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 تعریف لغوی حق:

ابن منظور چنین آمده است: حق نقیض  ۀنوشت )١(»لسان العرب«در 

: باطل است.  رُ مْ قَّ األْ حَ ازھری: واجب  ۀآن کار محقق و ثابت شد، یا به گفتوَ

قَّ «گردید. در قرآن ھم  ِيَن ﴿آمده است: » ثابت گردید«به معنای  »حَ قَاَل ٱ�َّ
ھا  آن ۀرکسانی که فرمان عذاب در با«. یعنی: ]٦٣[القصص:  ﴾َحقَّ َعلَۡيِهُم ٱۡلَقۡوُل 

تْ «در این آیه ھم  ».مسلم و ثابت شده بود، گفتند... قَّ الزم و «به معنای » حَ

ۡت َ�َِمُة ٱلَۡعَذاِب َ�َ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ ﴿آمده است. » ثابت گردید  ﴾َوَ�ِٰ�ۡن َحقَّ
قَّ «و  .»رمان عذاب بر کافران الزم و ثابت شده است و اما ف«. ]٧١[الزمر:  تَحَ اسْ

ءَ  ْ یعنی: فالن چیز را مستحق شد، در ھمین معنا در قرآن چنین آمده . »اليشَّ

ُهَما ﴿است:  َّ�
َ
� ٰٓ ٓ سۡ ٱفَإِۡن ُعِ�َ َ�َ ا اگر معلوم «. یعنی: ]١٠٧: ة[المائد ﴾امٗ إِثۡ  َتَحقَّ

 ».اند شد که آن دو نفر (به علت خیانت) گناه را بر خود ثابت کرده
قاً «ھمچنین آمده است:  )٢(»طیَاْلُمْعَجُم اْلَوِس «در  ِقُّ حَ رُ حيَ َمْ قَّ األْ . »حَ

قَ «یعنی: فالن مسئله صحت یافت، ثابت شد و راست از آب درآمد. و  قَّ َ حتَ

رُ  َمْ رَ «یعنی: فالن قضیه صحت یافت و عمًال رخ داد. و . »األْ َمْ قَّ األْ قَّ . »حَ
 یعنی: فالن مسئله را اثبات کرد و راستی آن را نشان داد.

                                           
 به بعد. ٣٣٢/  ١١لسان العرب،  -١
 .١٨٧/  ١المعجم الوسیط،  -٢
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بر ثبوت » حق«گردد که مفھوم لغوی  ه به مطالب فوق معلوم میبا توج
یعنی: ثابت، » حق«توان گفت که  لزوم و صحت استوار است. بنابراین، می

 الزم و صحیح.

 تعریف لغوی باطل:

ءُ «آمده است که  )١(در لسان العرب ْ بیھوده از بین رفت و تباه  :»بَطَلَ اليشَّ
 است.» یلاباط«شد، باطل نقیض حق و جمع آن 

ءُ ھمچنین آمده است:  )٢(»المعجم الوسیط«در  ْ : تباه گردید و بَطَلَ اليشَّ

ء أَبْطَلَ «حکم آن ساقط شد.  ْ نادرستی فالن چیز را نشان داد و آن را : »اليشَّ
 باطل کرد.

ھم در این باره چنین آمده است:  )٣(»مفردات غریب القرآن«در کتاب 
ای که وقتی به جستجوی آن  باطل، نقیض حق، و عبارت است از مسئله

 ﴿فرماید:  پردازیم، ثابت نشود، خداوند در قرآن می می
َ
َ ُهَو ٱۡ�َقُّ َ�ٰلَِك بِأ نَّ ٱ�َّ

نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱلَۡ�ِٰطُل 
َ
که  این بدان خاطر است«. ]٣٠[لقمان:  ﴾َوأ

کنند،  طلبند و پرستش می خداوند حق است و آنچه را که غیر از او به فریاد می
 ».باطل است

 
 

                                           
 .٥٩/  ١٣لسان العرب،  -١
 .٦٠/  ١المجم الوسیط،  -٢
 .٥٠مفردات...، راغب اصفھانی، ص  -٣
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 تعریف اصطالحی حق و باطل:

اند، گویا آنان به معنای  تعریف اصطالحی ارائه نکرده» حق«فقھا برای 
اند، و براساس ھمان معنا آن را در مباحث فقھی  لغوی این واژه اکتفا کرده

اند. به ھمین  ھای صحیح دینی و واجبات شرعی اطالق کرده گزارهخود بر 
را بر اموری که به لحاظ شرعی نادرست اند و منشأ و مبنای » باطل«ترتیب، 

 اند. امور صحیح شرعی نیستند، اطالق کرده

 :تدافعمعنای 
ةٍ «چنین آمده است:  )١(در این باره در لسان العرب وَّ ةُ بِقُ زالَ ِ : اَإلْ فْعُ  »اَلدَّ

فْعاً «شود:  دفع یعنی: از میان برداشتن چیزی با قدرت. گفته می هُ دَ فَعُ دْ فَعهُ يَ دَ

دِفاعاً  نْهُ «یعنی او را با زور دور کرد. و  »وَ یعنی: از او دفاع کرد و مانع  »دافَعَ عَ

فَعَ اهللاُ «کنیم:  رسیدن آسیب به وی شد، در ھمین معناست که دعا می دَ

نْكَ ال دِفاعاً مكروهَ ـعَ فْعاً وَ وءَ دِفاعاً «یا . »دَ نْكَ السُّ یعنی: خداوند . »دافَعَ اهللاُّ عَ

مُ «آسیب و صدمه را از تو دور کند. و  وْ قَ افَعَ الْ یعنی: گروھی از این . »تَدَ

ة«طایفه، گروھی دیگر را پس راندند. و  دافَعَ . یعنی پیکار، ھمستیزی و »مُ
 تن به دنبال یک کار.یعنی: شتاف» اندفاع«رقابت، و باألخره 

ءَ «ھمچنین آمده است:  )٢(»المعجم الوسیط«در  ْ فَعَ اليشّ فالن چیز را  »دَ

ِ ٱ�َّاَس ﴿با قدرت از میان برداشت. در قرآن آمده است:  َولَۡوَ� َدۡ�ُع ٱ�َّ

                                           
 و صفحات بعدی. ٤٤١/  ٩لسان العرب،  -١
 .٢٨٨/  ١المعجم الوسیط،  -٢
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�ُض  َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض 
َ
اگر خداوند برخی از مردم را «. ]٢٥١: ة[البقر ﴾لََّفَسَدِت ٱۡ�

فَعَ « ».شد گمان زمین دچار تباھی می ُبرد، بی برخی دیگر از میان نمی ۀوسیلبه  دَ

لَ  وْ قَ ذا«آن گفته را با استدالل رد کرد. : »الْ فَعَ فُالناً إِىل كَ فالنی را به : »دَ

دِفاعاً «انجام فالن کار واداشت. ةً وَ عَ دافَ نْهُ مُ از وی پشتیبانی کرد و : »دافَعَ عَ

هُ «کمکش نمود.  عَ يَّدُ ُھَو «شود:  با وی به رقابت پرداخت. گفته می: »دافَ سَ

دافَعٍ  هِ غريُ مُ مِ وْ مُ «یعنی: او رئیس بالمنازع گروه خود است:  .»قَ وْ قَ  »تَدافَعَ الْ
 ھمدیگر را راندند، به ھمستیزی پرداختند.

 و پیکار میان این دو: باطلمراد از حق و 
کاری است که از دیدگاه دین مراد ما از حق در این کتاب ھرگونه باور یا 

ثابت و صحیح و ماندگاری یا انجام آن واجب باشد. مراد از باطل ھم نقیض 
حق در معنای یاد شده است، یعنی: باور یا عملی که به لحاظ دینی فاقد 

برداشتن  بھره است، و ترک و از میان سند و ارزش بوده، از ویژگی حقانیت بی
ای حق دستورات خدا و معنای باطل نواھی آن الزم است. بر این اساس معن

 او خواھد بود.
آمدن  ھم این است که با فراھم» پیکار و تدافع میان حق و باطل«مراد از 

شرایط مناسب یکی از این دو دیگری را با استفاده از قدرت حذف و از میدان 
 خارج کند.

 هاستپیکار میان حق و باطل، در حقیقت پیکار طرفداران آن
گرایان یا  خواھان و باطل میان حق و باطل در اصل پیکار میان حق پیکار

دینداران و غیر دینداران است، زیرا این افراِد بشرند که مفاھیم صواب یا 
کشند، و در جھت ابراز برونی آن مفاھیم و بنای  ناصواب را بر دوش می
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ن ورزند، و در نتیجه میا تالش و جدیت میھا  آن شئون زندگی بر مبنای
گرایان کشاکش و  جویان و غیر مؤمنان یا باطل طرفین یعنی مؤمنان یا حق

 دھد. پیکار رخ می

 وقوع پیکار میان حق و باطل حتمی است
جویان و کژروان امری ناگزیر و  کشمکش میان حق و باطل یا میان حق

حتمی خواھد بود، زیرا حق و باطل سرشت ھمستیزی و ھمگریزی دارند، و 
ھمگریز منتفی و ناممکن است، و ماھیت این دو به  ۀمقول آشتی میان دو

مستلزم نبود دیگری یا دست کم ضعف ھا  آن ای است که وجود یکی از گونه
از این رو، ھمزیستی حق و باطل به صورت  و عدم نمود آن است.

یکی بر دیگری غیر قابل تصور است، مگر به  ۀآمیز و بدون سلط مسالمت
گاھی و بیواخواھان آنعللی ھمچون ناتوانی ھ اطالعی آنان از  ھا، یا ناآ

ھای آن مفاھیم و یا به علت ضعیف و  مفاھیم حق و باطل و بایسته
 ھا.بودن تأثیر این مفاھیم در شخصیت آن رنگ کم

 کشاند: باطل نیرو و توانی دارد که آن را به تجاوزگری می
از: برچیدن عبارت است » تدافع«پیشتر اشاره کردیم که معنای لغوی 

چیزی با استفاده از قدرت. از این رو، پیکار میان حق و باطل یا طرفداران 
ای که ھرکدام از این  گیرد، به گونه این دو با تکیه به زور و قدرت صورت می

دو جناح در صدد حذف دیگری و تصرف پایگاه آن است، بر ھمین اساس 
گرایان را قانع نخواھد  ِصرف حفظ موجودیت و پاسداشت جایگاه کنونی باطل

گیری از زر و زور و یا ھرگونه ابزار  کرد، بلکه به تکاپو خواھند افتاد تا با بھره
اندازی و  جویان را برچینند و با سنگ کارساز دیگری بساط حقیقت و حق
 ایجاد موانع مردم را از آنان دور کنند.
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ل را ھمیشگی باطل و قدرت که قدرتمندی باط ۀآری، چنین است رابط
سازد، حتی با  کشاند و آن را وادار می به حدودشکنی و تجاوزگری می

جویان بپردازد. خداوند در  گیری از قدرت و جنگ به ستیز با حق و حق بھره

ْ يُنفُِقوَن ﴿فرماید:  این باره می ِيَن َ�َفُروا ْ َعن َسبِيِل إِنَّ ٱ�َّ وا ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ�َُصدُّ
َ
أ

ِۚ فََسيُنفُِقوَ�هَ  ةٗ ٱ�َّ به «. ]٣٦[األنفال:  ﴾مَّ ُ�ۡغلَُبونَ �ُ  ا ُ�مَّ تَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َحۡ�َ
بخشند تا [مردم را] از راه خدا باز دارند. پس به  شان را مییھاافران مالکراستی 

مانی بر آنان خواھد ی] پش هیردن ماکنند، آن گاه [آن خرج ک زودی آن را خرج می
 ».بود، سپس مغلوب گردند

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن ﴿فرماید:  باز خداوند می َوَ� يََزالُوَن يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ
ھمواره به جنگ با شما ادامه خواھند داد «. ]٢١٧: ة[البقر ﴾دِينُِ�ۡم إِِن ٱۡسَتَ�ُٰعوا

خواھان از  پوشان با دین پیکار حق ».تان برگردانند تا اگر بتوانند شما را از دین
باشد، پیکاری  شان می تای پشتیبانی از باورھا و منافع باطلآنجا که در راس

ْ يَُ�ٰتِلُوَن ﴿فرماید:  است در مسیر غیر خدا، چنانکه خداوند می ِيَن َءاَمُنوا ٱ�َّ
ُٰغوتِ  ِيَن َ�َفُرواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل ٱل�َّ ِۖ َوٱ�َّ آنان «. ]٧٦[النساء:  ﴾ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

اند در راه طاغوت  افر شدهکه کسانی کجنگند و  اند در راه خدا می مان آوردهیه اک
 ».جنگند می

 حقیقت باید حامی داشته باشد:
وقتی ویژگی باطل و خصلت قدرت باطل چنین است که باطل و 

کشاند، پس حق ھم به ناچار برای  ستیزی می ھوادارانش را به حق
ان، و نیز برای نابودسازی کژی و گرای ماندن از تجاوز باطل و باطل مصون

کژروان نیازمند قدرت و قوت خواھد بود، از این روست که خداوند 
افکنی در قلوب اھل  جویان را مأمور و موظف ساخته که جھت ھراس حق
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حقیقت به  ۀورزی و تعرض به جبھ کردن دشمنان از طمع باطل و مأیوس

ا ٱۡسَتَطۡعُتم وَ ﴿گردآوری نیرو و کسب آمادگی نظامی بپردازند:  ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
أ

 ٖ� ِ وََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن مِن َوِمن ّرَِ�اِط ٱۡ�َۡيِل  ّمِن قُوَّ تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱ�َّ
ءٖ  ْ ِمن َ�ۡ ُ َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقوا ِ يُوَفَّ ِ� َسبِيِل  ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم ٱ�َّ ٱ�َّ

نتُۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن 
َ
د، برای یی در قدرت داریرویھر ن«. ]٦٠[األنفال:  ﴾٦٠إَِ�ُۡ�ۡم َوأ

ده (برای یھای ورزن) اسبید! و (ھمچنی]، آماده ساز [دشمنانھا  آن مقابله با
د! و یش را بترسانیله آن، دشمن خدا و دشمن خویدان نبرد)، تا به وسیم

را ھا  آن د و خدایشناس ه شما نمیکا را، ھنیر از ایگری غین) گروه دی(ھمچن
د، بطور ینکه دفاعی اسالم) انفاق یت بنیشناسد! و ھرچه در راه خدا (و تقو می

 ».شود، و به شما ستم نخواھد شد! امل به شما بازگردانده میک
خداوند ھمچنین پیروان حق را موظف ساخته است تا در جھاد علیه 

خدا و برچیدن قوانین کفر از بذل مال و  باطل و پیکار برای اعالی قوانین
مورد نیاز در نبرد دریغ نورزند. در قرآن آیات فراوانی  ۀجان و ھرگونه وسیل

وجود دارد، از جمله: » پیکار نظامی«پیرامون انواع گوناگون جھاد و از جمله 

نُفِسُ�ۡم ا َوثَِقاٗ� ٱنفُِرواْ ِخَفا�ٗ ﴿
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم ِ�  َوَ�ِٰهُدواْ بِأ  َسبِيِل ٱ�َّ

بار (و در  سبکبار یا سنگین«. ]٤١: التوبة[ ﴾٤١لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  َخۡ�ٞ 
ھرحال که ھستید) به سوی جھاد بشتابید و با مال و جان در راه خدا نبرد کنید، 

 ».این کار برایتان سودمندتر خواھد بود، اگر بدانید

ٞ ُكتَِب عَ ﴿یا این آیه:  ن تَۡ�َرُهو لَۡيُ�ُم ٱۡلقَِتاُل وَُهَو ُكۡره
َ
اْ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ

ن ُ�ِبُّواْ َشۡ�  ٔٗ َشۡ� 
َ
ٞ  ٔٗ ا َوُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ نُتۡم ا َوُهَو َ�ّ

َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ لَُّ�ۡمۚ َوٱ�َّ

جنگ بر شما واجب گشت در حالی که این کار «. ]٢١٦: ة[البقر ﴾٢١٦َ� َ�ۡعلَُموَن 
برایتان سنگین است، اما ای بسا که شما از چیزی بدتان بیاید که در اصل برایتان 
مفید است، و ای بسا مشتاق چیزی باشید که به زیان شماست، و (خوب و بدکارھا 
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ٰ َ� ﴿فرماید:  ھمچنین می .»داند نه شما را) خدا می تَُ�وَن َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ
ِ َوَ�ُ�وَن ٱّ�ِيُن ُ�ُُّهۥ  فِۡتَنةٞ  چ یه ھکتا آن بجنگیدو با آنان «. ]٣٩[األنفال:  ﴾ِ�َّ
 ».ن، سراسرش برای خدا باشدیای باقی نماند و د فتنه

