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 نقش و کارکرد آموزۀ جهاد در فرایند انقالب اسالمی ایرانتبیین 
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 2محمدحسین جمشیدی، 1داوندت حج

 چکیده

 از رهگذر گیری انقالب اسالمی جهاد در شکل ش بررسی تأثیر آموزۀهدف از این پژوه

است. سؤال اصلی مطرح این است که انقالب  به مثابه روش مبارزۀنقش محوری آن  تبیین

 تحققجهاد چگونه بوده و این طرز تلقی چه کارکردی در  نحوۀ مواجهۀ انقالبیون با مقولۀ

 ضمن و ها  به آن واکاوی شد مفهوم جهاد و انواع نگرش است؟ در پاسخ  انقالب داشته

این  ،«جهاد به مثابه انقالب»با پردازش مفهوم  تحوالت منجر به انقالب اسالمی، مطالعۀ

مند بوده و ریشه در فرهنگ  فرضیه مطرح شد که روش مبارزه در انقالب اسالمی، ضابطه

تأیید  به منظوراست.  ملهم شدهذواالبعاد جهاد اسالمی داشته و از اصل چند وجهی و 

قالب اسالمی ب از جمله انهای الزم برای مبارزه در هر انقال ابتدا زمینه ،پژوهش فرضیۀ

نشان های پژوهش  است. یافته ها ذکر شدهر توجه به جهاد در آنثیبرشمرده شده و سپس تأ

، مبین روش مبارزه انقالب اسالمی استکه  ،مفهوم جهاد به مثابه انقالب ،دهد می

جهاد از جمله جهاد اکبر، جهاد  و مخرج مشترک کلیۀ ابعاد و جهات آموزۀ دربردارنده

ها در فقه و کارگیری آن که شیوه و ترتیب به جهاد مسلحانه است و اصغر، جهاد تبلیغی

 است. شده اجرا گذاشتهبه همان صورت به منابع اسالمی آمده و در انقالب اسالمی نیز 

بسیج،  می شامل ایدئولوژی،ها و مراحل مختلف وقوع انقالب اسالهمچنین بررسی زمینه

این معناست سازند، نیز مؤید  که روش انقالب را نمایان می ،و کنش جمعی انقالبیرهبری 

    است. مایه گرفته جهاد از آموزۀ که روش مبارزه در انقالب اسالمی

  ، بسیج عمومی)ره( جهاد، انقالب اسالمی، اسالم، امام خمینی واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله
از جملاه  اسااس معیارهاای مختلفای    اند بر ونی که تا کنون در جهان روی دادههای گوناگ انقالب

هاا و   روشمبناای   بار یا  فعال در انقالب نیروهایو ایدئولوژی،  شناسی تغاییا  نگری عام جهان

 تارین  یکای از مهام   در ایان  میاان،  اناد.   بنادی شاده   تقسایم دستاوردهای آن  یاانقالب  ابزارهای

کاه بار    (63: 1389 )مطهاری،  اسات  و ایادئولوژی  بینی جهان معیار ها معیارهای شناخت انقالب

بنادی   تقسایم  اسالمیی، مارکسیستی و یستبه لیبرالعام،  ینگرش دررا ها  انقالب توان می مبنای آن

 در انقاالب اسات.   لحاظ ایدئولوژی، اسالمی بودن انقالب ایران امری واضا  و مبارهن   به .نمود

 گرایاناه داشاتند و باا    یستی و لیبرالی هم گرایشات اساالم های مارکس گروه حتی بسیاری از، ایران

 ,Berkley Center)  متحد شدند و با شاه مخالفت کردند ،و زیر پرچم اسالمامام خمینی  رهبری

هام  ، اناد  که از بیرون به جامعه و انقالب ایاران نگریساته  ، نیزاندیشمندان غربی حتی  .(5 :2013

که در سال پیروزی انقالب دو بار به ایاران   ،نمونه، میشل فوکو اند. برای متوجه این موضوع شده

آبان( و از نزدیک شاهد تحوالت انقالب بود )فوکو،  24تا  18مهر و  2شهریور تا  25سفر کرد )

تای ایرانیاان از   وق: » نویسد گذشتگی مردم ایران می باکی و از جان با ابراز شگفتی از بی ،(8: 1392

زنناد، وقتای باه     ها، آن را فریاد می ی جلوی گلوله در خیابانزنند، وقت حکومت اسالمی حرف می

حمام خون را  کنند و با این کار شاید خطر مداران را رد می ها و سیاست بندهای حزب و نام آن زد

بارد، در   جا راه نمای  هیچبرد و به  جا راه می که به همه ،ها ولخرند، چیزی جز این فرم به جان می

اندیشند که باه   گذرد، به نظر من به واقعیتی می شان هم چیز دیگری میدر دلگذرد. و  سرشان می

(. وی ضامن رد  1388)رمضاان نرگسای،   « ناد ا ایشان بسیار نزدیک است؛ زیرا خاود باازیگر آن  

داناد و  ها مای کنشهای دینی و مذهبی را عامل بروز این های مادی، محرکاحتمال وجود انگیزه

 قاراری مادام  نوعی بای  ی مستقر، تشیع، پیروان خود را بههادر برابر قدرت: »کندچنین تحلیل می

ذوالفقاری و میرزایی، ) «دمد که هم سیاسی و هم دینی است کند و در ایشان شوری میمسل  می

منباع تاراوش    نیاز  سالگردهای تاریخی اساالمی را  ها وها و سمبل مراسم آئین فوکو (.30: 1393

یخ مراسام سیاسای باا    کار تعیین تاار  ،گیرد. وی ضمن اشاره به اینکه در ایرانقدرت در نظر می

ایرانیاان   ،شاود، در ایان مااه   امسال روز دوم دسامبر، ماه محرم آغاز مای »نویسد:  تقویم است، می

در خلساه از   کنند... ایان مااه زماانی اسات کاه ماردم      عزاداری می )ع( برای شهادت امام حسین

خودگذشتگی، باکی ندارند که به کام مرگ بروند، یک مشاور آمریکایی امیدوار است که اگر مااه  
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گرنه...، وزارت خارجه آمریکا هم منتظر توان نجات داد و، همه چیز را میمحرم را مقاومت کنیم

 (.43: 1383 )خوشروزاده،« امام شهید است سالگرد شهادت

معلول فرهنگ اسالمی و   غربی که پیروزی انقالب اسالمی را یکی دیگر از پژوهشگران

شناسان ساختارگرای  اسکاچپل، از جامعهتدا  داند ولوژی جهادگرایانه دینی میثیر ایدئتأ تحت

کند ، اذعان می«دار و اسالم شیعی در انقالب ایرانیاندولت تحصیل» است. وی در مقالۀ ،معاصر

است و حاصل تحقیقات  های اجتماعی ارائه دادهانقالب مورد منشأای که در  ساختارگرایانه نظریۀ

و همچنین کشورهای جهان سوم بوده با  های فرانسه، چین، روسیهتاریخی وی در مورد انقالب

وقوع انقالب را منوط  ،است. او که به تبعیت از چارلز تیلی پیروزی انقالب ایران زیر سؤال رفته

مرکزی، درگیری در یک جنگ  عف دستگاه سرکوب حکومتهایی همچون ضبه وجود زمینه

شمرد، انسانی را ناچیز می دانست، و نقش ایدئولوژی و ارادۀ المللی می های بینیا فشار خارجی

در مورد انقالب ایران با وضعیتی که عکس موارد فوق را نشان می داد مواجه شد 

.(skocpol,1982: 266)  ای هاسالمی، با تغییری اساسی در نظریهلذا او پس از پیروزی انقالب

ناپذیر ایدئولوژی و فرهنگ اسالمی را در انقالب ایران مورد پیشین خود، نقش جوهری و انکار

انقالب آگاهانه در جهان را نام ببریم، آن انقالب  اد و اعالم کرد که اگر بخواهیم یکتوجه قرار د

ایرانیان، بر این باور  دن همۀشیعی در متحد کرایران است. وی در تحلیل توان ایدئولوژی اسالم 

بومی برای مقابله با شاه -ناپذیر توانست یک مسیر ملیاست که اسالم شیعی با رهبری سازش

