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چکیده
هدف این پژوهش ،تبیین نقش بسیار تأثیرگذار خواص جامعه در ایستادگی مقابل كفـار و تمکـین
نکردن از خواسته های آنان است كه در قرآن و منابع تفسیری« ،جهاد كبیر» نامیده شده است .ضـرورت
توجه به این مسئله در شرایط فعلی كه نظام اسالمی مواجه با درخواست های لجام گسیختة جهان كفر و
سلطه است ،بر كسی پوشیده نیست .جهان سلطه از این خواسته هایش دو هدف را دنبال میكنـد :یکـی
جلوگیری از تحقم مهم ترین اهداف دین الهی ،یعنی برپایی حاكمیت مبتنی بـر توحیـد نـاب و اجـرای
قسط و عدل فراگیر ،و دیگری تبعیت مسلمانان از دین آن ها ،یعنی برگشت قهقرایی به كفـر و شـر !
اگرچه همة افراد جامعه مکلف به ایستادگی در مقابل درخواست های نامشروع جهان سلطه هستند ،امـا
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است كه خواص جامعه چه نقشی در این كارزار (جهـاد كبیـر)
دارند و چگونه میتوانند نقش خود را به نحو احسن ایفا نمایند .برای پاسخ بـه ایـن پرسـش و بـا روش
نقلی و استفاده از بعضی از آیات قرآن اثبات شـده اسـت كـه اوالً نقـش خـواص از سـایر افـراد جامعـه
مؤثرتر است و ثانیاً ایفای نقش خواص و در نتیجه ،پیروزی در جهاد كبیر مرهـون آراسـتگی آن هـا بـه
بعضی از فضایل اخالقی است .این فضایل كه مستند به آیات قرآن است ،به دلیل اقتضای ماهیت جهاد
كبیر ،عبارتند از :ایمان ،توكل ،شجاعت ،استقامت ،بصیرت و فرمانبرداری خواص از حاكمیت دینی.

واژگان کلیدی :جهاد کبیر ،جهاد اصغر ،جهاد اکبر ،خواص ،فضایل خوواص ،پیوروزی
در جهاد کبیر.

E-mail: shaakhali@gmail.com
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مقدمه
منطقة نفوذ دشمنان بشریت كه امروزه در قالب اسـتکبار جهـانی وهـور كـرده ،جامعـة
حقیر و ذلیل است و عزت و شرف یک جامعه و راه نجات از سلطة استکبار جهانی نیـز در
گرو جهاد با دشمنان خداست .قرآن برنامه ای جامع را برای مبارزه بـا دشـمنان دیـن الهـی
ارائه نمودهاست .این برنامهها به دلیل اینکه از مبداء علم الهی نشأت گرفتهانـد ،بـیعیـب و
نقص است كه مهم عزم راسخ جامعة اسالمی بـرای اجـرای آن برنامـه اسـت .قـرآن بـرای
مقابله با نفوذ كافران ،دو نوع جهاد را ذكر نمودهاست :یکی جهاد فیزیکی و سخت كه در

روایت پیامبر گرامی اسالم (ص) از آن به «جهاد اصغر» تعبیـر شـدهاسـت و دیگـری «جهـاد
نرم» كه در قرآن به «جهاد كبیر» موسوم است .جهاد كبیر در حقیقت ،یک نقشـه و نظـامی
جامع است كه در این نظام ،همة جزئیات ایسـتادگی و مبـارزه بـا كفـار دیـده شـدهاسـت.
تفصیل و جزئیات این نظام در قرآن و در روایـات پیـامبر (ص) و ائمـة اهـل بیـت (ع) وجـود
دارد .مهم كشف آن است .در تاریخ اسالمی ،بودهانـد كسـانی كـه نقشـة دقیـم اسـالم در
شیوة مبارزه با كفار را كشف كردهاند و با اجرای دقیـم آن ،عـزتا از دسـت رفتـة جامعـة

(ره)

اسالمی را به آنان بازگرداندهاند .یک مصداق بارز آن در تاریخ معاصر ما ،امام خمینـی
و خلف صالحش مقام معظم رهبری(حفظه اهلل) است.

همان گونه كه در متن مقاله آمـده اسـت ،تردیـدی نیسـت كـه نقـش خـواص در همـة
تکالیف الهی ،بهویژه تکلیف به جهاد كبیر ،مهمتر از سایر افراد جامعـه اسـت .سـؤالی كـه
مقالة حاضر به دنبال پاسخ بدان است ،اینکه خواص جامعه بایـد چـه ویژگـیهـایی داشـته
باشند تا بتوانند در این جهاد ایستادگی نمایند؟ آیا قرآن به عنوان تنها كتاب تحریفنشـدة
الهی شاخصههای آنها را بیان كردهاست؟ به نظـر مـیرسـد كـه قـرآن همـة ویژگـیهـا و
شاخصه هـای خـواص را بـرای ایسـتادگی در ایـن جهـاد بیـان نمـوده كـه بعضـی از آنهـا
اعتقادی و بعضی اخالقی است .هر یک از این ابعاد را مـیتـوان مسـتقل بررسـی كـرد .در
این مقاله ،سعی شدهاست با تکیه بر روش نقلی ،شاخصههای اخالقـی خـواص و نقـش آن
در موفقیت جهاد كبیر از قرآن كریم كشف شود و در اختیار صاحبنظران قرار گیـرد .از
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نظر پیشینة بحث ،اگرچه مفسران ذیل آیة  91سورة فرقان نکاتی را درباره اصل جهاد كبیر
بیان داشتهاند ،اما اوالً به صورت مستقل كمتر بدان توجه شـدهاسـت و تنهـا تعـداد انـدكی
پژوهش مستقل دربارة جهاد كبیر انجام شدهاست؛ مانند مقالة «جهاد كبیـر و ارتبـاط آن بـا
تمــدن نــوین اســالمی» (تــاجی ،6869 ،ســایت شــورای سیاســت گــذاری ائمــه جمعــه
 .)htpp://ejna.irمقالة «تحقم جهاد كبیر الزمـه پویـایی جامعـه اسـالمی» (فرجـی،6869 ،
پایگـاه اسـتنادی سـیویلیکا .)https://www.civilica.com .مقالـة «جهـاد كبیـر در قــرآن»
(جـواهردهی ،6868 ،سـایت آفتـاب آنالیـن  .)htpp://www.aftabir.comمقالـة « جهــاد
كبیر در هندسه آراء امام خامنهای» (خدادادی ،6869 ،سـایت بصـیرت htpp: // basirat.
 ).Irمقالة «راهبرد نرمافزارگرایانة جهـاد در قـرآن كـریم» (جـانیپـور و سـتودهنیـا،6868 ،
فصلنامة علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآنی و حدیث دانشـگاه الزهـرا(س) سـال یـازدهم،
شمارة  .18ثانیـ ًا دربـارة نقـش فضـایل اخالقـی خـواص در جهـاد كبیـر تـاكنون پژوهشـی
مشاهده نشده است ،به همین سبب ،مقالة حاضر نو و بدیع و همین امر نیز از امتیاز این مقاله
به شمار میرود.

 .1مفهومشناسی
1ـ .1جهاد
«جهاد» در لغت به معنای «مشقت و زحمت» و از ریشة «جُهد» به معنای «وسع و طاقت»
است (ر .؛ ابنفارس 6989 ،ق ،.ج  .)931 :6در اصطالح نیز عبارت است از «بـذل جـان
و مال در راه خدا در نبرد با كافران و باغیان» ،یا «بذل جان ،مال و توان خود در راه اعتالی
اسالم و برپا داشتن شعائر آن» (شاهرودی ،6837 ،ج .)686 :8
تردیدی نیست كه واژة جهاد در قرآن ،كاربردی عام دارد؛ مانند:
ـ نهایت سعی و تالش برای رسیدن به مقصود ،اعمّ از مقصود الهـی مثـل وَ جَاهِـدووا

فِی اهللِ حَقَّ جهَادِهِ( الحـ)73 //؛ وَالَّذِینَ جَاهِدووا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهومْ سوـبولَنَا( العنکبـوت/

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،33تابستان 9397

91

ک بِـ ِه ِعلْـمٌ
س لَـ َ
َ بِـی مَـا لَـ ْی َ
َ َل ُتشْـ ِر َ
ن جَاهَـدَا َ
 )16و مقصود غیر الهی؛ مثـل َ و ِإ ْ
(العنکبوت.)3 /
ـ بـذل جـان در راه خـدا كـه جنـگ و مقاتلـة سـخت از مصـادیم بـارز آن اسـت :وَ

جَاهِدووا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اهلل( الحجرات.)69 /

ـ ایثار مال در راه خـدا :وَ جَاهِدووا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِـهِمْ فِـی سَـبِیلِ اهللِ( الحجـرات/
.)69
ـ مطلم ایستادگی و تسلیم نشدن در مقابل جبهة كفر ،شر

و نفاق كه از آن تعبیـر بـه

«جهاد كبیر» شدهاست.

