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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the political implications of Surah 

Muhammad (PBUH). Delving into the style of Surah Muhammad (PBUH) by thematic 

analysis and also focusing on the first and the last verses in this Surah, its name and 

Medinan classification, it was revealed that the ultimate theme refers to Jihad and some 

other related issues. The necessity to gain power for Jihad, the need to acquire knowledge 

for increasing the quality of Jihad, and also knowing the dignity of Jihad are among the 

organizing themes in this Surah.  
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 مقاله پژوهشی

 مبتنی بر )ص(های سیاسی سورۀ حضرت محمد داللت

 1مضمون تحلیل ابزار کاربست و ساختاری تفسیر

 
 1عبداهلل نوری گلجائی

 2سپهرمحمدمهدی 

 3اصغر نصیری علی
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 چکیده

 از استفاده با (ص)محمد حضرت سورۀ سیاق بررسی .است( ص)محمد حضرت سوره سیاسی های داللت پژوهش حاضر تبیین هدف
 حضرت سوره بودن مدنی و سوره این نام گرفتن نظر در نیز و سوره این انتهایی و ابتدایی آیات بررسی همچنین و مضمون تحلیل روش
 لزوم جهاد، برای قدرت کسب موضوعات است. لزوم دیگر و جهاد با رابطه در سوره این نهایی مضمون که دهد می نشان( ص)محمد
 دهنده هستند.  جهاد به عنوان مضامین سازمان شئونات و شناخت جهاد کیفیت بردن باال برای دانش کسب

 

 تفسیر ساختاری، تحلیل مضمون، جهاد.سوره حضرت محمد)ص(،  های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه3

های بشری حل مشکالت سیاسی و اجتماعی است. قرآن کریم به عنوان کتاب  یکی از دغدغه

پژوهان در  ای دارد. بر همین اساس قرآن جامع بشری به مسائل سیاسی و اجتماعی اهتمام ویژه

مختلف از جمله  نی در موضوعاتهای قرآ کشف داللت ادوار مختلف، همواره در تالش برای

های  های قرآن، از روش پژوهان معاصر برای درک داللت اند. امروزه قرآن مسائل سیاسی بوده

کنند، زیرا  استفاده می مضمونی تحلیل ابزار کاربست و ساختاری مختلفی از جمله روش تفسیر

 قرآن های سوره از هر یک در که دارند اعتقاد متأخر، مفسّران ویژه به تفسیر عرصة اندیشمندان

 کالبد به واقع در داده و انسجام و پیوند سوره آن آیات به که دارد وجود جامع هدفی و پیام کریم،

 این بر ساختاری تفسیر دیگر، بیان به .(015ص: 1381 گر، خامه) بخشد می روح و جان سوره هر

با توجه  .کند می پیگیری را ویژه و معین هدفی سوره، هر آیات مأموریت که است مبتنی فرض پیش

به اینکه سوره حضرت محمد)ص( زمانی نازل شد که پیامبر)ص( در حال مهاجرت به مدینه بود 

، حال این سوال مطرح (338ص، 18 : ج1311 ،ئی)طباطباو از طرفی نام دیگر این سوره قتال است 

 نماید؟  را دنبال می ن سوره به طور کلی چه اهدافیشود که ای می

های سیاسی سوره حضرت محمد)ص( بوده  بر همین اساس مسأله اصلی این پژوهش داللت

در جهت کشف آن است. البته در این  ی و کاربست تحلیل مضمونیساختار ریتفس که به کمک

اما تاکنون  ،افتهیدر قرآن نگارش  یاسیس میدر موضوع فهم و کاربرد مفاه یآثار متعددرابطه 

کرده  یبررس نرا در قرآهای سیاسی سوره حضرت محمد)ص(  داللتص که به طور خا یقیتحق

باشد، در حوزه  با توجه به اینکه موضوع این سوره بحث از قتال میاست.  انجام نشده ،باشد

در های سیاسی به موضوعاتی همچون شرایط و مصادیق قتال اشاره خواهد شد. بنابراین،  داللت

از  یریگ با بهرهسوره حضرت محمد)ص( به عنوان موضوع مورد تحقیق بوده و  ،پژوهش نیا

به  یابیبه دنبال دست MAXQDAافزار  نرم با کمک و ی و تحلیل مضمونیساختار ریروش تفس

 باشیم. های سیاسی این سوره می داللت

 . معرفی اجمالی سوره حضرت محمد)ص(2

 مکی سوره این از آیه یک تنها اند که  گفته ادهقت و عباس ابن و بوده مدنی )ص(«محمّد» سوره
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 با و داشته را مدینه سوى به حرکت پیامبر)ص( قصد که شده نازل هنگامى آیه این و است

 که (04، ص1: ج1388است )قرائتی،  بوده و اندوهناک کرده می نگاه کعبه خانه به گریان حالت

ْن  َو »: شود مى نازل آیه ةً  َأَشُدّ  ِهَي  َقْرَية   ِمْن  َکَأِيّ  ترتیب در سوره . این(13 محمد،) ...«َقْرَيِتَك  ِمْن  ُقَوّ

 نام باشد. می کریم قرآن سوره پنجمین و نود نزول ترتیب در و سوره هفتمین و چهل مصحف،

برابر  در قاطع گیری موضع فرمان و کفّار با جنگ بارز عنصر که چرا. است« قتال» سوره، این دیگر

 که همچنان .(338ص، 18 : ج1311 ،ئی)طباطبا باشد ترین موضوعات و مباحث آن می مهم از آنها،

 نازل مسلمین رزمی آمادگی و قدرت دوره در و مدینه در سوره این پیدا است، هم آیات لحن از

 است، ایشان خصائص از که زشتى اعمال و خبیثه اوصاف به را کفار سوره، دارد. این آیه 38 شد و

  آثار آنگاه ستاید. می دارند، که نیکى اعمال و طیب صفات با را مؤمنین و کند می توصیف

 است، خوارى و نقمت که را کفار صفات آثار و بوده کرامت و نعمت که را مؤمنین صفات

مشرکین و کفار  طائفه دو بین سوره این (. در نهایت331ص ،18 : ج1311 )طباطبائی، شمارد برمى

 بر مترتب آخرت در که آثارى بین هم و دارند دنیا در که اعمالى و صفات بین هم شده، مقایسه

: 1385 کند )طبرسی، می نیز بیان را قتال و جهاد احکام از بعضى میان این در شود، می آنان اعمال

 (.31ص ،03 ج

 شناسی پژوهش . روش1

 تجزیه برای مضمونی تحلیل ابزار کاربست و ساختاری تفسیر روش از پژوهش این در

 استفاده آن محوری اغراض یا و اصلی غرض استخراج و سورة حضرت محمد)ص( تحلیل و

 .شد

 تفسیر ساختاری .1-3

 ویژه و معین هدفی سوره، هر مأموریت آیات که است مبتنی فرض این پیش بر ساختاری تفسیر

 های سوره از اعم کریم قرآن های سوره همة در غرض هدف و وحدت این. کند می پیگیری را

 دیگر، به عبارت. دارد وجود نیز بقره سورة بزرگ، از جمله های سوره حتی و متوسط یا کوچک

 بر سوره، هر پراکندة به ظاهر های که آیه دارد داللت ویژگی این بر ها سوره هدف وحدت

 :1381گر،  دهد )خامه سوره می به منطقی ارتباطی و نظم که ای گونه به دارد. اشاره خاص غرضی
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 نام سوره، آیات آیات، سیاق قبیل گوناگونی از های روش از پژوهان قرآن و مفسّران. (011-010ص

