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  هاي اسالمی  و قلمروهاي تربیتی آن درآموزه» مبارزه«ماهیت 
  

  * طاهره رجبی
  ** رضا علی نوروزي
  25/6/94: پذیرش نهایی    7/4/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده

هاي هدف این مقاله، ترسیم ماهیت مبارزه و قلمروهاي تربیتی ابعاد مبارزه بر اساس آموزه
در این مقاله به روش تحلیلی استنتاجی ابتدا عوامل مفهومی مشترك در مبارزه و . اسالمی است

بر اساس مفهوم مبارزه،  ابعاد و قواعد آن تحلیل، و سپس بر اساس  تربیت توصیف، و سپس
نتایج این  .توصیف و تحلیل، قلمروهاي تربیتی مبارزه تبیین، و تربیت جهادي استنتاج شد

دهد که زوایاي پنهان مبارزه و جهاد به علت توجه به معناي ظاهري جهاد در پژوهش نشان می
میدان نبرد . اي تربیتی مطرح شودتواند به عنوان برنامهی میجنگ و قتال، مغفول مانده است ول

مبارزه در بعد درونی، قلمروي تربیت . در مبارزه، میدان تربیت ابعاد وجودي انسان است
اخالقی انسان و مبارزه در بعد بیرونی و در بستر اجتماع، قلمروي تربیت اجتماعی او را فراهم 

ن و بیرون، مرحله باالتري از تربیت را براي انسان فراهم لزوم هماهنگی در بعد درو. کندمی
توجه به عناصر و قواعد مشترك در مبارزه، که شامل هجوم، . کند که تربیت جهادي استمی

  .کندتربیتی متفاوتی را براي رشد انسان فراهم می دفاع، هجرت و تقیه است، هر کدام موقعیت
   .مبارزه، تربیت اخالقی، تربیت اجتماعی، تربیت جهاديمبارزه و جهاد، قواعد  :هاواژه کلید

  
  
  
  
  
  
  
 

  
   t.rajabi12@yahoo.com         دانشجوي کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان *

  nowrozi.r@gmail.com              استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان **
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  مقدمه
  بنیان  دربا نگاهی عمیقتر  کندتربیت بر اساس نگرش به انسانها، تالش می فلسفه تعلیم و

در تربیت اسالمی این مبانی از متون . هاي تربیتی را استخراج کندو توصیه نظریاتها، اندیشه
مفاهیم نهفته در متون اسالمی بویژه قرآن هنوز براي بسیاري از صاحبنظران . شوداسالمی گرفته می

ناخت ظاهر آیات و روایات ارائه   تربیتی بر اساس ش ياهناشناخته است و معموال دستورتربیت 
    .متصور است» جهاد«که در واژه است » مبارزه« ،یکی از این مفاهیم ناشناخته قرآنی .دشومی

همواره در میدان مبارزه و چالشی  ،پردازان تربیتی استکه رفتارش محل تأمل نظریه انسان،
فعلی نسبت به گذشته با چالش وضعیت تربیت این انسان هم در  .براي رسیدن به رشد و کمال است

 باقري،( دنیاي جدید است» ساخت زدایی«تحت تأثیر اوضاع شده است؛ این چالش رو روبهبیشتري 
شده براي انسان با تحوالت و تعریف ساختار قطعی و از پیش تعریفموقعیت در این ). 1385

تربیت انسانی متناسب با چنین عصري وضعی اقتضاي چنین . انسان، هماهنگی ندارددربارة تغییرات 
آمیز فکري و عملی درك کند و ضمن برخورد و رفتار را در فضاي چالش چگونگیاست که 

انگاري نیفتد و و نسبیی اعتنایاینکه از اصول و اهداف متعالی خود شناخت داشته باشد به دام بی 
این تحقیق . کردن استنوعی مبارزهرویارویی این  .با چالشها را درك کندرویارویی ضرورت 
ضمن شناخت ابعاد گوناگون مبارزه، میدان مبارزه را بستري براي تربیت انسان  کندتالش می

  .ندکمعرفی 
آفرینش انسان از جسم و روح  .رسیدتوان بر اساس ماهیت انسان به ضرورت مبارزه براي او می

حیوانیت و مراتب وجودي انسان بین نزاع و درگیري بین گونه خلقت، است و بر اساس این
      انسان، انسان  ،تا این دوگانگی و درگیري پیش نیایددارد و انسانیت، غرایز و فطرت وجود 

این . شودسقوط آدمی می چگونگی مبارزه او و نتیجه این درگیري باعث صعود یا. شودنمی
این قانون درگیري و . بیرون است هاي گستردههاي داخلی، عامل مبارزهدرگیري در درون و مبارزه

 ؛)45تا  39: 1388 صفایی حائري،(گیرد ه تمامی قلمروهاي جهاد و مبارزه را در برمیکقتال است 
چون ماهیت . استرشد او فرایند در  یکی از مفاهیم اساسی» مبارزه«پس بنا بر ماهیت انسان، مفهوم 

ضرورت مبارزه به ضرورت دفاع . رو هستندههمه انسانها با این درگیري روب ،انسانها یکسان است
را آدمی با شناخت زندگی به عنوان میدان مبارزه، باید مهارتهاي الزم . گرددآدمی از خود بر می
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  . ر این میدان نبرد داشته باشددبراي دفاع 
مین نیازهاي خود و ادامه بقا و أهستی براي ت يتمام اجزا .قانون مبارزه مختص انسان نیستاین 

 و اي از میدان مبارزه بیرون نیستندلحظه است، به دست آوردن اهدافی که براي آنان مقرر شده
زع این جنگ و جهاد و تنا. موانع رشد خود را برطرف کنند و ،آفرین مبارزهناچارند با عوامل زیان

است  توقف از مبارزه مساوي نابودي. ادامه دارد ،و برخورد تا روزي که موجود باید باشد
   .)49و  48: 1368انصاریان، (

موضوع تربیت، انسان است و مبانی تعلیم و تربیت در قرآن بر اساس نگرشهاي این کتاب الهی، 
فرهادیان، ( شودیم مینسبت به حقیقت انسان و شئون وجودي وي و هدف او به سوي کمال ترس

و دستورهاي قرآنی با در نظر گرفتن ساختار وجودي انسانها ها آموزهبر این اساس ). 12 :1378
اصول و روشهاي  استنباطتوان به آیات قرآن، دقیقتر و با هدف با این نگاه می .تنظیم شده است