1ـ .2جهاد کبیر
حقیقت جهاد كبیر را میتوان با توجه به نکاتی كه مفسران ذیـل آیـة  91سـورة فرقـان
مطرح كردهاند ،بدین گونه تعریف نمود« :جهاد كبیر عبارت است از بذل جهد و طاقـت و

اسـتفاده از همـة ورفیـتهـا در دفـع كفــار (اعـمّ از كـافر بـه خـدا ،پیـامبر (ص) و والیــت)»
(گنابــادی 6983 ،ق ،.ج  )699 :8بــه وســیلة قــرآن (ر .؛ طوســی ،بــیتــا ،ج 963 :7؛
طباطبائی 6967 ،ق ،.ج 113 :69؛ سیوطی 6989 ،ق ،.ج  79 :9و فیض كاشانی 6969 ،ق،.
ج  ،)66 :9رســالت پیــامبر (ص) (ر .؛ فیضــی دكنــی 6967 ،ق ،.ج  ،)681 :9دیــن اســالم
(ر .؛ شــوكانی 6969 ،ق ،.ج  ،)69 :9امــام علــی (ع) (ر .؛ گنابــادی 6983 ،ق ،.ج :8
 ،)699شمشیر (ر .؛ كاشفی سبزواری ،6816 ،ج  ،)388 :6اطاعـت نکـردن از آنهـا در

چیزهایی كه انسان را از طاعت خداوند بازمیدارد و موجب دوری از دیـن خـدا مـیشـود
(ر .؛ طوسی ،بیتا ،ج  ،)963 :7چیزهایی كه كفار از مؤمنان میخواهند؛ مثـل مداهنـه و
استجابت خواسته هایشان (ر .؛ طبرسی ،6871 ،ج 178 :7؛ فـیض كاشـانی 6963 ،ق ،.ج
 376 :1و ســبزواری نجفــی 6966 ،ق ،.ج  )816 :6و ســکوت از دعــوت بــه حــم (ر .؛
مغنیه ،بیتا ،ج .)971 :6
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1ـ .3خواص
كلیدواژة «خواص» در ادبیات امروز ،معنای خاصی پیدا كردهاست و آن عبارت اسـت
از كسانی كه به نوعی برجستگیهایی در جامعـه دارنـد و بـه نظـر مـیرسـد برجسـتگی در
علم ،ثروت ،سیاست ،هنر ،ورزش و ...از مصادیم آن است .در اینکه آیـا معـادل ایـن واژه
در قرآن وجود دارد یا نه ،تنهـا واژهای كـه احتمـال معـادل بـودن آن مـیرود ،واژة «مـ »
است .مفسران «م » را به معنای «اشراف» (سـیوطی 6961 ،ق ،.ج 616 :6؛ ابـن ابـیحـاتم،
 6966ق ،.ج  6989 :9و نیشـــابوری 6961 ،ق ،.ج « ،)111 :8بزرگـــان و رهبـــران قـــوم»
(ابنكثیر 6966 ،ق ،.ج « ،)833 :8توانگران» (سورآبادی ،6838 ،ج « ،)716 :1جمـاعتی از
مردان كه در بین آنان زن نباشـد» (طبـری 6961 ،ق ،.ج  )696 :3و «خـواص» (طباطبـائی،
 6967ق ،.ج  )679 :3تفسیر كردهاند .صاحب كتاب التحقیـم فـی كلمـات القـرآن معتقـد
است واژة «م » به معنای خواص جامعه است ،نه مطلم جماعت؛ چراكه این واژه در قرآن
در معنای «صاحب شرف ،صاحب فضیلت ،صاحب مال و صاحب عنوان» بهكار رفتهاسـت
و آنگاه به آیاتی از قرآن استشهاد میكند (ر .؛ مصطفوی ،6813 ،ج  .)699 :66ممکـن
است گفته شود واژة مذكور در قرآن ،فقط بار منفی دارد كه بـه نظـر مـیرسـد از جهـاتی
توجیهپذیر باشد؛ زیرا بیشتر استعمال این واژه در معنای منفی بـهكـار رفتـهاسـت .در چنـین
فرضی ،باید گفت واژة «م » بیانگر نوعی از خواص است .بنابراین ،حداقل میتوان مدعی
شــد كــه در قــرآن ،واژة «مـ » اخــص از واژة خــواص اســت .در ایــن صــورت ،مــیتــوان
صرفنظر از بار منفی این واژه ،آن ویژگی را كه مفسران بـرای «مـ » بیـان كـردهانـد ،بـر
خواص نیز اطالق نمود و آن اینکه این عده از افراد جامعه ،قلوب مردم را بـا جـالل خـود،
چشم های مردم را با جمال خـود و مجـالس را بـا اتبـاع و پیروانشـان پُـر مـیكننـد (ر .؛
آلوسی 6969 ،ق ،.ج .)833 :9
مقصود ما از خواص ،خواص جامعة دینی ،بدون لحاظ بـار منفـی و مثبـت آن اسـت و
مصادیم آن نیز فـراوان اسـت .بسـیاری از افـراد جامعـه هسـتند كـه بـه سـبب نقـش بسـیار
تأثیرگذار آنان بر افراد جامعه ،جزء خواص جامعه هستند .ممکن است میزان تأثیرگـذاری
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بعضی از آنها نسبت به دیگران ضعیف تر باشد ،امـا ایـن مطلـب هرگـز بـه معنـای خـروج
آنها از دایرة خواص نیست .عالوه بر این ،نوع تأثیرگذاری نیـز بـا توجـه بـه تنـوع آداب،
رسوم ،فرهنگها و نقشی كه در جامعه دارند ،متفاوت است.

 .2ماهیت جهاد کبیر
همان گونه كه بعضی از مفسران بیان كردهاند ،آیة مذكور جزء آیات مکی است و در

مکه هم پیامبر (ص) مأمور به جهاد با شمشیر نبود .بنابراین ،ماهیت این جهاد را باید از تأمـل
در همین آیه به دست آورد .تردیدی نیست كه جهاد ،در نفس خود سخت و دشوار اسـت
و كوچکی ،بزرگی و بزرگترین آن در مصداق و به تعبیر دیگـر ،در طـرف جهـاد نمایـان
میشود .به همین سبب ،بعضی آن را بـه سـه قاسـم تقسـیم كـردهانـد6 :ــ جهـاد بـا كـافر و

مشر كه یکی از فروع دین است و شرط این جهاد ،حضـور نبـی (ص) ،امـام (ع) و نـواب
خاص آنهاست و اگر در زمـان غیبـت معصـوم(ع) اتفـاق افتـد ،بـه آن «دفـاع» مـیگوینـد
(ر .؛ طیب ،6873 ،ج  )187 :6و در لسان روایت از این نوع جهاد به جهـاد اصـغر تعبیـر
شدهاست« :مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ» (كلینی ،6987 ،ج 1 .)61 :9ــ جهـاد بـا نَفْـس
كه در روایت «جهاد اكبر» نامیده شدهاست؛ چنانكه فرمود« :وَ بَقای الْجِهَادُ الْـأَكبَر قایـلَ یَـا

رَسُولَ اللَّها (ص) وَ مَا الْجِهَادُ الْأَكبَر قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ» (همان و طیـب ،6873 ،ج 8 .)187 :6ــ
جهاد در هدایت و ارشاد با بیانات واضحه ،ادلة محکمه و حج /تامه ،براهین متقنه و منطم
صحیم كه آیة  91فرقان ناور به این قاسم جهاد است (ر .؛ طیب ،6873 ،ج .)187 :6
سخن این است كه این نوع جهاد چه خصوصیتی دارد كه آن را از جهاد اصغر و اكبـر
متمایز میسازد .به نظر می رسد كه فهم این نوع جهاد متوقف بر تبیـین شخصـیت حقـوقی

طرفین جهاد است .یک طرف این جهاد شخصیت حقـوقی پیـامبر (ص) اسـت كـه مووـف
است دین خدا را بیكموكاست به منصة وهور برساند و طـرف دیگـر ،كفـار ،مشـركان و
منافقان هستند كه پرچمدار مبارزه با دین الهی بودهاند و از همة ورفیتهای وجودی خـود
استفاده میكنند تا مانع تحقم دین الهی شوند .بنـابراین ،محـور تقابـل در ایـن جهـاد ،بیـان
بیكم وكاست دین الهی ،یعنی همان قانون الهی است كه برای همة اضالع وجودی انسـان
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دیـدهاسـت.

دشمن (كفار) نیز برای اینکه این قانون را از حیّز انتفاع ساقط نماید ،دو شیوه را پیش روی
خود دارد6 :ـ تالش برای اخالل در جامعة اسالمی است تا دین الهی ناكارآمد جلوه كنـد.
1ـ ارائة بدیل در برابر دین الهی.
این تالشهـا ممکـن اسـت بـه شـکلهـای مختلفـی از قبیـل درخواسـتهـای بـهوـاهر
غیرمخالف با اصل دین ،نظیر درخواست مداهنه ،استفاده از نفوذیها برای ایجـاد رعـب و
وحشت ،تفرقه ،اختالف ،نزاع و درگیری در جبهة حم وهور كند .مقصود اولیة دشمن نیز
این است كه مهم ترین اهداف دین الهی (برپایی حاكمیت و نظام مبتنی بـر توحیـد نـاب و
اجرای قسط و عدل فراگیر) محقم نشود .هدف نهایی آنها نیـز تبعیـت مسـلمانان از دیـن
آن ها ،یعنی برگشت قهقرایی به كفر و شر است .به نظر میرسد كه مقابله با دشـمن در
این جنگ ،دشوارتر از جهاد اصغر و مبـارزة سـخت اسـت .بـه همـین سـبب ،قـرآن آن را
جهاد كبیر نامیدهاست و علت آن تأثیر این نوع جنگها بـر خـواص و در نتیجـه ،بـر عـوام
جامعــه اســت .پیغمبــران و مصــلحان بشــر در ابتــدای حركــت اصــالحی خــود ،اگرچــه
سختیهای فراوانی را متحمل میشدند ،اما شدت این سختیها در مقایسـه بـا سـختیهـای
ادامة راه كمتر بود؛ زیرا كار پیغمران در این هنگـام دوچنـدان شـده بـود و مووـف بودنـد
عالوه بر بیان حم ،پیروانشان را نیز از جهات مختلف مدیریت كنند و دین آنهـا را حفـ
نمایند .درست در این هنگام بود كه كفار و منافقان از شیوة جنگ نرم برای مقابله با انبیـاء
استفاده میكردند و كار را برای انبیاء بسیار سخت مینمودند .طبعاً مقابلـه ،یعنـی جهـاد بـا
كفار و منافقان نیز در این هنگام جهادی كبیر و سخت خواهد بود.

