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  استاديار پرديس فارابي دانشگاه تهران
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  دهيچك

 ي،مسـائل فلسـف   تـرين  يـق عم يذكرشده در قـرآن، حـاو   يها قصه يگرهمچون د يم،طالوت و جالوت در قرآن كر ةقص
  است. يو هنر يواش يانيبا ب يو حقوق يشناس روان ياسي،س ي،اقتصادي،شناس جامعه ي،اجتماع

 يـان بـا ب » طـالوت و جـالوت  «كه در داستان  يمقرآن هست يدگاهاز د» جهاد ةفلسف« يو بررس يلمقاله در صدد تحل ينا با
 يشـده اسـت كـه عبارتنـد از: نفـ      يـان در ده مـورد ب » جهاد و مبارزه ةفلسف«مقاله، اصول  ينذكر شده است. در ا يهنر

نگارنـده، بـا تأمـل در     يدةه عقحجت با معاندان و... . كه ب اتمام ي،لزوم رهبر ي،اله يتاثبات لزوم مشروع گري، ياشراف
شده در  يانب مداري يتكار بست و با وال از زمان، به يا اصول را در هر برهه ينا توان ياز آنها م يآموز و درس ياتآ ينا
  سربلند بود. يحاصل از امتحانات اله هاي يزشو ر ها يشرو يرو در مس يافتو ضاللت، نجات  ياز گمراه يات،آ ينا

      يديواژگان كل

  جهاد. ةاشراف، جالوت، جهاد، طالوت، فلسف

  

  
   

                                                           
  Email: hosseini@ut.ac.ir نويسنده مسئول *

  1393 تابستان، 2 ة، شمار11 ةدور، دين ةفلسف
 370-349ات صفح



 1393تابستان ، 2 ة، شمار11 ةدين، دور ةفلسف �350

  

  مقدمه. 1

وري از تمـام رمـوز و فنـون     قرآن، هنر الهي است كه در اين هنر، پروردگار خبير، بـا بهـره  
ترين سخن، با زيبايي و هنر درحـد اعجـاز، پيـامش را     رواني و رسايي، با شيواترين و روان

ديگران از آوردن ماننـد آن عـاجز ماندنـد، بلكـه ايـن      نحوي كه نه تنها  ابالغ كرده است. به
هـاي دنيـا    كتاب،معيار و ميزان ادبيات عرب قرارگرفت كه اين مزيت در هيج زباني از زبـان 

شناسـى اسـت و    بديهى است كه اسالم نه مكتب جامعه». 74: 1361صبحي صالح، . «نيست
هـاي تخيلـي.    مجموعـه داسـتان  و قرآن كريم نيز نه كتاب تاريخ است و نه تاريخ  ةنه فلسف

بلكه كتاب نفوذناپذيري است كه باطل از هيچ سو در آن راه نداشته است، بلكه به تصـريح  
گويد و مـاوراي حـق، چيـزي جـز باطـل نيسـت        خود قرآن، كالم خداست و جز حق نمي

  .)167-165: 7، ج 1393(طباطبايي، 
شناسى يـا   زبان معمول جامعه در كتاب آسمانى اسالم هيچ مطلب اجتماعى يا تاريخى با

تاريخ طرح نشده است، همچنانكه هيچ مطلب ديگر اخالقى، فقهى، فلسـفى و غيـره    ةفلسف
هاى مرسوم بيان نشـده اسـت. در    بندي اصطالحات رايج و تقسيم ةبا زبان معمول و در لفاف

هـري،  (مط اسـت  شـدني  و اسـتخراج  پذير استنباط عين حال مسائل زيادى از آن علوم كامالً
  ).328: 2، ج 1378

گونه كه قرآن نقـل كـرده، عـين     از سوي ديگر، شك نداريم كه تمام قصص قرآن، همان
كند، بعـد از آن نيـازي بـه يـافتن تأييـدي در ميـان        واقعيت است، داستاني كه قرآن نقل مي

  ).124و  123: 1376تواريخ دنيا نيست (مطهري، 
شود،  ين حال كه داستان واقعي محسوب ميداستان طالوت و جالوت نيز در قرآن، در ع

را » فلسـفة جهـاد  «تـرين   كنار بيان اصل داستان، عميـق  ولي هنر الهي قصه اين است كه در
دهد كه در اين مقاله موضوع مذكور تحليل شده است. در آغاز، اشراف و بزرگـان   نشان مي

مراجعـه   بـه پيـامبر   » خـأل مشـروعيت  «افتند و براي جبران  به فكر مبارزه مي» مألها«
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اتمـام  «نگـري،   بـا آينـده   ند، زيرا جهاد بدون رهبري امكان ندارد. ولـي پيـامبر   كن مي
كند. پس از معرفـي طـالوت، از آنجـا كـه معيـار ارزشـي        مي» بيعت«و درخواست » حجت

دنـد، حـال   لوت سـر بـاز ز  بود، از پذيرش طا» سرمايه و اشرافيت«حكومت در نزد اشراف 
  سر دارد.را پشت» امدادهاي غيبي«است كه » توان علمي و جسمي«آنكه معيار گزينش الهي،

، كه به »اقليت مقبول«آنها مردود شدند و » اكثريت«طالوت لشكريان را آزمون كرد، ولي 
» زيمته«از خدا درخواست كردند، جالوتيان را به » صبر و مقاومت«پيروزي اميد داشتند و 

  رساندند.  
در اين مقاله پس از ذكر اصل داستان از قرآن، به تفسير و تحليل فلسفة جهـاد خـواهيم   

  پرداخت. 

  مفهوم جهاد در قرآن. 2

ـ  بـه » جهـد « ةتوان، طاقت و كوشـش يـا از ريشـ    ايمعن به» جهد« ةجهاد از ريش ةواژ  ايمعن

دو   فـى  الْوسعِ إستفْراغُ اداَْلجه«گويد:  مشقت و رنج، گرفته شده است. راغب مى ةِ الْعـ دافَعـم« 

و شـايد در  )  101  :1374(راغـب اصـفهاني،   جهاد نهايت كوشش در مقابله با دشمن است 
كار بردن حداكثر تـوان و كوشـش همـراه بـا      جهاد هر دو ريشه منظور باشد، يعنى به ايمعن
 ى با دشمن.  يل رنج و مشقت در رويارومتح

در معناي عـام خـود   كه  ؛معناي خاص يكو دارد معناي عام  ، يكجهاددر اصطالح،  

» بذل النفس و المال و الوسع في اعالء كلمه االسالم و اقامـه شـعائر االيمـان   «عبارت است از 

عني تقديم كردن جان و مال در راه سرافرازي اسـالم و برپـايي   ي). 3: 21 ج ،1981نجفي، (
  ي.ر دينئشعا

جهاد در اين تعريف، آنقدر وسيع است كه جنگ در راه خدا، جهاد با نفـس، امـر    ةدامن

والـذين  «و در قرآن، آياتي همچـون  شود  به معروف و نهي از منكر، و مانند آن را شامل مي
و آنهـا  « ) اشاره به اين معناي از جهاد دارد، يعنـي 69: وت(عنكب »جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

  ».خلوص نيت) جهاد كنند، قطعاً هدايتشان خواهيم كردكه در راه ما (با 
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بذل النفس و ما يتوقف عليه من المـال محاربـه   «معناي خاص عبارت است از  اما جهاد به
يعني انسان در جنـگ  . )3: 21 ج ،1981نجفي، » (او الباغين علي وجه المخصوص نالمشركي

