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  بر نقش جهاد يدر آمد
  رانیای اسالمي جمهوری خارج استیسدر تدوین دکترین 

  *محمدرضا باقرزاده
  دهيچک

 فعال کرديرو بر ابتنا، مقاصد ياجرا در تيقاطع مرهون، ياست خارجيراهبرد س يکارآمد
 همـه  کسـب  به الزام، يساالر ستهيشا، ييگرا آرمان نيع در ييگرا واقع بر ديکأت، سازنده و

ـ يد دسـتگاه  ياجـزا  در انسجام، تيبشر دشمنان با ييارويرو يبرا قدرت اشکال ، يپلماس
ـ  يابزارهـا  همـه  از استفاده، يشيگرا و ينشيب مستحکم يها پشتوانه از يمند بهره ، يفرهنگ

ـ نها در و يروان، ياقتصاد، يحقوق، ياسيس  يهـا  اسـت يس از يدارربرخـو  و ينظـام ، تي
جهـاد در   يهـا  ها در پرتو توجه به مؤلفـه  کرديها و رو ن آموزهيا. است يهيتنب و يقيتشو
ت جهاد در فقه يح نگاه به ماهيتصحي، ن راهبرديفرض چن شياسالم است. پ ياسيشه سياند
. شـود  ينم اطالق ينظام اتيعمل بر صرفاً، جيپندار را خالف بر جهاداسالم است.  ياسيس
، دعـوت و  ياقدامات فرهنگ از که شود يم اطالق يخارج استيس در يروند بر واژه نيا

ـ يکه فقـه س  يراه. شود يم يمنته ينظام زور به توسل به و آغاز بـه   يابيدسـت  يبـرا  ياس
 يبر مفهوم يمبتن يهمان راهبرد جهاد، نهد يفرارو م ا و سازندهيپو، فعال ياست خارجيس

  فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.
  ين و راهبرد جهاديدکتر، رانيا ياسالم يجمهوري، است خارجيس، جهاد :ها هواژ ديکل
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  مقدمه
 بـا  دیـ با یرسـم  ينهادها ای افراد لهیوس به يریگ میتصم از پس کشور کی یخارج استیس

 یدر نظام اسالم 1.شود اجرا یمختلف مراحل یط و گوناگون يها کیتکن و ابزارها از استفاده
اسـت و   ییدر مفهوم خاص آن که همان جهاد ابتـدا  جهاد، آن یاست خارجیو در حوزه س

 گـران ید کـردن  واداري برا که استي ابزارو مؤثرترین  نیتر مهمفراتر از جهاد دعوت است، البته 
 بـه ی خـارج  اسـت یس در ابـزار  نیا تیاهم. شود می گرفته کار بهبه تسلیم در برابر حقیقت 

  راهبرد جهادي دانست. رای اسالم نظامی خارج استیسراهبرد  توان می که است يحد
ی، نظام اسالم یاست خارجین سین دکتریاثبات نقش جهاد در تدو ين نوشتار برایدر ا

 يجمهـور  یخـارج  اسـت یس و یاسـالم  یالمللـ  نیبـ  ياجرا ضمانت نظام در جهاد گاهیجا
  .شده است یبررس رانیا یاسالم

  يشناس مفهوم الف)
  جهاد مفهوم .۱

  يلغو مفهوميک ـ 
 در و دهـد  مـی  امعنـ  »حق راه در جنگیدن« جهاد، شرعیات در: است آمده نیمع فرهنگ در

  2.»کافران با مسلمانان غزو« و »دینی جنگ« بودن اسم حالت
 ايمعنـ  بـه  »جهـاد « کـه  حـالی  در، مجاهدة و جهاداً یجاهد جاهد از است مصدر »جِهاد«
 و مشـقت  ايمعنـ  بـه  »جهـد « از تـوان  مـی  را ها واژه این هریش 3.است سفت و سخت زمین

 اهـل . سـت ناد طاقـت  هانـداز  هب وسیع و گسترده کوشش يامعن به »جهد« هکلم از یا سختی
 با توأم تالش« 4»مشقت و صعوبت« معناي به لغت در جهد یا جهد از جهاد: ندیگو یم لغت
، جهـد  و، سـختی  یعنـی ، جهد که است شده گفته: «است آمده العرب لسان در. است 5»رنج

  6.»طاقت و توان و نیرو یعنی
: جهـد « المنجد در و 7»توان و تاب: جهد و سختی، رنج: جهد« الروس عربی فرهنگ در

  8.است شده ترجمه »نیرو و قدرت، توانایی: جهد و، مشقت و رنج و، کوشش
: جهـاد در لغـت بـه معنـاي     دیگو یم جهاد يلغو مفهوم انیب در جواهر صاحب مرحوم

گـران   بذل جان و مال در جنگ با مشرکان و طغیـان ، مشقت و سختی و در اصطالح شرعی
  :دیگو یم نیز ينور نیحس اهللا تیآ و 9است.



   ۳۵ رانيا ياسالم يجمهور يخارج استيسن ين دکتريبر نقش جهاد در تدو يدر آمد

  

 هـر  کـه  گویند می کسی به »مجاهد«، صورت آن در بدانیم »جهد« هریش از را جهاد هرگاه
 و وسـعت  حـد  آخـرین  تـا ، دارد کـف  بـه  نیرو و طاقت و توان و قدرت از که را آنچه

 در، بگیریم نظر در »جهد« هریش از را جهاد اگر و .گیرد کار هب خود هدف راه در امکاناتش
 مشـکالت  و ها دشواري فراخناي در خاطر طیب با که گویند را کسی مجاهد، آن با رابطه

 خود سرافرازي و تازد پیش هستی سنگالخ در، خود اهداف به رسیدن براي و بگذارد گام
 معنـاي ، مـا  بحـث  بـا  رابطـه  در که رسد می نظر به. دنک جوو جست پیکارها هعرص در را

 جهاد زیرا، شود می گرفته »جهد« هریش از که است معنایی همان، جهاد تر کامل و تر مناسب
  10.دارد بیشتري مناسبت و نزدیکی، است مطرح شرعی قوانین نظر از آنچه با معنا این در

 چه و بگیریم مشقت و سختی، کوشش يامعن به »جهد« از را جهاد هواژ چه خالصه طور هب
 بـذل  و کوشـیدن  سخت، جهاد لغوي يامعننتیجه ، طاقت و نیرو و توان يامعن به »جهد« از

 آدمـی  توانـایی  کـه  آنجـا  تا است کاري هر دادن انجام و راهی در آدمی توان و امکان کردن
  .دهد می اجازه

  اصطالحي مفهوم دو ـ
. اسـت  کفـار  و دشـمنان  هیـ عل ینظام اتیعمل از عبارت، هان مسلمانیدر اصطالح فق جهاد
  .میکن یم مرور هانیفق اقوال در را کاربرد نیا موارد از یبرخ

 بـه  جهاد: «کند می بیان چنین را اسالمی فقه و شرع نظر از جهاد تعریف جواهر صاحب
 یـا  مشـرکین  بـا  جنـگ  در باشد می متوقف آن بر جهاد که است مالی آن و جان بذل معناي
 و اسـالم  اعـالء  راه در توان و مال و جان بذل یا، خاص نحوي به، )کنندگان طغیان( باغیان
  11.»است ایمان شعائر اقامۀ
 محاربه در که اموال از آنچه هر و جان نثار: «دیگو یماز جهاد  ایشان در تعریفی دیگر و

 در کـه  ایمـان  شـعائر  برپایی و اسالم کلمه اعالي مسیر در یا باشد الزم باغین یا مشرکین با
  12.»ندارد بغی اهل و کفار به اختصاص صورت این

  :است قسم سه اصطالحی جهاد جواهر صاحب مرحوم دیدگاه از
ب « آیه است، چنانکه اسالم سر بر کفار با ییابتدا جنگ همانا که اصلی جهاد. 1 کُتـ  کُملَـیع 

 همـین  بـه  نـاظر  )216: بقره(»لَّکُم خَیرٌ وهو شَیئًا تَکْرَهواْ أَن وعسى لَّکُم کُرْه وهو الْقتَالُ
  .است قسم

 شـود  مـی  ملحق جهاد به نیز اند برخاسته مسلمانان سرکوب براي که کفار با و جنگ قتال. 2
  .هست نیز دفاع قسم این چه اگر
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 اینکـه  بـر  عـالوه ، برگردند حق بهبه منظور اینکه  کاران تجاوز و بغی اهل با ییابتدا قتال. 3
  شود. نیز تلقی می آنان برابر در دفاع

 حرمتی هتک یا مال اخذ یا محترمه نفس کشتن قصد که کسی برابر در دفاع ایشان عقیده به
 حـدود  کتـاب  در را آن فقیهانرو،  از این و بوده دفاع بلکه، نیست اصطالحی جهاد، دارد را

  13.اند کرده ذکر

  مشابه اصطالحات با جهاد مفهوم تفاوت سه ـ
 اصـطالحات  برخـی  بـا  آن تفاوت است الزم، »جهاد« هواژ دقیق معناي شدن تر روشن براي

  .شود بررسی مشابه
 خـود . اند پرداخته امر این به مختلفی هاي واژه با است مربوط جهاد به قرآن در که آیاتی

 در زیـر  شرح به ها واژه ریسا اما، است رفته کار به قرآن در بار 35 آن مشتقات و جهاد واژه
  :آمده است قرآن

معنـاي   بـه  مـواردي  در »محاربـه «و »حرب« واژه، مجید قرآن در: محاربه و حرب ـ  الف
 »جنگ« مصطلح مفهوم از غیر معنایى در نیز موارد البته در بعضی 14.است رفته کار جنگ به

  15.است رفته کار به
 حـق  بر هم تواند می جنگ. است اسالم از پیش جاهلیت دوران به مربوط اي واژه جنگ

 مشـروع  غیـر  یـا  مشـروع ، سـتمگرانه  یا عادالنه تواند می که گونه همان، باشد باطل بر هم و
 روا جهاد به آنها افزودن اما، رواست جنگ به آنها ههم یا صفات این از برخی افزودن. باشد

 .نـدارد  را جهـاد  جایگـاه ، جنـگ  گاه هیچ، سنت در نه و قرآن در نه، سبب همین به. نیست
، جهـاد . گرفـت  اشتباه ندارد بیتخر جز یهدف که کور ینظام اتیعمل کی با دینبا را جهاد

 جهـاد  شوند می باعث امر دو نیا که 16قواعد و حدود چارچوب در هم و است هدفمند هم
  .باشد جامعه و انسان کمال يراستا در و یانسان یاقدام

 در کـه  اسـت  »قتـل «، رفتـه  کار به »جنگ« معناى به قرآن در که دیگرى ماده: قتالـ   ب
 در قتـال  بـا  جهـاد  تفاوت. است شده استعمال قرآن در مختلف شتقاتم با بار 170 مجموع

 مفهـوم ، شـود  بـرده  کار هب هم مطلق اگر، اسالم مکتب اصطالح در جهاد هکلم که است این
، مقاتلـه  و قتـال  ولـی ، دارد بـر  در را حیـات  دادن دست از با یحت، الهی هدف راه در تکاپو
 17.شـود  مـی  نامیـده  جهـاد ، باشـد  بـوده  الهـی  هدف با اگر تنها که است گالویزي و تالش

  .نیست جهاد قتالی هر اما، است قتال جهادي هر اگرچه بنابراین
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 قـرآن  در بار دو و، است ریزى خون معناى به که »دم سفک«: )ریزى خون( دم سفک ـ   ج
 کـار  بـه  جنـگ  مـورد  در تنهـا  و اسـت  قتـال  از اعـم ، »دم سفک« 18.است رفته کار به کریم
  .رود نمى

