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Abstract 
The Shiite and Sunni intellectual and religious leaders do not agree on a 
number of issues such as the Islamic concept of martyrdom. In this research, 
there is an attempt to explain  the jurisprudential aspects of martyrdom  from 
the viewpoint of Shiite and Sunni Islam as the two main branches of Islam. 
There is a vast difference between martyrdom operations and suicide 
operations in terms of their underlying causes and characteristics. In Islamic 
theology and law, suicide which is defined as a self-annihilatory act of 
violence, is a grave sin. Unlike the suicide acts, the martyrdom operations 
are defensive in nature, and are conducted in order to create fear to weaken 
the morale of the enemy, and even destroy the aggressor and the occupier 
without inflicting harm on innocent people.  

Shiite religious leaders are generally seminary-learned and many of them 
are among distinguished and authoritative interpreters of the religious law 
(mujtahids) and the source of emulation (marji' taqlid). A well-known 
example of marji' in the contemporary era is Ayatollah Khomeini, the leader 
of the Islamic revolution in Iran. However, Sunni leaders mostly have earned 
academic degrees by completing any number of programs in various higher 
education institutions, and thus lack in-depth knowledge of Islamic theology 
and religious law which are taught at Islamic seminaries. Accordingly, they 
are influenced by the non-Islamic thoughts, and some of them have plunged 
into the abyss of extremism and radicalism with dangerous consequences 
due to the formation of Sunni militant and violent groups. 

The authors seek to answer the following questions: 1. Why are  the 
Sunni and Shiite leaders' theological and jurisprudential approaches to at 
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martyrdom different? 2. What factors have led to the intellectual and 
jurisprudential differences between Shiite and Sunni leaders’ views on 
extremism? Using a comparative approach, the authors have analyzed 
qualitative data and arguments presented in the interpretive and 
jurisprudential works and in the writings of the Shiite and Sunni jurists in 
Persian and Arabic, with particular attention paid to the relevant Quranic 
verses and hadiths dealing with the  subject of martyrdom. The research 
hypothesis claims that  differences in the level of thorough seminary Islamic 
education, the degree of independence from the government, the strength of 
cultural and family ties are among the most important factors which have led 
to the emergence of differences in the Shiite and Sunni religious leaders’ 
views on the Martyrdom.  

There are similarities between the Sunni and Shi’a approaches to Jihad on 
behalf of Islam, but  their approaches to martyrdom in the fight against 
tyranny and injustice are implicitly different. Due to a host of factors 
including different educational, socio-economic characteristics, and nature of 
relations with the political authorities in the country of origin (or residence), 
it is clear that there is no consensus on the issue of martyrdom in the path of 
God among the Shia and Sunni scholars who have different conceptions of 
the Islamic tradition. 
 
Keywords: Martyrdom Operations, Shiite and Sunni Religious Leaders, 
Islamic Seminary Education, Movements, Extremism  

 
Declaration of conflicting interests  
The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the 
research, authorship, and/or publication of this article.  
 
Funding  
The authors received no financial support for the research, authorship, and/or 
publication of this article. 
 
References 
The Holy Quran. 
Ameli, Ahmad Abdollah Abu Zaid. (n.d.) Mohammad Baqir Al-Sadr 

Biography with Reliable Documents. Beirut: Al-Arif Publication House. 
[in Persian] 

Ameli, Mohammad Ibn Maki (the First Martyr). (1996) Al-duwrs. Qom: 
Islamic Publication Institute of  Jamaat-e Modarresin, Vol. 2. [in Persian] 

Ameli Jabai, Zayn al-Din bin Ali (the Second Martyr). (2016) Sharh Lameh, 
trans. Ali Shirvani. Tehran: Dar Al-Elm, Vol. 2. [in Persian] 

Dekmejian, Hrair. (1987) Islamic Movements in the Arab World, trans. 
Hamid Ahmadi. Tehran, Kayhan. [in Persian] 

Feira’hi, Davood. (2004) "Legitimate Defense, Assassination and 
Martyrdom Operations in the Shiite Religion," Journal of Shiite Studies 



 
Politics Quarterly, Journal of the Faculty of Law and Political Science  2021, 51 (2)       365    

2, 6: 126-109. Available at: http://ensani.ir/fa/article/45229 (Accessed 2 
May 2019). [in Persian] 

Hailey, Jamaloddin Hassan. (1989) Insight of the Learned, Book of Jihad. 
Tehran: Faqih. [in Arabic] 

Hailey, Mohammad Ibn Idris. (1989) In the Context of Liberating Fatwa. 
Qom: Islamic Publishing, Vol. 2. [in Arabic] 

Hassanzadeh Boori Abadi, Said. (2017) A Comparative Study of Martyrdom 
Operations in the Contemporary Shi'ite and Sunni Movements, A PhD 
Dissertation in Islamic Studies, Islamic Maaref University, Oom, Iran. [in 
Persian] 

Hosseini, Mohammad. (2005) Mohammad Baqir Al-Sadr: Description of 
Thoughts and Biography. Beirut: Dar al-Muhaja al-Bayda. [in Arabic] 

Imam Khomeini, Ruhollah. (1982) Sahife-ye Nour (The Luminous Scroll). 
Tehran: Islamic Revolution Culture Documentation Center, Vol. 1-2. [in 
Persian] 

Imam Khomeini, Ruhollah. (2011) Tahrir al-Wasileh. Qom: Ismailian, Vol. 
1. [in Persian] 

Imam Mohammad Shafe'i. (2015) Kitāb al-Umm. Beirut: Dar Al-Arafa, Vol. 
4. [in Arabic] 

Islamic Dawa Party. (1985) Islamic Call Enlightenment. Qom: Islamic 
Center for Political Rhetoric, Islamic Dawa Party.  [in Arabic] 

Kepel, Gilles. (2003) The Prophet and the Pharaoh, trans. Hamid Ahmadi. 
Tehran: Kayhan. [in Persian] 

Khezri, Seyed Ahmad Reza. (2009) History of Shiism. Tehran: Research 
Institute of Hawzeh and University. [in Persian] 

Kikha, Alireza. (2013) Suicide Swamp. Tehran: Sepehr Azin. [in Persian] 
Khosroshahi, Seyed Hadi. (2013) What the Muslim Brotherhood Says and 

Wants. Qom: Bostan-e Ketab. [in Persian] 
Mohaghegh Damaad,  Seyed Mostafa. (2010) "Jurisprudential and Legal 

Study of Martyrdom Operations and Suicide Operations," Letter of 
Theology 4, 12: 5-26. Available at: https://www.noormags.ir/view/ 
fa/articlepage/847267 (Accessed 2 May 2019). [in Persian] 

Mohammadi Alamout, Mohsen, et al. (2017) "The Right to Life and its 
Deprivation from the Perspective of Islam and International Human 
Rights with an Emphasis on Suicide Operations," Religious Anthropology 
14, 37: 165-143, <DOI: 10.22034 / ra.2017.27739>. [in Persian] 

Mollah Mohammad Ali, Amir. (2006) Jurisprudential Principles of 
Martyrdom Operations. Qom: Zamzam Hedayat Publishing. [in Persian] 

Najafi, Mohammad Hassan. (n.d.) Jawahar al-Kalam, Sheikh Abbas 
Quchani, ed. Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi, Vol. 7. [in 
Persian] 

Najafi, Mohammad Hassan. (1983) Jawahar al-Kalam in Explaining the 
Laws of Islam, Abbas Quchani, ed. Beirut: Dar al- Kitāb al-Islami-ye, 
Vol. 21. 

Palestinian Ulema Society. (2001, May 5) Palestinian Ulema Society 
(palestinpersian.info). Available at: http://www.palestinpersian. info/ 
fatava/fatavi.html (Accessed 12 May 2020). [in Persian] 

http://ensani.ir/fa/article/45229
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/847267
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/847267
http://www.palestinpersian/


 
 
366                                                                                                                                                                                  Tavakoli et al.  

 
Rastrup, Magnus. (2011) Hezbollah in Lebanon. Tehran: Andishe Sazaan-e 

Noor Institute, 2nd ed. [in Persian] 
Salehi Najafabadi, Nematollah. (2003) Jihad in Islam. Tehran: Nay. [in 

Persian] 
Shirazi, (Abu Ishaq) Ibrahim bin Ali. (n.d.)  Kitāb al-Mahzab: Kitāb al-Seir. 