2ـ .1مؤلفههای جهاد کبیر
مؤلفههای جهاد كبیر ،صرف نظر از معنای جهـاد كـه بـه معنـای بـذل جهـد و طاقـت و
استفاده از همة ورفیتها برای مقابله با دشمن است ،عبارتند از:
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2ـ1ـ .1عدم اطاعت از کفار
تردیدی نیست كـه یکـی از مهـم تـرین مؤلفـة جهـاد كبیـر ،عـدم اطاعـت از كفـار در
چیزهایی است كه انسان را از طاعت خداوند بازمیدارد و این بیانگر آن اسـت كـه هـدف
كفار ،خارج كردن انسان از اطاعت پروردگار و داخل كردن در بندگی شیطان است.

2ـ1ـ .2مشروعیت و تنوع راههای مقابله با دشمن
آنچه از دیدگاه مفسران دربارة آیة جهاد كبیر استفاده میشود ،این اسـت كـه راههـای
مبارزه با دشمن در جهاد كبیر ،اوالً مشروع است؛ یعنی منطبم با عقل و منطـم اسـت .ثانیـاً
راههای مقابله با دشمن اختصاص به شمشیر ندارد؛ مانند :مقابله با دشـمن از طریـم تـالوت
قرآن و بیان حقایم آن بر كافران و اتمـام حجـت بـر آنـان (ر .؛ طباطبـائی6967 ،ق ،.ج
 113 :69و نیز فخر رازی 6918 ،ق ،.ج  .)979 :19تالش كوشش در مخالفـت بـا كفـار و
زایل كردن باطلهای آنان بـه سـبب قـرآن (ر .؛ فـیض كاشـانی6963 ،ق ،.ج  376 :1و
ســبزواری نجفــی6966 ،ق ،.ج  .)816 :6هــدایت و ارشــاد كفــار بــا بیانــات واضــحه ،ادلــة
محکمه ،حج /تامه ،براهین متقنه و منطم صـحیم كـه افضـل از جمیـع فضـایل اسـت و از
شئون این جهاد ،امر به معـروف و نهـی از منکـر ،نصـیحت و ارشـاد اسـت (ر .؛ طیـب،
 ،6873ج  .)181 :6وسیلة تعلیم و تربیت كـه در حقیقـت ،حکومـت دربـارة انسـانسـازی،
تأسیس ساختمان روحی ،روانی و اعتقادی انسان است كه از رذائل خلقی و خودسـتایی او
را پــاكیزه نمایــد و روح او را آمــادة شــنیدن و پــذیرش تعلیمــات ربــوبی گردانــد (ر .؛
حســینی6989 ،ق ،.ج  .)939 :66چنــین جهــادی تمــام ابعــاد روح و فکــر مــردم را در بــر
میگیرد و جنبههای مادّی و معنوی را شامل میشود (ر .؛ مکارم شـیرازی6916 ،ق ،.ج
 .)138 :66بعضی هم جهاد كبیر را جهاد در همة درجات دانستهاند كه آخـرین مرتبـة آن،
قتال با كفار است (ر .؛ صادقی تهرانی 6966ق ،.ج  .)819 :6برخی آن را جهاد بـا همـة

قریهها تفسیر كردهاند (ر .؛ شبر6961 ،ق ،.ج  .)896 :6به دلیل اینکه پیـامبر(ص) مبعـو

برای تمام قریه هاست و مخالفت كردن بـا همـة كفـار ،الزمـة پـذیرفتن دیـن اسـالم اسـت
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(ر .؛ قمی مشهدی ،6813 ،ج 986 :6؛ شـبر6961 ،ق ،.ج  896 :6و كاشـانی ،6881 ،ج
 .)819 :1گروهی هم قلمرو آن را از نظر كمّی و كیفی غیر قابل اندازهگیری دانستهاند .بـه
همین سبب ،بیان حقایم قرآن ،از قبیل برهانها ،هشدارها ،نهیهـا ،موعظـههـا و یـادآوری

احوال امتهای تکذیبكنندة حم ـ با توجه به اینکه دعوت پیامبر(ص) بـرای همـة جهانیـان
است (ر .؛ آلوسی 6969 ،ق ،.ج  88 :68و نیز زمخشـری 6987 ،ق ،.ج  .)171 :8جهـاد
با سـفیهان بـه حجـت و برهـان را نیـز از مصـادیم جهـاد كبیـر قـرار دادهانـد (ر .؛ قمـی
مشهدی ،6813 ،ج  986 :6و شبر6961 ،ق ،.ج .)896 :6

2ـ .2نقش خواص در جهاد کبیر
اگرچه هر یک از افراد جامعـة اسـالمی نقشـی در پیـروزی در جهـاد كبیـر دارنـد ،امـا
تردیدی نیست كه نقش خواص در این میان پررنگتر از سایر افراد است ،به گونـهای كـه
شکست و پیروزی در جهاد كبیر ،در گرو ایستادگی این دسته از افراد جامعه اسـت .دلیـل

آن اینکه قرآن میفرمایـد :جَاهِـدْهومْ بِـهِ جِهَـاداَ کَبِیـراَ( الفرقـان .)91 /دربـارة اینکـه
مقصود از ضمیر «به» چه كسی است ،بعضی از مفسران گفتهاند مقصـود ایـن اسـت كـه بـا
قرآن با دشمنان جهاد كـن؛ یعنـی قـرآن را بـرای آنهـا بخـوان و معـارف و حقـایم آن را
برایشان بیان كن و حجت را بر ایشان تمام نمـا (ر .؛ طباطبـائی 6967 ،ق ،.ج .)113 :69
اگرچه خطاب این آیه متوجه پیامبر(ص) است ،ولی واضم اسـت كـه اطاعـت پیـامبر(ص) از
كفار تصورناشدنی است .به همین سبب گفته شدهاست« :مقصود از نهی "فال تطع" ،تهیـی/
پیامبر(ص) و تحریک مؤمنان است ،تا بدین طریم ،غیـرت آنـان را برانگیـزد؛ مثـل نهـی آن
حضــرت از مــدارای بــا كفــار و تلطــف بــا آنــان (ر .؛ قاســمی 6963 ،ق ،.ج .)981 :7
بنابراین ،پیامبر(ص) واسطة خطاب "فَالَ تطاع" برای مؤمنان است .سؤال این اسـت كـه كـدام
گروه از مؤمنان قادر هستند معارف و حقایم قرآن را برای كفار تبیین كرده ،حجـت را بـر
آنها تمام نمایند؟ آیا غیر از علما كه از خواص جامعه به شمار مـیرونـد ،كسـی قـادر بـه
انجام این وویفه است؟ بنابراین ،واضم است كه اولـین مخاطـب قـرآن بعـد از پیـامبر(ص)،
خواص مؤمن است .روایاتی هم كه دربارة جایگاه ویژة عالمـان وارد شـده ،بیـانگر همـین
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مطلب است؛ مانند« :مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ یتَعَلَّمُوا ،حَتَّی أَخَذَ عَلَی أَهْـلِ الْعالْـمِ أَنْ

یُعَلِّمُوا» (صبحی صالم 6969 ،ق .)996 :.امیر مؤمنان امام علی(ع) دربـارة علـت حضـور در

جامعة مسلمانان و پذیرش امور ایشان می فرمایـد« :لَـوالَ… مَـا أَخَـذَ اللّـهُ عَلَـی الْعُلَمـاءا أَالَّ
یُقَارُّوا عَلَی كاظَّها وَالامٍ وَ الَ سَغَبِ مَظْلومٍ لَاَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبـِهَا» (ابنبابویه قمـی،6879 ،
ج )696 :6؛ یعنی« :اگر خداوند از علما پیمان نگرفته بود كه با پرخوری والم و گرسـنگی
مظلوم آرام نگیرند ،زمام خالفت را به حال خود رها میكردم».