  . انسان نگریست متناسب با ساخت تربیت
 یستوي ال«: ن نام برده شده استان و مجاهداتحت عنوان قاعد در قرآن از دو دسته انسانها

 اهللافضل انفسهم و باموالهم اهللاسبیل فی والمجاهدون الضرر اولی غیر منینؤالم من القاعدون
 علی المجاهدین اهللافضل و الحسنی اهللا وعد وکال درجه نیالقاعد علی وانفسهم باموالهم المجاهدین
من است که ؤوصف دو گروه از انسانهاي م ،نان و مجاهداقاعد. »95/ـ نساء عظیما اجرا القاعدین

 روزه ؛خوانند می نماز هستند؛اهل ایمان آنان . هستنددر بسیاري از صفات پسندیده انسانی مشترك 
اند، که به علت عذر موجه در جهاد شرکت نکرده، ن رااقاعد  ،حتی خداوند در قرآن گیرند و می

صراحت به تفاوتها و فاصله بین دو  بااما در مقایسه با گروه مجاهدین ! دهدقرار نمیمورد سرزنش 
 ،شدند پیروز دشمن بر یا شهید رفته و جهاد به که کسانی را فضیلت ناقاعد. کندگروه اشاره می

خواهد  منین به حضور در میدان درگیري را دارد، میؤضمن اینکه قصد تشویق م آیه این .ندارند
نقطه  . )72: 5  ج ،1382 طباطبایی،(بیدار کند  فضیلت و خیر در گیرى پیشیانسانها را نسبت به 

حرکت آنها و  که هر دو از انسانهاي با ایمان هستند در اقدام و انمجاهد ن وااصلی تفاوت بین قاعد
  .است» مبارزه«سبقت براي ورود به میدان 

رشد مضاعف  ،هاي حق و باطلرگیري میان تمایالت و خواستهانسان با ورود به میدان نبرد و د 
تواند چگونگی پرورش انسانهاي مجاهد و مبارز براي مدیریت یکی از اهداف تربیت می. کندمی

 خالل از و است ساز آینده اجتماع، و تاریخ يقلمرو در اراده و اندیشه تلفیق .نبردهاي زندگی باشد
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ـ  65: 1359 صدر،( آیدمی وجوده ب انسان در حرکتی اندیشه، و اراده تلفیق و انسان ذهنی وجود
ت و جدیت وارد صحنه درگیري خواهد شد و موانع آن أبا جر ايچنین انسان تربیت یافته). 64

پرداختن به . صحنه را از بین خواهد برد و همه این امور در راستاي رشد و تکامل او خواهد بود
رویارویی با درگیریهاي فکري به منظور تربیتی در ارائه الگویی به انسان دیدگاه از » مبارزه«موضوع 

  . و رفتاري فردي و جمعی راهگشاست
اي به عنوان کلیدواژه اصلی در تربیت اسالمی توجه ویژه» مبارزه«در این راستا، الزم است به 

این مقاله . و روش پیدا کند اي در اهدافدر نظام تعلیم و تربیت جایگاه ویژهاي گونهشود و به 
پاسخ براي این هدف در پی یافتن . بپردازدمعنایی و کاربردي مبارزه و تربیت ارتباط به  داردتالش 

  :االت زیر خواهیم بودؤس
  مفهوم شناسی مبارزه و تربیت چیست؟ـ  ا

  مفهومی مشترك در مبارزه و تربیت چیست؟عوامل ـ  2
  هاي اسالمی چیست؟وزهابعاد و قواعد مبارزه طبق آمـ  3
  تربیتی ابعاد مبارزه چیست؟ هايقلمروـ  4

در مقاالت مختلف به بررسی عناصر جدایی . تاکنون پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است
اي با در مقاله) 1392( مرتضوي. پرداخته شده است... از مبارزه مانند شیطان در قرآن، نفس اماره و

. به ترسیم این موانع در حوزه افکار و گفتار و رفتار پرداخته است» زمینه سازموانع تربیت «عنوان 
ضمن مفهوم » مهارت غلبه بر نفس اماره در قرآن«در مقاله با عنوان  )1392(رئیسیان و پاکزاد 

. اندشناسی نفس اماره به بیان سه مهارت شناختی، رفتاري و معنوي براي غلبه بر نفس اماره پرداخته
اي به روش تحلیل محتوا به بررسی مبارزه با هواي نفس به عنوان عامل در مقاله) 1389(ژاد علی ن

نتایج این . پایداري در کتاب ادبیات فارسی آموزش متوسطه و پیش دانشگاهی پرداخته است
       دهد که درصد کمی از محتواي رسمی آموزش و پرورش به شناخت نفس و تحقیق نشان می

اعتقادي در ـ اي فرهنگی جهاد، مقوله«در ) 1392( جانی پور. رزه با آن اختصاص داردهاي مباراه
وارد نگاهی متفاوت به جهاد شده و تالش کرده است که به » چارچوب سبک زندگی اسالمی

هاي عمیقتري از مفهوم جهاد بپردازد و راهبردهاي جهاد را در تغییر سبک زندگی به سمت الیه
  .شود با رویکردي تربیتی به مبارزه و جهاد پرداخته شوددر این مقاله تالش می. اسالمی ارائه کند
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  مفهوم شناسی 
 باقري،(عنوانی است براي نشاندادن طرح اسالم در ساختن و پرداختن انسان : تربیت اسالمی

به معناي شناخت خداوند به عنوان یگانه رب  "رب ب"در قرآن تربیت بر اساس ریشه ). 51: 1393
نسان و جهان و برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر ا

منظور از شناخت ربوبیت . عناصر اصلی در این تعریف، شناخت، انتخاب و عمل است. است
انتخاب در ویژگی آدمی و اختیار . خداوند و فهمیدن چرایی منحصر بودن ربوبیت در خداوند است

راه تن دادن به . گري ربوبیت الهی است و عمل مرحله بعد از شناخت و عزم استي گزینشاو برا
فراوان شود و این مسیر تالش و کوشش ربوبیت خدا از طریق تن زدن از ربوبیت غیر هموار می

بر اساس ). 62و  61: 1393باقري، ( است» تزکیه«و » تطهیر«، تعریفاین طلبد و از لوازم انسان را می
یعنی ضمن اثبات رب  ؛این تعریف در تربیت انسان باید همزمان به جنبه اثبات و سلب توجه کرد