 سوره، اسماء کلیدی های واژه سوره، بودن مدنی یا مکی سوره، نزول شأن سوره، پایانی و آغازین

 استفاده قرآن های سوره مقاصد و به اهداف یابی راه برای قرآنی، قصص و مقطعه حروف حسنی،

 (.018-04ص :1381 گر، )خامهاند  کرده

 تحلیل مضمون .1-2

 در زبان انگلیسی Themeمفهوم واژة مضمون در زبان فارسی نزدیک به معنای واژة 

 است. مضمون در زبان فارسی به معنای موضوع کالم، در میان گرفته شده، معنی و مقصودی که

 Theme(. 1110: ص3، ج1345 تعریف شده است )معین،شود،  از یک گفتار یا نوشتار فهمیده می

ای  مایه در زبان انگلیسی به معنای مبحث، ماده، مایه، موضوع اساسی، زمینه، مضمون اصلی یا درون

 :1، ج1345 شود، تعریف شده است )معین، که در آثار ادبی به ویژه در داستان مطرح می

 (.1131ص

ون ارائه شده که در واقع بازگشت همة آنها به این در اصطالح نیز، تعاریف متعددی از مضم

باشد و از آن  ای متمایز و تکرار شونده در متن می دهندة ویژگی نکته است که مضمون نشان

 درباره مهمی اطالعات کنندة توان با عنوان الگو یاد کرد. در یکی از آن تعاریف، مضمون، تبیین می

 در موجود الگوی مفهوم و معنی دهندة که تا حدی نشان شود تحقیق معرفی می سؤاالت و ها داده

 ها داده در (. در تعریفی دیگر، مضمون، الگوییBraun & Clarke, 2006ها است ) داده از ای مجموعه

پدیده  از هایی جنبه تفسیرکنندة حداکثر و مشاهدات دهندة سازمان کننده و توصیف حدأقل که

(. در یکی دیگر از تعاریف، مضمون، ویژگی (Boyatzis, 1998: P.4گردد  باشد، تعریف می می

 در نظر پژوهشگر نشانة درک و تجربة خاصی به شود که تعریف می متن در متمایزی و تکراری

توان  بنابراین، در مجموع می (.King & Horrocks, 2010: P.150است ) تحقیق سؤاالت با رابطه

تحقیق بیان  موضوع را درباره متمایز ای جالب و نکته است که الگویی مثابه گفت که مضمون به

: 1315جعفری و همکاران،  )عابدی شود می شناخته متعارف، شعور از استفاده با و کند می

 (. 131ص

 تحلیل شناخت، برای مثابة یک روش نیز، به روشی با توجه به این تعاریف، تحلیل مضمون به
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به عبارت  .(113ص: 1315)نکونام، شود  یف میتعر کیفی های داده در موجود الگوهای و گزارش

 به را و متنوع پراکنده های و داده است متنی های داده تحلیل برای تحلیل مضمون، فرایندی دیگر،

 (.Braun & Clarke, 2006کند ) می تبدیل و تفصیلی غنی هایی داده

اساس  نیبر هم .انجام شده است نیمضمون در شبکه مضام گاهیبراساس جا پژوهش حاضر

 است. هیدهنده و پا سازمان ر،یمضمون فراگ گردیده،که استفاده  یمضمون میتقس نوع

 ابزار پژوهش .1-1

برای شناخت مضامین در سوره حضرت محمد)ص( به آیات و مفاهیم کلیدی، مفاهیم 

تکراری، مفاهیم مکنون توجه شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش محوریت اصلی با 

برای تجزیه و  MAXQDAافزار  باشد و نیازمند یک تجزیه و تحلیل کیفی بود، از نرم می مفاهیم

 ها استفاده شد.  تحلیل داده

 مضامین شبکه در مضامین . جایگاه4

 دهـش راجـاستخ «ص»محمد ورهـس از مضامین هـشبک در مضامین ایگاهـج بخش این در

 .است

 تحلیل روش کاربست طریق از محمد)ص(حضرت  سورۀ سیاق به توجه با غرض کشف .4-3

 مضمونی

 بندی دسته از حضرت محمد)ص( بررسی شده، پس سورة آیات مجموعة ابتدا قسمت، این در

  گردید. بررسی، کدگذاری مضمون تحلیل روش از استفاده با دسته هر آیات، آیات

 نیز نهایت در و شده استخراج دسته هر دهندة سازمان مضامین و سپس ای پایه مضامین ابتدا در

ادغام  یکدیگر در مشابه مضامین و مقایسه دیگر های با دسته دسته هر دهندة سازمان مضامین

  گردید.

 .شد استخراج سوره مضامین فراگیر طریق، بدین نیز آخر در

مضمون  تحلیل سپس و حضرت محمد)ص( سورة آیات بندی دسته ،1 جدول شماره در

 است. آمده سورة حضرت محمد)ص( ای شبکه
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 شبکه مضامین -3جدول

 مضامین پایه آیات 
مضامین 

 دهنده سازمان

مضامین 

 فراگیر

ِه َأَضَلّ َأْعَماَلُهْم  1 وا َعن َسِبیِل الَلّ ِذيَن َکَفُروا َوَصُدّ   اَلّ
کنند تا  تالش می کافران در مقام نبرد. 1

 با خود همراه سازند دیگران را
مضمون  .1

دهنده  سازمان
و  23، 1آیات 
23، 8 ،9 :

 براى آمادگى
نابودی اهل 
 کفر در جهاد

ضرورت . 1
برای  جهاد

جدایی حق 
 از باطل

3 
ِذيَن  اِلَحاِت  َوَعِمُلوا آَمُنوا َواَلّ َل  ِبَما َوآَمُنوا الَصّ  َعَلی ُنِزّ
د   ِهْم  ِمن اْلَحُقّ  َوُهوَ  ُمَحَمّ ِبّ َر  َرّ َئاِتِهْم  َعْنُهْم  َکَفّ  َوَأْصَلَح  َسِیّ
  َباَلُهْم 

 کفّار با تهدید برای امید به مومنان خداوند .3
 اصلح» مؤمنین به بشارت و «اعمالهم اضلّ»

 .کند مى دلجویى ایمان اهل و پیامبر)ص( از «بالهم

2 
ِذيَن  ِبَأنَّ  َذِلَك  َبُعوا َکَفُروا الَّ ِذيَن  َوَأنَّ  اْلَباِطَل  اتَّ  آَمُنوا الَّ

َبُعوا ِهْم  ِمْن  اْلَحقَّ  اتَّ هُ  َيْضِرُب  َکَذِلَك  َربِّ اِس  اللَّ   َأْمَثاَلُهْم  ِللنَّ

گیرد،  قرار حقّ مقابل در که راهی هر .2
باطل،  و حق میان و است اساس بی و باطل

 ندارد. وجود سومی راه

3 

ِذيَن  َلِقیُتُم  َفِإَذا َقاِب  َفَضْرَب  َکَفُروا الَّ  َأْثَخْنُتُموُهْم  ِإَذا َحتَّی الرِّ
وا ا اْلَوَثاَق  َفُشدُّ ا َفِإمَّ ا َبْعُد  َمنًّ ِإمَّ  اْلَحْرُب  َتَضَع  َحتَّی ِفَداءً  َو
هُ  َيَشاءُ  َوَلوْ  َذِلَك  َأْوَزاَرَها  َبْعَضُکْم  ِلَیْبُلوَ  َوَلِکْن  ِمْنُهْم  اَلْنَتَصَر  اللَّ
ِذيَن  ِبَبْعض   هِ  َسِبیِل  ِفي ُقِتُلوا َوالَّ   ْم َأْعَماَلهُ  ُيِضلَّ  َفَلْن  اللَّ