است که مردم  ایران  این مؤیدها (. این داوری178: 1393ایجاد کند )محمد میرزایی و ابوطالبی، 

 اند. خود را به پیروزی رسانده بر معنویت و جهاد اسالمی مبارزۀ  با تکیه

 ایران انقالب گیری دینیو جهت تا کنون تحقیقات زیادی در مورد ایدئولوژیهرچند  

و  مبارزه روشدر  ،صورت خاص اسالم، بهنقش ایدئولوژی اما در مورد  ،است صورت گرفته

از سوی است.  گرفتهندرت مورد توجه قرار  هیا ب غفلت شدهیا انقالب اسالمی  در بسیج مردمی

مبارزه  المی و روند حرکت آن از ظهور ایدۀاقدامات و مبارزات منتج به انقالب اس مطالعۀدیگر، 

دهد که و نشان می انقالبیهای پیروزی و نیز شعارهای گیری روند قیام و پیدایش بارقهتا شکل

بنابراین است.  ومی مورد توجه و پیروی بودهبسیج عم محور مثابه روش و لۀ جهاد بهأهمواره مس

اسالمی ترین ابعاد ایدئولوژیک انقالب میکی از مهنقش  پرداختن به ،ما در این  تحقیق دغدغۀ

که  خواهد بودانقالب اسالمی انقالبی در تحقق  مبارزۀروش الگو و  به مثابه «جهاد» یعنی مسألۀ

 .است نگرفتهظ آکادمیک مورد توجه قرار کنون به لحاتا
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 االت تحقیقاهداف و سؤ  
 ؟دارداسالمی  ر اندیشۀدتعریف و جایگاهی جهاد چه  موزۀآ. 1

 است؟ گذاشته اسالمی انقالببر تحقق ثیری چه تأ استمساک به این اصل دینی . 2

دهی و رهبری بسیج عمومی، ایدئولوژی، سازمانگیری و تقویت جهاد چه نقشی در شکل .3

 ؟است داشته یند انقالب اسالمیدر فرا انقالبیون و روحیۀ

 روش مبارزه در انقالب اسالمی تبیین کرد؟ توان نقش جهاد را به منزلۀچگونه می. 4

 پژوهش   پیشینۀ
جهااد و  به  ،چند ناقص و گذراصورت مستقیم، هر دهد تنها در دو پژوهش بهها نشان میبررسی

های جهاد و شاهادت در  ارزش» است. اولین پژوهش مقالۀ شدهرابطۀ آن با انقالب اسالمی اشاره 

های جهاد و شهادت است. نویسنده در این مقاله تنها به اهمیت آموزه« شعارهای انقالب اسالمی

روش تحلیل محتاوا  های مردم اشاره کرده و انعکاس آن را در شعارهای انقالبی با در بسیج توده

قاش جهااد در   ین مقاله بنا به موضوع نشان دادن اهمیات ن است. هدف اصلی ا به نمایش گذاشته

وایاای  بدیهی اسات کاه از پارداختن باه تماامی ز     ( و 1385است )پناهی،  شعارهای انقالبی بوده

 یند پیروزی انقالب اسالمی بازمانده است.اثرگذاری آموزه جهاد در فرا

پژوهش بعدی است که « ه و پیروزی انقالب اسالمیفرهنگ سیاسی شیع بررسی رابطۀ»مقالۀ 

ایران نتوانستند از  های سیاسی جامعۀدنبال بیان این مطلب بوده که سایر فرهنگ نویسنده به

ه تحوالتی که با توجه ب ،ها و عوامل انقالب استفاده کنند و تنها فرهنگ سیاسی شیعیزمینه

الب رهنمون کرد. این سوی انق اد، جامعۀ ایرانی را بهتهی به انقالب اتفاق افتمن ویژه در دو دهۀ به

های مخالف با نظر نویسنده به بیان دیدگاه به دو بخش تقسیم کرد که بخش اول توان مقاله را می

فرهنگ سیاسی شیعه و های  و نفی آنها اختصاص داده شده و در بخش دوم مقاله نیز شاخصه

شاره ها، تنها اان شده که به دلیل تعدد این شاخصگیری انقالب اسالمی بیثیر آنها بر شکلتأ

 (. 1388است )حسنی،  گذرایی به جهاد و شهادت شده

ناظران  برخی ازاست که  یتا حد یانقالب اسالم تحققجهاد در  یکنندگ نییتعکه  درحالی

 یدئولوژیتفاوت ا، اندستهینگر یبه انقالب اسالم رونیکه از ب، چون میشل فوکوهم یخارج

-31: 1384)خرمشاد،  اندافتهیها را درانقالب ریسا یماد یهایدئولوژیبا ا یانقالب اسالم ینید

قرار دهند، از وحدت  قیدق یدار جهاد در اسالم را مورد واکاوشهیکه فرهنگ رو بدون آن (32
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رغم نقش مهم و اند. بنابراین علیسخن گفته اسالمیو  یحول محور اهداف معنو رانیا ۀجامع

پژوهشی در ادبیات مرتبط با انقالب اسالمی وجود دارد.  جهاد در انقالب، این خأل کنندۀتعیین

بر همین مبنا، در این نوشتار تالش خواهد شد تا با کاوش در مفهوم جهاد و بازنمایی اثرگذاری 

 پژوهشی پوشش داده شود.  ، تا حد بضاعت، این خألآن بر انقالب اسالمی

    مالحظات نظری

  جهاد مفهومالف(  

)جمشایدی،   العااده  فرساا، تاالش فاوق   زحمات طاقات   هاد از ریشۀ جَهاد باه معناای   مفهوم ج 

 در( اسات.  380: 1389)جمشایدی،   یا جُهد به مفهاوم قادرت، تاوان و اساتطاعت     (1389:380

 معناای  تاوان و طاقات و گااهی باه     حاداکثر معنای  گاهی به جهدکه  آمده ،المنجد فرهنگ عربی

کاه در تاوان اسات     چاه آنگیری کاار  باه  جهاد و مجاهاده و  شودمی کار برده بهسختی و دشواری 

مبارزه بارای   معنای جهاد بهدر اصطالح،  شده که. همچنین اشاره باشدمی (105: 1931)معلوف، 

نیز بر کثارت و نهایات ساعی در حاد      العرب لساندر  .(105: 1931)معلوف،  دفاع از دین است

فرهناگ  در . (3/135ه.: 1414)ابان منظاور،    اسات  و کردار تأکید  شده وسعت و طاقت در گفتار

وب در کار تا رسیدن به مطل و تحمل سختی تمعنای جدیّ به جهد واژۀنیز  جم الوسیطعمواژگان 

انایس و همکااران،    ) اسات   آماده فاار  معنای مبارزه باا ک   به ،در اصطالح شرعی جهادو  شدهمعنا 

بنابراین در مفهوم جهاد عناصر تالش، وسع و طاقت، رسیدن  به مطلوب و سختی  (.142: 1425

 و دشواری همه ملحوظ است.  

