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  چکیده

و تکامل  یرشد، ترق یآن در راستا نياست و تمام احکام و قوان یاله انیاسالم خاتم اد
 یاسالم است که برا یاحکام و آموزه ها نیمهم تر از یکیهاست. قانون جهاد جانبه انسانهمه

 عیانسان، وضع و تشر یحرکت تکامل ريو رفع موانع و عوامل مزاحم از مس ديدفاع از توح
مفهومی مقدس، ارزشی و مبتنی بر آفرینش بشر و یکی از ارکان بقاء، حفظ  ،شده است. دفاع

ام عملی به آن، سبب امنيت، عدالت نوع و سعادتمندی دنيا و آخرت اوست. فهم حقيقی و التز

قرآن مورد استناد مقام  اتیآ ليپژوهش احصاء و تحل نیو رفاه عمومی می شود. هدف از ا
و مطالعه اسناد و  یجهاد و دفاع بوده که با روش اسناد رددر مو «یظله العال مُد» یرهبر

 برداری از سخنان معظم له، بررسی و تحليل گردیده است. شيف

 اهلل، مجاهدت، شهادت ليسب یجهاد و دفاع، جهاد ف ی کلیدی:هاواژه

 مقدمه

 یطیاست. خداوند متعال در شرا میبسيار مهم در قرآن کر های از موضوع یکیجهاد 

به مبارزة تمام و جانانه و  یجمع ایو  یخاص، بندگان مؤمن خود را به صورت فرد

. امروزه ما شاهد تهاجم داند یم یآن را پيروز جیمقابله با دشمن مهاجم فرمان و نتا

 رانیا یاسالم یبه انقالب و جمهور یو اقتصاد یگفرهن ،یوسيع دشمنان در ابعاد نظام
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 یمقابله با دشمنان، آن هم از منظر خدا ینسبت به چگونگ یهستيم. بصيرت و آگاه

ه ما ب یبرا یبصيرت، انگيزة بسيار نيرومند نیبسيار مهم است. مطمئناً ا یسبحان، امر

و آنها  يمینما یشاندی دشمنان چاره های یزریوجود خواهد آورد تا در مبارزه با برنامه

لذا  سازد؛یپژوهش را روشن م نیموضوع، ضرورت ا نیا میرا در عمل ناکام ساز

فلسفه جهاد، اهداف، انواع و فضيلت  یتحقيق عبارتند از: چيست نیا یاصل هایسؤال

دشمنان  یدر برابر ظالمان و تجاوزگران، سرکوب یستادگی، مقاومت و ازمينه نیآن. در ا

هدف جهاد، جهاد با نفس و جهاد با دشمنان، انواع جهاد  یاله های و انجام فرمان نید

 . قابل توجه است میپروردگار و فضيلت جهاد در قرآن کر تیو نتيجه جهاد، رضا

از  شيب ،یتکباراس یسلطه طلب و در قالب نظام یانسان ها یخواه ادهیز امروزه

را  فيضع یافراد و حکومت ها ۀهمه جانب شرفتيسالمت و پ یبقا گرید زيهر چ

شود و احقاق  یگناه منجر م یدفاع به مرگ هزاران انسان ب ،یکند. در موارد یم دیتهد

اعتراض   نیبا آخر تيمظلوم تیحق در نها ییشود. گو ینم جادیآنها ا یحقوق هم برا

گردد. دفاع، بالذات ارزش و قداست دارد؛ مهم درک و  یمو دفاع از خود خاموش 

معرفت است که به انسان درس  نی(. ا90 :1939 ،ینی)آو از آن است حيمعرفت صح

 اتیآ ليتحقيق بر آن است که به برآورد و تحل نیدهد. ا یمقاومت، صبر و مبارزه م

 هاد و دفاع بپردازد.در مورد ج «مد ظله العالی»انقالب  مورد استناد رهبر معظم یآنقر

 جهاد و دفاع مفهوم

 یبار در قرآن آمده است. جهاد در لغت، به معنا نود و پنجواژة جهاد و مشتقات آن 

هدف  کیتحقق بخشيدن به  یبرا شیتالش کردن و به کار گرفتن نيرو و توان خو

:  2ج ،1930،ی)قرش ندی(. تالش توأم با رنج را نيز، جهاد گو19: 1939)مصباح،  است

تيغ، و جهاد  لهيبا کافر است به وس ی. جهاد ظاهریباطن ایاست  یظاهر ایجهاد  (.77
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(. همچنان آمده است جهاد 000: 1،ج1979،ی)سجاد با نفس است به وسيله قهر یباطن

را  شتنینبرد با دشمن، در راه خداست و جهاد با نفس، با خود جنگيدن و خو یبه معنا

 ب(. واژه جهاد چون از با700: 2ج ،1930 ،یدشت یبازداشتن است )حسين یاز خودسر

تقابل و رقابت در آن وجود  ،یهمکار یکه نوع رود یبه کار م یمفاعله است، در موارد

هم در کار است و دو طرف در برابر هم  یگریدارد. در جهاد به طور معمول طرف د

به  یگریبر د یو پيروز شیبه هدف خو یابيدست یبرا کیکرده، هر  آرایی صف

 نی(. بر ا19: 1939)مصباح، گيرد یو هر چه توان دارد، به کار م پردازد یفعاليت م

و چه  یکارزار با دشمنان و به کار بردن حداکثر توان و نيرو، چه زبان»اساس، جهاد هم 

خوف از تغلب  ایگسترش پرتو اسالم  برای (307: 0ج ،1977 ،ی)خرمشاه «است یعمل

 که است عادالنه و طلبانه اهداف حق یو دارا (000: 1ج ،1979 ،ی)سجاد آنهاست

 ینفسان یهم مبارزه با هواها ،( 29: 1939 )مصباح، ندیبه آن جهاد مقدّس گو یخبر

 (.73)حج.  «اهلل حقَ جِهاده یو جاهِدوُا فِ: »دفرمای یماست؛ چنانکه خداوند 

ت، دافَعَهُ عَن حَقَهِ، به دفاع کردن اس یدور کردن و دَفَعَ به معنا یبه معنا دفع

از خدا دفع شر خواست، آمده است  ،اِستَدفَعَ اهلل الشر ؛از حقش محروم کردن یمعنا

کردن ذکر شده  تیحما و دادن، کنار کردن ی(. دفع به معنا109: 1900 )منجد الطالب،

 «اَموالَهُم هِميفَأدَفَعُوا اَل»دادن است؛ مثل  یشود، به معن یمتعد «یال»است. دفع چون با 

دهد؛ مانند  یاریو  تیحما یشود، معنا یم یمتعد« عن»( و چون با 0 هی)سوره نسا، آ

شود، به  ی( و چون به نفسه متعد93 هی)سوره حج، آ «آمَنوا نَیعَن الذ دافِعُیُاِنٌ اهللُ »

 ئهي( س90 هی)مومنون، آ «تَهيِاحسَنُ السَّ یَه یبالت فَعاِد»مثل  د؛یکنار و دور کردن آ یمعنا

 (.905: 1902 ن،آاست )قاموس قر« اِدفَع» مفعول
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 دفاع در اسالم انواع