 از یا و ظلم از جهاد، جلوگیری از هدف .3
 است. ستم و ظلم بردن بین

مضمون  .3
دهنده  سازمان

 ،5، 3، 2آیات 
: اهمیت و 6

 نبرد ضرورت
 با مؤمنان
 دین دشمنان

  َباَلُهْم  َوُيْصِلُح  َسَیْهِديِهْم  5
 مقدّس ذات کارهای مجاهد را مدیریّت .5

 دارد. عهده بر خداوند

ُيْدِخُلُهُم  6 ةَ  َو َفَها اْلَجنَّ  بهشت سرنوشت مجاهدان است. .6  َلُهْم  َعرَّ

7 
َها َيا ِذيَن  َأيُّ هَ  َتْنُصُروا ِإنْ  آَمُنوا الَّ ْت  َيْنُصْرُکْم  اللَّ ُيَثبِّ  َو

 َأْقَداَمُکْم 
 نشر جهت در عملی ایمان، اقدام الزمه .7
 .است الهی دین گسترش و

 مضمون .2
دهنده  سازمان

: 9 ،8، 7آیات 
 مؤمنان پیروزی

 هالکت و
 دشمنان

ِذيَن  8  اعمال است. نابودی و تباهی کفر، مایه .8  َأْعَماَلُهْم  َوَأَضلَّ  َلُهْم  َفَتْعًسا َکَفُروا َوالَّ

ُهْم  َذِلَك  9 هُ  َأْنَزَل  َما َکِرُهوا ِبَأنَّ   َأْعَماَلُهْم  َفَأْحَبَط  اللَّ
 خداوند های فرمان به نسبت که کسی .9

 .ندارد ارزشی است، کارهایش ناراضی

11 
ْرِض  ِفي َيِسیُروا َأَفَلْم 

َ
ِذيَن  َعاِقَبةُ  َکانَ  َکْیَف  َفَیْنُظُروا اْْل  الَّ

َر  َقْبِلِهْم  ِمْن  هُ  َدمَّ   َأْمَثاُلَها َوِلْلَکاِفِريَن  َعَلْیِهْم  اللَّ
های  فساد و ویرانی حاصل از قدرت. 11

 مادی
مضمون  .3

دهنده  سازمان
: 13-11 آیات

گیری از  عبرت
 تاریخ

11 
هَ  ِبَأنَّ  َذِلَك  ِذيَن  َمْوَلی اللَّ  َمْوَلی اَل  اْلَکاِفِريَن  َوَأنَّ  آَمُنوا الَّ
  َلُهْم 

 گذشتگان، هالکت از غافل، افراد .11
 گیرند. نمی عبرت

13 
هَ  ِإنَّ  ِذيَن  ُيْدِخُل  اللَّ اِلَحاِت  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَّ ات   الصَّ  َجنَّ

ْنَهاُر  َتْحِتَها ِمْن  َتْجِري
َ
ِذيَن  اْْل ُعونَ  َکَفُروا َوالَّ  َيَتَمتَّ

ُکُلونَ  َيْأ ُکُل  َکَما َو ْنَعامُ  َتْأ
َ
اُر  اْْل  َلُهْم  َمْثًوى َوالنَّ

 و تعظیم بهشتیان، تحقیر کفّار .13
 مشرکین،

12 
ْن  ةً  َأَشدُّ  ِهَي  َقْرَية   ِمْن  َوَکَأيِّ ِتي َقْرَيِتَك  ِمْن  ُقوَّ  َأْخَرَجْتَك  الَّ

  َلُهْم  َناِصَر  َفاَل  َأْهَلْکَناُهْم 
 ای کننده و یاری بوده دوزخ در منافقین .12

 .ندارد وجود
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 مضامین پایه آیات 
مضامین 

 دهنده سازمان

مضامین 

 فراگیر

13 
َنة   َعَلی َکانَ  َأَفَمْن  هِ  ِمْن  َبیِّ َن  َکَمْن  َربِّ  َعَمِلهِ  ُسوءُ  َلهُ  ُزيِّ

َبُعوا مضمون  .5 است.  برهان و دلیلمؤمن،  گاه تکیه .13  َأْهَواَءُهْم  َواتَّ
دهنده  سازمان

، 21 -21آیات 
17 ،31، 28 :

عبارت است از: 
برای جهاد، 
شناخت نقاط 
قوت و ضعف 
و مصادیق آن 

 الزم است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کسب  .3
دانش الزم 
برای انجام 

فریضه 
 جهاد 
 

 . شناخت2
 شئونات

 راه در جهاد
 خدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

ةِ  َمَثُل  ِتي اْلَجنَّ ُقونَ  ُوِعَد  الَّ  َغْیرِ  َماء   ِمْن  َأْنَهار   ِفیَها اْلُمتَّ
ْر  َلْم  َلَبن   ِمْن  َوَأْنَهار   آِسن   ة   َخْمر   ِمْن  َوَأْنَهار   َطْعُمهُ  َيَتَغیَّ

 َلذَّ
اِرِبیَن  ی َعَسل   ِمْن  َوَأْنَهار   ِللشَّ  ُکلِّ  ِمْن  ِفیَها َوَلُهْم  ُمَصفًّ
َمَراِت  ِهْم  ِمْن  َوَمْغِفَرة   الثَّ ارِ  ِفي َخاِلد   ُهوَ  َکَمْن  َربِّ  النَّ

َع  َحِمیًما َماءً  َوُسُقوا   َأْمَعاَءُهْم  َفَقطَّ

 متقین است. بهشت نتیجه اعمال .15
 . جایگاه بهشتیان16

16 
ی ِإَلْیَك  َيْسَتِمُع  َمْن  َوِمْنُهْم   َقاُلوا ِعْنِدَك  ِمْن  َخَرُجوا ِإَذا َحتَّ
ِذيَن  ِذيَن  ُأوَلِئَك  آِنًفا َقاَل  َماَذا اْلِعْلَم  ُأوُتوا ِللَّ هُ  َطَبَع  الَّ  اللَّ

َبُعوا ُقُلوِبِهْم  َعَلی   َأْهَواَءُهْم  َواتَّ

و  فاسد عمل و انگیزه انسان، با .17
 را خود دل شدن مهر زمینههواپرستی، 

 معارف و وحی فهم قابلیّت و کند می فراهم
 .دهد می دست از را الهی

ِذيَن  17   َتْقَواُهْم  َوآَتاُهْم  ُهًدى َزاَدُهْم  اْهَتَدْوا َوالَّ
 را انسان روحی پذیری، ظرفیّت  هدایت. 18

مضمون  .6 دهد. می توسعه
دهنده  سازمان
 ،23آیات 

برای  :39-38
نیاز به  جهاد،

بسیج منابع 
 قدرت است.