مجاهدت با هواهای نفسانی و » مثابه مفهومی اخالقی در اصطالح دینی، جهاد هم به

 –( و کالمی 11/123 ه.:1401عاملی، ال) جهاد اکبر ( یا382: 1389های شیطانی)جمشیدی،  هوس

)جان( و مال )دارایی(  جل با نفستوان برای قتال در راه خدای عزّو : کاربرد نهایت وسع وفقهی

 و پس با مفاهیمی چون حرب، قتال .(17-16 م.:1997ه./1418 )الرکابی، آن است و زبان یا غیر

مقصودی اعم از  درگیری و نزاع با هر هدف ونبرد، شامل هر نوع  ندافاقد بار ارزشی که ،جنگ

گر جنگ بیان که صرفاً ،گونه که با مفهوم محدود غزانماه .داردتفاوت  ،دنشومادی یا معنوی می

  .(380-379: 1389)جمشیدی،  دارد در راه دین است، تفاوت
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   چارچوب مفهومیب( 

ایان  در . لاذا  دهاد تشاکیل مای  « جهاد به مثابه انقالب» مفهوموهش را ژچارچوب مفهومی این پ

ناوعی   به منزلۀ انقالبدر نظر گرفتن انقالب ارائه شده و آن  به مسئلۀ پژوهش، رویکرد جدیدی

است تا گرایشات انحرافی  یابی به این منظور ابتدا الزمبرای دست ست.یکتا جهاد در راه خداوند

را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم و از ایان   ،اتفاق افتاده اسالم در طول تاریخکه  ،جهاد در زمینۀ

باا بررسای    در انقاالب اساالمی بپاردازیم.    روش مباارزه  به منزلۀ جهاد الگویرهگذر به معرفی 

 کرد.    توان اشاره گیری عمده میبه سه جهتتاریخی گرایشات جهادی 

مجاهده را در گروهی هستند که اصل جهاد و یعنی  ؛طرفداران نگرش تفریطیاول  دستۀ

توان  راه حق و حقیقت ندارند. برای نمونه می کنند و اعتقادی به مبارزه در عمل نفی و انکار می

آنان سیاسی -های کالمی مرجئه گروهی بودند که اندیشه مرجئه را در این دسته جای داد. اندیشۀ

رفداران مرجئه از ل گرفت. طاجتماعی ناشی از آن، شک-های سیاسیدنبال قتل عثمان و بحران به

بودند. برخی از آنان از شناخت حق و باطل ناتوان بودند و در  وجود آمده های چندی به گرایش

کوران بحران زمانه و داوری و بیان نظر در مورد حکام و فرمانروایان قرار داشتند، همین موضوع 

دادند. برخی ار نمیو موضع داوری و انتقاد قر موجب شد که در امور سیاسی، خود را  در مقام

 -های سیاسیمایل نبودند در امور و تنشطلبی کارانه و عافیتها به دالیل سازشدیگر از آن

به خداوند، سکوت خود دلیل با پذیرش اصل ارجاع داوری  همین اجتماعی اتخاذ موضع کنند، به

 (.65: 1387کردند )قادری، را توجیه می

خوارج در تاریخ صدر  مانند تبیین و کاربرد مفهوم جهادطی در افرا هایدوم گرایش دستۀ

برداشت انحرافی و  اینان .شودرا شامل می تکفیری در دوران معاصر -جریان سلفی اسالم و

. توجه به نیست که حاصل آن چیزی جز تروریسم کنندآمیزی از مفهوم جهاد ارائه می عتبد

یری دچار ه مفهوم جهاد در نزد جریان تکفسازد کو رفتارهای جریان سلفی آشکار می اندیشه

طالبان و القاعده را هایی همچون  ستی از سوی گروهاقدامات تروری قلب مفهومی شده و  زمینۀ

وثرترین مبنای کالمی ترین و ممهمیکی از (.  209: 1389است )یزدانی و شیخون،  فراهم آورده

اند که  کفر را گسترده قدری دایرۀ هها بمعنایی و مصداقی کفر است. آن توسعۀ سلفیان جدید

 ،ی از جمله دولت مصر،مهای اسال گیرد. سلفیه همۀ دولتمیرکسی غیر از خودشان را در بره

ۀ تکفیر کند که حربرای سلفیان این نکته را تصدیق میها و آاندیشه ،واقعداند. دررا کافر می

 (. 183: 1390)عدالت نژاد و نظام الدینی،  گونه عملیات جهادیجوازی است برای انجام هر
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سازی راستین و  پیادهتبیین و که یعنی الگوی اعتدالی نگرش به مفهوم جهاد  ،اما الگوی سوم

است که در قرآن بدان الگویی  گذارد، همانعمل را به نمایش می جهاد در حوزۀاصیل مفهوم 

 که فارسی معتقد است چنان است. مشاهدهنیز  قابل و معصومین اشاره شده و در سیره پیامبران 

 نمونه برای اند.کرده ه از اصول واحدی پیرویانقالبی پیامبران در شیو جهادی و هاینهضت

وَجاهِدهُم بِهِ  »اساس فرمان الهی اعتقادی در همین جهت دست زد و بر پیامبر اکرم به مبارزۀ

همین نخست به  جهادی عظیم پرداخت. موسی )ع(به  قرآن بر ضد مشرکان ابتدا با«  جِهادًا کَبیرًا

است. بسیاری از  اش در برابر فرعون را نقل کردهجست و قرآن مبارزات تبلیغیشیوه مبادرت 

پذیر  شان امکانحیات ورۀسیس دولت در دیدند که تأداز جمله عیسی )ع(، وقتی می ،مبرانپیا

به  اما این لزوماً(. 32: 1361کردند )فارسی، اولیه آن اکتفا می ن ملت یا هستۀنیست، به تکوی

با طاغوت به  امامانو  معنای توقف در این مرحله نیست و گاهی مبارزات سیاسی پیامبران

از این نظر قیام کربال توسط امام حسین)ع(  است. شدهدرگیری نظامی و مسلحانه منجر می

، جهاد فرهنگی و رو در ابتدا زاینا (1376بزرگترین درس جهاد به مثابه انقالب است )شهیدی، 

 ،ها الزامی است و در مراحل بعدی انقالب، اگر الزم شدمسلحانه برای بیداری و بسیج تودهغیر

کوب برای مقابله با سر تواند ( می1357از روش جهاد مسلحانه در قالب جهاد داخلی )فارسی، 

بارزه در انقالب اسالمی بخش م الهاماین رویکرد جهادی،  شود. حکومت و اسقاط آن بهره گرفته

 است که در ادامه شرح آن خواهد آمد.  نیز بوده

مبارزه با ظلم و کفر و مبنای هدف، جهاد بر، باید گفت که «جهاد به مثابه انقالب»در توضی  

انقالب  رو شود. ازاینمی تعریف میاسال د طاقت در جهت اعتالی فرد و جامعۀتالش در ح

واقع شود. درنیز نوعی از جهاد محسوب میوتی و ایجاد حکومت اسالمی علیه حکومت طاغ

جهاد به مثابه انقالب، حاصل جمع منطقی و کوچکترین مخرج مشترک انواع رویکردهای 

با این تعریف و با جهاد وجود دارد.  ۀلأبه مسنسبت است که  شیعی فقهی –کالمی  فلسفی و

دفاعی در زمان غیبت معصوم  اصغر نوعی جهاد انقالبیجهاد سیاسی و ذکر شد، چه توجه به آن

های فردی )جهاد اکبر( که قبل از آن زمینه ثمربخش استپذیر و  تنها در صورتی امکان است که

وجود  یابی به اهداف انقالب و دست به منظور از خودگذشتگی و مبارزه با حکومت ستمگر

کار گرفته  ، روش مسلحانۀ جهاد بهت لزومدر صورو در آن هم روش تبلیغی و هم،  داشته باشد

، به «جهاد به مثابه انقالب»در ادامه با مبنا قرار دادن چارچوب مفهومی  ،با این اوصاف شود. می

 روش مبارزه در انقالب اسالمی خواهیم پرداخت. مطالعۀ
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 نقش جهاد در تحقق انقالب 1شکل شمارۀ 

 

 های پژوهش یافته

 مثابه انقالب بهجهاد ابعاد تبیین  -1

 از منظر موضوعی: جهاد اکبر و جهاد اصغر به مثابه انقالب جهاد  ابعادالف( 

آید. جهااد  می گونه جهاد به میانسخن از دو  ،گیردبا توجه به آنچه موضوع تحقق جهاد قرار می

از جملاه موضاوعاتی    اکبر یا جهاد با نفس و جهاد اصغر. جهاد اکبر پایه و اساس جهاد اصاغر و 

در است. شایخ حار عااملی     امروز مورد توجه علمای شیعه بودههای دور تا به ست که از گذشتها

)العااملی،  1«یناسبه ما ابواب جهاد النفس و»ای را تحت عنوان بحث گسترده، وسائل الشیعه کتاب

ث اخالقای متعاددی را در موضاوعاتی همچاون     یا دامطرح کرده و در آن اح (122-392: 1401

. در اسات  ذکار کارده   ...تواضع، وتوکل، تقوا، ورع، عفت، مبارزه با نفس، و فضائل اخالقی چون 

از پیاامبر اشااره   نفس، به حادیثی   خصوص اهمیت مجاهده در مسیر تزکیۀ در ،ابتدای این بخش