ـ اي  گونه و اهل بغي، جان و مال خود را به انبا مشرك خـداي متعـال   د. مخصوص تقديم كن

اي  .)9: و تحـريم  73: وبـه (ت »يا ايها النبي جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم: «فرمايد مي

معنـاي مـورد نظـر از جهـاد در      .پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سـخت گيـر  
نجـايي كـه سـخن از    توان آ داستان طالوت و جالوت، نيز معناي خاص آن است. گرچه مي

  معناي عام جهاد نيز حمل كرد.  امتحان الهي و مقابله با نفس و هواهاي نفساني است را به

  طالوت كيست؟. 3

: 2، ج 1374(راغـب اصـفهاني،    اسـت  »عَلم«اسم غير عربي (عبري يا سرياني) و  »طالوت«

از نوادگان بنيامين فرزنـد يعقـوب    »شاؤل بن قيس«مطلوب و نام  ايو در لغت به معن )520

اسرائيل است كه در بعضي علوم  وي اولين پادشاه بني ).511: 1928است (هاكس،  bنبي 
(شبسـتري،   هيكل، قوي، قهرمان و شجاع بـوده اسـت   اي بزرگ، خوش متبحر و داراي جثه

1379 :531.(  
 در پدرش با مصر در و نداشت شهرتي ابتدا وي است، آمده قرآن در دو بار طالوت نام 
نقـل اسـت    ).167: 2، ج 1374كرد (مكارم،  مي زندگي رودخانه ساحل هاي دهكده از يكي

و از فرمـان خـدا سـرپيچي     ندمرتكب گناهان شد bبني اسرائيل بعد از درگذشت موسي 
، وي كـرد كردند، خداوند به همين جرم شخصي بـه نـام جـالوت را بـر ايشـان مسـلط        مي
: 2، ج 1393(طباطبـايي،   كـرد  داد و آنها را از سرزمينشان بيـرون مـي   ار مياسرائيل را آز بني

گرفت، سرانجام خداونـد شـمعون    از مردم باج مي و گذاشت احكام تورات را فرو مي )449
بنـي اسـرائيل از او    ).452: 1383(جوادي،  يا اشموئيل را بر بني اسرائيل به پيامبري برگزيد

خواستند تا رهبر و اميري براي آنها انتخاب كند تـا همگـي تحـت فرمـان و هـدايت او بـا       
و او طـالوت را بـه فرمـان خداونـد،      رفتة خود را بازيابند دشمن نبرد كنند و عزت از دست

   ).166: 2ج ، 1374رهبر آنان قرار داد (مكارم، 
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  داستان طالوت و جالوت در قرآن . 4

و اخـالق و رفتـار خـويش را تغييـر      نداسرائيل از شريعت خود منحرف شد كه بني هنگامي
 ،با از دست رفتن اين صـندوق و دست دادند  را از 1دادند، بر اثر گير و دارهايي تابوت عهد

همـين   بـه  هـا  سـال  .دچار ذلت شدنداز هم پاشيد و نيز اسرائيل  اتحاد و وحدت بني ةشيراز
اي از  اسـرائيل فـرا رسـيد، عـده     يكـي از پيـامبران بنـي    2بردند، تا زمان سموئيل سر هوضع ب

را از بدبختي و ذلـت نجـات دهـد. آنهـا از سـموئيل       آنهااسرائيل به او متوسل شدند تا  بني
ـ  كننـد  اسرائيل را به او واگذار رياست بني ي را برگزيند كهبزرگ تا خواستند  يـن ه ا، شـايد ب

  د.شووسيله بر دشمن ظفر يابند و نصرت الهي نصيبشان 
اسرائيل، از خدا درخواسـت يـاري كـرد و خداونـد، طـالوت را بـه        با اصرار بنيسموئيل 

هـاي   انـدام و قـوي هيكـل بـود. چشـم      طالوت مردي نيرومنـد، خـوش  سلطنت آنها برگزيد. 
 ةداشت، اما مشهور و معروف نبود، در دهكـد درخشان او حكايت از قلبي زيرك و دلي جوان 

اسرائيل از ايـن واقعـه سـخت     خويش به همراه پدر به دامداري و كشاورزي مشغول بود. بني

                                                           
از جانـب   وحاوي الواحي بود كه متعلق به موسي و برادرش هارون عليهماالسالم بـود.   ،صندوق عهد يا تابوت .1

هـاي خـدا در    عهد نعمتـي از نعمـت   .)248: (بقره شد خداوند بر آنان نازل شده بود و بر دوش فرشتگان حمل مي
داد و آثـار   ثبـات قـدم مـي   اسرائيل بود و به آنها قـوت قلـب و    اسرائيل بود، اين صندوق هميشه همراه بني بين بني

نبـرد حاضـر    ةخواستند با دشمن خود به جنگ بپردازند يا در صـحن  اسرائيل مي عجيبي به همراه داشت. هرگاه بني
حـال قلـب آنهـا از دلهـره و      دادنـد و در ايـن   شوند، اين صندوق را پيشاپيش لشكر و در صفوف مقـدم قـرار مـي   

كردند و در عوض در ميان دشمنانشـان تـرس و اضـطراب ايجـاد      يشد و اطمينان خاطر پيدا م اضطراب آسوده مي
 ، زيرا خداوند اين رمز عجيب و امتياز استثنايي را در نهاد آن قرار داده بود.شد مي

  در اينكه اين پيامبر چه كسى بوده و نامش چيست، سه قول نقل شده است: .2

ه او فرزندى عنايت كند و خدا به او فرزنـدى  مادر شمعون فرزند نداشت و از خدا خواست كه ب» شمعون. «الف
  ؛»سدى«داد كه نامش را شمعون نهادند و او شمعون بن صفيه از اوالد الوى بن يعقوب است 

  ؛»قُتاده«بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب » يوشع بن نون. «ب 

: 2البيـان، ج   طبرسي، مجمـع   »bاز بيشتر مفسران و از امام باقر «شود  مي» اسماعيل«كه به عربى » اشمويل. «ج 
610. 
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توانسـتند سـخن    آنچنان آثار اكراه و انكار در صورتشان آشـكار شـد كـه نمـي    و متحير شدند 
  اسرائيل است.   رين افراد بنيترين و فقيرت دانستند كه طالوت از گمنام بگويند، زيرا آنها مي

عهـد را  اسرائيل طبق گفتار سـموئيل از شـهر خـارج شـدند و صـندوق       بنيحال،  با اين
پـس از آنكـه   و آرامش و اطمينان بر قلبشان سايه افكنـد   ،صندوق ةمحض مشاهد . بهيافتند

عالمت سلطنت طالوت واضح شد، با وي پيمان وفاداري بستند و با حكومت و سـلطنت او  
  دند.كريعت ب

در فرماندهي جنگ تدبير صحيحي اتخاذ و عقل، اراده، زيركي و هوش خود را  طالوت،
. اما چون ديد برخي سران و افراد سپاه در كار رياسـت او شـك و ترديـد و در    كردآشكار 

تصميم گرفت موقعيت خود را بررسـي و آنهـا را امتحـان     ،مورد سلطنت او اعتراض دارند
نبـرد   ةاز صحنو ها دست از وي بردارند  تا مبادا به هنگام نبرد و برافراشته شدن پرچم ،كند

مرا رسيم، هر كس بردبار است و  زودي به نهر آبي مي اسرائيل گفت: به فرار كنند، لذا به بني
د، بايد فقط يك كف آب بياشامد تا صداقت و صميميت خود را به من نشـان  كن مياطاعت 

و از اسـت  از دستور من تجـاوز كـرده    ،س كه بيش از اين مقدار آب نوشيددهد. ولي هر ك
  من نيست.