و دفاع  یتجاوز، دفاع هم دو نوع است: دفاع نظر یو عمل یموازات دو مرحله نظر به

در مقابل تهاجم  ینیو اعتقادات د نیاز د ی. دفاع نظریو حداکثر یدفاع حداقل ای یعمل

در مقابل گفتمان سلطه دارد و تهاجم  یا ژهیان وبه آن هاست. اسالم گفتم ینظر

 عیتشر زيرا ن ی. به عالوه جهاد و دفاع عملدیگو یرا پاسخ م شیدشمن خو یفرهنگ

دشمن قرار داده است. فلسفه جهاد و دفاع در  یبه تجاوز عمل یکرده و آن را پاسخ

ل به صورت قرآن در مورد دفاع نوعِ او دگاهیاسالم مقابله با سلطه و ستم است. د

شکل،  نیرمشرکان[ به بهت یو کج رو ی]در مقابل شرک ورز است: نيچن یکل یقانون

)ناصرزاده،  میداناتر کنند، ی[ ما به آن چه آنان وصف مرایرا برطرف ساز؛ ]ز یبد

 آمده است: زين ی(.  در مورد مشابه00: 1972

که با  یکن تا آن کس مقابله یشکل، با بد نی. به بهترستندين کسانی یو بد یکين 

 (.00: 1979 ،یگدليب یائي)ض است یميصم یبا تو دوست ییدارد، گو یتو دشمن

 نیا اً،يالزم است. ثان یاسالم یو باورها نی: اوالً، دفاع از ددیآ یم بر هیآ نیا از

باشد تا مؤثر بوده،  یو عاطف یکامالً منطق یعنیبه شکل دفاع احسن،  دیبا یدفاع فرهنگ

کارساز نبوده،  یالبته همواره دفاع احسن و اقدامات فرهنگببرد.  انيا را از مه یدشمن

در  یاقدام نظام دیدارد و با ینم را باز ینید یبه ارزش ها و باورها انمشرکان و مهاجم

 : رديقرار گ یخدمت دفاع فرهنگ

جنگ  ایه آپرسند ک ی( درباره ماه حرام م«و آله و سلم هياهلل عل یصل» امبريپ)تو  از

و ناروا و موجب بازداشتن مردم از راه  ريخط یدر آن رواست؟ بگو جنگ در آن امر

راندن ساکنان  رونيبه خدا و مسجد الحرام است. ب دنیباعث کفر ورز زيخداست، ن

نزد خدا ناپسندتر است و فتنه  زيجنگ در ماه حرام ن ازمسجد الحرام و اهل حرم از آن، 
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جنگند  یبا شما م وستهيزشت تر است. کافران پ (یکیزيف)جنگ از  (یفرهنگ)و فساد 

 ده،یبازگرد نشیبرگردانند، پس آن که دچار ارتداد شده، از د نتانیتا بتوانند، شما را از د

در جهنم  وستهياست و پ هودهيب گریو جهان د ايدر دن کشين یکارها رد،يدر حال کفر بم

 .(020: 1973 ،ینيبه سر خواهد برد )امام خم

از  یريآرامش و جلوگ جادیماه حرام، ا ی، فلسفه وجوداول آنکه: هیآ نیبنابرا

 یپرداختن به بندگ ت،يهدف از استقرار صلح و امن ،دوماست.  یزیجنگ و خون ر

و تهاجم  ینید یخدا و گسترش کفر و ب ی، بازداشتن مردم از بندگسوم آنکهخداست. 

و جنگ  ی، فتنه گرچهارمرام هم بدتر است. در ماه ح یکیزيمردم، از جنگ ف نیبه د

 ی، هدف اصلپنجم آنکهو قتل عام زشت تر است.  یزیاز خون ر ،یو فرهنگ یاعتقاد

امر  نیو مرتد ساختن مسلمانان است و ا یفتنه فرهنگ ،یدشمنان خدا از جنگ ظاهر

در که  ی، مسلمانانششم آنکهمهم تر است.  یو اهداف ماد ییآن ها از کشورگشا یبرا

 یدهند، کارها یارزش خود را نزد خدا از دست م یبه کل ند،یگرفتار آ داددام ارت

 خواهند ماند.  یدر جهنم باق شهيندارد و هم یهم پاداش کشانين

، در مورد آن گروه از (29)سوره مومنون، « منافقان» دنيپس از کافر نام قرآن

اهند اعتماد آن ها و اعتماد کافران خو یدادن مسلمانانند و م بیکه درصدد فر یمنافقان

رسماً به کفر  یبرسند و قصد دارند در هر فرصت شیرا جلب کرده، به اهداف خو

آنها  افتند،یمنافقان دست  نیکه به ا یطیدهد در هر شرا یبازگردند، به مؤمنان دستور م

و مجوز  رهيمسلمان ها را بر آن ها چ یرا به دام افکنده، نابود سازند؛ چون خدا به روشن

 .(01با آنان را صادر کرده است )سوره فصلت،  دنيجنگ

نفاق، کفر و ارتداد  یديسو پل کیقرآن بر ضد آنان، از  یريموضع گ نیا حاصل

در خدمت مبارزه با نفاق، کفر و ارتداد بوده، در  زين یاقدام نظام گرید یاست و از سو
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 بهره جست. از آن  دیبا ینید یو باورها نیدفاع از د ريمس

مؤمنان است و به آن ها اجازه داده تا  مانیو ا نید بانيپشت زينگاه قرآن، خدا ن از

آن ها  رایداده است؛ ز یاریدفاع کنند و به آن ها وعده  شیدر برابر جنگ و ستم از خو

بوده است.  یآواره شده اند و گناهشان تنها خداپرست شیخو اریبه ناحق از خانه و د

خدا نابود  ادیاست و بدون آن عبادتگاه ها، مساجد و نماز و  یانون کلق کیدفاع 

و  نیهم دفاع مشروع است و هم هدف آن، دفاع از د ات،یآ نی( بنابرا2)بقره،  شودیم

و  یسرانجام قرآن دفاع حداکثر و کفر است. ینید یب ۀاز سلط یريو جلوگ یدار نید

رو سلطه و  چيدارد و به ه یدفاع یتيماه زيکرده که آن ن عیتشر زيرا ن اريجنگ تمام ع

 کند:  یرا دنبال نم یاهداف ماد

خدا  رایز د؛یاز حد نگذر یول ديجنگند، بجنگ یراه خدا با آن ها که با شما م در

و چنان  دیآنان را از پا در آور د،يافتیمتجاوزان را دوست ندارد. هر جا به آن ها دست 

از جنگ و کشتار بدتر است.  ی. فتنه گردید، آواره شان سازکردنکه آن ها شما را آواره 

 ريو اگر آن جا با شما درگ دياند، نجنگ دهيالحرام تا با شما نجنگمسجدبا کافران، اطراف 

 یکافران است. اگر آنان از جنگ خوددار ستهیجنگ شا رایز د؛يشدند با آن ها بجنگ

کن و تنها  شهیتا فتنه و فساد ر ديبجنگ آمرزنده و مهربان است. با آن ها زيکردند، خدا ن

کردند جز بر ستمگرانِ آن ها  یخوددار یفتنه گر زخدا حاکم شود. پس اگر آنان ا نید

و  یعادالنه، دفاع دی: اوالً، جنگ بااتیآ نی. بنابرا(0داشت )نسا،  دينخواه یسلطه ا

 باشد.  یپاسخ تجاوزگر

و  یزيبه فتنه انگ یو پاسخ ینظام ريو غ یمکمل دفاع فرهنگ یاقدام نظام اً،يثان

 دشمن است.  یگرتوطئه

حرم خدا و مسجد الحرام، حرمت و قداست فوق العاده داشته، جنگ در آن جز از  ثالثاً،
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 یعنیخدا  نیجز د ینید چيرابعاً، ه .ستيمجاز ن یو در شکل کامالً دفاع یناچار یرو

به هر  یبند یاست، اعتبار ندارد و پا فیتحر و بدون نیکامل تر ن،یآخراسالم که اکنون 

 با آن مقابله کرد.  دیو با دیآ یبه حساب م ییو ماجراجو یفتنه گر ،از اسالم ريغ ینید

 پژوهش روش

مورد  یروش، منابع اصل نیاست. در ا یپژوهش اسناد نیمورد استفاده در ا روش

مانده  یگذشته به جا یاه است که از دوره یاستفاده، کتب و مدارک منثور و منظوم

در  زين یخیتار عیضبط وقا یهایتکنولوژ ریو سا لميف د،یاز اسال به تازگیاست و 

 یجیعمدتاً شامل اطالعات و نتا یاسناد ش. اسناد پژوهشودیاستفاده م یپژوهش اسناد

 انددهیدر حوزه مورد بحث فراهم گرد یو پژوهشگران قبل سندگانیاست که توسط نو

 یاستفاده از اسناد و مدارک است و زمان یبر مبنا ی(. پژوهش اسناد720: 1973 دنز،ي)گ

مرتبط  قيحقکه تن آ ایدر دست انجام باشد و  یخیتار یقيتحق ایمورد کاربرد است که 

در مورد آن موضوع  یقبل قاتيتحق ییموجود بوده و محقق درصدد شناسا یهادهیبا پد

و در  دینما جابیه استفاده از اسناد و مدارک را اب ازيآنکه پژوهش، ن ایبرآمده باشد و 