این فرایند تنها در . یگانه براي انسان و تالش براي ربوبی شدن او به سلب ربوبیت غیر پرداخت
  .حوزه شناخت نیست و ربوبی شدن در همه ابعاد زندگی انسان جاري است

 عمید،( به معناي از میان صف بیرون آمدن براي جنگ کردن است مبارزه در لغت :مبارزه
 هیچ اگر. شودگفته می مبارزه دشمن یک یا مانع یک مقابل در به تالش سخت. )1046 :1377
 .کند برخورد مانعی با انسان که است آنجا مبارزه .ندارد وجود مبارزه نباشد، انسان مقابل در مانعی
 این با انسان اگر. طبیعی موانع طبیعی، هاي جبهه در و دشمن نام دارد انسانی، هاي جبهه در مانع این

 به عیناً عربی زبان در »جهاد«. مبارزه نام دارد بردارد، میان از را آنها کند سعی و شود درگیر موانع
 جنگ معناي به جا همه معناست؛ همین به هم حدیث و قرآن در جهاد. مبارزه یعنی معناست؛ همین

جرم بدون اینکه  هرطور که همان ؛حرکت است ،مبارزه ).35: 1392، ايخامنه( نیست مسلحانه
حرکت مبارزه در انسان نیز نیرویی  ،دهدکند و تغییر مکان نمیحرکت نمی ،نیرویی بر آن وارد آید

طور که مبارزات همان. کنداین حرکت بر حسب نوع مبارزه فرق می. ايخواهد و انگیزهمی
انگیزه مبارزه و نوع مبارزه اقوام و  .گوناگون است آن هم انگیزه و نیروي محرك ،است گوناگون

).  187و  186 : ق1398 فارسی،( ملل تابع طبیعت و کیفیت تکوین و ساختمان اجتماعی آنها است
 .شودمبارزه تلقی می ،بر اساس این تعریف هر حرکت و تالشی که در جهت رفع موانع مسیر باشد

  .نیست محدودمبارزه لزوما به حوزه خاصی 
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  روش پژوهش
 پژوهشهاي حوزه در کیفی روشهاي جمله از که استتحلیل  روشروش تحقیق این پژوهش 

 منظور .است گرفته قرار متفاوتیویژگیهاي  با ايگسترده طیف در تحلیلی روش. است انسانی علوم
 هايشبکه و روابط بازشناسی و مختلف مفاهیم میان ارتباط جستجوي  مقاله، این در تحلیل از

 دقیق توصیفیابتدا  تحلیلی روش در. است توصیف تحلیل روش کارکردهاي از. آنهاست مفهومی
 این در. است برخوردار ویژگیهایی چه از ما موضوع که گیردانجام می مطالعه مورد موضوع از

: 1389 همکاران، و باقري( رسید موضوع از برگرفته مفاهیم بین روابط به توانمی که است توصیف
ال اول تا ؤدر ابتدا و در پاسخ به س. استتحلیلی استنتاجی از این رو روش این مقاله،  ).133و  134

و بر اساس مفهوم مبارزه ابعاد ، هاي اسالمی پرداختهسوم تحقیق به توصیف مفهوم مبارزه در آموزه
ال چهارم، ؤیف و تحلیل ابعاد جهاد و در پاسخ به سسپس بر اساس توصشد؛ و قواعد آن تحلیل 

  .قلمروهاي تربیتی جهاد تحلیل و تربیت جهادي استنتاج گردید
  

  عوامل مفهومی مشترك در مبارزه و تربیت
صرف نظر از اینکه منظور از  ؛کسی است که حیات طرف مقابلش را نشانه برود): دشمن(مانع 

ل بشود یا نشود و یا کار خود ئآن حیات، زندگی مادي یا هدایت معنوي باشد و یا به هدف خود نا
بنابراین تا  ؛منطق وجودي و ثبوتی دشمن، موضوع جهل است. را با واسطه یا بی واسطه انجام دهد

بر اساس ). 32: 1390 ی رجبعلی،حاج و اخوت( وقتی جهالت باشد، دشمن و دشمنی نیز خواهد بود
شود، بلکه هر آنچه مانع رشد ظاهري دارد تعریف نمیویژگی دشمن تنها در فردي که  ،تعریفاین 

  . نوعی دشمن است که باید با آن مبارزه کردبه شمار رود به انسان 
ین واژه اکاربرد بیشتر . به معناي دشمن به کار رفته است» عدو«در قرآن در آیات متعددي واژه 

اما در آیات دیگري هم به دشمنی انسانها با . )22/اعراف( شیطان و دشمنی آشکار او استمورد در 
در مقابل  ).101/نساء( ن را دشمن معرفی کرده استاکافر ،در بعضی آیات. یکدیگر پرداخته است

همسر و فرزندان نیز در مواردي براي . )98/بقره( به دشمنی خداوند با کافران هم اشاره شده است
 دشمنی اقوام و ملت با هم آمده است. )14/تغابن(روند به شمار میدر زمره دشمن شخص مؤمن 

توان به این نکته رسید هاي دینی میآیات متعدد در زمینه دشمن در آموزهفراوانی از . )92/نساء(
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عالمه طباطبایی در  .بینی اسالمی استاز الزامات اصلی در جهان  و شیطان  که شناخت دشمن
  :کندالمیزان به غفلت از پرداختن به موضوع شیطان اشاره می

 اینکه جز نداریم آن به اعتنایى کهاست  شده افتاده پا پیش و مبتذل امرى ما نزد ابلیس موضوع«
 به را خود پریشان افکار بعضى و بریم مى پناه خدا به شرش از وکنیم می لعنت را او بار چند روزى

 و ملأت قابل بسیار موضوع، این که دانست باید ولیکن کنیم مى تقبیح است او ناحیه از کهدلیل  این
 درباره کریم قرآن ببینیم که ایم نیامده بر صدد در تاکنون سفانهأمت و است بحث و دقت شایان

 عالم در عجیبى تصرفات و است غایب ما حواس از اینکه عین در که ،عجیب موجود این حقیقت
پیامبر خطرناکترین دشمن را نفس  ) 41 و 42: 8  ج، 1386طباطبایی، ( »فرماید، چه میدارد انسانیت

ك  أعدي« :کنداماره معرفی می تی بین جنبیک  عدو خطرناکترین دشمن تو نفس تو است  :نفسک الّ
مبارزه معنا  ،مانعی در مسیر نباشدتا بنابراین  .)237: 1385پاینده، ( »که میان دو پهلوي تو است