18 
اَعةَ  ِإالَّ  َيْنُظُرونَ  َفَهْل   َجاءَ  َفَقْد  َبْغَتةً  َتْأِتَیُهْم  َأنْ  السَّ

ی َأْشَراُطَها   ِذْکَراُهْم  َجاَءْتُهْم  ِإَذا َلُهْم  َفَأنَّ
 ایمان دالئل، باز هم تمام مشاهده با کفّار، .19

 هستند. مهلت آخرین شدن سپری منتظر و آورند نمی

19 
هُ  َفاْعَلْم  هُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنَّ  َوِلْلُمْؤِمِنیَن  ِلَذْنِبَك  َواْسَتْغِفْر  اللَّ

هُ  َواْلُمْؤِمَناِت  َبُکْم  َيْعَلُم  َواللَّ   .باشد آگاهانه باید توحید و ایمان .31  َوَمْثَواُکْم  ُمَتَقلَّ

31 

ِذيَن  َوَيُقوُل  َلْت  َلْواَل  آَمُنوا الَّ  ُمْحَکَمة   ُسوَرة   ُأْنِزَلْت  َفِإَذا ُسوَرة   ُنزِّ
ِذيَن  َرَأْيَت  اْلِقَتاُل  ِفیَها َوُذِکَر   َيْنُظُرونَ  َمَرض   ُقُلوِبِهْم  ِفي الَّ
  َلُهْم  َفَأْوَلی اْلَمْوِت  ِمَن  َعَلْیهِ  اْلَمْغِشيِّ  َنَظَر  ِإَلْیَك 

 بوده افراد آزمایش جهاد، میدان فرمان .31
آن است که  ترس از جهاد، شهیرو 

 .میکن یصادقانه عمل نم

31 
ْمُر  َعَزمَ  َفِإَذا َمْعُروف   َوَقْول   َطاَعة  

َ
هَ  َصَدُقوا َفَلوْ  اْْل  َلَکانَ  اللَّ

   َلُهْم  َخْیًرا
جهاد،  الهی فرمان برابر مؤمن، در .33

 است فرمانبردار سراپا

مضمون  .7
دهنده  سازمان

: 31،11،18آیات 
مدیریت جهاد با 

الهی سازنده و 
آمیز  موفقیت
 است.

33 
ْیُتْم  ِإنْ  َعَسْیُتْم  َفَهْل  ْرِض  ِفي ُتْفِسُدوا َأنْ  َتَولَّ

َ
ُعوا اْْل  َوُتَقطِّ

  َأْرَحاَمُکْم 
قرآن،  دستورات و دین از اعراض .32

 .است تباهی و فساد ساز زمینه

ِذيَن  ُأوَلِئَك  32 هُ  َلَعَنُهُم  الَّ ُهْم  اللَّ  َأْبَصاَرُهْم  َوَأْعَمی َفَأَصمَّ
 قاطعان و جنگ، فسادگران از فراریان .33

 هستند. خداوند نفرین رحم، مورد

ُرونَ  َأَفاَل  33   َأْقَفاُلَها ُقُلوب   َعَلی َأمْ  اْلُقْرآنَ  َيَتَدبَّ
 و هستند قرآن در تدبّر به مأمور همه .35

 ندارد. خاصی گروه به تدبّر، اختصاص

مضمون  .8
دهنده  سازمان

 ،35-33 آیات
: جهاد، 38

عرصه امتحان 
 الهی است.

35 
ِذيَن  ِإنَّ  وا الَّ َن  َما َبْعدِ  ِمْن  َأْدَباِرِهْم  َعَلی اْرَتدُّ  َلُهُم  َتَبیَّ

ْیَطانُ  اْلُهَدى َل  الشَّ   َلُهْم  َوَأْمَلی َلُهْم  َسوَّ
 آگاهی و است واضح و حق، روشن راه .36

 .باشد آور می مسئولیّت آن درک و



 11 ...و ساختاری های سیاسی سورۀ حضرت محمد)ص( مبتنی بر تفسیر داللت

 مضامین پایه آیات 
مضامین 

 دهنده سازمان

مضامین 

 فراگیر

36 
ُهْم  َذِلَك  ِذيَن  َقاُلوا ِبَأنَّ َل  َما َکِرُهوا ِللَّ هُ  َنزَّ  ِفي َسُنِطیُعُکْم  اللَّ

ْمرِ  َبْعِض 
َ
هُ  اْْل   ِإْسَراَرُهْم  َيْعَلُم  َواللَّ

کفّار و دشمنان اسالم  منافقان با .37
 .هستنددست  هم

مضمون  .9
دهنده  سازمان
 ،37آیات 

39-21 ،23 :
مانور قدرت 

در  ،جهاد
برخورد قاطع با 
دلسردکنندگان 
 از جهاد است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. کسب 3
دانش الزم 
برای انجام 

فریضه 
 جهاد 
 

 . شناخت2
 شئونات

 راه در جهاد
 خدا

ْتُهُم  ِإَذا َفَکْیَف  37  َوَأْدَباَرُهْم  ُوُجوَهُهْم  َيْضِرُبونَ  اْلَماَلِئَکةُ  َتَوفَّ
 به حق، برابر در را دیگران که آنان .38

 عذاب، و ذلّت کنند، با می دعوت مقاومت
 .داد خواهند جان

38 
ِذيَن  َحِسَب  َأمْ  هُ  ُيْخِرَج  َلْن  َأنْ  َمَرض   ُقُلوِبِهْم  ِفي الَّ  اللَّ

 منافقان باید افشاء گردند. .39  َأْضَغاَنُهْم 

39 
َرْيَناَکُهْم  َنَشاءُ  َوَلوْ 

َ
ُهْم  ِبِسیَماُهْم  َفَلَعَرْفَتُهْم  َْل  ِفي َوَلَتْعِرَفنَّ

هُ  اْلَقْوِل  َلْحِن   َأْعَماَلُکْم  َيْعَلُم  َواللَّ
حقانیت آشکار پیامبر)ص( و یاران . 21

 صدیقش

21 
ُکْم  ی َوَلَنْبُلَونَّ اِبِريَن  ِمْنُکْم  اْلُمَجاِهِديَن  َنْعَلَم  َحتَّ  َوالصَّ

 َأْخَباَرُکْم  َوَنْبُلوَ 
 بسیار نقش و استقامت، جهاد، صبر در .21

 .دارد مهمی
مضمون  .11

دهنده  سازمان
 ،35 ،15 آیات

یقیق  :25-27
ظلم به نابودی 
 و باطل.

21 
ِذيَن  ِإنَّ  وا َکَفُروا الَّ هِ  َسِبیِل  َعْن  َوَصدُّ وا اللَّ ُسوَل  َوَشاقُّ  الرَّ

َن  َما َبْعدِ  ِمْن  وا َلْن  اْلُهَدى َلُهُم  َتَبیَّ هَ  َيُضرُّ  َشْیًئا اللَّ
  َأْعَماَلُهْم  َوَسُیْحِبُط 

کافران دیگران را از اعمال نیك  .23
 دارند. بازمی

23 
َها َيا ِذيَن  َأيُّ هَ  َأِطیُعوا آَمُنوا الَّ ُسوَل  َوَأِطیُعوا اللَّ  َواَل  الرَّ

  َأْعَماَلُکْم  ُتْبِطُلوا
نجات مومنین به اطاعت از خدا و . 22

 رسول است.

22 
ِذيَن  ِإنَّ  وا َکَفُروا الَّ هِ  َسِبیِل  َعْن  َوَصدُّ  َوُهْم  َماُتوا ُثمَّ  اللَّ

ار   هُ  َيْغِفَر  َفَلْن  ُکفَّ  َلُهْم  اللَّ
توانند توبه  کفار تا قبل از مرگ می .23

 کنند.

