که دارند حیتصر
 کیتقدم را در صورت وجود معاهده با کفار  نزد نیهم ا گرید ی( و برخ196ص ،8ج، 1371 ،یرازیش)مکارم

 یدللت دارد که وقت هیآ نینظرند که ا نیبدون اشکال دانسته و بر ا ن،یامر مسلم یول ایامام  دیو صالحد
امام  نکهیواجب است که از خودشان دفاع کنند، ولو ا ییاسالم در خطر باشد، بر مسلمانان در هر جا حدود

 رازی،ابوالفتوح  /127ص ،5، ج1372 ،یطبرس /324ص ،5ج تا،یب ،یها نباشد )طوسآن نیعادل هم در ب
ر کف اریدعوت به حق )و نه ممانعت از اخت یجهاد با کفار را برا ،یطوس خیالبته ش .(82ص ،10ج، 1408

بنابرآنچه که ذکر شد،  .(324ص ،5ج تا،یب ،یدانسته است )طوس زیناسازگار خواهد بود( جا فیکه با تکل
 هجامعمرز با کافر هم یهابا دولت وستهیاسالم، مبارزه پ کردنیجهان یقرآن برا یراهبردها نیاز بزرگتر یکی

 است. یاسالم

 مؤمنان در غلظت ییدایپ -2-3 
ُدوا  یل   َو بر  یمبن هیبنابر قسمت دوم آ  َظةً  ُکم  یف   ج  ل   ییدایکردن اسالم، پ یجهان یبرا دهیا نیدوم ،غ 

 :دیآیم یپ در آن، لیتحل کهغلظت در مؤمنان از نظرگاه کفار است 

 مفهوم غلظت  -1-2-3
ُدوا  یل   َو  ریدر تفس یبرخ َظةً  ُکم  یف   ج  ل   یبرا و مقدمه ربنایحکم ز هیقسمت از آ نینظرند که ا نیبر ا غ 

  ُلوا ذ   َقات 
در برابر  «یریناپذانعطاف» یو غلظت در آن به معنا ذکر شده ریداشته که با تأخ را ُلوَنُکمی َن یالَّ

ها هضم رّقت داشته و در آن ینیبو جهان یها از جهت فرهنگدر مقابل آن دیمؤمنان نبا یعنیکّفار است؛ 
 )راغب انیمورد اتفاق غالب لغو سوکیاست که از  یمفهوم نیا .(750، ص1396، یاشوند )خامنه

مفسران  و( 250ص ،7، ج1368 ،یمصطفو /449ص ،7ج، 1414 منظور،ابن /612ص، 1412 ،یاصفهان
 ،یطبرس /324ص ،5ج تا،یب ،یطوس /374ص ،4ج ،1405جصاص،  /53ص ،11ج ،1412 ،ی)طبر
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 ،یاءآبادیض /246ص ،11، ج1419الله، فضل /404ص ،9، ج1390 ،یطباطبائ /127ص ،5ج ،1372
 یمختلف اتیآ گر،ید یو از سو باشدیم زی( ن538، ص35، ج1394 ،یآملیجواد /540، ص2، ج1392
 :شودیها اشاره متنها به سه مورد از آن ریکه در ز دینمایم دییآن را تأ

د   یهآمتعال در  ی( خداالف ذ َو  الله   َرُسوُل  ُمَحمَّ اءُ  َمَعهُ  َن یالَّ دَّ ش 
َ
ار َعَلی أ ُکفَّ  یهایژگیاز و یکی ال 

 ریها نفوذناپذکه شما هم در برابر آن خواهدیرا شدت در برابر کفار ذکر کرده و از مسلمانان م یمؤمنان  واقع
َنا َو همچون آهن:  د؛یباش َزل  ن 

َ
َحد أ س   ه  یف َد یال 

 
 .(25 /57: دی)حد د  یَشد َبأ

  ای یهآ( ب
َ
ذ َهایأ َتدَّ ی َمن   آَمُنوا َن یالَّ ُکم   ر  ن  ه  ید َعن   م  َف  ن  ت  ی َفَسو 

 
م   اللهُ  یأ َقو  ُهم  ی ب  بُّ وَنهُ ی َو  ح  بُّ ة   ح 

لَّ ذ 
َ
 َعَلی أ

ن م 
ُمؤ  ة   َن یال  زَّ ع 

َ
ر  َعَلی أ کاف  اقتدار در  یعنیمؤمنان را عزت،  اتیاز خصوص گرید یکی( 54/ 5)مائده:  نیال 

 است. کرده یبرابر کفار معرف
مقاومت کرده و سازش  دیکه در برابر کفار با دهدیو مؤمنان دستور م )ص(متعال به رسول الله  یخدا ج(