 میان حق و باطل: پیکارسنت خداوند در 
سنت خداوند در کشاکش میان حق و باطل بر این امر نھاده شده که 

جویان و سرافکندگی و نابودی  روزی ھمواره از آن حق و حقسرافرازی و پی

َوَ�ۡمُح ﴿فرماید:  گرایان خواھد بود. چنانکه خداوند می ارزانِی باطل و باطل
ُ ٱۡلَ�ِٰطَل َوُ�ِحقُّ ٱۡ�َقَّ بَِ�لَِ�ٰتِهِۦٓ  و خداوند با سخنان و «. ]٢٤[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

ي« ».کند استوار میدالیل خود باطل را نابود و حق را اثبات و  ْرشَ خمَ در تفسیر  »زَ
خود یعنی با » کلمات«روال کار خداوند این است که با «گوید:  این آیه می

آیات وحیانی یا دخالت عملی خود باطل را نابود و کار را به سود حق یکسره 

ُغُهۥ َ�َ ٱۡلَ�ِٰطِل َ�َيۡدمَ بَۡل َ�ۡقِذُف بِٱۡ�َّقِ ﴿فرماید:  کند، ھمانگونه که می می
اندازیم و حق مغز  بلکه ما حق را به جان باطل می«. ]٨١[األنبیاء:  ﴾فَإَِذا ُهَو َزاهِقٞ 

 .)١(»گردد پاشد، و باطل ھرچه زودتر محو و نابود می سر باطل را از ھم می

ُ ﴿: ۀآی ۀدر تفسیری رازی ھم در بار این آیه «آمده است که  ﴾َو�َۡمُح ٱ�َّ
 .)٢(»، ِابطال باطل و اثبات حق استاشاره دارد که سنت خداوند

َ َ� يُۡصلُِح َ�َمَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ ﴿فرماید:  ای دیگر خداوند می در آیه  ﴾إِنَّ ٱ�َّ
در تفسیر این آمده  ».کند خداوند عمل تباھکاران را اصالح نمی«. ]٨١[یونس: 

ای است کلی و بیانگر سنت خداوند در پیکار حق و  این آیه قاعده«است که 

                                           
 .٢٢٢/  ٤تفسیر زمخشری،  -١
 .١٦٨/  ٢٧تفسیر رازی،  -٢
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گیرد، چرا  باطل و صالح و فساد و افسونگری ساحران فرعون را ھم دربر می
گردد. خالصه، آیه  که سحر آنان ھم نوعی کار باطل و فاسد محسوب می

بیانگر این است که خداوند عمل تباھکاران را ثمربخش و اصالح 
 .)١(»گرداند نمی

ارشان یعنی به ک«گوید:  یادشده چنین می ۀزمخشری ھم در تفسیر آی
 .)٢(»سازد بخشد، بلکه آن را نافرجام و متالشی می دوام نمی

مراد از عدم اصالح عمل «آلوسی ھم در تفسیر ھمان آیه گفته است: 
تباھکاران، سلب دوام و عدم تقویت آن با نیروی الھی است، یعنی خداوند 

بخشد، بلکه آن را زایل و نابود  عمل فسادکاران را ثبات و دوام نمی
کند، بلکه بطالنش را آشکار و آن را  داند یا آن را تقویت و تأیید نمیگر می

 .)٣(»سازد نابود می

 ناپذیر است: به دینداران تخلف رسانی یاریسنت خداوند در 
سنت خداوند در پشتیبانی از مؤمنان ھیچگاه خالف نخواھد بود، زیرا 

ن این ترین و راستگوترین مقام ھستی است، خود به بیا خدا که صادق
حقیقت پرداخته است، چنانکه با دالیل قرآنی این مطلب را ذیًال ارائه 

 خواھیم کرد.

 از مؤمنان اشاره دارند: پشتیبانیآیاتی که به سنت خداوند در 
ْ ﴿فرماید:  خداوند می –الف  ِيَن َ�َفُرواْ لََولَُّوا ۡدَ�َٰر ُ�مَّ َ�  َولَۡو َ�َٰتلَُ�ُم ٱ�َّ

َ
ٱۡ�

ِ ٱلَِّ� قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ  ٢٢َ�ُِدوَن َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ��  ُسنََّة ٱ�َّ
                                           

 .٤٦٨/  ١١تفسیر المنار،  -١
 .٢٦٣ – ٤/  ٢تفسیر زمخشری  -٢
 .١٦٧/  ١١تفسیر آلوسی،  -٣
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ِ َ�ۡبِديٗ�  ردند، آن ک ن پشت مییقیدند، به یجنگ افران با شما میکو اگر « ﴾٢٣ٱ�َّ
ن یش از ایه پکوه خداوند ی] ش ن استی[چن *افتند ی اوری نمییارسازی و کگاه 

 ».افتیلی نخواھی یگذشته است و برای سّنت خدا تبد

ِ ٱلَِّ� قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبُل ﴿قرطبی در تفسیر این بخش از آیه:   ﴾ُسنََّة ٱ�َّ
رسانی به مؤمنان علیه دشمنان خود  روش خداوند و روال قبلی او یاری«گوید:  می

سنت یزدان و روال «گوید:  ابن کثیر در ھمین زمینه چنین می »بوده است
کار خدا در جھان اینگونه است که ھمواره به ھنگام رویارویی کفر و ایمان 
در آوردگاھی سرنوشت ساز به دفاع از ایمان علیه کفر پرداخته و حق را 
سرافراز و باطل را سرنگون خوار ساخته است، ھمانگونه که روز بدر چنین 

 .)١(»ردک

بَۡت رُُسلٞ ﴿فرماید:  باز خداوند می -ب  ٰ  َولََقۡد ُكّذِ َ�َ ْ وا ّمِن َ�ۡبلَِك فََصَ�ُ
تَ 
َ
� ٰٓ ْ َح�َّ وُذوا

ُ
ْ َوأ بُوا َل لَِ�َِ�ِٰت َما ُكّذِ ۚ َوَ� ُمبَّدِ نَا . ]٣٤[األنعام:  ﴾ٮُٰهۡم نَۡ�ُ

کیبایی ورزیدند ھا ش پیامبران زیادی پیش از تو تکذیب شدند، اما در برابر تکذیب«
و نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، (اما ھمچنان پابرجا ماندند) تا آنگاه که یاری 

مراد از مقررات تغیرناپذیر  ».ما به آنان رسید و مقررات خدا ھم تغییرناپذیر است
خدا عھد ازلی خداست مبنی بر حمایت قاطعانه از مؤمنان چه در دنیا و چه 

 ١٧١َولََقۡد َسبََقۡت َ�َِمُتَنا لِعَِبادِنَا ٱلُۡمۡرَسلَِ� ﴿فرماید:  در آخرت، چنانکه می
ُهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُروَن  . ]١٧٣-١٧١[الصافات:  ﴾١٧٣�نَّ ُجنَدنَا لَُهُم ٱلَۡ�ٰلُِبوَن  ١٧٢إِ�َّ

مان این است که آنان قطعًا یاری  بندگان برگزیده و رسوالن ۀعھد ازلی ما در بار«
 ».خواھند شد و لشکریان ما حتمًا پیروز خواھند شد

                                           
 .١٩٢/  ٤تفسیر ابن کثیر،  -١
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ُهۡم ﴿خداوند:  ۀرا این فرمود» کلمه«زمخشری در تفسیر این آیات،  -ج إِ�َّ
 ۀدامداند و در ا . می﴾١٧٣�نَّ ُجنَدنَا لَُهُم ٱۡلَ�ٰلُِبوَن  ١٧٢لَُهُم ٱلَۡمنُصوُروَن 

پیروزی مؤمنان بر مخالفان  ۀوعد »کلمه« ۀافزاید: مراد از آی توضیح خود می
ستیزان در جھان  ھای دنیوی و برتری نھایی دینداران بر دین در پیکارگاه

 آخرت است.

� ﴿فرماید:  خداوند در جایی دیگر می -د ۠ َورُُسِ�ٓ نَا
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
�َ ُ إِنَّ  َكتََب ٱ�َّ

َ قَوِيٌّ  گمان من و  خداوند مقرر کرده است که بی«. ]٢١: مجادلةـال[ ﴾٢١َعزِ�زٞ  ٱ�َّ
در  .»ناپذیر است پیامبرانم پیروز خواھیم شد. آری، خداوند نیرومنِد شکست

خداوند چنین حکم کرده و در لوح ازلی و «توضیح این آیه چنین آمده است: 
ناپذیر قطعی و غیر قابل تغییر خود چنین مقرر  در لیست مقدرات تخلف

کرده که سربلندی و فیروزی دنیا و آخرت از آن خود او کتاب او و رسوالن و 
 .)١(»بندگان دیندارش خواھد بود

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿فرماید:  مورد میخداوند باز در این  -ھـ  إِنَّا َ�َنُ�ُ رُُسلََنا َوٱ�َّ
ۡشَ�ُٰد 

َ
ۡ�َيا َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم ٱۡ� گمان ما پیامبران خود  بی«. ]٥١[غافر:  ﴾٥١ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

خیزند، یاری  و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواھان به پا می
سنت و قانون خداوند «گوید:  در تفسیر این آیه می ابن کثیر ».خواھیم کرد

چه در گذشته و چه اکنون، چنین بوده که وی در دنیا مدافع و یاریگر 
بندگان دیندارش بوده و آنان را در مقابل آزار و اذیت مخالفان سرافراز و 

ی می شادمان می گوید: ھیچ پیامبری الھی و ھیچ گروھی از  سازد. ُسدِّ
اند، مگر آن که  پرور به دست ملت خود کشته نشده ر و دینگست مؤمنان حق

ی  به محض پایان یافتن آن را در دنیا از قاتالن شان باز پس گرفته اند، ُسدِّ

                                           
 .٢٢٩/  ٤تفسیر ابن کثیر،  -١
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 اند، اما در ھمان رسیده خواھان در دنیا به قتل می افزاید: پیامبران و دین می
است که  . مفھوم این سخن این)١(»اند حال در آنجا سربلند و موفق بوده

شوند، اگرچه به ظاھر مغلوب اھل  مؤمنان که طرفداران حقیقت محسوب می
شده اند، اما در عین حال موفق و پیروز  باطل بوده و به دست آنان کشته می

بوده اند، زیرا فرجام نھایی و غلبه ولو پس از مدتی از آن مؤمنان خواھد شد، 
گرایان  جویان را از باطل حق ھایی خواھند آمد و انتقام بدین ترتیب که گروه

خواھند گرفت، و این عالمِت شکست تباھکاران و تسلط مؤمنان برآنان 
 است.

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ﴿فرماید:  و بألخره خداوند می –و  روم: ال[ ﴾َوَ�َن َحقًّ

در توضیح این  ».ھمیشگی ما بوده است ۀرساندن به دینداران وظیف یاری«. ]٤٧
این آیه از آنجا که مؤمنان را صاحب حق و خداوند را «گوید:  آیه آلوسی می

دارد که انتقام [خداوند  کند، و بیان می موظف به حمایت از آنان معرفی می
بخش  گیرد، فزونی از تجاوزکاران] به خاطر دفاع از مسلمانان صورت می

بودن این حمایت و  یای دنیویھاست. ظاھر آیه ھم گو افتخار و ارجمندی آن
را ھم دربر  †بودن آن است، و لذا مؤمنان غیر معاصر با انبیاء ھمگانی

 .)٢(»گیرد می

، گاه به خاطر دستیابی به پیروزی بزرگتری به مؤمنانحمایت الهی از 
 افتد: تعویق می

باید دانست که تجلی عملی سنت الھی در حمایت از دینداران گاه تا 
شدن بستر مناسب و تحقق شایستگی مؤمنان برای برخورداری از  فراھم

تر و کارسازتر که از سوی خدا برای آنان درنظر  تر با دوام موفقیتی گسترده
                                           

 .٨٤و  ٨٣/  ٤تفسیر ابن کثیر،  -١
 .٥٢/  ٢١آلوسی، تفسیر  -٢



 ١٣   سنت الهی در پیکار میان حق و باطل

 

 صهافتد. به عنوان نمونه، پیروزی رسول الل گرفته شده است، به تأخیر می
با آن که از ھمراھی آن مؤمنان ھم برخوردار بود، نه یک روزه یا یک شبه و 

 صحتی نه یک ساله، بلکه پس از گذشت چندھا سال از نبوت ایشان
دادن قریش و فتح مکه  صورت گرفت؛ چنانکه این موفقیت محصول شکست

بود که در سال ھشتم ھجری رخ داد، یعنی دو سال پیش از وفات پیامبر 
خواھان  و البته به دنبال این پیروزی مردم گروه گروه به صف دینص!! 

إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿آن فرو فرستاد:  ۀپیوستند، و خداوند ھم این سوره را در بار
ِ َوٱلَۡفۡتُح  ۡفَواٗجا  ١ٱ�َّ

َ
ِ أ يَۡت ٱ�َّاَس يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن ٱ�َّ

َ
فََسّبِۡح ِ�َۡمِد  ٢َوَر�

ابَۢ� َرّ�َِك َوٱۡستَ   .]٣-١[النصر:  ﴾٣ۡغفِۡرهُۚ إِنَُّهۥ َ�َن تَوَّ
آنگاه که یاری خدا و پیروزی (= فتح مکه) فرا رسید و مردم را دیدی که گروه «

پذیرند، پروردگار خود را ستایش کن و از او طلب آمرزش کن که  گروه اسالم را می
 ».پذیر است بسیار توبه

بر عرب یا  صرسول الله«گوید:  زمخشری در تفسیر این سوره می
قریش و بر فتح مکه دست یافت، فتح مکه در دھم رمضان سال ھشتم 

 صھا ھزار نفر از مھاجرین و انصار و قبایل عرب، پیامبر ھجری رخ داد و ده
ھای مردم به  کردند. پس از فتح مکه انبوه دسته را در این فتح ھمراھی می

ی که پیشتر تک تک یا دو نفر ا سوی اسالم روی آوردند، به نحوی که قبیله
 .)١(»گشود شد، اکنون یکجا به روی اسالم آغوش می دو نفر وارد اسالم می

 شوند: پیش از پیروزی مؤمنین گاهی دچار صدمه و شکست می
طبعًا حمایت خداوند از دینداران براساس سنت الھی دفاع از مؤمنان 

یزی که به طور ست باطل ۀمنوط است، به بذل تالش جدی و پرداخت ھزین

                                           
 .٨١١و  ٨١٠/  ٤تفسیر زمخشری،  -١



 سنت الهی در پیکار میان حق و باطل ١٤

 

طبیعی گاه با تحمل صدمات شدید و حتی شکست از دشمن ھم ھمراه 
گردد، و البته این منافاتی با قانون الھی نصرت مؤمنان ندارد، زیرا مالک  می

نھایی میدان ھم ھمواره خدااندیشان و  ۀسنجش فرجام امور است و برند
ھایی که مؤمنان  ارتھا و مر پروران خواھند بود، و در ورای صدمه دیدن دین

شوند، دست  قطعی بر اھل باطل متحمل می ۀپیش از کامیابی و غلب
ربانی پنھان است، و این حقیقتی است  ۀالھی و تدبیر نکته سنجان ۀحکیمان

که قرآنکریم آن را بیان کرده و مفسران ھم بدان اشاره نموده اند. خداوند 

ۥۚ  قَۡرحٞ إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم ﴿فرماید:  در ھمین باره می َ�َقۡد َمسَّ ٱلَۡقۡوَم قَۡرٞح ّمِۡثلُُه
ْ َوَ�تَِّخَذ ِمنُ�ۡم  َوتِۡلَك  ِيَن َءاَمنُوا ُ ٱ�َّ يَّاُم نَُداوِلَُها َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس َوِ�َۡعلََم ٱ�َّ

َ
ٱۡ�

ٰلِِمَ�  ُ َ� ُ�ِبُّ ٱل�َّ ۗ َوٱ�َّ ْ  ١٤٠ُشَهَدآَء ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ َص ٱ�َّ َوَ�ۡمَحَق َوِ�َُمّحِ
اگر شما (در جنگ احد) آسیبی دیده اید، «. ]١٤١-١٤٠عمران:  [آل ﴾١٤١ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن 