گاویم باه   یخوشاامد ما  فرمایند:  اند، می شان که از جنگ با کفار بازگشتهیاران شده که، خطاب به

است. عرض  آنان باقى مانده ۀدند ولى جهاد اکبر همچنان بر عهدانى که جهاد اصغر را گذرانمردم

 (. 122:  1401)العاملی،  د اکبر چیست؟ فرمود: جهاد با نفسشد: اى رسول خدا! جها

های تبعید در نجف،  ، خطاب به طالب در سالگذار انقالب اسالمی، امام خمینیسخنان بنیان

ی انقالب در قالب کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس انتشار یافت، )امام خمینی، که قبل از پیروز

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 جهاد با نفس و آنچه در ارتباط با آن است. 1
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دهنده آن است که  ایشان  به جهاد اکبر و تهذیب اخالق فردی خود و سایر  ه.(. نیز نشان1435

که دادند، چرارهبران آینده بیش از مبارزه و جهاد اجتماعی در راه سقوط رژیم پهلوی اهمیت می

کنید و  ها تحصیل مى شما که امروز در این حوزه»از سخنرانی ایشان آمده است: در قسمتی 

شما یاد  ۀخیال نکنید تنها وظیفخواهید فردا رهبرى و هدایت جامعه را به عهده بگیرید،  مى

از شما توقع است که وقتى از  ... هاى دیگرى نیز دارید باشد، وظیفه گرفتن مشتى اصطالحات مى

، خود مهذب و ساخته شده باشید، تا بتوانید مردم را بسازید و طبق آداب و مرکز فقه رفتید

دستورات اخالقى اسالمى آنان را تربیت کنید. اما اگر خداى نخواسته در مرکز علم خود را 

العیاذ باللّه، مردم را منحرف ساخته،  ،جا که برویددید، معنویات کسب ننمودید، به هراصالح نکر

 (. 15: 1435)امام خمینی، « یت بدبین خواهید کردبه اسالم و روحان

شود، جهاد اصغر از نوع  قلمروی این فریضه دینی مربوط می بعد دیگر جهاد که به موضوع و

اسالم و حراست از جان و مال و ناموس  ن و طواغیت به منظور دفاع ازجهاد با کفار، ستمگرا

 «اهلل است برای پیروزی اسالم و اعالی کلمۀر قتال با کفا» مسلمانان است. این جهاد به مفهوم

جهاد در »است:  در مورد این نوع جهاد آمدهالمختصر النافع (. در 16: م.1997ه./1418 )الرکابی،

اول، در صورت وجود بغات یا سرکشان که به نافرمانی و خروج بر  شود؛ سه موقعیت واجب می

-ام کنند. دومین موقعیت به مبارزه با اهلاقد باشد ا کسی که از سوی او نصب شدهامام عادل ی

هنگامی است  گردد و سومین موقع وجوب جهاد که بپذیرند جزیه بپردازند، برمیتا زمانی  ،کتاب

 ترین خطر برای مسلمانان با اجازۀکتاب به اسالم با در نظر گرفتن کمکه بعد از دعوت غیر اهل

جهاد اصغر  ،(. از سوی دیگر110: 1402 )محقق حلی،« امام معصوم، مبادرت به مبارزه شود

جهاد سیاسی، جهاد فکری و علمی،  های دیگری نیز دارد؛محدود به جهاد نظامی نیست و جنبه

 (.10/7/1387ای: خامنهماعی ابعاد دیگر جهاد اصغر است )جهاد اقتصادی و جهاد اجت

اصغر یا مبارزات باید دانست که از منظر عالمان شیعه جهاد اکبر اساس و مبنای جهاد 

جایی نخواهد برد )صدر، به ی است. زیرا مبارزه بدون خودسازی و تهذیب نفس راهاجتماع

1388 :286 .) 

 از منظر کارکردی: جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی  به مثابه انقالبجهاد  ابعاد ( ب

دفااعی و   گوناۀ غر، غالب فقیهان آن را باه دو  با توجه به کاربرد و چگونگی استفاده از جهاد اص 

کاه   اناد. چناان  یاک وضاع کارده   اند و احکام خاصی را بار هر کرده بخش( تقسیم دایی )رهاییابت



 

 

 

 

 
 1395هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال ششم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   366 

  

 

 ، کاه عباارت از اعاتالی کلماۀ اساالم و اقاماۀ      بر اشاره به معنای عام جهاد صاحب جواهر عالوه

خااص  شعائر ایمان است، بذل مال و جان در راه مبارزه با مشرکان و یاغیاان را جهااد در وجاه    

(. در همین ارتبااط،  3: 1274است )نجفی،  نوع دفاعی و ابتدایی تقسیم کرده دانسته و آن را به دو

احادیاث مرباوط باه     های نادرست درباارۀ  به انتقاد از برداشت کشف اسرارامام خمینی در کتاب 

شاود، پرداختاه اسات. ایشاان     که منجر به پذیرش حکومت طاغوت از سوی مسلمانان می ،جهاد

را مربوط به جهاد ابتادایی  کنند  م جائر را موکول به ظهور قائم میادیثی که جهاد در برابر حاکاح

ا اما  ،است. از نظر امام خمینی، حضور معصوم برای صدور جواز جهاد ابتدایی الزامی است دانسته

اموس به دفااع از دیان، جاان، ماال و نا      ،قرار گرفته نوع دیگر از جهاد، که مورد اشارۀ امام )ره(

شود و برای عمال کاردن   گردد که به آن جهاد دفاعی گفته می ملکت اسالمی برمیمسلمانان در م

اماام  یازی به مجوز معصوم وجود ندارد )به این واجب دینی بنا به حکم عقل و آیات و روایات ن

جهااد  (. لذا مقابله با رژیم پهلوی در نگاه اماام و تحقاق انقاالب از ناوع     229تا: خمینی)ره(، بی

 بیگانه، یعنی استعمار و استبداد است. عدالتی و سلطۀدفاعی یعنی دفاع در برابر ظلم و بی

 نظر روشی: جهاد مسلحانه و جهاد غیر مسلحانه مبه مثابه انقالب از  جهاد ابعادج( 

جان و مال آمده،  اجای جهاد مسلحانه ب به ،ه خدا در آیات بسیاری از قرآنچون جهاد در را

 ،بودهیا جهاد نظامی راه خدا منحصر به پیکار مسلحانه  در اند که جهادبعضی تصور کرده

کار  به یا اقدام مسلحانه از جنگ تر تر و گسترده مفهومی وسیعکه قرآن بارها جهاد را به  درصورتی

مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذینَ هاجَرُوا »: فرمایدمی مثالً. است برده

گمان پروردگارت برای کسانی که پس از دیدن  بی. (110 نحل،«)مرَبَّکَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحی

پس از این آمرزنده مهربان  ،گاه جهاد کردند و مقاومت ورزیدندآن ،آزار و شکنجه مهاجرت کرده

 (69 )عنکبوت:« الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ وَ»فرماید:  یا می است

گمان کنیم، و بیو کسانی که در )راه( ما جهاد کردند پس حتماً آنان را به راه خویش هدایت می

س فرمان پ (52)فرقان: « هِ جِهادًا کَبیرًافَال تُطِعِ الکافِرینَ وَجاهِدهُم بِ» یا: خدا با نیکوکاران است

ست آیاتی انمونه  اینها  .آن )قرآن( با ایشان جهاد کن، جهادی بزرگ ۀکافران را مبر و به وسیل

بعاً مقصود از جهادی که در آن جهاد مسلحانه فرود آمده و ط ۀکه در مکه و پیش از صدور اجاز

 (.157: 1361)فارسی،  حانه استمسلهای متعدد غیررفته جهاد با جنبهکار  به

، برترین مقام را حایز غیرمسلحانه جهاد ۀدهند ادی در میان انواع مبارزات تشکیلاعتق ۀمبارز»

و جهاد  بخشزادیاست، زیرا هم عامل اساسی تکوین نیروی مجاهد و هم مقدمه و اساس جهاد آ
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 ،جهت همین . بهاست آن تبلیغاتترین روش جهاد اعتقادی قرآن و مهممنبع ترین . مهماست داخلی