م  : دننداشته باش یمیو تسل َتق  َت  َکما َفاس  ر  م 
ُ
ا ال َو  َمَعَك  تاَب  َمن   َو  أ َغو  هُ  َتط  نَّ ما إ  َمُلوَن  ب  )هود:  ریَبص َتع 

11 /112).  
ود، در خ شةیاند یانتشار حداکثر یتالش برا یهستند که در راستا یبنابر آنچه ذکر شد، مؤمنان افراد

 .رندیپذینم ریها تأثنشان داده و از آن یریناپذبرابر کفار از خود انعطاف

 کفار برابر در یر یناپذانعطاف هدامن -2-2-3
صورت گرفته  یمختلف یرهایتفس باشد،یدر برابر کفار چه مقدار م یریناپذانعطاف هدامن نکهیا در

ُدوا  یل   َو  عبارت ه،یآ ییبا توجه به بخش ابتدا یبرخ.است َظةً  ُکم  یف   ج  ل  از  یکیرا مرتبط با بحث قتال با  غ 
 ای( 324ص ،2ج، 1407 ،ی)زمخشر «یریرگیت، جنگ و اساخشونت در مجاز ایشدت » ریسه تفس

، 1374مکارم،  /1740ص ،3ج، 1425)قطب،  «یآمادگ نیا شینما ایدر هنگام قتال  ییو پابرجا یستادگیا»
 ،یکاشانضیف)نک:  اندهر دو معنا کرده ای(  و 538-539، صص35، ج1394 ،یآملیجواد /198ص ،8ج

عاشور، ابن /47ص ،6، ج1415 ،یآلوس /577ص ،5ج، 1368 ،یمشهدیقم /390ص ،2ج ،1415
آن را صرفًا در بخش  هدامن زین گرید یبرخ .(81ص ،11ج، 1414 رضا،رشید  /231ص ،10، ج1420

 /204ص ،2ج، 1423 مان،یسل بن)مقاتل  اندگفتن، مناظره، مکاتبه و.... ذکر نمودهسخن رینظ یارتباطات
دو  نیبه ا را یاسفرههم و ینینشهم فروش، و دیخر ل،یدل هاقام یبرخ .(374ص ،4ج ،1405جصاص، 

آن در  یبرا یامحدوده چیهم ه یبرخ ت،یدر نها و( 174ص ،16ج ،1420 ،یفخررازدسته اضافه نموده )
 ،یطبرس /53ص ،11ج، 1412 ،ی)طبر دیو سرسخت باش دیاند که در برابر کفار شدو مطلقًا گفته نظر نگرفته

الله فضل /347ص ،13، ج1406 ،یتهرانیصادق /404ص ،9ج، 1390 ،یطباطبائ /127ص ،5ج ،1372
 یاجرا در تیقاطع ریبا تفس یبه قسمت قبل دیمطلب را مق ستی( که اساسًا معلوم ن246ص ،11، ج1419

 .نهاستآ نظر مورد زندگی ابعاد تمام در یا و دیگر رابطه نوع هر در شدت ایاند بر قتال کرده یدستور خدا مبن
ُلوا  انعطاف را صرفًا وابسته به  نیا شانیآن است که ا بیانگر ،انقالب میرهبر حک انیدر ب دقت ذ   َقات 

 َن یالَّ
َن  ُلوَنُکمی ار   م  ُکفَّ  نیبر ا ایشان چراکه داندینم یاسالم هجامعمرز با ارتباطات مسلمانان با کفار هم ایو  ال 
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ُدوا  یل   َو که  است نظر َظةً  ُکم  یف   ج  ل  بر عالوه هیآ نیا و با کفار است ییارویدر رو« مستقل یراهکار» غ 
 انیسخن به م زین «یفرهنگ یراهبرد» کیاسالم اشاره دارد، از  یریگجهان یبرا یراهکار نظام کیبه  نکهیا

 ترشیهرچه ب شرفتیو پ یاسالم هجامعثبات  یراهکار در مواجهه با دشمنان برا نیتریدیو کل نیآورده که اول
 .شودیآن محسوب م

همواره مترصد  یقو یهاملت ن،یب نیدارند و در ا یتبادل فرهنگ گریکدیبا  ،مرزهم یهااساسًا ملت 
 ،یاسیامور س بر طرهیس و تسلط جهت درفکر و فرهنگ خود به آنها  ،زبان لیو تحم فیبر ملل ضع یرگذاریتأث

رهنگ کفار ف و فکر یاسالم هجامع حال اگر .ها در فرهنگ خود هستندکالم، هضم کردن آن کیدر  و ینظام
 ؛رودیم نیاز ب )ص(اسالم  امبریپ رهیاسالم و س انیک ،جیتدرهو ب افتهیتسلط  هاآن بر کفار مک، کمردیبپذرا 

ُلوا  نکنند:  ینینشکرده و عقب یشرویها دستور داده که پقرآن به آن سو،کیاز کهیدرحال ذ   َقات 
 ُلوَنُکمی َن یالَّ