گروه مقابل ھم آسیبی مشابه دیده اند، و این روزگار است آن را میان مردم 
گردانیم تا خداوند دینداران را بشناسد و از شما گواھانی برگیرد (یا شھادت را  می

دارد و تا این که  ند) و خداوند ستمکاران را دوست نمینصیب برخی از شما گردا
 ».خداوند (با این آزمون) مؤمنان را خالص و کافران را ھالک گرداند

شدن به  دیدن و زخمی خداوند به بیان این حقیقت پرداخته که آسیب
دشمن ستیزی  ۀروحی ھمتی و ضعف سبب نبرد نباید مؤمنان را به سست

شان وارد آمده  ھایی ھم پیشتر به دشمنان صدمه دچار سازد، چرا که چنین
دیدگی و شکست از دشمنان آنان را با وجودی که اھل باطل  بود. اما آسیب

اند و فرجام دردناکی ھم درپیش دارند، در پیکار علیه شما سست نکرد، 
حال شما دینداران که حقگرا ھم ھستید به طریق اولی نباید در نبرد و 

 .)١(گرا ضعف و سستی به خرج دھید نان باطلمجاھدت علیه آن دشم

                                           
 .١٤/  ٩تفسیر رازی،  -١



 ١٥   سنت الهی در پیکار میان حق و باطل

 

يَّاُم نَُداوِلَُها َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس  تِۡلَك ﴿و اما مفھوم 
َ
. این است که اگرچه ﴾ٱۡ�

فرجام کار به سود شماست، اما گاه به اقتضای نگرش روزاندیشانه و به 
گردانیم، مثًال به  ھا دشمنان را بر شما مسلط می برخی حکمت ۀواسط

ایی دینداران راستین یا بر گرفتن شماری فدایی از شما منظور شناس
ستیزان به فیض شھادت نایل آیند، یا برای  گونه که در جھاد با دین بدین

ھا و یا به  از ناخالصیھا  آن پذیری مؤمنان و پیراستن سنجش میزان دین
ھا را وجود گوناگون تدبیر  منظور نابودسازی کفار. شاید بتوان این

نمودِن دشمن بر مؤمنان نھفته  دانست که در ورای غالب ای حکیمانه
 .)١(است

شریفه اوقات فیروزی و مراد از گردش آن میان  ۀدر این آی» ایام«مراد از 
عبارت است از: دست به دست کردن آن میان ھا  آن مؤمنان و دشمنان

پیکار  ۀطرفین که این انتقال فیروزی سنتی است از سنن خداوند در زمین
و ج حق ۀستیزان؛ لذا این که ھمای دولت گاه بر شان جویان و حق میان حق

گرا، جای شگفتی نخواھد بود، زیرا آنچه برای  بنشیند و گاه بر دوش باطل
حامالن حق تضمین و تعھد شده، نیک فرجامی است، کامیابی یا ناکامی ھم 

ه در حقیقت گردش . البته باید دانست ک)٢(شود با عاقبت کارھا سنجیده می
پیروزی تابع نوع رفتار دو طرف است و طعم شیرین کامروایی را فقط کسی 
خواھد چشید که عوامل پیروزی را بشناسد و سپس به نحو احسن به کار 

سازی  بندد، حال که چنین است و بر تخت بخت تکیه زدن جز با زمینه
 ۀش صحیح ارادلوازمی چون: ھمگرایی و استواری نگرآوردن  عملی و فراھم

کردن حداکثر نیروی ممکن میسر نخواھد  داشتن و فراھم توانمند، آمادگی

                                           
 .١٤/  ٩و تفسیر رازی،  ٢٠٨/  ٢تفسیر ابن کثیر،  -١
 .١٤٧/  ٤تفسیر المنار،  -٢



 سنت الهی در پیکار میان حق و باطل ١٦

 

کردن دیگر  بود، پس بر مؤمنان واجب است که در انجام این امور و و مھیا
صورت گیرد نه ھا  آن لوازم موفقیت پیشدستی ورزند تا گردش روزگار به نفع

 .)١(به نفع دشمن

 ١٧١لََقۡد َسبََقۡت َ�َِمُتَنا لِعَِبادِنَا ٱلُۡمۡرَسلَِ� وَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می
ُهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُروَن  . ]١٧٣-١٧١[الصافات:  ﴾١٧٣�نَّ ُجنَدنَا لَُهُم ٱلَۡ�ٰلُِبوَن  ١٧٢إِ�َّ

 ازلی ما راجع به بندگان مأمورمان این است که حمایت ما فقط مخصوص ۀوعد«
در تفسیر این آیه آمده  ».لشکریان ما خواھد بودو پیروزی ھم فقط نصیب ھا  آن

إِ�َُّهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُروَن ﴿ازلی خدا عبارت است از:  ۀیا وعد» کلمه«است که 
و بیانگر برتری مؤمنان بر دشمنان در  ﴾١٧٣�نَّ ُجنَدنَا لَُهُم ٱلَۡ�ٰلُِبوَن  ١٧٢

ھا  آن نیز برتری ھای دنیوی ھمچون پیکار فکری و نبردھای نظامی و رزمگاه
بر مخالفان در جھان آخرت است. البته نباید شکست ظاھری دینداران در 

ھا را به عدم پیروزی و نقض سنت حمایت الھی از آنان تفسیر و  برخی صحنه
تحویل کرد، چرا که برتری نھایی از آِن ایشان و مسلمانان بعدی خواھد 

 .)٢(بود

إِنَّا َ�َنُ�ُ ﴿فرماید:  باره میدر جای دیگر در قرآن خداوند در ھمین 
ۡشَ�ُٰد 

َ
ۡ�َيا َو�َۡوَم َ�ُقوُم ٱۡ� ْ ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ِيَن َءاَمُنوا ما «.]٥١[غافر:  ﴾٥١رُُسلََنا َوٱ�َّ

قطعًا پیامبران خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواھان به پا 
خداوند «گوید:  یه زمخشری می. در تفسیر این آ»کنیم خیزند، یاری می می

متعال با اعطای برھان و توفیق غلبه بر دشمنان، آنان را در ھردو جھان 
ھای  بخشد و اگرچه به عنوان آزمایش الھی در برخی صحنه برتری می

                                           
 .١٤٨/  ٤تفسیر المنار،  -١
 .٦٧/  ٤تفسیر زمخشری،  -٢



 ١٧   سنت الهی در پیکار میان حق و باطل

 

. )١(»نھایی میدان ایشان خواھند بود ۀشوند، اما برند دنیوی مغلوب می
شان را با  ما پیامبران خود و پیروان«گوید:  آلوسی / ھم در تفسیر این آیه می
در زندگی دنیوی ھا  آن گیری از مخالفان برھان توفیق کامیابی و با انتقام

کنیم، و اگر به اقتضای سنت آزمایش گاه موفقیتی ظاھری برای  حمایت می
آید، زیرا مالک  ای وارد نمی افتد، بر اصل برتری مؤمنان خدشه کفار اتفاق می

 .)٢(»م امور است و باالتربودن میزان کامیابی در یک کاربرد و باخت فرجا

                                           
 .١٧٢/  ٤تفسیر زمخشری،  -١
 .٧٦/  ٢٤تفسیر آلوسی،  -٢



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عوامل پیروزی و موانع آن

سنت الھی پشتیبانی از مؤمنان در مقابل اھل باطل زمانی در متن 
دین اسالم و  ۀزندگی مردم تحقق خواه یافت که مؤمنان براساس نسخ

ھای فردی و اجتماعی رشد و کامیابی را فراھم  ھای خداوند زمینه توصیه
خود را از موانع سربلندی پالوده و پیراسته باشند.  ۀنموده و خود و جامع

برای مؤمنان ضرورت دارد و موانعی ھا  آن این عوامل پیروزی که تدارکحال 
شان باید بزدایند، کدامند؟ معرفی این عوامل  که از شخصیت خود و از جامعه

ھای الزم  و موانع موضوع بحث بعدی ما خواھد بود که با معرفی پیش زمینه
 کنیم. برای کامیابی شروع می

 الف) ایمان
که سنت الھی نصرت دینداران از رھگذر آن  یکی از شروط پیروزی

» ایمان«صورت پذیرفته و خداوند ھم آن را در قرآن به ما معرفی کرده، 
ترین گویندگان است،  است. در اشاره به ھمین حقیقت خداوند که صادق

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ٱلُۡمۡؤمِنِ�﴿ فرماید: می رساندن به  یاری« .]٤٧روم: ال[ ﴾َوَ�َن َحقًّ
. صاحب تفسیر المنار پیرامون این آیه »ھمیشگی ما بوده است ۀنداران وظیفدی

این آیه دلیل محکمی است بر این که حمایت الھی و پیروزی «گوید:  می
 –ظاھر آیه «دارد:  . و آلوسی ھم اظھار می)١(»محصول دینداری و ایمان است

                                           
 .٣٨/  ٧المنار،  تفسیر -١



 ١٩   سنت الهی در پیکار میان حق و باطل

 

ؤمنان غیر گویای دنیوی بودن این حمایت و ھمگانی بودن آن است، و لذا م
 .)١(»گیرد را ھم دربر می † معاصر با انبیا

ْ َ�َقۡد َجآَءُ�ُم ﴿فرماید:  در ھمین زمینه باز خداوند می إِن �َۡستَۡفتُِحوا
ْ َ�ُهَو َخۡ�ٞ  ْ َ�ُعۡد َولَن ُ�ۡغِ�َ َعنُ�ۡم  ٱۡلَفۡتُحۖ �ن تَنَتُهوا لَُّ�ۡمۖ �ن َ�ُعوُدوا

نَّ ٱا َولَۡو  ٔٗ فَِئُتُ�ۡم َشۡ� 
َ
َ َمَع ٱلُۡمۡؤمِنَِ� َكُ�َۡت َوأ [شما ای «. ]١٩[األنفال:  ﴾١٩�َّ

ِن حق ییروزی برای آیپ کنید، ایخواست ] را می ِن حقییروزی [آیان!] اگر پکمشر
]  د]، و اگر [از دشمنی و مخالفت با خدا و رسولیمان آوریآمد [پس به آن ا

ز [بر ید، ما نی] بازگرد دشمنی و مخالفتد، برای شما بھتر است، و اگر [به یستیبازا
زی [از عذاب یاد باشد، چیت شما ھر چند زیم، و ھرگز جمعیگرد ضد شما] بازمی

. ُقرُطبی در توضیح »نًا خدا با مؤمنان استیقیند، و ک خدا] را از شما دفع نمی
پیام آیه این است که فرد یا گروه مورد حمایت خدا را «این آیه گفته است: 

تواند به زانو  نمی –ھرچند که شمار اعضایش زیاد ھم باشند  –روھی ھیچ گ
 .)٢(»درآورد

و ھا  آن ۀالھی و ھمراھی خدا با مؤمنان که ویژ» معیت«پیداست که این 
ژرفای  ۀھا، درج باشد، متناسب است با مقدار ایمان آن شان می دینداری ۀمیو

گمان  کردارھای آنان. بی ھا و آن ایمان و میزان بازتاب آن در عواطف اندیشه
در این » مورد حمایت خدا بودن«و » مؤمنین«بزرگوار که با اوصاف  ۀصحاب

ژرفا و وسعت ایمان و باالبودن  ۀآیه مورد خطاب واقع گشته اند، به واسط
 ۀبھر» خدا با مؤمنان ۀھمراھی ویژ«پذیری، از این امتیاز یعنی:  میزان دین

و  صوافری داشتند، و به ھمین خاطر بود که چه در زمان حیات پیامبر
و فراوانی شمار نفرات ھا  آن چه پس از وفات ایشان با وجود کمی نیروھای

                                           
 .٥٢/  ٢١تفسیر آلوسی،  -١
 .٣٨٧/  ٧تفسیر قرطبی،  -٢
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شدند. خالصه این که  شان ھمواره از نصرت الھی برخوردار می دشمنان
 بخشیدن با مؤمنان از طریق کمک و پشتیبانی و سپس با غلبه» معیت خدا«

رسوخ آن در شخصیت دینداران  ۀبه آنان دقیقًا به تناسب مقدار ایمان و درج
 گردد. حاصل می

 :مسلمانان، ناقض سنت الھی حمایت از مؤمنان نیست کنونیوضعیت 
ھمیشه برقراربودن سنت الھی حمایت از مؤمنان که خدا در قرآن از آن 

ای  آن ذرهسخن گفته است، واقعیتی است قطعی و حتمی که در راستی 
تردید نداریم و شرایط نامطلوب فعلی مسلمانان و این که امروزه دینداران نه 
شھریار و حاکم، بلکه مقھور و مغلوب دشمنان خویشند، بر صحت این قاعده 

تجلی » حمایت از مؤمنان«سازد، چرا که این سنت در  ای وارد نمی خدشه
ھای خود بافته و یابد، مؤمنان ھم کسانی ھستند که به با معیار می

ھا و معیارھای دینی  ھا و آرزوھای خود، بلکه براساس ارزش خیالپردازی
ورز به حساب آیند. لذا  و دین» مؤمن« صمندرج و قرآن و سنت پیامبر

شدن سنن  عدم فیروزی مسلمانان امروزی بر اھل باطل [نه بیانگر نقض
ازم اخالقی و خداوندی، بلکه] بدین معنا است که آن ایمان مطلوب و لو

رفتاری آن ھنوز در شخصیت آنان تحقق نیافته است، و در نتیجه شایستگی 
برخورداری از نصرت موعود خدا به مؤمنان را ندارند. از این رو موظفند به 
بازنگری وضعیت خود پرداخته و خود و اوصاف و اعمال و مسیر فعلی خود 

براساس معیارھای ھا  آن یابیرا بر مفاھیم و لوازم ایمان عرضه کرده و با ارز
ھای درونی و برونی خود در صدد  ھا و کاستی ایمانی، ضمن یافتن خلل

ھای ایمانی در متن  کردن ارزش ھا، و عملی کاستی زدایی و جبران آفت
زندگی فردی و اجتماعی خویش برآیند، تا تضمین الھی حمایت از مؤمنان 
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آسمانی قرار  ۀفراگیری این وعد ۀمصداق پیدا کند، و در حوزھا  آن ۀدر بار

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ٱلُۡمۡؤِمنِ�﴿گیرند:   ﴾َوَ�َن َحقًّ

 ایمان و عوامل مادی کامیابی:
نیاز  داشتن ما را از عوامل مادی کامیابی بی پیداست که ِصرف ایمان

نخواھد کرد، عواملی چون: تعداد نبرد شمار رزمندگان و دیگر ابزارھا و لوازم 
ھای جھاد غیر از میدان  نین ابزارھای موفقیت در دیگر حوزهجنگ و ھمچ

ھا. از ھمین روست که  نبرد نظامی و لوازم رقابت با اھل باطل در این حوزه
کردن نیروی مادی موظف کرده است، چنانکه   خداوند ما مؤمنان را به مھیا

�ٖ ﴿فرماید:  می ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
زیرا  ﴾...َوِمن ّرِ�َاِط ٱۡ�َۡيلِ  َوأ

اسالم دینی است واقعگرا که در عین تأکید بر نیروی ایمان و کارسازی آن 
ورزد،  در تحقق پیروزی از کارآمدی و نقش اثرگذار عوامل مادی غفلت نمی

این قدرت ایمان یا این کارسازی آن در تحقق نصرت، البته حد و مرز معینی 
بیان فرموده تا در چاه غلو سقوط نکنیم و جایگاه و  دارد که خداوند آن را

ارزش واقعی ھرچیزی را به دور از افراط تعیین کنیم، و بدینگونه از 
ھا و در نتیجه از ناکامی و عدم  دچارشدن به توھم و اشتباه در ارزیابی

 پیروزی بر دشمنان نجات یابیم.