دعوت کردن به خدا و قوانین و  -الدعوه الی االسالم  ،بخش که ماهیت اعتقادی داردجهاد آزادی

رزه به پیامبر رسید دستور خوانده شده که کار تبلیغاتی است. اولین دستوری که برای مبا -ش دین

جهاد کن  ن(،قرآ) آن ۀوسیل هبا کفار ب - دًا کَبیرًااعتقادی به کمک قرآن بود: وَجاهِدهُم بِهِ جِها ۀمبارز

پیامبر به مسلمانان . جهادی بزرگ. وصف جهاد بزرگ هم دلیل بر اهمیت و عظمت آن است

نیروهایتان و زبانتان جهاد  ۀوسیل کفار بهبا  - است که جاهدوا الکفار بایدیکم والسنتکم دستور داده

 (.163-164: 1361 )فارسی، .«تبلیغاتی -یعنی جهاد اعتقادی ،کنید

    نقش جهاد در پیروزی انقالب اسالمی  
 وییم،باازگ کلی  ای بندیدسته در ب راشناختی پیدایی انقال شرایط اجتماعی و رواناگر بخواهیم   

یکپارچاه شادن افکاار    ، و تقاضاا بارای تغییار    توان به این موارد اشاره کرد: وجود نارضاایتی می

کاه   گار انقالبی و رهبری و نهادهاای بسایج   حیۀروپیدایش ظهور ایدئولوژی جایگزین، عمومی، 

ر توضی  این موارد باید گفت کاه  د .(Gottschalk, 1944: 1) موجب امیدواری به پیروزی شوند

نادد، بلکاه روی دادن آن   پیوا با ایجاد نارضایتی به وقوع نمای در خصوص مورد اول انقالب تنه

شاود. تحقاق انقاالب،     که با نارضاایتی عمیاق آغااز مای    پیوسته است  هم ی بهسلسله علل نیازمند

انقالبای   روحیۀی جایگزین برای تغییر حکومت است. نیازمند ایدئولوژ ،بر وجود نارضایتی عالوه

وجود است. با چنین روحیه و ای باالتر از نارضایتی از وضع مشناختی و مرحله ای روان نیز پدیده

گرایاناه حکومات   های سارکوب یابند و در مقابل سیاستنفس می ی است که افراد اعتمادبهااراده

در ساط  جامعاه    عوامل الزم برای انقاالب  همۀپردازان انقالب، چنانچه زعم نظریه به ایستند. می

ساازی و هادایت    د کاه باه فعاال   گر وجود نداشته باشا اما رهبری و نهادهای بسیج ،ر گرددپدیدا

 (.  26-27:  1392)عیوضی و فراتی،   ی انقالبی بپردازند، انقالب عملی نخواهد شدهاظرفیت

ثر از می با توجه به ساخت و بافت جامعۀ ایرانی، متأساز پیروزی انقالب اسال زمینه شرایط

مبنای مشروعیت مبارزه،  ی است کهاسالماصل  است. جهاد نیز دههای اسالمی بو و آموزهاسالم 

عناصر کید مورد تأ بوده که هموارهبخش انقالبیون  گر و روحیه عامل بسیج مبارزه و روش و راه

انقالب اسالمی با در ساز  زمینه شود معیارهایادامه سعی میلذا در  است. گرفتهقرار میانقالبی 

 د.ناسالمی جهاد، مورد بررسی قرار گیر نظر گرفتن تأثیر قابل توجه آموزۀ
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 جهاد از یاسالم انقالب یکایدئولوژ گیریبهرهالف( 

هاای اجتمااعی یاا    ها در مورد رفتار و نظاام  ای از مفاهیم و مفروضه معنای مجموعه ایدئولوژی به

هاست. اجتماعی و چگونگی اجرای آن -یاسیبه نظم و نسق س ها راجعهها و ایدای از اندیشهدسته

آنجاا کاه    از ،در انقاالب اساالمی  ولی  ،چه طبق این تعریف مذهب برابر با ایدئولوژی نیستاگر

ایادئولوژی   صاورت  اوری در مورد نظم و کنش سیاسی اسات، باه  سیاسی برای د یگفتمان تشیع

مذهب شایعه باه دلیال ماهیات      (.89: 1391کند )دهقانی فیروزآبادی، و عمل میسیاسی درآمده 

همچاون عاشاورا و مهادویت     در برداشتن الگوهای عملای اعتراضی، اجتهادی و انقالبی خود و 

است. وجوه تشابه انقالب اساالمی و   واره نسبت به والیت ظالمان و سلطه موضع منفی داشتههم

شان است. مفاهیمی چون ایثار، شهادت و مباارزه باا ظلام و    لوژیکنهضت عاشورا در مبانی ایدئو

شارک و آزادی   و فساد برگرفته از مکتب عاشورا هستند. همچنین موضوعاتی چون نابودی ساتم 

 ،ه مهدویت است. از منظر شیعهگرفته از اعتقاد بدادن به حاکمیت مستکبران برمستضعفان و پایان

گرایانه از جمله اموری هستند که سابب تساریع در انقاالب حضارت     های بیدارها و انقالبقیام

 (.8: 1391مهدی )عج(، خواهد شد )حافظ نیا و همکاران، 

که مبنای حرکت انقالبی ایران قرار گرفت،  ،مهم ایدئولوژی اسالمیاز ارکان مبنا،  برهمین

اسالم از جایگاه  است. این ارزش عالی در منظومۀ فکری )جهان بینی و ایدئولوژی(« جهاد» اصل

کند و فضیلت مجاهدان را احت مسلمانان را به قیام دعوت می. قرآن کریم به صردارد واالیی

گذارند و قدمی در راه خدا نشینند و دست روی دست میداند که می ر باالتر از کسانی میبسیا

یک مسلمان در بینش اسالمی اگر در هریک از مراحل کوشش برای ایجاد جامعۀ  .دارند برنمی

عدالتی کشته شود،  های اسالمی و برچیدن ظلم و بیی یا تالش در جهت حفاظت از آرماناسالم

 است انگیز خدای متعال کرده های اعجابهل وعدشهادت رسیده و خود را مشموبه فیض 

تعبیر  است. به ، عنایت خاص به جهاد شدهخصوص در اسالم شیعی به (.142: 1389 )فتحعلی،

شود و ترک اولیای خاص الهی باز می دری از درهای بهشت است که بر جهاد ،امیرالمومنین

آنچه در باال ذکر شد چنین  (. از21: 1388)حسنی،  کرد کنندۀ جهاد جامۀ خواری بر تن خواهد

ای از ایدئولوژی اسالمی، این ظرفیت را داراست که روح  آید که جهاد به عنوان مؤلفه برمی

 کند. زنده  ری را در  پیروان مسلمانگانقالبی
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 انقالبیون جهاد در تقویت روحیۀ نقشب(  

 :انقاالب اساالمی فرمودناد    پیاروزی  در طلبای  نقش روحیۀ جهااد و شاهادت   دربارۀ مام خمینیا

است و اماانتی   شامل حال ملت ایران کردهطلبی یک مرحمت الهی است که خدا  روحیه شهادت»

چیزی است که برای ما اطمینان  طلبی است که باید در نگهداری آن کوشش کنیم. روحیۀ شهادت

سعادت اسات، ترسای باه     رای اومقدم است. ملتی که شهادت ب آورد و بر همۀ ابزارهای غلبه می

-ای بای شدن برای چنین جامعاه  کشتهترس از که دلیلی برای ترس ندارد. دهد، چراخود راه نمی

معناست، زیرا بهترین عاقبت برای یک فرد، شهادت است. تارس از مغلاوب شادن نیاز معناایی      

دانایم   چه مغلوب، مای و چه غالب باشیم و  ندارد، به دلیل اینکه به حقانیت راه خود ایمان داریم

 (.13: 10، 1378امام خمینی )ره(، ) ستکه حق هرگز از بین رفتنی نی

یکی از  .انقالبی توجه داشتند بردن روحیۀ به نقش جهاد در باال نیز های انقالبیتوده

بر مبنای یک که چنان خوبی مشاهده کرد. بهدر شعارهای انقالبی  توان نمودهای این گزاره را می