23 
ْلِم  ِإَلی َوَتْدُعوا َتِهُنوا َفاَل  ْعَلْونَ  َوَأْنُتُم  السَّ

َ
هُ  اْْل  َمَعُکْم  َواللَّ

  َأْعَماَلُکْم  َيِتَرُکْم  َوَلْن 

 هیبه مسلمانان روح ،جهاد نیموافق .25
و ارزش آنان را به خودشان تذکّر  داده

 . دهند یم

مضمون  .11
دهنده  سازمان

 آیات
15-16، 19: 

یقین به حمایت 
مثابه  خداوند به
 است. قدرت نرم

25 
َما ْنَیا اْلَحَیاةُ  ِإنَّ ِإنْ  َوَلْهو   َلِعب   الدُّ ُقوا ُتْؤِمُنوا َو  ُيْؤِتُکْم  َوَتتَّ

  َأْمَواَلُکْم  َيْسَأْلُکْم  َواَل  ُأُجوَرُکْم 
 خود در راه جهاد به نباید مؤمن، .26

 دهد راه سستی

 دلبستگی به دنیا مانع جهاد است. .27 َأْضَغاَنُکْم  َوُيْخِرْج  َتْبَخُلوا َفُیْحِفُکْم  َيْسَأْلُکُموَها ِإنْ  26

27 

هِ  َسِبیِل  ِفي ِلُتْنِفُقوا ُتْدَعْونَ  َهُؤاَلءِ  َأْنُتْم  َها  َمْن  َفِمْنُکْم  اللَّ
َما َيْبَخْل  َوَمْن  َيْبَخُل  هُ  َنْفِسهِ  َعْن  َيْبَخُل  َفِإنَّ  اْلَغِنيُّ  َواللَّ
ِإنْ  اْلُفَقَراءُ  َوَأْنُتُم  ْوا َو  َيُکوُنوا اَل  ُثمَّ  َغْیَرُکْم  َقْوًما َيْسَتْبِدْل  َتَتَولَّ

  َأْمَثاَلُکْم 

 انفاق است. یکی از مصادیق جهاد .28

مضمون  .13
دهنده  سازمان

، 18 ،22آیات 
: توجه به 33 ،33

 آثار جانبی جهاد.

 اسالم، شرط حیات است. دشمنان با جهاد و مضمون نهایی: آمادگی جنگ
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 دهد می نشان ای شبکه مضمون تحلیل ابزار از استفاده با حضرت محمد)ص( سورة سیاق بررسی

تمام آیات حول محور آن تنظیم گردیده است. که موضوع جهاد، مضمون فراگیر این سوره بوده و 

نماید که  به طوری که در این سوره با تشویق مومنان به امر جهاد سه موضوع را حول آن مطرح می

 دانش باطل، کسب از حق جدایی برای جهاد باشند. از جمله ضرورت به عنوان مضامین فراگیر می

مدل  1در شکل شماره باشد، خدا می راه در دجها شئونات جهاد و شناخت فریضه انجام برای الزم

 آن ترسیم شده است.

 
 مضامین فراگیر سوره حضرت محمد)ص( -3شکل 

 حضرت محمد)ص( سورۀ انتهایی و ابتدایی آیات بررسی طریق از غرض کشف .4-2

مؤمنان  حقانیت و دین دشمنان راه بودن بررسی آیات ابتدایی سوره حضرت محمد)ص(، باطل 

ِه َأَضَلّ َأْعَماَلُهْم »دهد، مانند آیه اول این سوره:  را نشان می وا َعن َسِبیِل الَلّ ِذيَن َکَفُروا َوَصُدّ (، 1)محمد، «اَلّ

بندند، هرچند اعمال نیک داشته باشند،  کافران و کسانی که راه مومنان را در پیمودن حقیقت می»

ِذيَن »م و سوم این سوره: . همچنین آیه دو«گردد همه آنها نابود می اِلَحاِت  َوَعِمُلوا آَمُنوا َواَلّ  ِبَما َوآَمُنوا الَصّ
َل  د   َعَلی ُنِزّ ِهْم  ِمن اْلَحُقّ  َوُهَو  ُمَحَمّ ِبّ َر  َرّ َئاِتِهْم  َعْنُهْم  َکَفّ ِذيَن  ِبَأَنّ  َذِلَك » ،(0،)محمد «َباَلُهْم  َوَأْصَلَح  َسِیّ  َکَفُروا اَلّ

َبُعوا ِذيَن  َوَأَنّ  اْلَباِطَل  اَتّ َبُعوا آَمُنوا اَلّ ِهْم  ِمن اْلَحَقّ  اَتّ ِبّ هُ  َيْضِرُب  َکَذِلَك  َرّ اِس  الَلّ ، که میان (3،)محمد «َأْمَثاَلُهْم  ِللَنّ

مومنان و کافران در رفتار و کردارشان تفاوت قائل شده، به طوری که هر یک به مسیری جدا از 

جهاد با 
دشمنان 

 اسالم

شناخت 
شئونات 

جهاد در راه 
 خدا 

کسب دانش 
الزم برای 

انجام فریضه  
 جهاد

ضرورت 
جهاد  برای 

جدای حق از 
 باطل
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 روند.  یکدیگر می

و ایمان، در آیات چهارم تا ششم وظیفه مومنان را جهاد در راه  بعد از مشخص شدن مسیر کفر

ِذيَن  َلِقیُتُم  َفِإذا»شمارد. در آیه سوم بیان شده است که:  خدا علیه کفار برمی َقاِب  َفَضْرَب  َکَفُروا اَلّ ی الِرّ  َحَتّ
وا َأْثَخنُتُموُهْم  ِإَذا ا اْلَوَثاَق  َفُشُدّ ا َفِإَمّ ا َبْعُد  َمًنّ ِإَمّ ی اءِفَد  َو هُ  َيَشاء َوَلْو  َذِلَك  َأْوَزاَرَها اْلَحْرُب  َتَضَع  َحَتّ  ِمْنُهْم  اَلنَتَصَر  الَلّ

َیْبُلَو  َوَلِکن ِذيَن  ِبَبْعض   َبْعَضُکم ِلّ هِ  َسِبیِل  ِفي ُقِتُلوا َواَلّ . در ادامه جهاد را (1،)محمد «َأْعَماَلُهْم  ُيِضَلّ  َفَلن الَلّ

ُيْصِلُح  َسَیْهِديِهْم »نماید:  عاملی برای هدایت و صلح معرفی می و جهادگران را  (0،)محمد «َباَلُهْم  َو

ُيْدِخُلُهُم »دهد:  وعده بهشت می ةَ  َو َفَها اْلَجَنّ . بنابراین، جداسازی مسیر شرک و کفر (4،)محمد «َلُهْم  َعَرّ

های مختلفی  و مومنان بوده و برای مقابله با شرک و کفر راه از حق و حقیقت محل افتراق کافران

 اند، به جهاد پرداخته و آنها را از ایستاده جنگ به شما برابر در که کافرانی در مقابل»وجود دارد، 

 نماید:  بیان می این گونهجهاد را  از همچنین خداوند متعال هدف. «بردارید میان

 الهی آزمایش های زمینه از جهاد، یکی و جنگستم:  و ظلم بردن بین از یا و ظلم از جلوگیری

کشورگشایی، استعمار،  خداست، نه دین حفظ اسالم، برای در ، جهاد«ِلَیْبُلَوا َبْعَضُکْم ِبَبْعض  ». است

 ولی شوند، می شهید بعضی جنگ، در . گرچه«الّلهِ  َسِبیِل  ِفی»... و رقابت، انتقام، حسادت تهدید،

 َفَلْن  الّلهِ  َسِبیِل  ِفی ُقِتُلوا». شود نمی تباه هرگز آنان زحمات و رساند می ثمر به را اهدافشان خداوند
 شهداء، پیروزمندان و آزمایش کفّار، وسیله و الهی آزمایش جنگ، میدان .(1،)محمد «َأْعماَلُهْم  ُيِضلَّ 

ِذيَن  َو  ِبَبْعض   َبْعَضُکْم  ِلَیْبُلَوا» آزمایش هستند، این  .(1،)محمد «َأْعماَلُهْم  ُيِضلَّ  َفَلْن ...  ُقِتُلوا الَّ