�ُّ ﴿باشند:  آیات زیر بیانگر صحت مدعای فوق می
َ
� َها ٱ�َِّ�ُّ َحّرِِض َ�ٰٓ

� �ن  وَن َ�ۡغلُِبواْ ِماْئَتَۡ�ِ وَن َ�ِٰ�ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َ�َ ٱۡلقَِتاِل� إِن يَُ�ن ّمِنُ�ۡم ِعۡ�ُ
لۡفٗ  يَُ�ن ّمِنُ�م ّمِاْئَةٞ 

َ
ُهۡم قَۡومٞ ا ّمَِن َ�ۡغلُِبٓواْ � َّ�

َ
ِيَن َ�َفُرواْ بِ�  ٦٥�َّ َ�ۡفَقُهوَن  ٱ�َّ

َف �ٱلۡ  نَّ �ِيُ�ۡم َضۡعفٗ  َن َخفَّ
َ
ُ َعنُ�ۡم وََعلَِم أ ۚ ٱ�َّ  فَإِن يَُ�ن ّمِنُ�م ّمِاْئَةٞ  ا

 ٞ ۡلٞف َ�ۡغلُِبٓواْ  َصابَِرة
َ
� �ن يَُ�ن ّمِنُ�ۡم � ُ َ�ۡغلُِبواْ ِماْئَتَۡ�ِ ِۗ وَٱ�َّ ۡلَفۡ�ِ �ِإِۡذِن ٱ�َّ

َ
�

ِٰ�ِ�َن  ا به پیکار (با دشمنان) ای پیامبر! مؤمنان ر«. ]٦٦-٦٥[األنفال:  ﴾٦٦َمَع ٱل�َّ
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تشویق کن، اگر بیست نفر شکیبا در میان شما باشند، بر دویست نفر و اگر صد نفر 
باشند بر ھزار نفر غالب خواھند آمد، زیرا کافران گروھی ھستند که (از ماھیت و 

اطالعی و  فھمند، (و این بی ھدف جنگ و فرجام نھایی خویش چیزی) نمی
کاھد). اکنون خداوند برایتان تخفیف  را مرتبًا میھا  آن اضطراب توانایی و ثبات

کار و ناآزموده  قائل شد و مشاھده کرد که در شما ناتوانی و ضعفی ھست (و تازه
تان باشند بر دویست نفر و اگر  باشید، در این حال) اگر صد نفر شکیبا در میان می

پیروز خواھند شد، و خدا  –با مدد و حمایت الھی  –ھزار نفر باشند، بر دو ھزار نفر 
 ».ھمراه و پشتیبان شکیبایان است

 صوجه استداللی بخش اول آیه این است که خداوند به اصحاب پیامبر
شکیبا و ورزیده حریف دویست نفر کافر  ۀکند که بیست نفر رزمند اعالم می

خواھند شد، و این قبل از تخفیف است. و خداوند نگفته که بیست مؤمن 
ھزار نفر غالبت خواھند شد، زیرا مؤمنان شکیبا اگرچه صبور بر دو 

شان منبع نوعی قوت و توان است و این توانایی از قوت کفِر موجود در  ایمان
درون کفار بیشتر است، اما باألخره این قدرت ایمانی ھم در غلبه بر قدرت 
کفر و کفار حد محدودی دارد، چنانکه مقرر فرموده که قدرت ایمان یک نفر 

سازد، و برھمین بنا بیست مؤمن  ؤمن را از ده تن کافر نیرومندتر میم
 توانایی شکست دویست کافر را دارند.

 خداوند و نه در ۀرسد، نه در وعد اما آنگاه که شمار کفار به ھزار نفر می
اعالم او نیامده که بیست مؤمن بر این تعداد کافر غلبه خواھند کرد، بلکه 
سخن از این رفته که بنا به عرف عادی شمار مؤمنان در چنین حالتی برای 

کند. این بدین معناست که نیروی مادی و  دستیابی به پیروزی کفایت نمی
انکارناپذیر  کارسازی و نقش –و از جمله شمار رزمندگان  –ساز و برگ جنگی 

خواه واجب است  خاص خود را دارد و بر دینداران، عموم امت و جماعت دین
آموزانه  نکته سنجانه و درس ۀکه حقیقت یادشده را مدنظر قرار داده و با دید
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بدان نگریسته و درس عبرت بگیرند و ضمن عنایت به لزوم ارزیابی دقیق 
ھای دشمن و یا نزدیک  ناییامکانات خود و دشمن به تدارک نیرو در حد توا

نیروی ایمان بر  ۀبه آن بپردازند که در این صورت سپاه مؤمنان به واسط
سپاه کفار رجحان یافته و با توفیق و یاری خداوند پیروزی از آن مؤمنان 

 خواھد شد.

 نیروی مادی به لحاظ روانی ھم اثرگذار است:
مله فراوانی افراد و از ج –توجه بدین حقیقت الزم است که نیروی مادی 

ھردو طرف موثر است. به عنوان مثال گروھی  ۀدر کاھش و افزایش روحی –
تر حس  که خود را به لحاظ ساز و برگ جنگی از طرف مقابل مجھزتر و قوی

دستی کرده و بر دشمن  کند، تحت تأثیر ھمین احساس معموًال پیش می
مؤمنان جرأت و  برد. چنانکه کمتر دیدن شمار نفرات دشمن به حمله می

بخشد که با جدیت و شکیبایی و اطمینان به پیروزی به پیکار  شھامت می
علیه کفار و حمله برآنان بپردازند. دیگر انواع نیروھای مادی از جمله نوع 

گیری احساس ضعف یا  سالح و میزان آن ھمانند شمار رزمندگان در شکل
خواند تا  دینی را فرا میقوت مؤثرند. حقیقت مذکور افراد جوامع و تشکالت 

در عصر کنونی که عصر تنوع نیروھا و امکانات مادی است، بکوشند که از 
 حیث تجھیزات از دشمنان توانمندتر باشند.

رزمندگان مسلمان و کافر خداوند  ۀدر اشاره به اثر بخشی مادی در روحی

ُ ِ� َمَناِمَك ﴿فرماید:  در قرآن چنین می َرٮَٰ�ُهۡم  قَلِيٗ�ۖ  إِۡذ يُرِ�َ�ُهُم ٱ�َّ
َ
َولَۡو أ

ۡمرِ َكثِ�ٗ 
َ
ۢ بَِذاِت � لََّفِشۡلُتۡم َوَ�ََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� ٱۡ� َ َسلََّمۚ إِنَُّهۥ َعلِيُم َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

ُدورِ  ۡ�ُينُِ�ۡم قَلِيٗ�  ٤٣ٱلصُّ
َ
ِ�ٓ  َوُ�َقّلِلُُ�ۡم �ۡذ يُرِ�ُ�ُموُهۡم إِذِ ٱۡ�ََقۡيُتۡم ِ�ٓ أ

ۡ�ُينِِهۡم 
َ
ۡمرٗ أ

َ
ُ أ ۗ ِ�َۡقِ�َ ٱ�َّ ُموُر  �َ� ٱ� َ�َن َمۡفُعوٗ�

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱۡ� [األنفال:  ﴾٤٤�َّ

آنگاه که خداوند در خواب دشمنان را به تو اندک نشان داد، و اگر آنان «. ]٤٤-٤٣
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شدید و در خصوص کار (جنگیدن یا  داد، قطعًا سست می را زیاد نشان می
گشتید، ولی خداوند (شما را از اختالف) نجات  مینجنگیدن) دچار کشمکش 

ھا مطلع است. و یاد کن آنگاه که خداوند  ھای درون سینه بخشید که او از نھانی
آنان را به ھنگام رویارویی در نظر شما کم و شما را نیز در نظر آنان کم جلوه داد تا 

فرجام تمامی امور بایست تحقق پذیرد، به انجام رساند و منشأ و  موضوعی را که می
 ».گردد به خداوند باز می

 ۀدر تفسیر این دو آیه آمده است که اندکی پیش از آغاز کشاکش در غزو
بدر خداوند از طریق خواب شمار نفرات کفار را به پیامبر اندک نشان داد و 

ھم یارانش را در جریان خوابی که دیده بود، قرار داد. اعالم  صپیامبر
شمنان موجب امیدواری و تحریک بیشتر صحابه به پیکار بودن شمار د  اندک

َرٮَٰ�ُهۡم ﴿دھد که او  علیه مشرکان گردید. خداوند به پیامبر تذکر می
َ
َولَۡو أ

یعنی:  ﴾لََّفِشۡلُتمۡ ﴿ ،»داد اگر شمار کافران را به تو زیاد نشان می« ﴾�َكثِ�ٗ 
و  »شدند میمؤمنان در پیشدستی و حمله بر کفار دچار سستی و وحشت «

یعنی: بر سرِگزینش جنگیدن یا نجنگیدن، میان مؤمنان  ﴾َ�ََ�ٰزَۡ�ُتمۡ ﴿
داد. سپس خداوند به بیان این مسئله پرداخته  درگیری و کشمکش رخ می

کردن خبر ایشان برای  و عینی صکه به منظور تصدیق خواب پیامبر
با  در جنگھا  آن مؤمنان که باعث افزایش اطمینان جدیت و پایداری

کمتر جلوه داده است. ھا  آن شود، شمار نفرات دشمن را در نظر دشمنان می

ۡ�ُينِِهمۡ َوُ�َقّلِلُُ�ۡم ﴿
َ
یعنی: مؤمنین را ھم در نظر کفار کمتر جلوه  ﴾ِ�ٓ أ

بردن بر  توجھی به حمله داد که این امر آنان را در عین عدم آمادگی و کم می
غیر منتظره با شمار فراوانی سرباز داشت، اما ناگھان به نحوی  مؤمنان وامی



 ٢٥   سنت الهی در پیکار میان حق و باطل

 

مرگ و  ۀشدند و در نتیجه طعم خبری نبود، مواجه میھا  آن مؤمن که قبًال از
 .)١(گردید شدند و پیروزی نصیب مؤمنان می نابودی می

 و وجه استناد بهھا  آن شده در تفسیر تناسب این آیات و مطالب گفته
که در اینجا کمی یا فراوانی تعداد  –این است که نیرو و تجھیزات مادی ھا  آن

شناختی و ایجاد انگیزه در رفتن به جبھه  به لحاظ روان –رزمندگان است 
ورزی به ھنگام پیکار و در رقم خوردن فرجام نبرد، تأثیر خاصی  شجاعت

یابی برای  بودن شمار جنگاوران دشمن باعث جرأت دارد. زیرا اطالع از اندک
گردد. برعکس،  ی و افزایش امید به کامیابی میپایدار ۀحمله تقویت روحی

فراوان پنداشتن شمار لشکر خصم ھراس از رفتن به مصاف ھماورد، و 
کندی و سستی در صورت اقدام به جنگ را به بار خواھد آورد، نوع و میزان 
سالح و دیگر لوازم پیکار حق و باطل چه پیکار نظامی و چه پیکار در دیگر 

 ۀز حیث ایفای نقش روان شناختی و تأثیر بر نتیجھای جھاد ھم ا حوزه
 نبرد، در حکم شمار رزمندگان ھستند.

 و تقوا: خداترسیب) 
ن ﴿فرماید:  خداوند متعال می

َ
لَن يَۡ�فَِيُ�ۡم أ

َ
إِۡذ َ�ُقوُل لِۡلُمۡؤِمنَِ� �

ُ�ۡم َر�ُُّ�م بَِثَ�ٰثَةِ َءاَ�ٰٖف  واْ بَ  ١٢٤ُمَ�لَِ� ّمَِن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ  يُِمدَّ ۚ إِن تَۡصِ�ُ ٰٓ�َ
تُوُ�م ّمِن فَۡورِهِۡم َ�َٰذا ُ�ۡمِدۡدُ�ۡم َر�ُُّ�م ِ�َۡمَسةِ َءاَ�ٰٖف 

ۡ
ْ َو�َ� ّمَِن  َوَ�تَُّقوا

بدانگاه که تو به مؤمنان «. ]١٢٥-١٢٤عمران:  [آل ﴾١٢٥ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ُمَسّوِمَِ� 
گفتی: آیا برای شما کافی نیست که پروردگارتان با سه ھزار از فرشتگان مأمور  می

تان کرد!. آری، اگر اھل شکیبایی و خداترسی باشید و دشمنان ھم اینک بر  یاری

                                           
 .٢٢٥و  ٢٢٤/  ٢تفسیر زمخشری،  -١
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یورشگر و نشاندار یاریتان خواھد  ۀشما یورش آورند، پروردگارتان با پنج ھزار فرشت
 ».کرد

ظاھر آیه بیانگر این است که در «ر تفسیر دو آیه چنین آمده است: د
صورتی که حضورشان مورد نیاز باشد، دوشادوش رزمندگان به نبرد خواھند 
پرداخت، این امکان ھم ھست که در خود پیکار نیازی به ھمکاری آنان 

مجاھدان در رزمگاه حضور یابند.  ۀنباشد، و ِصرفًا برای تقویت روحی
ردن پنج ھزار فرشته را ھم خداوند به سه شرط منوط کرده است: حاضرک

 .)١(»یورش فوری کفار -۳خداترسی.  -۲شکیبایی.  -۱
حمایت فرشتگان از دینداران محصول خداترسی و تقوای آنان بوده است، 

ای از تقواست، چه تقوا ھمانگونه که ابن تیمیه  زیرا شکیبایی ھم خود شاخه
جمع میان انجام بایدھا، و ترک نبایدھای «ست از: فرماید، عبارت ا / می
او امر الھی و لذا بخشی از تقواست. حمایت  ۀ. صبر ھم که از جمل)٢(»الھی

فرشتگان از مؤمنان ھم در جھت پیروز نمودن آنان بر مشرکان بوده، و از 
ساز تحقق سنت  توان تقوا یا خداترسی را یکی از عوامل مھم زمینه این رو می

 صرت مؤمنان دانست.الھی ن

 به لشکریانش در مورد لزوم رعایت خداترسی: سسفارش عمر
به سعد بن ابی وقاص و لشکر اعزامی به  سدر وصایای عمر بن خطاب

من تو و رزمندگان ھمراھت را به خداترسی در «عراق چنین آمده است: 
ستیزی و  کنم، چه خداترسی کارسازترین ابزار دشمن احوال توصیه می ۀھم

دھم که پرھیز  ارآمدترین تاکتیک جنگی است، به تو و ھمراھانت فرمان میک
تر بگیرید، زیرا خطر گناه برای  تان جدی از گناه و معصیت را از دشمنان

                                           
 .٢٢٨/  ٨تفسیر رازی،  -١
 .٥٢٦/  ٨مجموع فتاوی ابن تیمیه،  -٢



 ٢٧   سنت الهی در پیکار میان حق و باطل

 

لشکر از خطر دشمن بیشتر است. پیروزی مسلمانان صرفًا محصول سرپیچی 
 ۀھدبود، از ع ھای خداست، و اگر غیر از این می شان از فرمان دشمنان
برابر است و نه ھا  آن آمدیم، زیرا نه شمار افراد ما با برنمیھا  آن شکست

مان، پس اگر در گنھکاری و ضعف اخالقی ھم با آنان  میزان تجھیزات
ھمسان شویم، آنان به لحاظ نیروی نظامی بر ما برتری خواھند یافت، و 

تکیه بر قدرت  پیداست که اگر نتوانیم با فضل معنویت بر آنان پیروز شویم با
نخواھیم توانست. مطمئن باشید که در مسیرتان دیده بانانی الھی شما را 

گاھند، پس از آنان حیا کنید و از آنجا که حامل  می پایند که از رفتار شما آ
ھا و معاصی میاالیید.  ھستید، دست به انجام زشتی» مجاھد راه خدا«عنوان 

ارتر از ماست، حتی اگر دل بدین خوش مکنید که چون دشمن زشت کرد
ھم مرتکب رفتارھای ناشایست شویم، ھیچگاه بر ما مسلط نخواھند شد؛ زیرا 
ای بسا اقوامی که مغلوب قومی بدکارتر از خود شدند، ھمانگونه که قوم بنی 

کفار مجوس قرار  ۀاسرائیل بر اثر عمل به کارھای منفور خدا تحت سلط
خداوند ھمواره  ۀدرآمد و وعد ھا آن شان تحت کنترل گرفتند و شھرھای

پذیر است. ھمانگونه که علیه دشمنان از خداوند درخواست نصرت  تحقق
کنید، توفیق خودشکنی و غلبه بر نفس را ھم از درگاه خداوند طلب  می

نمایید، کامیابی در این خصوص را از بارگاه الھی برای خود و شما 
 .)١(»خواستارم

 پ) حمایت از دین اسالم:
ساز تجلی سنت الھی حمایت از مؤمنان در  از دیگر عواملی که زمینه

باشد، عنایت مؤمنان به حمایت اسالم با  گرایان می مبارزه علیه باطل و باطل

                                           
ْلِعْقُد اْلَفِریُد،  -١

َ
ه، أ  .١٣٠/  ١ابُن عبِد َربِّ



 سنت الهی در پیکار میان حق و باطل ٢٨

 

ْ إِن ﴿فرماید:  تمام قواست، چنانکه خدا در قرآن می ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َ يَنُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَّبِۡت  ْ ٱ�َّ وا ۡقَداَمُ�ۡم  تَنُ�ُ
َ
ای مؤمنان! اگر «. ]٧[محمد:  ﴾٧أ

ھایتان را استوار  گرداند و گام خدا را یاری کنید، خدا ھم شما را یاری و پیروز می
 ».سازد می

َ ﴿در تفسیر آیه آمده است:  ْ ٱ�َّ وا یعنی اگر دین خدا و  ﴾... إِن تَنُ�ُ
تان یاری و پیروز  رسولش را یاری کنید، او ھم شما را در برابر دشمنان

قدم  ھا یا در پویش مسیر روشن اسالم ثبات خواھد کرد و شما را در رزمگاه
 گوید: . امام فخررازی ھم در تفسیر خود می)١(»خواھد بخشید

دین و روش خدا.  یاری -۱تواند چند جنبه داشته باشد:  یاری خدا می«
 .)٢(»یاری جماعت و گروه خدا -۲

نصرت دین خدا ھم به دینگونه است که فرد مسلمان شخصیت خود 
ھا و رفتارھای خود] را کامًال به خدا بسپارد، به نحوی  [یعنی عواطف، اندیشه

چون و چرا و فرمانروایی  که ھیچ بخشی از وجودش در برابر حاکمیت بی
بارز این خصلت ھم پذیرش کامل  ۀنشان ندھند، نشانکامل خداوند مقاومت 

 ۀھای عاطفی، فکری و رفتاری شریعت خداوند است. واپسین مرحل توصیه
نصرت دین خدا ھم عبارت است از: تکاپوی ھمیشگی فرد مسلمان به منظور 

پسندنمودن تمامی  برپایی دین خدا در زمین و تالش جدی او برای دین
ای که [در این زمینه یعنی در تنظیم روابط  هروابط میان مردم به گون

گوناگون خود با دیگران و با محیط] داوری را فقط نزد دین ببرند و فقط 
 حکم او را بپذیرند.

