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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزۀ جهاد در شکلگیری انقالب اسالمی از رهگذر
تبیین نقش محوری آن به مثابه روش مبارزۀ انقالب است .سؤال اصلی مطرح این است که
نحوۀ مواجهۀ انقالبیون با مقولۀ جهاد چگونه بوده و این طرز تلقی چه کارکردی در تحقق
انقالب داشتهاست؟ در پاسخ مفهوم جهاد و انواع نگرشها به آن واکاوی شد و ضمن
مطالعۀ تحوالت منجر به انقالب اسالمی ،با پردازش مفهوم «جهاد به مثابه انقالب» ،این
فرضیه مطرح شد که روش مبارزه در انقالب اسالمی ،ضابطهمند بوده و ریشه در فرهنگ
اسالمی داشته و از اصل چند وجهی و ذواالبعاد جهاد ملهم شدهاست .به منظور تأیید
فرضیۀ پژوهش ،ابتدا زمینههای الزم برای مبارزه در هر انقالب از جمله انقالب اسالمی
برشمرده شده و سپس تأثیر توجه به جهاد در آنها ذکر شدهاست .یافتههای پژوهش نشان
میدهد ،مفهوم جهاد به مثابه انقالب ،که مبین روش مبارزه انقالب اسالمی است،
دربردارنده و مخرج مشترک کلیۀ ابعاد و جهات آموزۀ جهاد از جمله جهاد اکبر ،جهاد
اصغر ،جهاد تبلیغی و جهاد مسلحانه است که شیوه و ترتیب بهکارگیری آنها در فقه و
منابع اسالمی آمده و در انقالب اسالمی نیز به همان صورت به اجرا گذاشته شدهاست.
همچنین بررسی زمینهها و مراحل مختلف وقوع انقالب اسالمی شامل ایدئولوژی ،بسیج،
رهبری و کنش جمعی انقالبی ،که روش انقالب را نمایان میسازند ،نیز مؤید این معناست
که روش مبارزه در انقالب اسالمی از آموزۀ جهاد مایه گرفتهاست.
واژگان کلیدی :جهاد ،انقالب اسالمی ،اسالم ،امام خمینی (ره) ،بسیج عمومی

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشکدۀ علومانسانی دانشگاه تربیت مدرس (نویسندۀ مسئول)
h.davand@modares.ac.ir
 2استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس jamshidi@modares.ac.ir

 358فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال ششم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان 1395

مقدمه و بیان مسئله
انقالبهای گوناگونی که تا کنون در جهان روی دادهاند براسااس معیارهاای مختلفای از جملاه
جهاننگری عام یا غایتشناسی و ایدئولوژی ،نیروهای فعال در انقالب یا بار مبناای روشهاا و
ابزارهای انقالب یا دستاوردهای آن تقسایمبنادی شادهاناد .در ایان میاان ،یکای از مهامتارین
معیارهای شناخت انقالبها معیار جهانبینی و ایادئولوژی اسات (مطهاری )63 :1389 ،کاه بار
مبنای آن میتوان انقالبها را در نگرشی عام ،به لیبرالیستی ،مارکسیستی و اسالمی تقسایمبنادی
نمود .بهلحاظ ایدئولوژی ،اسالمی بودن انقالب ایران امری واضا و مبارهن اسات .در انقاالب
ایران ،حتی بسیاری از گروههای مارکسیستی و لیبرالی هم گرایشات اساالمگرایاناه داشاتند و باا
رهبری امام خمینی و زیر پرچم اسالم ،متحد شدند و با شاه مخالفت کردند

