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بروز اتفاقات مهم و سد سرنوشت ساز است که موجب توسعه انسانیت و علم رزم و جهاد در قرآن محل 
ای همگانی شمرده شده است. مقابله با شود از این رو مجاهدت و نیز حمایت از جهاد وظیفهو دین می

 استرس قبل و حین و بعد از رزم از مصادیق بارز جهاد و حمایت از مجاهدین است.

ترین احکام الهی به انسان احکام اجتماعی است که به واسطه آن احکام زندگی شایسته در از مقدس
 دهد.میجامعه را به انسان آموخته و او را در بهترین شرایط برای هدایت و لقاء الی اهلل قرار 

ای از اولیای الهی دهی شده علیه دشمنان دین تحت بیرق ولیّمنظور از جهاد کوشش و تالشی سازمان
ل تواند دارای اشکاگیرد و میاست که گاه به سبب دفاع در برابر دشمن و گاه تهاجم بر او شکل می

شود عمدتاً جهاد اد میقرآن از آن ی متن... باشد. ولی آنچه در مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و
 نظامی و مقابله جدی با دشمنان دین خداست.

جهاد در راه خدا به عنوان بابی از ابواب بهشت و ی که خدا برای انسان قرار داده است در بین فرائض
از توان به حقایق متعددی در توصیف این فریضه می مسیری ویژه در سیر الی اهلل معرفی شده است.

. از جمله این حقایق باشدمیکه برای جلب توجه همه مؤمنین به این فریضه ضروری  اشاره کردقرآن 
 موارد زیر است:

تواند به شود و انسان میهای کرامت و احسان خدا هویدا میای است که در آن جلوهجهاد معرکه .1
 وضوح امدادهای الهی را مشاهده کند. 
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ه در آن درجات ایمان محک خورده و افراد جهاد معرکه آزمون ایمان هر انسان مسلمان است ک .2
 شود.شود و البته زمینه برای تقویت ایمان آنها فراهم میضعیف از قوی متمایز می

 های الهی خود است.نشان دادن اقتدار امتی با عزمی راسخ برای دفاع از ارزشجهاد  .3
معرکه عیوب و نواقص آنها های ایمانی است. زیرا در این کننده مؤمنین از ناخالصیجهاد خارج .4

 گردد.بارز شده و قوت و قدرت درونی هر یک معلوم می
کند ولی به سبب های مختلفی را برای رزمنده و خانواده او ایجاد میجهاد با اینکه محرومیت .5

سازد ها مستولی میهای نازل شده متمایزی را بر قلبکند آرامشنورانیتی که در قلب نازل می
 تن دادن به این فریضه امکان نزول آن نخواهد بود. که به غیر از

برای گسترش دین خدا در عالم جهاد ضروری است از این رو به عنوان یکی از وجوه نصرت خدا  .6
 توسط مؤمنین معرفی شده است.

زندگی توأم با جهاد به معنای زندگی توأم با نزول مالئکه و نزول خیر و رحمت توسط ایشان  .7
 مؤمنین شاهد حضور ایشان در زندگی روزمره خود خواهند بود. است. در این صورت

های الهی است که به طور طبیعی موجب تقویت ایمان مؤمنین حهاد معرکه و صحنه مشاهده وعده .8
 هاست.خواهد شد. فرار از جهاد به منزله فرار از دستیابی به این وعده

های پیش آمده در جهاد افراد ر صحنهجهاد تمرین خداپرستی و اعتقاد و باور به توحید است. د .9
توان از توانند به وضوح قدرت و احاطه و عزت خداوند را مشاهده کنند. به همین دلیل میمی

 آن به عنوان کارگاه آموزش توحید یاد کرد.
 پذیری است. جهاد صحنه ظهور والیت و ضرورت والیت .10
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ی که از آن فرار کند به طور جهاد راهی برای دستیابی به عزت و سربلندی است و ملت .11
 شود.قطع ذلیل و خوار می

تواند محلی برای بروز تواند داشته باشد میهایی که میجهاد در راه خدا با همه رشد و شکوفایی
و برخوردار نباشند کافی از ذخیره ایمانی افراد به اندازه که است در صورتی این  اختالالت افراد باشد

ها در عوامل بروز آسیب. برخی از های مختلف را نداشته باشنداف در صحنهآمادگی الزم برای انعط
 بر اساس آیات نورانی قرآن به شرح زیر است:صحنه جهاد 