 بعضـى  اند رفته کار به جنگ معناى به قرآن در که تعابیرى و ها واژه میان در یکل طور به
 بنـابراین ، نـد دارن ارزشـى  بـار  »اقتتـال « و »مقاتلـه «، »قتـال «، »محاربه«، »حرب« مثل، آنها از

 نیـز  اصـطالحاتى ي به کـار رفتـه در قـرآن،    ها واژه میان در اما. باشند بد یا خوب توانند مى
  .»دم سفک« و» جهاد« نظیردارند،  منفى یا مثبت از اعم، ارزشى بار که وجود دارد

 منفـى  مصـادیق  در گاهى و ندارد مثبت بار همیشه،  قرآنی استعماالت در جهاد چند هر
 بـر  و دارد مثبـت  ارزشـى  بـار  »جهـاد « کلمه، اسالمى فرهنگ در اما 19،است رفته کار به نیز

 کـه  شـود  مـى  اطـالق  جنگـى  بـر  جهاد. است منفى ارزشى بار داراى »دم سفک«، آن عکس
 »مقـدس  جنـگ « بـه  را آن، مترجمـان  از برخـى رو،  از این ،دارد عادالنه و طلبانه حق اهداف
  .ندارد طلبانه حق اهداف که است »دم سفک« واژه، آن عکس. کنند مى ترجمه

 شـود، بـر   ذکـر  »اهللا سـبیل  فى« جنگ، قید از پس کجا هر که داشت توجه باید همچنین
 هـم  و »جهـاد « لفظ از پس قید این خواه ؛داللت دارد جنگ آن بودن خداپسندانه و حقانیت
 واژه از بعـد  خـواه  و دارد، به کار رود مثبت ارزشى بار نیز خود به خود که آن هاى خانواده

  20.ندارند ارزشى بار گونه هیچ  خود به خود که ـ اش خانواده هم کلمات و قتال

  ن نوشتاريمورد نظر از جهاد در ا مفهومچهار ـ 
 گسـترده  کـاربرد ، شـود  یمشـاهده مـ   یج فقهیرا يها در کاربرد جهادکه از  یمفهوم کنار در
جهـاد  . است آن از یبخش تنها ینظام اتیعمل کهجهاد تصور کرد  يتوان برا یم زین يگرید

» مشروط بـه دعـوت   یات نظامیعمل«که جهاد را  یدگاهیدر برابر د( گستردهن مفهوم یدر ا
از جهـاد همـان    یفـ ین تعریدانسـت. چنـ  » ینظام يضمانت اجرادعوت با «د یبا ) راداند یم

در  ين است که پرونده اقدامات جهـاد یاتفاق افتاد. مشکل ا يخ نبویاست که در تار يزیچ
ثر از أمتـ ، نخسـت از جهـاد هـم    یتلقـ  خ اسالم منحصر به اقدامات خلفاست و احتماالًیتار

د به منابع یآن با ید و مراحل و چگونگم در استنباط جهایره خلفاست. ما معتقدیاستناد به س
ن یـ اسـتناد کـرد و عملکـرد خلفـا در ا    ، فعل معصـوم اسـت   ت که همان قول ویل حجیاص

  ندارد. یتیحج، اند خصوص چون معصوم نبوده
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 خـواه ، پیکـارى  و مبـارزه  نوع هر و ندارد نظامى شکل تنها،  ن نوشتاریدر ا جهادکاربرد 
 ضمانت که حکم نیا. گیرد مى بر در را همه، سیاسى یا و فرهنگى یا اقتصادى یا باشد نظامى

 .گـردد  یمـ  ختم ینظام جهاد به و شود یم آغاز دعوت از است اسالم یانسان اهداف ياجرا
 اسـتنتاج  یخـارج  اسـت یس يبـرا  راخاص  يراهبرد توان یم جهاد مراحل تمام ازن یبر ا بنا

 اعمـال  بـه  و شـود  یمـ  شـروع  غـات یتبل از راهبـرد  نیا. است يجهاد راهبردهمان  که کرد
  .گردد یم یمنته ینظام زور به توسل، تینها در و یاسیس و ياقتصاد يها فشار

 صـادق  امـام  از یتـ یروا، ن نوشـتار یمفروض در ا یشناس ن استنباط در مفهومیشاهد ا
 یقبلـوا  أن فأبوا سنین عشر الناس إلى باالسالم رسوله بعث وجلّ عزّ اهللا إن« :فرمود که است
  21.»بدأ کما یعود واالمر السیف وتحت السیف فی فالخیر، بالقتال أمره حتى

رش یاز پـذ  ید و وقتکردعوت  یرسول خدا مردم را ده سال به امر اله، تین روایطبق ا
ر یاگر هسـت در شمشـ   يریخ، نیرا به قتال امر فرمود. بنابر ا ایشاندند خداوند یامتناع ورز

 یام الهـ یها در برابر پ است که چون انسان ین سنت مستمر الهیو ار است یه شمشیر سایو ز
و  قـرار گیـرد   یر و اقتدار نظـام یت قدرت و شمشید مورد حمایام باین پیکنند ا یمقاومت م

قـت هرگـز   یو ممانعت در برابر منطق عدالت و حق يگرنه مخالفان و معاندان از سنگ انداز
 تشـریع  اسالم در زمانی، نظامی جنگ و قتال، تیوان ریطبق ا، کوتاه نخواهند آمد. در واقع

 نظـر  مـد  بایـد  اسـالمی  حـاکم  سوي از زمانی هر در ترتب این و شد اثر بی دعوت که شد
 واالمـر « اسـتناد  بـه  حضور زمان همچون بتیغ زمان در که است يا دائمه سنت، نیا. باشد
 باشـد  نظر مورد اصل کی مثابه بهباید  همواره، شد اشاره به آن تیروا در که »بدأ کما یعود

 از دیبا ینظام زور به توسل تا مراحل یط و شود آغاز دعوت با دیبا یخارج استیس امر و
  .بهره برد یجیتدر تنزل ییعقال قاعده
 اصـول  تیـ حاکم بـه است که  یمجموعه اقدامات، آن موسع مفهوم در جهاد، مجموع در

کلمه حق که نجـات   يایو اح مستضعفان و مظلومان از ستم رفع و یانسان و یاله ارزشمند
ز یـ ن ین اقدامات به توسل به زور نظامیا گاهی و البته .شود یمنته، انسان و سعادت اوست

  گردد. یم یمنته
وسـته  یبه وقـوع پ  ياسالم که در عصر نبو یخیات تاریبا توجه به واقع، گریبه عبارت د

 اطـالق  ینظـام  اتیعمل بر صرفاً شود می متبادر ذهن به آنچه خالف بر ییابتدا جهاد، است
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 یاقدامات فرهنگـ  از که شود یم اطالق یخارج استیس در روند کی بر واژه نیا. شود ینم
  .شود یم یمنته ینظام زور به توسل به و آغاز دعوتو 

 منشـور هـم در  ، دفـاع . است ییابتدا جهاد، پژوهش نیا در جهاد از مراد، گرید ياز سو
 یچ سـخن یاسالم بـدون هـ   یاسیت شناخته شده و هم در فقه سیبه رسمسازمان ملل متحد 

در کاربرد ، است یین نوشتار که همان جهاد ابتدایاست. اما جهاد مصطلح در ا پذیرفته شده
  ر از دفاع و در عرض آن مطرح است.یز غین یقرآن

که از اختصاصات عصر حضور امام معصوم اسـت   ییممکن است گفته شود جهاد ابتدا
تـوان   مـی  بـت باشـد. در پاسـخ   یدر عصر غ یاست خارجین سیدکتر يتواند مبنا می چگونه

ن نوشتار معلوم خواهد شد کـه اختصـاص جهـاد بـه عصـر حضـور از       یدر ا :اوالً که گفت
 فـرض  رحضـو  عصر یاختصاص احکام از ییابتدا جهاداگر یحت اًیست. ثانین یمسلمات فقه

 مراحـل  امـا ، دارد حضـور  عصر به اختصاص که استآن  یبخش و مرحله نظام تنها، شود
 حصر مثل، ینظام ریغ يها فشار و یفرهنگ اقدامات و دعوت اصل مثل، ییابتدا جهاد گرید

 حقـوق  از دفـاع  و اسـالم  نشـر  يبـرا  نهـا یا رینظـا  و یاسیس يابزارها و میتحر و ياقتصاد
 عصـر  در و نـدارد  یاختصاصـ  نیچنـ  یاسـالم  و یانسـان  يهـا  ارزش گسـترش  و ها انسان
  باشد. یاسالم نظام يها يارذگ استیس سرلوحه دیباز یه عادل نیفق تیحاکم
 بـه  را یخـارج  اسـت یس راهبـرد  توان یم ییابتدا جهاد مراحل مجموعه از، بین ترتیبد
  .دکر استنباطژرداخته خواهد شد،  آن به رساله نیا در که یشرح

  ياست خارجيس مفهوم. ۲
ی. در این میان، الملل نیب امور به ای شود یم مربوط یداخل امور به ای ها دولت استیاصوالً س
 از همـواره ، خارجی سیاست. رود یم کار به یداخل امور مقابل در یخارج استیس اصطالح

 و واقعـی  اهمیـت ، ایران در متأسفانه ولی، بوده گذاري سیاست هاي حوزه انگیزترین مناقشه
  22.است نشده بازشناخته علمی اي شیوه به آن نقش

ـ ا نکـه یا بـدون ، ارائه شـده اسـت   يادیز يها فیتعری، خارج استیس خصوص در  نی
 اشـاره  مفهـوم  کیـ  بـه  هـا  آن همه باًیتقر و باشند داشته یمفهوم و يماهو تفاوت ها فیتعر

  :است فیتعر قابل ریز شرح به هایی عبارت طبق یخارج استیس، حال هر به. دارند
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 و امـور  بـا  برخـورد  در دولـت  کـه  یروش و یمش خط: از است عبارت یخارج استیسـ 
] لیتحصـ  و بیتعق[ و تیموجود از دفاع و تیحاکم حفظ يبرا کشور از خارج لئمسا

  23.کند یم اتّخاذ خود منافع
ـ  از اعمـال  رشته کی ای ياستراتژ کیـ   رنـدگان یگ میتصـم  توسـط  شـده  يزیـ ر طـرح  شیپ

 طیمحـ  در و یمل منافع چهارچوب در، نیمع یاهداف به یابیدست آن مقصود که یحکومت
 و نیـی تع شـامل  یخـارج  اسـت یس کـه  گفـت  توان یم خالصه طور  به. است یالملل نیب

 هـا  دولـت  يسو از یالملل نیب صحنه در که است یمل منافع و اهداف سلسله کی ياجرا
 برابـر  در آن واکنش ای دولت کی عمل ابتکار تواند یم یخارج استیس. ردیپذ یم انجام
  24.باشد دولتها گرید کنش

 وهیشـ  زیـ ن و دهـد  یمـ  نشـان  تحرك خود از آن در و ندیگز یم بر دولت کی که را یجهتـ 
  25.ندیگو یم یخارج استیس، یالملل نیب جامعه به را دولت نگرش

 بـرون  جنبـه  کشـور  همـان  خاص دیدگاه از که هایی گیري تصمیم ارزیابی و اجرا، تدوینـ 
  26.دارد مرزي