جـز   چون لشكر به نهر آب رسيد، آنچه طالوت از آن بيم داشت تحقق يافـت، زيـرا بـه   
معـدود، بردبـاران    ةآب نوشيدند و اين عد ،سپاهيان بيش از حد ةشماري، بقي تعداد انگشت

الوت بودند. به اين ترتيب سربازان طالوت به دو دسـته  رياي ط مؤمن و دوستان صادق و بي
ولـي   .عنصـر و گـروه انـدكي مقتـدر و مصـمم      اراده و سست تقسيم شدند، گروه كثيري بي

عنصر سخني نگفـت   رياي خود را براي جنگ آماده كرد و با افراد سست طالوت دوستان بي
  ه خدا آماده شد.خالص براي مبارزه با دشمن و جنگ در را انو به اتفاق مجاهد
 دشـمنان  صـف  به نگاهي شدند، نبرد آمادة و نداسرائيل به ميدان رزم شتافت آنگاه كه بني

در اين هنگام، سربازان طـالوت دو دسـته    سلحشور ديدند. را مرداني آنها و افكندند خويش
 ةدسـت و وجود آنها را فرا گرفـت   ،و ترس نداي دچار ضعف روحي شديد شد شدند: دسته
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هايشـان بـه    صابر و استوار ماندند. اين دسته بودند كه قلبشان از ايمـان سرشـار و دل   ،ديگر
از كثـرت سـپاه دشـمن و قلـت      ،مرگ و جانبازي بودنـد  ةنور ايمان روشن شده بود و آماد

  و با نيروي الهي خويش بر دشمن پيروز شدند. تعداد خود نهراسيدند

  فلسفة جهاد در داستان طالوت و جالوت. 5

بـه تعبيـر شـهيد مطهـرى ايـن      كنند كه  اي را در فلسفه و هدف جهاد مطرح مي ي شبههبرخ
گويند: جهادهاى اسالمى همه جهاد تكميل عقيده بود. براى اين بود كـه   مى«كنندگان  اشكال

گويند جهاد با يـك اصـل    اسالم را به زور تحميل بكنند و اسالم هم به زور تحميل شد. مى
 ).12: 1379(مطهري، » مغايرت دارد ،آزادى عقيده حقوق بشر به نام عمومى

تجاوز بـه حقـوق    ،اشكال مخالفان در صورتى صحيح است كه انگيزة جنگكه  درحالي
ديگران و تالش براى سلطه پيدا كردن بر سرزمين، جان يا مال مردم باشد كه چنـين امـرى   

وجه با دين سازگار نيست و قـرآن مجيـد همـراه     به هيچ ،جنگ باشد يا غير آن ةوسيل چه به
  ده است: كربا ابالغ جهاد از آن نهى 

   )190(بقره:  »اللّه الَّذينَ يَقاتلُوَنُكم والَتَعَتدوا إِنَّ اللّه الَيحب اْلمعَتدينَ ََقاتلُوا في سِبيلِ و«

چنين جنگى نه تنهـا مـردود و    ،اما اگر هدف دفاع و واكنش در برابر تهاجم دشمن بود
بلكه به شهادت همة عقال يك ضرورت زندگى بشر اسـت و اصـل دفـاع     ،ناشايست نيست
  فطرى است.  يامر ،دينى باشد يقبل از آنكه قانون

در ادامه، برخي از ابعاد فلسفة جهاد را بر اساس داستان طالوت و جالوت در قرآن بيـان  
  كنيم: مي

  گري . نفي اشرافي5.1

برد كه خواستار جهاد با دشمن شدند.  نام مي» مأل«ابتداي داستان، قرآن از اشراف با واژة در 
و » يملـؤون العيـون  «كنـد   در لغت به معناي اشيا يا اشخاصى است كه چشم را پر مى» مأل«

انگيزد، به همين دليل بـه جمعيـت زيـادى كـه داراى رأى و عقيـدة       شگفتى بيننده را بر مى
گوينـد،   مـى » مأل«شود، و نيز به اشراف و بزرگان هر قوم و ملتى أل گفته مىواحدى باشند، م
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زيرا هر كدام از اين دو گروه، به دليل كميت يا كيفيـت خـاص خـود چشـم بيننـده را پـر       
  ).235: 2، ج 1374كند (مكارم شيرازي،  مى

ـ  گونه كه ادامة داستان نشان مي اما همان  ا توجـه بـه   دهد، مألها و روشنفكران در آغاز ب
شوند  افتند؛ ولي در ميدان عمل از قافلة رزمندگان جدا مي زمينة اجتماعي، به فكر مبارزه مي

  »َقالَ هلْ عسيُتم إِن ُكتب عَليُكم اْلقَتالُ أَلَّا ُتَقاتلُواْ«پيوندند:  و به صف قاعدان مي

بـر خـدا از روى توجـه    بيني عملكرد اشراف در آينده اسـت، پيغم  اين آيه نشانگر پيش 
طور طبيعى و با توجه به فطانت خود، اظهار كرد كه اگر حكم قتال براى شـما   روحانى يا به

  گيريد؟   طلبي و ترك قتال و جهاد را در پيش نمي نوشته شود، آيا شما راه عافيت
 bشكنى بنى اسرائيل در برابر آن پيامبر  يا در آية ديگري كه نخستين اعتراض و پيمان

كند كه گرچه اشـراف بنـى اسـرائيل از پيامبرشـان فرمانـدة نظـامى بـراى         آورده، بيان مي را

ليكن در واقع به انتخاب خداوند اعتراض » اللَّه ملكاً ُنقاتلْ في سِبيلِ«رهبرى جنگ خواستند: 

ال    يكُونُ لَه اْلمْلك عَليَنا و نحْنُ أَحقُّ   َقالُواْ أَنى«كردند:  نَ اْلمـ ةً مـع سـ ؤْت يـ َلم و نْهم ْلكِباْلم  «

  تريم، و او ثروت زيادى ندارد؟!   چگونه او بر ما حكومت كند، با اينكه ما از او شايسته
» حضـرت يوسـف  «و سلطنت در دودمـان » الوي«در روايت آمده كه نبوت در دودمان  

ه از دودمان نبوت بود و نه از دودمـان  برادر يوسف بود كه ن» بنيامين«بود و طالوت از نسل 

و كانت النبوة في ولد الوى و الملـك فـي   «اسرائيل لب به اعتراض گشودند:  سلطنت، لذا بني
ولد يوسف، و كان طالوت من ولد ابن يامين أخو يوسف المه، لم يكن من بيت النبـوة و ال مـن   

  ).246: 1 ، ج 1415(عروسي حويزي، » بيت المملكة

شود كه او عالوه بر فرماندة نظامى، سلطان آنان نيز قرار گرفت. در واقـع،   مى لذا معلوم 
اين گروه اشراف و نخبه به خداوند هم اعتراض كردند كه چرا نبوت و امامت را به اشراف 