ربویبیت غیر . از لوازم اصلی تعریف تربیت اسالمی است ،تن ندادن به ربوبیت غیر .نخواهد یافت
مانعی است در مسیر تربیت انسان که این مانع در مراحل شناخت، انتخاب و عمل در مقابل مسیر 

پس مبارزه  ؛و در تربیت همواره مانع از این رو در مبارزه همواره دشمن وجود دارد. آدمی است
  .کردن نوعی تربیت شدن است

 پذیري اشاره شده و در برخی آیاتدر آیات متعددي از قرآن به لزوم اطاعت: فرمانده
 از دفاع و جهاد دربارة رسول و خدا ناحیه از که این اطاعت، اطاعت از دستورهایی است) 46/انفال(

 و نشوند دشمن فرزند و زن متعرض به عنوان نمونه هنگام جنگ،شود؛  مى صادر اسالم دین حریم
: 9  ج ،1386 طباطبایی،(جهاد  دیگر احکام چنینهم و نزنند شبیخون ایشان بر دشمن اطالع بدون
پذیري داللت بر وجود فرمانده در میدان جنگ دارد؛ فرماندهی که نسبت به این اطاعت). 126

پذیري از فرمانده ممکن اطاعت. دشمن آگاهی بیشتري داشته باشدمیدان نبرد و چگونگی مقابله با 
رو باشد از این رو در انتهاي آیه به هایی روبهاست بر خالف میل آدمی باشد و همواره با سختی

ألعقل خلیل «: کندمن تلقی میؤصبر را فرمانده لشکر براي م )ع(امام علی. صبر توصیه شده است
بر أمیر جنودهالمؤمن و العلم وزیره و  مه  الص118: ق 1410تمیمی آمدي، (» و العمل قی.(  

.  شوددر نبردهاي مختلف با توجه به اهمیت و کیفیت نبرد از فرماندهان مختلفی استفاده می
  جیش  صاحب  ألعقل«: برداز فرماندهی عقل و لشکرش در مقابل جهل هم  نام می )ع(امام علی
هما غلب کانت فی حیزهو الهوى قائد جیش ا  الرّحمن فس متجاذبۀ بینهما فأی یطان و النّ تمیمی ( »لشّ
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دارد  و با توجه به فرمانده نفش هدایتگري انسان را در میدان نبرد به عهده  ).119: 1410آمدي، 
اي میدان نبرد را و به گونه ،وظایف میدان نبرد را بین افراد تقسیم ،شناختی که از نیروهاي خود دارد

نقش فرمانده را در . کند که در جریان آن موقعیت، استعدادهاي آدمی شکوفا شودمی مدیریت
نقشهاي متفاوتی  ،هاي مختلف تربیتیگونه که مربی در دیدگاههمان. بر عهده دارد» مربی«تربیت، 

. بر عهده دارد، فرمانده نیز بر اساس چگونگی میدان نبرد، نقشهاي متفاوت تربیتی خواهد داشت
شود که موانع ربوبیت دف در تربیت اسالمی ربوبی شدن آدمی باشد و در مبارزه تالش میاگر ه

  .  این تالش بدون وجود فرمانده امکان ندارد ،غیر برطرف گردد
. ورود به میدان نبرد بدون داشتن طرح و برنامه براي مقابله با دشمن امکان ندارد: طرح و نقشه

هر چه این نقشه دقیقتر ترسیم شود . شوددشمن و خود، ترسیم میاین نقشه بر اساس توان دفاعی 
به ضرورت داشتن  در قرآن. تر خواهد بودورود به میدان راحت چگونگی ،ن و فرماندهابراي مبارز

ذینَ یأَیها«: آمادگی براي رفتن به سمت دشمن اشاره شده است نُواْ الَّ ام واْ ء ذُ ذْرکُم خُ واْ ح ب فَانفرُ  اتثُ
وِ واْ أَ یعا انفرُ مفق یکباره همه یا دسته دسته گاهآن و برگیرید جنگ سالح ایمان اهل اى: ج  براى( متّ

 متفاوت او نیروى و دشمن عده بر اساس جنگ براى شدن آماده) 71/نساء (. روید بیرون) جهاد
 به این تردید بلکه کند،را بیان  رفتن بیرون مختار بودن در چگونگی خواهد در این آیه نمى .شود مى

 زیاد، اگر و بروید دسته دسته صورت به است کم دشمن عدد اگر .است دشمن وضع اختالفدلیل 
 تمام به اى جانبه همه و جامع دستور آیه این). 667 :4  ، ج1386طباطبایی، ( بروید جمعى دسته

 دائما خویش مرزهاى از دفاع و خود امنیت حفظ براى که دهد مى اعصار و قرون همه در مسلمانان
 جمله از؛ کند حکومت آنها اجتماع بر دائم طور به معنوى و مادى باشآماده ینوع و باشند مراقب
 آمادگى میزان و جنگى روشهاى و سالح نوع و دشمن موقعیت از زمان هر در باید مسلمانان اینکه

اگر انسان بخواهد در . )4: 4  ج ،1374مکارم شیرازي، ( باشند خبر با آنها کارایى و اسلحه تعداد و
 ،شدن طرح و نقشهاجرا دارد و براي  نیازمبارزات پیش روي خود پیروز گردد به طرح و نقشه دقیق 

در قرآن به ضرورت آماده کردن سالح براي میدان نبرد و با هدف . استامکانات و لوازمی نیاز 
 کنید مهیا را خود کافران آن با مبارزه مقام در) مؤمنان اى( شما و«: ترساندن دشمن اشاره شده است

 تهدید براى کرده زین سوارى اسبان و جنگى آالت و تسلیحات و آذوقه از بتوانید که حد آن تا و
) دشمنى( بر شما که دیگرى قوم براى نیز و سازید فراهم خودتان دشمنان و خدا دشمنان تخویف و

 آگاه آنها بر خدا و) .ندهست  محض کافر باطناً و مسلم ظاهراً که منافقانند مراد( نیستیدآگاه  آنان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 85/  هاي اسالمیآموزهو قلمروهاي تربیتی آن در » مبارزه«ماهیت 

 

 به هرگز و داد خواهد عوض شما به کامل و تمام خدا ،کنید مى صرف خدا راه در آنچه و است
براي این جنگ  بایدانسان  ،اجتناب ناپذیر است ،چون جنگ). 60/انفال( شد نخواهد ستم شما