2ـ .3فضایل اخالقی خواص و نقش آن در جهاد کبیر
تردیدی نیست كه تأثیر خواص ،به دلیل وسـعت نفـوذ آنهـا در میـان جامعـه بیشـتر از
افراد عادی است .از سویی ،فضایل و رذایل اخالقی نیز در كـنش و واكـنش انسـان نقـش
بسیار تعیینكننـدهای دارد ،بـه گونـه ای كـه تعـالی فـرد و جامعـه در گـرو رسـو فضـایل
اخالقی در میان افراد جامعه است .به همین دلیل ،پیامبر گرامی اسالم(ص) هدف بعثت خود
را تکمیل مکارم اخالقی قرار دادهاست و میفرماید« :إِنَّمَـا بُعاثْـتُ لَـأَتَممَ مَکَـارِمَ الْـأَخْالَقِ»
(طبرسی 6961 ،ق .)3 :.البته همواره شرایطی به وجـود مـیآیـد كـه زمینـة وهـور و بـروز
ال اگـر انسـان در مقـام
بعضی از فضایل است و این به معنای نفی سـایر فضـایل نیسـت؛ مـث ً
امتحان مالی است ،طبیعتاً پیروزی در این امتحان مشروط به وهور فضـیلت جـود و قناعـت
است .شرایط جنگ و جهاد نیز همین گونه است؛ یعنی ماهیت آن ،اقتضـای وهـور بعضـی
از فضایل همچون ایمان ،شجاعت و ...را دارد .معنای این سخن آن اسـت كـه پیـروزی در
جنگ بدون آراستگی رزمندگان به آن فضایل میسور نخواهد بود و هر فرد رزمندهای كـه
بهره مند از آن فضایل نباشد ،به سهم خود در صفوف مستحکم جنگ رخنه ایجاد میكند.
در این میان ،نقش فضایل خواص به دلیـل تـأثیر فـوقالعـاده تعیـینكننـدهای كـه در افـراد
جامعه و اقبال عمومی آن ها دارند ،به مراتب بیشتر از افراد عادی است .سؤال این است كه
كدام یک از فضایل خواص ،نقش محوری در موفقیت جهاد كبیر دارد .به نظـر مـیرسـد
ماهیت جهاد كبیر ،اقتضای وهور بعضی از فضایل را دارد .این فضیلتها كه به نوعی قابـل
استنباط از قرآن میباشند ،عبارتند از:
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2ـ3ـ .1ایمان خواص
تردیدی نیست كه ایمان نقش محوری در غلبه بر هـر مشـکلی ،بـهویـژه در مشـکالت
مهمی مثل جنگ دارد .لشکر بیهدف و بیایمان ،از همان ابتدا محکوم به شکست اسـت.
جهاد كبیر نیز از این قاعده مستثنی نیست .لذا ایمان از عوامل قطعی پیروزی در ایـن جهـاد
است .البته ایمان را میتوان دو گونه تصور نمود:

الف) ایمان فردی
چنین ایمانی اگرچه برای فرد مؤمن اثربخش است ،اما به معنای پیـروزی جامعـة دینـی
در این جهاد نیست .مصداق این پیروزی ،موفقیت پیامبران و پیروان راستین آنهاست.

ب) ایمان جمعی
بیتردید نتیجة بیایمانی بیشتر افراد جامعه در جهاد كبیـر ،بـه مسـلخ رفـتن مصـلحان و
پیروان راستین آنهاست .شاهد صدق این مطلب ،كشته شدن انبیا و پیـروان راسـتین آنهـا
در طول تاریخ است .قرآن این حقیقت را در آیات متعددی بیـان نمـودهاسـت؛ ماننـد :وَ
إِذَا قِیلَ لَهومْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهو قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَ یَکْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهو وَ هووَ الْحَـق

موصَدِّقاَ لِمَا مَعَهومْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ کُنْتُمْ موؤْمِنینَ( البقـره)66 /؛ یعنـی:

«و چون به آن ها گفته شود كه به آنچه خدا نازل كرده است ،ایمان بیاورید ،می گوینـد :مـا
به آنچه بر خودمان نازل شده است ،ایمان می آوریم و به غیر آن ،هرچند با حقیقـت همـراه
باشد و كتابشان را هم تصدیم كند ،ایمان نمی آورند .بگو :اگر شما ایمان آورده بودید ،از
چه روی پیامبران خدا را پیش از این می كشتید؟» و فَبِمَا نَقْضِهِمْ میثَاقَهومْ وَ کُفْرِهِمْ بِآیَـاتِ
اللَّهِ وَ قَتْلِهِمو الْأَنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبونا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهو عَلَیهَا بِکُفْرِهِمْ فَالَ یوؤْمِنُـونَ إِالَّ

قَلِیالَ( النساء)699 /؛ یعنی« :پس به سبب پیمان شکستن و كافر شدن ایشان به آیـات خـدا
و به ناحم كشتن پیامبران و اینکه گفتند :دل های ما فروبسته اسـت ،خـدا بـر دلهایشـان مُهـر
نهادهاست و جز اندكی ایمان نمیآورند».
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بنابراین ،موفقیت در جهـاد كبیـر متوقـف بـر ایمـان راسـتین بیشـتر جامعـه اسـت .ایـن
حقیقت بهخوبی از آیات ناور به یکی از ترجیعبند درخواست پیامبران فهمیـده مـیشـود و

آن این است كه از قوم (جامعه) خود میخواستند ایمان آورند و خدا را عبادت كنند :یَا

قَــومِ اعْبوــدووا اهللَ( األعــراف 78 ،19 ،96 /و 39؛ هــود 16 ،98 /و 39؛ المؤمنــون 18 /و
العنکبوت . )81 /تا بیشتر افراد جامعه به خدا و پیامبر و اوصیای او ایمـان نیاورنـد ،پیـروزی

جامعة دینی در ایـن جهـاد حاصـل نمـی شـود .از دیگـر سـو ،خـواص جامعـه نقـش بسـیار
تعیینكننده ای در هدایت یا گمراهی افراد جامعـه و اقبـال عمـومی آنهـا بـه یـک بـاور و
عقیده دارند .بنابراین ،ایمان حداكثری افراد یک جامعه در گـرو ایمـان اكثریـت خـواص
جامعه است و مقصود از نقش ایمان خواص در موفقیت جهاد كبیر نیز همین اسـت .قـرآن

شریف نمونهای از این ایمان را در آیة  678آل عمران اشاره نمودهاست :الَّذِینَ قَالَ لَهومو

النَّاسو إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعووا لَکُمْ فَاخْشَوْهومْ فَزَادَهومْ إِیمَاناَ وَ قَالُوا حَسْبونَا اللَّهو وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ
(آل عمران)678 /؛ یعنی« :اینها كسانی بودند كه (بعضی از) مردم به آنان گفتند :مردم [=
لشکر دشمن] برای (حمله به) شما اجتماع كـرده انـد .از آن هـا بترسـید! امـا ایـن سـخن بـر
ایمانشان افزود و گفتند :خدا ما را كافی است و او بهترین حامی ماست».
طبم مفاد این آیه ،هنگامی كه نفوذی های دشمن سـعی داشـتند در مسـلمانان رعـب و
وحشت ایجاد كنند ،ایمان عدهای از مؤمنان كه جملة «فَزَادَهُمْ إِیمَاناً» بـر آن داللـت دارد،
نقشة دشمنان را نقـش بـر آب كـرد و سـبب موفقیـت جبهـة مسـلمانان شـد .در رأس ایـن
(ص)
مؤمنان ،امیرالمؤمنین علی(ع) است كه در حقیقت ،رئیس خـواص مـؤمن جامعـة پیـامبر

است .دلیل مطلب ،روایاتی از شیعه و اهل سنّت است كه شأن نـزول آیـة مـذكور را «امـام
علی(ع)» دانستهاند؛ برای نمونه« :از أبیرافع نقل شدهاست كه پیامبر(ص) علی(ع) را بـه همـراه
چندین نفر به دنبال ابوسفیان فرستاد .در این هنگام ،یکـی از اعرابـیهـای خزاعـه بـا آنهـا

روبه رو گشت و گفت :لشکر دشمن علیه شما جمع شدهاند .اینها گفتند :وَ قَالُوا حَسْـبونَا

اللَّهو وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ( »حلّی 6966 ،ق ،.ج  879 :6و شوشتری 6988 ،ق ،.ج .)879 :8

نکته اینجاسـت كـه مقصـود از ایمـان ،ایمـان بـه خـدا و تصـدیم پیـامبر(ص) در جمیـع
چیزهایی است كه علم داریم آن حضرت آوردهاست .تجلی و وهور این ایمان نیز با اقـرار
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زبانی و عمل به اعضا و جوارح است (ر .؛ مقداد 6989 ،ق)981 :.؛ چرا كه التزام عملـی
به والیت معصومان(ع) به عنوان یکی از دو ثقل گرانبهـای پیـامبر(ص) ،همچنـان كـه فرمـود:
«إِنِّی تَارِ ٌ فایکمُ الثَّقَلَینِ كاتَابَ اللَّها عَزَّ وَ جَلَّ وَ عاتْرَتای أَهْلَ بَیتای» (ابـنبابویـه قمـی:6871 ،
 )969و نیز التزام عملی به والیت فقها هم جزء ایمان است؛ همچنانكـه در روایـت مقبولـة
عمربن حنظله به آن اشاره شدهاست« :مَنْ كَانَ مانْکمْ مامَّنْ قَدْ رَوَی حَدایثَنَا وَ نَظَرَ فای حَلَالانَـا
وَ حَرَامانَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیُرْضَـوْا بِـها حَکَمـاً فَـیِنِّی قَـدْ جَعَلْتـهُ عَلَـیکمْ حَاكامـاً فَـیِذَا حَکَـمَ
بِحُکْمانَا فَلَمْ یُقْبَلْهُ مانْهُ فَیِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّها وَ عَلَینَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا الـرَّادُّ عَلَـی اللَّـها وَ هُـوَ
عَلَی حَد الشِّرْ بِاللَّه» (كلینی 6987 ،ق ،.ج .)17 :6
بنابراین ،ایمان تنها در ایمان به خدا خالصه نمی شود؛ زیرا ایمان به خدا مستمسـکا در
دسترس برای همة افراد بشر است و یهودیان و مسیحیانی كه در مقابل پیامبر گرامی اسـالم
ایستادند ،ناكثین ،مارقین و قاسطین كه در مقابل امیرالمؤمنین علی(ع) ایستادند ،همه مـدعی
ایمان به خدا بودنـد ،غافـل از اینکـه یکـی از اثرگـذارترین سـالح شـیطان ایـن اسـت كـه
انسانها را در بعضی از باورهایشان سرگرم میكند و مانع توجه آنها به سایر اجزای ایمان
میشود و بدین وسیله ،آنان را از سیر تکـاملی بـازمیدارد .شـیطان از ایـن سـالح در طـول
تاریخ بشر استفاده كردهاست و خواهد كـرد و همـین مسـئلة ترسـیم اضـالع ایمـان نـاب و
حقیقی را توجیه می كند تا بدین وسیله ،راه نفوذ شیطان بـر خـواص مسـدود گـردد .قـرآن
این حقیقت را چنین بیان میكنـد :وَ لَقَدْ جَاءَکُمْ یووسوفو مِنْ قَبْلُ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَـا زِلْـتُمْ فِـی