 مقابـل  در دولـت  یـک  گیرنـدگان  تصـمیم  وسیله به که عمل شده طراحی رشته یا راهبردـ 
  27.شود می اعمال مشخص اهداف منظور به المللی بین واحدهاي و ها دولت دیگر

 برخورد در دولت یک که است مواضعی انتخاب و ها روش، تدابیر، ها مشی خط مجموعهـ 
 اعمـال  سیاسـی  نظـام  بـر  حـاکم  کلـی  اهـداف  چهارچوبـه  در خارجی مسائل و امور با

  28.نماید می
، سرانجام که نماید می تنظیم جهتی در را خود خارجی سیاست هاي داده، دولتی هر اساساًـ 

 در اش نظـامی  یـا  فرهنگـی ، سیاسی، اقتصادي، استراتژیک، امنیتی نیازهاي و ها خواست
  29.شود تأمین، مدت بلند یا مدت کوتاه
 را یخارج استیس توان یم يشنهادیپ فیتعر عنوان به و هاي یاد شده فیتعر يبند درجمع

  :کرد فیتعر گونه نیا
 نیمعـ  اهـداف  بیـ تعق در یاسـ یس نظـام  يهـا  اسـت یس از دسته آن به یخارج استیس

 مسـائل  و امـور  به ناظر یاسیس نظام يها واکنش و ها کنش که شود یم اطالق آن یالملل نیب
  .دهد یم سامان را المللی بین واحدهاي ای ها دولت دیگر برابر در یداخل چارچوب از خارج
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  ع جهاد در اسالميتشر يعقالن يها نهيزمب) 
 بـه  ینظـام اسـالم   یاسـت خـارج  یشـه س یجهـاد در اند  یگاه فقهـ یجا به پرداختن از شیپ

ـ ا. میکنـ  یمـ  اشاره یاسالم عتیشر در یحکم نیچن وضع یعقالن يها نهیزم ن کـه  یـی ن تبی
گـر  ین دیـی تب يد بـرا کن ین مییه و تبیتوج، ن سطح جهاد را که جهاد دعوت استیتر یینها

ز بـه  یاست ن یاز اقدامات فرهنگ یبانیبخش و جهاد دفاع و پشتیسطوح جهاد که جهاد آزاد
دعوت به اسـالم   يبرا ییع جهاد ابتدایتشر یین چراییتب يخواهد بود. برا یکاف یق اولیطر

  شده است:گفته 
 و، بپرستند و ببرند فرمان را او که است این آن و، دارد حقّى ها انسان همه بر متعال خداى

 بـا  متعـال  خـداى  بودن معبود چون، است حاکم اجتماعى و فردى حقوق همه بر  حقّ این
 و پیشـرفت  راه در که کسانى، شود مى محقق، زمین روى بر، او دین مطلق و تام حاکمیت
، واقـع  در، شـوند  مـى  آن ترویج و اشاعه از مانع و کنند مى سد ایجاد، الهى دین گسترش

 نشـمردن  محتـرم  جرم به را آنان که دارد حق متعال خداى پس. اند کرده تضییع را اللّه حقّ
 که دهد فرمان مسلمین به که تواند مى و، کند مجازات و ديب، تأآن نهادن پا زیر و او حقّ

ت  راه کشتنشان و آنان با کارزار با و برند حمله آنان به کننـد  همـوار  را الهـى  حاکمیـ... 
اي است در امور شئون آن جامعه و کشور، و چه بسا موجب سلب  اگرچه این کار مداخله

  30شود. هایی می حیات از انسان
 بود خواهد خود »نهایى کمال« به او وصول، انسان مطلق و اصیل ارزش تنها، گرید ياز سو

. نیسـت  متعال خداى پیشگاه در منزلت و مقام یافتن و »الهى درگاه به تقرب« جز چیزى که
 بایـد  ببندد را خداوند به تقرب و خواهى منزلت و جویى کمال این راه که چیزى هر، بنابراین

  .برداشت میان از را آن
 و جامعـه  در آرامـش  و نظـم  برقـرارى  تنهـا  پیـامبران  فرسـتادن  از هدفعالوه بر این، 

 آنـان  بلکـه ، نیسـت  خـود  دنیـوى  و مـادى  زنـدگى  در آسـایش  و رفاه از مردم برخوردارى
 در را هـا  انسـان  و کنند احیا و اقامه بشرى جوامع در را الهى ارزشى نظام تا اند شده فرستاده

 انـد  آمده پیامبران. کنند دستگیرى و راهنمایى انسانى عالى و معنوى اهداف به دستیابى مسیر
 فطـرى  حرکـت  بـه  بتواند تا بردارند او پاى پیش از را موانع، تیهدا طریق ارائه بر عالوه تا

 و یابـد  دسـت  خود نهایى کمال به و بخشد شتاب و سرعت، حقیقت و حق مسیر در خود
 .گیرد قرار الهى واسعه رحمت معرض در
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 حضـرت  اسـالم  بزرگـوار  پیامبر باره در صراحت با بار سه مجید قرآن در راستا نیا در
 دیـن  و هـدایت  بـا  همراه را پیامبرش که است کسى او«:است آمده چنین یمصطف محمد

 غرض که دارد مى اعالم صراحت به آیه این 31.»کند پیروز ادیان همه بر را آن تا فرستاد حق
. شـود  گیـر  جهـان ، اسالم، او دین که است بوده این اسالم گرامى پیامبر ارسال و بعثت از
 دعوت اسالم به را جهان مردم همه که بود مأمور آفرین جهان خداوند طرف از حضرت آن

، کـم  دسـت ، نیافـت  تحقـق  وى خـود  حیـات  زمـان  در دین این شدن گیر جهان اگر تا کند
 سنگین مأموریت این حضرت آن که حقاً و .گردد فراهم آینده براى شدنش جهانى مقدمات

 .داد انجام ممکن شکل بهترین به را
 گـام  اسـالم  گسترش و شدن جهانى مسیر در، خود رسالت آغاز همان از مکرا پیامبر

 در اسـالمى  جامعـه  نخسـتین  تشـکیل  زمـان  از هنوز که زمانى در حضرت آن. داشت برمى
 به نوظهور و نوپا جامعه این ظاهرى و مادى قدرت و بود نگذشته بیش صباحى چند مدینه
 ابـر  دو جملـه  از و، عصـر  آن در موجـود  هاى دولت و ها حکومت سایر قدرت با وجه هیچ

، ایـران  پادشـاهان و  روم امپراطـور  بـراى  هـایى  نامـه ، نبود مقایسه قابل، روم و ایران قدرت
 اسـالم  بـه  را آنـان  و هنوشـت  دیگـر  بـزرگ  و کوچک پادشاهان و بحرین، اسکندریه، حبشه

  .ندکرد دعوت
 بـود  شـده  خواسته مخاطبان از آنها در و داشتند قاطع و صریح لحنى همگى ها نامه این

 ایـن  ارسـال  32.ندشـو  خدا حکم تسلیم و آورده اسالم و گویند لبیک را پیامبر دعوت که
 مطّلـع  اسـالم  ظهـور  از روز آن جهـان  نقـاط  اقصى در افراد از بسیارى که شد سبب ها نامه

 طالـب  کـه  افـراد  از برخـى ، مـواردى  در حتـى ، آیند بر آن باره در تحقیق صدد در و شوند
  .پذیرفتند را اسالم نبودند شیطانى اغراض و نفسانى هواهاى اسیر و بودند حقیقت
 رو و مسـتمر  حرکتـى  مقدمات، بود میسر برایش که آنجا تا اسالم پیامبر، حال هر در

 نیـز  زمـان  همـان  از البته. آورد فراهم بشر زندگى مسیر و تاریخ بستر در را کمال و رشد به
 و زنـدگى ، نـوین  آیـین  ایـن  که دریافتند چون، زورمداران و قدرتمندان اتفاق به قریب اکثر

 و رشـد  از قیمـت  هـر  بـه  تـا  شـدند  آن بـر ، کنـد  مى تهدید را آنان قدرت و ثروت و منافع
 از بسیارى کهبود  حالى در این. کنند جلوگیرى آن بقاى و دوام و، قدرت و قوت، گسترش

 سـلف  انبیـاى  را ظهـورش  کـه  است پیامبرى همان محمد حضرت که داشتند یقین آنان
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 همـه  رسـاننده  فرجـام  بـه  و کننده تکمیل باید که است دینى همان دینش و اند داده بشارت
 :باشد گذشته ادیان

 کـه  گونـه  همـان  شناسـند  مى را اسالم پیامبر، ایم داده) آسمانى( کتاب ایشان به که کسانى
 آن به که حالى در کنند مى کتمان را حق آنان از گروهى و، شناسند مى را خویش فرزندان

  .)146(بقره: دارند علم
. اسـت  تکـرار  حال در وقایع و لئمسا آن همهمشابه  يا ز نسخهیحاضر ن عصرو در  امروزه
 قـرن  چهـارده  در کـه  اسالمى انقالب همان از است اى نمونه واقع در، ایران اسالمى انقالب

 برانـدازى  و سـرکوبى  براى جهان جباران و قدرتمندانو  آورد وجود به اکرم پیامبر پیش
 واسـطه  به تنها نهچون . کنند ینم غیدر یکوشش چیه از انسانى و اسالمى عظیم نهضت این

 ترسند یم بلکه، اند داده دست از را خود اقتصادى و مادى نامشروع منافع برخى انقالب نیا
و بـدیهی  . کند سرایت جوامع و ها ملت سایر به انقالب نیا بر حاکم روح و بینش، فرهنگ

 اضمحالل و مرگ معناى به واقع در، فرهنگ این قوت و قدرت و رواج، گسترش که است
  .است آنان چنگال از تیبشر نجات و آنان استعمار و سلطه کلى

ن اقدام منتها در کمال یر همیبوده و نظ یمشروع و عقالن یاقدام، ییابتدا جهاد، این بر بنا
جهـان بـه اسـم     يجا يت و حقوق بشر در جایان عقالنیمدع يو فضاحت از سووقاحت 

  ر آن در حال وقوع است.یو نظا یها و گسترش دموکراس نجات ملت

 يدي؛ الزمه تفکر توحين جهادج) دکتري
ممکـن  ، توانـد باشـد   یز مـ یـ آم خسارت که طبعاً، آن یت تهاجمیل ماهیبه دل يراهبرد جهاد

از  ین نگرش ناشـ یمقرون به صرفه و خالف مصلحت قلمداد شود. ار یز و غیآم است ضرر
اسالم با اصالح نگاه انسان مسلمان بـه جهـان و   ي، ن تفکر مادیاست. در برابر ا يتفکر ماد

شمار او موضع گرفته است. توجه به ایـن حقیقـت کـه هـر      یب يها ییو خدا و توانا یزندگ
ب و مشکالتى که بـراى مجاهـدان پـیش    ئصاافتد و از جمله م چیزى که در جهان اتفاق مى

و وقوع آنهـا  اقتضاء کرده طرح و چارچوبى است که حکمت و عدل الهى  مبتنی بر، آید مى
در انتخاب پـذیرش ایـن رویکـرد در آحـاد جامعـه اسـالمی و       ، حتمى و قطعى خواهد بود

جامعـه  شـود تـا اعضـاي     سازان نظام اسالمی بسیار مؤثر است. این نگرش باعث مى تصمیم
 ناشـی از  یاحتمـال  يهـا  سازان نظام اسـالمی از خسـارت   اسالمی و نیز زمامداران و تصمیم
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رمز شجاعت و ، نباشند. این اعتقاد توحیدي ، نگراننظام سلطه يهجوم به اردوگاه ضد بشر
 بایـد  هاست و مسلمانان و نیز نظام اسالمی امان به دشمن در همه عرصه باکى و هجوم بى بى

در  يویدن يروزیا همراه با پی يسعادت اخرو یعن، ی»احدى الحسنیین«یابى به  تبه امید دس
  ها بر خصم بتازند. همه عرصه

و آنها را مشمول فرموده ب و حوادث میدان جنگ توجه ئمصا به خداوند در قرآن کریم
و تا  داند ، میریزى شده از قبل برنامه وقضا و قدر که خداى متعال طرّاحى و تقدیر فرموده 

  خدا نخواهد به کسى آسیبى نخواهد رسید:
آنچه به شما رسید بـه اذن خـدا   ، روزى که (در احد) آن دو گروه با هم برخورد کردند«
اى پیامبر بگو: جز آنچه «فرماید:  اى دیگر نیز در همین باره مى در آیه )166: عمران آل( »بود.