جامعه  ،باشد مجهز دشمنش دهد مى احتمال که مقدارى همان به و تواند مى که آنجا تاآماده باشد و 
از این رو ضرورت وجود طرح و برنامه در میدان  ).151: 9  ج ،1386 طباطبایی،( کند مجهز را خود

این طرح و برنامه بر اساس هدف . شودمی     ه بر دشمن  فهمیده بمبارزه براي دانستن چگونگی غل
در این نقشه انسان مبارز . دشویفیت نیروها و امکانات موجود تدوین میمبارزه و شناخت دشمن و ک

فرایند تربیت انسان هم بدون . دهدجایگاه مشخصی دارد و مسئولیت و برنامه مشخصی انجام می
در برنامه درسی بر اساس اهداف آموزشی برنامه بلندمدت و . برنامه تربیتی مشخص امکانپذیر نیست

  .  شودمختلف تربیتی ارائه میالگوهاي و متناسب با آن اهداف،  ،کوتاه مدت ترسیم
  

  ابعاد  مبارزه در آموزه هاي اسالمی
  مبارزه درونی

صفایی ( شودحرکت و مبارزه، ضرورتی است براي انسان که از ساخت و فطرت او ناشی می
حیثیتی از . استهاي گوناگون نفس انسان واحد است اما داراي قوا و حیثیت ).17: 1390 حائري،

هاي هاي مادي و حیوانی است و حیثیتی از نفس در پی خواستهنفس در تکاپوي رسیدن به خواسته
این نفس واحد که داراي قواي متعدد است در عمل با یکدیگر تزاحم . معنوي و تقرب به خداست

 شده اشاره نهاآ به قرآن در که قائلند مرحله سه نفس براى اخالق علماى). 1389 مصباح،( دارند
  :است

به  و کشاند مى سو هر به و دهد مى فرمان گناه به را انسان که است کش سر نفس:  )1(اماره نفس
 نفس است که نیافته را آن قدرت ایمان و عقل هنوز مرحله این در .گوینداین دلیل به آن اماره می

 اگر یا شود ومی تسلیم او برابر در موارد از بسیارى در بلکه کند؛ رام را آن و زند مهار را سرکش
 انسان بدبختیهاى همه .دهد مى شکست و کوبد مى زمین بر را او سرکش نفس شود، گالویز بخواهد

  ).436 : 9، ج 1374مکارم شیرازي، ( است این مرحله از
 .یابد مى ارتقا آن به انسان مجاهدت، و تربیت و تعلیم از پس که مرحله دوم است: )2(لوامه نفس

 شود مى پشیمان فوراً اما بشود خالفهایى مرتکب غرائز، گاه طغیان اثر بر است ممکن مرحله این در
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 مبارزه در .کندگیرد و توبه می مى گناه جبران بر پردازد؛ تصمیم مى خویش سرزنش و مالمت به و
 و عقل آن از سنگین کفه حال هر به ولى نفس، گاهى و شود مى پیروز عقل گاهى نفس و عقل
 و استاد مکتب در تربیت و کافى تمرین اکبر، جهاد مرحله این به رسیدن براى البته .است ایمان
 ). 437 :9، ج 1374مکارم شیرازي، ( است پیشوایان الزم سنت و خدا سخن از گرفتن الهام

 کامل، تربیت و تهذیب و تصفیه از پس که است اى مرحله آن و مرحله سوم،: )3(مطمئنه نفس
 توانایى و اندازند مى سپر و شوند مى رام او برابر در سرکش غرائز که رسد مى اى مرحله به انسان
 غرائز که اند شده نیرومند قدر آن ایمان و عقل که چرا بینند؛ نمى خود در ایمان و عقل با پیکار
آنهایى  مقام این. است سکینه و آرامش مرحله همان این .ندارد چندانى توانایى آن برابر در نفسانى
 جهاد و پرداخته نفس تهذیب به سالها و آموختند تقوا و ایمان درس خدا مردان مکتب در که است
  ).437 :9، ج 1374شیرازي،  کارمم( اند رسانده نهایى مرحله به را اکبر

کارگیري صحیح جسم به عنوان وسیله و ابزار ارتقاي روح و در کمال نفس در گروي به
اي انسان، در هر نشئه). 24 :1378فرهادیان، ( اماره و لوامه به نفس مطمئنه است نهایت، تبدیل نفس

لشکر عقل و لشکر جهل دارد و همیشه بین این دو لشکر نزاع است و انسان میدان جنگ این دو تا 
شود و اگر اگر جنود رحمانی و عقالنی غالب شد، انسان اهل سعادت و رحمت می. طایفه است

). 5: 1391 خمینی،( شودلشکر جهل غالب شد، انسان از اهل شقاوت و غضب می جنود شیطانی و
پس با توجه به ساختار نفس، انسان همواره در میدان مبارزه درونی بین شئون مختلف نفس است و 

تواند خود را از میدان مبارزه بیرون کند که آگاهانه و با اختیار در این نبرد پیروز تنها هنگامی می
  . شود

این ویژگی . کشی از دیگران استانسان به طور فطري در صدد استخدام و بهره: مبارزه بیرونی
 سو یک از انسان. و نتیجه آن است ثانوى اصلى اجتماع به عنوان است و مسئله فطرى اصل اولین

 هر دیگر سوى از و برآورند را اش کند خواستهمی وادار باشد، ممکن که صورتى هر به را دیگران
 است معنایى غلبه، و دفع مسئله .داردمی بر راه سر از است او خواسته انجام مانع و مزاحم چه

 .شود مى اعمال جنگ زمان صلح و دارد و در هر دو جریان بشرى اجتماع شئون تمام در که عمومى
 هاي دفاعگونه همه شامل بلکه ندارد، مشروع دفاع مورد به اختصاص غلبه و دفع بودن فطرى
 .نامشروع و خیالى حقى از و ظلم به چه و باشد مشروع حقى از و عدل به دفاع که آنجا چه شود؛ مى

 کنند مى کشى بهره ستمگران تنها کند مى تصور شود و نمى حقیقت این متوجه عادى حال در انسان
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 به کند مى شروع که است وقت آن شود، او حیاتى حقوق از حقى مانع و مزاحم وقتی کسى ولى
 از یکى داردکه ضعف و شدت از مراتبى کشى بهره این .بردارد راهش سر از را مزاحم انسان اینکه
پس با توجه به ذاتی بودن ). 446تا  444: 2  ج ،1386طباطبایی، (است  قتال و جنگ مراتب، آن