Beirut: (n.p.). [in Arabic] 
Shokani, Mohammad. (1993) Fatah Al Qadeer. Beirut: Dar Al-Kalam Al-

Tayyib, Vol. 5. [in Arabic] 
Tabari, Abu Ja'far Mohammad Ibn Jarir. (2008) in Mohammad Abolfazl 

Ibrahim, ed. History of Nations and Kings. Beirut: Dar Sewvidan. 
Tabatabai, Seyed Ali. (1994) Expressing the Issues of the Rules with 

Evidence. Qom: Islamic Publishing Institute, Vol. 7. [in Arabic] 
Tavakoli, Yaqub. (2015) Memoirs of Samir Qantar. Tehran, Surah Mehr. [in 

Persian] 
Tavakoli, Yaqub; and Saeed Hassanzadeh. (Winter, 2019) "Evidence of the 

Permission of the Martyrdom Operations of Sunni Jurists in Martyrdom 
Movements based on Verses from the Holy Quran," Quarterly Journal of 
Quranic Studies 10, 40: 302-279. Available at: http://www.iaujournals.ir/ 
article_671850_04c8e1debb9efcbe0f5c24795aa40e81.pdf (Accessed 12 
May 2020). [in Persian] 

War’ei, Seyed Javad. (2003) "Jurisprudential Principles of Martyrdom 
Operations," Islamic Government Quarterly 27: 312-347. Available at: 
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 138520 (Accessed 2 May 
2019) [in Persian] 

 
 

 

This article is an open-access article distributed under the 
terms and conditions of the Creative Commons Attribution 
(CC-BY) license. 

http://www.iaujournals.ir/%20article_671850_04c8e1debb9efcbe0f5c24795aa40e81.pdf
http://www.iaujournals.ir/%20article_671850_04c8e1debb9efcbe0f5c24795aa40e81.pdf
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/


 

  (مقاله علمی پژوهشی) 367 363-385صفحات  ،1400تابستان   ،2، شماره 51، دوره و علوم سیاسیمجله دانشکده حقوق  ،فصلنامه سیاست

 
سنت در   تمایز منشأ و خاستگاه رهبران شیعی و پیشوایان فقهی اهل

 طلبانه شهادتي ها نهضت
 

 2آباديه بوريزادسعید حسن،  1* یعقوب توکلی
 
 ، قمدانشگاه معارف اسالمیشیار، دان 1
 ، قمنشگاه معارف اسالمیادکترا، د آموختهشدان 2

 
 

 چکیده 
طلبـی بـراي    اسالم براي حفظ موجودیت خود و رسیدن به مقاصد عالی به عواملی مانند فرهنگ جهـاد و شـهادت  

هاي دفاعی علیه متجاوزان، عملیات استشهادي است. در این نوشـتار،   ارد؛ و یکی از روشپیروزي مسلمانان نیاز د
هـاي   سـنت، تفـاوت    و خاستگاه رهبران شیعی و پیشوایان فقهی اهـل  منشأاي  تالش شده است تا با مطالعه مقایسه

تا چـه   .1اند از:  عبارتهاي پژوهشی  عمده شالوده فکري و اعتقادي این رهبران در این زمینه بررسی شود. پرسش
چـه عـواملی بـه     .2هـاي استشـهادي متفـاوت اسـت؟      سنت در نهضـت  و خاستگاه رهبران شیعی و اهل منشأحد 

اي و  رویکـرد مقایسـه   بـا گري منجر شده است؟  سنت در رویکرد به افراطی هاي فکري و فقهی شیعه و اهل تفاوت
بـه آیـات و روایـات    در متون فارسی و عربـی، و توجـه    شده رائهاهاي  هاي کیفی و استدالل گردآوري و تحلیل داده

، فرضـیه زیـر آزمـون    هاي فقهاي شیعه و اهل سـنت در خصـوص موضـوع در آثـار تفسـیري و فقهـی       مربوط و دیدگاه
تفاوت در میزان تحصیالت عمیق اسالمی حوزوي، میزان استقالل از دولت، استحکام روابـط فرهنگـی و   «شود:  می

هاي پژوهش نشان  یافته». ها و عملکرد این رهبران بوده است ها در دیدگاه وامل مهمی در بروز تفاوتخانوادگی، ع
دهد که بیشتر رهبران شیعه پایگاه حـوزوي دارنـد؛ و بسـیاري از آنـان از مجتهـدان تـراز اول و مراجـع تقلیـد          می

فرهنگـی و خـانوادگی آنـان کـه همـواره در       پرداختند. پیوندهاي ها به اداره امور می اند، و مستقل از حکومت بوده
اي گسـترده از مبـارزان ضـد ظلـم شـده اسـت. نبـود ایـن          اند، سبب ایجاد شبکه صفوف نخست قیام و جهاد بوده

 کمک کرده است. طلب سنی هاي خشونت گروهو ایجاد  گري افراطیسنت به گسترش  ها در رهبران اهل  ویژگی
 

 گري افراطی، ها جنبش ،تحصیالت اسالمی حوزويی، سنو  ییعشرهبران  ،عملیات استشهادي: واژگان کلیدي
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 مقدمه .1
در دنیاي ماوراي طبیعت غیر از صلح مطلق  .جنگ و صلح از رخدادهاي عالم طبیعی است

هیچ . این بدان معنی است که در قلمرو طبیعت نیز نسبی است نه مطلق ،نداردچیزي راه 
ز یگر در تمام احوال در ستیشود که با همه موجودات د موجودي در محدوده طبیعت یافت نمی

نشانه صلح و  گیرد، یدر برمطبیعت و ماوراي طبیعت را  کهی و معلولی علباشد، زیرا نظام 
و دلیل انس او با  است،دهنده خود  جودي با علل پیدایش و اسباب پرورشآشتی هر مو

 همحدود که داراي بعد مادي است و در نظرانسان از آن  و آثار خود خواهد بود. ها معلول
 عنوان بهتهاجم و خواه  عنوان بهبرد، از آشوب جنگ و ستیز، خواه  سر می بهو تکاپو  حرکت

 .دفاع، بیرون نیست
رهبر  عنوان بهخواه  ،رندب سر می عی خود در ستیز و سازش بهها در زندگی طبی همه انسان

در  ،عمدهباطل. تفاوت  راهخواه در  ،خواه در صراط حق گام بردارند یرو،پ عنوان بهه اباشند خو
طلبی از  بنابراین ایثار و شهادت مبدأ فاعلی و غایی و نیز ساختار نظام داخلی آن است.

آورد همه  که تنها دین الهی و رهدین مقدس اسالم  یژهو به ،ی استالههاي ادیان  ویژگی
عمران، آیه  آلسوره ، (انّ الدین عنداللّه االسالمدر حقیقت دین نزد خدا همان اسالم است انبیاست؛ 

(و من یبتغ غیراالسالم دیناً فلن شود  از آن قبول نمی از هیچ انسانی هیچ دینی غیر که يطور به ؛)19

فداکاري و ازخودگذشتگی  کلی طور به. )85عمران، آیه  آلسوره یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین، 
داند  بی که جهان را منحصر به عالم طبیعت میکند. مکت ر منطق ادیان الهی مفهوم پیدا میفقط د

کند، دلیلی ندارد پیروان خود را به ایثار و  حساب و کتاب و قیامت را انکار میو عالم غیب، 
اگر گذشتن از مال و  از دیدگاه آنها نفع خویش است. زیرا تنها معیار ،فداکاري فرابخواند

خاطر  گذشتگی به شدنی باشد، ازجان توجیه یتکلفاتبخشیدن آن به دیگران هم، در این بینش با 
آغازین پس از  يها سالدیگران هیچ توجیه معقولی ندارد. از همین رو امام خمینی (ره) در 

داد که مبادا فریب شعارهاي  سرشت را پند می ب اسالمی جوانان و نوجوانان پاكپیروزي انقال
مونیسم را گذشتگی رهبران ک انازجایشان شعارهاي ایثار و  .دروغی مکاتب مادي را بخورند

لوحان سر داده  کشی از ساده دادن و بهره فریب منظور بهست که دان کاري و بازیگري می فریب
 .)5- 18: 1361خمینی، اهللا آیت( شود می

نیاز دارد؛ و فرهنـگ   اسالم براي حفظ موجودیت خود و رسیدن به مقاصد عالی به عواملی
ایمان به اسـالم چنـان تحـول     عوامل پیروزي مسلمانان است. ینتر مهمطلبی از  جهاد و شهادت

 . نویـد کردنـد  یمروحی در مسلمانان صدر اسالم ایجاد کرده بود که از مرگ و شهادت استقبال 
ي او را پاداش بزرگی زود به، شودهر که در راه خدا بجنگند و کشته شود یا پیروز  »بزرگاجر «

 . و نیـز )74نسـاء، آیـه   سـوره  ل اللّه فیقتل اویغلب فَسوف نُویتـه اجـراً عظیمـاً،    (و من یقاتل فی سبیخواهیم داد 
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جاري است؛  نهرهاهایی آماده کرده است که از پاي درختانش  خدا براي آنها باغ »بهشت ابدي«
دین فیهـا،  (اَعداللّه لهم جنات تجري من تحتها االنهار خالاند و این کامیابی بزرگی است  و در آن جاودانه

پروردگارشان آنها را به رحمت و رضـوان خـویش و بهشـتی     »رضایت الهی«. )89توبه، آیه   سوره
 ؛)21 توبـه، آیـه  سوره (یبشرُهم ربهم برحمه منه و رضوانٍ، دهد  یم، نوید دارندهاي دائم  که در آن نعمت

د، ایـن در تـورات و   شون یمکشند و کشته  جنگند و می آنان که در راه خدا می» و فوز عظیم« و
است؟  وفادارترخداست. و چه کسی از خدا به عهد خویش  بر عهدهحقی  وعدهانجیل و قرآن 

(یقاتلون فی شاد باشید؛ و این همان کامیابی بزرگ است  ،اید اي که با خدا کرده پس به این معامله

هـاي جهـاد و    ا به حضور در میـدان ، که آنها ر)111 توبه، آیهسوره سبیل اللّه.....و ذلک هو الفوز العظیم، 
ی این عامل پیروزي را شناسایی کرده خوب بهکرد. دشمنان اسالم  جانبازي در راه خدا تشویق می

بخش جـدا سـازند. در    کنند که مردم را از این فرهنگ رهایی و در طول تاریخ تالش کرده و می
دالتی مستکبران عالم، کاسـه  ع طلبی مسلمانان را که از ظلم و بی عصر حاضر نیز نهضت شهادت