َن  ار   م  ُکفَّ هَ  َمن  »ها آن هزمرخاطر داخل شدن در هاسالم مسلمانان را از تشّبه به کفار ب گر،ید یو از سو ال   َتَشبَّ
م   َقو  ُهم ُعدَّ  ب  ن   بخواهد یاسالم جامعهاگر  ،نی( منع کرده است. بنابرا737ص، 1382 الفصاحه،)نهج  «م 

 یریاثرپذ آنان از باشد مواظب کفار، با جهاد بر عالوه دیبا باشد، داشته را یشرویپ همان و نشود ریگغافل
ك ملت است. ی تیهو فرهنگ»است که  نیا قتیحق .(750-749صص، 1396 ،یا)خامنه باشد نداشته
ه یاست. فرهنگ حاشز مترتب بر فرهنگ یك ملت است. همه چیقی یهای فرهنگی روح و معنای حق ارزش

 ،یا)خامنه« دنال بر فرهنگیه و ذیاست حاشیست، اقتصاد و سیاست نیل  سیه و ذیست، حاشیل  اقتصاد نیو ذ
 اساس است، ملت كی تیمل اساس است، ملت اساس فرهنگ» ،(ره)خمینی امام ریتعب به .(1392/ 09/ 19

یب ،ینی)خم «کنند استعماری را ما فرهنگ که اندکرده کوشش... ]دشمنان[  لهذا و است ملت كی استقالل
 شمناند که یوقت اند.گرفته نشانه را یاسالم انقالب فرهنگ زین معاصر زمان درکفار  اتفاقاً .(57ص ،7ج تا،

 یراب را امکاناتشان تمام شدند، دیناام ینظام اتیعمل لهیوس به رانیا یاسالم انقالب کردن ساقط از اسالم
 و و «فرهنگی غارت» ،«فرهنگی خونیشب»انقالب از آن به  میکه رهبر حک کردند یآورجمع یفرهنگ هجوم

 هر یبرا ضرر و خطر نیتربزرگ جه،ینت در ؛(1371/ 04/ 22 ،یاکردند )خامنه ریتعب «فرهنگی عام قتل»
 دیا کباشند ت ریناپذدر آن جامعه، آنقدر در برابر کفار انعطاف دیکه مؤمنان با است یفرهنگ تهاجم ،یاجامعه

 .(15صالف، 1391 ،یزدیشود )مصباح ریتأثیاو ب
اسالم  شهیگسترش اند یکه در راستا دهدیبه مؤمنان دستور م هیآ یروشن است که وقت ر،یتفس نیا با

قدرت و  تیهنگام قتال متوقف و سست نشوند؛ بلکه با نها در دیتنها بامؤمنان نه نکهیا یعنی نیا د،یجهاد کن
. شودیم یمعنی، اساسًا قتال بو گرنه هدف خود حرکت کنند ریرزم وارد شده و در مس دانیصالبت در م

ُدوا  یل   َو  عبارت نهفته شده است و هینبرد در همان بخش نخست آ دانیدر م یستادگیا ،نیبنابرا  ُکم  یف   ج 
َظةً  ل  . کندیم دیکه هدف موردنظر در قتال را هم تهد دیگویملت سخن م کیدر  یاز خطر نفوذ فرهنگ غ 

( ییزدن )جهاد ابتدادر هنگام َتک دیمراقب باش نکهیبه ا دارد؛یمتعال مؤمنان را از آن برحذر م یخدا رو،نیازا
آن است،  انتشار یتمام تالشتان برا قتیبه آن وابسته و در حق تانتیهو که ییاز او در جا یبه دشمن، پاتک

 . دینخور
 عتقاداتا تمام شامل است، متصور یریناپذانعطاف آن یبرا که ییادامنه عتاً یطب شد، ذکر آنچه اساس بر
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 و هاارزش» و «یهست به نظر یچگونگ و دهیعق» گرو در یفرهنگ هر اساس و اصل رایز شود؛یم هاارزش و
 ناختش به یدوم و گرددیم باز هست آنچه و اتیواقع شناخت بهی اول که است «برجسته و یمتعال یالگوها

 .(15صالف، 1391 ،یزدی)مصباح گرددیباز م کند، ترك دهد یا انجام دیبا انسان که آنچه
 در جهان ریتزو ابزار و قدرت ثروت، غالباً  که یکفره جبه برابر در یریناپذانعطاف شود کهگاه گفته می

 هک است ییعقال هقاعد کی نیا ، زیراستین حیصح فکر نیا کهیحال در است؛ دهیفایب باشد،یم او اریاخت
 جیتدرهب او دشمن بالشک داد، نشان یریناپذانعطاف و یسرسخت خود از دشمن، مقابل در یاجامعه یوقت
 شهیپ هاآن برابر در انعطاف و ینرم اگر بالعکس، و کند؛یم ینینشعقب هاآن هیعل خود تحرکات و مواضع از