ها، مال و ثروت و مقـام ظـاهرى و    عطا نكرده است؟ زيرا از ديدگاه آنها معيار ارزش انسان
ترين مردم بـه   كردند ثروتمندان و شيوخ ظالم قبائل آنها، مقرب مىشهرت آنان بود و تصور 

كردند كه اين موهبت نبوت و رحمـت بـزرگ الهـى،     درگاه خداوند هستند، پس تعجب مى



  �٣٥٧ يمقرآن كر يدگاهاز د» داستان طالوت و جالوت«جهاد در  ةفلسف 

نـام   گونه افراد نازل نشده است؟ و بـر عكـس، بـر يتـيم و فقيـر و تهيدسـتى بـه        چرا به اين
دنبـال دارد، كـه    ن استنباطى هم بـه نازل شده است؟ نظام ارزشى نادرست، چني محمد

  دهد. گاه حقايق را كامالً واژگون نشان مى
چرا اين قرآن بر مرد بزرگ (و ثروتمنـدى) از ايـن دو   «اند:  بر اين اساس است كه گفته 

كنند؟! ما  آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مى» شهر (مكه و طائف) ناز ل نشده است؟!
يا در ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برتـرى داديـم   معيشت آنها را در حيات دن

»لىانُ عاذَا اْلقُرْءَلا نُزِّلَ ه َقالُواْ لَو لٍ   وجَتينْرنَ اْلقَرْييمٍ   مظْـنُ   - عنح كبر تمحونَ رمْقسي مأَ ه
ْنيوةِ الديفىِ اْلح ُميَشتهعُم منهيَنا بمَقساتجرضٍ دعقَ بفَو مَضهعَنا بفَعر 32-31 (زخرف:» ا و.(  

  لزوم مشروعيت الهي در جهاد. 5.2

با توجه به اينكه سياق آيات بعدي نشانگر آن است كه اشراف، خودشان اهل مبارزه نيستند 
كند، اين است كـه   خواهند بود، پرسشي كه در اينجا به ذهن خطور مي» قاعدان«و در صف 

  برند؟   مي» شموئيل يا اسماعيل«چرا پيشنهاد تعيين رهبري را نزد پيامبر عصر خويش 
ترين مشكل اشراف، فقدان مشروعيت نزد عامة مـردم اسـت،    پاسخ اين است كه بزرگ 

اند، نـه آنـان    كه نه زبانشان را بلدند، نه با مردم، همسفره و همسفرند، نه رنجشان را چشيده
ند. بر اين اساس مراجعة آنها به پيـامبران و رهبـران روحـاني، نوعـاً     ا را در عمل درك كرده

براي كسب وجاهت و مشروعيت نزد عامه است. هدف آنان از درخواست فرمانده، پذيرش 
دنبال كسب مشروعيت براي ارجاع رهبري به خودشان بودند و زمـاني   رهبري نبود، بلكه به

  روي آوردند.» رائيلياس بني«كه به هدفشان نرسيدند، به ايرادات 

، انتخـاب طـالوت   »و قَالَ لَهم نَبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَـالُوت ملكـاً  «حال آنكه مطابق آية 

» قـد بعـث  «و شايد جملة عنوان زمامدارى و فرماندهى لشكر بنى اسرائيل از سوى خدا بود  به
و مجلس او bدارد كه طالوت را به شهر آن پيامبراى  اشاره به حوادث غيرمنتظره(برانگيخت)

آيد كه طـالوت،   چنين بر مى» ملكا«كشاند و اين انتخاب الهى صورت گرفت. همچنين از تعبير
  ».232: 2 ، ج 1374مكارم شيرازي، «تنها فرماندة لشكر نبود، بلكه زمامدار كشور هم بود 
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است و خدا هر كس را كه بخواهد،  و پيامبر به آنها فرمود: خدا طالوت را انتخاب كرده
  دهنده و آگاه است.  كند و او وسعت به پادشاهى و فرمانروايى انتخاب مى

  لزوم رهبري در جهاد . 5.3

  »اللَّه ابعثْ َلَنا ملًكا نَُّقاتلْ فىِ سِبيلِ«

  دربارة علت مراجعه به پيامبر، به نقل از طبرسي سه علت ذكر شده است: 
. ستمگران و جباران پس از آنكه بر بنى اسرائيل غلبه يافتند و قسمت بيشتر شهر و 1   

ديار آنان را گرفتند، فرزندانشان را اسير و خود آنها را ذليل كردند، به سبب اينكه آنان عهـد  
و پيمان خدا را فراموش كرده بودند و گناهان در ميان آنها زياد شده بود و پيامبرى نداشتند. 

گـويى   پيامبر را براى آنان فرستاد، آنان به او گفتند: اگر راسـت مـى  » اشمويل«س خداوند پ
  براى ما پادشاهى برانگيز تا در راه خدا بجنگيم و اين نشانة نبوت و پيامبرى توست.

جنگ كنند، پس درخواست پادشاهى كردنـد كـه اميـر    » عمالقه«خواستند با  . آنان مي2 
ت او تمامي آنان متحد و حالشان منظم شود و در جنگ با دشـمن  آنان شود و در ساية قدر

  پيروز شوند.
بـه بهتـرين صـورت    » چهل سـال «پيامبر را براى اينان فرستاد و » اشموئيل«. خداوند 3 

گذراندند تا مسئلة جالوت و عمالقه پيش آمـد و اينـان بـه اشـموئيل گفتنـد كـه بـراى مـا         
  ).610: 2، ج 1372پادشاهى برگزين (طبرسي، 

نياز به رهبري در جهاد و مبارزه امري بديهي است، زيرا كارهـا بـدون رهبـري سـامان     

فرمود: سـخنى  » الحكم اال هللا«در پاسخ شعار خوارج  bپذيرد. به تعبير امير بيان علي  نمي

است حق كه از آن، ارادة باطل كردند، درست است كه حكم جز از آن خدا نيسـت، لـيكن   
حاكمى دارند كه يا نيكوكردار است يـا تبهكـار و در حكومـت او مـرد بـا      مردم هم نياز به 

گاه كه وعدة حق  برد، تا آن رسانند و كافر نيز بهرة خود مي ايمان، وظيفة خود را به انجام مي

  ).40البالغه، كالم  (نهج» ..َلا بد للنَّاسِ منْ أَميرٍ برٍّ أَو يعملُ في إِمرَته اْلمؤْمنُ .«سر رسد. 