خوانند تا با فریب افکار عمومی جهـان بتواننـد آنهـا را     است، تروریسم می شدهصبرشان لبریز 
 عام کنند. قتل

، عملیات اند گرفتهکار  مسلمانان علیه متجاوزان به یتازگ بهکه  هاي دفاعی یکی از روش
ص ندارد و شامل هر کشور اسالمی عملیات به فلسطین اختصا گونه ینااستشهادي است. انجام 

و  مبانی شرعی استطلبانه داراي  شود. عملیات شهادت که مورد تجاوز و اشغال قرار گیرد، می
دفاع از  اسالم يفقهااند، و هرگز ترور و انتحار نیست.  حکم به جواز آن داده اسالم يفقها

؛ عملیات استشهادي هم روشی دانند اي واجب می ، ناموس و ... را به هر وسیلهجان، وطنین، د
یرنظامی استکبار و صهیونیسم غهاي اخیر فشارهاي نظامی و  مشروع براي دفاع است. در سال

ند کشور چ اکنون هم. یژه مردم مظلوم فلسطین افزایش پیدا کرده استو بهجهانی علیه مسلمانان 
براي دفاع از  تا ب استبر همه مسلمانان الزم و واجرو  ازاین ،هستنداسالمی در اشغال آنها 

 که اینبا توجه به  توانند استفاده کنند. که می یلههر وسدین، کشور و ناموس خودشان از 
 شدنی مقایسه یاستکبار جهانبلیغاتی، اقتصادي و سیاسی تهاي  تواناییو پیشرفته نظامی  فناوري

ردم مسلمان است م الزم ،داردو فاصله زیادي بین آن دو وجود  ؛با جهان اسالم نیست
هاي الزم دفاعی را کسب  ها و آمادگی ، همه شیوهآنهاو نیروهاي مسلح  کشورهاي اسالمی

که با شیوه متعارف و  یژه زمانیو به، استهاي دفاعی  عملیات استشهادي یکی از این شیوه. کنند
وده ضمن اشاره به شالشود که  در این نوشتار تالش می کالسیک نتوان دفع تجاوز و ظلم کرد.

و  منشأاي  مطالعه مقایسهبه  در عملیات استشهادي، سنت و اهلفکري و اعتقادي رهبران شیعه 
 ها پرداخته شود. گونه نهضت سنت در این رهبران شیعی و پیشوایان فقهی اهل خاستگاه 
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  پژوهشپیشینه . 2
ه ماهیت عملیات از آنجا ککند.  ، نکته مهمی را آشکار میهگرفت انجامین مطالعات تر مهمبررسی 

توان  میجهاد دفاعی  جواز آن در فقه اسالم را ذیل عنوان دفاع مشروع و در قالباستشهادي و 
روش جدید دفاعی است و به یکی از مسائل روز  عملیاتنوع این کرد، بنابراین بررسی و ارزیابی 

با  که اینجز  ،استیز درباره آن بحث مستقلی نشده نسنت  تبدیل شده است. در منابع شیعه و اهل 
موضوع تنها در  در خصوصفقهاي امامیه و اهل سنت  هايتوجه به آیات و روایات مربوط و نظر

 گرفته انجام هاي پژوهشاز مجموع . افتی  توان به مطالبی دست و فقهی، می تفسیريهاي  کتاب
. س استو حساکه موضوعی نو یافت  به نتیجه کلی دست  توان میات استشهادي درباره عملی

ی اندیشمندان و برخد توجه در چند سال اخیر مور تنهاکه است  حیثز آن نو بودن موضوع ا
سنت  اب و مقاله، و آن هم بیشتر از سوي اهل کت کمی شمارو است؛  گرفته قراراسالم ي علما

ي است، و استشهادیخچه عملیات تارث اصلی هم در زمینه مباح. تدوین و منتشر شده است
حساس بودن  است. شدهمسائل در خصوص موضوع پرداخته یا دیگر  یفقههاي  دلهکمتر به ا

جهانی و دشمنان اسالم با مقوله  استکبارمنفی  که مخالفت و برخوردحیث است  آنموضوع از 
هاي اسالمی و  عملیات استشهادي و فشار سیاسی، اقتصادي فرهنگی و نظامی آنها علیه دولت

 سببن آن، گیري از انجام این نوع عملیات و برخورد با عامالجلو منظور بهمردم مسلمان، 
 شده است. مسئلهاین  براي بررسی دقیقرغبتی پژوهشگران  بی

و خاستگاه رهبران شیعی و پیشوایان فقهی  منشأاي  تالش شده است تا با مطالعه مقایسه
و ینه بررسی هاي عمده شالوده فکري و اعتقادي این رهبران در این زم سنت، تفاوت  اهل

و خاستگاه  منشأتا چه حد  .1اند از:  هاي اصلی این پژوهش عبارت شود. پرسشواکاوي 
چه عواملی به  .2هاي استشهادي متفاوت است؟  سنت در نهضت  رهبران شیعی و اهل

 باگري منجر شده است؟  سنت در رویکرد به افراطی  هاي فکري و فقهی شیعه و اهل تفاوت
در متون فارسی  شده ارائههاي  هاي کیفی و استدالل و گردآوري و تحلیل داده اي رویکرد مقایسه

تفاوت در میزان تحصیالت عمیق « :شود میو عربی، و توجه به آیات شریفه، فرضیه زیر آزمون 
و خانوادگی، عوامل مهمی  اسالمی حوزوي، میزان استقالل از دولت، استحکام روابط فرهنگی

تالش نگارندگان معطوف به  ».ها و عملکرد این رهبران بوده است یدگاهها در د در بروز تفاوت
مستقل به  طور بهل و خارج از آثاري که درباره موضوع در داخبزرگی که بخش است این بوده 

امکان که  شناسایی و بررسی شود. در مواردياختصاص داده شده است، یات استشهادي عمل
هاي اطالعاتی  بانکالزم از اطالعات  ازنبود، بخشی فیزیکی آثار مقدور  دسترسی به نسخه

دو نظریه  .1زیر اشاره کرد:  هاي ارزشمند توان به کتاب ینمونه، م طور بهگردآوري شده است. 
، تاریخچه  اکاري و انواع آنفد، ضمن تعریف تروره در آن ویسندکه نتروریسم و فداکاري 
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موضوع توجه کرده هاي فکري و فقهی  ر به بنیانو کمترا شرح داده گونه عملیات در ایران  این
اي نکرده است  سنت اشاره  هاي اهل حتی در تعریف و تبیین این موضوع به اندیشه ؛است

که بیشتر به مبانی فقهی این عملیات  سنت مبانی فقهی و استشهادي شیعه و اهل  .2. )1394(توکلی، 
تنها به نقد عملیات انتحاري  رداب انتحارمنویسنده  .3؛ )1385(مال محمدعلی، پرداخته است 

 برخی .4؛ )1392(کیخا، پرداخته است هاي قرآن و سنت  و اسالمی با استناد به آموزهرهاي تند جریان
هاي  هاي علمی و سخنرانی ها، نشست هاي آموزشی، همایش کارگاهمربوط به هاي تهیه شده  گزارش

ها، کنگره  نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه هاداز سوي نهاي کشور  در دانشگاه برگزارشده
غیره که شمار آنها ناکافی است. با  اسالم و علمايهاي افراطی و تکفیري از دیدگاه  جهانی جریان

ن و مسئوال ها حکایت از توجه پژوهشگران، علما که مجموعه این آثار و همایش  از آنجااین حال، 
جسته و  صورت بهبیشتر  شده ارائهمطالب است. اگرچه برخی  امیدوارکننده ،دارد مسئلهبه این 
ندان مستقل و مشاهده کرد که آثار چتوان  می، و استکوتاه در حد مقاله گاهی و  ،گریخته

  نیست.موضوع در دسترس این منسجمی درباره 
 

 شیعه فکري و اعتقادي عملیات استشهادي در پیشوایان فقهی شالوده. 3
 یمه قرآن، سنت نبوي و سیره اماماعتقادي خود را از آیات کر هاي هیما بنمکتب تشیع، 

گفتنی . )252: 1387(طبري، است  شدهاخذ کرده و از بطن و متن اسالم اصیل، اقتباس  (ع)علی  
، تعدد طولی است هشدد ادیان الهی و مذاهب آسمانی که تاکنون بر بشریت نازل داست که تع

با آمدن دین جدید . ن جدید ناسخ و مکمل دین پیشین استمعنا که دی است نه عرضی، بدین
خود را به دین جدید  و جاي ،افتد شود، از رسمیت می رف دین پیشین منتفی میتاریخ مص

 هو به آن ایمان بیاورند. ب ،دکننبر همه الزم است که از آیین جدید پیروي ؛ در نتیجه دهد می
آورند،  سانی که به دین جدید ایمان نمیک در متون مقدس و نصوص دینی، ازدلیل همین 

 .شود یاد می» کافر« عنوان به
دین تنها  اي ق در هر برههدین ح زیرا ،آن است» حق بودن« سبب رتري مذهب تشیع بهب 
 ،امروزه .یا منقرض و منسوخ اند اساس یبدیان موجود یا از اصل باطل و و سایر ا ،است