شَکٍّ مِمَّا جَاءَکُمْ بِهِ حَتَّی إِذَا هَلَکَ قُلْتُمْ لَنْ یَبْعَثَ اللَّهو مِنْ بَعْدِهِ رَسووالَ کَـذَلِکَ یوضِـل اللَّـهو

مَنْ هووَ موسْرِفٌ مورْتابٌ» (الغافر)89 /؛ یعنی« :پیش از این یوسـف دالیـل روشـن بـرای شـما
آورد ،ولی شما همچنان در آنچه او برای شما آورده بود ،تردیـد داشـتید تـا زمـانی كـه از
دنیا رفت ،گفتید :هرگز خداوند بعد از او پیامبری مبعو نخواهد كرد! این گونه خداونـد
هر اسرافكار تردیدكنندهای را گمراه میسازد!».
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2ـ3ـ .2فرمانبرداری خواص
این جمله مشهور است كه چون و چرا در جنگ معنـا نـدارد .وویفـة سـرباز در جنـگ
این است كه بدون چـون و چـرا از فرمانـدهاش اطاعـت كنـد ،وگرنـه جنـگ بـه شکسـت
میانجامد .بنابراین ،واضم است كه فضیلت فرمانبرداری و اطاعتپـذیری افـراد جامعـه از
حاكم دینی ،نقش بسیار تعیینكنندهای در پیروزی جهاد كبیـر دارد .خـدای تعـالی دربـارة

لزوم اطاعت از خدا و رسول او در جنگ با كفار چنین میفرماید :یَا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا

أَطِیعووا اللَّهَ وَ أَطِیعووا الرَّسوولَ وَ الَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ( محمد .)88 /عالمه طباطبائی ذیل ایـن
آیه مینویسد:
« اگرچه این آیه در مدلول خود مستقل است ،لیکن با توجه بـه سـیاق آیـات
قبل و آیات بعد كه دربارة قتـال اسـت ،مـراد از اطاعـت خـدا بـه حسـب مـورد،
اطاعت در چیزهایی است كه دربارة قتال نازل كـردهاسـت و مقصـود از اطاعـت
رسول(ص)  ،اطاعت او در اوامری است كه در همین زمینـه از خـدای تعـالی بـر او
نازل شده است و نیز دستورهایی است كه از سـوی خـود آن حضـرت بـه عنـوان
مقدمة قتال و والیتی كه از این نظر بر مؤمنان دارد ،صادر شدهاست» (طباطبـائی،
 6967ق ،.ج .)197 :63

بنابراین ،اطاعت پذیری از حاكم دینی در جهاد كبیر ،الزمة پیروزی در این جهاد است
و اهمیت این فضیلت نسبت به خواص ،به دلیل عمم نفوذ آنها بـر عـوام مـردم ،مضـاعف
است .مقصود از اطاعتپذیری و فرمانبرداری خـواص ،التـزام عملـی یـا تبعیـت و اطاعـت

آنها از پیامبر(ص) ،امامان معصوم(ع) ،نواب خاص و عام معصومان(ع) اسـت .قـرآن شـریف
میفرماید :قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعوونی( آل عمران)86 /؛یعنی« :بگو :اگر خدا را
دوست دارید ،از من پیروی كنید!» .همچنین ،می فرماید :أَطِیعووا اللَّهَ وَ أَطِیعووا الرَّسوـولَ وَ

أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ( النساء)96 /؛ یعنی« :اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنیـد پیـامبر خـدا و
اولو األمر [= اوصیای پیامبر] را!».
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اطاعت عملی خواص با توجه به نوع برجستگی شخصیتی آنها بـا هـم فـرق مـیكنـد.
اطاعت عملی خواص علمی با اطاعت خواص نظامی ،خواص معنـوی ،خـواص اقتصـادی،
خواص فرهنگی ،خواص هنری ،خواص مدیریتی و ...متفاوت است.

2ـ3ـ .3توکل خواص
مؤلفة دیگر پیروزی جهاد كبیر ،توكل و اعتماد بیشتر افراد جامعة دینی به خدا به جـای
اعتماد به كفار و طاغوت است .تأثیر این ویژگی اخالقی متوقف بر توكل و اعتمـاد بیشـتر
خواص جامعه به خداست .دلیل این مطلـب نیـز آیـة  678سـورة آل عمـران اسـت كـه در
مسئلة ایمان خواص روشن شد .رهاورد این ویژگی اخالقی خواص نیز آن اسـت كـه هـم
خود مظهر اسم عزیز و حکیم می شوند و هـم عـزت و رفتـار حکیمانـه را بـه جامعـة دینـی
هدیه میكنند .بنابراین ،فرمود :وَ مَنْ یتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیـز حَکِـیمٌ( األنفـال/
.)96
توكل به هیچ روی به معنای سُستی ،ایستایی و نداشتن برنامـه بـرای پیـروزی در مقابـل
م از خـواص علمـی ،خـواص
كفار نیست ،بلکه بـه ایـن معناسـت كـه خـواص جامعـه ،اعـ ّ
اقتصادی ،خواص نظامی ،خواص فرهنگی ،خواص هنری در عین تالش و كوشـش بـرای
انجام ووایف شرعی و قانونی ،نباید همة حسابها را در حسابهـای مـادّی و ایـنجهـانی
خالصه كنند .قرآن كریم این حقیقـت را چنـین بیـان مـیفرمایـد :إِذْ یَقُـولُ الْمونَـافِقُونَ

وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُالَءِ دِینُهومْ( األنفال)96 /؛ یعنی« :هنگامی را كه منافقان و
آنهایی را كه در دلهایشان بیمـاری اسـت ،مـیگفتنـد :ایـن گـروه (مسـلمانان) را دینشـان
مغرور ساختهاست».
معنای «منافم» واضم است ،اما دربارة «فای قلوبِهِمْ مَرَضٌ» چند احتمال داده شـدهاسـت.
بعضی آن را مشركان (ر .؛ طوسی ،بیتـا ،ج  ،)681 :9بعضـی «سُسـتایمـان»هـایی كـه
نَفْس آنان خالی از شک و تردید نیسـت (ر .؛ طباطبـائی 6967 ،ق ،.ج  ،)688 :6برخـی
آن را به معنای «منافقان» ،و علت عطف آن بـه «منـافم» را نیـز تغـایر دو صـفت دانسـتهانـد
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(ر .؛ حسینی شاهعبدالعظیمی ،6818 ،ج  ،)891 :9بعضی آن را شامل «كفـار ،منافقـان و
فاسقان» ،و عطف آن به «منافقان» را از باب عطف عام بر خـاص تفسـیر كـردهانـد (ر .؛
مغنیه 6919 ،ق ،.ج  )961 :8و برخی آن را كسانی دانستهاند كه به پیامبر(ص) برای آنچـه را
كه خدای تعالی از فضل نبوت به او دادهاست ،حسادت كردهاند (ر .؛ همـان ،بـیتـا ،ج
.)189 :6
طبم نظر بعضی از مفسران ،شأن نزول این آیه دربارة جماعتی از قریش است كه اوهار
اسالم نمودند ،ولی هجرت نکردند و در جنگ بدر ،همراه قریش برای جنگ با مسـلمانان
خارج شدند ،به قصد اینکه هر لشـکری پیـروز گـردد ،بـه او ملحـم شـوند و چـون تعـداد
اند مؤمنان را دیدند ،گفتند :دین آن هـا فریبشـان داد و ایـن سـخن را وـاهر ًا بـه عنـوان
نصیحت ،ولی در حالی كه در دل غـش داشـتند ،بـر زبـان جـاری كردنـد (ر .؛ حسـینی
شاهعبدالعظیمی ،6818 ،ج  .)891 :9خداوند سبحان عامل چنین اندیشة فاسـدی را نفـاق و
بیماردلی ،و راه نجات آن را نیز توكل به خدا میداند.
منافقان و بیماردالن به جای اینکه به تکلیف خـود عمـل كننـد ،همـة حسـابهـا را در
حسابهای اینجهـانی خالصـه مـی كننـد .بـه همـین دلیـل ،وقتـی مشـاهده كردنـد تعـداد
مسلمانان از نظر عادّه و عُدّه در مقابل كفار بسیار اند است ،گفتند :با اینکه همـة وـواهر
امر دال بر هالكت مؤمنان است ،اما دین آنان مغرورشان كردهاست و خیال میكننـد تـوان
ایستادگی در مقابل كفار را دارند ،در حالی اینها گروهی اند و ذلیـل و بـدون عاـدّه و
عُدّه ،و قریش صاحب نفرات فراوان و قـدرت و شـوكت هسـتند .بنـابراین ،ایسـتادگی در
مقابل آنها مساوی با هالكت است (ر .؛ طباطبائی 6967 ،ق ،.ج .)688 :6
خداوند سبحان این نوع نگرش را باطل می داند و جواب آنها را چنـین مـیدهـد :وَ