  �٣٥٩ يمقرآن كر يدگاهاز د» داستان طالوت و جالوت«جهاد در  ةفلسف 

  معيار گزينش رهبري الهي. 5.4

  » َقالَ إِنَّ اللَّه اصَطفَئه عَليُكم و زاده بسطَةً فىِ الْعْلمِ و اْلِجسمِ« 

اسرائيل فرمود: نخست: اينكه اين گزينش خداونـد حكـيم    اشموئيل در پاسخ اعتراض بني
ايـد، نسـب    يط اساسى رهبرى را فراموش كردهاست. دوم اينكه شما سخت در اشتباهيد و شرا

مصـلحت  نـش خـود،   دارهبرى نيست، رهبر بايد با علـم و   عالى و ثروت، هيچ امتيازى براى
رأس آن است، تشخيص دهد و با قدرت خود آن را به موقع اجرا درآورد، اى را كه در  جامعه

  نقشة صحيح براى پيكار با دشمن بكشد و با نيروى جسمانى آن را پياده كند. ،با علم و تدبير
در اين آيه، گسترش علم بر گسترش نيروى جسمانى، مقدم داشته شده، زيرا شرط اول، 

بخشد و  خداوند ملك خود را به هر كس بخواهد مى«افزايد:  علم و آگاهى است. سپس مى
نا (بـه لياقـت و شايسـتگى افـراد) اسـت (مكـارم       خداوند (احسانش) وسيع و گسترده و دا

  ).238: 2 ، ج 1374شيرازي، 
شود كه امامت و رهبرى، گزينش الهى اسـت، اوسـت    همچنين از آيات فوق استفاده مى

دهد، اگر در فرزندان پيامبر اين شايستگى را ببيند، امامت را  ها را تشخيص مى كه شايستگى
دهد و اين همان چيزى است كه  ديگر، در آنجا قرار مى دهد و اگر در جاى در آنجا قرار مى

  كنند. علماي شيعه به آن معتقدند و از آن دفاع مى
به اين داسـتان اسـتناد شـده اسـت، كـه       bدر كتاب احتجاج طبرسي از حضرت علي 

د    أَيها النَّاس إِنَّ َلُكم في هذه اْلĤيات عبرَةً لتَعَلموا أَنَّ اللَّ«فرمود:  عـنْ ب رَةَ مـالْـإِم َلافَةَ ولَ اْلخعج ه
ا  زِيـ و اهإِي هَفائطةِ ِباصاعمَلى اْلجع همَقد و َفضَّلَ َطالُوت أَنَّه و َقاِبِهمي أَعف اءي   اْلأَْنِبي طَةٍ فـ سـةِ بد

طَةً   َفهلْ َتِجدونَ أَنَّ اللَّه اصَطَف -الْعْلمِ و اْلِجسمِ سـب لَـيةَ عاوِيعم ادز مٍ واشي هنَلى بةَ عيي أُمنى ب
  ).173: 1 ، ج 1403(طبرسي، » في الْعْلمِ و اْلِجسمِ

  اتمام حجت با معاندان .5.5

ديـد، بـه    د و پيمان نمىاسرائيل كه از وضع آنان نگران بود و آنها را ثابت قدم در عه نيپيامبر ب
  ».در راه خدا پيكار نكنيدستور پيكار به شما داده شود شايد(سرپيچى كنيد و)اگر د«آنها گفت: 
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  »َقالَ هلْ عسيُتم إِن ُكتب عَليُكم اْلقَتالُ أَلَّا ُتَقاتلُواْ«

شـد يـا   از افعال مقاربه و براى ترجى و اميد است، چه نسبت به امـر مكـروه با  » عسى«

أَنْ ُتحبوا   أَنْ َتكْرَهوا َشيئاً و هو َخيرٌ َلُكم و عسى  عسى«نسبت به امر مطلوب مانند آية شريفة 
شَرٌّ َلُكم وه ئاً وكه در محل بحث ما، امر نامطلوب، مخالفت با جهاد اسـت،  216(بقره:  َشي (

رود كه اگر بر شما قتال واجب شود، مخالفت كنيد، چنانچه ساير اوامـر   يعنى آيا تصور نمي
  الهى را مخالفت كرديد.  

گيرد كه وسط راه  در اين آيه پيامبر ضمن اظهار نگراني از آنها بيعت و عهد و پيمان مي 
  بارگي نروند و راه عافيت در پيش نگيرند. فرماندة خويش را تنها نگذارند و دنبال شكم

  ارزه با ظلم و فساد مب. 5.6

  »اللَّه و َقد أُخْرِجَنا من ديارَِنا و أَبَنائَنا َقالُواْ و ما َلَنا أَلَّا ُنَقاتلَ فىِ سِبيلِ«

آنها گفتند چگونه ممكن است ما از جهاد سر باز زنيم و از انجام وظيفه دريغ كنـيم، در  
هاى ما را اشغال نموده و فرزندان  سرزمينكه دشمن، ما را از وطن خود بيرون رانده و  حالى

  ما را از ما گرفته و بين ما و آنها جدايى انداخته و به اسارت برده است.
روشني بيان شده اسـت، زيـرا    به» مشروعيت وضرورت جهاد« در اين فقره فلسفة اصلي

جهاد و مبـارزه  ملتي كه خانه و كاشانة آنها بر باد رفته و نسلشان هم به اسارت باشند، دليل 
تعبير قرآن به كسانى  دردرون قلب مجروهشان و تن خسته و آيندة تاريكشان نهفته است. به

انـد:   كه جنگ بر آنان تحميل شده، اجازة جهاد داده شده است چرا كه مورد ستم قرار گرفته

»لىع إِنَّ اللَّه واْ  ومظُل مَقتَلُونَ بِأَنَّهينَ يلَّذنَ ليرَن  أُذَلَقد مرِهبر اين اساس ظلم و 39(حج: » ص .(

وا     «كن شدن ظالمان است.  ستم موجب ريشه ذينَ ظََلمـ ع دابِـرُ اْلقَـومِ الـَّ و 45(انعـام:  » َفُقطـ (

هاى پيش از شما را، هنگامى كـه ظلـم كردنـد،     ها است و چه بسا امت موجب هالكت امت

  ).13(يونس: » ونَ من َقبلُكم َلما ظََلمواْو َلَقد أَهَلْكَنا اْلقُرُ«هالك كرديم 
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هايتان خواهد شد:  و تكيه كردن برآنان هم موجب دامنگير شدن آتش ستمگران به دامن

ذينَ     «شود آتش شما را فرا گيرد  و بر ظالمان تكيه نكنيد، كه موجب مى و لَـا تَرَْكنُـواْ إِلـى الـَّ
النَّار ُكمسواْ َفَتم113(هود:  »ظََلم.(  

هاى آنهاست كه به دليل ظلم و ستمشان خالى مانده و در اين، نشانة روشنى اسـت   اين خانه 

  ).52(نمل:   »فَتلْك بيوتُهم خَاوِيةَ بِما ظَلَمواْ إِنَّ فىِ ذَالك الََيةً لِّقَومٍ يعلَمون«براى كسانى كه آگاهند: 

: با رعايـاي خـويش نيكـي كنيـد كـه اسـيرتان       bچه زيبا فرمود پيامبر رحمت محمد 
ماند ولي حكومت ظلـم آميختـه بـا     هستند، حكومت عدلي كه با كفر آميخته باشد، باقي مي

َقى ِبالْعدلِ أَحسنُوا إَِلى رعيتُكم فَإِنَّها أُساراُكم و قيلَ اْلمْلك يب َقالَ «ماند:  ايمان، باقي نمي
  ).119: 1405(شعيري، »:  مع اْلُكفْرِ و َلايبَقى اْلجور مع الْإِيمان

دت الْـأَرض و لَـاكنَّ    «فرمايد:  در جاي ديگري مي ضٍ لََّفسـعم ِببَضهعب النَّاس اللَّه فْعَلاد لَو و
كـرد، هـر    اى از مردم را به پارة ديگر دفع نمـى  اوند پارهو اگر خد»  اللَّه ذُو َفضْلٍ على الْعَلمينَ