                                           
 .٣١٨/  ٤تفسیر زمخشری،  -١
 .٤٨ / ٢٨تفسیر رازی،  -٢
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مسأله بسیار مھم دیگری که از رھگذر آن یاری رسانی به خداوند تحقق 
 ای است که امام فخررازی / آن را به عنوان یکی از یابد، ھمان مسأله می

إِن ﴿ھای یاری رسانی به خداوند معرفی نمود، آنجا که اشاره کرد:  جنبه
 َ واْ ٱ�َّ و پیداست ». یعنی: اگر جماعت و گروه خدا را یاری کنید ﴾... تَنُ�ُ

که حزب خدا، حزبی است که به یاری رسانی به خدا یعنی به حمایت از دین 
پردازد.  می در زمین میھای اسال او یا به تالش برای برپایی قوانین و ارزش

تردیدی نیست که تحقق نصرت دین خدا با مشارکت ھمگانی مؤمنان و 
گیرد  تر صورت می براساس این آرمان ارزشمند، بھتر و کاملھا  آن ھمگرایی

ھای پراکنده و فردی. ھمکاری گروھی ھمچنین از آنجا که  تا با تالش
شرایط الزم  ۀکنند فراھم بخشد، تر تحقق می تر و کامل پیروزی دین را سریع

توان  برای برخورداری از حمایت و عنایت الھی ھم خواھد بود. از این رو می
مندی مؤمنان از الطاف  گفت که براساس سنت خداوندی میزان بھره

الھی متناسب با مقدار تالشی که خود آنان در  ۀنوازان  آسمانی و عنایات بنده
دین به عمل  ۀارھای جھاد و توسعسازی ابز جھت حمایت دین خدا، آماده

 آورند. می
ساز برای جلب  عاملی زمینه ۀای دیگر که نصرت دین را به مثاب آیه

نَّ ٱ﴿دھد، این آیه است:  حمایت الھی مورد اشاره قرار می ُ َمن َوَ�َنُ�َ َّ�
َ لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ هُ را یاری  قطعًا خدا یاوران خود«. ]٤٠[الحج:  ﴾يَنُ�ُ

. در تفسیر این آیه امام فخررازی »گمان خداوند قدرتمند چیره است کند، بی می
 ۀور خدا) وعدخداوند به کسی که دارای چنان وصفی باشد (= یا«گوید:  می

گوید:  . و زمخشری ھم در ھمین زمینه می)١(»است کمک و کامیابی داده

                                           
 .٤١/  ٣تفسیر رازی،  -١
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را یاری خواھد  خداوند قطعًا یاوران دین خود و مدافعان دوستانش«
یاری رسانی به خداوند را ھم که بیشتر بیان کردیم:  ۀ. نحو)١(»کرد

ای که بر تمامی  ورزی برای برپایی دین خداوند در زمین، به گونه تالش
 ھا و روابط بشر حاکم گردد. فعالیت

 اندازی تشکیالت جمعی برای یاری دین خدا: راه

نَّ ﴿: ۀبه خدا در آی پیشتر اشاره کردیم که زمخشری یاری رسانی َوَ�َنُ�َ
هُۥٱ ُ َمن يَنُ�ُ را به حمایت از دین خدا و دوستان خدا تفسیر نموده  ﴾�َّ

َ يَنُ�ُۡ�مۡ ﴿است، و فخررازی ھم یکی از معانی این آیه:  واْ ٱ�َّ را  ﴾إِن تَنُ�ُ
 خواه معرفی کرد. کمک به حزب خدا و تشکل خداپرست و دین

شود که آیا این بدان معنی است که یاری  میاکنون این پرسش مطرح 
گروھی صورت گیرد؟ به عبارت دیگر: آیا  ۀرسانی به دین خدا باید به شیو

گستری و جلب حمایت موعود خدا از  بانی و دین کردن لوازم دین برای مھیا
اندازی تشکیالت جمعی پرداخت؟ پاسخ این است که  مؤمنین باید به راه

رود این است که در حد توان با تالش  مانی انتظار میآنچه شرعًا از ھر مسل
ھا و قوانین خدا به حمایت دین خدا بپردازد که در  در جھت اجرای ارزش

این صورت به تناسب سعی و تالشی که به عمل آورده است، خدا ھم متقابًال 
توان کرد که راھی که  وی را حمایت خواھد کرد، اما در این ھم شک نمی

حمایت دین خدا بدان توصیه نموده و قرآن روی آن دست اسالم برای 
فرماید:  گذاشته است، ھمان فعالیت جمعی است، چنانکه خداوند بزرگ می

ةٞ ﴿ مَّ
ُ
ُمُروَن  َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ۡ
بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن يَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ َوَ�أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلِحُ 
ُ
� َوأ باید از شما گروھی «. ]١٠٤عمران:  [آل ﴾١٠٤وَن ٱلُۡمنَكرِ

                                           
 .١٦٠/  ٣تفسیر زمخشری،  -١
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ھای علمی، اخالقی و فنی مردم را) به سوی  باشند که (پس از کسب صالحیت
نیکی و بھروزی فرا خوانند و امر به معروف و نھی از منکر نمایند و اینان 

امت ھم در یکی از دو وجه خود به معنای بخشی  ۀ. واژ»اند رستگاران واقعی
 ۀدر آی» امت«. این بدان معناست که مراد از )١(آن ۀاست و نه ھماز امت 

یادشده، جماعتی از مسلمانان است که به کار فراخوانی دیگران به دین خدا 
ورزد. از  و امر به معروف و نھی از منکر و خالصه به حمایت دین اھتمام می

آنجا که جماعت ھم سازماندھی جمعی است، پس جماعت فوق کار حمایت 
ن در این دھد، و فعالیت آ گروھی سامان مند انجام می ۀاز دین را به شیو

تر است. به  مسلمانان کاراتر و ثمربخش ۀھای فردی و پراکند فرم از فعالیت
افراد مختلف و مشارکت جمعی  ۀھای پراکند عبارت دیگر: ھمسوشدن تالش

ھا و نتایجی به بار خواھد آورد که با  در قالب یک تشکیالت منظم، میوه
 ۀد شد که شیوتالش فردی ممکن نخواھد بود. معنای این سخن این خواھ

مشارکت گروھِی منظم قطعًا از جمله امور مطلوب اسالم و محبوب خداوند 
برای حمایت از دین و » جماعت«اندازی یک  باشد، چرا که خود به راه می

ھمچنین به ھمکاری و مشارکت امر فرموده است، چنانکه در قرآن 

ِ َوٱ�َّۡقَوىٰ ﴿فرماید:  می ّ�ِ
در کارھای نیک و امور «. ]٢: ة[المائد ﴾َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ٱلۡ

 ».مبتنی بر تقوا باھم ھمکاری کنید
» تنظیم جمعی«افراد یا ھمان  ۀھای پراکند ھمکاری ترکیب تالش ۀالزم

کردن خیر مورد نظر است که در رأس  و تشکیل جماعتی دینی برای عملی
 آن نصرت دین قرار دارد.

تشکیالت «اندازی یک  راه توان گفت: شده می با توجه به مطالب گفته
یا جماعت دینی کاری است به لحاظ شرعی مطلوب و مستحب و » جمعی

                                           
 .٣٩٦/  ١تفسیر زمخشری،  -١



 سنت الهی در پیکار میان حق و باطل ٣٢

 

در صورت ھمراھی شرایط و شدت نیاز به وجود آن و به شرطی که ھدف از 
رود، تا آنجا که حتی  استحباب آن باالتر می ۀاین کار یاری دین باشد، درج

ل باطل با حق و یافتن دشمنی اھ بودن باطل و شدت در صورت قوی
گمان رویارویی با اھل باطل آن ھم در  رسد. بی می جویان، به حد واجب حق

نه با  –ھمانگونه که در دوران ما چنین است  –چنان سطحی از قدرت 
جویان و قدرتی اگر نه  فردی، بلکه با ھمکاری جمعی حق ۀھای پراکند تالش

خواھد بود و این بیشتر از اھل باطل دست کم در حد قدرت آنان میسر 
خواھان غیرتمند در قالب  فراھم نخواھد شد، مگر در صورت ھمسویی دین

سامانمند به دین بانی و باطل ستیزی  ۀیک تشکل دینی واحد که به گون
آمدن چنین جماعتی بدان  پردازد، و بر مسلمانان است که با به صحنه می

اولیای خدا و ظھور بپیوندند، زیرا این جماعت مصداق حزب الله اعضای آن 

ةٞ ﴿آن تحقق عملی این فرمان خداست:  مَّ
ُ
يَۡدُعوَن إَِ�  َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

و » جماعت«ھم چنانکه پیشتر اشاره شده به معنای » امت. «﴾ٱۡ�َۡ�ِ 
ھدف از تشکیل این جماعت ھم ». تشکیالت گروھی«جماعت ھم یعنی 

ھمکاری با دینداران و حمایت از دین خداست، لذا پیوستن بدان در حکم 
یکایک  ۀمشارکت در حمایت از دین خداست، حمایت از این دین ھم وظیف

 خواه است. مردان و زنان دین

 کردن نیروست چهارمین عامل پیروزی، جهاد و فراهم ت)
شود، اما این فریضه اگر  جھاد با مال و جان از فرایش دینی محسوب می

ی بیشتر آنان به فراموشی سپرده شده مسلمانان، از سو ۀنگوییم از سوی ھم
است، و این در حالی است که جھاد یگانه راه کامیابی و تنھا ابزار کسب 

زدایی و دستیابی به خشنودی خداست... و ترک  عزت دین گستری، باطل



 ٣٣   سنت الهی در پیکار میان حق و باطل

 

آن به برتری باطل و اھل باطل خواری مؤمنان و زوال ھیبت و دولت آنان 
 منجر خواھد شد.

ٞ ﴿فرماید:  خداوند متعال می لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ  ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱلۡقَِتاُل وَُهَو ُكۡره
ن تَۡ�َرُهو

َ
ْ َشۡ� أ ْ َشۡ�  ٔٗ ا ن ُ�ِبُّوا

َ
ٞ  ٔٗ ا َوُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ لَُّ�ۡمۚ ا َوُهَو َ�ّ

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ ب گشت در جنگ بر شما واج«. ]٢١٦: ة[البقر ﴾٢١٦َوٱ�َّ

حالی که برایتان سنگین است، اما ای بسا که شما از چیزی بدتان بیاید که در 
اصل برایتان مفید است، و ای بسا مشتاق چیزی باشید که در اصل به زیان 

 ».داند نه شما شماست، و (خوب و بد کارھا را) خدا می
آید، و لفظ  گوید که جھاد بر طبع شما سخت و گران می این آیه می

رساند، لذا معنی آیه چنین خواھد شد: چه بسا  . ایجاب را می﴾َعَ�ٰٓ ﴿
ھا و مشقات جھاد در نظرتان ناپسند و سنگین باشد، و حال آن که  سختی

آوردن غنایم و کسب پاداش الھی که از طریق جھاد  غلبه بر دشمن، به دست

ن ﴿آیند.  شود، ھمه برای شما خیر و خوبی به حساب می حاصل می
َ
وََعَ�ٰٓ أ

ْ َشۡ�  ٞ  ٔٗ ُ�ِبُّوا طلبی و ترک  آسایی و عافیت یعنی: چه بسا تن ﴾لَُّ�مۡ ا َوُهَو َ�ّ
جھاد در نظرتان مطلوب جلوه کند، در حالی که این کار از آنجا که باعث 

شود، برایتان شر و زیانبار است. امام  خواری و زوال حشمت و اقتدار شما می
صحت زیانباربودن ترک جھاد کامًال روشن «گوید:  ُقرُطبی در این باره می

اندلس رخ داد: مسلمانان آنجا با ترک جھاد بزدلی و  ۀاست، چنانکه در منطق
سستی به ھنگام جنگ و عادت به فرار از رزمگاه باعث شدند، دشمن برآن 

إنّا هللا مناطق دست یابد و به قتل و اسیرگرفتن و چپاول و دزدی بپردازد! 



 سنت الهی در پیکار میان حق و باطل ٣٤

 

ا هللاّ چنین فرجام ناگواری البته محصول کردارھای ناپسند !! راجعون وإنّ
 .)١(»خودشان بود

 ترک جھاد سبب نزول عذاب است
سوزی ترک جھاد اشاره کردیم، اکنون به دیگر  آوری و عزت پیشتر به ذلت

بُۡ�ۡم َعَذابًا ﴿پیامدھای ناگوار آن از زبان این آیه توجه کنید:  إِ�َّ تَنفُِرواْ ُ�َعّذِ
ِ�مٗ 

َ
وهُ أ ُ�ۡم َوَ� تَُ�ُّ ءٖ اۗ َوٱ ٔٗ َشۡ� ا َو�َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ  ﴾٣٩قَِديٌر  �َّ
اگر به جھاد نروید، شما را به شدت مجازات خواھد کرد و قومی «. ]٣٩: التوبة[

سالم نکردن از ا  تان خواھد کرد و (یقین بدانید که شما با حمایت دیگر را جایگزین
رسانید، و خدا بر انجام  زنید و) ھیچ زیانی به خدا نمی فقط به خود صدمه می

 ».ھرکاری تواناست
براساس این آیه «فرماید:  این آیه می ۀامام ابن العربی مالکی در بار

 ۀنشاندِن قوانین خدا روان –مخلصانه به سوی جھاد شتافتن و با ھدف برتر 
ت. مجازات دردناک موعود ھم در دنیا با نبرد با کفار شدن، واجب شرعی اس

کردن دشمن بر افرادی که ھنوز چنین دردی نچشیده اند، و در  مسلط
گیرد، عالوه بر این با نشاندن دیگران بر  آخرت با آتش جھنم صورت می

 .)٢(»جایگاه شما
مجازاتی که در کمین «گوید:  ھم در این باره می /شھید سید قطب

نه فقط اخروی بلکه دنیوی ھم ھست: عذاب ناشی متخلفین از جھاد است، 
ھا  از تحمل خواری درد نوکری دشمنان و حسرت جانکاه محرومیت از نعمت

را در دست دشمن دیدن که دامنگیر دون ھمتان و ھا  آن و خیرات و

                                           
 .٣٩و  ٣٨/  ٣تفسیر قرطبی،  -١
 .٩٣٨و  ٩٣٧/  ٢ابن عربی، احکام القرآن،  -٢



 ٣٥   سنت الهی در پیکار میان حق و باطل

 

گردد: و ھر ملتی جھاد را ترک کرد، خداوند بر  کنندگان از جھاد می تخلف
ھای مبارزه  نھاد و در نتیجه چندھا برابر ھزینهپیشانیش مھر خواری و ذلت 
 .)١(»روزی از دست دشمنان کشید با دشمن ذلت و تحقیر و سیه

 شود: کنندگان از جھاد گفته می تخلف آنچه به

ِيَن ﴿خداوند در قرآن در تذکر به چنین افرادی فرموده است:  َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ َما لَُ�ۡم إِذَا �ِيَل لَُ�مُ  �ِض�  َءاَمُنوا
َ
ِ ٱثَّاقَۡلُتۡم إَِ� ٱۡ� ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ٱنفُِروا

رَِضيُتم 
َ
 أ

ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ قَلِيٌل  ِ� َ�َما َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ۡ�َيا ِمَن ٱ�ِخَرة  ﴾٣٨بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
داده  ای اھل ایمان! شما را چه شده است که وقتی ندای جھاد سر«. ]٣٨: التوبة[

اید؟! آخر  به جای آخرت به دنیا دل خوش کردهچسبید؟ مگر  شود، به زمین می می
 ».خوشی دنیوی که جز اندکی نیست!