مَنْ یتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیز حَکِیمٌ( األنفال)96 /؛ یعنی(« :آنها نمـیدانسـتند كـه)
هر كس بر خدا توكل كند( ،پیروز میشود ،و) خداوند قدرتمند و حکیم است!».
خواص جامعه تنها باید به خدا توكل كننـد و حقیقـت تـأثیر را بـه او منتسـب نماینـد و
خود را به قدرت و توانایی خدا ضمیمه كنند و بدانند كسی كه به خـدا توكـل كنـد ،خـدا
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هم او را كفایت میكند؛ زیرا خدا هم عزیز است و میتواند هـر كسـی را كـه از او یـاری
بخواهد ،نصرت نماید و هم حکیم است و در قرار دادن هر چیزی در جـای مناسـب خـود
خطا نمیكند (ر .؛ طباطبائی 6967 ،ق ،.ج .)688 :6
توكل خواص در حقیقت ،نتیجة عمم ایمان آنهاسـت .بنـابراین ،میـان ایـن ویژگـی و
ایمان ،رابطة سببیت حاكم است .خداوند سبحان به این حقیقـت چنـین اشـاره مـیفرمایـد:
الَّذِینَ قَالَ لَهومو النَّاسو إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعووا لَکُمْ فَاخْشَوْهومْ فَزَادَهومْ إیمَانـاَ وَ قَـالُوا حَسْـبونَا
اللَّهو وَ نِعْمَ الْوَکیلُ( آل عمران)678 /؛ یعنی« :اینها كسانی بودند كه (بعضی از) مردم بـه
آنان گفتند :مردم (= لشکر دشمن) برای (حمله به) شما اجتماع كرده اند ،از آن ها بترسـید!
اما این سخن بر ایمان ایشـان افـزود و گفتنـد :خـدا مـا را كـافی اسـت و او بهتـرین حـامی
ماست».

2ـ3ـ .4شجاعت خواص
بیشک یکی از فنهای كفار برای غلبه بر مؤمنان ،تزریـم رذیلـة رعـب و وحشـت در

میان آنهاست :الَّذِینَ قَالَ لَهومو النَّاسو إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعووا لَکُمْ فَاخْشَوْهومْ( آل عمران/
 .)678فضیلتی كه در این هنگام بهكار انسان میآید و نقش بسیار تأثیرگذاری در پیـروزی
در جنگ دارد ،فضیلت شجاعت است .اگر رزمندگان جهاد كبیر ـ كه گسترة آن بیشترین
افراد جامعه را در بر میگیرد ـ مرعوب دشمن شوند و سنگر مبـارزه را رهـا كننـد ،دشـمن
همة خواستههای خود را بر حاكمیت دینی تحمیل خواهد كرد .نقش شجاعت خـواص در
چنین گسترهای بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا عوام مردم به آنها به چشم الگو مـینگرنـد.
بنابراین ،شجاعت آنها در بدنة افراد نیز تزریم میشود .نمونة عینـی آن در عصـر حاضـر،
شجاعت امام خمینی(ره) و پیروان راستین ایشان در انقالب و در جنگ هشتساله است كـه
بر بدنة جامعه نیز تزریم شده ،موجب پیروزی بر دنیای شر

و كفر گردید.
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2ـ3ـ .5استقامت خواص
استقامت در لغت به معنای «مالزمـت بـا مـنه /و روش» (طریحـی ،6879 ،ج ،)679 :1
«اعتــدال شــیء و اســتوای آن» (ابــنمنظــور 6969 ،ق ،.ج  )966 :61و «تمــام كــردن كــار»
آمدهاست (همان .)693 :گفته شده مقصـود از اسـتقامت در قـرآن ،ثبـات بـر ایمـان و نیـز
سکینه و یقین در توجه به حم بـدون انحـراف بـه باطـل و راههـای متفرقـه و بـدون میـل و
التفات به غیر خدا و میل به نَفْـس اسـت (ر .؛ ابـنعربـی 6911 ،ق ،.ج  .)166 :1برخـی
گفتهاند مقصود از استقامت انسان عبارت است از ایستادگی و ثبات قدم با تمام و قوا و نیز
اركان نسبت به ووایفی كه بر عهدة او نوشته شدهاست ،به گونهای كـه ذزهای از قـدرت و
استطاعت آن نسبت به آن وویفه بیاثر نماند (ر .؛ طباطبائی 6967 ،ق ،.ج .)96 :66
یکی دیگر از فضایل مؤثر در پیروزی در جهاد كبیر ،اسـتقامت خـواص جامعـه اسـت.
اگرچه برای اثبات این مطلب می توان به همة آیات دربارة امـر بـه اسـتقامت اسـتناد كـرد،
ولی به نظر میرسد داللت دو آیه ،وهور بیشتری در این زمینه دارد:
الف) آیة وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَ الَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهومْ( الشوری ،)69 /عالمه طباطبائی در
تفسیر این آیه مینویسد« :معنایش این است كه آن طور كه مأمور شدهای عمل كن؛ یعنـی
راه میانه را پیش بگیر و هواهای كفـار را پیـروی مکـن» (موسـوی همـدانی ،6879 ،ج :67
 .)966تردیدی نیست كه پیامبر(ص) از خواستههای كفار اطاعت نمیكنـد ،بـه همـین سـبب
گفته شدهاست ،مقصود از نهی «التتبع» نهی به سبب تأكید است و اگر خطاب به حضـرت

باشــد ،مــراد از آن ،امــت حضــرت(ص) اســت (ر .؛ طــوس ،بــیتــا ،ج  696 :6و حســینی
شاهعبدالعظیمی ،6818 ،ج  .)987 :66بنابراین ،فرض اگرچه دستور به اسـتقامت و متابعـت
نکردن از خواستههای كفار متوجه همة امت پیامبر(ص) است ،لیکن خواص جامعه بـه دلیـل
سعة تأثیر آنها بر عوام ،نقش ویژهای در این زمینه دارند.
ب) آیة فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَکَ( هود)661 /؛ یعنی« :پـس همـان گونـه
كه فرمان یافتهای ،استقامت كن و نیز كسانی كه با تو به سوی خدا آمدهاند».
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در این آیه ،خداوند سـبحان عـالوه بـر پیـامبر(ص) بـه مؤمنـان نیـز دسـتور بـه اسـتقامت
میدهد و مقصود از این استقامت ،طبم نظر عالمه طباطبـائی ،ثبـات در دیـن و ایفـای حـم
آن ،مطابم آن چیزی است كه دستور داده شدهاست و آن عبارت از مجموعة دسـتورهایی
است كه در آیة  689سورة یونس و آیة  88سورة روم آمدهاست (ر .؛ طباطبائی6967 ،
ق ،.ج  .)93 :66آنگاه در آیة بعد ،یعنی آیة  668سورة هود ،از مؤمنان مـیخواهـد ركـون
به والم نکنند .عالمه طباطبائی معتقد است «ركون» صـرف اعتمـاد نیسـت ،بلکـه بـه معنـی
اعتماد توأم با میـل اسـت (ر .؛ طباطبـائی 6967 ،ق ،.ج  .)96 :66معنـای ایـن سـخن آن
است كه همة مؤمنان مأمور به استقامت هسـتند؛ یعنـی مووـف هسـتند دیـن خـدا را همـان
گونه كه در دو آیة  689سورة یونس و آیة  88سورة روم تبیین شدهاست ،به منصـة وهـور
رسانند و ذرهای اعتماد و تمایل به كفار نداشته باشند .اگرچه این دستور متوجه همـة افـراد
جامعه است ،لیکن خواص جامعه به دلیل جایگاه آنان در جامعه ،مسئولیت بیشتری دارند.
از پیامبر گرامی اسالم(ص) نقل شدهاست كه فرمود« :شَیَّبَتْنای سورة هـود»؛ یعنـی «سـورة
هود مرا پیر كرد» (ر .؛ مصطفوی ،6813 ،ج  .)678 :1وجه آن را پرسیدند و فرمـود :بـه
سبب «فَاسْتَقامْ كَمَا أمارْتَ» .با توجه به اینکه تعبیر مذكور در سورة شوری نیـز هسـت ،چـرا
پیامبر(ص) این سوره را نیز به سورة هود ضمیمه نفرمودند .امام خمینی(ره) علت این مسـئله را
جملة «وَ مَنْ تَابَ مَعَکَ» در سورة هود میداند .بدیهی است استقامت پیـروان و طرفـداران
دین و در رأس آنها خواص جامعه همیشه یکی از دغدغههای مهم پیـامبر(ص) و جانشـینان
برحم ایشان بودهاست و خواهد بود.