ینیشنبا عقب یو حت داده را مسلمانان به شتریب طمع و خباثت جرأت خود به دشمن)کفار( بالشک شود،
، 1405بر خواهند آمد )جصاص،  یدیتوح هشیاندتمام  یکنشهیها هم قانع نشده و در صدد رمحدود  آن یها
 ،16ج ،1420 ،یفخرراز /127ص ،5، ج1372 ،یطبرس /324ص ،5ج تا،یب ،یطوس /374ص ،4ج

 مقابل، طرف نیینشعقب از دشمن اروئی،یرو دانیمدر »اصوًل  .(197ص ،8ج ،1374 مکارم، /173ص
 آمدن جلو قدم كی معنای به دشمنان، مقابل در مبارز ملت نیینشعقب قدم كیهر د؛یآنمی رحم به دلش

 :است ریز مهم آفت دو ظهور آن، هجینت و (1390/ 03/ 14 ،یا)خامنه «اوست شدن مسلط و دشمن
باشد و همواره  یقو یتیماه یجامعه فعال و رو به رشد است که دارا کی ی: زمانفرهنگی استحاله( الف

 یاز اصول امدنیامر هم کوتاه ن نیشرط ا عتاً ی. طبدیحفظ نما دارشهیر یهایشیها را با درنظر گرفتن نواندآن
 شانیهاو ارزش دیدر عقا یو علت یازهیمؤمنان با هر انگ نکهی. ادهدیم لیآن جامعه را تشک تیاست که هو

ه جامع جیتدرهب ند،ینما افتیرا در گانگانیب اتیخود را کنار و نظر شهینشان داده و اند یسست کفاردر برابر 
، 1384 ،یخواهد ماند )مطهر یباق شانیبرا از آن یشده و تنها پوسته و شکل یو خال یاز درون ته شانیاسالم

نََّك ی َفال رینظ یاتیاست که اسالم مسلمانان را از آن در آ یزیچ نی( و ا86ص ،24ج ها ُصدَّ  ال َمن   َعن 
ُن ی م 

ها ؤ  َبَع  َو  ب  دی َهواهُ اتَّ ُکُم ی ال َو  ،(16/ 20)طه:  َفَتر  نَّ هُ  طاُن یالشَّ  ُصدَّ نَّ )زخرف:  ن  یُمب َعُدو   َلُکم   إ 
نََّك ی ال َو  و( 62/ 43 َد  الله   ات  یآ َعن   ُصدُّ ذ   َبع  َلت   إ  ز 

ن 
ُ
لَ  أ  کرده است. ی( نه87/ 28)قصص:  كیإ 

 باشد،یهمان استحاله م هجینتمحور که  نیدر ا یاسالم هجامعآفت  گری: دیماده سلطنظام  ییدایب( پ 
 آن به نیمسلم که شد بناوقتی »است؛  یاسالم هجامعدر  سلطه نیا رشیو پذ یاله ریغ ی  گرسلطه دییتأ

 ناچار.. . نکنند توجه آن به درست را اسالم احکام و نکنند، توجه قرآنی مسائل آن به نکنند، توجه الهی مسائل
 تا،یب ،ینی)خم «شما دیکن قبول که آنها به بکنند هم التماس و بدهند را زشانیچ همه که بشوند طور نیا دیبا
کفار بر مؤمنان قرار  هسلط یبرا یهرگز راهو  ندارد وجود یزیچ نیچن اسالم در آنکه حال ؛(55ص ،18ج

َعَل ی َلن   َو : است داده نشده ر  اللهُ  ج  کاف  ل  ن َعَلی َن یل  م 
ُمؤ  در اسالم ناب، . (141/ 4: نساء) الً یَسب َن یال 

 یسلطه بر جوامع است، به اشکال مختلف جادیا یکه در حال تالش برا یطور مدام با نظام مادهمسلمانان ب
 مسلمانان که دارد اقتضا هم تیعقالن شد، ذکر آنچه بنابر .(1371/ 05/ 19 ،یا)خامنه دنینمایمخالفت م

 یبرا را خود تالش تمام بلکه نشوند؛ هضم هاآن در و رفتهینپذ ریتأث ینیبیجهان و یفرهنگ جهت از کفار از
اَلمُ » یسازادهیپ س   

ُلوی اإل  َلیی َل  َو  ع  متعال  یبکار گرفته تا خدا (334ص ،4ج، 1413 ه،یبابوابن)نک:  «ه  یَعلَ  ع 
َرهُ یل  مرز را با قتال، در خود هضم کنند: نموده و بتوانند کفار هم یاریرا  شانیخط فکر ه 