نبرد توان جامعه را عاري از درگیري و کشی و یا دفاع از حقوق، نمیغلبه بر دیگري براي بهره
مبارزه بیرونی با اهداف و . یابددانست و به این دلیل، مبارزه در بعد اجتماعی هم موضوعیت می

تواند نوعی تالش جدي در مبارزه می. یابددالیل مختلف و با کارکردهاي مثبت و منفی تحقق می
کند، الزم یکه فرد در بستر اجتماع رشد م از آنجا. رفع موانع در مسیر تکامل و تربیت فرد باشد

است نسبت به رفع موانع اجتماعی براي هموار کردن مسیر رشد فردي و اجتماعی خویش، حساس 
رفع موانع بیرونی انجام شود، نوعی مبارزه اجتماعی  فعالیتی که در عرصه اجتماع به منظور. باشد

  مبارزه تلقیاي از هاي اسالمی، جنگ از همین دیدگاه تحلیل، و نمونهدر آموزه. شودتلقی می
دانست  هاي اسالمی را  نمی توان در جنگ و قتال منحصرالبته نمودهاي مبارزه در آموزه. شودمی

است که در راستاي رفع موانع هدایت مردم،  بیرونی مبارزه نوعی بلکه سایر تالشهاي اجتماعی هم
  . توسط پیامبران و اولیا انجام می گیرد

  
  قواعد مشترك در ابعاد مبارزه

در این موقعیت و شیوه مبارزه، انسان براي ورود به میدان نبرد  ):حصارشکنی(قاعده هجوم 
این مدیریت در میدان نبرد . شود و در واقع مدیریت میدان کارزار را در دست داردمیپیشقدم 

است و میدان مبارزه بیرونی، هجوم به حمالت نفس اماره و  درونی به منظور هجوم به لشکر شیطان
در قرآن عدم حرکت ابتدایی مسلمانان . که در مسیر رشد انسان سدي ایجاد کرده استمانعی  هر

 دهدو به جنگ با کفار و منافقان دستور می شودمیواقع ال ؤسمورد براي ورود به میدان نبرد 
هر چند به شیوه  ؛گیردصورت میقاعده هجوم در واقع با هدف دفاع از آرمانها  . )75/نساء(

ناصحانه و تواند این هجوم می. روشهاي برخورد در قاعده هجوم متفاوت است .استتهاجمی 
و یا آمرانه و افشاگرانه و  ،همراه با دلسوزي و با فراهم کردن زمینه ارشاد و شناخت معروف و منکر

 صفایی حائري،( یا مسلحانه و قاطعانه باشد و در آخرین مرحله کار را به قتال و جنگ بکشاند
خواهی، طلبی و تحولها، انسان بنا بر مسئولیت خویش و روحیه تعالیدر همه شیوه. )20: 1388

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1394تابستان ، 27 ، دوره جدید، شماره23سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  88

کند و و براي این اقدام حرکت فعاالنه می ،اهمیت ورود به میدان مبارزه و شروع تهاجم را درك
  .موجود تن دهد وضعیتشکند و حاضر نیست به موانع و حصارها را می

شود، میدان نبرد و درگیري توسط انسان ساخته نمی، در این موقعیت :)حصاربندي( قاعده دفاع
دیگري . د و به دفاع بپردازدوبلکه انسان مجبور است در میدان ساخته شده توسط دشمن وارد ش

 گیرد و بر اساس هدف خود میدان درگیري را ترسیم ابتکار را در طراحی موقعیت به دست می
 مانان در مقابل تهاجم دشمن دستور به دفاع داده شده استدر آیات قرآن به مسل. کندمی

سیاري از جنگهاي صدر اسالم در پاسخ به حمالت دشمن و با هدف دفاع صورت ب. )194/بقره(
حتما باید برنامه دفاع  در این قاعده، چون انسان باید در میدان دیگري ایفاي نقش کند،. گرفته است

م کند و از ابزارها و امکاناتی متناسب با امکانات دشمن بهره خود را متناسب با هجوم دشمن تنظی
تواند فعاالنه وارد شود در چگونگی دفاع میهر چند انسان منفعالنه وارد میدان مبارزه می .ببرد
هاي این قاعده در میدان مبارزه درونی با هدف محافظت نفس انسان از تهاجمات و وسوسه .شود

در میدان . استهاي اسالمی در این راستا دستور تقوا در آموزه. گیردشیاطین درون صورت می
هاي متعالی انسان در مقابل تهدیدات مخالفان مبارزه بیرونی نیز به منظور دفاع از اهداف و برنامه

  .گیردصورت می
اي است که نه امکان هجوم براي انسان مهیا به گونهوضع گاهی  ):طرد آگاهانه(قاعده هجرت 

و میدان  ،اقدام و نه توان دفاع در مقابل هجوم دیگري را دارد؛ در این موقعیت باید به هجرت است
شود و با آگاهی کامل از موقعیت این هجرت برخوردي منفعالنه تلقی نمی .کند تركمبارزه را 

در صدر اسالم شاهد هجرت مسلمانان . رودبه شمار میگیرد و اقدام و حرکت مبارزه صورت می
هجرت بار معناي . استن در قرآن مورد ستایش خداوند ااین عمل مهاجر. ه به مدینه بودیممک

آن به هر اقدامی در ترك محیط نامطلوب به سمت مطلوب و  اعمدر معناي . بزرگی در قرآن دارد
. شودگفته میحرکت از ناحیه شرك به سمت توحید و از گناه به سمت ثواب  اخصدر معناي 

 گناهان از هم خدا و کنند مى توبه یا و پرهیز، کبیره گناهان از که هستند کسانى نامهاجر از مراد
مبارزه در دو  ةاز این رو هجرت قاعد. )139: 4  ج ،1386 طباطبایی،( کند مى نظر صرف آنان صغیره