  گرفت. آينه زمين را فساد و تباهى مى
زيرا از روزي كه يكى از پسران آدم، ديگرى را كشت، جنگ و خونريزى، سنتى طبيعى  

در بين خلق گرديد و جنگ با آنچه از زيان و خطر در بر دارد، خالى از نفع و خير نيسـت،  
شـوند و زمـين را    چه اگر بعضى به بعض ديگر از بين نرود، جماعتى بر جماعتى مسلط مي

يابـد و امـاكن عبـادت كـه در آن نـام خـدا يـاد         و ستم تعميم مىگيرد و جور  فساد فرا مي
آيد. و لكن خداوند نسبت به جهانيـان،   پيوندد و هرج و مرج پيش مي شود، به خرابى مي مي

  دارد). صاحب فضل و احسان است (و نعمت دين و دنيا را از آنان دريغ نمي
  از آية شريفه دو مطلب استفاده شود: 

افعال صادرة انسانى، اثر دارد. بنابراين ايمان و طاعـت، آثـار خيـر و    مطلب اول: تمامي 
بركت و وسعت دارد و همچنين كفر و فسق و فجور، منشأ شر و فساد و نحوست و نكبت 

وسيلة طاعت و عبادت اخيـار   دارد و خداى تعالى اگر نحوست و نكبت فساق و فجار را به
گرداند. احاديـث بسـيار    ل كافران، زمين را فاسد ميو ابرار، دفع نفرمايد، هر آينه، زشتي افعا
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در تفسـير ايـن آيـه     bدر اين زمينه وارد شده اسـت از جملـه حضـرت اميـر المـؤمنين      
: حق تعالى به جهت ميمنت و بركت مرد نيكوكار، عذاب را از فاجر روزگار بـاز  اند فرموده

  ).357: 1، ج 1372(طبرسي، » يدافع اللّه بالبرّ عن الفاجر«دارد  مي

مـروى اسـت: خداونـد بـه بركـت نمـازگزاران شـيعه، از         bو نيز از حضرت صادق 
طـور   شدند و همـين  نمازان دفع عذاب نموده كه اگر جمع شوند بر ترك نماز، هالك مي بي

كنند وگرنه در صورت تـرك همگـان،    اهل زكات و حج، دفع بال از تاركان زكات وحج مي
  ).1، ح 451: 2شدند (كافى، ج  همه هالك مي

شود كه وجـود اخيـار و    مطلب دوم: پس از ثبوت آنكه اعمال، منشأ آثار است، ثابت مي
ابرار سبب بركت و رحمت است، و بـالعكس فسـاق فجـار نيـز موجـب سـلب بركـت و        

مروى است كـه   b، و در اين زمينه نيز احاديث بسيار وارد است. از حضرت باقر  رحمت

اليصـيب  «و حال آنكه در آن شهر هفت نفر مؤمن باشـند:   رسد به شهرى عذاب فرمود: نمى
  .)2، ح 451: 2، ج 1362(كليني، » قرية عذاب و فيها سبعة من المؤمنين

هاى الهى را كه حـاكم بـر تـاريخ اسـت و در جريـان طـالوت و        بنابراين يكى از سنت 
مـردم، از   وسـيلة بعضـى از   خوبى روشن شد، اين است كه خداوند همواره به جالوت نيز به

كنـد و چـون جمعيـت و گـروه فاسـدى بـه        شر و فساد بعضى ديگر از مردم جلوگيرى مى
قدرت رسيدند و موجب فساد و تباهى در جامعة بشرى شدند، خداوند گروهى ديگر را بر 

انگيزد تا در مقابل آن گروه ايستادگى كنند و آنها را از بين ببرند و جامعه را از شـر آنهـا    مى
و اين يك نوع تضاد و تقابل ميان نيروهاى فعال جامعه است، البته ممكن است  آسوده كنند

همين گروه نيز دست به فساد بزنند كه گروه جديدى در مقابل آنها قرار خواهـد گرفـت و   
  گيرد. اگر چنين نباشد، مسلم است كه روى زمين را فساد در بر مى

  كند: ىدر آية ديگرى همين مطلب را با تعبير ديگرى بيان م

اسم و لَو الدفْع اللَّه النَّاس بعَضهم ِببعضٍ َلهدمت صوامع و ِبيع و صلَوات و مساِجد يذْكَرُ فيها 
رُهْنصنْ يم رَنَّ اللَّهْنصَلي يراً وَكث و اگر خداوند برخى از مردم را با برخى ديگـر  40(حج:  اللَّه (
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ها و مسجدها كه در آنها نام خدا بسيار يـاد   رد، هر آينه ديرها و كليساها و كنشتك دفع نمى
  كند. گرديد و البته خداوند كسانى را كه او را يارى كنند، يارى مى شود، ويران مى مى

كند كه اين رويارويى، ميان نيروهايى مؤمن بـه خـدا از يـك     خوبى روشن مى اين آيه به
د زا سوى ديگر است و نيروهاى مؤمن همـواره بايـد در مقابـل    سو و نيروهاى كافر و مفس

كافران مبارزه كنند وگرنه معبدهاى آنها ويران خواهد شد و مظاهر توحيد از ميـان خواهـد   
  رفت.  

  غلبة نيروي معنوي بر قلت عدد مجاهدان . 5.7

»ْنهيًلا ماْ إِلَّا قَللَّوَتالُ تَواْلق ِهمَليع با ُكتينَفََلممِبالظَّل يملع اللَّهو م«  

اما هنگامى كه دستور پيكار به آنها داده شد، جـز عـدة كمـى از آنـان، همـه سـرپيچى        
  كردند. و خداوند از ستمكاران آگاه است.

اند و پيوسته با هم در حال سـتيزند، آن   پيشگى گرفته پذيرى و ستم مردمى كه خوى ستم
چـون  وحدت و نيروى معنوى را ندارند تا در برابر دشمن خارجى بايستند، بـراين اسـاس،   

جهاد بر آنها واجب شد، اعراض و مخالفت كردند، جز عدة قليلـى از آنهـا كـه در حـديث     

و در روايـت ديگـر   » ل ستين ألفـا قال: كان القلي«مروى از ابن بابويه شصت هزار نفر بودند. 

  ).505: 1 ، ج 1416(بحراني، » نفر 313«
در اول آن است، فرع و نتيجة گفتار پيامبر آن قـوم  » فاء«اين آيه با توجه به اينكه حرف 

، واقع شده است، »و ما َلنا أَلَّا ُنقاتلَ«و جواب قوم كه گفتند: » هلْ عسيُتم ...«است كه پرسيد: 

لْ  «، داللت دارد بر اينكـه پرسـش پيامبرشـان كـه پرسـيد:      »واللَّه عليم ِبالظَّالمينَ« و جملة: هـ
ناشى از وحى خداى سـبحان بـوده اسـت و معلـوم     » عسيُتم إِنْ ُكتب عَليُكم اْلقتالُ أَلَّا ُتقاتلُوا

دند، از او اطاعـت  شود خداى تعالى به او خبر داده كه اينها فردا كه صاحب فرمانـده شـ   مى
نخواهند كرد و فرار خواهند نمود وگرنه معنـا نـدارد ابتـدا چنـين سـؤالى را پـيش بكشـد        

  ). 286: 2 ، ج 1393(طباطبايي، 
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با توجه به تحليل عالمه، گروه قاعدين در ميدان جنگ، بيشتر همان اشـراف و مألهـاي   
، ولي همين كـه تنـور جنـگ    اسرائيلي هستند درد هستند كه اهل حرف و ادعاي بني مرفه بي

  شوند. گرم شد، از صحنه دور مي

»    و ه ع   َقالَ الَّذينَ يُظنُّونَ أَنَّهم مَلقُواْ اللَّه َكم من فئَةٍ قَليلَةٍ غََلبت فئَـةً َكثيـرَةَ بِـإِذْنِ اللـَّ مـ ه  اللـَّ
ر جالوت و سپاهيان او قـرار  هنگامى كه آنها (لشگر طالوت و بنى اسرائيل) در براب« الصبرِِينَ

هاي ما را استوار بدار و مـا   گرفتند، گفتند: پروردگارا! صبر و استقامت را بر ما فرو ريز، گام
   را بر جمعيت كافران پيروز گردان.