 )51: بهتو(»رسد. خدا براى ما مقرّر داشته هرگز به ما نمى
کاران و بـر حـذر دارنـدگان از مقابلـه بـا دشـمن از        خداوند در این آیه در برابر محافظه

زیـرا  ، ترسـیم  ب دنیوى نمىئخواهد که به آنان بگوید: ما از حوادث تلخ و مصا پیامبرش مى
ب با تقدیر الهى و طبق طـرح و برنامـه حکیمانـه قبلـى خداونـد      ئدانیم که همه این مصا مى

  یابد. وقوع مى
مسلمانان اگر به آمـاري از انسـانهایی کـه در حـوادث طبیعـی جـان خـود را از دسـت         

ر ییـ جهاد در تغ که اتخاذ راهبرد پی خواهند برد توجه کنند به صحت این امر بیشتر دهند می
  نخواهد داشت: يریتاث یقضا و قدر اله

هایتـان هـم    ر در خانـه شدیم. بگو: اگ اگر ما را در این کار سهمى بود در اینجا کشته نمى
هـاى خـود    که کشته شدن بر آنان مقرّر شده بود قطعاً به سـوى آرامگـاه    بودید کسانى مى
  ).154: توبه ( آمدند مى

  خوانیم: اى دیگر چنین مى در آیه
چون کسانى مباشید که کفر ورزیدند و در باره بـرادران  اید، هم اى کسانى که ایمان آورده
فته (و در سفر مردند) و یا جهادگر شـدند (و کشـته گردیدنـد)    خود هنگامى که به سفر ر

شدند. (شما چنین سخنانى مگویید)  مردند و کشته نمى نمى، گفتند: اگر نزد ما (مانده) بودند
و خـدا بـه   ، میراند کند و مى هاشان حسرتى قرار دهد. و خدا زنده مى تا خدا این را در دل

  ).156: توبه( دهید آگاه است آنچه انجام مى
کند که مؤمنان تا آنجا که در توان دارند به وظـایف   منطق توحیدى ایجاب مى، هین آیطبق ا

  همان خواهد شد.، چه مرگ و چه زندگى، خود عمل کنند و بدانند که آنچه مقدرشان باشد
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مربوط به جهاد است و به چـاره  رو،  از این اى دیگر که در بین آیات جهاد آمده و در آیه
هـر کجـا   «فرماید:  مرگ و بیهوده بودن ترس از آن اشاره دارد نیز در همین باره مى ناپذیرى

  )78: نساء(»هاى محکم باشید. یابد ؛ هرچند در برج باشید مرگ شما را در مى
اى است که مسلمان و مؤمن مجاهد را در برابر دشمن به منطقـى قـاطع و    چنین اندیشه

  دارد: ه قرآن آن را این گونه بیان مىکند ؛ منطقى ک محکم و کوبنده مجهز مى
بگو آیا براى ما جز یکى از این دو نیکى (شهادت یا پیروزى) را انتظار دارید؟ در حـالى  

کشیم که خدا از نزد خود یا به دست ما عذابى به شما برساند.  که ما در باره شما انتظار مى
 ).52: توبه ( پس منتظر باشید که ما هم با شما منتظریم

نیز یکى از دو راه را پیش رو دارند که هر دو منشـأ   انناکه دشمنان اسالم و مسلم یحال در
پیروزى زودگذر ظاهرى آنان بـر  ، شان خواهد شد: یکى زیان و خسران و شقاوت و بدبختى

اینکـه در همـین   ، خواهـد داشـت. دوم   در پـی مسلمانان که عذاب و عقاب اخروى آنان را 
نان متحمل شکست شوند و به دست مجاهدان مؤمن بـه هالکـت   جهان و در نبرد با مسلما
شـوند و هـم بـه عـذاب ابـدى       هم از تمتعات دنیوى محروم مى، برسند که در این صورت

  گرفتار خواهند شد.
  ستند:یشوند مرده ن یکه در راه خدا کشته م یق تفکر توحیدي کسانبط

ولـى شـما درك   ، انـد  بلکه زنده، شوند مرده مگویید و کسانى را که در راه خدا کشته مى
    )154: بقره( کنید. نمى

اند و نزد پروردگارشان  بلکه زنده، اند مرده مپندار هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده
شوند. به آنچه خدا از بخشش خود به آنـان داده اسـت شـادمانند و بـراى      روزى داده مى

کنند که نه بیمـى بـر ایشـان     اند شادى مى نپیوستهکسانى که از پى ایشانند و هنوز به آنان 
شوند. از نعمت و بخشش خداى متعال شادمانند و خـداى متعـال    است و نه اندوهگین مى

 ).171 ـ 169: عمران آل( کند پاداش مؤمنان را تباه نمى

اسـت  یمنـان و مسـئوالن س  ؤدر پرتو چنین نگرشـی اسـت کـه هـراس از شکسـت از دل م     
حملـه   يپروا به اردوگاه نظام سلطه وتجـاوزگر  زدوده شده و آنان بى ینظام اسالم یخارج
  دارند. می آنان را به عجز و ناتوانى در برابر خود وا، کرده

انگـارى   روش خداوند نکوهش کسانى است کـه در جهـاد بـا دشـمن سسـتى و سـهل      
  فرماید: دارند و مىِ کنند و احیاناً دیگران را نیز از شرکت در جهاد باز مى مى
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گروه یا همه با هم (براى  خود را آماده (جنگ) کنید و گروه، اید اى کسانى که ایمان آورده
جنگ از شهر) کوچ کنید. و قطعاً در میان شما کسى هست که کندى به خرج دهـد؛ پـس   

گوید: راستى خدا به من نعمت بخشید که با آنان (در میـدان   مى، اگر مصیبتى به شما رسد
بودم. و اگر فضل و نعمتى از سوى خداوند متعال به شما رسد (و به مال و جنگ) حاضر ن

یابید) ـ چنان که گویى هرگز میان شما و او دوستى نبوده اسـت ـ خواهـد      غنیمتى دست
 ).73 ـ 71: نساء( رسیدم! بودم تا به رستگارى بزرگى مى اى کاش با آنان مى گفت:

عالوه بر ، اد برایشان سخت و سنگین استکسانى که حضور در عرصه جه، ق این آیاتبط
ترسـانند و بـاز    دیگـران را نیـز مـى   ، کننـد  اینکه خودشان از شرکت در جهاد خوددارى مـى 

، اسیر و مجروح بدهند، دارند. اگر مسلمانان در جنگ با دشمن شکست بخورند یا شهید مى
هـا   و البته اگر مسـلمان  .ب گرفتار نشدیمئگویند: خدا به ما کرم کرد که به این مصا اینان مى

اینـان  ، مى از دشـمن بگیرنـد  ئبر دشمن پیروز شوند و قضیه به نفع آنها فیصله یابـد و غنـا  
گویند: اى کاش ما هم توفیق شرکت در جهاد را پیدا کرده بودیم و به چنـین رسـتگارى    مى

 شه بوده و هست و امروزه نیز کسـانی از خـواص  یت همین وضعیا 33.شدیم بزرگى نایل مى
و عوام هستند که اگر عزتی براي نظام اسالمی فراهم شود خود را شریک دانسته و از بـاب  

ـ    انـد خـود را شـریک     دسـت آورده و آنهـا نیـز ایرانـی     هاینکه ملت ایران ایـن پیـروزي را ب
کننـد   اما اگر احیانا شکستی متوجه مردم و نظـام شـود سـعی مـی    ، دانند هاي مردم می شادي

دیگران به نام آنها ثبـت    هاي نظام معرفی کنند تا گناه ان به سیاستخود را در سلک معترض
در واقع آنان را نکوهش ، هاى وانشستگان از جنگ نشود. خداوند با بیان این حاالت و گفته

گیرى کرده و با برخوردى منافقانه سعى دارند در هر صـورت   کند که چرا از جنگ کناره مى
  ه جلوه دهند.ر خود را موج(پیروزى یا شکست سپاه اسالم) کا

 یالهـ  يهـا  و عدم به اعتقاد به وعده يدینش توحینبودن ب ییها يریگ ن موضعیشه چنیر
، نیـ بر ا دارد. بنا ریشه گانهیبه فرهنگ ب یدر دلدادگ ین مواضعیچن و بدیهی است که است.

 یمـان یو ا يدیکه ممکن است داشته باشد به پشتوانه توح یداتیل تهدیبه دل يکرد جهادیرو
  د.یآ یدارد بر نم یمسلمان يکه ادعا یاز دارد و از هر کسین

  يديتوح يها با اعتقاد به ارزش ين جهاديرابطه دکترد) 
 شـده  نقـل  اکرم امبریپ از که میبدان یثیحد مفاد را جهاد کیدئولوژیا پشتوانه و منطق اگر
 يبرتـر  اسـالم  بر يزیچ چیه و دارد يبرتر ملل و مکاتب گرید بر شهیهم اسالم«: فرمود که
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 اسـت یس در يجهـاد  راهبـرد  وشـالوده  اسـاس  کـه  یاصـول  از یکی، اساس نیا بر، 34»ندارد
 و اسـالم  بـه  بـاور  اسـاس  بـر  يمـدار  عـزت  اصـل  دهد یم لیتشک را یاسالم نظام یخارج
 بـه  کـه  اسـت  يرونـد  هرگونه تیممنوع به باور، اصل نیا جهینت. است یاسالم يها ارزش
  ).141: نساء(نجامدیب اسالم بر کفر ياعتال

شود  می انتخاب یزمان يجهاد راهبرد و است متبلور جهاد قانون در اصل نیا بارز نمود
 کـه  اسـت  یکس مجاهد. باشد داشته وجود یاسالم يها ارزش تیاولو و اصالت به باور که
بـر   .نـدارد  وجود آنها از تر کامل و بهتر دارد باور که پردازد یم ییباورها گسترش و بسط به
  د:یفرما یم ين اساس مقام معظم رهبریا

جامعـه را بـه سـمت    ، هاي اسالم در اداره جامعه امروز بشري باید بر پایه ایمان به قابلیت
رحمـت  ، جلو حرکت داد. اگر امروز بشریت متوجه این رحمت شود رحمت وجود اسالم

ـ ، تعالیم نبوى ، ود را از آن سـیراب کنـد  این سرچشمه جوشان وحدت و آن را بیابد و خ
، هاى موجود عالم تمدن، برطرف خواهد شد. اگرچه همین امروز هم ترین مشکل بشر بزرگ

هاى خوب  آنچه از صفات و روش، اند و بدون تردید مند شده بالشک از تعالیم اسالم بهره
وحى آسـمانى  متّخذ از ادیان الهى و تعالیم انبیا و ، و مفاهیم عالى در بین بشر وجود دارد