یلِ فی« قید به در قرآن  هجرت. استبعد مبارزه درون و برون   بِ س ه  و )58/حج( شده است مقید »اللَّ
 به و در مسیر خدا غیر راه در نه شود انجام خدا راه در که شود مى صالح عمل وقتى صالح عمل
از این رو هجرت، اگر در ). 566: 14  ج ،1386 طباطبایی،( دنیوى مقاصد و جاه و مال آوردن دست
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  .شودراستاي اهداف متعالی و در راه خداوند صورت پذیرد، مبارزه قلمداد می
چون  ؛دهدتقیه راهی است که مبارزه را از بن بست نجات می: )سکوت آگاهانه( قاعده تقیه
امام . باید مانعها را دور زد و از همانها بهره برد و از آنها وسیله ساخت، شود درگیر شدآنجا که نمی

برداري از باطل در مدت سکوت بدون چشم پوشی از هدف و بدون ذلت و بدون بهره) ع(علی
خود کاري کرد که به همان دلیلی که از او بریده بودند به او بازگشتند و از دشمنانش، دوستانی به 

توانی در برابر دشمن آموزد که آنجا که نمیتقیه این انعطاف و لطافت را دارد و می. وجود آورد
اي از یدهاز این رو تقیه شکل پیچ. )113ـ  112: 1382 صفایی حائري،( بایستی در دل او بنشین

در تقیه . کاربرد دارد ،که امکان هجوم، دفاع و یا هجرت فراهم نباشدوضعیتی مبارزه است و در 
  .و در ابتدا آگاهانه با دشمن همراهی کرد تا در انتها در مبارزه پیش رو پیروز گردید ،باید سکوت

  
  قلمروهاي تربیتی ابعاد مبارزه

 قلمرو مبارزه درونی» تربیت اخالقی«ـ  1

اي از فعالیتهاي تربیتی به منظور از میان بردن صفات رذیله و ایجاد تربیت اخالقی مجموعه
 .از این رو، وجود انسان کارزار بین عقل و جهل است .)9: 1388 داودي،( فضایل اخالقی است

سعادت انسان در این دنیا . جدال پیوسته لشکریان عقل و جهل، یکی از مبناهاي تربیت اخالقی است
آید، اصل مراقبت دست میه اصلی که از این مبنا ب. جهان آخرت به نتیجه این نبرد بستگی دارد و

اي مبارزه). 111: 1388داودي، ( دائم و مخالفت پیوسته با هواهاي نفسانی و لشکریان جهل است
مبانی دهد از هاي نفس اماره و شیطان انجام میو با دشمنیخود  که انسان در میدان نبرد درونی

ساختار وجودي انسان، ضرورت این مبارزه را . یابداصلی تربیت اخالقی و در این قلمرو مفهوم می
کند و شناخت انسان نسبت به چگونگی مبارزه و توان دشمن و مهارتهاي الزم براي تعیین می

ند و کهر چقدر در این میدان تالش . دهدمبارزه، او را در مسیر تربیت اخالقی خویش قرار می
  نتیجه مبارزه، آدمی را رشد . پیمایدمبارزه بهتري انجام دهد، مراحل تربیت اخالقی را بهتر می

اخالقی او  ، قرار گرفتن در مسیر رشد و تربیتدرون بلکه قرار گرفتن در فرایند مبارزه ؛دهدنمی
  .خواهد بود
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 قلمروي مبارزه بیرونی» تربیت اجتماعی«ـ  2

برخوردار بودن از ویژگیهاي بنیادین حریت، کرامت و فطرت، عضوي از جامعه انسان در عین 
ثیرات أاي از تاو را در وضعیت فرهنگی اجتماعی معین و در عرصه ،معینی است و این عضویت

جامعه وضعیت تحت تأثیر را دارد که لزوما به صورت انفعالی توان اما انسان این . دهدقرار می
مل قرار دهد و در برابر أبلکه وضعیت اجتماعی خویش را مورد تردید و ت ،اجتماعی خویش نباشد

 بهترین به در تربیت اجتماعی، انسان). 196: 1388باقري، ( گذاردرثیأآن مقاومت کند و بر آن ت
 مسلکانهم و کیشانهم و همنوعان دیگر به نسبت را خود مسئولیتهاي و وظایف و حقوق شکل،
      حاجی( کندمی قیام مسئولیتها و وظایف آن به عمل براي عشق با و آگاهانه و شناسدمی خود
او را در میدان تعامل یا  ،ضرورت اجتماعی بودن انسان. )1383 منصورنژاد، از نقل ،1377 آبادي،ده

هاي اجتماعی او در میدان مبارزه بیرونی به واقعیترا او واکنش نزاع  با دیگري قرار خواهد داد و 
 برخورد فعال یا منفعل، سکوت یا فریاد، سکون یا حرکت هر کدام براي او . قرار خواهد داد

هاي پیش رو است و چگونگی شناخت از میدان نبرد اجتماعی و احساس مسئولیت او در رفع گزینه
 مربوط جامعه میان در او زندگی به که شودمی آدمی شخصیت از هاییجنبه موانع،  سبب پرورش

آن زمینه تربیت اجتماعی آدمی دادن راهبرد و روشی است که با انجام  بیرونیدر واقع مبارزه . است
  .فراهم خواهد شد

 مبارزه هماهنگ در بعد درونی و بیرونی: تربیت جهاديـ  3

 اي داردبرنامه تربیتی ویژه ،منانؤمبارة تربیت اسالمی به رغم تدوین برنامه تربیت عمومی در
منان خاص ؤاي برگرفته از تربیت اسالمی و براي متربیت جهادي نسخه .)243: 1384 علم الهدي،(

  . دشواست که بر مبناي جهاد و مبارزه ترسیم می
اما میزان حضور انسان در میدان  ؛کندفراهم میرا تربیت اخالقی و اجتماعی انسان مبارزه بستر 

تالش بیش از اندازه در حوزه درون و . یا برون از او شخصیتی متفاوت خواهد ساخت نبرد درون
است و اهل اقدام و  اعتناآورد که نسبت به جامعه بیاو را فرد با فضیلتی بار می ،غفلت از بیرون
 ،در مقابل. نسبت دادتوان به این گونه از انسانها ن در قرآن را میاوصف قاعد. حرکت نیست

به علت غفلت از درون، احتمال خطاي  هستندکسانی هم که بیشتر در میدان مبارزه بیرونی فعال 
چون ممکن است منافع شخصی را . پیمودن آن خواهند داشت چگونگیزیادي در انتخاب مسیر و 
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بر این اساس ضرورت وجود هماهنگی در مبارزه درون و . رزشها و آرمانهاي خود غلبه دهندابر 
د که مبارزه را همزمان در شویابد و تربیت میانسانی در بستر مبارزه رشد می .شودرك میبرون د