مذهب تشیع متجلی شده  هاب و راستین در چهراسالم ن. ه، شریعت اسالم استقشریعت ح
اهمیت این  .بیانگر اسالم ناب محمدي باشد تواند یمشیعه است که  هاي آموزه و تنها ؛است
و معتقداتش ریشه  ،کند شیعه مولود طبیعی اسالم است اثبات می نخستکه  روست ازآننکته 

از بعد  کم دستین مذهب، ا پیدایشدهد  نشان می. دوم، در نصوص قرآنی و روایات دارد
و نه رویدادها و تحوالت تاریخی پس از رحلت پیامبر (ص)  ،اعتقادي به عصر نبوت

این (علی) و شیعیان او رستگاران «فرماید:  می(ص) رسول خدا  .)8: 1388(خضري، گردد  بازمی
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وصف  ،آن، فائزوندر قر .)582: 1414؛ شوکانی، "انّ هذا علی و شیعته هم الفائزون"( »اند روز قیامت
ه مطیع خدا و رسولش و کو آنهایی  اند؛ هثابت و استوار بودخود  ه در ایمانکمؤمنانی است 

از دیارشان خود  و براي حفظ ایمان ؛ه ایمان آوردندکآنهایی اند.  هبود شهیپرواپخداترس و 
ار و مشرکان، جهاد با کف ،بنابراین .ندردکو در راه خدا با مال و جانشان جهاد  ،ردندکهجرت 

 اي هشیو ي،استشهاد اتیعمل .آید بشمار میجزئی الینفک از این مکتب اصیل و آسمانی 
کار  گر به اخیر، ضد دشمنان متجاوز و اشغال دورانن مسلمان در اجهادي است که مجاهد

هاي شیعه که به عملیات  گراي معاصر در میان جنبش رو، ایدئولوژي اسالم ازاین .اند هگرفت
مبانی اعتقادي و سیاسی مذهب شیعه در عصر نبوت و پس  بر اساس پردازند، یم طلبانه شهادت

و دکترین رسمی نظام مقدس جمهوري شده است، از غیبت کبري امام زمان (عج) تدوین 
 ه است.شداسالمی ایران نیز بر آن استوار 

طلبی،  ادت، شهشده استامام خمینی (ره) تدوین  توسطمفهوم والیت فقیه که  هبر پای
جنبش  ویژه ن روش، از سیره ائمه بزرگوار بهای. ابزاري جهت استقرار حکومت اسالمی است

با  (ره) سرور و ساالر شهیدان امام حسین (ع) منبعث شده است. امام خمینی هطلبان شهادت
سیدالشهداء آمده بود حکومت هم «: گویند یم مورددر این  (ع)سیدالشهدا  ياشاره به الگوساز

و این یک فخري است و آنهایی که خیال  ،خواست بگیرد، اصالً براي این معنا آمده بود یم
براي  ؛کنند که حضرت سیدالشهدا براي حکومت نیامده خیر، اینها براي حکومت آمدند می
باید حکومت دست مثل سیدالشهداء باشد، مثل کسانی که شیعه سیدالشهداء هستند،  که این

 .)190: 1361نی، اهللا خمی (آیت» باشد
 

 فکري و اعتقادي عملیات استشهادي در پیشوایان فقهی اهل سنت هشالود. 4
محمد، خالصه  سنت و قرآن از را در پیروي مسلمان بودن را کتابی محفوظ و قرآن ،سنت اهل

تسنن،   دانست، اما اهل عمر خلیفه دوم، کتاب خدا و عمل به آن را کافی می . هرچندنندیب یم
از آن احادیث  پسو  (ص) محمد احادیث و سپس قرآن ، ابتدال فقهیئمسا در

 میکال سنت در دو مکتب اصولی اعتقادي  مذهب اهل .برند کار می بهرا  اجماع و صحابه معتبر
وم فقهی به چهارده لحاظ عل ، و ازسلفی نومعتزلیکالمی  مذهب و ماتریدي و اشعري یعنی

 .شود یمتقسیم  حنبلی و شافعی مذهب فروعی و عملی حنفی، مالکی،
هاي  گراي معاصر مبتنی بر قرآن و تفاسیر و مجموعه امروزه در قالب ایدئولوژي اسالم هآنچ

که آثار مهمی در است گروهی از اندیشمندان فعال مطرح شده  از سوي، شناسیم یماحادیث 
از خود  آید، یمشمار  بهبیستم  سدهو عمل سیاسی، که اساس و بنیاد تجدید حیات اسالم  نظریه

را ) 1792عبدالوهاب ( و ابن ،)1373کثیر ( ابن ،)751قیم ( ابن ،)728تیمیه ( ابن. ندجاي گذاشت هب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C


 
  373                                طلبانه شهادتي ها نهضتسنت در  منشأ و خاستگاه رهبران شیعی و پیشوایان فقهی اهل تمایز  

تعهد  .1اند از:  خالصه عبارت طور بهایدئولوژیک مشترك همه آنها اصر توان نام برد که عن می
طرفداري از پیکارجویی و جهاد در دفاع از  .2هاي اسالمی،  با بازگشت به ریشهبه احیاي امت 

 ، وترکیب ایدئولوژي بنیادگرایانه با فعالیت اجتماعی و سیاسی در زندگی شخص .3 ،اسالم
خاطر اسالم  ازخودگذشتگی بهآمادگی براي رویارویی با اقتدار مذهبی و سیاسی و تمایل به  .4
 .)78: 1396، زاده حسن(

قرآن و  سنت با  و تفکر اولیه اسالمی در میان اهلاین در حالی است که جریان ایدئولوژي 
ماجه، نسانی که معتبرترین منابع احادیث  شش کتاب بخاري، مسلم، ابوداود، ترمزي، ابن

آنها بوده  هاستقرار حکومت اسالمی، هدف مشترك هم که این. با است  شدهآغاز  ،آنهاست
هاي گوناگون اهل  ان جوامع و جنبشمهمی میهاي  است، اما بر سر شعارها و برنامه، اختالف

و حوادث (ص) از تفاسیر گوناگون آنها از قرآن، سنت پیامبر  ها این اختالف. د داردسنت وجو 
ها یا تأثیر تجربیات  گرفته این جنبش گیرد، یا از محیط بحرانی شکل یمت أصدر اسالم نش

توسل به  که یوقت ها گروه. در این بین، برخی شود یمها منبعث  زندگی رهبران این گروه
، که ها گروهدیگر  .کنند تاکتیکی طرفداري می طور بهاز جهاد  ند،ص دهخشونت را مفید تشخی

 .دانند یمآمیز  ند، اولویت سیاسی را از آن جهاد خشونتیکارجوترپتر و  اغلب، جوان
 اتیـ عملدر بحث مفصلی در مورد تفاوت بین عملیات انتحاري و استشهادي وجـود دارد.  

شهادت و با هدف ضربه زدن به دشمن و بـا فـرض   با قصد قربت و با علم به «ي، فرد استشهاد
، دیگـران المـوتی و   يمحمد؛ به نقل از 312: 1382 ،یورع(کند  اقدام می» ،وجود ندارد يگریراه د که این

اسـت.   تهـاجم دشـمن  بـا   براي بازدارنـدگی یـا مقابلـه    یدفاعابزاري  اتیعملاین  .)156: 1396
 يوسـو م ،يمنتظر ،یهمدان ينور ،يرازیعظام مکارم ش تایآاز جمله  معاصر يفقهاگروهی از 

 حامد الگار ،یبیمحمود بن عقالء الشع ،یبانیش ،يقرضاو وسفی (در بین فقهاي شیعه)، یلیاردب
 انـد  دانسـته  زیجـا  دشـمن  هیـ علویـژه   یطیشـرا در را  اتیعملاین  ،)اهل سنت يعلما(در بین 

 اتیـ عملتفـاوت زیـادي بـین     .)157: 1396، دیگـران المـوتی و   يمحمد؛ 208-215: 1385 ،ی(مالمحمدعل
ــاز نظــر ماه يانتحــار اتیــو عمل ياستشــهاد مــدي المــوتی و محوجــود دارد.  و محتــوا تی

از جملـه   یو جوامع اسـالم  یغرب يدر کشورها يانتحار اتیبارز عمل يها همکارانش به نمونه
در القاعده و داعـش   یستیترور حمالت ران،یدر ا »خلق نیمجاهدسازمان « یستیترور اتیعمل

 11لنـدن و حملـه    يمتـرو  يحمله انتحار ،دفاع یب شهروندان هیه علیافغانستان، پاکستان و سور
 شـتر یب«. )154: 1396، دیگرانالموتی و  (محمدي کنند یو واشنگتن اشاره م وركیویبه ن 2001سپتامبر 

 یاسـ یهـدف س  يوجـو  علق دارند که در جستت يا افتهی سازمان يها به گروه يمهاجمان انتحار
 یکسـان «در مقایسه، . )154: 1396، دیگرانالموتی و  يمحمد ؛ به نقل از112 :1383 ،یرحی(ف» هستند يا ژهیو

 مانـده یکـه تنهـا راه باق   ی، دفاعکنند یمدفاع  قتی، در حقکنند یماقدام  ياستشهاد اتیکه به عمل
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ـ باشـند، با  نـده یو منتظر آ نندیاقدام دست بردارند و بنش نیز ااگر ا که يطور بهآنهاست  يبرا  دی
ـ با ایـ را به دست دشمن مالقات کنند.  يبار مثل گذشتگان خود مرگ ذلت  واسـت خ میتسـل  دی