شود كه تنها همين گروه اندك بودند كه باالخره حاضر به جنگ  از اين آيه نيز معلوم مي
ه پيشرفت مقاصد خود كوشـيدند و از آن همـه لشـكر انبـوه     شدند و با اتكاي به خدا در را

اى كـه   طالوت كه در آغاز امر گرد او جمع شدند، واهمه نكردند و خداوند هم نظر به وعده
وسيلة طالوت بـين   را به hداده بود، وفا كرد و نشان داد كه چگونه ميراث موسى و هارون 

جـويي خـود ادامـه خواهنـد داد،      يهود باز خواهد گرداند و اگرچه يهود همچنان بـه بهانـه  
  باالخره اگر مشيت خداوند بر كارى تعلق گيرد وقوع آن، چون و چرا ندارد.

را هـر زبـاني   » كـم مـن فئـه   «پيامي كه از اين آيه بايد گرفت، اين است كه شعار فـوق  

جـوي   طلـب بهانـه   بـارة پرمـدعاي فرصـت    هـاي شـكم   زبان جاري كند، انسان تواند بر نمي
قدم به ميدان جنگ گذارنـد و  » لقاء اهللا«عنوان  ، به لقاي الهي اميد ندارند تا به»اسرائيلي بني«

» امـام «از مرگ هراس نداشته باشند. بلكه مصداق كامل تعبيـر فـوق از آن انسـان كامـل، و     
و حيثيت و خانوادة خـويش را برداشـته و بـراي تـن بـه ذلـت       ايست كه، همة هستي  آزاده

حابِه َفقَـالَ      وفايي كوفيان فرمود :  ندادن، آوارة بيابان شدند و در برابر بي لَـى أَصـلَ ع أَْقبـ ثُـم
اِيُشهعم ترا دم وطُونَهحي ِهمَنتَلى أَْلسقٌ عينُ لَعالد ا وْنيالد ِبيدع قَـلَّ  النَّاس َلاءوا ِباْلبصحفَإِذَا م م

  ).383: 44 ، ج 1403(مجلسي،  الديانُونَ
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  امتحان الهي و شناخت افراد با اخالص . 5.8

يكي از چيزهايي كـه بـه حسـب ظـاهر     «نويسد:  هاي الهي مي شهيد مطهري دربارة آزمايش
اسـت وقتـي اجتمـاع آرام    هاي الهي  رسد بد است و در باطن خوب است آزمايش نظر مي به

تندي به قرآن يك  ةبيند... تا اينكه يك حادث مردم را يكرنگ و مانند هم مي ةاست انسان هم
شوند... بـه اصـطالح    بيند كه گويي مردم غربال مي آيد. يك وقت انسان مي امتحاني پيش مي

ز نظـر  شود. از يك نظر خيلي اسباب تأسف است. ولـي ا  ها از همديگر جدا مي امروز صف
مطهـري،  ( »ها از همـديگر جـدا شـد    بين بايد گفت خوب شد كه صف افراد دقيق و باريك

  ).52 و 51 :3تا، ج  بي
در داستان طالوت و جالوت نيز ايـن امتحـان الهـي در مـورد پيـروان طـالوت صـورت        

كنـد، كـه پـس از     حكايت مىوفايى يهود  از بي» َفشَرِبواْ منْه إِلَّا قَليًلا مْنهم«گرفت. آية شريفة 

وسيلة طالوت در دسترس يهـود قـرار    آسايي تابوت و ودائع ديگر آن، به طور معجزه اينكه به
گرفت و اطمينان پيدا كردند كه ديگر فتح و پيروزى با آنها خواهد بود، معذلك موقعي كـه  

يرا طالوت اعالم كرد، نتوانستند از عهدة آزمايش برآيند. ز لشكر طالوت از كنار نهر عبور مى
كرد كه در مسير ما به ميدان جنگ نهرى قرار دارد كه وسـيلة آزمـايش خواهـد بـود، مبـادا      

هـا مـردم سـه     كسى از آب آن بياشامد و سيراب شود. اما با وجود اين و با تمام اين حجت
فرقه شدند، گروهى از آب نهر آنقدر آشاميدند كه سير شدند و گروهى كه نوشـيدند، ولـى   

ه قصد سير شدن و تنها گروه سوم بودند كه تخلف نكردند و اصالً آب نخوردنـد و در  نه ب
نام ستمكار از اطراف طالوت پراكنده شـدند و تنهـا    اى از لشكريان جدا شده و به اينجا عده

  دوم و سوم بودند كه همراه طالوت به جنگ رفتند. هاي گروه
كانوا «الهي،آمارشان به شصت هزار نفر رسيد بر اساس روايات اكثريت مردودان آزمون 

: 1 ، ج 1415رسيد (عروسي حويزي، » نفر 313«و آمار گروه اندك اقليت هم به » ستين ألفا
248.(  
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بر »ِ فََلما جاوزه هو و الَّذينَ آامنُواْ معه َقالُواْ َلاَطاقَةَ َلَنا اْليوم ِبجالُوت و جنُوده«چنانكه از آية 

پرستي كه نه توان گرسنگي و تشنگي دارند، و از طرفي هم سـوداي   هاي شكم آيد، انسان مي
گيري واعالن عدم تـوان   رياست و فرماندهي هم دارند، در ميدان جنگ با جالوت جز كناره

شناسـان و   گـران تـاريخ و جامعـه    جنگ را ندارند و اين عبرت بزرگي اسـت بـراي تحليـل   
ادا نيروهاي مخلص را از دست بدهند و فريب سخنان متكبرانة توخـالي  سياستمداران كه مب

  اشراف را نخورند، كه اين گروه قابل اعتماد نيستند.