جهاد را بیان  در سستی ( عواقب33-38بررسی آیات پایانی سوره حضرت محمد)ص( )آیات 

 و هدایت های راه ارائه با کند. خداوند نموده و سپس حّب به دنیا را عامل اصلی این سستی بیان می

َن ». نماید می حجّت اتمام مردم کمال، با  و حقّ، تکلیف . شناخت(30 ،)محمد «اْلُهدى َلُهُم  َتَبیَّ

کند. در این میان مقابله با کافرانی که به ستیز علیه مسلمانان اقدام  می بیشتر را انسان مسئولیّت

ای نیز از فرمان الهی  کند. در این میان عده اند، واجب بوده و وظیفه جهاد را معین می نموده

کنند. عاقبت اعمال آنها باطل بوده، هرچند اعمال خوبی  این امر کوتاهی می سرپیچی کرده و یا در

در غیر این . است رسول و خدا فرامین از اطاعت و بودن ایمان، تسلیم داشته باشند، زیرا الزمه

َها َيا»صور موجب باطل شدن اعمال آدمی شده، هرچند اعمال خوبی نیز باشد،  ِذيَن  َأُيّ  واَأِطیُع  آَمُنوا اَلّ
هَ  ُسوَل  َوَأِطیُعوا الَلّ . در ادامه خداوند متعال مردم را به انفاق فرمان (33،)محمد «َأْعَماَلُکْم  ُتْبِطُلوا َواَل  الَرّ
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داده و اینکه در این زمینه بخل نورزند. خداوند متعال به این مطلب نیز اشاره دارد که انفاق، عاملی 

باشد. در نهایت بخل ورزیدن و عدم انفاق را  نیاز مطلق می برای رشد خود فرد است. خداوند بی

ُيْخ  َتْبَخُلوا َفُیْحِفُکْم  َيْسَأْلُکُموَها ِإن»نماید،  نکوهش و سرزنش می  َهاَأنُتْم »(، 31،محمد) «َأْضَغاَنُکْم  ِرْج َو
هِ  َسِبیِل  ِفي ِلُتنِفُقوا ُتْدَعْوَن  َهُؤاَلء ن َفِمنُکم الَلّ َما َيْبَخْل  َوَمن َيْبَخُل  َمّ ْفِسهِ  َعن َيْبَخُل  َفِإَنّ هُ  َنّ  اْلُفَقَراء َوَأنُتُم  اْلَغِنُيّ  َوالَلّ

ِإن ْوا َو (. با توجه به موضوع جهاد که مضمون 38 ،محمد) «َأْمَثاَلُکْم  َيُکوُنوا اَل  ُثَمّ  ُکْم َغْیَر  َقْوًما َيْسَتْبِدْل  َتَتَوَلّ

شود جهاد در  فراگیر این سوره است، با دقت نظر در آیات ابتدایی و انتهایی سوره، مشخص می

ست. کنند، الزم ا مقابل کفاری که راه مسلمین را سدّ نموده و در مقابل مسلمانان اقدام به پیکار می

زنند. اینان افرادی هستند که در  در این میان افرادی هم وجود دارند که از این دستور الهی سربازمی

های دلبستگی آنها به دنیا نیز به واسطه بخل ورزیدن و  زندگی خویش حّب به دنیا داشته و نشانه

 گردد. عدم انفاق مشخص می

 کشف غرض از طریق مکّی و یا مدنی بودن سوره حضرت محمد)ص( .4-1

 اصلی غرض کشف جهت ساختاری تفسیر در که است هایی روش از یکی بودن مدنی یا مکی

 )طباطبائی، سوره حضرت محمد)ص( در مدینه نازل شده است که آنجا از. شود می سوره استفاده

های مدنی پرداختن به موضوع  قتضای سوره(، لذا ا115: ص1380 شیرازی، ؛ مکارم308ص :1311

 (.08ق: ص1158 اند )ثعلبی، جهاد و مبارزه با کفاری است که علیه مسلمانان به قتال پرداخته

 کشف غرض از طریق نام سوره حضرت محمد)ص( .4-4

 اصلی غرض کشف برای ساختاری تفسیر در ها روش از دیگر یکی نیز سوره نام به توجه

( ص)محمد نام آن، دوم آیه در که شده نامیده محمد دلیل این به سوره آید. این  می به شمار سوره

 بیشتر که بوده سوره محتوای نیز گذاری نام این دلیل. باشد می قتال سوره این دیگر نام. است آمده

شود  می آغاز عبارت همین با نامند، چراکه می نیز «کفروا الذین» را سوره این. است جهاد درباره

 (.1001: ص1311 ی،خرمشاه)

 های سیاسی سوره حضرت محمد)ص( نسبت به مضمون نهایی . داللت5

با توجه به اینکه مضمون نهایی سوره حضرت محمد در رابطه با موضوع جهاد است، بر این 
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 گردد. های سیاسی با موضوع جهاد بررسی می اساس، نسبت داللت

 جهاد  .5-3

ضربه  مسلمانان و اسالم به و گردیده ایجاد فرصتی تا تندتالش هس در همواره اسالم دشمنان

 بیکار دشمنان و دارد دشمن خدا راه ،(ص)محمد حضرت سوره اول آیه به توجه با کنند. وارد

های مقابله با کفار و دشمنان اسالم، جهاد  بنابراین، یکی از راه .«صّدوا عن سبیل الّله» نشینند، نمى

 است.

 حکم جهاد .5-3-3

 و خدا فرامین از اطاعت و بودن ایمان، تسلیم بر مسلمانان واجب بوده و اساساً الزمه جهاد

َها يا» است، رسول ِذيَن  َأيُّ ُسوَل  َأِطیُعوا َو  الّلهَ  َأِطیُعوا آَمُنوا الَّ  و عقل نظر دفاع، از و جهاد (.33 ،)محمد «الرَّ

 َلکاَن » ،(خدا نه)است انسان نفع جهاد، به به خداوند . فرمان«َمْعُروف   َقْول  ». است پسندیده فطرت
آن،  لزوم دالیل که است جایی در (. این نکته نباید فراموش شود که جهاد01،)محمد «َلُهْم  َخْیراً 

 (. 05،)محمد «ُمْحَکَمه   ُسوَره  » باشد روشن و محکم

 فلسفه جهاد  .5-3-2

 از جهاد، جلوگیری از هدف که بدانیم باید. سپرد فراموشی به را جهاد وجودی فلسفه نباید

باشد،  می اسالم های  سفارش از اسیران بخشش و عفو لذا است، ستم و ظلم بردن بین از یا و ظلم

ا َفِإّما»  َفَضْرَب » است، الزم قدرت اسالمی، هم جهاد در بنابراین، .(1،)محمد «ِفداءً  ِإّما َو  َبْعُد  َمنًّ
قاِب  ا َفِإّما» مهربانی، و عطوفت هم و( 1، )محمد «الرِّ  این از یکی .(1 ،)محمد «ِفداءً  ِإّما َو  َبْعُد  َمنًّ

باشد،  می مقدّم عوض با کردن آزاد عوض، بر گرفتن اسیران، بدون کردن ها این است که آزاد نمونه

ا َفِإّما» کشورگشایی،  خدا است، نه دین حفظ اسالم، برای در جهاد .(1 ،)محمد «ِفداءً  ِإّما َو  َبْعُد  َمنًّ

 جهاد گفت باید نهایت در .(1،)محمد «الّلهِ  َسِبیِل  ِفی»... و رقابت، انتقام، حسادت استعمار، تهدید،