 (.201: 1939 ،ی)ساروخان ميکن یابیخاص، مأخذ نهيزم کیدر  ميکه بخواه اصطالح آن

 و جهاد یرهبر

در خدمت به  یرهبر تيبه نقش و اهم ش،یخو اناتيدر ب یاله خامنه ا تیآ حضرت

به خلق  یدادن و دلگرم ديدر جهت ام شتريب یرهبر فهيخلق اشاره کرده اند که وظ

: دیجامعه به مردم بگو کیکه رهبر  شودینم هيتوص ،یاسيمکتب س چيه در است.

. ظاهراً دیمخالف من و اهدافم شو یو روز دیاحتمال دارد شما از مرامتان دست بردار

 یها دلگرم کنند و به آن قیمردم را تشو دیبا شهياست. رهبران هم استيخالف س نیا

ماند و خدمت  ديخواه دارید شما همه پایبگو دیکنند. رهبر با دوارشانيمبدهند و ا
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است. اما قرآن  نيهم یاستمداريجامعه و س ريدر تدب یبشر ییکرد. قاعده عقال ديخواه

 یبْتُمْ عَلَوَ مَا مُحَمَّدٌ إاِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ؛ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَ: »دیفرمایم

. «نَیاللّهُ الشَّاکرِ یجْزِيوَ سَ ئًاياللّهَ شَ ضُرَّیفَلَن  هِيعَقِبَ یَعَلَ نقَلِبْی نأَعْقَابِکمْ وَ مَ

شما  تيدهد که روز به روز بر جمع دیبه مردم نو کهنیا ی( قرآن به جا100عمران؛ )آل

 دیگوید شد، مو چنان خواه نيو چن کندیم دايو اسالم رونق پ شودیافزوده م

شما از  غمبريبعد از پ ایرفتند. آ گرانیگونه که دا خواهد رفت، همانياز دن غمبرتانيپ

 کهنیاست نسبت به ا یهشدار نیکرد؟ ا ديگرد خواهعقب ایآ د؟یگردیم خدا بر نید

 کی یکه اگر کسان ستين ني. چنکندیم دیرا تهد یجامعه اسالم ندهیآ ،یخطر نيچن

مبارزه کردند، زندان رفتند و در  وآوردند  مانیا شتريب ایده سال و دو سال،  سال،

نکند. انسان تا زنده  دیها را تهدآن یشوند و خطر مهيب گریها جانباز شدند، دجنگ

هست و دست از سر  شهيهم طانيهست. ش شیخطر انحراف برا کشد،یاست و نفس م

 ندهیآ یبرا یضمانت چيال قبل، هسو ده سالکی. گذشته درخشان داردیبرنم زاديآدم

 ضمانت نشد. غمبرياصحاب پ یبرخ ی. همچنان که براکندینم جادیا

 جهاد انواع

اشاره کرده اند.  زيبه مساله جهاد توجه و به انواع ان ن شهيدر سخنان خود هم شانیا 

تمام در سخنان خود، انواع  تیو با درا رنديگ یمسلحانه در نظر نم شهيجهاد را هم

نه  م؛یيگوینکند که جهاد، همان جهاد مسلّحانه را م اليخ یکس»کنند:  یاد را ذکر مجه

خود  یکه همه در جا یو جهاد در سنگر سازندگ یصادو اقت یو مال یجهاد علم

 یها لتيجهاد مسلّحانه با فض لتِيدارند تمام شده است. البته فض لتيمحفوظند و فض

هم فرصت  نیاست که خودِ ا یباز دانيهاد، مج نیا داني. مستين سهیقابل مقا گرید

 نی. اديکن استفادهها فرصت نیاز ا دیهستند و شما با ینِعَم اله هانیاست. ا یگرید
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به آن کمالِ  توانندیوجود آورده است که افرادش مبه یاها، از شما مجموعهفرصت

کند که  اليخ یادا کسنرسند. مب توانندیبرسند و هم م توانندیبرسند. البته هم م یبشر

 یلباس و کفشِ مخصوصِ کوهنورد نیامکان و ا نیشما ا« الحمدللَّه بارِ ما بسته است.»

 ديتوانیو م دیبرو ديتوانیم !دانيم نیو ا یگو نی. حاال ادیرا دار یقو ۀعضل نیاو 

به  گردندیبه طرفِ اوج بروند، بر م کهنیا یامکانات، به جا نيبا هم ی. بعضدینرو

 میشو یوضع نيدچار چن کهنیاست. خداوند ما را از ا یميرف تنزّل که شقاوت عظط

 از فرماندهان سپاه؛ یجمع داریدر د اناتي)ب« شماست تامکانا هانینگه دارد. پس، ا

29/0/1979). 

. دشمنان بزرگ و کندیدر مقابل خود مشاهده م یاسالم، افق روشن یايدن امروز»

 زشيآنها هست، امروز در مقابل خ اريدر اخت ايدن یکه همه کلفت عالممستکبران گردن

آنها  یراه بر رو کنند؛یم یمسلمان، احساس ناتوان یهاملت یداريمسلمان و ب یهاامت

انّ  نصرهیاللَّه من  نصرنّيول»است که فرمود:  یاله ةوعد ةدهندنشان نیبسته است و ا

استضعفوا  نیالّذ یان نمنّ عل دیو نر»مود: (. و فر05 هی)سوره حج، آ «زیعز یّاللَّه لقو

 یاله یوعده نهای(. ا0 هی)سوره قصص، آ «نياألرض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارث یف

و حرکت  یداريبه برکت ب یاله یهاوعده نیا«. أمره یو اللَّه غالب عل»است. و فرمود: 

قابل ملت مسلمان جهاد بزرگ در م کی. دهدیخود را نشان م جیها به تدرمسلمان

است، جهاد  یاست، جهاد فکر یاسيجهاد س ست؛ين یجهاد لزوماً جهاد نظام نیاست. ا

ج با یاست و امت بزرگ اسالم به تدر یاست، جهاد اخالق یاست، جهاد اجتماع یعلم

 ۀبه صحن دي. امروز شما نگاه کنشودیجهاد آشنا شده است و آشنا م نیابعاد گوناگون ا

در  اناتي)ب «دينيبیرا م یامت اسالم شرفتيپ نيهم انه،ياس خاورمحس اريبس ۀمنطق

 (. 15/7/1937فطر؛  ديمسئوالن نظام به مناسبت ع دارید
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 یو عمل یعلم جهاد

متفاوت جامعه است  یاقشار و گروه ها یدر گرو همبستگ یهر کشور یو ترق شرفتيپ

 نهيزم نیش خود را در اتال دیهستند و با ليجامعه دخ شرفتيو همه اقشار در رشد و پ

 شرفتيرشد و پ یبخش ها نیتراز مهم یکینفس،  یسازندگ نيبدهند. همچن شیافزا

آباد شود،  رانیکشور ا ديخواهیاگر م» شود تهساخ دیبا یاست. در ابتدا نفس هر انسان

 ،یشغل تيّامن ،یاجتماع تيّامن ،یاسيجانبه، عزّت سهمه شرفتيپ ،یرفاه و رونق اقتصاد

کشور را روشن و  نیطرف ا کیاز  تیطرف، و معنو کیاز  قاتيتحق شرفتيو پ دانش

قشرها، مخصوصاً  ۀمه ۀفيوظ ز،يدو چ نی. ادیريدر نظر بگ دیرا با زيکند، دو چ ینوران

و  یعمّم، فرهنگآگاه است. کاسب، کشاورز، صنعتگر، کارگر، محصّل، استاد، مُ یقشرها

 یدر سازندگ که نیا یکی. رنديبا هم در نظر بگ دیرا با زيدو چ نیمحترم، ا ونيروحان

نَفْس خود کوشش کنند.  یِدر سازندگ که نیبا هم شرکت کنند. دوم ا دیکشور، همه با

 ی(؛ فالح و رستگار91 هیتدبر، آ«)المؤمنون لعلّکم تفلحون هایّا عاًيجم اللَّهیال واو توب»