لذا پیام اسالم پرجاذبه است. به همین  ... ،آن به اسالم متعلق است است و بخش عظیمى از
که بـه همـان مراکـز     هاى تبلیغى عالم دلیل هم است که برخورد استکبار جهانى و دستگاه

یـک برخـورد خشـن و    ، با پیام اسالم، اند هستند و انسان ستیزى وابسته زورگویى و ظلم
  35.مانه استبسیار خص

  اسالم ياجرا ضمانت نظامبا  ين جهادي رابطه دکتر)   ه
 و نباتات از اعم، جهان زنده موجودات همه و است نشیآفر عالم در عمومى یقانون جهاد

 مطلـوب  کمـال  بـه  بتواننـد  تـا  دارند مى بر خود راه سر از جهاد لهیوس به را موانع واناتیح
 طور هب، روین و غذا آوردن دست هب براى که مینیب مى را درختى شهیر، مثال براي. برسند خود
 ادامه، دکن ترك را کوشش و تیفعال نیا روزى اگر و، است حرکت و تیفعال حال در دائم

 اعمـاق  در خـود  حرکـت  در کـه  هنگـامى ، لیدل نیهم به. است ممکن ریغ او براى زندگى
 بـا  فـوالدى  هـاى  متـه  همانند و کرده سوراخ را آنها بتواند اگر، کند برخورد موانعى با نیزم

 دور بـا  و کـرده  کج را خود راه، نداشت را ىیتوانا نیا اناًیاح اگر و زدیخ برمى نبرد به موانع
 که ساعاتى در حتى، روز شبانه تمام در زین انسان یعیطب وجود در. گذرد مى مانع آن از زدن
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 مهـاجم  دشـمنان  و خـون  دیسف هاى گلبول انیم بىیعج نبرد، برد یم سر به خواب در انسان
 کـار یپ از دست، تن کشورِ مدافعان و دشو خاموش، جهاد نیا ساعت کی اگر که دارد وجود
 بـه  را انسـان  سالمت و کرده رخنه مختلف هاى دستگاه در موذى هاى کربیم انواع، بکشند

  .افکند خواهند مخاطره
 در شهیهم که آنانى. دارد وجود ملل و اقوام و انسانى جوامع انیم در مطلب نیهم نیع
 فکـر  بـه  کـه  گرانـى ید و، روزنـد یپ و زنـده  همـواره ، برنـد  مى سر به مراقبت و جهاد حال

ـ  از زود ای رید، هستند فردى زندگى ادامه و گذرانى خوش  و ایـ پو، زنـده  ملتـى  و رفتـه  نیب
  .گرفت خواهند را آنها جاى مجاهد
 و سـت ین محـدود  یخاصـ  زمـان  به جهاد تیاهم که است یاله سنت نیهم يراستا در

 هـا  انسـان  اتیـ روح و يبشـر  اتیح صیخصا و خیتار روند از که یشناخت با متعال يخدا
 دنیـوي  آثار و جهاد اهمیت و کرده جعل یاسالم جاودان قانون عنوان به را حکم نیا، دارد
، راتیـ خ همـه ، اصـل  کی عنوان به 36.بود نخواهد جدا آن از هرگز که است ابدي يامر آن

 در یحتـ  جهـاد  به توسل بدون يبشر جامعه سعادت و دارد جهاد با ریناپذ انفکاك اي رابطه
 اصـالح  انحصـاري  ابـزار  و 37سـت ین ریپـذ  امکـان ، ینظام جهاد یعنی، آن شکل نیتر یینها

 امکـان  ینظـام  زور بـه  توسـل  قیطر از جز یانسان اتیح اقامه یعنی 38؛است بشري جامعه
  .است ریناپذ

 يبـرا  جهـاد  ترك 39.بود نخواهد سوریم و ممکن جهاد به جز مردم يایدن و نید صالح
 آحاد يسربلند و جامعه عزت مایه، يجهاد کردیرو، مقابل در و 40ذلت هیما یاسالم جامعه
 موجـب  جهـاد  بـه  آوردن يرو و 42، اقتصـادي  فقر مایه جهاد ترك همچنین41.است جامعه

 نظـام  یفرهنگـ  اهـداف  يراسـتا  در43. آورد یمـ  فـراهم  را یاسالم جامعه و نظام يمند بهره
 جهـاد  کـه  یحـال  در44.شـود  یم باعث را يدار دین ينابود و اضمحالل، جهاد ترك، یاسالم
  45.است اسالمی امت جانبه همه استقالل مایه، نظامی
ـ با اسـت و  یاسـالم  نظـام  هیسـا  در افراد ياخرو سعادت اینکه به توجه با  نظـر  مـد  دی

 ایمـان  اعالي نصاب حد و بهشت به یابیدست هیما جهاد، باشد یاسالم نظام ارانذگ استیس
 در اگـر  کـه  است جهنم و بهشت يها دیکل، ینظام زاتیتجه یعنی ؛است اخروي سعادت و

 راه شـوند  استفاده باطل راه در اگر و برند یم بهشت يسو به راه شوند گرفته کار به حق راه
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 بهشـت  بـه  ورود هنگـام  مجاهدان به مالئکه و محشر اهل همه 46.سازند یم هموار را دوزخ
 ؟سـت ین ابـتال  مـورد  قبـرش  در دیشـه  چرا :شد گفته امبریپ به 47.ندیگو یم آمد خوش آنان

 قبـر  در بخواهـد  که است یکاف او يبرا است دهیخر جان به جهاد در که یزحمات به :فرمود
  48. باشد زحمت در هم

 و جهـاد  ترك و 49، دین از دفاع ابزار و دین استعالي و يسربلند مایه جهاد، حال هر به
  50.است یاسالم جامعه يبرا نکبت و یبدبخت هرگونه هیمادوري از جهاد، 

  رانيا ياسالم يجمهور رهبران شهياند با ين جهاديدکتر انطباقو) 
  ديدگاه امام خميني. ۱

  يک ـ دفاع از مظلومان جهان و مصالح مسلمانان
در جهان معاصـر در   يجهاد یاست خارجیبه عنوان رهبرى انقالب و بانى س امام خمینى
  در تشریح این سیاست فرمودند:، 1358در نهم آذر ، تایم هفته نامه امریکایىمصاحبه با 

ل ئما معادله جهانى و معیارهاى اجتماعى و سیاسى که تا به حال به واسطه آن تمـام مسـا  
، ایم که در آن ایم. ما خود چارچوب جدیدى ساخته شده است را شکسته جهان سنجیده مى

کنیم و بـر هـر    ایم. از هر عادلى دفاع مى و ظلم را مالك حمله گرفته، عدل را مالك دفاع
امید است کسانى پیـدا شـوند کـه    ، ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت ... تازیم ظالمى مى

ها و شوراها را بر ایـن   ازمانساختمان بزرگ سازمان ملل متحد و شوراى امنیت و سایر س
  51پایه بنا کنند.

 سـاختن  ایـ  جهـان  یاسـ یس و یاجتمـاع  يارهایمع و یجهان معادالت رییتغ که است معلوم
ـ پا بـر ، دیـ جد يها چارچوب  موجـود  يهـا  سـاختار  رییـ تغ جهـت  در تـالش  و، عـدالت  هی

 کننـده  یتـداع ، ریتعـاب  گونـه  نیـ ادر واقـع،   .است مصطلح دفاع از فراتر ياموری، الملل نیب
  .شود می بیتعق جهاد در که است یاتیمنو

 از و فراتـر  میهنی و ملی احساسات از فراتر یاسالم يجمهور ارذگ انیبنن راستا یدر هم
از  ییهـا  را در قالـب  یکـه دفـاع جمعـ    یالملل نیب یحقوق هاي مقرر در متن يچارچوب ها

 هـر  بـراي  را خود، شناسد یت مین شده و در چارچوب معاهدات خاص به رسمییش تعیپ
  :گوید می و سازد می آماده جغرافیایی محیط هر ودر جهان کجاي هر در ستیزانه ظلم اقدام

 ایـن  بهتر جا هر. است ظلم ضد بر مبارزه، است مطرح آنچه، نیست مطرح مکان من براى
  52.بود خواهم آنجا، بگیرد صورت مبارزه
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 و سـاخته  پـذیر  توجیـه  نیـز  را جـان  نثـار  که ست بدانجا تا انسانی مبارزه این براي آمادگی
  :فرماید می باره این در نهضت این رهبري

 بـا ، ظلـم  طـور  ایـن  با، اشخاص طور این با که کرده مکلف را ما تعالى و تبارك خداى
 بـاد  بـه  دارنـد  را مسلمین مصالح همه و کنند مى متزلزل دارند را اسالم اساس که اینهایى

، برسـد  دسـتمان  هم وقتى یک اگر. بکنیم مبارزه و معارضه اینها با که مکلفیم ما، دهند مى
 معارضـه  و کنـیم  مى دوشمان به تفنگ خودمان. کنیم مى معارضه و کنیم مى تفنگ به  دست

  53.کنیم مى
  :گوید مى صراحت به جهان مسلمانان از دفاع در خمینی امام

. هستیم مهیا حال هر در، اسالمى ممالک استقالل و اسالمى ممالک و اسالم از دفاع براى ما
، اسـت  اسالمى ممالک اتحاد، است مسلمین کلمه وحدت، است اسالم برنامه که ما برنامه

 اسـالمى  دول تمـام  بـا  پیمانى هم، عالم نقاط تمام در است مسلمین فرق جمیع با برادرى
  54... . جهان سراسر در است

و  یت اسـالم یاز دفاع از اسالم و هو سخنی، در کنار سخن از دفاع از ممالک اسالم یوقت
ن یـ معلوم است کـه ا ، ل جبهه جهان اسالم در مقابل جهان کفر استیتالش در جهت تشک

  متداول است. یدفاع يها شهیفراتر از اند، شهیاند
 حکومـت  لیتشک فلسفهی، نیبخشانه و عدالت گسترانه د شه نجاتیاند يدر راستا شانیا

 وطـن  مـا »  :فرمایـد  مـی  و دانـد  یم آن شمول جهان يگستر عدل و آن یجهان تیماه در را
 کنـیم؛  آزاد و خارج آنها نشانده دست هاى دولت و استعمارگران نفوذ و تصرف از را اسالم
  55.»بدهیم حکومت تشکیل اینکه جز نداریم راهى

 آزادیـبخش  هـاى  نهضت از خود حمایتى موضع بر همواره اسالمى جمهورى گذار بنیان
 نکـرده  دریـغ  هـا  جنـبش  این از را خود جانبه همه پشتیبانى و فشرده پاى جهان سرتاسر در

 راه در کـه  جهـان  سراسـر  در بخـش  آزادى هـاى  نهضت تمام از ما« :دیفرما می شانیا .است
  56.»کنیم مى پشتیبانى، کنند مى مبارزه آزادى و حقیقت و حق، خدا

 ها جبهه و ها نهضت تمام از را خودم پشتیبانى دیگر بار من« :فرمایند مى دیگر جاى در و
 اعـالم ، جنگنـد  مـى  راسـت  و چـپ  هـاى  ابرقـدرت  چنگال از رهایى براى که هایى گروه و

  57.»نمایم مى
ن یـ اسـت. ا  يشه جهـاد یهمان روح حاکم بر اند، ها شهین سخنان و اندیروح حاکم بر ا