، شعار انقالبی 4153مشخص شده که از میان  ی در مورد شعارهای انقالب اسالمیآمار مطالعۀ

ون مربوط به مضم 850شعار حاوی مضامین جهاد و شهادت وجود دارد، که خود حاوی  390

 هندۀدمضامین نشانباشند. تجزیه و تحلیل این  ها میهای مربوط به آنجهاد و شهادت و ارزش

های درصد مربوط به ارزش 23های غایی، رصد آنها مربوط به ارزشد 21این است که حدود 

اعالم آمادگی برای جانبازی و شهادت در راه  نیز در زمینۀ مضامین ابزاری جهاد و شهادت و بقیۀ

دت و ارتباط امام خمینی، خاستگاه اجتماعی شهیدان، اعالم آمادگی و دعوت به جهاد و شها

 باشد.بیون به قیام امام حسین میفداکاری و جانبازی انقال های آن ودادن انقالب و شخصیت

خون را، آزاد کن  جهاد کن مسلمان، این سرزمین»توان به شعارهایی همچون نمونه می برای

رهبر ایران خمینی »یا  «بر امامیم خون فرمان با اتحاد کامل آمادۀ قیامیم، تا آخرین قطرۀ»، «مسلمان

های جهادی، راین شعا ۀدر هم(. 59-86: 1385)پناهی،  ، اشاره کرد«بود، راه شهیدان حسینی بود

  .است ای وجود دارد که تقویت روحیۀ انقالبیون را سبب شدهروح حماسی

 عمومیبسیج  نقش جهاد درج( 

ساازی بارای بسایج     میناه توان باه ز  گیری انقالب اسالمی، می جهاد در شکل کارکردهای دیگراز 

هاای آن  و تحمال هزیناه  انقاالب  قدم گذاشاتن در راه  و آماده کردن مردم جهت  ایفراگیر توده

  اشاره کرد.  



 

 

 

 

 
 1395هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال ششم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   370 

  

 

تواند مرا  هیچ قدرتی نمی»گاران اعالم کرد: که شاه در مصاحبه با یکی از خبرن 1357در بهار 

 روزنامۀ ،«... من قدرتمندمکنند ر نیروی نظامی از من پشتیبانی میکنار کند، هفتصد هزابر

اکثر ناظران خارجی و »نوشت:  چنین ایشت و در مقالهنیز بر این ادعا صحه گذا ن پستواشنگت

که قدرت و توانایی شاه برای دفع هر نوع تهدید علیه رژیمش بیش از  مخالفان بر این باورند

کرد یید میها نیز این واقعیت را تأچهلم تظاهراتمجموعه  (.74: 1371)نجاتی، « اندازه است.

اعتقاد به  مبارزه بدون ،ابایی ندارد. در چنین شرایطی معترضانو سرکوب کشتن از که شاه 

هایی که ایدئولوژی گروه لذا پذیر نیست. امکانها و اهدافی که از جان انسان باالتر باشد، ارزش

نیز در کتاب خاطراتش  ،سولیوان ،که سفیر آمریکا چنان مادی داشتند منفعل شده بودند،

بار به این مناسبت برگزار  روز یک دان و تظاهراتی که هر چهلشهی مراسم چلۀ»نویسد:  می

ها، های سیاسی مخالف اعم از لیبرالمذهبی داشت و گروه رنگ شد، در ابتدا کامالً می

     (.100: 1361)سولیوان، .« ها در آن نقشی نداشتندها یا کمونیستها، دموکراتسوسیالیست

دهندگان به مبارزات ضد رژیم پهلوی همواره  ، رهبران انقالب و سازمانرو از این

های رایج در  کوشیدند مسیر مبارزات اسالمی را از هرگونه توجهات مادی و روش می

را همراه  اسالمی های سیاسی متعارف در دنیا پاک و منزه نگه دارند و عرفان و جهاد کشمکش

که عموم مردم  ،های رمضان و محرم های خاصی مانند ماه ن، در زمادلیل همین هم پیش ببرند. به

دنیا  یها لحاظ روحی و عاطفی از دلبستگی به سینهای سوگواری امام ح در پی عبادات و آیین

گرفت. برای  ای به خود می شوند، موج اعتراضات و مبارزات شتاب فزاینده رهاتر از گذشته می

هبی انقالب نمود بیشتری یافت، های مذ ید، جنبهفرا رس 1357مثال، هنگامی که ماه رمضان 

ای به یاد شهیدان انقالب برگزار شد و در اغلب آنها از مردم  های گسترده ای که تظاهرات گونه به

و نیز خواهان برقراری  شهادت امام حسین ا، آگاه به فلسفۀخواسته شد تا کسانی که معتقد به خد

اندان پهلوی متحد شوند. در پایان ماه رمضان، حدود عدالت در جامعه هستند، برای انهدام خ

زدند که  که کفن به تن داشتند، فریاد می ها به راه افتادند و درحالی بانهزار نفر در خیا 200

 (.62: 1388اند جان خود را در راه دین قربانی کنند )کوشکی،  آماده

 جهاد های انقالبی بر پایۀدهی حرکترهبری و سازمان د(

های شخصیتی، اعتقادی و عملکردی گویای ماهیت جنبه های رهبری امام خمینی در همۀویژگی

و تنها باه تکلیاف الهای خاود عمال      مکتب اسالم بود  یافتۀ اسالمی ایران است. او تربیتانقالب 



 

 

 

 

 
 371    ايران نقش و کارکرد آموزۀ جهاد در فرايند انقالب اسالميتبیین 

  

 

 دانسات و منباع القاکننادۀ   دینای خاود و ماردم مای     . مقابله با محمدرضاا شااه را وظیفاۀ   کرد می

رهباری  تردید نقاش  (. بی291: 1389 اسالمی بود )ملکوتیان، ی وی نیز اندیشۀهای مبارزات روش

ای برخوردار اسات.  بدیل بوده و از جایگاه ویژهساندن انقالب اسالمی بیرثمر  امام خمینی در به

اندازی و مدیریت انقالبی در این ابعااد، آن هام در    وع نیز نباید غفلت کرد که راهاما از این موض

 عماومی دهی جمعی و مدیریت سازمانی برای بسیج نیاز به سازمان ،ومت مقتدر پهلویمقابل حک

 است.   داشته

 اهلل خمیناای را اعضااای طبقااۀ عتقااد اساات کااه سااتون فقاارات نهضاات آیاات  آبراهامیااان م

دادناد. بازاریاان و نهادهاای دینای     تشاکیل مای   ،باه ویاژه بازاریاان و روحاانیون     ،متوسط سنتی

 نااد، امکانااات مااالی بساایار و شاابکۀهااای مسااتقل از دولاات بود بخااشکااه تااا آن هنگااام تنهااا 

اهلل خمیناای قاارار دادنااد. خالصااه آنکااه دولاات در    ای را در اختیااار آیاات سااازمانی گسااترده

هم زده و اعضاای اصالی آنهاا را سارکوب کارد،      هاای سیاسای را بار   گاروه  آستانۀ انقالب همۀ

مسااجد مسالط نشاده باود )آبراهامیاان،      اما هنوز بر بازار، مسااجد و وعااظ و ساخنرانان ایان     

 ،گااران انقااالب اسااالمی تحلیاال مبااارزه، بااه اذعااان همااۀ  کااانون  عااالوه،(. بااه657: 1387

کااه نقااش روحانیاات و   اساات ی جماعاات، مجااالس وعااظ و خطابااه بااوده مساااجد، نمازهااا

-فرهنااگ اسااالمی شاایعی را در بساایج سیاساای مااردم در جریااان انقااالب اسااالمی نشااان ماای 

هااای خااود را در  ترین توصاایهامااام خمیناای بیشاا دلیاال همااین (. بااه28: 1388هااد )حساانی، د

اسات. ایان امار بیشاتر باه دلیال نقاش روحانیات          روحانیت قبل از انقاالب مطارح کارده   مورد 

هاای منتهای باه پیاروزی انقاالب اساالمی باود. در تحلیال محتاوای          در هدایت مردم در ساال 