و اسارت  یبه بردگ ایبه قتل برساند  ایکند  رونیب نشانیدشمن متجاوز شوند تا آنان را از سرزم
 یهدف اصل«است، و مالك جهاد و دفاع  ياستشهاد اتیعملدر  ،بنابراین .)1382(ورعی، » ردیبگ

و مشروع اسـت و   یبر ادله جهاد دفاع یمال و ناموس مسلمانان و مبتن ن،ید انیاز آن دفاع از ک
» یجامعـه اسـالم   ينظر رهبر و تحت يزیر و برنامه يو قو قیعم مانیبر ا یمبتن ییعقال يامر

دشمن کافر  ينابود«و  گناه نیست و براي ایجاد ترس . هدف آسیب وارد کردن به مردم بیاست
  .)157-158: 1396، دیگرانالموتی و  يمحمد؛ 25: 1389(محقق داماد،  گیرد انجام می »گر و اشغال

و در مورد آن   اند، یید کردهتأرا ، مشروعیت عملیات استشهادي سنت  اهلبرخی علماي 
البته اند.  هسخن گفت »جهاد ابتدایی«سنت از وجوب ع اهل اند، و در مناب  یی صادر کردهفتواها

(شافعی، اند  هتوضیح داد کتاب االمرساله  جزئیات فقهی و تبعات حقوقی آن را نیز از شافعی در

سنت از ماهیت مطلق دفاعی جهاد حمایت  کمی از فقیهان معاصر اهل  شمار .)161: 4، ج1994
شیخ . )23: 1382(صالحی،  چنین دیدگاهی داردمنار تفسیر ال. شیخ محمد عبده در اند هکرد

گردآوري و  ،اسالمجهاد در را در کتاب ها  مجموع این دیدگاه يآباد نجفاهللا صالحی  نعمت
سنت در مورد لزوم  اهلبا توجه به فتواهاي فقهاي  .)108-109: 1382(صالحی،  ارزیابی کرده است

گران  غالمانان باید در مقابل متجاوزان و اشاستقامت در برابر دشمن تا حد جان دادن، مسل
هاي استقامت و مقابله با دشمن هم انجام عملیات  یکی از راهمقاومت و استقامت کنند. 

 طلبانه است. شهادت
یا کمتر باشد، فرار از  مسلماناندشمنان دو برابر  شمارکه اگر  بر این باورندسنی  يفقها

 است قول صحیح این ،ن غالب هم به کشته شدن باشدجنگ حرام و گناه کبیره است، و اگر ظ
کسانی که ایمان   . دلیل آن هم این آیه است: ايکه نباید فرار کنند و باید استقامت کنند

 .و خداوند را بسیار یاد کنید ؛پایداري کنید ،ي شدیدواید چون با گروهی از دشمن رویار آورده
دشمنان بیش از  شماراگر  .)45آمنُوا إِذا لَقیِتُم فئَه فَاثْبتُوا...، انفال:  (یا أَیها الَّذینَ باشد که رستگار شوید

که  است ینا وجهشباز یک  ،دو برابر مسلمانان باشد و ظن غالب بر کشته شدن نیز باشد
زیرا در صورت کشته شدن به فیض شهادت نائل شده و از ثواب  ،توانند استقامت کنند می

در پاسخ به  ینفلسط جمعیت علماي .)578-750: 13، جتا بیشیرازي، (شوند  شهدا برخوردار می
ن فلسطینی ضد دشمن ازیادي که درباره حکم شرعی عملیات استشهادي مجاهدهاي  پرسش
یک نوع جهاد در  عملیات استشهادي«است:  کرده اظهارنظرگونه  اینبود،  مطرح شده گر اشغال

ت زیادي از جمله تلفات جانی، رعب و وحشت انداختن رود، زیرا خسار شمار می راه خدا به
همراه دارد. نتایجی  هاي حکومت را براي دشمن صهیونیستی به ها و به لرزه درآوردن پایه در دل



 
  375                                طلبانه شهادتي ها نهضتسنت در  منشأ و خاستگاه رهبران شیعی و پیشوایان فقهی اهل تمایز  

مهاجران یهودي به فلسطین،  شمار نشینی، کاستن از همچون وادار شدن دشمن به عقب
بر  افزوندنبال داشته، و  آنها را بهخسارات مادي و اقتصادي بزرگ، تضعیف شوکت و روحیات 

و موجب افزایش روحیه و  برداشته دراینها مصالح بزرگی براي امت اسالم و ملت فلسطین 
هاي بارز و زنده  نمونه یاتعملشجاعت مبارزان در جهاد و شهادت شده است، و مجریان این 

 .)1422فلسطین،  جمعیت علماي( »اند دادهدر جهاد و مقاومت و شهادت به جامعه نشان 
و مراجع فتواهایی  اند؛ کرده و معاصر، مشروعیت این نوع عملیات را تأیید یمقد يعلما

استنباط  آشکار طور بهگونه عملیات از کتاب و سنت و اجماع  اند. مشروعیت این دهکرصادر 
ت ور شود، اگر نی مسلمان به هزار دشمن حمله بر این مطلب که اگر یک امتشود. علماي  می

وي از این کار پیروزي بر آنان و وارد آوردن خسارت و ترساندن آنها باشد، اتفاق دارند که این 
کار او صحیح است و از  ،نیت ضربه زدن به دشمن را داشته. از آنجایی که کار جایز است

توانید در برابر آنها نیرو و  تا می«. و مصداق این آیه قرآن است: لحاظ شرعی اشکال ندارد
، دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگر دشمنان را که آنها را آن، بسیج کنید؛ تا با آمادههاي  اسب
 بزرگعلماي  .)59(تُرهبونَ بِه عدواهللاِ وعدوکم...، انفال: » ، بترسانیدشناسد یمشناسید و خدا  نمی

یوسف  مثال رايب اند. معاصر با صدور فتوا عملیات استشهادي را نوعی جهاد در راه خدا دانسته
این نوع عملیات که « عملیات استشهادي گفته است: خصوصقرضاوي با صدور فتوا در 

ایشان  ترین انواع جهاد در راه خداست. بزرگدهند، از  قهرمانان انتفاضه فلسطین آن را انجام می
  .)297: 1398زاده و توکلی،  (حسن »این نوع جهاد را تروریسم مشروع دانسته است

 يا کننده گمراهگذاري اشتباه و  وي تسمیه این نوع عملیات را به عملیات انتحاري، نامقرضا
دانسته و گفته است: میان عملیات استشهادي و قهرمانانه با عملیات انتحاري فرق بسیار است، 

تفاوت بسیار  یشناخت روانعملیات با مجري عملیات انتحاري از لحاظ  گونه یناو میان مجري 
را از  ها ملتدفاع  المللی ینبآسمانی و قوانین  تمام ادیان .)297: 1398زاده و توکلی،  (حسن است

(جمعیت علماي فلسطین، اند  دانستهمتجاوز را با هر وسیله جایز  وطن خود و جنگیدن با دشمن
1422(. 

اند، نتایج کلی زیر  درباره عملیات استشهادي داده اهل سنت يعلمای که هایاز مجموع نظر
برترین نوع جهاد در راه خداوند است و مجري آن  عملیات استشهادي .1«آید:  می دست هب

این نوع عملیات در صورتی جایز است که ترس و وحشت در دل  .2 ؛شود شهید محسوب می
مجاهدین مسلمان در انجام  .3 ؛دشمن متجاوز انداخته و موجب خسارت جانی و مالی او شود

(کتاب، سنت و ادله جهاد  .4 ؛داشته باشند نه نیت کشتن خود را عملیات نیت کشتن دشمن را

با دید بازتري به عملیات استشهادي  اهل سنت يعلماشود.  شامل این نوع عملیات می اجماع)
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براي جواز انجام این نوع عملیات بیان  یعهش يفقهاکه  را از قیود و شرایطی یبرخو  ،نگرند می
 . )188: 1385مالمحمدعلی، ( »اند اند، مطرح ننموده کرده

 
 نهاو تأثیر آن در عملکرد آو اهل سنت  منشأ و خاستگاه رهبران شیعیتفاوت در . 5
هاي علمیه  ، از متن و بطن حوزهاهل تسننبرخالف پیشوایان هبران فکري و فقهی شیعه ر

گفتنی است که اند.  راز اول و مراجع تقلید بودهتاز مجتهدان  فاقتو اکثر قریب به ا اند، برآمده
نحوي که براساس  به ؛حوزه علمیه و روحانیت شیعی، پایگاه اصلی مبارزه در عراق بوده است

نظام حاکم از  از سويحد، کشتار و نفی بلد روحانیت شیعه تسازمان ملل م يها گزارشیکی از 
در . )241: 1366دکمجیان، (نفر کاهش داد  800نفر به  9000ا از شمار روحانیان شیعی ر، 1349
از  نفر 16با حضور  در کربال محرمانه طور به را خود ، نخستین کنگرههالدعو حزب ،1338 اوایل

. سید برگزار کرد اوضاع سیاسی و مسائل تشکیالت سازمانیبا هدف بررسی  خوداعضاي 
 با ،1339در  .)331: 1ج ق،1472 عاملی،( نام نهاد» هاالسالمی هالدعو«این حزب را صدر  محمدباقر

د مرجع تقلی عنوان بهاهللا حکیم  آیتاین حزب، هاي  دولت عراق از فعالیتآگاه شدن 
رهبر این ، از سید محمدباقر صدر نداشتبه فعالیت حزبی مراجع اعتقادي عراق که  شیعیان
و انتساب  حزبی و فرزندانش سید مهدي و سید محمدباقر حکیم خواست که از فعالیتحزب 