2ـ3ـ .6بصیرت خواص
«بصیرت» كه جمع آن «بصائر» است ،در لغت به معنای «عقیدة قلبـی ،عبـرت ،فطانـت،
زره و هــر نــوع پوششــی كــه بــه عنــوان ســنر اســت» (ابــنمنظــور 6969 ،ق ،.ج ،)19 :9
«دوراندیشی و تیزهوشی» (مهریار ،بیتا« ،)631 :برهان و وضوح شیء» (مصطفوی،6813 ،
ج  )176 :6و «داللتها و راهنماییهایی است كه با آنها اشـیاء ،همـان گونـه كـه هسـت،

11

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،9شمارة  ،33تابستان 9397

دیده میشوند» (طبرسی ،6871 ،ج  )989 :9و خداوند سبحان بصیر است ،چون كـه وـاهر
و نهان اشیاء را بدون جارحه مشاهده میكند (ر .؛ ابنمنظور 6969 ،ق ،.ج .)19 :9
بصیرت انسان جزء كماالت وجودی او و در حقیقت ،از شاخههـای فضـیلت حکمـت
است كه دو ویژگی مهم دارد :یکی اینکه صاحب بصیرت را از تاریکیهای شک ،تردیـد
و ابهام نجات می دهد و دیگر اینکه بستر را برای زدودن شک و تردید سـایر افـراد فـراهم
می سازد .شدت و ضعف این دو ویژگی هم بسته بـه سـعة وجـودی انسـان اسـت و بـه هـر
دلیلی ،اگر منطقة نفوذ یک فرد بیشتر باشد ،بصیرت او نیز تأثیرگذارتر خواهـد بـود؛ یعنـی
طیف وسیعی از افراد بشر را از ولمت شک ،تردید و جهالـت نجـات مـیدهـد و خـواص
جامعه نیز چنین ویژگی دارند؛ یعنی منطقة نفوذ و تأثیرگذاری آنهـا بیشـتر از مـردم عـوام
است .بصیرت خواص ،اگرچه در هر زمانی موجب خروج مردم عوام از بنبسـت شـک و
تردید بودهاست و از این نظر ارزشمند مـیباشـد ،امـا در بعضـی از مواقـع ،آنقـدر حیـاتی
است كه نبودا آن به مثابة مرگ یک جامعة دینی تلقی مـیشـود و آن در صـورت مصـاف
نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی حاكمیت دینی بـا دنیـای كفـر و نفـاق اسـت .بـدیهی
است بیبصیرتی بیشتر خواص جامعه در این مواقع ،ضربههای مهلک و جبـرانناپـذیری را
بر پیکر حاكمیت دینی وارد خواهد آورد.
تردیدی نیست كه همة قرآن بصـیرت آفـرین اسـت و بـه تناسـب نیـاز و احتیـاج بشـر،

بصیرت الزم را ارزانی می دارد .لذا فرمود :هَذَا بَصَائِر مِنْ رَبِّکُمْ وَ هوـدیی وَ رَحْمَة ٌ لِقَـوْم

یؤْمِنُونَ( األعراف . )188 /به همین دلیـل ،در مقابلـه بـا اهـداف شـوم دشـمنان دیـن نیـز
بصیرت زایی كرده ،می فرماید :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعوـوا فَرِیقـاَ مِـنَ الَّـذِینَ أُوتُـوا

الْکِتَابَ یَرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمَانِکمْ کَافِرینَ( آل عمـران)688 /؛ یعنـی« :ای كسـانی كـه ایمـان
آوردهاید! اگر از گروهی از اهل كتاب (كه كارشان نفاقافکنی و شـعلهور سـاختنِ آتـش
كینه و عداوت است )،اطاعت كنید ،شما را پس از ایمان به كفر بازمیگردانند».
شأن نزول این آیه دربارة اوس و خزرج است (ر .؛ طوسی ،بیتا ،ج  )996 :1كه بـه
بركت اسالم با هم متحد شده بودند .روزی ساشبن قیس یهودی از كنار عـدهای از آنهـا
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عبور كرد كه با هم مشغول سخن گفتن بودند .اتحاد ،انس و الفـت میـان ایـن عـده ،غـی
ساش را برانگیخت .بنابراین ،به جوانی امر كرد میانشان برود و روز «بغـا » را بـه یادشـان
آورد (بغا  ،مکانی نزدیک مدینه بود كه اوس و خزرج با هم جنگیدند) .آن جوان هم به

(ص)

دستور ساش عمل كرد و آتش كینه و نزاع بـین ایـن دو قبیلـه را شـعلهور كـرد .پیـامبر

متوجه این جریان شد و به میانشان آمد و فرمود :آیا به دنبال جاهلیت مـیرویـد ،در حـالی
كه من در میان شما هستم و خداوند شما را به وسیلة اسالم كرامت بخشید و بـا هـم متحـد
كرد .بدانید كه این نزغهای از شیطان و كیدی از جانـب دشـمان شماسـت .اوس و خـزرج
پس از سخنان پیامبر(ص) سالح را كنار گذاشتند و دوباره با هم متحد شـدند (ر .؛ فـیض
كاشانی 6969 ،ق ،.ج .)819 :6
اگرچه شأن نزول آیه ،اوس و خزرج است ،اما عموم آن شامل همـة مؤمنـان مـیشـود
كه خداوند و پیامبر(ص) را تصدیم كردهاند (ر .؛ طبرسـی ،6871 ،ج  )381 :1و مقصـود
از «فریم» در جملة «إِنْ تطیعُوا فَرِیقاً» ،یهود یا گروهی از یهودیان اسـت (ر .؛ طباطبـائی،
 6967ق ،.ج  .)819 :8در آیة دیگر میفرماید :یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـوا إِنْ تُطِیعوـوا الَّـذِینَ
کَفَرُوا یَرُدُّوکُمْ عَلَی أَعْقَابِکُمْ فَتَنْقَلِبووا خَاسِرینَ( آل عمران)696 /؛ یعنی« :ای كسـانی كـه
ایمان آوردهاید! اگر از كسانی كه كافر شدهاند ،اطاعـت كنیـد ،شـما را بـه گذشـتههایتـان
بازمیگردانند و سرانجام ،زیانکار خواهید شد».
شأن نزول این آیه دربـارة جنـگ احـد و پـس از آن بـود كـه عـدهای از مسـلمانان بـا
سرپیچی از دستور پیامبر(ص) موجب شکست سناه اسالم شدند .دشـمن نیـز از ایـن فرصـت
استفاده كرده ،با القـای یـأس و نومیـدی سـعی داشـت از یـک طـرف در قالـب نصـیحت
خیرخواهانه مسلمانان را از مقاومت در برابر كفار منصرف كند و از سوی دیگر ،بین آنها
نــزاع ،تفرقــه ،تشــتّت كلمــه و اخــتالف انــدازد (ر .؛ طباطبــائی 6967 ،ق ،.ج .)98 :9
خداوند سبحان با این آیه نتیجة ایستادگی نکردن در برابر كفار و اطاعت از آنها را بیان و
خسارت آن را گوشزد كرده است و آن خسارت ایـن اسـت كـه تمایـل بـه كفـار موجـب
برگشت مؤمنان به كفـر سـابم خواهـد شـد .راه نجـات نیـز ایـن اسـت كـه بداننـد مـوال و
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سرپرست حقیقی و تنها یاریكنندة مؤمنان ،خدای سـبحان اسـت .لـذا فرمـود :بَـلِ اللَّـهو

مَوْالَکُمْ وَ هووَ خَیرُ النَّاصِرِینَ( آل عمران( )698 /ر .؛ طباطبائی 6967 ،ق ،.ج .)98 :9

 .3مؤلفههای بصیرت خواص
با توجه به مطالب مذكور ،به نظر میرسد مؤلفههای بصیرت خواص در سه چیز است:

3ـ .1ضرورت شناخت هدف نهایی دشمن
هدف نهـایی دشـمن ،برگشـت قهقرایـی مؤمنـان بـه كفـر اسـت؛ همچنـانكـه فرمـود:

یَرُدُّوکُمْ عَلَی أَعْقَابِکُمْ فَتَنْقَلِبووا خَاسِرینَ .نظیر این بیان در آیة دیگر نیز آمـدهاسـت كـه
میفرمایـد :وَ لَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهوودو وَ الَ النَّصَارَی حَتَّـی تَتَّبِـعَ مِلَّـتَهوم( البقـره)618 /؛
یعنی« :هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد (تا به طور كامل ،تسلیم خواسته های
آنها شوی و) از آیین (تحریفیافته) آنان پیروی كنی».