 کیوسّل به پروردگار را به عنوان ما راه توجّه به خدا، تضرّع و ت ۀاست که هم نیبه ا

کند که  اليخ ی. مبادا کسستين یکاف ییکدام به تنها چي. هميراه روشن داشته باش

فقط با ذکر خدا گفتن آباد خواهد شد؛ ابداً.  یتالشِ سازندگ و تيمملکت بدون فعّال

 اناتي)ب «یهم مجاهدت عمل ،یمجاهدت کرد؛ هم مجاهدت علم دیتالش کرد، با دیبا

 .(22/7/1970 ؛یمردم سار داریر دد

 جهاد متقَوم ارکان

 یابعاد و ارکان متفاوت یاست که دارا یمقابله با دشمن خارج یاز راه ها یکی جهاد

 تيموفق دنيرس یبرا یراه ها را برا نیبهتر دیمقابله با دشمن همواره با یاست. برا
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که در آن جدّ و جُهد  نیا یکیدو رکن است:  نیپس، جهاد متقوّم بر ا»انتخاب کرد. 

 نیدوست جدّ و جُهد کند، ا هيعل یباشد. اگر کس دشمنکه در مقابل  نیا گریباشد؛ د

در شروع درس خارج فقه؛  اناتي)ب« بلکه فتنه و اخالل است ست؛يجهاد ن

25/50/1979.) 

 است یزندگ قتیحق جهاد

کردن، هر  یدگزنده ماندن و زن یاست. انسان برا یجهاد همان زندگ ینظر رهبر از

جهاد بخش  نیاست. بنابرا یجهاد و مبارزه با مشکالت و امور زندگ ازمنديروز ن

به اهداف  یابيکه انسان هدفمند همواره به دنبال دست رایاست. ز یاز زندگ یریجداناپذ

 یدر زندگ یمثبت جیکند تا به نتا یرا م یتالش نياست. فرد چن یدر زندگ تيو موفق

که ما  نیا یعنی ،یمجاهدت کردن و تالش کردن. زندگ یعنیاد، جه»کند.  دايدست پ

و محترم است، مشخص  زیما عز یرا که برا ییو ارزش ها ميکن ميهدف ها را ترس نیا

اگر انسان از  امعنا ندارد و الّ نیجز ا یاصالً زندگ م؛يقوا بکوش یو بعد با همه  ميکن

 لیجماد تبد کیباشد، به  یالخ (خواهد باشد یآن ارزش ها هر چه م) ییارزش ها

 ران،یا یاسالم یجمهور یصدا «یگروه اجتماع» یاعضا داریدر د اناتي)ب« خواهد شد

29/11/1975.) 

کند که عمرش تلف  یگذرد انسان احساس م یهر چه م ،ینوع زندگ نیا در»

به  یراه هم وقت انپای در …است دهيزحمت کش یهدف عال کی ینشده است؛ چون برا

شده است. لذا  کیفرسنگ ها به هدف نزد نديب یکند، م یخود نگاه مپشت سر 

آرمان ها  یبرا یندگاست؛ ز یواقع یزندگ ن،یکند. ا یحسرت ندارد و احساس لذت م

 یرويارتش در روز ن «ییهوا یروين» یاعضا داریدر د اناتي)ب «واال یو هدف ها

 شرفتيل اهداف واال و پبه دنبا یدر زندگ نیمتد ی(. انسان ها19/11/1971 ،ییهوا
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به  دیخود با یدر زندگ یشود. هر فرد یم سريهستند که تنها با مجاهدت و تالش م

خود باشد تا بتواند به درجه کمال  یزندگ شبرديدر جهت پ تالشاهداف و  نييدنبال تع

 کند.  دايو مرتبه واال دست پ

 اول واجبات فیدر رد جهاد

نوع جهاد، کشته  نیداشته که بهتر انيت و همواره بواجبات اس نيدر اسالم از اول جهاد

در سخنان خود به جهاد در راه خدا اشاره و  زين یشدن در راه خدا و جهاد است. رهبر

کرده اند  یسع انیکرده است. همواره ستمگران و زورگو یواجبات تلق نيجزو اول

ببرند تا همه را  نيرا از ب یاله ضهیفر نیخارج کنند و ا یجهاد را از فرهنگ اسالم

اسالم در اولين ردیف فهرست کارهاى واجب، . »اورنديبار ب زیگر نیمصرف کننده و د

(؛ در 73 هی)حج، آ «و جاهِدُوا فِى اهللِ حَقَّ جِهادِهِ»دهد. مجاهدت در راه خدا را قرار مى

مجاهدت، هم مجاهدت درون  اینکه شایسته است، مجاهدت کنيد.  چنان راه خدا آن

هم مجاهدت در محيط بيرون، هم مقاومت در مقابل زورگویان و ستمگران و هم خود، 

مقاومت در مقابل موانع طبيعى است. خدا مظهر کامل آن همه ایستادگى در مقابل 

هاى متمادى، مستکبران و قلدران و زورگویانِ هاى ستمگر و ظالم است. سالقدرت

 ةکنند، جهاد را زشت کنند، مجاهد جهاد را از فرهنگ اسالمى خارج دندعالم سعى کر

جا گروهى در راه خدا قيام کرد و کمر به  ها بيندازند و هرفی سبيل اهلل را از چشم

خدمت بست و براى خير بشریّت و آبادى روى زمين در پرتو احکام الهى حرکت کرد، 

 (.23/15/1977عيد سعيد فطر؛  ناسبت)بيانات در دیدار عمومى به م« متّهمش کنند

 یدر اهداف اله عی: تسرجهاد

 یشود. فرد یم یاهداف اله شتريهر چه ب دنيدر رس عیجهاد باعث تسر ،ینظر رهبر از
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به اهداف خود  دنيرس یدهد و برا یخود قرار م یو ائمه را الگو اياول ،یکه در زندگ

 شود. یتر م مانیو با ا ترکینزد یبه اهداف اله شتريهر چه ب جهيکند، در نت یتالش م

ها را به مجاهدت کننده است. اینکه اسالم انسانتعيين سانان ةدر سنّت الهى، اراد»

 ۀهم»یعنى « و جاهِدوا فی اهلل حقّ جهاده»یا « و جاهَدوا فی سبيل اهلل» ،کنددعوت مى

 ۀبه خاطر این است که اگر به این توصي «ظرفيت خود را در راه مجاهدت مصرف کنيد

. هدف الهى، ثابت و قطعى و سيدالهى زودتر خواهيم ر الهى عمل کردیم، به هدف

من یرتدّ منکم »کنند: آیند و عمل مىناپذیر است. اگر ما عمل نکنيم، دیگران مىتخلّف

(. خداى متعال این راه و 00 هی)مانده، آ «عن دینه فسوف یأتی اهلل بقومٍ یحبّهم و یحبّونه

و  مسئوالن)بيانات در جمع « است این سرمنزل و این سرنوشت را قطعى قرار داده

؛ «ع»و امام جعفر صادق  «ص»نبى اکرم  ةکارگزاران در سالروز والدت فرخند

59/59/1931.) 