َلقَـد  »: «عشـرتكده «است و نـه  » عبرتكده«آنچه در اين مقام مهم بوده، اين است كه دنيا 
هاي آنان نه  گري و لغزش ). روحية اشرافي111(يوسف: » كاَنَ فىِ َقصصِهم عبرَْةٌ لّأُولىِ الْأَْلببِ

مبـارزان مخلـص   «از آن ديروز است و نه حتي امروز، بلكه جريان تاريخ اسـت، چـه بسـا    

ن شَـرِب   «گري شوند و به مصداق اكمـل   كه به مال و جاه رسيدند، دچار اشرافي» ديروز َفمـ
نىم سفََلي نْهبارز  مبدل شوند، و حال و هوايشان هم مصداق»   م»  و الُوت ِبجـ موَلا َطاقَةَ َلَنا اْلي

  شود.  » جنُوده

اي خواهـد بـود بـا ايرادهـاي      در جامعه طي شود آينده، جامعـه » َفَشرِبواْ مْنه«اگر مسير  

ن  كَـم  «و آنگاه، شـعار  » َلا َطاقَةَ َلَنا اْليوم ِبجالُوت و جنُوده«اسرائيلي و به دنبالش، شعار  بني مـ
برِِينَ     فئَةٍ قَليلَةٍ غََلبت فئَةً َكثيرَةَ بِـإِذْنِ  الصـ ع مـ ه ه و اللـَّ مانـدگي و ارتجـاع و    شـعار عقـب  » اللـَّ

  واپسگرايي خواهد شد!

  مداري در جهاد  واليت .5.9

رو، ايشـان واسطة  . از ايـنبرخوردار هستنداطهار از واليت تكويني و تشـريعي  ةانبيا و ائم
ك سـ ها، جز از طريق تم فيض الهي در عالم هستند و سامان يافتن امور دنيا و آخرت انسان

خــدا بــر تمــامي رخـدادهاي عـالم       ـر نخواهـد بـود. ولـيسبه ايشان در تمامي امور مي
او تحولي در  ةپنهان نخواهد مانـد و جـز به اراد وهستي تسلط داشته و هيچ اتفاقي از نظر ا

و  الهــي، قطــب  ي به لحـاظ تشـريعي نيـز ولـ). 408: 1404(صفار،  د دادعالم رخ نخواه



  �٣٦٧ يمقرآن كر يدگاهاز د» داستان طالوت و جالوت«جهاد در  ةفلسف 

انتظام امور تشريعي عالم بوده و سامان يـافتن امـور تشـريعي عـالم، جـز از طريــق   محور
(بحرانـي،  ممكـن نخواهـد بـود.  ايشان، كه مرتبط با وحي و برخوردار از عصـمت اسـت،

  ).313: 1، ج 1320

يُكم  «لوت و جالوت نيز طبق آية در داستان طا تَلـبم َقالَ إِنَّ اللَّه نُودِباْلج لَ َطالُوتا َفصفََلم
نىم سفََلي نْهم ن شَرِبر َفمِبَنه   نىم فَإِنَّه همطْعي ن لَّمم و     هد غُرْفَـةَ ِبيـ نِ اْغتَرَفپيـروي از  » إِلَّا م

يت او، يكي از شروط پيروزي در ميدان نبرد بود و سختي طي حاكميت طالوت و قبول وال
هاي طوالني و تحمل گرسنگى و تشـنگى، نشـان از ايـن دارد كـه      ها و مسافت كردن بيابان

يابد. در اين داستان نيز آنان كه با رسيدن به نهر، صف و  مداري، به آساني تحقق نمي واليت
و از آن سير نوشيدند، از صـفات و شخصـيت    انضباط را بر هم زدند و به نهر روى آوردند

  قدمى و هماهنگى با او بودند. او بهره اي نداشتند و فاقد قابليت هم

  همواره به ياد خدا بودن. 5.10

» نَا وامأَقْد تثَب برًْا ونَا صلَينَا أَفْرِغْ عبقَالُواْ ر هنُودج و الُوتجواْ لرَزا بلَم رِينَومِ الْكَفالْقَو لىرْنَا عانص«  

همين دليل بيرون شدن همـاورد از لشـگر    معناى آشكار شدن است، و به به» بروز«كلمة 
، مشتق »افرغ«كه فعل امر » افراغ«گويند، و كلمة  مى» براز«دشمن و مبارزه طلب كردن او را 

ا در قالب بريزند و منظـور از  اى ر گرى است، يعنى فلز آب شده معناى ريخته از آن است، به
قدر ظرفيت دلهايشان بريـزد.   آن در اينجا اين است كه خداى تعالى صبر را در دل آنان و به

، كنايـه  »تثبيـت اقـدام  «پس در حقيقت اين تعبير، استعاره از كناية لطيفى است، و همچنـين  
  است از اينكه ايشان را در جهاد ثابت قدم كند تا فرار نكنند.

و همـين شـرط دعـا و اسـتجابت آنسـت.      » بت أَْقدامنا و اْنصرْنا عَلى اْلقَومِ اْلكـافرِينَ و َث«

چنانكه براى رسيدن به هر مطلوب و دفع هـر مكـروه، بايـد اسـباب و مقـدمات عـادى آن       
گاه براى تأثير شرايط كه از اختيار انسان خارج اسـت، دعـا و اميـد اجابـت      فراهم شود، آن

ها و حوادث بوده و  در جنگ بايد. اين سيرة پيامبران و پيروان و سيرة رسول خدا  مى
  همين مسير اذن خداست:
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كه توكل و اعتماد به خدا شد و انسان از همه جا قطـع اميـد كـرد، در آن     آرى هنگامي 

م    «فرمايد:  معنويت كار خود را خواهد كرد. چنانكه ميصورت است كه  هـ ه زْب اللـَّ فَإِنَّ حـ
  ».اْلغالبونَ

  در حقيقت طالوت و سپاه او سه چيز طلب كردند:
  نخست: صبر و استقامت؛

دوم: تقاضاى ثبات قدم و استواري در راه، درواقـع دعـاى اول جنبـة بـاطنى و درونـى      
برونى دارد و مسلماً ثبات قـدم از نتـايج روح اسـتقامت و     داشت و اين دعا جنبة ظاهرى و

  صبر است؛ 
  سوم: تقاضاى پيروزي بر كافران كه نتيجة نهايى صبر و استقامت و ثبات قدم است.

ترين رمز پيروزي در جهاد، همواره به يـاد خـدا بـودن و طلـب يـاري از       بنابراين، مهم
  اوست.

  گيري  نتيجه. 6

طالوت و جـالوت الگـوي كـاملي در تبيـين فلسـفة جهـاد اسـت.         چنانكه بيان شد، داستان
گونه كـه در   چنانكه بيان شد، بر اساس اين آيات، جهاد بدون رهبري امكان ندارد. اما همان

افتند و بـه   ، به فكر مبارزه مي»اشراف و بزرگان«اين داستان بيان شد، گرچه در آغاز، مألها، 
مراجعة آنها تنها براي پر كردن و جبران خأل مشروعيت كنند، ليكن  مراجعه مي bپيامبران 

ترين آنهـا دليـل جهـاد و     است. عالوه بر اين، هدف از جهاد نيز بايد مشخص باشد كه مهم
مبارزه براي دفع ظلم و فساد است و اگرچه مجاهـدان در ميـدان عمـل در اقليـت هسـتند،      

يرد، معيار ارزشي حكومـت در  گ دست خداوند صورت مي ليكن با تعيين رهبري الهي كه به
ريـزد و حاكميـت مطلقـة الهـي      نزد اشراف، كه همان سرمايه و اشـرافيت اسـت، فـرو مـي    

رسـاند، توكـل و تكيـه بـر      شود و آنچه اقليت مقبـول را بـه پيـروزي مـي     جايگزين آن مي
هاي الهي و درخواست صبر و مقاومت از خداست. چـرا كـه در ايـن راه، امـدادهاي      وعده

    ت سر مجاهدان است.غيبي پش
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