 اعتـراف  دشـمن  و دوسـت  امـروزه از آن باعث شده است که  یناش يت هایه و حمایروح
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 اشـغالى  هـاي  سـرزمین  و لبنـان  در اسرائیلى ضد مبارزات بخش الهام خمینى امام که دارند
 را سـوریه  و اردن، لبنـان ، اشـغالى  فلسطین، مصر در اسالمى مبارز هاى گروه تمامى و است
  .دانست خمینى امام رهنمودهاي مرهون باید

  :است معتقد اسالمى هاى نهضت پیشگامان از یکى راستا همین در و
 یـک  بـه  جهـان  سراسر مسلمانان، خمینى امام رهبرى تحت اسالمى انقالب ثیرأت نتیجه رد

 بـه ، جدیـد  سیاسى افکار و زبان این. یافتند دست محاوره براى سیاسى تازه افکار و زبان
 وارد جهـان  سراسـر  در را مسـلمانان  و بخشـید  اى تازه جان اسالم سیاسى فرهنگ کالبد

  58.کرد سیاسى معادالت
شـه  یاست کـه بـا مفهـوم امـت در اند     یدر انقالب اسالم يشه جهادیمحصول اند، ن امریا

مسلمان را از  يها ران ملتیا یانقالب اسالم، مستحکم دارد. در واقع يوندیاسالم پ یاسیس
ش و مترابط و منسجم به سمت تحقـق اهـداف   یهم اند یمتکثر و متشتت به قالب يقالب ها

  سوق داد.، است یاسالم که همان مفهوم امت اسالم یعال
 حضـرت  یاسـالم  انقـالب  معظم رهبر همان چیزي است که يجهاد شهیاند نیا جهینت

  :درباره آن فرموده است يا خامنه اهللا تیآ
 آمریکـا  و اروپا در و خاورمیانه تمام در، آفریقا قلب تا آسیا جاى همه در مسلمانان امروز
. اسـالمى  امـت  جزو یعنى هستند؛ بزرگ جهانى جامعه یک جزء که کنند مى احساس همه
 تـرین  بـزرگ ، اسـالمى  امت به  نسبت شعور احساس. آورد وجود به دنیا در امام را این

  59.است استکبار برابر در اسالم از دفاع در حربه
 ضـد  و بخش رهایى هاى جنبش تمامى، اسالمى هاى نهضت از فراتر پشتیبانى و حمایت این

 کشورهاى تمام از ما« :فرماید میایشان  که جایی تا است داده قرار توجه مورد را استعمارى
 آنـان  بـه  و نمـاییم  مـى  پشـتیبانى  کـامالً ، اسـتقالل  و آزادى آوردن دست به براى سلطه زیر

  60.»است گرفتنى حق که گوییم مى صریحاً
 از فراتـر  را مبنـی بـر حمایـت از مستضـعفان     ایران اسالمى انقالب داعیه ینیخم امام
 هـاى  جنـبش  تمـامى  با اى حلقه چونان را آن و داده امتداد اسالمى ایران جغرافیایى مرزهاى
 دار طـرف  مـا « :کنـد  مـی  کیدأت و سازد مى مرتبط بخش رهایى هاى خیزش کلیه بلکه، اسالمى
  61.»هستیم آنها دار طرف ما، باشد مظلوم که قطبى هر در هرکسى هستیم؛ مظلوم
 محورهـاى  از یکى مستکبران برابر در مستضعفان اردوگاه در الزم انسجام ایجاد براى تالش

   :فرمود می ایشان و بود امام حضرت سیاسى اندیشه اساسى
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 قدرتمنـدان  سایر سلطه زیر که آنها چه و آمریکا سلطه زیر که آنها چه، جهان مستضعفین
 رفـع  شـیطانى  هاى سلطه، نکنند قیام و ندهند هم به را دستشان و نشوند بیدار اگر، هستند

 مـذهبى  و مسـلک  هر در مستضعفان بین وحدت که کنیم کوشش باید همه و. شد نخواهد
 هـم  شـما  و سـازیم  نابود را ها سلطه تمام که هستیم عازم ما...  کند پیدا تحقق، باشند که

  62.کنید همراه حق با را ها ملت که کنید کوشش

  گورباچف ميخائيل به دعوت پيامدو ـ 
 تـاریخی  و معروف نامه امام حضرت یپلماسید در موارد نیتر شفاف و نیبارزتر از یکی

 مـرگ  زمینـه  در شـوروي  جمهـور  رئیس آخرین، گورباچف میخائیل به خطاب خمینی  امام
 1989 سـال  روز اولـین  در کـه  اسـت  غـرب  بـه  اتکا از روسیه پرهیز ضرورت و کمونیسم

 جمـاهیر  اتحـاد  کـه  شـد  منتشر طییشرا در نامه این 63.یافت انتشار 1367 دي 11 / میالدي
 بـرلین  دیـوار ، بود نیافته خاتمه سرد جنگ، بود برقرار مجموعه یک عنوان به هنوز شوروي

 اساسـی  قـانون  بـر  کمونیسـم  حاکمیـت  و نریخته فرو، غرب و شرق ییجدا نماد عنوان به
 امـام ، حال این با. بود برقرار هنوز، کشور این هاي جمهوري در مردم مقدرات بر و شوروي
 هـاي  اسـتخوان  شـدن  شکسـته  صـداي  از گوربـاچف  به خویش آموز عبرت نامه در خمینی

 مشـکالت  حـل  بـراي  غـرب  بـه  آوردن روي از را وي و آورد میـان  بـه  سـخن  مارکسیسم
 کـه  نمـود  دعوت اسالم در مطالعه به را او و داشت برحذر شوروي جماهیر اتحاد اقتصادي

  .است يجهاد راهبرد از گام نیاول
  :سدینو می يو به خطاب نامه نیا يابتدا در شانیا

 اسـالف  سیاست در که است این شد خواهد شما موفقیت باعث مطمئناً که اي مسئله اولین
 بـر  را ضربه باالترین و ترین بزرگ تحقیقاً که جامعه از »زدایی دین« و »خدازدایی« بر دایر خود
 بـا  واقعـی  برخـورد  که بدانید و، نمایید است، تجدیدنظر کرده وارد شوروي کشور مردم پیکر

 عملکـرد  و ناصحیح هاي شیوه از است ممکن البته. نیست میسر طریق این از جز جهان قضایاي
 حقیقـت  بنماید، ولی رخ غرب دنیاي سبز اقتصاد، باغ زمینه در کمونیسم پیشین قدرتمندان غلط
 سوسیالیسم اقتصادي کور هاي گره تنها، مقطع این در بخواهید اگر شما. است دیگري جاي

 جامعـه  از دردي تنها نه، کنید حل غرب داري سرمایه کانون به بردن پناه با را کمونیسم و
  .کنند جبران را شما اشتباهات و بیایند باید دیگران که، اید نکرده دوا را خویش

 نظـم  رییـ تغ در مشـارکت  است بـراي  یجهان رتبهیعال مقام کی دعوت انگریب ها عبارت نیا
ـ با کـه  یمکتبـ  عنـوان  بـه  اسالم در مطالعه و یجهان  و سـم یکمون نیجانشـ  کـه  دیشـا  و دی
  .شود يدار هیسرما
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 آن کنـار  از یراحتـ  بـه  بتوان که است آن از تر شفاف، نامه نیا در نید و خدا به دعوت
  :سدینو یم ادامه در شانیا. گذشت

 و مالکیت مسئله شما کشور اصلی مشکل. آورد رو حقیقت به باید، گورباچف آقاي جناب
 غرب که مشکلی همان ؛خداست به واقعی اعتقاد عدم شما مشکل. نیست آزادي و اقتصاد

 و طـوالنی  مبـارزه  شما اصلی مشکل. کشید خواهد یا و کشیده بست بن و ابتذال به هم را
 روشـن  همـه  بـراي ، گورباچف آقاي جناب. است آفرینش و هستی مبدأ و خدا با بیهوده
، کـرد  جـو و جست جهان سیاسی تاریخ هاي موزه در باید را کمونیسم پس این از که است
 مکتبـی  کـه  چرا، نیست انسان واقعی نیازهاي از نیازي هیچ جوابگوي مارکسیسم که چرا

 کـه  معنویـت  بـه  اعتقـاد  عـدم  بحـران  از را بشـریت  تـوان  نمی مادیت با و، مادي است
  .آورد در به، است شرق و غرب در بشري جامعه درد ترین اساسی

ـ انب يدیـ توح يآور حرکت هـا  اد، ین نامه و روح حاکم بر آنیت ایماه همچـون  ی، الهـ  يای
  د:یفرما یاست آنجا که م میو حضرت ابراه امبر اکرمیپ

 و دومـین  شـما  و، زد کمونیسـم  به را ضربه اولین چین رهبر! ... گورباچف آقاي حضرت
 در کمونیسـم  نـام  بـه  چیـزي  دیگر امروز. نواختید آن پیکر بر را ضربه آخرین الظاهر علی

، مارکسیسـم  خیـاالت  دیوارهاي شکستن در که خواهم می جداً شما از ولی. نداریم جهان
  .نشوید بزرگ شیطان و غرب زندان گرفتار

  فرمایند: ایشان در ادامه چنین می
 هفتـاد  از پـس  شما هاي جمهوري از بعضی مساجد هاي گلدسته از وقتی! گورباچف آقاي
 تمـامی ، رسـید  گوش به مرتبت ختمی حضرت رسالت به شهادت و »اکبر اهللا« بانگ سال

 موضوع این دانستم الزم لذا، انداخت گریه به شوق از را محمدي ناب اسالم داران طرف
 معیـار ، مادیون. بیندیشید الهی و مادي بینی جهان دو به دیگر بار که کنم گوشزد شما به را

. دانند نمی موجود ندارد ماده که را چیزي و دانسته »حس« را خویش بینی جهان در شناخت
 افسـانه  سـره  یک را قیامت و نبوت و وحی و تعالی خداوند وجود مانند، غیب جهان قهراً
 و باشـد  می »عقل و حس« از اعم، الهی بینی جهان در شناخت معیار که حالی در. دانند می

، هسـتی  لـذا . نباشـد  محسوس گرچه، باشد می علم قلمرو در داخل باشد معقول که چیزي
 طـور  همان و. باشد موجود تواند می، ندارد ماده که چیزي و، است شهادت و غیب از اعم
. اسـت  متکی عقلی شناخت به نیز حسی شناخت، دارد استناد »مجرد« به مادي موجود که

 و نیسـت  خدا که پندارند این بر که آنان به و، کند می نقد را مادي تفکر اساس مجید قرآن
 التدرکـه «: فرمایـد  مـی  )55: بقـره  ()جهـره  اهللا نري حتی لک  منؤن  لن(. شد می دیده گرنه

  .)103: انعام (.»الخبیر  اللطیف هو و االبصار یدرك هو و االبصار
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  :سدینو یم و آورده يرو بود یاله امبرانیپ روش که یعقالن استدالل به نامه ادامه در شانیا
 نظر از که بگذریم قیامت و نبوت و وحی موارد در آن استدالالت و کریم و عزیز قرآن از

 خصـوص  هب، فالسفه مسائل تاب و پیچ در را شما نداشتم میل اصوالً، است بحث اول شما
 هم سیاسیون که وجدانی و فطري و ساده مثال دو ـ یکی به فقط. بیندازم، اسالمی هفالسف

  .... کنم می بسنده .ببرند اي بهره آن از توانند می
 بـه  دعـوت  بـه  مجدداً یعقلو  یفلسفي ها استدالل یاشاره به برخ از پس و ادامه در شانیا