 انیرسالت اول دانشگاه ،یعلم جهاد

 انيدانشگاه به ویژهقشر جوان  یدانش و آگاه ونیمد ،یهر کشور شرفتيو پ رشد

خورد. بنا به خواست  ین رقم مجوا یروهاين نیبه دست ا یهر کشور ندهیاست که آ

 تيبه موفق دنيرس یتالش و کوشش برا دیبا دیآنها با یو اصل هيهدف اول ،یرهبر

 یبخش مهم شکیب»کامل برسد.  لبه استقال ،یکه کشور بدون وابستگ یباشد. تا حد

فاسد،  میاز پنجاه سال حکومت رژ شيکشور در دوران ب یعلم یماندگاز گناه عقب

پرورش  یتفکر نيچن هیکه در سا میکارگزاران آن رژ یاقتيلیاز ب یهمچون سهم بزرگ

آن  یو برا خواستندیگونه م است که دانشگاه کشور را آن یبودند، بر دوش کسان افتهی

دگرگون کرد و  کسرهیدانشگاه را  یريگجهت ،ی. انقالب اسالمکردندیم یزیر برنامه

از  یو آزاد یجهاد علم ،یاسالم یهابه ارزش یبندیتقالل، پاابتکار، اس ،یخودباور
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 نیحفظ ا ان،يامروز رسالت اول دانشگاهآن قرار داد.  یرا جهت اصل تياسارت و تبع

 نسل جوانِ بالنده کشور است.  یو فکر یشدن استعداد علم اشکوف یو تالش برا یريجهتگ

 شرفتيپ یبرا یميعظ تيرفظ یدارا ران،ینشان داده است که ملت ا ینظام اسالم

و  یقطع وابستگ ،یراه طوالن نیاست. گام بلند انقالب، در ا یزندگ یهاعرصه ۀدر هم

 ۀشرفتيممکن را از دانش پ ةبهر نیکه باالتر آن نيدر ع دیبا یعلم طياست. مح تيتبع

 یجهان به خود و مبتکر و خالق و کاوشگر باشد. نظام سلطه یبرد، متک یجهان م

 ازيو ن یخود، احساس حقارت و ناتوان یغيعوامل تبل ۀلياست که به وس دهيوشک شهيهم

 شهيکند و آنان را هم تیاند، تقوعقب مانده یعلم و فناور که از قافله ییهارا در ملت

بود  نیا یشدن دانشگاه، برا یمکرر امام راحل بر اسالم ديخود نگاه دارد. تأک ازمندين

و به نجات  ابدینجات  ازيو ن یاحساس ناتوان نیشور از اک لکردهيکه نسل جوانِ تحص

 یژهیو ییبه گردهما امي)پ« دوران گذشته همت گمارد یِکشور از تبعات وابستگ

 (.12/9/1973)ره(؛ ینياز حضرت امام خم ليدر تجل انیو دانشجو انيدانشگاه

 است یعرصه جهاد جیبس

کشور تالش  یآبادان یدارند و برا تيکه در جامعه فعال یینهادها  نیتراز مهم یکی

 جياست. بس جيمتفاوت در صف مقدم بوده اند، بس یدر جهاد ها شهيکنند و همیم

 ۀعرص» و جهاد همواره تالش کرده است. یآبادان یاز جان گذشته است که برا یقشر

که من بارها گفتم و تکرار  است. این امىتر از عرصه نظحضور بسيج خيلى وسيع

نباید بسيج را یک نهاد نظامى به حساب آورد، تعارف نيست؛ بلکه حقيقت  کنم کهمى

 اى از جهاد است.ل. قتال یک گوشهقضيه این است. بسيج عرصه جهاد است، نه قتا

 شودىجهاد یعنى حضور در ميدان با مجاهدت، با تالش، با هدف و با ایمان؛ این م

(؛ جهاد با نفس، 01 هی)توبه، آ «اللَّهجاهدوا بأموالکم و أنفسکم فی سبيل »جهاد. لذا 
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جهاد با مال. جهاد با نفس کجاست؟ فقط به این است که توى ميدان جنگ برویم و 

جانمان را کف دست بگيریم؛ نه، یکى از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب 

 تحقيقاتى صرف کنيد و گذر ساعات را نفهميد. جهاد با تا صبح را روى یک پروژه

نفس این است که از تفریحتان بزنيد، از آسایش جسمانيتان بزنيد، از فالن کار پرپول و 

ى این محيط علمى و تحقيقى و پژوهش دربزنيد و  -سازها پولبه قول فرنگى -پردرآمد

گل به  و مثل دسته ياوریدعلمى را به دست ب ةصرف وقت کنيد تا یک حقيقت زند

با نفس این است. یک قسمت کوچکى هم جهاد با مال تان تقدیم کنيد؛ جهاد جامعه

ى عمومى است؛ نه مختص یک قشر است، نه بسيج یک عرصه ۀاست. پس عرص

کشور است، نه مختص یک زمانى دونِ  ىیهاى جغرافيامختص یک بخشى از بخش

جاها،  ۀدیگرى است. در هم ۀدون عرص اىرصهزمان دیگرى است؛ نه مختص یک ع

وجود دارد. قشرها، این  ۀها و در همعرصه ۀزمان ها، در هم ۀا، در همهمکان ۀدر هم

ها؛ )بيانات در دیدار اعضاى بسيجى هيأت علمى دانشگاه «این معناى بسيج است

52/50/1939.) 

 مکتب مجاهدت و شهادت ج،یبس مکتب

مجاهدت در راه خدا آماده  یبرا یجيسراسر تالش و مجاهدت است. هر فرد بس جيبس

را در جامعه  یمعنو یهاگام بردارد و ارزش یاسالم ريکند تا در مس یت و تالش ماس

در  دیارزشهاست که در با نیاز باالتر یکیاستحکام بخشد. ارزش جهاد و شهادت 

مکتب بسيج، مکتب مجاهدت »کند.  دايو خصوصا جوانان رواج پ یجامعه اسالم

کشور و باالتر از همه براى دین معنوى و مخلصانه است. این مجاهدت، براى ملت و 

دنياست. این مجاهدت خطراتى دارد.  ۀخدا و سرافرازى پرچم آزادگى اسالمى در هم

باالترین خطر براى انسان، جان باختن است. در مکتب بسيج، نام این جان باختن 



 1055ان ستزمو  ئيزاپ، 05انزدهم، شماره شسال های مدیریت و فرماندهی نظامی، دوفصلنامه پژوهش

110 

است. شهادت باالترین ارزش عاشورایى انسان و باالترین ارزش در معيار  «تشهاد»

فوق کلّ ذى برّ برٌّ حتى یقتل الرّجل فی »معنوى است. در روایت وارد است:  هاىارزش

(؛ باالتر از هر فضيلتى، ارزشى و معنویتى، ارزش دیگرى وجود 903 ،ی)الکاف «سبيل اهلل

هاست. آن معناى جهاد است که باالترین ارزش رسدمىکه فرد به شهادت دارد، تا وقتى

؛ نات در ميدان صبحگاه ستاد نيروى مقاومت بسيج)بيا« و این معناى شهادت است

52/50/1930.) 

 یجیو شهادت دو فصل بزرگ حرکت بس جهاد

 یجيارزش هاست و برادران بس نیاز باالتر یکی ،یدر راه خدا در فرهنگ اسالم جهاد

 یهستند. امت اسالم یو فرهنگ جهاد یاصول ارزش نیا یگذار هیهمواره به دنبال پا

 جيمانند جهاد و شهادت است که بس ییشدن ارزش ها نهیو نهاد یو ترقبه دنبال رشد 

افرادى به نيابت از دشمنان عزت »برسانند.  تیبه نها اامر ر نیا دیجهادگر با یو نهادها

ما،  ۀدانيد در کشورهایى از منطقنام کنند. اآلن مى این ملت، سعى کردند جهاد را بد

هاى درسى بيرون بياورند؛ ت جهاد را از کتابها بر این است که آیاسعى امریکایى

ضعيف و زبون هم این را  هاىاصرار کردند که باید این کار را بکنيد؛ بعضى از دولت

خواهند جهاد را از آیات قرآن و تعاليم دینى خارج کنند؛ چون ضامن قبول کردند. مى

مقاومت، ترین سنگر و حصن حصين هاى اسالمى و امت اسالمى و بزرگعزت ملت

 جهاد فی سبيل اهلل است. 