 هالدعو و از حزب ،بپرهیزند. آنان درخواست وي را پذیرفتندبه یک جریان خاص سیاسی 
رهبر ، سید مرتضی عسکري گیري آنها از کناره پس. )99-100ق: 1426(حسینی،  گیري کردند کناره

تبلیغی به وي محول کرد و  یتیمأمورسید محسن حکیم  اهللا یتآ 1342در شد، اما  هالدعو حزب
الدعوه  حزب(سبیتی داد  يمحمدهادو جاي خود را به  ،شد از عضویت حزبناگزیر به استعفا 

 .)230 ق:1409 – 1405، هاالسالمی
کلی  طور بهنشان شده است، بیشتر رهبران جماعت اسالمی مصر  1که در جدول طور همان

داراي تحصیالت که رهبران اخوانی سوریه ند، مانند بیشتر استگاه دانشگاهی دارخ
خاستگاه تعلیمی رهبران  در رده باال قرار ندارند.ینی، دصیالت داراي تح. افراد ندا دانشگاهی

نه  عمومی طور بهاخیر  سدهدر  اهل تسننترین نهضت استشهادي  يقو عنوان بهالمسلمین  اخوان
 است بوده حوزوي و مدارس معتبر علوم دینی يها آموختهو نه  ،تحصیالت دانشگاهی دینی

تحصیالت  اغلب سنیدیگر رهبران  و المسلمین رهبران اخوان. )135: 1392(خسروشاهی، 
شاید همین  .اند بهره نبردهاز مطالعات ژرف اسالمی و   هاي مختلف داشته در رشتهدانشگاهی 

فالکت ناصواب از دین و کوچک کردن اهداف اصیل،  هاي یتلقبر  ضعف فاحش، افزون
ران شیعه از تحصیالت . اغلب رهباست دنبال داشته اجتماعی قوي از جانب امت را نیز به

 عمومی طور به سنیرهبران  اماحوزوي چندین ساله و اطالعات عمیق دینی برخوردارند؛ 
 هگفته بنا ب ژرفا ندارد. شان ینید هاي یآگاهو به همین دلیل،  ؛ندا داراي خاستگاه دانشگاهی
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همی به هاي م گرایی، نقش هاي اسالم وخ، در بخش سنی جنبشدکمجیان، طبقه روحانی یا شی
، واجد برجستگی و ه آنهابا نقش همتایان شیعمقایسه مذکور، در  يها نقش اما، اند گرفتهعهده 

 . )381: 1366(دکمجیان، نیست  میتاه

 
 ین براساس مقام و نوع تحصیالتالمسلم اخوانبرخی از اعضاي  .1جدول 

 منبع تحصیالت مقام نام
 214: 1392خسروشاهی،  هواشناسیمهندسی  از مرشدان طراز اول اخوان شیخ مصطفی

 214: 1392خسروشاهی،  معلومات اسالمی کم  مرشد برجسته اخوان محمد حامد ابونصر

 207: 1392خسروشاهی،  دانشگاه قاهره مرشد اعالي اخوان حسن البنا

 207: 1392خسروشاهی،  دکتري داروسازي  و استادرئیس دایره دمشق  يمحمدحوار

 207: 1392خسروشاهی،  و ساختمانمهندس راه  ش نظامیرئیس بخ عقله عدنان

 211: 1392خسروشاهی،  حقوق از مرشدان برجسته  یعمرالتلمسانشیخ 

 210: 1392خسروشاهی،  حقوق یکی دیگر از مرشدان اخوان الهضیب حسن

 173: 1366دکمجیان،  دکتراي تعلیم و تربیت اسالمی بخش يآزاداز رهبران سازمان  صالح سریه

 18: 1366دکمجیان،  حقوق از پیشوایان فکري اخوان محمدمهدي عاکف

 180: 1382کپل،  فیزیکدان  از متفکران جماعت اسالمی مصر ارین الدین عصام

 216: 1392خسروشاهی،  حقوق از مرشدان اخوان الهضیبی مأمون

 217: 1392خسروشاهی،  دندانپزشکی از رهبران اخوان یمعبدالستارالزع

 177: 1366دکمجیان،  و استاد مهندسی »الجهاد«رئیس شوراي رهبري  عمر عبدالرحمنشیخ 

 217: 1366دکمجیان،  وکیل که از رهبران اخوان در حما البینونی ینصدرالدعلی 

 216: 1366دکمجیان،  مربی و نویسنده رهبر دایره شمالی اخوان سوریه ینسعدالدعدنان 

 216: 1366دکمجیان،  س کشاورزيمهند از رهبران ساف مروان جدید

 منبع: نگارندگان
 

که یا زیر نظر  پردازند یمدر مراکزي به تحصیل علم  سنیاین، رهبران مذهبی  بر افزون
علماي االزهر  هستند. ییها حکومتچنین  تحمای زیر چتریا  ،حکومت غیراسالمی قرار دارند

با  سنی، همراهی دانشمندان ئلهمسي بارز چنین رهبرانی هستند. این ها مصر، از نمونه
مفتی اعظم مصر  جادالحق. براي مثال، از شیخ داشته استهاي غیراسالمی را در پی  حکومت

: اند فرمودهبه اهل ایمان  (ص) رسول اکرمنقل قول شده که » الجهاد«از گروه  اعتباربراي سلب 
االطاعه است. شیخ  اجب، وداشته باشددزد و زناکار  یکنندگان اداره اگرچهاسالمی  دولت«

رده از مردم خواست تا مطیع مقامات دولتی مصر باشند، زیرا حسنی مبارك عهد ک جادالحق
در دوران  پیشین، به انجام اصالحات الزم مبادرت ورزد....هاي  عدالتی است براي جبران بی

شوند تا  زندان می همذهبی روان افراد متخصصزمامداري حسنی مبارك، دیکتاتور مخلوع مصر، 
 »درست نیست ،که از اسالم دارند هایی یتلقجنگجویان جوان متقاعد شوند که تعابیر و 
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هاي  روهگزیادي بر ر دلیل چنین خاستگاهی، تأثی این علماي دینی به. )194: 1366(دکمجیان، 
که از  »التکفیر و الهجرت«و » التحریر االسالمی«گروه  در خصوصانقالبی ندارند. دکمجیان 

بودند و آنها  هر دو گروه، با علما مخالف«گوید:  چنین می ،گراي مصري بودند هاي اسالم وهگر
از اقتدا به  ،کرد خواندند. التکفیر به اعضایش سفارش می هواخواه رژیم می يها بوروکراترا 

 .)172: 1366(دکمجیان،  »آنان در نماز سرباز زنند
کند که در زیر  آشکار می هایی را تفاوت ،سنیعملکرد رهبران شیعه و  اي مقایسه بررسی

، همان خاستگاه ها تفاوتاین ید شود که علت بنیادي تمام تأکمطرح خواهند شد. نخست باید 
. راستروپ درباره است سنیتعالیم شیعی و در  تفاوتو نیز  سنیمتفاوت رهبران شیعه و 

ن بلندپایه و اروحانی يها آموزهکه  کند اشاره می اهللا لبنان گیري حزب یژه مانند گروگانوعملیات 
ی براي آزاد کردن یک عضو خانواده: نه احساسات شخصی و خانوادگ ،تعالیم دینی است

کمی از روحانیون نخبه قرار داشتند که  شمارسیاسی  -، تحت سلطه دینیاهللا حزبرهبران «
ق دینی در یب، ماهیت سلطه مطلترتعلوم حوزوي را در نجف تحصیل کرده بودند. به این 

اهللا در موضوع  هر اقدام حزب«سازد، که  معنا می اهللا این ادعا را پوچ و بی رهبري حزب
هاي وابسته به حزب که اساس  مستقل و به دست فرزندان خانواده صورت به» گیري گروگان

 .)316: 1390، راستروپ(» دهند، انجام گرفته است یمپایگاه مردمی حزب را تشکیل 
 

 تسنن ي فرهنگی و خانوادگی پیشوایان شیعی برخالف رهبران اهلپیوندها .5.1
، میان رهبران مناطق مختلف شیعی در عراق و ایران و لبنان، کنوندور تا يها گذشتهاز 

حضور مراجع و پیشوایان . داشته استوجود  اي گستردهفرهنگی و خانوادگی همبستگی 
ویشاوندي آنها با علماي ایرانی و لبنانی خ پیوندهايهاي حکیم و صدر، و  گوناگون در خاندان
وجود  سنی، در بین رهبران نوع روابط و پیوندهاکه این  عاست. حال آندو عراقی، گواه این ا

هاي  اهللا و جناح د استوار میان نخبگان روحانی حزبجدا از پیون. )302: 1390، راستروپ(ندارد 
 رژیم شاه است، ضدهاي انقالبی  و فعالیتروابط دینی نجف  هروحانی ایران که منشأ آن، تجرب

و  ؛بعدي هستند اهللا مخالف کلیت دادن یک اصل یک توان گفت که قاطبه اعضاي حزب می
در اهللا را  نی تا روابط خانوادگی و اعضاي حزبروحا هاي پیچیده از رهبران برجست شبکه

دار  یشهرشتن روابط اصیل و به اعتقاد راستروپ، نادیده انگا. )101: 1390، راستروپ(گیرد  یبرم
اهللا و روحانیان ایرانی که تحصیالت حوزوي خود را در نجف  میان رهبران روحانی حزب