ها صحنهاین است که جهاد های معرکههای ترین آسیبایمانی یکی از مهم: کمضعف ایمان به خدا .1
 . موجب شکست سربازان اسالم شودتواند و می سازدهای مختلفی مواجه میرا با تنش

تواند از پشت جبهه و در : نفاق که ایجادکننده شکاف در صفوف مردم است مینفاق در جامعه .2
  های جدی به جبهه حق شود.معرکه رزم موجب آسیب

به دلیل ابتالئاتی که ممکن است  : این اختالف نظرهاهای جهادیق در صحنهالاختالف نظرها و س .3
 آورد.هایی را در صف مؤمنین به وجود میافشکداشته باشد 

نیروها به ویژه فرماندهان: فقدان تهذیب نفس و تبعیت از هواهای نفسانی که  و تکبر خودبینی .4
به محلی برای منازعات را  صحنه جهادتواند کند میعمدتا به صورت خودبینی و تکبر جلوه می

  کند.ها تبدیل ها و سستیو درگیری
های قبل، حین و بعد از رزم تأثیرات انواع اضطرابترس قبل، حین و بعد رزم: اضطراب و اس .5

را به شدت آنها گذارد و گاهی کارایی میگان مخربی را بر باورها و نیز عملکرد جهادی رزمند
اضطراب و استرس را را مختل و به فرار تبدیل کند. آنها پائین آورده و حتی ممکن است جهاد 
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ترین اختالالت بروز یافته در جهاد توان به عنوان یکی از مهممی ایمان است،که ناشی از ضعف 
 معرفی کرد. 

این اختالل هم نشانه بسیاری از اختالالت دیگر است و هم خود به عنوان اختاللی مستقل به  -
 عنوان ریشه اختالالت دیگر قابل بررسی است.

ه جهاد است و هم از عوارض بر این اساس از جهتی مولد بسیاری از عوارض در صحن -
 متولد شده است.  نتریاصلی

انگاری در صحنه جهاد و مقابله با دشمن محسوب به معنای سهلاسترس رزم بدین ترتیب عدم مقابله با 
این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه جهاد در راه خدا در قرآن بر این اساس شود. می

دهی تر کنترل و جهتو از همه مهم، عوامل و اقتضائات بروز آن هاریشهبررسی و برای محسوب شده 
های بنیادی و راهبردی متعددی صورت پذیرد و با ایجاد آمادگی در رزمندگان به آن الزم است پژوهش

 قبل از رزم از بروز مخرب این عارضه جلوگیری کرد.
اند که نظیری را طرح کردهبیدر مورد این عارضه به ویژه در هنگام رزم، قرآن و روایات مطالب مهم و 

 توجه به آن برای فرماندهان دفاع ملی و جهاد مقدس دینی ضروری است.
توان با طی مراحل زیر به حقایق بسیاری در حوزه کنترل استرس می بدیلمنبع بیبا استفاده از این دو 

تر به کاربستن آن ضرورتی گان دست یافت. طبیعی است عملیاتی کردن این مطالب و از همه مهمرزمند
 برای این منظور پژوهش حاضر در دو قسمت مجزا ارائه شده است. انکارناپذیر است.

کتاب دوم به نام مربوط به مسائل بنیادی استرس رزم در قرآن است و روست کتاب پیشاول که کتاب 
 باشد.مربوط به عملیاتی کردن مقابله با استرس رزم میاستحکام درونی های مهارت
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اساس پژوهش حاضر بر اساس آیات نورانی قرآن است و در خالل مباحث برای تفصیل بیشتر آیات از 
 خودداری شود.نیز ای برخی از روایات نیز استفاده شده است و سعی شده است از مباحث حاشیه

جهان مؤمن همه نیروهای حقیقی خاص حضرت بقیه اهلل االعظم که فرمانده اعظم  امید است که با عنایات
ریزی برای اقامه دین در سراسر عالم ایفا اسالم هستند این مجموعه بتواند رسالت خود را در برنامه

 نماید.

 فاتحه، بیان مسئله 
 در قرآن سترسفصل اول، ا
 رزم در قرآن و بررسی علل آن سترس فصل دوم، ا
 ها مقابله با آنو  راه رزمسترس  ابروز  فصل سوم، 

 های مقابله با استرس رزمفصل چهارم، مدل
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