باارزه، مقاومات، وحادت و اساتقالل ) کاه      های اماام باه ایان قشار واژگاانی همچاون م      توصیه

هاا باه کارات ماورد تأکیاد      هاا، بیاناات و مصااحبه   افق معنایی یکسانی با جهاد دارند(، در پیاام 

اساات. اینهااا واژگااانی انقالباای و برانگیزاننااده باارای اقاادام در مقاباال رژیاام        قاارار گرفتااه 

)فااوزی و  شاهنشاااهی، وحاادت در حفااظ شاارایط داخلاای و دسااتاوردهای انقااالب هسااتند   

 (.91: 1393قربانی، 

یل احازاب  مسالحانه مطارح باود و ناه تشاک      ناه مباارزۀ  ابتادا،  )ره( خمینای امام  در اندیشۀ

فرهنگاای را برگزیااد. امااام راحاال  جهااادساای از نهضاات انبیااا بااه تأدر آغاااز  او ، بلکااهسیاساای

گار  بیاان هاای پایاانی رژیام پهلاوی کاه      ت فرهنگای و اجتمااعی ایاران در ساال    با توجه به باف

اشااتراک مااذهبی اکثریاات و عاادم تعااارض مااذهبی و داشااتن انسااجام دروناای در چااارچوب   
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 ، دربااه ویااژه فقااه سیاساای شاایعه ،سیاساای اسااالم یاان اسااالم بااود، بااه نشاار اصااول اندیشااۀد

پرداختناد )شااه    یاب باه اتفااق اعضاای آن باا اساالم ماأنوس بودناد        ای کاه اکثریات قر  هجامع

 (. 73: 1395علی، 

ه باه صاالح   گاا اماام جهااد مسالحانه را هیچ    ،کاه در شارایط معماول و طبیعای    با وجود این

باه معناای نفای جهااد دفااعی مسالحانه در اندیشاه        هرگاز  اند. اما ایان  ندانسته و توصیه نکرده

ز ساوی  کاه ا  1357بهمان   21 تاوان باه اعالمیاۀ    کاه مای   عمل امام خمینی )ره( نیست. چناان  و

ملات  » اشااره کارد:    گاارد شاهنشااهی صاادر شاده     ایشان در پای درگیاری مسالحانۀ ماردم و    

رم کاه مساائل ایاران    دانیاد اینجاناب بناا دا   طاوری کاه مای   ه! با شجاع ایران! اهالی محترم تهران

ون خاود را باه حساب قاانون     لکان دساتگاه ظلام و ساتم چا      ،آمیاز حال شاود   طور مسالمت به

ام و آنکاه هناوز دساتور جهااد مقادس ناداده      مان باا   و...  بیند دست به جنایات زده محکوم می

و ماوازین قاانون عمال شاود لکان       نیز ماایلم تاا مساالمت حفاظ و قضاایا موافاق آرای ملات       

م کااه اگاار دساات از ایاان کاانهااا را بکاانم و اخطااار ماایتااوانم تحماال ایاان وحشاایگری نماای

ندارنااد و لشااکر گااارد بااه محاال خااودش برنگااردد و از طاارف مقامااات ارتااش  برادرکشاای بر

بااه  جهاااد مساالحانه( حکاام)صاادور  تصاامیم آخاار خااود را ،تعاادّیات جلااوگیری نشااود ایاان

امااام خمیناای، « )و... مساائولیت آن بااا متجاساارین و متجاااوزین اساات و گیاارم امیااد خاادا ماای

1378 :6/121-122.) 

هادی مردم مسلمان مواجه شد. های امام با پذیرش گسترده و ج گیری موضعاز سوی دیگر، 

معدودی که وابستگی  نویسد: در ایران تنها عدۀ ایگان به نقل از منوچهر محمدی میشکه  چنان

ردم ائم از کارگر و کارمند، بسیار نزدیک به رژیم شاه داشتند سکوت کردند و دیگر اقشار م

آموز، شهری و روستایی بدون هیچ ائتالف یا گروه خاصی وارد انقالب شدند. تبلور عینی  دانش

، شهر در عید فطر بود. 1357فطر و تاسوعا و عاشورا در سال  اهرات عیداین وحدت در تظ

های خود را در روحانیت و مذهب بازشناخت ، آرمانتهران، که بیشتر شبیه شهرهای اروپایی بود

و حتی افرادی که چندان مذهبی هم نبودند، فریاد اهلل اکبر سر دادند و این حرکت سر تا سر 

مردمی از نهضت و  های گستردۀ این حمایت (.133: 1387یگان، کشور را در بر گرفت )شا

به شاه هشدار های مردم امام را چنان خرسند ساخته بود که توده طلبی و جهادگونۀ یۀ مبارزهروح

)مالیی « کندنمی اشتباه نکنید، اگر خمینی هم با شما سازش کند، ملت اسالم با شما سازش»داد: 
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که ریشه در فرهنگ  ،ناپذیری امام و ملت انقالبی سرانجام نیز استقامت، سازش (.1380توانی، 

  تحقق یافت.، انقالب اسالمی 1357بهمن  22جهادی داشت، نتیجه داد و در 

   گیری نتیجه

روش  هبا ی تاوجه  موضوع انقالب اسالمی صاورت گرفتاه   هایی که تا پیش از این بادر پژوهش

پژوهشای گاام    جهت رفاع ایان خاأل    تا در این مقاله تالش شد است. لذا در انقالب نشده تحقق

، انقاالب اساالمی   تکویندر روند  مثابه روش به جهادبرداشته شود و با طرح بحثی تازه در مورد 

چه در این مقاله سعی شده به عنوان یکای از ابعااد   آن های بعدی فراهم شود.زمینه برای پژوهش

اسات، کاه در پیاروزی انقاالب اساالمی روش مباارزه        یجهاد معرفی شاود، جهااد انقالبا   مهم 

ها، مواضاع، شاعارها و    انقالب اسالمی، شامل راهبرد روندبررسی جریان مبارزات در است.  بوده

از آماوزۀ جهااد الهاام گرفتاه     ماوارد   رفتارهای کنشگران انقالبی مسلمان نشان داد کاه در هماۀ  

 اسات.  شده انقالب اسالمی نوعی جهاد قلمداد می مبارزه در راه ،و از منظر مردم  ایران است شده

 سختانه علیه ظلم و در راستای اعتالی اسالم بوده و از این نظار سر قیامیانقالب اسالمی  کهچرا

    است. آمدهبه حساب مینوعی جهاد 

که امام  فردی دارد منحصربهضوابط  ، جامع جمیع جهات جهاد است ومثابه انقالب بهجهاد 

ها را یند انقالب آنفراوجه داشته و در ها ت، به آنبود توانمند و فقیهی آگاه بریره )ره(، که خمینی

قالبیون تهذیب نفس انمستلزم  تحقق این نوع جهادترتیب که  این به است. موقع اجرا کرده به

برای  بایدکه آنان چرا  شدن به روند مبارزه دارد،قبل از وارد  دهندگان ویژه رهبران و سازمان به

در جهت  جهاد، همچنین .آماده باشند ،اهداف متعالی انقالب پس از تشکیل حکومت اسالمی

که در جهت حراست از جان و مال و ناموس جهاد دفاعی است چرا از سنخ انقالب پیروزی

عد از جهاد به این، روش این بُبر عالوه .گیرددر زمان غیبت امام معصوم صورت میمسلمانان و 

 ،اضطراری است و تنها در شرایط فرهنگی و تبلیغی مبارزۀ های انقالبی پیامبرانسی از نهضتتأ

  .شودویز میدرگیری مسلحانه تج

بسیج ایدئولوژی، رهبری و سازماندهی و  ست کها بیانگر اینهای دیگر پژوهش یافته

لوژی . ایدئواندبودهجهاد  ثر ازمتأهمگی ، اندانقالبتحقق روش  دهندۀ عناصر تشکیل، که انقالبی

-زترین نمونهجهاد و حماسه است که بارالگوهای  برخودار از و فرهنگ شیعه انقالبی برگرفته از

این دهد که  ها نشان میبررسی است. متجلی شده «مهدویت»و  «عاشورا مکتب» های آن در
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با  انقالبیون را در راه مبارزه ها و روحیۀجهاد و مقاومت در راه حق انگیزه غنی ازایدئولوژی 

 باعث قیام و بسیج مردمی شده و و همراه با باور به جهاد مقدس، نمودمی تقویت طاغوت

 د.انقالب گردی گیریشکلساز  زمینه

   منابع

 .قرآن کریم  
 ( 1387آبراهامیان، یرواند ،)تهران: نشر نی. ،ایران بین دو انقالب 

 فصلنامه ، «های جهاد و شهادت در شعارهای انقالب اسالمی ارزش»(، 1385حسین )پناهی، محمد
 .59-90: 29 ، شمارۀاجتماعی نامه علوم

 امام  دانشگاه جامعتهران: انتشارات  ،نظامی در اسالم مبانی اندیشه ،(1389) جمشیدی، محمدحسین

 حسین)ع(.