(Berkley Center,

) .2013: 5حتی اندیشمندان غربی نیز ،که از بیرون به جامعه و انقالب ایاران نگریساتهاناد ،هام
متوجه این موضوع شدهاند .برای نمونه ،میشل فوکو ،که در سال پیروزی انقالب دو بار به ایاران
سفر کرد ( 25شهریور تا  2مهر و  18تا  24آبان) و از نزدیک شاهد تحوالت انقالب بود (فوکو،
 ،)8 :1392با ابراز شگفتی از بیباکی و از جانگذشتگی مردم ایران مینویسد« :وقتای ایرانیاان از
حکومت اسالمی حرف میزنند ،وقتی جلوی گلوله در خیابانها ،آن را فریاد میزنناد ،وقتای باه
نام آن زدوبندهای حزبها و سیاستمداران را رد میکنند و با این کار شاید خطر حمام خون را
به جان میخرند ،چیزی جز این فرمولها ،که به همهجا راه میبرد و به هیچجا راه نمایبارد ،در
سرشان میگذرد .و در دلشان هم چیز دیگری میگذرد ،به نظر من به واقعیتی میاندیشند که باه
ایشان بسیار نزدیک است؛ زیرا خاود باازیگر آناناد» (رمضاان نرگسای .)1388 ،وی ضامن رد
احتمال وجود انگیزههای مادی ،محرکهای دینی و مذهبی را عامل بروز این کنشها مایداناد و
چنین تحلیل میکند« :در برابر قدرتهای مستقر ،تشیع ،پیروان خود را بهنوعی بایقاراری مادام
مسل میکند و در ایشان شوری میدمد که هم سیاسی و هم دینی است» (ذوالفقاری و میرزایی،
 .)30 :1393فوکو مراسم آئینها و سمبلها و سالگردهای تاریخی اساالمی را نیاز منباع تاراوش
قدرت در نظر میگیرد .وی ضمن اشاره به اینکه در ایران ،کار تعیین تااریخ مراسام سیاسای باا
تقویم است ،مینویسد« :امسال روز دوم دسامبر ،ماه محرم آغاز مایشاود ،در ایان مااه ،ایرانیاان
برای شهادت امام حسین (ع) عزاداری میکنند ...ایان مااه زماانی اسات کاه ماردم در خلساه از
خودگذشتگی ،باکی ندارند که به کام مرگ بروند ،یک مشاور آمریکایی امیدوار است که اگر مااه
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محرم را مقاومت کنیم ،همه چیز را میتوان نجات داد وگرنه ،...وزارت خارجه آمریکا هم منتظر
سالگرد شهادت امام شهید است» (خوشروزاده.)43 :1383 ،
یکی دیگر از پژوهشگران غربی که پیروزی انقالب اسالمی را معلول فرهنگ اسالمی و
تحتتأثیر ایدئولوژی جهادگرایانه دینی میداند تدا اسکاچپل ،از جامعهشناسان ساختارگرای
معاصر ،است .وی در مقالۀ «دولت تحصیلدار و اسالم شیعی در انقالب ایرانیان» ،اذعان میکند
نظریۀ ساختارگرایانهای که در مورد منشأ انقالبهای اجتماعی ارائه دادهاست و حاصل تحقیقات
تاریخی وی در مورد انقالبهای فرانسه ،چین ،روسیه و همچنین کشورهای جهان سوم بوده با
پیروزی انقالب ایران زیر سؤال رفتهاست .او که به تبعیت از چارلز تیلی ،وقوع انقالب را منوط
به وجود زمینههایی همچون ضعف دستگاه سرکوب حکومت مرکزی ،درگیری در یک جنگ
خارجی یا فشارهای بینالمللی میدانست ،و نقش ایدئولوژی و ارادۀ انسانی را ناچیز میشمرد،
در مورد انقالب ایران با وضعیتی که عکس موارد فوق را نشان می داد مواجه شد
) .(skocpol,1982: 266لذا او پس از پیروزی انقالب اسالمی ،با تغییری اساسی در نظریههای
پیشین خود ،نقش جوهری و انکارناپذیر ایدئولوژی و فرهنگ اسالمی را در انقالب ایران مورد
توجه قرار داد و اعالم کرد که اگر بخواهیم یک انقالب آگاهانه در جهان را نام ببریم ،آن انقالب
ایران است .وی در تحلیل توان ایدئولوژی اسالم شیعی در متحد کردن همۀ ایرانیان ،بر این باور
است که اسالم شیعی با رهبری سازشناپذیر توانست یک مسیر ملی-بومی برای مقابله با شاه
ایجاد کند (محمد میرزایی و ابوطالبی .)178 :1393 ،این داوریها مؤید این است که مردم ایران
با تکیه بر معنویت و جهاد اسالمی مبارزۀ خود را به پیروزی رساندهاند.
هرچند تا کنون تحقیقات زیادی در مورد ایدئولوژی و جهتگیری دینی انقالب ایران
صورت گرفتهاست ،اما در مورد نقش ایدئولوژی اسالم ،بهصورت خاص ،در روش مبارزه و
بسیج مردمی در انقالب اسالمی یا غفلت شده یا بهندرت مورد توجه قرار گرفتهاست .از سوی
دیگر ،مطالعۀ اقدامات و مبارزات منتج به انقالب اسالمی و روند حرکت آن از ظهور ایدۀ مبارزه
تا شکلگیری روند قیام و پیدایش بارقههای پیروزی و نیز شعارهای انقالبی و نشان میدهد که
همواره مسألۀ جهاد بهمثابه روش و محور بسیج عمومی مورد توجه و پیروی بودهاست .بنابراین
دغدغۀ ما در این تحقیق ،پرداختن به نقش یکی از مهمترین ابعاد ایدئولوژیک انقالب اسالمی
یعنی مسألۀ «جهاد» به مثابه الگو و روش مبارزۀ انقالبی در تحقق انقالب اسالمی خواهد بود که
تاکنون به لحاظ آکادمیک مورد توجه قرار نگرفتهاست.
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اهداف و سؤاالت تحقیق
 .1آموزۀ جهاد چه تعریف و جایگاهی در اندیشۀ اسالمی دارد؟
 .2استمساک به این اصل دینی چه تأثیری بر تحقق انقالب اسالمی گذاشتهاست؟
 .3جهاد چه نقشی در شکلگیری و تقویت بسیج عمومی ،ایدئولوژی ،سازماندهی و رهبری
و روحیۀ انقالبیون در فرایند انقالب اسالمی داشتهاست؟
 .4چگونه میتوان نقش جهاد را به منزلۀ روش مبارزه در انقالب اسالمی تبیین کرد؟