 از یکی .(1،)محمد «ِبَبْعض   َبْعَضُکْم  ِلَیْبُلَوا» است، الهی آزمایش های زمینه از یکی خدا راه در

 َحّتی» شوند، می رسوا جبهه در منافقان .است جنگ ها، میدان انسان شناسایی و آزمایش بسترهای
 قرار الهی آزمون مورد عمل صحنه انسان، در سخنان و ادّعاها .(31،)محمد «ِمْنُکْم  اْلُمجاِهِديَن  َنْعَلَم 

 َنْبُلَوا» است، عملی های آزمون در الهی، موفقیّت ارزیابی معیار .(31،)محمد «َأْخباَرُکْم  َنْبُلَوا» گیرند، می
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است،  احکام از یکی نیست، بلکه الهی های فرمان اصلی هدف جهاد و جنگ .(31،)محمد «َأْخباَرُکْم 

ِذيَن  َرَأْيَت  اْلِقتاُل  ِفیَها ُذِکَر » است، افراد آزمایش جهاد، میدان فرمان (.05،)محمد «اْلِقتاُل  ِفیَها ُذِکَر »  «... الَّ
قاِب  َفَضْرَب » ،است خداوند دین یاری مصادیق از محارب، یکی کفّار با جهاد .(05،)محمد  ِإْن ...  الرِّ
 .(1،)محمد «الّلهَ  َتْنُصُروا

 مواضع افراد در برابر جهاد .5-3-1

 گردند: در برابر فرمان جهاد، افراد به چند دسته تقسیم می

 و ذلّت کنند، با می دعوت مقاومت به حق برابر در را دیگران که آنان مخالفان جهاد: (الف

ْتُهُم  ِإذا َفَکْیَف »داد،  خواهند جان عذاب  َحّتی» شوند، می رسوا جبهه در منافقان (.01 ،)محمد «... َتَوفَّ
 مخالفان های توطئه تیررس در و پذیر ناراضی، آسیب افراد .(31 ،)محمد «ِمْنُکْم  اْلُمجاِهِديَن  َنْعَلَم 

ِذيَن  قاُلوا» ،هستند دلیل مخالفت یک عده با جهاد، ترس آنها  .(04 ،)محمد «َسُنِطیُعُکْم ...  َکِرُهوا ِللَّ

 با را خود جهاد، مرگ فرمان با ایمان سست افراد و است بیماردلی جهاد، نشانه از باشد. ترس می

ِبِهْم  ِفی»، بیند می را مرگ احتضار، انسان حال در که گونه همان بینند، می چشم  ِإَلْیَک  َيْنُظُروَن  َمَرض   ُقُلو
 اما نیستند، کفار و منافقین گروه این افراد جزء اگرچه .(05 ،)محمد «اْلَمْوِت  ِمَن  َعَلْیهِ  َمْغِشیِّ الْ  َنَظَر 

 «الّلهَ  َصَدُقوا َفَلْو » کنیم، نمی عمل صادقانه که است جهاد، آن از ترس ریشه. ترسند می جهاد از
 .(01 ،)محمد

 تذکّر خودشان به را آنان ارزش و دهند می روحیه مسلمانان موافقین جهاد به ب( موافقین جهاد:

ْعَلْوَن  َأْنُتُم  َو » ،دهند می
َ
 این و جهاد هستند فرمان انتظار در . مؤمنان(30 ،)محمد «َمَعُکْم  الّلهُ  َو  اْْل

 . آورند می زبان به پیوسته را خود آمادگی

 دهند. افراد را سر میگیرند، شعار جهاد  افرادی هستند که وقتی با مومنان قرار می پ( منافقین:

 حتّی و پشتیبانی، حمایت هستند، وعده ناراضی و ناراحت الهی احکام از که کسانی به منافق

ْمرِ  َبْعِض  ِفی َسُنِطیُعُکْم » ،دهند می اطاعت
َ
 دست هم اسالم، دشمنان کفّار با . منافقان(04، )محمد «اْْل

ْمرِ  َبْعِض  ِفی َسُنِطیُعُکْم » هستند،
َ
 است، کفّار و ناراضیان با ارتداد، همدلی . نشانه(04 ،)محمد «اْْل

وا»  حقّ اهل خواصّ میان در تفرقه و تشکیک فکر در . منافقان(04 ،)محمد «َسُنِطیُعُکْم ...  ِاْرَتدُّ

ِذيَن  قاُلوا ... َيْسَتِمُع » هستند،  .(14 ،)محمد «اْلِعْلم ُأوُتوا ِللَّ
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 کیفیت جهاد .5-3-4

 کفار مقابل در جهاد برابر در را خود و نموده حفظ را خود آمادگی دائم طور به باید مسلمانان

قاِب  َفَضْرَب » باشد، شجاع و دیده آماده، آموزش باید مسلمان رزمنده زمینه این در. نمایند آماده  «الرِّ
 جنگ صحنه نشده، گیر زمین و نیامده در پای از دشمن تا نبرد موقع در وسیله بدین ، تا(1،)محمد

 هدف .(1،)محمد «َأْثَخْنُتُموُهْم  ِإذا َحّتی» نباشید، غنائم جمع و گرفتن اسیر فکر به و نکرده ترک را

قاِب » باشد، حساس و کلیدی دشمن، نقاط به حمله در اصلی  که ای دسته آن کفار با نبرد در ،«الرِّ

 جنگ به شما برابر در که را آنان کافران، تنها میان از بلکه نمود، نبرد آنها با نباید اند، شده تسلیم

 َفِإّما» شود، تفویض فرمانده به اختیاراتی باید جبهه در «َلِقیُتُم  َفِإذا». برداشت میان از اند، باید ایستاده
ا َها يا»دهد،  راه سستی خود به . مؤمن، نباید(1،)محمد «ِفداءً  ِإّما َو  َبْعُد  َمنًّ ِذيَن  َأيُّ  «َتِهُنوا َفال...  آَمُنوا الَّ

 . پیشنهاد«َتِهُنوا َفال» است، پیروزی اساسی داخلی، شرط جبهه استحکام و . صالبت(30،)محمد

ْلِم  ِإَلی َتْدُعوا َو  َتِهُنوا َفال» گردد، نمی مطرح ایمان جبهه جانب سازش، از و صلح  . در(30، )محمد «السَّ

 .(31،)محمد «الّصاِبِريَن  َو  ِمْنُکْم  اْلُمجاِهِديَن » دارد، مهمی بسیار نقش و استقامت جهاد، صبر

 جایگاه جهادگران و کفار .5-3-5

 . خداوند، پاداش(30، )محمد «َمَعُکْم  الّلهُ  َو » است، مجاهد مؤمنان با همواره الهی امدادهای

 شهید بعضی جنگ، . در(30 ،)محمد «َأْعماَلُکْم  َيِتَرُکْم  َلْن  َو » است، نموده تضمین را مجاهدان

 ِفی ُقِتُلوا» شود، نمی تباه هرگز آنان زحمات و رساند می ثمر به را اهدافشان خداوند ولی شوند، می
شهداء،  و آزمایش کفّار، وسیله و الهی آزمایش . جنگ، میدان(1،)محمد «َأْعماَلُهْم  ُيِضلَّ  َفَلْن  الّلهِ  َسِبیِل 

ِذيَن  َو  ِبَبْعض   َبْعَضُکْم  ِلَیْبُلَوا» آزمایش هستند، این پیروزمندان . (1،)محمد «َأْعماَلُهْم  ُيِضلَّ  َفَلْن ...  ُقِتُلوا الَّ

جایگاه جهادگران در راه خداوند، بهشت بوده، چه کشته شوند و چه کفار را به هالکت برسانند، 