  :سدینو یم و پردازد می اسالم
 باره در خواهم می شما از، مقدمات و مسائل این ذکر از بعد اکنون! گورباچف آقاي جناب
 بـه  مسلمین و اسالم نیاز خاطر به نه این و. کنید تفحص و تحقیق جدي صورت به اسالم
 و راحتـی  وسیله تواند می که است اسالم شمول جهان و واال هاي ارزش جهت به که شما

 بـه  جـدي  نگـرش . نمایـد  باز را بشریت اساسی مشکالت گره و باشد ها ملت همه نجات
 جهان در قبیل این از مسائلی و افغانستان مسئله از همیشه براي را شما است ممکن اسالم
 در را خـود  همیشه و دانسته خود کشور مسلمانان مانند را جهان مسلمانانِ ما. دهد نجات

  .دانیم می شریک آنان سرنوشت
 به، ساختند یم همراه عبارت آن با را خود دعوت ایانب که هایی عبارت با امام نامه، سان نیبد
 بلکـه ، ستین يعاد نشیگز و ساده یاتفاق، ریتعاب نیا انتخاب کهبدیهی است  رسد یم انیپا
ـ انب نیجانشـ  را خـود  و دارد عهـده  بـر  را یاسیس نظام کی يرهبر که یفقه یتیشخص از  ای
  ، بیان شده است.داند یم

  يرشد سلمان يماجراسه ـ 
شان یقاطعانه ا يریگ موضعی، نیامام خم یاسیره سیدر س يگر از مظاهر راهبرد جهادید یکی

، و قـران  امبریـ بـه پ  ين و اهانت سلمان رشدیبود. بعد از توه يسلمان رشد يدر ماجرا
  فرمودند: يباره سلمان رشد در یامیدر پ 25/11/1367خ یدر تار ینیامام خم

مؤلـف کتـاب   م یرسـان  یور سراسر جهان میه راجعون؛ به اطالع مسلمانان غیانا هللا و انا ال
ـ ، م و چاپ و منتشر شده استیامبر و قرآن تنظیه اسالم و پیکه عل »یطانیات شیآ« ن یهمچن

خواهم تا در  یور میباشند. از مسلمانان غ یمحکوم به اعدام م، آن ين مطلع از محتوایناشر
ات جرأت نکند به مقدس یگر کسیند تا دیآنها را اعدام نما عاًیافتند سریهر نقطه که آنان را 

اگـر   د است. انشـاءاهللا! ضـمناً  ین راه کشته شود شهیدر ا ید و هر کسین نماین توهیمسلم
 یقدرت اعدام آن را ندارد او را به مردم معرف یول، به مؤلف کتاب را دارد یدسترس یکس
  اعمالش برسد. يد تا به جزاینما
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ت از یبه حما ران و جهانیدر ا یعیتظاهرات وس 26/11/1367 یعنی، صدور حکم ياز فردا
 يهـا  اعـالم کـرد و از هسـته    یعمـوم  يدولـت عـزا  ، رانیـ وست. در ایحکم امام به وقوع پ

د. نسـت ین حرکـت اسـتکبار با  یـ اهللا در سراسر جهان خواست کـه در مقابـل ا   مقاومت حزب
  64ت کردند.یاز حکم امام حما ییها با انجام حرکت نیز گرید يمسلمانان کشورها

  د:یفرما یت خود مشان چند ماه قبل از رحلیا
د غفلت نمـود. امـروز بـا جمـود و سـکون و      ینبا، امروز خداوند ما را مسئول کرده است

د مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقـالب را پابرجـا داشـت. مـن بـاز هـم       یسکوت با
ـ د بدانند که غرب و شرق تا شما را از هویران بایم همه مسئوالن نظام و مردم ایگو یم ت ی

آرام نخواهنـد نشسـت. نـه از ارتبـاط بـا      ، رون نبرندیال خام خودشان بیبه ختان  یاسالم
  65د و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور.یمتجاوزان خشنود شو

ـ      يو مـاد   انـه یگرا واقـع  يهـا  لیشان تحلیا ، بـود  یالمللـ  نیرا کـه مرعـوب مراکـز قـدرت ب
  د فرمود:یتافت و به امت حزب اهللا تأک یبرنم

محترم شهدا حواسشان را جمع کنند که با  يها اهللا و خانواده ز حزبیعزون و مردم یروحان
ـ مال نشود. تـرس مـن ا  یزانشان پایخون عز، ها و افکار نادرست لین تحلیا ن اسـت کـه   ی

ـ ند که باینند و بگویقضاوت بنش یگر بر کرسیگران امروز ده سال د لیتحل ـ د دی  يد فتـوا ی
ر؟ و یا خیبوده است  یپلماسین و اصول دینمطابق قوا يو حکم اعدام سلمان رشد یاسالم

داشـته اسـت و بـازار مشـترك      یتبعـا خود آثار و ت، ان حکمیکنند که چون ب يریگ جهینت
کننـدگان   م و از کنار اهانتینکن ید خامیپس با، اند ه ما موضع گرفتهیعل یغرب يوکشورها

  66م.یامبر و اسالم و مکتب بگذریبه مقام مقدس پ
منـابع   يماد یابیکه تنها به ارز یاسیانه سیگرا يسم مادیرئال ینیامام خم یاسیدر مکتب س

را اگـر  یـ ز، نـدارد  ینقشـ  یاست خارجیس يریگ مطرود است و در جهت، پردازد یقدرت م
همـواره   نـد قـدرت بپرداز  يریگ به اندازه ییگرا به اصطالح واقع  هیگران بر اساس نظر لیتحل

بـود کـه    یمنافع ملـ  در پیخود  يو به اندازه قدرت ماد رفتیرا پذ ید نظام سلطه جهانیبا
گر نخواهند توانست در برابر مراکز قدرت و ثـروت جهـان   یمستضعفان جهان د، ن نگاهیبا ا

  احقاق حقوق خود باشند. در پیند و ینما ییآرا صف

  يا خامنه اهللا تيآ دگاهيد. ۲
و  یشـه اسـالم  یاند يسـاز  یجهاني، ن منظر در افق نگاه جهادیتر یین که نهایا بدیهی است

  د:یفرما یاست؛ آنجا که م یشان متجلیا سخنانن نگاه در یا .است یانیوح يها ارزش
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این ، رحمت تعالیم نبوى، رحمت وجود اسالم(اگر امروز بشریت متوجه این رحمت شود 
ترین مشـکل   بزرگ، و آن را بیابد و خود را از آن سیراب کند )جوشان وحدت  سرچشمه

بالشک از تعـالیم  ، هاى موجود عالم برطرف خواهد شد. اگرچه همین امروز هم تمدنبشر 
هاى خوب و مفاهیم عالى در  آنچه از صفات و روش، اند و بدون تردید مند شده اسالم بهره

متّخذ از ادیان الهى و تعالیم انبیا و وحـى آسـمانى اسـت و بخـش     ، وجود دارد بین بشر
  67متعلق است.آن به اسالم  عظیمى از

 آن يدیـ توح امیپ و اسالم نفوذ به باور با دیبا که است يروز امروز شانیا منظر از نیا بر بنا
 نیمبـ  نیـ د شـه یاند صـدور  لیتسه يها راه فکر به جو قتیحق و منصف يها انسان قلب در

  .بود عالم نقاط یاقص به اسالم
 در را يجهـاد  راهبرد که است آن شانیا یجهان دگاهید يها یژگیو از یکی یکل طور به

 و یداخلـ  طیمحـ  در يجهاد گفتمان يایاح برا شانیا تالش. کند یم بیتعق عمل و گفتمان
 شـان یا توجـه  ينمودها از،  یاجتماع و یاسیس، یفرهنگ يها عرصه همه در، نظام یالملل نیب

 نیـ ا در مطالعـه ، نگارنـده . اسـت  یاسالم انقالب ریمس درادامه يجهاد گفتمان يکارآمد به
 دیـ کل يجـو و جسـت  بـه  را سطور نیا خواننده اما، نهد می وا يگرید مجال به را خصوص

  .دهد می ارجاع شانیا نوشتجات و اناتیب در يجهاد راهبرد واژگان

  يخارج استيس نيدکتر در هادج يضرورت فقهز) 
 ایـن  بـه  توجـه  با 68.است سازگار ییابتدا جهاد ماهیت با که دارد وجود آیاتی کریم قرآن در

  .است مشروع، ندارد دفاعی ماهیت که جهاد از نوعی اسالم در کرد ادعا توان می خوبی به آیات
 در منحصـر  اسـالم  در جنـگ  کـه  شده توهم این منشأ 69بعضى براى دفاعی جهاد آیات

ـ ا. نـدارد  وجـود  اسـالم  در ابتـدایى  جهـاد  نـام  بـه  چیزى و است دفاعى جهاد  از دسـته  نی
 بـراي ، شـوند  مـی رو روبـه  »ابتـدایى  جهاد« عنوان با فقهى و دینى متون در وقتی نویسندگان

 اسالمى غیر جامعه در اسالمى جامعه قهرآمیز و مسلّحانه مداخله که را »ابتدایى جهاد« اینکه
 غیـر  اي جامعـه  شؤون و امور در که دارند حق اننامسلم که بپذیرند و کنند توجیه را، است

 از کـه  وادارنـد  را جامعه آن افراد، نظامى حمله و کشى رکلش با حتى و کنند دخالت اسالمى
 اسـالم  تاریخ در کنند ثابت اند خواسته، درآیند اسالم به و بشویند دست خود مذهب و دین

 نـوع  از همگـى ، آمـده  پیش اسالم صدر در که هایى جنگ و نپذیرفته صورت ابتدایى جهاد
  .است بوده »دفاع«
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 پیکارهـاي  کـه  کنـد  مـی  تأکید بقره سورة 194 ـ 190 هاي هآی ذیل المنار تفسیر صاحب
 رفتـه  مـردم  سـراغ  بـه  برهان و دلیل با همواره ایشان و بوده دفاعی صورت به همگی پیامبر
 و شـده  مـی  جلـوگیري  اسـالم  بـه  دعـوت  از جا هر اینکه نهایتاً. شمشیر و زور با نه، است

 آنکـه  نـه ، خاسـته  برمـی  مبلغـان  از دفـاع  بـه ، کردند می تهدید یا کشتند می را اسالم گوینده
ی  إِکْراه ال« که چرا، کند مجبور دین پذیرش در را مخالفان ینِ  فـالـد  نَ  قَـدی تَبـ  نَ  الرُّشْـد مـ 

256(بقره: »الْغَی( افانت« و تُکْرِه تَّى النَّاسکُونُوا حینَ ینؤْمیونس: .»م)99(  
 خـود  از دفـاع  راستاي در تنها اسالم در جهاد، المنار تفسیر صاحب دیدگاه از، این بنابر

  .است مشروع و پذیرفته صورت دین ابالغ برابر در مخالفان تراشی مانع و مبلغان از دفاع یا
 مسـئله  صورت کردن پاك را اي شیوه چنین اسالمی دانشمندان از دیگر برخی، مقابل در
 جهـاد « کـه  جهـاد  دارند کیدأت و دانند می دین ضروریات از یکی انکار را آن الزمه و دانسته
 فقـه  در مخصوصـاً  و شـود  مـى  شمرده اسالم ضروریات از، است آن اقسام از یکى »ابتدایى
 70. دارد ارجمندى و بلند جایگاه شیعى
 در و اسـت  اسـالمى  فقـه  ضروریات از اسالم در ابتدایى جهاد جواز که است مسلم اما
، فقـه  ضـروریات  از ابتـدایى  جهـاد  بودن مشروع. ندارد وجود تردیدى هیچ آن تشریع اصل
 جـواز  بـر  کـه  اى آیه کریم قرآن در آیا اینکه در تردید. است سنت اهل و شیعیان فقه از اعم