 ن  یالد   َعَلی ظ 
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ه  .ُکل 

 یاسالم هجامع از حراست یبرا یر یناپذانعطاف در تیموفق یراهکارها -3-2-3
مرز در برابر کفار هم یریناپذو پس از آنکه دستور به قتال و انعطاف هیاز آ گرید یمتعال در بخش یخدا

داد تا در فرهنگ  قرار را تحت مراقبت یاسالم هجامع توانیکه چگونه م دکنبیان میرا داد،  یاسالم هجامعبا 
َلُموا   َو کفر هضم نشوند:  هجامع نَّ  اع 

َ
ق   َمَع  اللهَ  أ

ُمتَّ  اندیشیژرفبا  .(750، ص1396 یا)خامنه َن یال 
 هجامعهر دو با هم ظهور داشته باشند تا بتوان از  یستیکه با شودیدو راهکار مستفاد م ه،یقسمت از آ نیدر ا

 دو راهکار عبارتند از: نیمراقبت نمود؛ ا یاسالم

 یزندگ گوناگون یهاعرصه در یزمندیپره -1-3-2-3
َلُموا   َو  عبارت بنابر نَّ  اع 

َ
ق   َمَع  اللهَ  أ

ُمتَّ  تقواست ،یاسالم جوامع از حراست یبرا شرط نیاول ،َن یال 
 هجادّ  از انحراف از یریجلوگ یبرا خود عقل و فکر دل، رفتار، اعمال، از ارانهیهوش مراقبت یمعنا به که

 نیا مسلماً  .(184ص ،13ج، 1368 ،یمصطفو /402-401صص ،15ج، 1414منظور، است )ابن میمستق
 نامهب یاجتماع امر کی یرو بر بحث ه،یآ نیا در نکهیا ژهیوهب ست؛ین محدود یفرد ُبعد در تنها پرمغز هکلم
 .ستین تصور قابل باً یتقر ،یاجتماع حرکت کی وجود بدون که است یاسالم ی  جهان هجامع لیتشک
 یوقت»، تقواست و اساسًا  بیني غیرموحدانهجهاندر واردنشدن مؤمنان  یجهت، راهکار قرآن برا نیاز ا 

با وسواس  هرچه تمام  یستیجامعه با نیافراد ا زیساخته شد، زمامداران و ن یبا طرز تفکر اسالم یاجامعه
بدانند که خداوند به چه امر کرده تا آن  یعنینکنند ...  یهم تخط مو سر کی ،یکنند که از اصول اسالم یسع

، 1396 یا)خامنه« نکنند یتخط آن از و کرده ینه چه از او که بدانند و نکنند، یتخط آن از ورا انجام دهند 
 .(750ص

تحمل کنند و ها را آن توانندیخواران و مستکبران نماست که جهان ییهاناب مملو از ارزش اسالم
 ،یرا از طرق فرهنگ یادیز یممکن است فشارها کهییمؤمنان هستند؛ لذا تا جا یاز سو طرد آنهاخواهان 

به  دیبا .دست بکشند شانیهاها از اهداف و آرمانتا آن ندینمایمؤمنان وارد م هجامعبر  یو اقتصاد یاسیس
 هامعجرا که در درون خود   هانیتفرقه و امثال ا جادیا یتالش برا رینظ یو موارد ینفسان یهاامر، خواسته نیا

ر محکم ب ،یتهاجمات فرهنگ نیهستند که در برابر ا یکسان یمؤمنان وجود دارد، اضافه نمود. مؤمنان  متق
و بطور مداوم  امدهیها کوتاه ناز آن ،یویبخاطر مطامع دن یاو ذره ستادهیا یاسالم یهااهداف و ارزش یرو

 که هر: »)ره( ینیامام خمو به تعبیر  (405ص ،9ج، 1390 ،ییطباطباباشند ) یمراقب خود و دستورات اله
 نظر از مهه نباشد، کار در تقوا نخواسته خدای اگر و...  است ادتریز کرامتش خدا شیپ است، ادتریز شیتقوا
 ت؛اس «اکرم» خدا شیپ است، میکر است، برومند ملت ،بشود دایپ تقوا ملت   بر که روزی آن. اندمنفی خدا

نَّ » َرَمُکم   إ  ک  َد  َأ ن  قاُکم   الله   ع   هعرص سه در یزمندیپره نیا .(614ص، 6ج تا،یب ،ینی)خم «ندارد استثنا «َأت 
 :است نظر مورد یاجتماع

 و است جامعه کی یهاارزش و دیعقا از یامجموعه فرهنگ شد، ذکر که طورهمان: یفرهنگ یتقوا( الف
 یمنطق هم و دارشهیر هم که خود تیهو از یستیبا همواره مسلمانان که ستامعن نیا به هم آن یتقوا ،عتاً یطب
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 ثاریا امر، نیا هلزم اگر یحت ند؛ینما فراهم را شانیاسالم نظام ثبات و یبرقرار همقدم و نموده مراقبت است،
 ودخ استقالل از کنند؛ مراقبت خود نید از نکه،یا از است عبارت یفرهنگ اصول نیا از یبرخ. باشد جان
 . ...و ندینما حاکم روابط در را یپاکدامن و صداقت ند؛ینما دفاع