 نلوحانه معرفى کردند که خود برتری شهادت را به عنوان یک عمل ساده

طور  تواند اثر خودش را بههایى است که جهاد به دنبال دارد. جهاد وقتى مىارزش

کامل نشان دهد که با دل نهادن به شهادت همراه باشد. جهاد و شهادت، دو فصل بزرگ 

اند؛ این هاى خوبى کردهاست. بسيجيان عزیز ما تا امروز پيشرفتحرکت بسيجى 
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ها باید همچنان ادامه پيدا کند. مطمئناً این الگو در کشور عزیز ما دنيا را تحت پيشرفت

)بيانات در ميدان « تأثير قرار خواهد داد. امروز مسائل ایران با مسائل دنيا مرتبط است

 (.52/50/1930 ؛صبحگاه ستاد نيروى مقاومت بسيج

 جهاد یالزم برا شروط

که فرد نفس  ميهست نیا ازمندين هيتزک یاست. برا هيشروط جهاد، تزک نیتراز مهم یکی

 یکه دارا ییهانموده و در راه جهاد و مجاهدت گام بردارد. وجود انسان هيخود را تزک

رشور و من در این جمع پُ»و جهاد در راه خداست. تينفس هستند، ضامن موفق هيتزک

کنم که از امهات مسائل فکرى ماست. در اسالم، صميمى و مؤمن، مطلبى را عرض مى

اصلى و محورى براى اصالح عالم، اصالح نفس انسانى است. همه چيز از اینجا  ۀنقط

خواست با دست قدرتمند خود، تاریخ را ورق شود. قرآن به آن نسلى که مىشروع مى

خودتان را مراقبت کنيد، به خودتان «. عليکم انفسکم»، «قوا انفسکم»بزند، فرمود: 

(. 15 هی)شمس، آ «قد افلح من زکّيها»بپردازید و نفس خودتان را اصالح و تزکيه کنيد؛ 

 ةها شروع نشده بود و در آن به اندازاگر جامعه اسالمى صدر اول اسالم، از تزکيه انسان

گرفت، گسترش د، اسالم پا نمىغش وجود نداشتنهاى مصفا و خالص و بىالزم، آدم

شد و تاریخ در خط اسالم به حرکت کرد، بر مذاهب مشرکانه عالم پيروز نمىپيدا نمى

 هاى مزکى و مصفا نباشند، جهاد نيست. افتاد. اگر انساننمى

ما که پيروز شد، به برکت صفا و خلوص و اخالص و کار براى خدا و  انقالب

طور  و شخصى بود. مقاومت در جنگ تحميلى هم همينبلند شدن از سر منافع مادّى 

بود. این شهداى عزیز ما، یا این جانبازان، در اوج صفا و اخالص، به استقبال شهادت 

ها بود که و به استقبال خطر رفتن هاومتها و مقارفتند و شهيد شدند و همين شهادت

و دشمنان اسالم و امریکا  انقالب را حفظ کرد، اسالم را عزیز کرد، مسلمين را قوى کرد
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)سخنرانى در دیدار با مسئوالن بنياد شهيد، جمعى از اساتيد و « را خوار نمود

 (.20/50/1909؛ ها و اقشار مختلف مردمدانشجویان دانشگاه

 یاله یسنت ؛یجهاد موانع

. مينفس هست هيتزک یاز جان گذشته و دارا ییانسان ها ازمنديجهاد و مجاهدت، ن یبرا

شده اند و در راه  بیوجود دارند که دچار مکر و فر ییهاهمواره در جامعه انساناما 

گونه افراد را شناخت و ارشاد  نیا دیدارند با ینم گام بر یو رشد تمدن اسالم شرفتيپ

ها هاى الهى است. وجود این موانع تصادفى نيست. اینجزو سنت موانعاین  ۀهم»کرد. 

داشت: حرکت با مانع مواجه است و الّا جهاد معنا نمىسنت الهى است؛ یعنى تالش و 

 و کذلک جعلنا لکلّ نبىّ عدوّا شياطين االنس و الجنّ یوحى بعضهم الى بعض زخرف»

از جن و انس  -موانع -انبيا، دشمنان هاىوتدع ۀ(؛ در هم112 هی)انعام، آ «القول غرورا

قریۀ اکابر مجرميها ليمکروا فيها و و کذلک جعلنا فی کلّ »ى دیگر: وجود داشتند. در آیه

 ۀها مای(. در درون جوامع، طبقاتى که وجود آن129 هی)انعام، آ «ما یمکرون الّا بانفسهم

وقتى  هرگز انبيا نگفتند ما آن یعنىهاست. ها جزو سنتمکر بوده است؛ این ۀفساد، مای

شدت درگير و  به ۀشویم؛ نه، در همين فضا و صحنکه جاده صاف است وارد ميدان مى

)بيانات رهبر معظم « ها وارد شدند؛ مثل جمهورى اسالمى و انقالب اسالمىدشوار، آن

 (.10/52/1937هاى شيراز؛ انقالب اسالمى در دیدار اساتيد و دانشجویان دانشگاه

 جهاد علل

 یمتفاوت یها تيو موقع طیتواند علل متفاوت داشته و از شرا یدر راه خدا م جهاد

شود، حفظ بعد از ایمان آوردن به اسالم، آنچه که مطرح مى»فته باشد. ت گرأنش

 هی)بقره، آ «و من یتعدّ حدود اللّه فأولئک هم الظّالمون»هاى اسالم است. کشىخط
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ها را دقيق معين کرده است. کشى(. تعدى از حدود الهى، جایز نيست. اسالم، خط229

ده است، باید خودش را مالمت کند و کشى نکراگر کسى هم فکر کند که اسالم خط

برود معلوماتش را زیاد نماید. حکومت اسالمى و نظام جمهورى اسالمى، آن وقتى 

 سربلند است که بتواند حدود الهى را حفظ کند. 

ترکت »عليه( را در راه حج دید و عرض کرد: اهللبصرى، امام سجّاد )سالم عبّاد

 و کرده رها را هایش یعنى جهاد و سختی«. و لينه الجهاد و صعوبته و اقبلت على الحجّ

انّ اهلل »؟ این آیه را هم براى حضرت خواند: !کار آسانى است که اىآمده حج سراغ

فيقتلون و  اهلل سبيل اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنّۀ یقاتلون فی

خواند که چرا شما عوض قرآن مى آیه(. او براى امام سجّاد )ع( 111 هی)توبه، آ «یقتلون

؟ جهاد زیر پرچم چه کسى؟ عبد الملک مروان! یعنى امام سجّاد !آیيدجهاد، به حج مى

 ۀآیا این جهاد است؟ حضرت فرمود: دنبال ؟)ع( زیر پرچم عبد الملک برود و جهاد کند

ابدون الحامدون التّائبون الع»این آیه را بلدى؟ عرض کرد: بله. فرمودند: بخوان. خواند: 

السّائحون الرّاکعون السّاجدون اآلمرون بالمعروف و النّاهون عن المنکر و الحافظون 

(. حضرت فرمود: هر وقت که تائبون، عابدون، حامدون، 112)توبه،  «لحدود اهلل

سائحون، راکعون، ساجدون، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنکر و حافظون لحدود اللّه 

روم و آنگاه جهاد خواهم کرد؛ حاال روز جهاد ها مىمن زیر پرچم آنسر کار آمدند، 

نيست. حدود را بشناسيد و طبق آن عمل کنيد. هرچه که حد الهى است، آن درست 

هاى انقالب )بيانات در دیدار با فرماندهان و جمعى از پاسداران کميته« است

 (.15/15/09؛اسالمى

 اهلللیسب یجهاد ف یهابهره

دارد که  یبخش شخص کیآن بهره دو بخش دارد:  ست؟يچ (از جهاد)ورد نظر م ةبهر



 1055ان ستزمو  ئيزاپ، 05انزدهم، شماره شسال های مدیریت و فرماندهی نظامی، دوفصلنامه پژوهش

113 

 ی!( قسمت اعظم مجاهدت در راه خدا، براديرا توجه کن نیاست. )ا هياصل قض نیا

( 150)مائده/ «تمیمن ضلّ اذَا اهتَدَ ضرُّکمیانفسَکم ال  کميعل»شخص خود شماست. 