از جمله تعابیر راستروپ در خصوص  است. ینیب کوته، ناشی از اند رساندهاشرف به اتمام 
 این است که موضوع مذکور، اهمیت بسیار زیادي در توضیح ریشه و عمق» تجربه نجف«

جربه مشترك، اهللا دارد. این ت روحانیان ایرانی و روحانیان حزب روابط شخصی استوار میان
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لت تأثیرپذیري روحانیان ع به یژهو بهایدئولوژي اسالمی ایران،  یداز عقا اهللا حزبپیروي مطلق 
 یخوب بهرا  1357تا  1344 اهللا خمینی به هنگام تبعید وي در نجف از اهللا از آیت مهم حزب

 . )309: 1390، راستروپ( کند یین میتب

 
 شدان اهل تسنن و مرهاي مبارزه در میان رهبران شیعی  تحمل دشواريتفاوت در  .5.2

و  ؛تاب بیاورند ها یسخت، گاه قادر نبودند همانند اعضاي جوان، در برابر اهل تسننمرشدان 
اعضاي  ،مثال طور به. ي سازمانی دامن زده استها فرمانزدگی و سرپیچی از  دل امر به این

آنها خود یرا ، زدلسرد شدند گروهاز رهبران ارشد این  شدت به 1344جوان اخوان در تحوالت 
و  ها شکنجهایستادگی در برابر اهمیت کرده بودند، و توانایی  هاي کم را درگیر اختالف

ر عرفات در نبرد نکردن یاس ایستادگینمونه دیگر . )155: 1366دکمجیان، (را نداشتند  نامالیمات
محبوس در  زمبارن سمیر قنطار، از جوانا هبه گفت میان لبنان و رژیم اشغالگر قدس است. 1361
یاسر عرفات در قبال خروج از بیروت، دو سرباز اسیر در بیروت، یک «صهیونیستی،  يها زندان

هاي  از کشتهیک خلبان و جسد پنج تن  اي در بیروت)، (محله در برج البراجنه یرشدهاسسرباز 
یورش برده بودند، جنوب شهر الخلیل  در شده واقع به منطقه لیتانی 1357صهیونیست را، که از 
این کار در شرایطی انجام گرفت که زندگی و سرنوشت ما در گرو . به اسرائیل تحویل داد

لمان را تک اسیران دربند مس اسیران به اسرائیل، سرنوشت تک نهمین اسرا بود. او با داد همبادل
کردیم  و احساس می ،تعهدي سرخورده شده بودیم مهري و بی نادیده انگاشت. ما از این همه بی

 .)217: 1394(توکلی،  »یما خوردهاز دوستان و فرماندهان خود منافقانه ضربت 
 

 و همراهی با آنان مجاهداناز  و سنی در حمایتشیعی تفاوت بین رهبران  .5.3
آنان در صفوف نخست  هرهبران شیعه، حضور مستقیم خود و خانواد بارز هاي یژگیواز جمله 

و دلگرمی بسیاري را به مبارزان راه حق،  آرامش خاطراد و انتفاضه است که وثوق، قیام و جه
من ض 1376ر دي را دید هاسنصراهللا، فرزند ارشد خود  حسن یدسبراي نمونه،  .کند یمهدیه 

اسالم  واقع در جنوب لبنان نثار» ل الرفیعجب« هدر منطق یورش به یکی از مواضع ارتش اسرائیل
کرد. این در حالی است که در تاریخ لبنان، چه در نبردهاي داخلی و چه در دوران رویارویی با 

نظامیان به شهادت  هاي سیاسی یا شبه تعدي نظامی اسرائیل، هرگز فرزند یکی از رهبران گروه
در عبارات سمیر قنطار که  یروشن بهثیر این همراهی و همدلی تأ. )394: 1394(توکلی، اند  یدهنرس

مشهود  ،اهللا است بدون وابستگی سیاسی و عقیدتی به حزبو  ،به مارکسیست شهرت دارد
 ر وي از این حاالت رهبران شیعه تأمل کنید: ثدر این سخن سمیر قنطار و تأ .است

» خواهم. نمی ،ام نمودهیشکش من پیکر پسرم را که در راه خدا پ«همسر سید حسن گفت: 
پیش از سید حسن، سید عباس موسوي در کنار همسر و فرزندش سید یاسر، در آتش 
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شهر جبشیت،  هنیز امام جمع آنهااز  پیشخشم اسرائیلیان سوخته و شهید شده بودند. 
نیروهاي ویژه ارتش اسرائیل به شهادت رسیده  ه، در حمل»شیخ راغب حرب«موسوم به 

ن مرشدانی بودند که مانند پیشوایانشان، علی (ع) و حسین (ع)، از دار دنیا براي بود. اینا
(توکلی،  آفرین بود و درنگ یزتفکربرانگو این براي من بسیار  خواستند ینمخود، چیزي 

1394 :443(. 
 

 در رهبران شیعه نبود آنو  سنیگري در رهبران  افراطی. 5.4
حوزوي و دانش عمیق  هه داراي تحصیالت عالیمرشدان فکري و سیاسی شیعه از آنجا ک

و  منشأتفاوت  .اند بودهگري  ن سنی دچار رادیکالیسم و افراطیکمتر از رهبرا ،ندا اسالمی
هاي  . رهبران گروهشده استرهبران سنی و شیعه موجب تمایز عملکرد و رفتار آنها  خاستگاه
اند که از  گري افتاده ه ورطه افراطیینی بددلیل ژرفا نداشتن فهم و بینش  سنت به اهلجهادي 

شکري «ه دکمجیان، به گفت طلب سنی است. ي خشونتها گروهپیامدهاي آن پدیدار شدن 
العتیبی، عبدالسالم فرج و دیگر مقامات مذهبی که محصوالت آموزشی سنتی  مصطفی، جهمیان

اسالمی ارائه  یادگراییبن اي از گرایانه مکاتب فرقه اند عقاید و کمتر تمایل داشته ،اسالمی هستند
. با این )381: 1366(دکمجیان،  »دربندي و اختالف پدید آو ، جناحیانگرا اسالمدهند که در صفوف 

بود  افراديو رهبري در دست  نداشتن سنیدر جهان رهبریت  این مقامات مذهبی نقش حال،
سید قطب در کتاب  ،ي مثالبرا .اند روي آوردهگري  به افراطی شدت بهدر برخی موارد  که

اند. آنها خدا را  گران اردوگاه، خدا را از یاد برده نگهبانان و شکنجه: «نویسد یم الطریق معالم فی
گر ناصر و دولت زیر نظر او هستند. آنها نسبت به اصول عدالت  ، بلکه ستایشستایند ینم

نها کافر و مشرك هستند اند. به دیگر سخن، آ و خود را از اسالم خارج ساخته اند ناآگاهقرآنی، 
 .)20: 1382(کپل، » شوند یمو تنها اخوان در بند، مسلمانان راستین شمرده 

که  آمد یمشمار  و در حقیقت حربه خطرناکی به شد؛ ها محدود نمی تکفیر، تنها به زندانبان
اعدام  و این حادثه با شودهاي بیرون از کنترل روحانیان مبدل  به سالح فرقه سهولت قادر بود به

قرار  نشدنی کنترل يها گروه یژهو بهسید قطب روي داد و سالح تکفیر در دسترس عموم، 
 سید قطب یک«گوید:  العظم از شارحان آثار سید قطب می یوسف. )58: 1382(کپل،  گرفت

). 69: 1382، (کپل» گرفت یمنه فقیه و گاهی اوقات نیز از اسلوب خود فاصله  ،نویسنده بود

جامعه از زمان  تمامی افرادمصر که » التکفیر و الهجره«المسلمین  رهبر جماعتشکري مصطفی 
 گونه یناداند، از دیگر مصادیق  متهم به کفر میپیامبر و خلفاي راشدین به بعد را 

رشته مهندسی کشاورزي است، در دادگاه اظهار داشت:  آموخته دانشوي «هاست.  گري افراطی
 .)216(بقره: و اهللاُ یعلَم و أنتُم ال تَعلَمون،) (دانید  شما نمی اند ود گوید که خداوند می قرآن می

مقصود آیه این است که هر چیز که پس از قرآن و احادیث پیامبر بیاید، از قلمرو دانش و علم 
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و فقاهت اسالم در  ،اثرند شود. مکاتب فقهی چهار امام اهل سنت باطل و بی مشروع خارج می
اید با تمام کلیت آن مورد تحقیر و اهانت قرار داد. از زمان انسداد باب قرون وسطی را ب

این ابواب  ه. اکنون گشودن دوبارشده استعلما مبدل  اجتهاد، تاریخ اسالم به تاریخ همدستی
 ییآنجا، تا ه استشدبه شکري مصطفی ـ که از سوي خدا به راه راست هدایت شده ـ محول 

گویم  ت بپردازد و از آنها قانون استخراج کند. من مینقرآن و س کند به تفسیر که خود درك می
نماز خواندن در برخی از مساجد خصوصی که تحت نفوذ حکومت و مکاتب جاهلی 

خانه مسلمانان  نیستند ممنوع نیست. با این حال، بر این باورم که خانه من و سنیچهارگانه فقه 
 .)87 - 92: 1382(کپل، » آید یمشمار  ز بهنما هترین مکان براي اقام (شاگردانم) مناسب