« دممر یو ماد یحصول مصالح معنو یجامعه برا حیصح ریتدب» یبه معنا استیس :یاسیس یتقوا( ب
 در مسلمانان که است مفهوم نیا به هم یاسیس یتقوا ،طبعاً  و( 46، ص1ب، ج1391 ،یزدیاست )مصباح

 باشند؛ هداشت صداقت عمل در یعنی ندینما یسازادهیپ و کرده دنبال موموبه را اسالم مطالبات است،یس دانیم
 ریتدب با را قتال و یانعطافیب نیهم و نباشند ملتزم مانیپ به هم او کرد، نیچن دشمنش اگر و نکنند عهد نقض
 و ازشس بلکه ،باشند نداشته یضعف و یسست تنهانه و کرده حرکت یداریپا با کفار مقابل در و دهد انجام

 . ...و نباشد کار در هم میتسل
 جهت در را یاسالم احکام و ستدیبا خود یپا یرو است قادر یزمان یاسالم هجامع :یاقتصاد یتقوا( ج

 میتنظ» ینعی یاسالم اقتصاد .باشد برخوردار یقو یاقتصاد از که دینما ادهیپ و دنبال نیزم بر الله تیحاکم
 ،یزیتبری)سبحان «اجتماعی عدالت و انسانی مصالح اخالقی، شؤون حفظ اساس بر اقتصادی نیقوان

تمام تالش خود را در جهت  یاست که مسئولن حکومت اسالم نیهم به ا یاقتصاد یتقوا و( 10، ص1378
مانند  یبا طرق مختلف یکار گرفته و از ثروت ملهب یثروت مل هعادلن عیجامعه و توز یاقتصاد تیبهبود وضع

ار و احتک ،یخواراز تکاثر، حرام زیسوء استفاده نکنند و مردم هم ضمن پره آن و امثال یرانت و انحصارطلب
ت و تنها ثابنه یاسالم هجامع ،صورت نیرا فراموش نکنند. در ا یامثال آن، انواع انفاقات و تکافالت اجتماع

نَّ  َلو   َو  رینظ یاتیدر آ جهت نیخود ادامه خواهد داد. از هم یشرویبلکه به پ ،پابرجا خواهد ماند
َ
َل  أ ه 

َ
 أ

ُقَری ا   َو  َءاَمُنوا   ال  َقو  َنا اتَّ میَعلَ  َلَفَتح  َن  َبَرَکات   ه  َماء   م  ض َو  السَّ ر 
َ  خاصی هرابط كی از ،(96/ 7 :)اعراف اْل 

 از یمروزا زبان در که آمده انیم به سخن دیتول کثرت و شتیمع یفراوان با یاله دستورات از تجاوز عدم نیب
 فقرآور ع،یتوز در عدالت» هگزار و شودیم ادی دیتول در فراوانی با عیتوز در عدالت نیب رابطه یبرقرار به آن

 هب عشیتوز در که ایجامعه هر ،یخیتار یهاسنت و قرآن اتیآ اساس بر ،نیبنابرا .اندازدیم دور را «است
 ارههمو و رندیگنمی قرار  فقر و دیتول کمبود تنگنای در کند، مراقبت عدالت نیا از و کند حکومت عدالت
بنابر آنچه که ذکر  .(76ص، 1381)صدر،  گرددمی بشینص فراوانی برکات و راتیخ و گشته افزوده ثروتش

 .شودیمحسوب م یاسالم هجامعحراست از  یراهکار برا نیشد، تقوا اول

 یاله هیمیرح تیمع از یمندبهره -2-3-2-3
 انیب تیاز شروط موفق یکیعنوان هرا ب« تقوا» ،یاسالم هجامع یرینفوذناپذ یمورد بحث برا یهآهر چند 

 یهمراه از یمندآورده که عبارت است از: بهره انیسخن به م زین گرید یندانسته و از شرط یآن را کاف اما ،کرده
َلُموا   َو : فرمایددر پایان آیه می که متعال یخداه ژیو نَّ  اع 

َ
ق   َمَع  اللهَ  أ

ُمتَّ  یداریپا یتالش برا یعنی. َن یال 
از  یستیو درواقع با افتیبدان دست  توانیصرف نم یاست که با تقوا نیآنقدر بزرگ و سنگ ،یاسالم هجامع