دھند و یا با تنبلی  از این رو به کسانی که به ندای جھاد پاسخ مثبت نمی

رَِضيتُم﴿ شود: شوند، به عنوان یادآوری گفته می پیکار می ۀو اکراه روان
َ
 أ

ۡ�َيا ِمَن ٱ�ِخَرةِ  آیا به جای بھروزی کامل اخروی که با جھاد به  ﴾ بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
اید؟!  ھای ناقص آن قانع شده آورید، به آسایش دنیوی و خوشی دست می

ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ قَلِيٌل ﴿ آخر خوشی دنیا که جز اندکی  ﴾َ�َما َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
ھای دنیوی را در مقایسه  ناچیزبودن ماھیت و مدت لذت صامبرنیست!!. پی

کند که یکی از انگشتانش را در آب  با لذات اخروی به فردی تشبیه می
اقیانوس فرو برده و آن را بیرون آورده است، سپس فرمود: اکنون دقت کنید 

 .)٢(که چه با خود آورده است؟!
                                           

 .٢٢٤/  ١٠، ٤سید قطب، فی ظالل القرآن، مجلد  -١
 .٤٢٣/  ١٠تفسیر المنار،  -٢



 سنت الهی در پیکار میان حق و باطل ٣٦

 

در خصوص جھاد و مجاھدان و  صھای پیامبر ھمچنین فرموده
جھاد به چنین  ۀپیرامون مقول صھای علما از قرآن و سنت پیامبر استنباط

شود. به عنوان مثال این  افراد سست ایمان و سردجوشی تذکر داده می

ُ َما ىلَعَ «: صپیامبر ۀفرمود
َ

ْ�يَا َوهل  ادلُّ
َ

ْن يَرِْجَع إىِل
َ
َنََّة ُ�ِبُّ أ

ْ
َحٌد يَْدُخُل اجل

َ
 َما أ

اٍت،  ْ�يَا َ�يُْقتََل َعرْشَ َمرَّ  ادلُّ
َ

ْن يَرِْجَع إىِل
َ
ِهيُد، َ�تََم�َّ أ ٍء، إِالَّ الشَّ رِْض ِمْن ىَشْ

َ
األ

َكَراَمةِ ـمَ ـلِ 
ْ
هاَدةِ ـمَ ـلِ «و در روایتی: . »ا يََرى ِمَن ال . )١(»ا يََرى ِمْن فَْضِل الشَّ

ضر نیست ھیچ فرد بھشتی حتی در مقابل تمامی چیزھای روی زمین حا«
 ۀفزونی قدر و ارزش و یا به واسط ۀبه دنیا برگردد مگر شھید که به واسط

کند که به دنیا باز  بیند، آرزو می برتری و فضلی که به دلیل شھادتش می
 .»گردد و ده بار به شھادت برسد

این حدیث کاملترین و برترین «گوید:  ابن بطال در توضیح این حدیث می
فضل شھادت گفته شده است، و از آنجا که جز سخنی است که در مورد 

شھادت ھیچ عمل صالحی مستلزم فداکردن جان نیست، به ھمین خاطر 
. امام احمد بن حنبل )٢(»تر و بیشتر شده است میزان پاداش آن ھم افزون

شناسم، آخر فقط  بعد از واجبات کاری برتر از جھاد نمی«فرموده است: 
عان راستین اسالم و حریم مسلمانند، و چه جھادگران با دشمن اند که مداف

عملی از این برتر؟! دیگران در آسایشند و آنان در ھراس و اضطراب، و 
. شیخ اإلسالم ابن تیمیه در )٣(»کنند شان را در راه خدا فدا می ھای جھان

حساسیت نگھبانی از مرزھای مملکت اسالمی که مدخل اعدا و راه  ۀبار

                                           
 روایت از بخاری. -١
 .٣٣و  ٣٢/  ٦قالنی، شرح صحیح البخاری، ابن حجر عس -٢
 .٣٤٩و  ٣٤٨/  ٨ابن قدامه حنبلی، المغنی،  -٣
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محافضت مخلصانه از مرزھا از «گوید:  است می تھاجم آنان به مسلمانان
 .)١(»تر است ارزش اعتکاف در مکه و مدینه و بیت المقدس برتر و با

 تدارک نیرو برای جھاد:
ِصرف عزم بر دشمن ستیزی و دفاع از مملکت اسالمی به تنھایی کافی 

کردن تجھیزات  نیست، بلکه ھمانگونه که خداوند دستور داده است، میھا

�ٖ ﴿برای جھاد ھم الزم است: الزم  ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
َومِن  َوأ

ِ وََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِهِۡم َ� ّرَِ�اِط ٱۡ�َۡيِل  تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱ�َّ
ءٖ  ُ َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َ�ۡ نتُۡم ِ� َسبِيِل  َ�ۡعلَُموَ�ُهُم ٱ�َّ

َ
ِ يُوَفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ ٱ�َّ

 ].٦٠[األنفال:  ﴾٦٠َ� ُ�ۡظلَُموَن 

�ٖ ﴿مراد از  ھرنوع ابزار و نیروی جنگی است که مقدار آن با  ﴾ّمِن قُوَّ
شود رباط، نوع خاصی از اسب است که در پیکار و  شمارش تعیین می
جنگی را  ۀاسبان ویژ» الخیل«شدن به  آید و با اضافه مرزبانی به کار می

ِ وََعُدوَُّ�مۡ ﴿تخصیص کرده است.  یعنی بدین وسیله  ﴾تُۡرهِبُوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱ�َّ
کنید، یعنی یھودیان و کفار  کسانی را که دشمن خدا و خودتان قلمداد می

عنی دیگر کافرانی که  ﴾َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهمۡ ﴿سازید،  زده می عرب را وحشت

ءٖ وَ ﴿شان مشھود نیست.  عداوت ْ ِمن َ�ۡ ِ ِ� َسبِيِل  َما تُنفُِقوا یعنی  ﴾...ٱ�َّ
ای  سازی نیرو در حد توان و در دفاع از مرزھای اسالمی ھر ھزینه  آماده در

                                           
 .٤١٨/  ٢٨ابن تیمیه حرانی، مجموع فتاوی،  -١



 سنت الهی در پیکار میان حق و باطل ٣٨

 

 ۀمتحمل شوید چه کم و چه زیاد، چه نقدی و چه غیر نقدی، خداوند به گون
 .)١(کامل آن را تالفی خواھد کرد

 بخش: مفھوم نیرو و عوامل نیرو

�ٖ ﴿ ۀشریف ۀیدر آ ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
به صورت » ةُقو« ۀواژ ﴾َوأ

نکره و عام آمده و به نوعی نیروی خاص محدود نشده، و سپس از میان 
مورد اشاره » ھای جنگی اسب«یعنی ھا  آن منابع گوناگون نیرو فقط نوعی از

فراگیری معنای نیرو ھرچیزی را که در  ۀتردید دایر قرار گرفته است. بی
جنگ با دشمن به کار مسلمانان بیاید، شمار پیکارھا و انواع گوناگون 

گیرد، اما آیا نیروی مورد  ابزارھای جنگی در ھر زمان و مکانی را دربر می
آن موظف و  ۀنظر که مسلمانان برای نبرد با دشمن و دفع شر وی به تھی

ساز و برگ جنگی است، و آیا مراد از نیرو فقط  مأمور شده اند، منحصر به
فھمم  نیروی نظامی است؟. آنچه که من از معنای قوت و کاربردھای آن می

ھا فارغ از خوشایند و بدآیند  کردن خواست عبارت است از: توانایی عملی
کند: گاه ھدف دفع بیگانگان است،  ھا ھم فرق می دیگران. ماھیت خواسته

یافتن بر آنان و گاه  ھا، گاه تسلطه، گاه نابودسازی آنگاه دورکردن آنگا
شان به پرداخت چیزی است. نیرو ھم براساس معنای خود این  وادارکردن

شود: گاه نیرومندشدن از  کردن ھدف، تعریف می واژه یعنی: توانایی عملی
براساس ھا  آن طریق تجھیز نظامیان، آموزش فنون جنگی به آنان و تربیت

صورت ھا  آن طلبی شھادت ۀدینِی جھاد گرایانه و تقویت روحی ھای آموزه
گیرد، گاه با فرماندھی افراد با کفایت و برآوردن نیازھای ارتش مانند  می

خوراک، پوشاک و سنگر و دیگر لوازم جنگی، گاه از طریق خودکفایی 

                                           
و  ٢٦/  ١٠تفسیر آلوسی،  – ٣٨تا  ٣٥/  ٨تفسیر قرطبی،  – ٢٣٢/  ٢تفسیر زمخشری،  -١

 .٦١/  ١٠تفسیر المنار، 
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 ۀگیرد، و باألخره گاه از طریق توسع تولیدی و اقتصادی حکومت صورت می
ھا مانند کشاورزی و  دانش و پرورش افراد کارشناس در تمامی زمینهعلم و 

ھا. تمامی موارد یادشده به تناسب نیازھای ھای آن صنعت با تمامی شاخه
ھای ایمانی که  کنند، جز تربیت افراد براساس ارزش زمان و مکان تغییر می

 ضرورتی فرا زمانی و فرا مکانی است.

 نی استسازی نیرو یک ضرورت دی آماده
برای امت اسالمی از آنجا که بدان  –شده  به معنای یاد –کردن نیرو  مھیا

امر ھم قاعدتًا الزام و وجوب  ۀامر شده است، یکی از وظایف دینی است، صیغ
 ۀای بازدارنده که البته در امر به تھی رساند، مگر در صورت وجود قرینه را می

ای وجود ندارد و لذا حکم مسئله به  صارفه ۀنیرو و ابزار جنگی، ھیچ قرین

�ٖ ﴿ماند:  صورت واجب باقی می ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
تمامی امت  ﴾َوأ

اسالمی و نماینده یا مقامی که اجرای این امر از سوی امت به وی واگذار 
ب شده است، مخاطب فرمان موجود در این آیه ھستند. مقصود امت از انتخا

خلیفه یا حاکم اسالمی، این است که در مقام نایب مسلمانان، وظایف شرعِی 
نیروی الزم برای جھاد را با  ۀاسالمی و از جمله تھی ۀمختص به کل جامع

کوتاھی  ۀاستفاده از قدرت ملت اجرا کند و خلیفه یا ولی امر مسلمین اجاز
م افراد ملت به ویژه کاری بر عمو در انجام این وظیفه را ندارد و در صورت کم

بر نخبگان جامعه الزم است که اقدامات الزم در جھت تجھیز ارتش اسالم را 
به عمل آورند. گاه فراگیری علوم مختلف دنیوی ھم جزء ضروریات تدارک 

شرط « ۀگیرد که در این صورت کسب این علوم با توجه به قاعد نیرو قرار می
واجب کفایی پیدا  ۀجنب ،»تحقق یک کار واجب، خودش ھم واجب است

 کند. می

 ھای تدارک نیروست تربیت ارتش ورزیده یکی از شاخه
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تربیت ارتش کار آزموده بخشی از تدارک نیروست، لذا آموزش نظامیان 
سازی  براساس باورھای اسالمی، آمادهھا  آن سازی ایمانی مسلمان و آماده

لف سالح و فنون ھای به کارگیری انواع مخت با تعلیم مھارتھا  آن مادی
دادن سربازان در مانورھای متناوب به منظور  و نیز شرکتھا  آن نظامی به

ھای پیشین ھمه و  شدن آموخته و جلوگیری از فراموشھا  آن حفظ نشاط
باشند که باید مورد  ھمه از ضروریات داشتن یک ارتش فعال اسالمی می

ا به عنوان پشتوانه حدیثی نقل شده که آن ر صتوجه قرار گیرند، از پیامبر

َمْن َعِلَم «آمده است که  صکنم، در سخنان پیامبر ھایم ذکر می دینی گفته
ْ�َ ُ�مَّ تََرَ�ُه فَلَيَْس ِمنَّا وْ . »الرَّ

َ
ھرکس فن تیراندازی را فرا «. )١(»َ�َقْد َعىَص « أ

مرتکب گناه شده «یا فرمود: » گیرد، سپس آن را ترک نماید از ما نیست
 .»است

 مسلمانان باید به حدی باشد که دشمن را به ھراس افکند: نیروی

واْ ﴿شریفه:  ۀشود خداوند متعال ما را در این آی چنانکه مالحظه می ِعدُّ
َ
َوأ

 ٖ� ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ ِ وََعُدوَُّ�ۡم َوِمن ّرَِ�اِط ٱۡ�َۡيِل  لَُهم مَّ تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱ�َّ
 ِ ءٖ َوَءاَخرِ�َن مِن ُدون ُ َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقواْ مِن َ�ۡ ِ� َسبِيِل  ِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم ٱ�َّ

نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن 
َ
ِ يُوَفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ آوری نیرو به  به جمع .]٦٠[األنفال:  ﴾٦٠ٱ�َّ

افکنی در قلب دشمنان خدا و دشمنان ما امر فرموده است،  منظور ھراس
بیند باید دشمن را مرعوب سازد و  یعنی نیرویی که امت اسالمی تدارک می

این محقق نخواھد شد، مگر در صورتی که توان مسلمانان چنان از توان کفار 
انان و حکومت اسالمی را از آنان بیشتر و برتر باشد که جرأت تعرض به مسلم

                                           
/  ٢سیوطی در الجامع الصغیر ِمْن حدیث البشیر النذیر، روایت از مسلم، و نیز از  -١

 .٨٨٦٢ ۀ، حدیث شمار٥٣٩
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سلب کند و آنان را از امکان کسب پیروزی در صورت حمله مأیوس و نومید 
سازی این نیروی  سازد و در نتیجه شرشان را از مسلمین باز دارند. آماده

کاری  افکن علیه دشمنان امری است ضروری، و سستی و کم ھراس
نیت خود و بطالن حریف، برای خوش داشتن به حقا دارد، چرا که دل برنمی

کند و حق یقینًا باید قدرت و توانی داشته باشد که  کسب پیروزی کفایت نمی
گرایان را به وحشت افکنده و  آن را در کنف حمایت بگیرد و باطل و باطل

 تعرض به حکومت اسالمی را از سرشان بیرون کند. ۀاندیش

 بردباری و مرزبانی استپیروزی، شکیبایی، رقابت در  عواملث) از دیگر 
واْ َوَصابُِرواْ ﴿فرماید:  پروردگار توانا در قرآن می ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡصِ�ُ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ْ ٱ�َّ ْ َوٱ�َُّقوا ای اھل ایمان! «. ]٢٠٠عمران:  [آل ﴾٢٠٠َوَرابُِطوا
ورزید و از مرزھای خود شکیبایی پیشه کنید، و (در برابر دشمنان) پایداری 

 ».پاسداری کنید و از خدا بترسید تا رستگار شوید

﴿ ْ وا ھا و مشکالت ناشی از پیکار با دشمنان  یعنی در برابر آسیب ﴾ٱۡصِ�ُ

ْ ﴿شکیبایی بورزید.  یعنی در پایداری و استقامت با دشمنانی که  ﴾َصابُِروا
کردن مشعل حقیقتی که در دست دارید،  دادن شما و خاموش برای شکست

تر از آنان نباشید. پس  تاب تر و بی ورزند، رقابت کنید و ناشکیب پایداری می

ْ ﴿با دشمن یا حریف در میدان صبر. و یعنی رقابت ». مصابره« به  ﴾َرابُِطوا
و ھوشیاری نسبت به نفوذ دشمن از » باش آماده«ت منظور حفظ وضعی

 ھای جنگی در سرحدات بمانید. مرزھا با تجھیزات و اسب
ھای جنگی تمامی انواع  در زمان ما الزم است که مرزبانان عالوه بر اسب