3ـ .2ضرورت شناخت تشگردهای دشمن
شگردهای دشمن برای رسیدن به هدف نهایی خود ،یعنی برگشت قهقرایی مؤمنـان بـه
كفر و شر  ،چند چیز است:

3ـ2ـ .1استفاده از حربة نفوذ برای ایجاد ترس و یأس
حربة نفوذ همواره یکی از تاكتیکهای دشمنان خدا بـرای ایجـاد تـرس و نومیـدی در
بین مؤمنان است :الَّذِینَ قَالَ لَهومو النَّاسو إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوـوا لَکُـمْ فَاخْشَـوْهومْ فَـزَادَهومْ

إیْمَاناَ وَ قَالُوا حَسْبونَا اللَّهو وَ نِعْمَ الْوَکِیل( آل عمران(678 /؛ یعنی« :این ها كسانی بودند كـه
(بعضی از) مردم به آنـان گفتنـد :مـردم [= لشـکر دشـمن] بـرای (حملـه بـه) شـما اجتمـاع
كردهاند ،از آنها بترسید! اما این سخن بر ایمان آنان افزود و گفتند :خدا ما را كافی اسـت
و او بهترین حامی ماست».
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بعضی این آیه را دربارة بَدْرِ صغری (ر .؛ آلوسـی 6969 ،ق ،.ج  )887 :1و مقصـود
از «النّاس» اول را «نعیمبن مسعود اشجعی» دانستهاند كه با وعدة دَه شـتر از سـوی ابوسـفیان
به میان مسلمانانی كه در حال تجهیز سالح برای جنگ بودنـد ،آمـد و گفـت :ابوسـفیان را
دیدم كه با لشکر فراوانی آمادة جنگ بـا شماسـت .هـدف او از گفـتن ایـن دروج ،ایجـاد
ترس و وحشـت در میـان مسـلمانان بـود تـا بـدین وسـیله آنـان را از مقاومـت و جنـگ بـا
ابوسفیان بازدارد (ر .؛ زمخشـری 6967 ،ق ،.ج  .)996 :6عالمـه طباطبـائی مـینویسـند:

«شأن نزول آن دربارة قصة خروج پیامبر(ص) در پـی مشـركان بعـد از جنـگ احـد اسـت و
مقصود از "النّاس" اول ،نه یک نفر ،بلکه جمعی از ایادی و جاسوسان مشركان بودنـد كـه

با شایعات دروج و ایجاد رعب و وحشـت قصـد داشـتند مؤمنـان را از جنـگ بـا مشـركان
بازدارند (ر .؛ طباطبائی 6967 ،ق ،.ج .)19 :9
صرف نظر از اختالفی كه دربارة شأن نزول این آیه است ،دو مطلب را میتـوان از آن
استفاده نمود:
مطلب اول :بصیرت در مقابل یکی از شگردهـای رایـ /دشـمن ،یعنـی از اسـتفاده از
نفوذی ها برای القای ترس و وحشت از مقابله با كفار كه از جملة «الَّذاینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکمْ فَاخْشَوْهُمْ» فهمیده میشود؛ زیرا سخن «النّـاس» اول كـه بـهوـاهر در
دلِ حاكمیت بودند ،همان سخن «النّاس» دوم اسـت كـه دشـمن اصـلی مسـلمانان بودنـد و
هدف اصلی آنها ،برگشت قهقرایی مسلمانان به كفر سابم است.
شناخت نفوذ دشمن ،مقدمة مقابلـه بـا آن اسـت و ایـن هـم سـخت و دشـوار نیسـت و
بهآسانی میتوان فهمید آیا دشمن در حاكمیت دینی نفوذ كردهاست یـا نـه؟ عالمـت ایـن
نفوذ عبارت است از القای رعـب و وحشـت از قـدرت و توانـاییهـای دشـمن (= قـدرت
نظامی ،اقتصادی ،علمی و )...از سوی نیروهای درون حاكمیت.
مطلب دوم :بصیرت ،در نحوة مقابله بـا نفـوذ دشـمن اسـت .همـان گونـه كـه از آیـه
استفاده میشود ،تنها راه مقابله با این شگرد دشمن ،تعمیـم ایمـان اسـت و عالمـت آن نیـز
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داشتن روحیة اتکال و تکیه به خداوند به جای تکیه به وعده و وعیـدهای توخـالی كفـار و

اجانب است ،همچنان كه فرمود :فَزَادَهومْ إیمَاناَ وَ قَالُوا حَسْبونَا اللَّهو وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ.

3ـ2ـ .2القای تفرقه ،نزاع و اختالف میان مؤمنان از پشت نقاب نصیحتهای
خیرخواهانه
این حقیقت از جمله «إِنْ تطیعُوا الَّذینَ كفَـروا» قابـل برداشـت اسـت .بیـان مطلـب ایـن
است كه اطاعت معموالً متوقف بر یک درخواسـت اسـت و درخواسـتكننـده نیـز بـرای
تسلیم طرف مقابل ،ابتدا از سالح نرم به جای سالح سخت استفاده میكند ،چون مـیدانـد
كسی كه با طـوع و رغبـت كـاری را انجـام مـیدهـد ،بـرای تحقـم اهـداف دسـتوردهنده
موفمتر و بهمثابة اجیر بیجیره و مواجب عمل میكند .به همین سبب ،دشـمن نیـز معمـوالً
بــرای پیشــبرد اهــدافش بــا نفــوذ در بــین نیروهــای خــودی و در پوشــش نص ـیحتهــای
خیرخواهانه ،تخم تفرقه ،نزاع و درگیـری داخلـی را میـان مسـلمان كاشـته ،بـدون شـلیک
گلولهای به اهداف شوم خود میرسد.

3ـ .3ضرورت شناخت موال و سرپرست حقیقی
موفقیت خواص در جهاد كبیر بدون شناخت مـوال و سرپرسـت حقیقـی انسـان ممکـن

نیست .خدای تعالی سرپرست حقیقی و بهترین یاریكنندة انسان است :بَلِ اللَّهو مَـوْالَکُمْ

وَ هووَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ( آل عمران .)698 /همچنین ،وی مشخص میكند كه چـه كسـی در
این جهان حم والیت دارد .لذا فرمود :إِنَّمَا وَلِیُّکُمو اللَّهو وَ رَسوـولُهو وَ الَّـذِینَ آمَنُـوا الَّـذِینَ
یوقِیموونَ الصَّالَةَ وَ یوؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هومْ رَاکِعوونَ( المائده)99 /؛ یعنی« :جز ایـن نیسـت كـه
ولی شما خداست و رسول او و مؤمنانی كه نماز میخواننـد و همچنـانكـه در ركـوعاَنـد،
انفاق میكنند».
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هدف نهایی آنها نیز تبعیت مسـلمانان از دیـن آنهـا ،یعنـی برگشـت قهقرایـی بـه كفـر و
شر

است .ثانیاً اگرچه تکلیف به جهاد كبیر متوجه همـة افـراد جامعـه اسـت كـه در هـر
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طوسی ،محمدبن حسن( .بیتـا) .التبیان فی تفسیر القرآن .بیـروت :نشـر دار احیـاء التـرا
العربی.
صادقی تهرانی ،محمد 6966( .ق .).البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآن .قم :نشر مؤلف.
طبری ،محمدبن جریر 6961( .ق .).جـامع البیـان فـی تفسـیر القـرآن .بیـروت :نشـر دار
المعرفة.
طریحی ،فخرالدّین .)6879( .مجمع البحرین .تهران :نشر مرتضوی.
طیب ،سید عبد الحسین .)6873( .اطیب البیان فی تفسیر القرآن .تهران :انتشارات اسالم.
عروسی حویزی ،عبدعلی بن جمعه 6969( .ق .).تفسیر نورالثقلین .قم :اسماعیلیان.
طباطبائی ،سید محمدحسین 6967( .ق .).تفسیرالمیزان .قم :دفتر انتشارات اسـالمی جامعـة
مدرسین.

فارابی ،ابونصر( .بیتا) .فصول منتزعه .بیروت :نشر دارالمشرق.
فرجی ،وجیهه و آیناز فالح )5931 ( .تحقق جهواد کبیور الزموة پویوایی جامعوة
اسالمی .پایگاه استنادی سیویلیکا.https://www.civilica.com/ .
فیض كاشانی ،مالّ محسن 6969( .ق .).تفسیر صافی .تهران :انتشارات الصدر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ  6963( .ق .).األصفی فی تفسیر القرآن .قم :مركز انتشـارات دفتـر
تبلیغات.
فیضی دكنی ،ابوالفضل 6967( .ق .).سواطع اإللهام فی تفسیر القرآن .قم :نشر دار المنار.
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قاسمی ،محمد جمالالدّین 6963( .ق .).محاسن التأویل .بیروت :دار الکتب العلمیة.
قمی مشهدی ،محمدبن محمدرضا .)6813( .تفسـیر کنزالـدقائق و بحـر الغرائـب .تهـران:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
قمی ،علیبن ابراهیم .)6817( .تفسیر قمی .قم :نشر دار الکتاب.
كاشانی ،مـالّ حبیـباهلل .)6881( .تفسـیر مـنه الصـادقین فـی إلـزام المخـالفین .تهـران:
كتابفروشی محمدحسن علمی.
كاشفی سبزواری ،حسین بن علی .)6816( .مواهب علیه .تهران :سازمان چاپ و انتشـارات
اقبال.
كلینی ،محمدبن یعقوب 6987( .ق .).الکافی .تهران :دار الکتب اإلسالمیة.
گنابادی ،سلطان محمد 6983( .ق .).تفسـیر بیـان السةعاةةٌ فـی مقامـات العبةاةةٌ .بیـروت:
مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
مجلسی ،محمدباقر 6988( .ق .).بحاراألنوار .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
مصطفوی ،حسـن .)6813( .التحقیـق فـی کلمـات القـرآن الکـریم .تهـران :نشـر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مغنیه ،محمدجواد( .بیتا) .التفسیر المبین .قم :نشر بنیاد بعثت.
مکارم شیرازی ،ناصر6916( .ق .).األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل .قم :نشر مدرسة امام
علیبن أبیطالب.
نیشابوری ،نظامالدّین حسـن 6961( .ق .).تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقـان .بیـروت:
دار الکتب العلمیة.