 انقالب اسالمی و پیدایش »(، 1391، چمران )پور، زهرا و بویه احمدی ؛نیا، محمدرضا حافظ

 .1-23: 5 ، شمارۀ2، سال فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی، «ژئوپولوتیک جدید ایران

 فصلنامه ، «بررسی رابطه فرهنگ سیاسی شیعه و پیروزی انقالب اسالمی»(، 1388) حسنی، مهدی
 .69-97: 17 ، شمارۀ5سال  مطالعات انقالب اسالمی،

 شده  بازیابی ،(، بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت عید فطر10/07/1387) ، سیدعلیای خامنه

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3905  ،22/03/1395تاریخ:  در

 تهران: مرکز اجتماعی و انقالب اسالمی ایران اندیشمندان  علوم ،(1384) خرمشاد، محمدباقر ،

 ایران.بازشناسی اسالم و 

 سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.تهران: مؤ، صحیفه امام(، 1378اهلل ) روح، سید)امام( خمینی 

 انتشارات آزادی.  ، قم:کشف اسرار، تا بیاهلل،  روح، سید)امام( خمینی 

 ( 1388خوشروزاده، جعفر ،)«های  میشل فوکو و انقالب اسالمی، رویکردی فرهنگی از منظر چهره

 .174-191: 8و  7 ، شمارۀاندیشه انقالب اسالمی مجله، «قدرت

 تهران: انتشارات سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(، 1391جالل )دهقانی فیروزآبادی، سید ،

 سمت.

 ( 1393ذوالفقاری، ابوالفضل و میرزایی، حسن ،)« سازی  (، مدل1979)فوکو و انقالب اسالمی ایران

فصلنامه مطالعات ، «های میشل فوکو انقالب اسالمی ایران براساس دیدگاه گیری ثر بر شکلعوامل مؤ
 .63-82: 37، شمارۀ 11، سالانقالب اسالمی
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 ( 1388رمضان نرگسی، رضا،)  «فصلنامه   ،«های میشل فوکو درباره انقالب اسالمی ایران دغدغه
 .121-169: 7 ، شمارۀآموزه

 ( 1361سولیوان، ویلیام ،)ترجمه محمود طلوعی، تهران: نشر هفته.موریت در ایرانمأ ، 

 فصلنامه ، «راهبرد مبارزاتی امام خمینی )ره(: بسیج سیاسی مردم»(، 1395علی، احمدرضا ) شاه
 .57-75: 18 ، شمارۀ6، سال پژوهشنامه انقالب اسالمی

 ( 1387شایگان، فریبا ،)«فصلنامه ، «کنندگان در انقالب اسالمی ایران های مشارکت برسی ویژگی
 .89-115: 43و  42 شمارۀاجتماعی،  علوم

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.قیام حسین )ع(، (، 1376) شهیدی، سیدجعفر 

 سلفیان تکفیری یا الجهادیون: خاستگاه و »(، 1390الدینی، سیدحسین ) نژاد، سعید و نظام عدالت

 .165-194 :13، شمارۀ 7، سالفصلنامه تاریخ و تمدن اسالمی، «ها اندیشه

 اصفهانی، قم: سید جمال موسوی  ، ترجمۀهای تاریخ در قرآنسنت ،(1388) محمدباقرصدر، سید

 دفتر انتشارات اسالمی.

 قم: ، ایران درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی(، 1392جواد )عیوضی، محمدرحیم و فراتی، محمد

  نشر معارف.

 ( 1361فارسی، جالل الدین ،)تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ،انقالب تکاملی اسالم 

 ( 1357فارسی، جالل الدین ،)تهران: نشر ندا. واحدهای بشری در رابطه با جهاد داخلی ، 

 ( 1389فتحعلی، محمود ،)آموزشی و پژوهشی  ، قم: مؤسسۀدرآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسالم

 خمینی.امام 

 های امام  ها و پیام تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه»(، 1393، یحیی و قربانی، فاطمه )فوزی

 .75-102: 2 ، شمارۀ1سال  ،فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم، «خمینی )ره(، بر اساس صحیفه امام

 ( 1392فوکو، میشل ،)سین معصومی همدانی، تهران:ح ترجمۀ ،ها چه رویایی در سر دارند؟ ایرانی  

 انتشارات هرمس.

 ( 1387قادری، حاتم ،)انتشارات سمت.، تهران: های سیاسی در اسالم و ایران ندیشها 

 شناسی مبانی فکری و ایدئولوژیکی  آسیب»(، 1393میرزایی، حسن و ابوطالبی، مهدی )محمد

خاورمیانه در یک بررسی تطبیقی با مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقالب  های اخیر منطقۀ جنبش

 .173-191: 11 ، شمارۀ3، سالهای انقالب اسالمی فصلنامه پژوهش، «اسالمی ایران

 صدرا. تهران: انتشارات آینده انقالب اسالمی ایران، ،(1389) مطهری، مرتضی 

 ( 1380مالیی توانی، علیرضا ،)«مجله ، «یند گرایش به انقالب در اندیشه سیاسی امام خمینیفرا
 .179-212: 13 ، شمارۀمتین
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 ثیر آن بر پیروزی سریع، ثبات پایدار و ایدئولوژی و رهبری و تأ»(، 1389) ملکوتیان، مصطفی

 .287-305: 2 ، شمارۀ40، دوره فصلنامه سیاست، «بازتاب جهانی انقالب اسالمی

 تهران: نشر رسا2ج، ساله ایران )از کودتا تا انقالب( تاریخ بیست و پنج(، 1371، غالمرضا )نجاتی ، 

 فصلنامه ، «انقالب اسالمی ایران و پدیده تروریسم»(، 1389اهلل و شیخون، احسان ) یزدانی، عنایت
 .201-220: 1 ، شمارۀ24، سال سیاست خارجی

 

 بیروت العرب،  لسان ،.(ه1414) على بن مکرم بن محمد الدین جمال أبوالفضل منظور، ابن :

 .دارصادر

 ،الوسیط، معجم ،(1425) عبدالحلیم منتصر، و محمد احمد، اهلل خلف عطیه، صوالحی، ابراهیم، انیس 

 .العربیه اللغه مجمع: قاهره

 تراث نشر و تنظیم موسسه: طهران النفس، جهاد او االکبر الجهاد ،(1425) اهلل سیدروح ،(امام) خمینی 

 .الخمینی االمام

 تصحی  و تحقیق عبد الرحیم ربانی وسائل الشیعه(، 1401) العاملی، محمد بن الحسن الحر ،

  شیرازی، طهران: مکتبه االسالمیه.

 ،ان: قسم الدراسات االسالمیه ، طهرالمختصر النافع(، 1402) حسن  بن  یوسف بن مطهر عالمه حلی

 سسه البعثه.فی مؤ

 بعثت. ، قم: مؤسسۀالمختصرالنافعه.( 1402، جعفر بن حسن )محقق حلی 

 ( ،1931معلوف، لویس ،)بیروت: مطبعه الکاثولیکیه لالباء الیسوعیین. المنجد ، 

  ،نا. جا: بی ، بی21، ج جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم(، 1274) بن باقر محمد حسننجفی 

 الثقلین للطباعه و النشر.سیدشریف رضی، قم: دارگرداوری و اختیار ، ه.(1419،)نهج البالغه 
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