پیشینۀ پژوهش
بررسیها نشان میدهد تنها در دو پژوهش بهصورت مستقیم ،هرچند ناقص و گذرا ،به جهااد و
رابطۀ آن با انقالب اسالمی اشاره شدهاست .اولین پژوهش مقالۀ «ارزشهای جهاد و شاهادت در
شعارهای انقالب اسالمی» است .نویسنده در این مقاله تنها به اهمیت آموزههای جهاد و شهادت
در بسیج تودههای مردم اشاره کرده و انعکاس آن را در شعارهای انقالبی با روش تحلیل محتاوا
به نمایش گذاشتهاست .هدف اصلی این مقاله بنا به موضوع نشان دادن اهمیات نقاش جهااد در
شعارهای انقالبی بودهاست (پناهی )1385 ،و بدیهی اسات کاه از پارداختن باه تماامی زوایاای
اثرگذاری آموزه جهاد در فرایند پیروزی انقالب اسالمی بازمانده است.
مقالۀ «بررسی رابطۀ فرهنگ سیاسی شیعه و پیروزی انقالب اسالمی» پژوهش بعدی است که
نویسنده بهدنبال بیان این مطلب بوده که سایر فرهنگهای سیاسی جامعۀ ایران نتوانستند از
زمینهها و عوامل انقالب استفاده کنند و تنها فرهنگ سیاسی شیعی ،با توجه به تحوالتی که
بهویژه در دو دهۀ منتهی به انقالب اتفاق افتاد ،جامعۀ ایرانی را بهسوی انقالب رهنمون کرد .این
مقاله را میتوان به دو بخش تقسیم کرد که بخش اول به بیان دیدگاههای مخالف با نظر نویسنده
و نفی آنها اختصاص داده شده و در بخش دوم مقاله نیز شاخصههای فرهنگ سیاسی شیعه و
تأثیر آنها بر شکلگیری انقالب اسالمی بیان شده که به دلیل تعدد این شاخصها ،تنها اشاره
گذرایی به جهاد و شهادت شدهاست (حسنی.)1388 ،
درحالیکه تعیینکنندگی جهاد در تحقق انقالب اسالمی تا حدی است که برخی از ناظران
خارجی همچون میشل فوکو ،که از بیرون به انقالب اسالمی نگریستهاند ،تفاوت ایدئولوژی
دینی انقالب اسالمی با ایدئولوژیهای مادی سایر انقالبها را دریافتهاند (خرمشاد-31 :1384 ،
 )32و بدون آنکه فرهنگ ریشهدار جهاد در اسالم را مورد واکاوی دقیق قرار دهند ،از وحدت
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جامعۀ ایران حول محور اهداف معنوی و اسالمی سخن گفتهاند .بنابراین علیرغم نقش مهم و
تعیینکنندۀ جهاد در انقالب ،این خأل پژوهشی در ادبیات مرتبط با انقالب اسالمی وجود دارد.
بر همین مبنا ،در این نوشتار تالش خواهد شد تا با کاوش در مفهوم جهاد و بازنمایی اثرگذاری
آن بر انقالب اسالمی ،تا حد بضاعت ،این خأل پژوهشی پوشش داده شود.