 حیـات  زمـان  در اینکـه  در تردیـد  یـا ، نـه  یا دارد وجود داللت کند ابتدایى جهاد وجوب یا
 جهـاد  مشـروعیت  اصـل  بـه  یـک  هـیچ ، خیر یا است داده رخ ابتدایى جهاد اکرم رسول
 در کـه  فقهـى  اختالفات همچنین .آورد نمى وارد اى ضربه، است فقه مسلّمات از که ابتدایى
 جهـاد  بـودن  مشـروط  در فقها اختالف مثل، دارد وجود ابتدایى جهاد جنبى لئمسا و فروع

 ایـن  اصـل  انکـار  مستمسـک  توانـد  نمى هرگز، آن امثال و معصوم امام حضور به ابتدایى
  .گیرد قرار حکم
 فقـه  مسـلّمات  و ضـروریات  از آن جواز اصل که را ابتدایى جهاد توان نمى، حال هر به

که  ین موضعیرسد با ا یبه نظر م. کرد قلمداد اسالم خالف و نامشروع امرى، است اسالمى
 یناش ین قانون الهیمنفعالنه در برابر ا يبرخوردها، در اسالم درخصوص جهاد وجود دارد

  است. یدر برابر فرهنگ غرب یاز ضعف نفس و وادادگ
 کـه  کنند تحلیل اي گونه به اسالم صدر در نانامسلم هاي جنگ همه کسانی است ممکن

 بـه  اما، ، داخل نشوندییابتدا جهاد مصادیق مجموعه در حیث این از و شوند قلمداد دفاعی
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 در، نانامسـلم  هـاى  جنـگ  همه که بپذیریم اگر حتى، ییابتدا جهاد نظریه داران طرف عقیده
 کـه  آیـد  دست نمـی  به نتیجه این ـ  شد بیان آنچه به توجه با ـ  است بوده دفاعى اسالم صدر
 اگـر  و است دین اتضروری از ابتدایى جهاد مشروعیت زیرا، ندارد مشروعیت ییابتدا جهاد

 فرجه تعالى اللّه عجلـ  عصر ولى حضرت ظهور زمان در، آینده در، نداده روى نیز تاکنون
  .داد خواهد رخ ـ الشریف

 صـدر  در ابتـدایى  جهـاد  وقـوع  عدم یا وقوع قبیل از مسائلی تفکیک با مصباح اهللا تآی
 ایشـان  بینا اینکه یا است معصوم امام حضور به مشروط ابتدایى جهاد آیا اینکه و اسالم

 بـه  امرى چنین به قیام کنونى احوال و اوضاع در آیا و کند اقدام کارى چنین به تواند مى نیز
 بـه  باید معتقدند، کرده دفاع دین ضروريِ عنوان به جهاد وجوب اصل از، نه یا است صالح
  .نماییم ارائه آنهااز  عمیق و خردپسندانه یتوجیه، خود اصیل معتقدات از نشینی عقب جاي

 و اجمـالی  مراجعـه  کـه  است مطلبی، ابتدایی جهاد جمله از، جهاد قانون بودن ضروري
 بـراي  آن مـورد  در تردیـدي  جـاي  اسـالم  تاریخ، آن از گذشته و، شیعه فقهی منابع به گذرا
  .گذارد نمی باقی انسان

 در، داده رخ معصـوم  امامان حضور در اسالمی فتوحات که است این توجه قابل نکته
 فتـه گرن صـورت  آنـان  سـوي  از ها جنگ این اصل مورد در ردعی و منع گونه هیچ که حالی
 سنت اقسام از یکی و شده یاد »معصوم تقریر« به آن از اسالمی فقه در که مطلب این. است
ـ  عـالوه . اسـت  اسـالم  در قـانون  ایـن  بـودن  تردید قابل غیر شاهد خوبی به، است ، ایـن  رب

را در  تردیـد  گونـه  هـر ، دارد وجود شیعی و اسالمی فقه در مورد این در که هایی صراحت
 مـورد  در هرچنـد ، نمایـد  مـی  طرف بر ابتداعی و دفاعی از اعم، جهاد قانون اصلخصوص 

 دیـدگاه  ازبـراي مثـال    .دارد وجـود  شـیعه  علمـاي  بین اختالفاتی، جهاد از نوع این طیشرا
 وجوب اصل مورد در اما 71.است معصوم امام حضورمشروط به  آن وجوب، حلی محقق

 و 72دهکـر  اجمـاع  ادعـاي  خصـوص  این در طوسی شیخکه  ندارد، چنان وجود اختالفی، آن
 73.اسـت  ادعـا کـرده   اجماع و نص با را حکم این مطابقت الفقهاء تذکرة در محقق حلی نیز

 بـدانجا  تـا ، کرده نشان اطرخ اسالم در را ییابتدا جهاد تشریع بداهت کرکی محققهمچنین 
 را ایـن  خـالف  ضـرورتی  اینکـه  مگر، داند می کفایی واجب بار یک سال هر در را جهاد که

 حاکمیـت  يفراگیـر  براي، هستند آنان حکم در که را آنان و کفار با قتال شانیا. نماید اقتضا
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 ضـروري  منزله به را جهاد حکم جواهرالکالم صاحبطور  همین 74.است دانسته الزم اسالم
را  حضرت آن اصحاب و نبوي سیره و اجماعی دانسته سنت اهل و شیعهنزد  را وآن دانسته

  75.داند میمؤید آن 
 جـاي  ـ  شـد  بیـان  کنون تا آنچه به توجه با ـ  اسالم در ابتدایی جهاد تشریع، حال هر به
 همچـون ، مفسـرانی  آثـار  در دفـاعی  جهـاد  کنار در را ابتدایی جهاد به تصریح و ندارد ابهام

 منهاج تفسیر صاحب و78الکاشف تفسیر صاحب و 77رازي فخر و 76آلوسی، طباطبایی عالمه
 مجمـع  و 83المراغـی  تفسـیر  و 82المنثـور  الدر و 81البیضاوي تفسیر و 80صافی و 79الصادقین

  .84البیان
 است بوده دفاعی اسالم صدر هاي جنگ موارد همه که شود ثابت اگر حتی، اینبر عالوه

 یافـت  هـم  مـورد  یـک  اگـر  حتی و بود نخواهد ابتدایی جهاد تشریع عدم بر دلیلی، امر این
 معنـا  ایـن  بـه  هرگز، باشد داده رخ ابتدایی جهاد اولیه هاي دوران و اسالم درصدر که نشود

، حجت حضرت ظهور باکه  ، چناناست نشده تشریع دراسالم جهادي چنین که نیست
 ایـن  سخن این معناي. شد خواهد عمل کامل طور به فریضه این به که رسید خواهد زمانی
  .شد قائل تمایز، آن به عمل مقام و تشریع مقام بین باید که است

  يريگ جهينت
 یاسـت خـارج  یگذارد که س ینم یباق يا چاره یر جهاد درفقه اسالمید ناپذیت تردیمشروع
شـه ملهـم از قـانون جهـاد     یه اندیـ اسـت بـر پا   یاسـالم  یران که نظـام یا یاسالم يجمهور

 ين بـرا ین دکتـر یبـر تـدو   ين نوشتار تنها به در آمـد یشود. در ا يپرداز و شالوده يزیر هیپا
ت یرمز موفق، ن راهبردیاروشن است که پرداخته شد و  یاسالم يورجمه یاست خارجیس
 بـه  اعتقـاد  و يدیـ توح تفکـر  الزمـه ، یران است. این راهبردا ینظام اسالم یاست خارجیس

 شود یم استنتاج جهاد از ییها شاخصه. است انسان سعادت نیمأت در اسالم مکتب يکارآمد
 يهـا  شاخصـه  نیتـر  مهـم ، اسـاس  نیا بر. کند یم زیمتما متداول يها جنگ همه از را آن که

 یبخشـ  تیمشروع نیع در مذاکره و تفاهم و صلح نهیگز تقدم: از ند عبارت يجهاد راهبرد
 يهـا  ارزش ياجـرا  در تیقاطع، انسان تیهدا و امیپ ابالغ اصالت، خواهانه عدالت جنگ به

، ها ارزش چارچوب در ییگرا انعطاف، ییگرا واقع نیع در یانسان يها آرمان بر هیتک، یانسان
ـ  فاتیتشر و نیقوان و اصول به التزام، ها ملت يها ارزش به احترام  بـه  يبنـد یپا، یالمللـ  نیب
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 یعملـ  و یعلمـ  تیصـالح ، تقـوا  و مـان یا اسـاس  بر جز افراد يگذار ارزش منع، تعهدات
  .ییگرا اخالق و یخارج استیس يرهبر

 تیـ حما، دیآ یم حساب به ها انسان حقوق از دفاع ياجرا ضمانت جهاد آنکه از گذشته
 و ییدانـا  گسـترش ، خشـونت  يهـا  نـه یزم يسوز شهیر، ریفراگ تیامن نیمأت، داریپا صلح از
 يساز نهیزم، استکبار و سلطه ینف، انسان سعادت از دفاع و کمال گفتمان گسترش، شرفتیپ

 مثابـه  بـه  دفاع یتلق، انسان یواقع حقوق کننده نیمأت عنوان به اسالم یجهان تیحاکم يبرا
 يفـر یک نقش يفایا، مداخله عدم اصل لیتعد، يدار هیسرما فرهنگ با مبارزه، فیتکل و حق
 شـرك  بـا  مبارزه، بشر حقوق نقض از رانهیشگیپ و بازدارنده نقش يفایا، متجاوزان برابر در
 مـدل  ارائـه ، بشـر  حقـوق  انیـ متول زهیـ انگ يساز سالم، انسان سعادت یاساس مانع عنوان به
 و تیـ حما، نیـ د پشـتوانه  بـا  يسـاالر  مـردم  از تیـ حما، تیـ معنو گسـترش ، بهیط اتیح

 يبشـر  ضـد  يهـا  شـه یاند و مکاتـب  بـا  مقابلـه ، عهـد  بـه  يوفا نیادیبن اصل يساز نهینهاد
  .دارد خود نهاد در را پرستانه ونژاد انهیگرا یمل

 ابتنا، مقاصد ياجرا در تیقاطع مرهون، یخارج استیس قیتوف در راهبرد نیا يکارآمد
 الـزام ، يسـاالر  ستهیشا، ییگرا آرمان نیع در ییگرا واقع بر دیکأت، سازنده و فعال کردیرو بر
 دسـتگاه  ياجـزا  در انسجام، تیبشر دشمنان با ییارویرو يبرا قدرت اشکال همه کسب به
 يابزارهـا  همه از استفاده، یشیگرا و ینشیب مستحکم يها پشتوانه از يبرخوردار، یپلماسید

 يها استیازس يبرخودار و ینظام، تینها در و یروان، ياقتصاد، یحقوق، یاسیس، یفرهنگ
 یالهـ  جبـران  بـه  تیـ نها در يراهبـرد  نیچن اتخاذ آنکه از گذشته. است یهیتنب و یقیتشو

 يویـ دن رفـاه  و يروزیـ پ و تیـ امن و یبـ یغ يامدادها از يخوردار بر، یاحتمال يها خسارت
  .کند یم جلب نیز را منانؤم مشارکت، شود یم یمنته
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