همان  ،عمده آن دلیلخورد.  ینماین قبیل آراي رادیکال، هرگز میان رهبران شیعی به چشم 
 يشکربه این نظر  است. سنیخاستگاه علمی و حوزوي رهبران شیعی برخالف رهبران 

اج آنها باطل است و المسلمین بپیوندد، ازدو اگر یکی از زوجین به جماعت«رید: بنگ یمصطف
مودودي نیز از این قبیل خطاها فراوان دارد؛ . )98: 1382(کپل،  »جاري کرد يا تازهتوان عقد  می
اعتراف به ایمان امروزه درست درك نشده، چون ایمان آوردن تنها به : «گوید یم مثال طور به

ید در عمل نیز این با ،مسلمان نامیده شود که ایناز  پیشحرف نیست بلکه گوینده شهادتین 
دلیل استظهار به پشتوانه  در مقایسه، رهبران شیعه به. )65: 1382(کپل،  »دنمسئله را به اثبات رسا

خاذ تتر و مبرا از افراط ا هاي سیاسی سنجیده ، تصمیمت فکرونیرومند مطالعات اسالمی و ق
» تکفیر«یگر با عنوان از درگیري مسلمانان با یکد اند یدهکوش تنها نهعلماي شیعه  .کنند یم

ی در برابر درگیري با تدشمن واقعی، ح هعمل آورند، بلکه با شناخت هوشمندان ممانعت به
اکنش، تصمیم خردمندانه بارز این و هنمون .اند دادهنشان  داري یشتنخوغیرمسلمانان نیز از خود 

داخلی لبنان  يهانبردرهبر جنبش امل شیعیان لبنان مبنی بر شرکت نکردن در  صدر یموسامام 
و انگیزه فراوانی براي ورود به  درگیر شده بود،تمام لبنان در جنگ داخلی  که یدرحالبود. 

امام موسی صدر با  ، اماها وجود داشت مسلمانان در مقابل مسیحی هپیکار و تقویت جبه
 قدس، از ورود به پیکارهاي داخلی گر اشغالدشمن اصلی یعنی رژیم  رصد کردنفراست و 

  کرد.رهیز پ
بود. به همین دلیل، در مسجد داخلی لبنان  يها نزاعوي پیوسته درصدد خاتمه بخشیدن به 

 اي لبنانی بها تا شاید گروه د،کرالبنا در اعتراض به جنگ داخلی لبنان اعالم اعتصاب غذا  رأس
هل اپرهیز روحانیان تراز اول  .)23: 1394(توکلی، موافقت کنند جلوگیري از گسترش جنگ 

شوند. سخن شکري  از قتال چنان زیاد است که از سوي رهبران، هیچ شمرده می تسنن
علما چیزي جز نوکران : «گوید یموي . است یتحائز اهم باره  مصطفی، مبارز مصري در این
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و احدي آنان  ،المسلمین جایی ندارند ن سخنگوي منبر نیستند، در جماعتحاکم ظالم و طوطیا
 .)282: 1382(کپل،  »انگارد ینمرا چیزي 

  
 رهبران شیعیدر برابر استقالل عمل  . وابستگی دولتی رهبران حوزوي اهل تسنن5.5

امور خود ه ها به ادار هاي علمیه شیعه مستقل از حکومت همواره در طول تاریخ، حوزه
در راستاي  ییها مساعدت، اند هاي شیعی بر سر کار بوده که حکومت زمانی . هراند پرداخته

نمونه،  طور به. اند کردهدرس از سوي حکومت دریافت  يها کالساخت اماکن عبادي و س
بار اشاره کرد. با این حال،  مشارکت صفویان در ساخت و تجهیز برخی مدارستوان به  می

بر دوش هاي مردمی  با اتکا به وجوهات و کمکحوزه هاي  ین هزینهتأممسئولیت اداره و اصلی 
هاي شیعی و علماي آن، مداهن و مجیزگوي  حوزهرو،  ینازا. استمراجع دینی بوده 

هاي  اند. در حوزه کرده یمقاد و سهولت انت صراحت بهاز دستگاه حاکم و  اند، ها نبوده حکومت
. به بوده است حکومتآنها بر عهده  هادار زیرا است، بوده، وضع دیگري حاکم اهل سنت

مخالفت جدي و  گونه یچهکه است بوده  حدي به سنیهاي  در حوزه دولتهمین سبب، نفوذ 
 .است گرفته ینمصورت  سنیاز سوي علماي حوزوي  مؤثر
ن صـلح  اپیمـ  بـاره فتواي دانشگاه األزهـر در  از توان یماین وابستگی،  یزبرانگ تأمل يها نمونهاز 

یه عهود رسول اکرم (ص) با قریشیان در صلح حدیب اساسکه بر کرد یادانور سادات با اسرائیل 
غطفان و نیز با اشاره به آیه شریفه زیر به مشروعیت پیمان صلح میان مصـر و اسـرائیل    و قبایل
، تو نیز بدان راضی بـاش و بـه خـدا تکیـه کـن کـه او       کردندو اگر به صلح تمایل «د: کرحکم 

کوشک، واعظ بسیار  شیخ. )132: 1382(کپل، ) 61و إِن جنَحوا للسلمِ فَاجنَح لَها، انفال: (» شنواي داناست
دانـم   نمـی : «گویـد  یمـ مشهور و تأثیرگذار مصر در اعتراض به وابستگی روحانیان به حکومـت  

شاید هم یک ژنرال ارتش کـه االزهـر را بـه اشـغال      .شیخ بعدي [االزهر] چه کسی خواهد بود
یخ شـ  .1 :دانسـته اسـت   زیـر اي درمان این شرایط را در گرو اقدامات  وي در مصاحبه .دردرآو

 محـل موقوفـات مسـلمانان بایـد یگانـه      .2؛ شـود انتخابات، برگزیده و منصـوب   بااالزهر باید 
وابسـتگی   يهـا  نمونـه یکـی دیگـر از   . )233-235: 1382(کپـل،  پرداخت حقوق شیخ االزهر باشد 

کـه یکـی از    عبدالسالم فرج متفکر اصلی گروه جهـاد  هبه حکومت، در جزو اهل تسننعلماي 
بـا   ایـن جـزوه،   در است.کرده  یلتجل، خالد اسالمبولی قاتل انور سادات بود اعضاي آن سروان

از ، کـار  حاکم سـتم  دنبرد مقدس ض عنوان بهجهاد که  شده توضیح داده 1»واجب مکتوم«عنوان 
واالیـی   یتاهللا، با وجود اهم جهاد فی سبیل: «کند نویسنده بیان می. شده استسوي علما مخفی 
ایـن   .اسـت  جانب علماي معاصر، مغفول مانـده و نادیـده انگاشـته شـده     از که در اسالم دارد،

 .الفریضه الغائبه .1
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به این نکته وقوف کامل  طور بهاما  ،دانند خصوص آن نمی چیزي درکنند که  ادعا می دانشمندان
 .)233-235: 1382کپل، ( »مجد و عظمت این مذهب، در گرو جهاد است هدارند که اعاد

 
 نتیجه. 6

میق اسالمی حوزوي، میزان استقالل از دولت، استحکام روابط تفاوت در میزان تحصیالت ع
رهبران شیعی و ها و عملکرد  ها در دیدگاه و خانوادگی، عوامل مهمی در بروز تفاوت فرهنگی

ي رهبران سنی در ها گیري و موضع ها بررسی ویژگیبا  بوده است. سنت پیشوایان فقهی اهل
توجه به تغییر شرایط و رهبران در طول زمان و با  آید که این ي استشهادي چنین برمیها جنبش

 اند. ههاي اصلی، در اهداف خود تخفیف داد هاي رسیدن به اهداف و آرمان رویارویی با سختی
به به نوبه خود که  ،، نداشتن اصول ثابت باشدها نشینی از آرمان ین عقبیکی از دالیل اشاید 

ادوار در بسیاري از  .باشدمرتبط بران سنی نداشتن خاستگاه عمیق دینی حوزوي در بین ره
هاي استشهادي سنی به تبعیت از  شود که تحوالت فکري رهبران جنبش مشاهده می پیشین
باور  که آنه ، و نایجادکننده شرایط باشندمستقیم  طور بهخود آنها  که ایننه  ،بوده است شرایط

در  در مقایسه،ا تغییر دهند. براساس آن، شرایط ر تا فکري اسالمی مشخصی داشته باشند
که با  هاي استشهادي شیعه آشکار است هبران جنبشامام خمینی (ره) از ر مانندرهبري 

رهبران  یرگذاريتأث سببدهد و  ط جامعه و توده مردم را تغییر میشرای خود پایداري بر اصول
 و مشاهدهایران از انقالب اسالمی  بیان کرد که پستوان  شود. می هبران سنی میشیعه بر ر

 مؤثر مقاومت، یلئاسرا امریکا وبرابر  یداري درآمیز سیاست مقاومت و پا پیامدهاي موفقیت
یی از تجربه رهبران ها درسسنی  گر بانی ایران، برخی از رهبران اصالحشتیاهللا لبنان با پ حزب

 .اند هوردآروي و به حمایت از آنها   اند، آموختهشیعه ایران 
 

 تعارض منافعبیانیه نبود 
نویسندگان اعالم می کنند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شامل پرهیز از 

سازي ها، منبعسازي یا جعل دادهدزدي ادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده
 اند. طور کامل رعایت کردهشوند، بهرفتار و غیره میشونده، سوءهشو جعل منابع، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژو
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