 هم بهرمند شد. یاله هژیو تیمع
 و بماند محدود ی  مادّ  عوامل چهارچوب در انسان که است نیا یمحاسبات یخطاها از یکی اساساً 
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 ،یدیتوح نشیب در .(1393/ 04/ 16 ،یا)خامنه ردیبگ دهیناد را یباطن و یمعنو قدرتمند   اریبس یروهاین
 زین یاجتماع نظام ابد،ییم دوام و شده برپا نیقوان از یامجموعه یهپا بر یاله اراده به یهست نظام کهیهمچنان

ک هاآن بر یمختلف اتیآ در که است یقواعد مجموعه از متأثر ،باشدمی یانسان تعامالت بستر که  شده دیتأ
 بر دللت میکر قرآن منطق که قدرتمند یروهاین نیا. شودیم ادی هاآن از «یاله یهاسنت» عنوان تحت و
 و ماتیتصم ندیبرآ و هستند یدیتوح نگرش یشاخصه اصل 1دارد، هاآن بودن «رییتغ» و «لیتبد» قابل ریغ

 نیا به همین .دارند یدیکل نقش محورندهیآ محاسبات ت  یموفق در و کرده مشخص دقت به را امور عواقب
 ی  زمندیپره به و نمود مهیضم تقوا به یاسالم جامعه ییپابرجا یبرا را خود «تیمع» متعال یخدا ،جهت
 .ندانست یکاف را آن بر صرف یهتک و دکرن اکتفا کالن امر نیا تحقق در صرف
متعال  یخدا هژیواست، به رحمت  مانیطلبان از اهل اکه با توجه به نوع مخاطبش که حق یهمراه نیا  

 خاص رحمت قیطر از متعال یخدا که معناست نیبد ،(228ص ،16ج ،1374 ،ییطباطبا) شودیم ریتفس
 و کرده یریدستگ و نصرت یمختلف طرق از یزندگ در یابیکام و تیموفق یبرا را انیمتق یفکر انیجر خود،
ینم رها خود حال به را هاآن یالحظه و دهنمو یبانیپشت و یهمراه یزندگ یهابینش و فراز در را هاآن هرهموا
را  یتیها صحنه گهاست و آنجا با آنمساعدت و کمک و فکر خدا همه یعنی» تیمع نیا ،نی. بنابراکند

 .(751ص، 1396 ،یا)خامنه« در خواهد آمد یپرچم اسالم ریمناطق در ز ههمخواهند گرفت و 
 ون یدـ  آنان یحقوق تیشخص نصرت مؤمنان، یقطع یاری از منظور است، مشخص طورکههمان البته

نَ  به آنان شخص کسو،ی از چراکه آنان شخص و بدن نه است ـ مکتب ُحس  َدی ال  ح  / 9)برائت:  ن  ییإ 
 و رسندیم یابد سعادت به و شده دیشه ای ریاس ای مجروح ای گردندیبازم فاتح و سالم ای ،شودمی لینا( 52

 است نآ به وابسته مؤمنان یزندگ و بماند زنده دیبا که خداست نید فقط بخشاتیح عنصر گر،ید یسو از
 کند،یم حرکت یامجموعه یوقت البته، .(505ص ،13ج و 505-503صص ،10ج، 1389 ،یآملی)جواد

ُصَرنَّ یلَ َو : هست هم یروزیپ اما وجود دارد، هارنج و هایسخت ها،شهادت عتاً یطب ُصُرهُ یَمن   اللهُ  ن  )حج:  ن 
: دیفرمایم، بلکه دیآینم شیپ یکس یبرا هم یمشکل و میدهیم نصرت کهفرماید مین. قرآن (40/ 22
 َُتُلوَن َو یف َتُلوَن یق   اما ،شوندیم کشتههم خود  و کشندیم یعنی مؤمنان هم دشمن را (111/ 9)برائت:  ق 

 .(634-534صص ،3ج، 1384 ،ی)مطهر آورندیم دست به یروزیپ
 زانیه موقوع آن را ب مقدمات   یستیبا آن، در لیتعج نیهمچن و تیمع سنت افتیدر یبرا که نماند ناگفته

هم کاماًل  2مانیطلبان از اهل احق تیبا محور یاله تیمربوط به مع اتیاز آ جهت،نیفراهم نمود؛ از ا یکاف
را اعالم نموده که تنها  یمؤمنان، شروط یخط فکر کردنیجلو بردن و جهان یمتعال برا یکه خدا دیآیبرم

 صرفاً  ت،یمع نیدر وصول به ا یاله هارادو  شودیشامل حال جامعه م یها امداد الهشدن آندر صورت فراهم
که در  است تیمع افتیاز اسباب در یمقدمات خود سبب نیبلکه ا ؛نیست ما حصولی مقدمات به وابسته