دشمن را به ھمراه  ۀتجھیزات نوین مورد نیاز برای حفظ مرزھا از حمل

َ لََعلَُّ�ۡم ﴿زوم رعایت تقوا خداوند به ل ۀداشته باشند. و اشار ْ ٱ�َّ َوٱ�َُّقوا
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بدین معناست که جھاد باید با رعایت موازین تقوا و لوازم  ﴾ُ�ۡفلُِحونَ 
خداترسی صورت گیرد. بنابراین، شکیبائی رقابت با دشمنان در پایداری، 
مراقبت از مرزھای مملکت اسالمی، و پروا پیشگی و کسب تقوا از طریق 

و عمل به کارھای خداپسندانه، ھمه و ھمه از عوامل غلبه  دوری از معاصی
بر دشمن در دنیا و در صورت وجود اخالص و قصد برپایی حقیقت و عدالت 

از اسباب رستگاری و  –پیکار دیندارانه است  ۀکه الزم –گستری  و نیت دین
 .)١(شوند نجات از عذاب اخروی محسوب می

بانی ھرچند بنا به دیدگاه مفسران، به به عالوه امر به صبر و مصابره و مرز
شود، اما با توجه به ظاھر  زمان رویارویی با دشمنان و پیکار با آنان مربوط می

ھای رویارویی با دشمن را چه  توان گفت که این فرمان تمامی جنبه آیه می
ھا در صورتی که نوع رویارویی نیازمند صبر و  در رزمگاه و چه در دیگر حوزه

گیرد، مانند حالت مجادله و مناظره با آنان  پایداری باشد، دربر میرقابت در 
حالت تنگنای ناشی از ِاعمال فشار یا تحریم از سوی اھل باطل و دیگر 
شرایط دشواری که در داخل مرزھای اسالم از سوی معاندان بر منادیان حق 

 شود. تحمیل می

 ی:صبر و رقابت با دشمنان در پایدار ۀکنند عوامل تقویت
صبر و مصابره با مخالفان یادآوری و توجه  ۀکنند از جمله عوامل تقویت

 ﴾َ�َقۡد َمسَّ ٱلَۡقۡوَم قَۡرٞح ّمِۡثلُُهۥ إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرحٞ ﴿خداست:  ۀبه این فرمود
. خداوند »اند تان ھم صدمه دیده مخالفاناید،  ای دیده اگر صدمه« .]١٤٠عمران:  آل[

ھا نباید جدیت  شدن یا درد ناشی از زخم دارد که مجروح در این آیه بیان می

                                           
 ۀالتفسیر القیم نوشت – ٣٣٢تا  ٣٢٧/  ٤تفسیر ُقرُطبی،  – ١٦٠/  ١تفسیر زمخشری،  -١

 .٣١٩و  ٣١٨/  ٤تفسیر المنار،  – ٢١٧ابن قیم جوزیه، ص 



 ٤٣   سنت الهی در پیکار میان حق و باطل

 

در پیکار با دشمن و رقابت با وی را در وجود مؤمنان سست کند، زیرا 
ھایی دیده اند، و آنجا که آنان با وجود  ھم قبًال چنین آسیبھا  آن دشمنان

ھا و صدمات  اثر جراحت نادرستی مسیر انتخابی و بدِی فرجام کارشان، بر
ناشی از کارزار ضعف و سستی از خود نشان ندادند، شما مؤمنان با فرجام 
نیک و حقانیتی که دارید، به طریق اولی نباید به علت درد و رنجی که به 

 .)١(رسد در پیکار و رقابت با آنان سرد و سست شوید شما می
بردباری و مصابره با دشمنان، این  ۀاز دیگر عوامل مؤثر در تقویت مروحی

ْ ِ� ﴿خدا است:  ۀفرمود لَُموَن فَإِ�َُّهۡم َوَ� تَِهُنوا
ۡ
ْ تَ� ٱبۡتَِغآءِ ٱۡلَقۡوِم� إِن تَُ�ونُوا

ُ َعلِيًما َحِكيًما  ِ َما َ� يَرُۡجوَنۗ َوَ�َن ٱ�َّ لَُموَنۖ َوتَرُۡجوَن ِمَن ٱ�َّ
ۡ
لَُموَن َكَما تَ�

ۡ
يَ�

در تعقیب دشمن سستی نورزید، اگر دچار رنج و درد سر «. ]١٠٤النساء: [ ﴾١٠٤
کشند، تازه برخالف شما امیدی  شوید آنان نیز ھمچون شما رنج و سختی می می

 .»ھم به دریافت پاداش الھی ندارند، و خداوند ھمواره علیم و حکیم بوده است

 ج) ذکر خدا:
دابودن است، خواھان، فراوان به یاد خ از دیگر عوامل بختیاری دین

ْ إَِذا لَقِيُتۡم فِئَةٗ ﴿فرماید:  چنانکه خداوند در قرآن می ِيَن َءاَمنُٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

َ َكثِ�ٗ  ْ َوٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ ای مؤمنان! «. ]٤٥األنفال: [ ﴾٤٥� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن فَٱثۡبُُتوا
خدا را فراوان یاد کنید  ھرگاه با گروھی از دشمنان مواجه شدید، پایداری بورزید و

 .»تا سرافراز و رستگار شوید
معنای آیه این است که ای مؤمنان، ھنگامی که در میدان پیکار با 
گروھی از دشمنان کافر و یا اھل َبغی [= مسلمانانی که علیه دولت اسالمی 
دست به اسلحه برده اند] روبرو شدید، در برابرشان استوار بمانید و فرار 

                                           
 .١٤/  ٩تفسیر رازی،  -١
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دستیابی  ۀرا پایداری نیرویی است معنوی که بسیار اوقات علت تامنکنید، زی

َ َكثِ�ٗ ﴿به موفقیت است. عبارت  یعنی پیش از آغاز نبرد و در  ﴾�َوٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ
او مبنی بر دفاع از  ۀحین نبرد خدا را بسیار یاد کنید. قدرت او، وعد

شکیبا و نھی او از او با مؤمنان و مجاھدان  ۀپیامبران و مؤمنان معیت ویژ
ترین شرایط، و نیز این حقیقت را که منبع قدرت  ناامیدی ولو در سخت

کند، به  خداست و او ھرکس را بخواھد با نیروی شکست ناپذیرش یاری می
یاد خود بیاورید. پیداست کسی که این حقایق را در ذھن خود حاضر کند و 

ه برتری خداوند از دشمان پیدا به تأمل بپردازد، به دلیل ایمانی که بھا  آن در
کند، توشه و توان دشمن ھیچگاه وی را مرعوب و ھراسان نخواھد کرد،  می

این دستور الھی مبنی بر فراوان به یاد خدابودن بیانگر این است که فرمود 
ترین حالت قلبی و در باالترین حد نگرانی و  مؤمن باید حتی در پرُمشغله

که این  ﴾لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ ﴿ سستی نورزد.دلواپسی نیز در ذکر خداوند 
پایداری  -۱کردن ھردو شرط است، یعنی  امید به رستگاری منوط به فراھم

ساز پیروزی دنیوی و برخوردارشدن از  ذکر خدا که این دو امر زمینه -۲و 
 .)١(باشند پاداش اخروی می

ه بر فرد باألخره این که امر به ذکر خدا در رزمگاه بدین معناست ک
مسلمان و جماعت مسلمان واجب است که به ھنگام رقابت و پیکار با اھل 
باطل خدا را بسیار یاد کند، ھمانگونه که رزمندگان مسلمان او را به ھنگام 

 کنند. نبرد با اھل باطل یاد می

 پیروزی رعایت احتیاط است شرطچ) هفتمین 

                                           
 .٢١/  ١٠و تفسیر المنار،  ١٤/  ١٠فسیر آلوسی، ت – ٢٢٦/  ٢تفسیر زمخشری،  -١
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رعایت ھوشیاری و احتیاط شرط پیروزی است، چنانکه خداوند در قرآن 

لَٰوةَ فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ﴿فرماید:  می َ�ۡمَت لَُهُم ٱلصَّ
َ
َعَك �َذا ُكنَت �ِيِهۡم فَأ ّمِۡنُهم مَّ

تِ 
ۡ
ْ مِن َوَرآ�ُِ�ۡم َوۡ�َأ ْ فَۡلَيُكونُوا ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا َسَجُدوا

َ
ْ أ ُخُذٓوا

ۡ
َطآ�َِفٌة  َوۡ�َأ

ِيَن  ۡسلَِحَتُهۡمۗ َودَّ ٱ�َّ
َ
ْ ِحۡذرَُهۡم َوأ ُخُذوا

ۡ
ْ َمَعَك َوۡ�َأ ْ فَۡلُيَصلُّوا ۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّوا

ُ
أ

ۡيلَةٗ  ۡمتَِعتُِ�ۡم َ�َيِميلُوَن َعلَۡيُ�م مَّ
َ
ۡسلَِحتُِ�ۡم َوأ

َ
ْ لَۡو َ�ۡغُفلُوَن َ�ۡن أ  َ�َفُروا

 ۚ ذٗ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِ  َ�ِٰحَدٗة
َ
ن ّمِن مَّ ى ن َ�َن بُِ�ۡم أ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ۡو ُكنُتم مَّ

َ
َطٍر أ

َعدَّ لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذابٗ 
َ
َ أ ۡسلَِحَتُ�ۡمۖ وَُخُذواْ ِحۡذَرُ�ۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ِهينٗ تََضُعٓواْ أ  ﴾١٠٢ا ا مُّ

شان بودی و نماز (خوف) را  زمانی که (تو ای پیامبر) در میان«. ]١٠٢النساء: [
خود را  ۀای مجاھدان با تو به نماز بایستند و باید اسلح ا داشتی، دستهبرایشان به پ

به ھمراه داشته باشند، و وقتی (نصف) نماز را با تو خواندند (سالم بدھند و به 
دیگری که ھنوز نماز نخوانده  ۀکشیک بپردازند و) از شما مواظبت کنند، و دست
الت مسلح با تو به نماز بایستند. اند بیایند و با کمال ھوشیاری و احتیاط و در ح

شدید و آنان  خود غافل می ۀکنند که ای کاش از اسلحه و بار و بن کافران آرزو می
آوردند (و با استفاده از فرصت در حین نماز دمار از  یکباره بر شما تاخت می

آوردند). اگر بر اثر بارندگی دچار مشکل شدید و یا مریض بودید، بر  روزگارتان درمی
خود را زمین بگذارید (ولی تا حد امکان، وسایل  ۀشما گناھی نیست که اسلح

گمان خداوند عذابی  سبک دفاعی را از خود دور نکنید) و مراقب خود باشید، بی
 .»خوارکننده برای کافران فراھم کرده است

است و چگونگی برگزاری نماز را در  صدر این آیه روی سخن با پیامبر
حالتی که مسلمانان به ھنگام جنگ رو در روی دشمن قرار گرفته اند، بیان 

دارد. معنای آیه ھمچنین است: مسلمانان را به دو گروه تقسیم کن.  می
ای به نماز بایستند و تو ھم برایشان امامت کن. وقتی این گروه  ابتدا دسته

ر نمازگزار از پشت سر شما را با رعایت احتیاط به به سجده رفتند، گروه غی
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را یکی از » رعایت احتیاط«صورت مسلحانه مراقبت کنند. در اینجا خداوند 
ابزارھای جنگی فرد مسلمان در کارزار معرفی نموده، و به ھمین خاطر ھم 

را به کار برده است: » أخذ = برگرفتن« ۀبرای اسلحه و ھم برای احتیاط واژ

ۡسلَِحَتُهمۡ َوۡ�َ ﴿
َ
ْ ِحۡذرَُهۡم َوأ ُخُذوا

ۡ
ھای خود را  باید ھوشیاری و سالح«. ﴾أ

 ۀخداوند پس از صدور اجاز ﴾وَُخُذواْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ فرماید: . در ادامه می»برگیرند
بر زمین گذاشتن سالح در صورت بارندگی و بیماری یکبار دیگر آنان را به 

تا دشمن مجال ِاعمال  کند، حفظ ھوشیاری و جدیت در احتیاط امر می
بردن برآنان را پیدا نکند. این آیه بیانگر لزوم حفظ ھوشیاری  نیرنگ و یورش

به ھنگام نبرد با دشمن است، و ھمین امر وجوب حفظ ھوشیاری در برابر 
 .)١(رساند ھای احتمالی را می تمامی آسیب

َعدَّ لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذابٗ ﴿ظاھر عبارت: 
َ
َ أ بیانگر این است که  ﴾اِهينٗ ا مُّ إِنَّ ٱ�َّ

مسلمانان برآنان است،  ۀرسد، عذاب غلب این عذاب خوارکننده که به کفار می
ساختن ابزارھای  البته در صورتی که مسلمانان دستور خداوند مبنی بر فراھم

 .)٢(جنگی علیه دشمنان را به کار گرفته باشند

و دیگر عوامل فرماندھان مسلمان لشکریان خود را به رعایت احتیاط 
 کنند: پیروزی امر می

ھای خداوند در خصوص لزوم توجه به  ھای گذشته توصیه مسلمانان نسل
عوامل پیروزی بر دشمنان را ھوشمندانه درک کرده و فرماندھان مسلمان 

 کردند. ھمواره لزوم رعایت این عوامل را به لشکریان خود گوشزد می

                                           
 .٢٦و  ٢٥/  ١١تفسیر رازی،  -١
 .٣٧٥/  ٩تفسیر المنار،  -٢
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با رومیان به ھنگام فتح » وکیرم«از جمله ابن کثیر ضمن گزارش نبرد 
طلبی دو  آرایی دو لشکر و شروع مبارزه به ھنگام صف«گوید:  شام چنین می

لشکر مسلمانان، سربازان تحت فرمانش را چنین  ۀگروه ابوُعَبیده فرماند
موعضه کرد: ای فرمانبران خدا! خداوند را یاری کنید که او ھم در مقابل 

قدم خواھد بخشید. ای جماعت  ا ثباتشما را یاری خواھد کرد و به شم
نجات از کفر موجب  ۀمسلمانان! شکیبایی ورزید که شکیبایی وسیل

ھایتان را به  ننگ و عار است، سپس ادامه داد: نیزه ۀخشنودی خدا و شویند
ھا را بپوشید و جز ذکر درونی، سخنی مگویید  سوی دشمن نشانه روید، زره

ه به یاری خدا فرمان حمله را صادر خواھم و سکوت را رعایت کنید تا آنگاه ک
 .)١(»کرد

ابوعبیده به پوشیدن زره و رعایت سکوت توصیه به رعایت احتیاط  ۀتوصی
شرعی است، و ھرنوع احتیاط مشروعی را که شرایط جنگ طلب کند، 

ابوعبیده ھمچنین به عوامل پیروزی و لزوم  ۀتوان برآن قیاس کرد. موعظ می
ه دارد، عواملی چون: شکیبایی، ذکر خدا، جدیت در اشارھا  آن عنایت به
 یاری خدا.

 :پیروزیموانع 
تحقق سنت الھی حمایت از مؤمنان، نیازمند این است که مسلمانان از 
موانع پیروزی دوری کرده و شخصیت و رفتارھای خود را از این گونه موانع 

فرمانده، بپیرایند. موانعی ھمچون: ھمستیزی و سرپیچی از دستور 
 سرمستی و ریاکاری.