در قرآن در آیات . معرفی شده است» جهاد«این هماهنگی در قرآن با واژه . دو بعد انجام دهد
بعضی  در .جهاد در آیات در یک سطح معنایی نیست. متعددي به موضوع جهاد پرداخته شده است

در آیات دیگر جهاد به صورت  .)73/توبه( جنگ و قتال استفاده شده است ، جهاد با مفهوماز آیات
 آن سطح ترینپایین در که است الیه چند فرایندي در قرآن جهاد ).69/عنکبوت( مطلق آمده است

 فکري مبانی ترسیم عنوان به آن باالتر سطوح در ولی یابدمی معنا قتال واژه با و است سخت جنگ
که  ااز آنج ).1392 نیا، ستوده و پور جانی( شودمی تبیین افزارانهنرم راهبردي و انسانها معرفتی و

ذینَ و«: بردبه کار می انسان جهاد را براي هدایت ،است سازي انسان و تربیت کتاب قرآن وا الَّ د جاه 
هم فینا نَّ ید نَه نا لَ بلَ س نَّ و ه إِ نین لَمع اللَّ س حاسالمی تربیت نهایی هدف هدایت .»)69/عنکبوت( الْم 

 با را جهاد توانمی). 76: 1393 باقري،( است )گمراهی( غی آن مقابل نقطه و است مطرح
تربیت جهادي مبارزه کلید در . پرداخت »جهادي تربیت« طرح به و کرد تفسیر تربیتی رویکردي

واژه اصلی است و این هماهنگی مبارزه در ابعاد درون و برون آدمی، بستر تربیتی براي پرورش 
نسان، دو ا در تربیت جهادي بر اساس توجه به بعد فردي و اجتماعی. کندمی فراهمانسان جهادي 

دو حوزه  بر اساس مفهوم کند و در هر ساحت تربیت اخالقی و اجتماعی را براي آدمی مهیا می
کید أکه متناسب با این تعریف است، تعواملی بر  استجهاد که تالش سخت در جهت رفع موانع 

انسان جهادي، انسانی است که اهل اقدام و حرکت است و اقدام او اگر در جهت . کندبیشتر می
درجه  ،اس آناسرو باست مراتب جهاد متفاوت . شودجهاد نامیده می ،رضایت خداوند باشد

بر اساس تعریف تربیت اسالمی، انسان جهادي انسانی است که در . استمتفاوت هم مجاهدان 
  . بنددبه کار میجهت ربوبی شدن خود و دیگران تمام تالش خود را 
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  قلمروهاي تربیتی مبارزه

  
  
  گیرينتیجه

غایت تربیت و  فراهم کردن زمینه رشد و تکامل  ،و هدف از تربیت، اگر موضوع تربیت انسان
باشد، برنامه تربیت بدون در نظر گرفتن ماهیت انسان و جایگاه او در نظام جهان ربوبی شدن انسان 

شود که به ربوبیت ربوبی شدن هنگامی محقق می. شودنمیفراهم و توجه به شئون گوناگون نفس 
درون و در این موانع . توان مبارزه آدمی با موانع مسیر تلقی کردرا می و این تن ندادن غیر تن نداد

اي است که همواره در معرض هجوم شئون نفس در درون آدمی به گونه .برون انسان وجود دارد
در چنین هم. هاي نازل و عالی وجود دارددرون انسان بین خواستهنفس اماره است و میدان نبرد در 

مبارزه در بعد درونی زمینه تربیت ، ثر از غیرأثیر و تأنظام آفرینش، انسان موجودي جدا و بدون ت
و مبارزه  که انسان در حوزه فردي با موانع درونی خود مبارزه کند کندرا فراهم می انساناخالقی 

که انسان نسبت به جامعه خویش و رفع  اي براي تربیت اجتماعی انسان استرنامهدر بعد بیرونی، ب
هماهنگی و توجه همه جانبه به هر دو میدان مبارزه، زمینه  .موانع این حوزه وارد میدان مبارزه شود

ه اصلی واژجهاد کلید. تري از تربیت استکه مرحله متعالیکند می فراهمتربیت جهادي انسان را 
تربیت و رشد  میدانهاي نبرد، موقعیت. جوشدبیت جهادي است و از درون جهاد مبارزه میدر تر
هاي مختلف هجوم یا دفاع، هجرت یا تواند موقعیتاي است که میقواعد مبارزه به گونه. است 

 را او استعدادهاي شکوفایی و انسان تربیت قواعد ها،موقعیت این از کدام هر وآورد تقیه را فراهم 
بیرون از  توجه به این نکته و ضرورت برخورد و ارتباط آدمی با محیط، میدان نبرد  .دسازمی مهیا

لزوم شناخت میدان مبارزه درونی و بیرونی و کسب مهارت الزم . کندرا برایش فراهم میخود 

 درونی بیرونی

  تربیت اجتماعی  تربیت اخالقی

  تربیت جهادي

  مبارزه
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  .براي این نبرد ضروري است
. فرمانده و نقشه اقتضاي نبرد است ،در این میدان موانع. میدان مبارزه، میدان تربیت انسان است

فرمانده مربی و هدایتگر فرد است و طرح و نقشه بر اساس  شناخت ویژگیهاي افراد و اهداف 
  . دشوجنگ تدوین می

رسد که بتواند بین درون و برون خویش هنگامی انسان در مسیر تربیت خویش به کمال می
خود را  ،فرد منحصر در این نظام از زاویه دیگر هماهنگی ایجاد کند و ضمن توجه به خود به عنوان

این هماهنگی در میدان نبرد و در . ندکبزرگ تلقی  جامعهدر بستر اجتماع و عضو کوچکی از 
انسان جهادي که پرورش یافته تربیت . سازدمبارزه درونی و بیرونی انسان از او انسان کاملتري می

  .جهادي است، نتیجه هماهنگی بین دو بعد است
  

  یادداشتها
وء لَأَمارةٌ النَّفْس إِنَّ  نَفْسی أُبرِّئُ ما وـ  1 ما إِالَّ بِالس محی ربی إِنَّ ربر غَفُور حیم53/ـ یوسف ر  
  2/ـ قیامت اللَّوامۀِ بِالنَّفْسِ أُقْسم ـ و َال 2
ئنَّۀُ النَّفْس أَیتُها ـ یا 3 طْم27/ـ فجر الْم  
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