 …میيخدا برآ یبندگ ةخدا، از عهد ةبند کی انبه عنو دیاست که ما با نیا هياصل قض

که به دنبالشان  ،یگرسازیو د یخودساز ،یسازندگ م،يکن یکه م یتالش و جهاد

که به راه  یحکومت م،يکنیکه م یعدل ۀاقام م،يکن یکه به خلق م یخدمت م،یرویم

 کی عنوانمتعال به  یخدا شياست که پ نیا یاول، برا یهمه در درجه م،یاندازیم

به جا  ميکه توانست یتو را تا حد یپروردگارا! ما حق بندگ: »ميعرض کن ميتوانبنده ب

مورد  گریدوم، مسائل د اول تالش مورد نظر است. در درجه درجه در پس ….« میآورد

که بشر بتواند  یراه جادیاقامه حکومت عدل و حق و ا ت،ینظر است؛ مثل نجات بشر

مختلف سپاه  یهافرماندهان رده داریدر د ناتاي)ب برسد تیو هدا ابه خد یاز آن راه

 (.29/0/1979پاسداران، 

 خدا یفقط برا مجاهدت

از کارهاى واجب و اصلى براى هر انسانى، چه در موضع یک فرد، چه در موضع  یکى»

یک جمع که حکومت و یا یک قدرت باشد، این است که مبارزه کند؛ یعنى دائم باید 

تعهّدى تن ندهد. گاهى انسان عمل هم دارد، اما ملى و بىعتالش کند و به تنبلى و بى

هاى برخاسته از هوس رویگوید به ما چه! کجنسبت به وظایف اصلى تعهّد ندارد؛ مى

عملىِ ها نباید تن بدهد. بایستى حتماً با تنبلى و بى طور است. انسان به ایننيز همين

اه قبول خطر کند. این یکى از خودش مبارزه کند؛ تالش و مجاهدت کند و در این ر

)بيانات در دیدار  «دوظایف است. البته این مجاهدت باید مجاهدت فی سبيل اهلل باش

 (.1979/ 59/ 12؛ مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران
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 اهلللیسبیدر گرو مجاهدت ف یقطع یروزیپ

نکه جهاد فی سبيل اهلل باشد. ى شرایط [الزم] است؛ به شرط آبه پيروزى در همه اميد»

کسى که مشغول مجاهدت است، حق ندارد نااميد شود؛ چون یقيناً پيروزى در انتظار 

اوست. آن مواردى که پيروزى به دست نيامده و ناکامى حاصل شده است، به این خاطر 

یا است؛ یا اگر مجاهدت بوده، فی سبيل اهلل نبوده؛  نبودهبوده که مجاهدت فی سبيل اهلل 

فی سبيل اهلل چيست؟ این است که انسان به  اصلًا مجاهدت نبوده است. شرط مجاهدت

تواند در راه سبيل اهلل، ایمان و باور و معرفت داشته باشد و آن را بشناسد؛ بنابراین مى

؛ نظام جمهورى اسالمى ایران ارگزاران)بيانات در دیدار مسئوالن و ک« آن مجاهدت کند

12/59/1979.) 

 مجاهدت در راه خدا داشپا

گذرد و به  یجهادهاست که در آن فرد از جان خود م نیاز بهتر یکیدر راه خدا  جهاد

در راه خدا با  یمجاهدت ها»شود.  یفرد م بيپاداش ها نص نیپردازد و بهتر یمبارزه م

رَى مِنَ إِنَّ اهللَ اشْتَ: »دیفرمایمتعال م ی. خداستيقابل مقابله و قابل جبران ن زهايچ نیا

)توبه،  «قْتَلُونَیُوَ  قْتُلُونَيَاهللِ فَ لِيسَبِ یفِ قَاتِلُونَیُنَ أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّۀَ يالْمُؤْمِنِ

 میمتعال در مقابل تقد ی( آنچه در برابر مجاهدت در راه خدا وجود دارد و خدا111 هیآ

 یاست، رضا بهشتدر راه خدا قرار داده،  دست گرفتن جان و مال یکردن و رو

چه تشکّر  مان،یچه تشکّر زبان -که در دست و بال ماست  ییزهايخداست. آن چ

است که بر حسب  ییزهايچ -ميدهیکه م یاچه نشانمان، چه درجه مان،یعمل

قابل ذکر  یو اله یقابل ذکر است. امّا بر حسب محاسبات معنو ییايدن یِمحاسبات مادّ

 ی. الحمدهلل خدادیتالش کرد د،یها را کردمجاهدت نیاشماها  ی. الحمدهلل همهتسين
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بارها، بارها،  شانیداده. ا قيهم توف -یمانيسل یآقا- زمانیعز اريبرادر بس نیمتعال به ا

خدا و  یاند، در راه خدا، برابارها جان خودشان را در معرض تهاجم دشمن قرار داده

اجر بدهد و تفضّل کند و  شانیبه ا متعال یشاءاهلل خدااند. اندهمخلصاً لِلّه مجاهدت کر

را با شهادت قرار بدهد، البتّه نه حاال. هنوز  شانیرا با سعادت و عاقبت ا شانیا یزندگ

شاءاهلل شهادت باشد. کار دارد. امّا باالخره آخرش ان شانیبا ا یاسالم یها جمهورسال

 یرويذوالفقار به فرمانده ن یالنشان ع یدر مراسم اعطا اتاني)ب« شاءاهلل مبارکتان باشدان

 (.19/12/1997. یقدس سپاه پاسداران انقالب اسالم

 یو تمدن اسالم جهاد

 جادیا یفاضله است. همان طور که اشاره کردند، برا جامعه کی جادیا یبرا ايانب بعثت»

هست؛ هم علم  زيچ دارد؛ در تمدّن همه زيتمدّن همه چ نیتمدّن است. خب، ا کی

هست، هم جنگ هست. جنگ هم هست،  یهست، هم اخالق هست، هم سبْک زندگ

که  ستيجور ن نیمربوط به جنگ است. ا ات،یدر قرآن چقدر از آ دينيشما بب نکهیکما ا

ببرد؛ نه، جهت جنگ مهم  نيجنگ را از ب نکهیا یکه اسالم آمد برا میيبگو ميما بتوان

 یبرا جنگندیعالم م تيمهم است. طواغ نیچه؟ ا یبرا جنگ ؟یاست؛ جنگ با چه کس

 استها فساد. االن سال یاشاعه یخودشان، برا یهایطلبقدرت ینفْس، برا یهوا

 نيدر مقابل آنها مؤمن جنگند؛ یم ثيمقاصد خب یامّا برا جنگند یدارند م هاستيونيصه

. ملّت جنگندیم اهللحزب نیمجاهد جنگند، یم ینيفلسط نیمجاهد -جنگند یهم م

 ست،يجنگ، مذموم ن نیامّا ا -ديساله جنگما در دفاع مقدّس و جنگ هشت زیعز

مهم است  نیاهلل؛ ا لِيسَب یف قاتِلونَیُءامَنوا  نَیاست؛ اَلَّذ اهللليسب یممدوح است، جهاد ف

الطّاغوتِ  لِيسَب یف قاتِلونَیُکَفَروا  نَی. وَالَّذیاهداف اله یامّا برا کندیکه مؤمن قتال م

ما  یبرا یقرآن راتيتوجّه به نکات تعب ديني(. بب70)نسا،  طانيالشَّ اءَيفَقاتِلوا اَولِ
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 یاسالم یکشورها یمسئوالن نظام و سفرا داریدر د اناتي. )بکندیرا باز م ییهاچهیدر

10/51/1993.) 