هَ  ِإَنّ »اهل بهشت هستند،  ِذيَن  ُيْدِخُل  الَلّ اِلَحاِت  َوَعِمُلوا آَمُنوا اَلّ ات   الَصّ  «ْحِتَها النَهار...تَ  ِمن َتْجِري َجَنّ
ُکُل  َکما»فرجام، دوزخی است،  و پایان نظر از و حیوانی ماهیّت نظر کفّار، از . زندگی(10،)محمد  َتْأ
ْنعامُ 

َ
 مشرکان، کارساز و کفّار حامیان از یک قیامت، هیچ روز . در(10،)محمد «َلُهْم  َمْثوًى  الّناُر  َو  اْْل

 . بنابراین باید گفت:(11، )محمد «َلُهْم  َمْولی ال اْلکاِفِريَن  َأنَّ  َو » نیستند،

ِذيَن  ُأولِئَک ...  ُتْفِسُدوا» هستند، خداوند نفرین جهاد، مورد از فراریان )الف )محمد،  «الّلهُ  َلَعَنُهُم  الَّ
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 . ما است خود عملکرد الهی، نتیجه رحمت از (. محرومیّت03

 مولی الّله» آنها است، دادن دست از عامل کفر، و الهى بوده هاى حمایت جلب وسیله ایمان، )ب
 (.11)محمد، «لهم مولی ال الکافرين اّن  و آمنوا اّلذين

 مولی ال الکافرين اّن  و» نیستند، کارساز مشرکین، و کفّار حامیان از یک هیچ قیامت، روز در )پ
 .(11،)محمد «لهم

 

 با موضوع جهادسوره حضرت محمد)ص(  یاسیس یها نسبت داللت -1شکل

 گیری . نتیجه6

 تحلیل روش کاربست از استفاده با (ص)محمد حضرت سورة سیاق بررسی مجموع در

 و سوره این نام گرفتن نظر در نیز و سوره این انتهایی و ابتدایی آیات بررسی همچنین و مضمون

 جهاد با رابطه در سوره این نهایی مضمون که دهد می نشان( ص)محمد حضرت سوره بودن مدنی

 : مانند موضوعات است، دیگر و

 به حضرت محمد)ص( سوره در متعال خداوندباطل:  از حق جدایی برای جهاد الف( ضرورت

ایستادگی جبهه باطل علیه مسلمانان اشاره کرده و دلیل عمده این اقدام را به خطر افتادن منافع 

مخالفت و مبارزه در  نماید. بر همین اساس مخالفین اسالم همواره درصدد جبهه باطل معرفی می

 باشند. لذا، ضرورت جهاد در مقابله با آنها انکارناپذیر است.  جهت نابودی اسالم می

برای اقدام به هر امری، کسب  جهاد: فریضه انجام برای الزم مهارت و دانش ب( ضرورت کسب

 جهاد

 حکم جهاد

کیفیت  
 جهاد

جایگاه 
جهادگران 

 و کفار

مواضع 
افراد در 
 برابر جهاد

فلسفه 
 جهاد
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ضوع جهاد مهارت و دانش الزم برای به سرانجام رساندن آن الزم و بدیهی است. در رابطه با مو

 یرضرو بنابراین، باشند. می قدرت کسب نیازمند حق گسترش و خود حفظ برای حق نیز جبهه

 .کنند تالش حق، گسترش در از آن استفاده و قدرت آوردن بدست برای تا است

عالوه بر کسب قدرت و مهارت الزم، برای  خدا: راه در جهاد شئونات پ( ضرورت شناخت

انجام جهاد در این راستا، شئوناتی الزم است که جهادگر باید مزین بدان باشد، از جمله توکل و 

امید به خداوند، پیروی از دستورات الهی و ائمه اطهار)ع(، صبر و توکل در این مسیر، جلوگیری از 

 برد.  توان نام عدم تسلط کفار بر مسلمانان را می

 نهایی نیز شامل:  مضمون به نسبت( ص)محمد حضرت سوره سیاسی های عالوه بر این، داللت

 از اطاعت و بودن تسلیم ایمان، الزمه اساساً و بوده واجب مسلمانان بر جهاد جهاد: یك. حکم

 .است رسول و خدا فرامین

 عفو لذا و بوده ستم و ظلم بردن بین از یا و ظلم از جهاد، جلوگیری از هدف دو. فلسفه جهاد:

 .است اسالم های سفارش از اسیران بخشش و

ها در جهاد، برخورداری از آمادگی الزم و هدف قرار دادن  ترین کیفیت از مهم سه. کیفیت جهاد:

 دشمن است. به حمله در حساس و کلیدی نقاط

 به طوری که چه نموده، تضمین را مجاهدان خداوند، پاداشکفار:  و جهادگران چهار. جایگاه

 بهشت هستند. اهل برسانند، هالکت به را کفار چه و شوند کشته

 ای به عنوان موافقان این امر به عده در رابطه با موضوع جهاد، جهاد: برابر در افراد پنج. مواضع

ای دیگر نیز به دالیل مختلف  دهند. عده می تذکّر خودشان به را آنان ارزش و داده روحیه مسلمانان

ای با روحیه نفاق  پردازند. در نهایت عده از جمله ترس و دلبستگی به دنیا، به مخالفت با جهاد می

 به ظاهر با جهاد اعالم موافقت نموده، اما در مقام عمل سعی در تضعیف آن را دارند. 

  



11  99 ، زمستان13شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

 

 منـابـع
 . بیروت: شیری.القرآن ریعن تفس انیبال الکشف و ق(.1158)ابواسحاق  ی،ثعلب .1
 .35-01ه شمار ،قرآنی های پژوهش. درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن(. 1381) محمد ،گر خامه .0
 . تهران: دوستان. یپژوه دانشنامه قرآن و قرآن(. 1311) نیبهاءالد ،یخرمشاه .3
همدانی. قم: جامعه مدرسین، . ترجمه محمدباقر موسوی تفسیر المیزان(. 1311طباطبائی، محمدحسین ) .1

 .18ج
  وزارت:  هران ت می.ر ک علی  ه م رج ت .القرآن تفسیر فی البیان مجمع ترجمه (.1385حسن ) بن طبرسی، فضل .0

 .03اسالمی، جاد  و ارش  گ ن ره ف
 تبیین کارآمد و ساده روش :مضامین شبکه و مضمون (. تحلیل1315جعفری، حسن و همکاران ) عابدی .4

 (.15)0، اندیشه مدیریت راهبردیکیفی.  های داده در موجود الگوهای
 .1قرآن، ج از هایی درس فرهنگی . تهران: مرکزتفسیر نور(. 1388قرائتی، محسن ) .1
 .1، 3امیرکبیر، ج انتشارات: تهران .فارسی فرهنگ (.1345محمد ) معین، .8
 ه. االسالمی . تهران: دارالکتبتفسیر نمونه(. 1380مکارم شیرازی، ناصر ) .1

 قم. دانشگاه قم: .اسالمی علوم بر تأکید با تحقیق روش (.1315جعفر ) نکونام، .15

11. Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code 

development. Case Western Reserve University, USA Sage. 
12. Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, Vol.3, No.2: P. 77-101. 

13. King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London: Sage. 

 

 استناد به این مقاله

DOI: 10.22034/sm.2020.104837.1345 
های سیاسی  (. داللت1311اصغر ) ، عبداهلل؛ سپهر، محمدمهدی؛ نصیری، علینوری گلجائی

سیاست  .مضمون تحلیل ابزار کاربست و ساختاری سورة حضرت محمد)ص( مبتنی بر تفسیر

 .41-11 (: ص31) 8 ،متعالیه

 