                                                           
َد  َفَلن  نک:  .1 ت   َتج  ُسنَّ دیالً  الله   ل  َد  َلن   َو  َتب  ت   َتج  ُسنَّ ویالً  الله   ل   .(43 /35: )فاطر َتح 
 ؛123و  40 ،36 /9 توبه: ؛66و  46، 19 /8 انفال: ؛81 /3 عمران:آل ؛249و  194 ،153 /2:عبارت است از: بقره اتیآ نیا .2

 .35 /47 :محمد ؛69 /29 عنکبوت: ؛62و  15 /26 شعراء: ؛46 /20 طه: ؛128 /16 نحل:
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 است. یقیخود  او مسبب األسباب حق تینها
)تقوا،  صالح عمل» و «مانیا» وند،خدا هژیو یهمراه افتیدر شروط نیتریاساس، میکر قرآن از دیدگاه

 یمجال مطالب نیا از کیهر هدربار لیتحل و بحث. است(« توکل و استقامت وحدت، احسان، رت،یبص
 است مراتب ذو و یکیتشک یامر یاله تیمع که داشت توجه یستیبا ،یکل ینگاه در اما طلبد؛یم را مناسب

 ودخ از یشتریب استقامت یاسالم هجامع هرقدر . از باب نمونه،هستند گونهنیهم هم آن مقدمات بالتبع، و
 اساس نیا بر. دینمایم افتیدر شتریب یفکر خط بردنشیپ و تیموفق جهت در را یاله یامدادها دهد، نشان

 نظر،مورد هدف یبرا نکهیا از یجدا یعنی است؛ تیمع نیا افتیدر یبرا یسبب خود تقوا اشاره، مورد یهآ در
 تالش نیا تا و است یاله تیمع هلزم هم تقوا نیا خود که داشت تیعنا دیبا است؛ ازین «تیمع» و «تقوا» به
 .گرددینم حاصل اصولً  زین متعال یخدا یهمراه رد،ینگ صورت مؤمنان یسو از مجاهدت و

و  «تقوا قیتالش مؤمنان از طر»کردن اسالم،  یو جهان یریناپذآنچه که ذکر شد، شرط انعطاف بنابر
َلُموا   َو تالزم داشته باشند. عبارت  گریکدیدو با  نیا یستیاست که با «یاله یامدادها افتیدر» نَّ  اع 

َ
 اللهَ  أ

ق   َمَع 
ُمتَّ  یاری را هاآن هم متعال یخدا دهند، خرج به تقوا مؤمنان اگر نکهیا بر یمبن الهی ایوعدهبه  ،َن یال 

 یزیچهاست و بر هر آن یمتعال، مول یاشاره دارد چراکه خدا بخشد،یم یکرده و در جهان برتر تیهدا و
 .(405ص ،9ج، 1390 ،ییطباطباقادر است )

 یر یگجهینت
 :است ریز قرار به گرفته، صورت برائت هسور 123 یهآ یرو بر تمرکز با که حاضر پژوهش یهاافتهی
ُلوا   عبارت دللت .1 ذ   َقات 

َن  ُلوَنُکمی َن یالَّ ار   م  ُکفَّ  یآزاد یراستا در یستیبا مؤمنان که است نیچن ال 
 .ندینما مبارزه خود با مرزهم معاند   کافر   یهادولت با وستهیپ طورهب اسالم، یسازیجهان و بشر

 یاسالمه جامعجوار با کافر  هم یهاقتال با حکومت همقدمکفار، خود  نیدر برابر ا یریناپذانعطاف .2
، جیتدرنشده است؛ بلکه به یاسالم کمک کردنیتنها به جهاننه رد،یانجام نپذ یامر به درست نیاست که اگر ا

 یالشعاع قرار خواهد گرفت. به عبارتو عماًل دستاورد قتال هم تحت شودیدر کفر هضم م یاسالم جامعه
تفکر و رفتار  ،یجوامع نوظهور  اسالم ایموجود  ی  اسالم هجامعاست که  نیاول چن هدرجتر، هدف در روشن

ُدوا  یل   َو بخش  نیآنگاه به انتشار آن اهتمام ورزند. بنابرا ند،یخود را حفط نما یدیتوح َظةً  ُکم  یف   ج  ل   ،غ 
 .است یاسالم هجامع بر حاکم فرهنگ همسأل به ناظر

 یواتق گر،ید بیآس نوع هر ای کفر فرهنگ در یریناپذانهضام یبرا یاسالم هجامع از حراست راهکار .3
 یستیزهم بخاطر همه،نیابا .است یاسالم دیعقا و هاارزش از مراقبت جهت در مؤمنان یجمع و یفرد

 واهدنخ کارساز هم صرف یتقوا هاست،آن اریاخت در ریتزو ابزار و ثروت و قدرت اکثر که یکفار با مؤمنان
 مه یاله هژیو تیّ مع از ،یاله نصرت افتیدر مقدمات   گرید یسازفراهم با و آن همراه به یستیبا لذا بود؛
 .شد مندبهره
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