 و رفع مشکالت جهاد

 ريدر مس یا و مشکالتممکن است بحران ه خیاز تار یدر هر برهه ا یهر کشور 

متفاوت باشد.  طیخود داشته و مجبور به تحمل و استقامت در شرا یو ترق شرفتيپ

هم که  نی. امیرا تجربه کرد نیدر گذشته ما بارها ا ست،ين یمهمّ زيعبور از مشکل چ»

بست و بحران بن یبه معنا ريخط است، یريخط طیکشور شرا طیشرا میگویبنده م

 ۀکلم یگاه شنومیباشد. حاال من م یکشور بحران طیکه شرا ستين جورنیا ست،ين

 است، نه ینه بحران ر،يغلط است، کامالً غلط است. نخ رات؛ياز تعب یبحران را از بعض

 خب یبست هم نخواهد بود؛ ولبن ست،يبست نخواهد بود، بن یشاءاللّه بحرانان

 طیاست که در شرا یهیداز مشکالت عبور کرد. ب دیهست، با یمشکل است، مشکالت

وقت  کی یعنیهم دارد،  یو در راه خدا ثواب مضاعف فهيسخت مجاهدت در راه وظ

 کی د،يدهیکارتان را در وزارتخانه انجام م مشکلیب دغدغه،یب دردسر،یهست شما ب

 د،يدهیانجام م یو کار را با سخت دیرمشکالت دا ی. خب وقتدیدار یوقت مشکالت

جَاهَدُوا  نَیوَالَّذِ»هم وعده داده شده است؛  یاله تیاست و هدا شتريب یطبعاً ثواب اله

 د،یتالش کرد د،یمجاهدت کرد یشما وقت یعنی(؛ 09)عنکبوت،  «سُبُلَنَا نَّهُمیَلَنَهدِ نَايفِ

در  اناتياز ب یادهی. گزدهدیمراه درست را به شما نشان  کند،یم تیمتعال هدا یخدا

 (.20/50/1997دولت  ئتيه یضاو اع جمهورسيرئ دارید

 وآله وسلم( هیاهلل عل یاسالم )صل امبریپ جهاد

که  ی)ص( از جانب خداوند است هستند کسانامبريبه پ نيجهاد با کفار و منافق دستور»
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 یرحمت اله گسترده ةسفر نیکه ا ستندين لیصاحبان قدرتند، صاحبان زر و زورند، ما

با قدرت آنها  رد؛يآحاد مردم قرار بگ یتفادهمورد اس (اعظم غمبريوجود مقدّس پ)

 هَایُّاَی: دیفرمایمتعال م یوقت خدا . آنستندیایم یاله حرکت نیمخالفند؛ لذا در مقابل ا

دنبال آنها مرو، مراقب  .(1 هی)احزاب، آ «نيوَ المُنفِق نَیاتَّقِ اللّهَ وَ ال تُطِعِ الکفِر یُّالنَّبِ

)توبه،  هِميْوَ اغلُظ عَلَ نَيجهِدِ الکُفّارَ وَ المُنفِق یُّالنَّبِ هَایُّاَی: دیفرمایم گرید یباش. در جا

قاتِلِ »؛ «قاتِل» دیفرمای؛ نم«جاهِد» دیفرمایمبارزه کن. م ني( با کفّار و با منافق79 هیآ

جهاد، جهاد  یگاه الزم است. شهيامّا جهاد هم ست،يالزم ن شهيهم «نيالکُفّارَ وَ المُنافِق

جهاد سخت  یجهاد نرم است، گاه یاست، گاه یجهاد فرهنگ یاست، گاه یاسيس

 نهایا ۀجهاد است؛ امّا در هم نهایا ۀبا علم است؛ هم یبا سالح است، گاه یاست، گاه

 هياست، عل تیّدشمن بشر هيدشمن است، عل هيجهاد، عل نیتوجّه داشت که ا دیبا

و مطامع  نيور خود، وجود سنگقدرت خود و زر و ز یاست که به اتّکا یدشمنان

. سازش با آنها معنا ندارد؛ اِتَّقِ اللّهَ وَ ال تُطِعِ کنندیم ليتحم تیّخودشان را بر بشر

 همانانيمسئوالن نظام و م داریدر د اناتي( )ب1 هی)احزاب، آ «نيوَ المُنفِق نَیالکفِر

 (.27/9/1990 یکنفرانس وحدت اسالم

 یریگجهینتبحث و 

نمودن ستم ستمگران و گرفتن حق و  یدشمن و خنث ۀه منظور دفع فتنب میقرآن کر

داد،  یکند. اگر اسالم جهاد را مورد تأکيد قرار نم یحقوق مسلمانان، به جهاد امر م

 دهیدر جامعه د یاز خوب یاثر گریو د دیگرد یقدرت در دست ستمگران متمرکز م

باشد و چه  ییچه جهاد ابتداحق است؛  ازشد. روح همه جهادها در قرآن، دفاع ینم

بخش به منظور نجات  یچون جهاد آزاد ییدر قالب ها یی. جهاد ابتدایدفاع
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عمل منکر و جهاد به  کیاز  یجهاد با مفسدان، جهاد به منظور جلوگير دگان،یستمد

گرچه مطابق با فطرت و  یاست. جهاد دفاع دهیمنظور رفع موانع دعوت مطرح گرد

نياز دارد؛ چرا که گذشت از مال و  ینيرومند یبه انگيزة الهاست، امّا  یسرشت آدم

 طلبد.  یجان را م

در ارتباط با  یمتعدد اتیهمواره به بحث جهاد و دفاع پرداخته و آ میقرآن کر

له را در أمس نیا تياهم ،یبه نوع کیکتاب ذکر شده است که هر نیجهاد و دفاع در ا

اله  تیدهند. حضرت آ ینشان م یمجامعه اسال یامر حکومت و حفاظت از مرزها

مسأله جهاد  ريبه تفس م،یقرآن کر اتیخود توانسته اند با استناد به آ اناتيدر ب یخامنه ا

معتقدند که یکى از کارهاى واجب و اصلى براى هر انسانى، چه  شانیو دفاع بپردازند. ا

این  باشد، قدرتدر موضع یک فرد، چه در موضع یک جمع؛ که حکومت و یا یک 

و در راه  فهيسخت، مجاهدت در راه وظ طیاست که در شرا یهیاست که مبارزه کند. بد

مسائل  ريقرآن، به تفس اتیو آ ميبر مفاه هيبا تک شانیهم دارد. ا یخدا ثواب مضاعف

ما  یآنها در زندگ تيبه اهم ات،یبر آ هيپرداخته و تالش کرده اند که با تک یاجتماع

است که با  یمهم یاسيو س یمسأله جهاد و دفاع از مسائل نظامکنند.  ارهانسان ها اش

 تر آنها پرداخت. قيدق یتوان به بررس یقرآن  م اتیاز آ یريبهره گ
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Abstract 

Islam is the end of the divine religions and all its rules and regulations are in 

accordance with the all-round growth, development and evolution of human 

beings. The law of jihad is one of the most important rules and teachings of 

Islam, which has been enacted and legislated to defend monotheism and 
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Defense is a sacred, value-based concept based on human creation and one 

of the pillars of survival is to maintain the type and happiness of this world 

and the hereafter. True understanding and practical commitment of defense 

lead to security, justice and public welfare. The purpose of this study is to 

count and analyze the verses of the Qur'an cited by the Supreme Leader 

regarding jihad and defense, which has been studied and analyzed by the 

method of documenting and studying the documents and taking notes from 

his speeches. 
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