 مانع: ھمستیزی نخستین

                                           
 .٧/  ٧ابن کثیر، البدایه والنھایه،  -١
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ْ إَِذا لَقِيُتۡم فِئَةٗ ﴿فرماید:  خداوند در این باره می ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

َ َكثِ�ٗ  ْ ٱ�َّ ْ َوٱۡذُكُروا َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ�  ٤٥� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن فَٱثۡبُُتوا ْ ٱ�َّ ِطيُعوا
َ
َوأ

ْ َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�مۡ تََ�ٰزَعُ  ْ َ�َتۡفَشلُوا ای مؤمنان! ھنگامی «. ]٤٦-٤٥األنفال: [ ﴾وا
ای از دشمن روبرو شدید پایداری نمایید و خدا را فراوان یاد کنید تا  که با دسته

آورش اطاعت کنید و از کشمکش و  سرافراز و رستگار شوید. و از خدا و پیام
و عظمت و شکوھتان از میان خواھد خورید  ھمستیزی بپرھیزید که شکست می

 .»رفت
است که به » َفَشل«ساز ناتوانی و  براساس این آیه ھمستیزی زمینه

رساندن کار است و از بزرگترین اسباب  معنای ناکامی و امتناع از به انجام

ْ ﴿شود، از این رو مفسران  ضعف و ھراس محسوب می را اینگونه  ﴾َ�تَۡفَشلُوا
پیکار با او بر  ۀمعنا کرده اند: مرعوب نیروی دشمن خواھید شد و از عھد

یعنی اقتدار و حکومت شما از میان  ﴾َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�مۡ ﴿نخواھید آمد. 
یافتن کار آن را به باد و وزش آن  جریان ۀخواھد رفت، این آیه دولت و نحو

 .)١(تشبیه کرده است

 ریاکاریدوم: سرمستی و  مانع
 ۀغرور و سرمستی و از سِر فخر فروشی و گردنکشی یا ریاکاری روان

پیکار شدن، یکی دیگر از موانع کامیابی است و از آنجا که خداوند  ۀعرص
صرفًا از کسانی که با ھدف کسب خشنودی خدا و دفاع از دین او جھاد 

انه و کنند، حمایت خواھد کرد، لذا خود در قرآن از جنگ افروزی جبار می

ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم َ�َطرٗ ﴿ ریاکارانه نھی کرده است: ِيَن َخرَُجوا ْ َكٱ�َّ � َوَ� تَُ�ونُوا
. و مانند کسانی که از سر گردنکشی و قلدری و ]٤٧األنفال: [ ﴾آَء ٱ�َّاِس َورِئَ 

                                           
 .٢٥/  ١٠تفسیر المنار،  – ١٤/  ١٠تفسیر آلوسی،  -١
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 ﴾�َ�َطرٗ ﴿به منظور خودنمایی در برابر مردم به میدان نبرد رفتند، نباشید. 
یعنی به منظور جلب  ﴾آَء ٱ�َّاِس َورِئَ ﴿ فروشانه و متکبرانه ویعنی فخر 

را تحسین ھا  آن ستایش مردم و به قصد این که دیگران دلیری و گذشِت 
کنند. مقصود آیه عبارت است از: منع مؤمنان از ھمسویی با اینگونه افراد در 

 .)١(فخر فروشی و ریاکاری، و توصیه به رعایت خداترسی و اخالص

 پیروزی و کمکی در کار نخواھد بود، مگر از جانب خدا:
پیشتر اشاره کردیم که سنت خداوند در حمایت از مؤمنان سنتی است 

یابد، و تحقق آن منوط است به  قطعی که ھیچگاه تخلف در آن راه نمی
کردن عوامل و رفع موانع آن، و بر مؤمنان واجب است که بنا به فرمان  فراھم

ساز را فراھم و این موانع را رفع نمایند، اما با این  مل زمینهخداوند این عوا
وجود آنان باید به خداوند اعتماد و توکل ورزند نه به اسباب، و عواملی که در 
اجرای فرمان او برای دستیابی به موفقیت آماده کرده اند. آری، توکل و 

، بلکه حتمًا ھای تاکتیکی و تجھیزات جنگی سازی اعتماد مؤمنان نه بر زمینه
و منحصرًا باید بر خداوند باشد، تا قلوب آنان ھمچنان امیدوار به حمایت و 
امداد الھی و صرفًا متکی به خالق جھان باقی بماند. در این خصوص خداوند 

لٖۡف ﴿فرماید:  می
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
ّمَِن  إِۡذ �َۡسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ۡم فَٱۡسَتَجاَب لَُ�ۡم �

ٰى َوِ�َۡطَم�ِنَّ بِهِۦ قُلُوُ�ُ�ۡمۚ َوَما  ٩َكةِ ُمۡردِ�َِ� ٱلَۡمَ�ٰٓ�ِ  ُ إِ�َّ �ُۡ�َ َوَما َجَعلَُه ٱ�َّ
َ َعزِ�ٌز َحِكيٌم  ِۚ إِنَّ ٱ�َّ به یاد آورید «. ]٩-٦األنفال: [ ﴾١٠ٱ�َّۡ�ُ إِ�َّ ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ

ت شما را پذیرفت آنگاه که از خدا تقاضای کمک و حمایت کردید و او ھم درخواس
فرستم. البته این ارسال  پیاپی را به کمک شما می ۀ(و گفت:) من ھزار فرشت

ھایتان بود، و  گرفتن دل ای برای آرام فرشتگان فقط نوعی مژده برای شما و وسیله

                                           
 .١٤/  ١٠تفسیر آلوسی،  -١



 سنت الهی در پیکار میان حق و باطل ٥٠

 

ناپذیر و  گمان خداوند شکست نصرت و کمکی در کار نیست، مگر از جانب خدا، بی
 .»حکیم است

 خواه: دینکامیابی جماعت 
خواه در کار فراخوانی مردم به سوی خدا و حاکمیت  جماعت دین

بخشیدن به شریعت اسالم، تابع سنت الھی در پیکار میان حق و باطل است، 
لذا بر جماعت الزم است که به منظور کامیابی در دفع باطل به پیروزی 

عوامل گذاری حکومت دینی به مھیاکردن  رساندن پیام حق خویش و پایه
 موفقیت و رفع موانع بپردازد.

خویش معموًال با رویگردانی  ۀخواھان جماعت در کار ارزنده و جھاد نیک
گرایی متھم خواھد شد.  و مخالفت مردم مواجه و از سوی دشمنان به باطل

لذا جماعت باید با درک این حقیقت و دخالت دادن آن در ارزیابی و 
اندازی در راه دعوت و  زد که سنگمحاسبات خویش بدین نکته عنایت ور

گران به  کردن دعوت مقاومت در برابر پذیرش و گسترش دین و متھم
گرایی اختصاص به عصر حاضر نداشته و در مورد رسوالن الھی ھم  باطل

داده است. طبعًا  سابقه داشته و بخشی از تاریخ دعوت آنان را تشکیل می
تر است، و  مبران عزیزتر و نازنینخواه کنونی نه نزد خدا از پیا جماعت دین

ورزی از انبیا برتر است، اما حتی ھمین انبیا  نه به لحاظ حقانیت و اخالص
گرایی روبرو شدند، ولی کوتاه نیامدند و  نیز با اذیت و مخالفت و اتھام باطل

ھمانگونه که خدا به آنان دستور داده بود، صبوری و بردباری پیشه کردند، و 
وری و استواری بود که از نصرت الھی برخوردار شدند، چنانکه بعد از این صب

بَۡت رُُسلٞ ﴿فرماید:  خداوند می بُواْ  َولََقۡد ُكّذِ ٰ َما ُكّذِ َ�َ ْ وا ّمِن َ�ۡبلَِك فََصَ�ُ
تَ 
َ
� ٰٓ ْ َح�َّ وُذوا

ُ
ِ َوأ َل لَِ�َِ�ِٰت ٱ�َّ ۚ َوَ� ُمَبّدِ نَا پیامبران «. ]٣٤األنعام: [ ﴾ٮُٰهۡم نَۡ�ُ
ھا صبوری ورزیدند و مورد  دی پیش از تو تکذیب شدند، اما در برابر تکذیبزیا
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اذیت و آزار واقع شدند (اما پایدار ماندند) تا باألخره نصرت ما را دریافت داشتند و 
 .»ھیچ چیز مقررات خداوند را دگرگون نتواند کرد

ۡد َولَقَ ﴿ناپذیر خداوند این قانون الھی است:  مراد از مقررات دگرگون
ُهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُروَن  ١٧١َسَبَقۡت َ�َِمُتَنا لِعَِبادِنَا ٱلُۡمۡرَسلَِ�  �نَّ ُجنَدنَا لَُهُم  ١٧٢إِ�َّ

بندگان برگزیده و  ۀعھد ازلی ما در بار«. ]١٧٣-١٧١الصافات: [ ﴾١٧٣ٱۡلَ�ٰلُِبوَن 
ًا پیروز رسوالنمان این است که آنان قطعًا یاری خواھند شد و لشکریان ما حتم

مؤمن نواز و شادی بخِش این آیه این است که خداوند  ۀ. نکت»خواھند شد
عین ھمان نصرتی را که به پیامبرش وعده کرده، به مؤمنان نیز وعده داده 

بودن سنت الھی در حمایت از  است. خداوند ھمچنین قطعی و حتمی

إِنَّا َ�َنُ�ُ ﴿فرماید:  را بیان فرموده است، چنانکه میھا  آن پیامبران و پیروان
ۡشَ�ُٰد 

َ
ۡ�َيا َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم ٱۡ� ْ ِ� ٱۡ�َيَٰوةِ ٱ�ُّ ِيَن َءاَمُنوا . ]٥١غافر: [ ﴾٥١رُُسلََنا َوٱ�َّ

گمان ما پیامبران خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواھان  بی«
 .»خواھیم کرد خیزند، یاری به پا می

خواه را ھم در  پس سنت خداوند در حمایت از مؤمنان جماعت دین
 صورت التزام به اسباب و شرایط نصرت دربر خواھد گرفت.

 خواه: نیروی مورد نیاز جماعت دین
تر از نیروی مخالفان فراھم آورد،  جماعت باید تالش کند که نیرویی قوی

ھا و  اری اسالمی میان تودهنیروی جماعت ھم متکی است بر گسترش بید
خواھان دیندار و صادق که در  سازی آن در درون افراد و جذب نیک نھادینه

جماعت  ۀدارشدن آن دامن این صورت با گسترش بیداری اسالمی و ریشه
ھا را دربر خواھد گرفت و با افزایش  ھای جامعه تر شده و تمامی الیه گسترده

نیروی جماعت بیشتر شده و به نصرت شمار اعضای جماعت و ھواداران آن 
 الھی نزدیکتر خواھد شد.
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 جماعت باید از کشمکش و اختالف بپرھیزد:
جماعت در راستای پرھیز از موانع پیروزی باید از اختالف داخلی چه 
اختالف افراد با یکدیگر و چه با امیر جماعت دوری گزیند، راه نجات از این 

ای ھوی و ھوس ھمراه با احساس ھ آفت ھم پاکسازی درون از آلودگی
گردانیدن نیت برای پروردگار است که البته این ھم به  نظارت خدا و خالص

اعضا با آن و  ۀکار جماعت و رابط ۀتنھایی کافی نیست، بلکه باید برای نحو
وظایف و اختیارات امیر جماعت نظام نامه و دستورالعمل دقیق تدوین 

گیری در مورد کارھا به  جماعت تصمیم ۀنام گردد. چنانچه بنا به اساس
ھای دینی بر  اجتھاد امیر جماعت پس از رایزنی امیر در چارچوب ارزش

نامه امیر جماعت مقید به رأی  اعضا واجب است. یا اگر بر مبنای اساس
اکثریت شورای جماعت باشد، امیر جماعت ملزم به اطاعت از رأی اکثریت 

گر اعضای جماعت ھم موظفند رأی مقرر باشد، و دی شورا در حدود شرع می
گردد، مبنای  تر ابالغ می ھای پایین را که توسط امیر برای اجرا به رده

فعالیت خویش قرار دھند. در پرتو چنین روشی کار جماعت به معنای 
واقعی کلمه گروھی شده و به صورت ھمآھنگ و منظم و عاری از اختالف و 

ن حرکتی با این کیفیت برای جماعت گانگی جریان خواھد یافت، چنی چند
ضروری است، حتی اگر گھگاه در برخی مراحل و یا در برخی جزئیات کار به 

گمان ضرر کار ھمآھنگ ھرچند  وقوع خطا و اشتباه ھم منجر شود، زیرا بی
آھنگ برای  در آن خطا ھم باشد، از ضرر کار صحیح اما پراکنده و ناھم

زیان » دفع افسد به فاسد« ۀبه قاعد تر است و بنا جماعت کمتر و سبک
 گردد. تر به منظور دفع زیان بزرگتر تحمل می سبک

دادن پرھیز  خواه باید از ریاکاری و بھانه به دست طاعنان جماعت دین
 کند:
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جماعت باید در فعالیت خود جدًا از ریاکاری دوری کند و ھیچگاه بر 
نورزد، زیرا ریاکاری از کار خود حرص ھا  آن جلب خشنودی مردم و رضایت

بھره  خداوند و از رضایت او بی ۀھا و عنایات کریمان جماعت را از مھرورزی
اصلی جماعت این است که با عمل به اوامر خداوند و  ۀکند. وظیف می
اعتنایی به نارضایتی مردم و دوری از خوشایند مردم در صورت  بی

نودی خداوند ھای دینی حریصانه در پی کسب خش ناھمخوانی با مالک
 برآید.

این البته بدین معنا نیست که جماعت از خشم و نارضایتی مردم پرھیز 
مند به کسب خشنودی آنان نباشد. ھرگز، زیرا رضایت مردم  نکند و عالقه
گردد، و مورد اعتماد مردم بودن، برای  به جماعت میھا  آن باعث اعتماد

لیکن جماعت نباید آید، و  جماعت امری مطلوب و ضروری به حساب می
ھای دینی را فدای جامعه کند و برای دستیابی به رضایت مردم  ارزش

مرتکب اعمال خالف شرع گردد. فراتر از این جماعت حتی باید اموری را که 
وسیله به  ذاتًا و یا برای تمامی افراد مباح ھستند، ترک کند تا بدین

پراکنی  زی و شبھهسا ساز مجال تھمت گرایاِن فرصت طلب و شایعه باطل
ای ھستند که خریدار کاالی طعن و  ندھد که ھمواره در میان مردم عده

پردازند... لذا پرھیز از  دلیل به تصدیق شایعات می ۀتھمت بوده و بدون مطالب
سازی در  ناک و ترک کارھای مباح به منظور اعتماد انجام کارھای شبھه

راردادن آن بر جماعت واجب جامعه از جمله امور الزمی است که مد نظر ق
بودن فراگیری خواندن و نوشتن، خداوند  است. مگر نه این که با وجود مباح

به منظور بستن دھان طاعنان و برای این که کفار پیامبر را به اقتباس قرآن 
از کتب گذشتگان متھم نکنند، ایشان را از فراگیری خواندن و نوشتن به 

َوَما ُكنَت َ�ۡتلُواْ ﴿فرماید:  در قرآن می دور داشت، چنانکه در این خصوص
ُهۥ �َِيِمينَِكۖ إِذٗ  ِمن َ�ۡبلِهِۦ ِمن كَِ�ٰبٖ  ۡرتَاَب َوَ� َ�ُطُّ  ﴾٤٨ٱلُۡمۡبِطلُوَن ا �َّ
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خواندی و با دست راستت چیزی  تو پیش از قرآن کتابی نمی«. ]٤٨العنکبوت: [
 .»افتادند میگرایان به شک و تردید  نوشتی که در این صورت باطل نمی

دانستی،  در تفسیر این آیه آمده است که اگر تو خواندن و نوشتن می
گفتند: شاید پیامبر  پرداختند و می جویی می گرایان به بھانه گمان باطل بی

قرآن را از کتب بر جای مانده از انبیای پیشین برگرفته و خود آن را نوشته 
ُامی است و خواندن و  دانستند که پیامبر فردی است، در حالی که می

آن که خواندن و نوشتن  ھا بی سال صداند، آخر رسول خدا نوشتن نمی
آور و معجز ه را برای آنان  زیسته بود، سپس این کتاب شگفتھا  آن بداند، با

آورد که سخنوران و نویسندگان را ناتوان ساخت. اگر پیامبر قبًال با سواد 
پیامبر  ۀد، اما اکنون که سابقدادن یبود، شاید این را دستاویز قرار م می
 .)١(میان آنان چنین بود، مجال این کار را نیافتنددر

مراد ما از حق در این کتاب ھرگونه باور یا کاری است که از دیدگاه دین 
 ثابت و صحیح و ماندگاری یا انجام آن واجب باشد.

عملی  مراد از باطل ھم نقیض حق در معنای یادشده است، یعنی: باور یا
بھره است و  که به لحاظ دینی فاقد سند و ارزش بوده، از ویژگی حقانیت بی

برداشتن آن الزم است. بر این اساس، معنای حق دستورات  ترک و از میان
 خدا و معنای باطل نواھی او خواھد بود.

آمدن  ھم این است که با فراھم» پیکار و تدافع میان حق و باطل«مراد از 
کی از این دو دیگری را با استفاده از قدرت حذف و از میدان شرایط مناسب ی

 خارج کند.

                                           
فی  – ٧٦/  ٢٥تفسیر رازی،  – ٤١٧/  ٣تفسیر ابن کثیر،  – ٤٥٨/  ٣تفسیر زمخشری،  -١

 .٩/  ٢٠، ٦ضالل القرآن، مجلد، 
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