مالحظات نظری
الف) مفهوم جهاد
مفهوم جهاد از ریشۀ جَهاد باه معناای زحمات طاقاتفرساا ،تاالش فاوقالعااده (جمشایدی،
 )1389:380یا جُهد به مفهاوم قادرت ،تاوان و اساتطاعت (جمشایدی )380 :1389 ،اسات .در
فرهنگ عربی المنجد ،آمده که جهد گاهی بهمعنای حاداکثر تاوان و طاقات و گااهی باهمعناای
سختی و دشواری بهکار بردهمیشود و جهاد و مجاهاده باهکاارگیری آنچاه کاه در تاوان اسات
(معلوف )105 :1931 ،میباشد .همچنین اشاره شده که در اصطالح ،جهاد بهمعنای مبارزه بارای
دفاع از دین است (معلوف .)105 :1931 ،در لسانالعرب نیز بر کثارت و نهایات ساعی در حاد
وسعت و طاقت در گفتار و کردار تأکید شدهاسات (ابان منظاور1414 ،ه .)135/3 :.در فرهناگ
واژگان معجم الوسیط نیز واژۀ جهد بهمعنای جدیّت و تحمل سختی در کار تا رسیدن به مطلوب
معنا شده و جهاد در اصطالح شرعی ،بهمعنای مبارزه باا کفاار آمادهاسات ( انایس و همکااران،
 .)142 :1425بنابراین در مفهوم جهاد عناصر تالش ،وسع و طاقت ،رسیدن به مطلوب و سختی
و دشواری همه ملحوظ است.
در اصطالح دینی ،جهاد هم بهمثابه مفهومی اخالقی «مجاهدت با هواهای نفسانی و
هوسهای شیطانی(جمشیدی )382 :1389 ،یا جهاد اکبر (العاملی1401 ،ه )123/11 :.و کالمی –
فقهی :کاربرد نهایت وسع و توان برای قتال در راه خدای عزّوجل با نفس (جان) و مال (دارایی)
و زبان یا غیر آن است (الرکابی1418 ،ه1997/.م .)17-16 :.پس با مفاهیمی چون حرب ،قتال و
جنگ ،که فاقد بار ارزشیاند شامل هر نوع نبرد ،درگیری و نزاع با هر هدف و مقصودی اعم از
مادی یا معنوی میشوند ،تفاوت دارد .همانگونه که با مفهوم محدود غزا ،که صرفاً بیانگر جنگ
در راه دین است ،تفاوت دارد (جمشیدی.)380-379 :1389 ،
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ب) چارچوب مفهومی
چارچوب مفهومی این پژوهش را مفهوم «جهاد به مثابه انقالب» تشاکیل مایدهاد .لاذا در ایان
پژوهش ،رویکرد جدیدی به مسئلۀ انقالب ارائه شده و آن در نظر گرفتن انقالب به منزلۀ ناوعی
جهاد در راه خداوند یکتاست .برای دستیابی به این منظور ابتدا الزم است تا گرایشات انحرافی
در زمینۀ جهاد ،که در طول تاریخ اسالم اتفاق افتاده ،را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم و از ایان
رهگذر به معرفی الگوی جهاد به منزلۀ روش مباارزه در انقاالب اساالمی بپاردازیم .باا بررسای
تاریخی گرایشات جهادی به سه جهتگیری عمده میتوان اشارهکرد.
دستۀ اول طرفداران نگرش تفریطی؛ یعنی گروهی هستند که اصل جهاد و مجاهده را در
عمل نفی و انکار میکنند و اعتقادی به مبارزه در راه حق و حقیقت ندارند .برای نمونه میتوان
اندیشۀ مرجئه را در این دسته جای داد .مرجئه گروهی بودند که اندیشههای کالمی-سیاسی آنان
بهدنبال قتل عثمان و بحرانهای سیاسی-اجتماعی ناشی از آن ،شکل گرفت .طرفداران مرجئه از
گرایشهای چندی بهوجود آمدهبودند .برخی از آنان از شناخت حق و باطل ناتوان بودند و در
کوران بحران زمانه و داوری و بیان نظر در مورد حکام و فرمانروایان قرار داشتند ،همین موضوع
موجب شد که در امور سیاسی ،خود را در مقام و موضع داوری و انتقاد قرار نمیدادند .برخی
دیگر از آنها به دالیل سازشکارانه و عافیتطلبی مایل نبودند در امور و تنشهای سیاسی-
اجتماعی اتخاذ موضع کنند ،بههمیندلیل با پذیرش اصل ارجاع داوری به خداوند ،سکوت خود
را توجیه میکردند (قادری.)65 :1387 ،
دستۀ دوم گرایشهای افراطی در تبیین و کاربرد مفهوم جهاد مانند خوارج در تاریخ صدر
اسالم و جریان سلفی -تکفیری در دوران معاصر را شامل میشود .اینان برداشت انحرافی و
بدعتآمیزی از مفهوم جهاد ارائه میکنند که حاصل آن چیزی جز تروریسم نیست .توجه به
اندیشه و رفتارهای جریان سلفی آشکار میسازد که مفهوم جهاد در نزد جریان تکفیری دچار
قلب مفهومی شده و زمینۀ اقدامات تروریستی از سوی گروههایی همچون طالبان و القاعده را
فراهم آوردهاست (یزدانی و شیخون .)209 :1389 ،یکی از مهمترین و موثرترین مبنای کالمی
سلفیان جدید توسعۀ معنایی و مصداقی کفر است .آنها بهقدری دایرۀ کفر را گستردهاند که
هرکسی غیر از خودشان را در برمیگیرد .سلفیه همۀ دولتهای اسالم،ی از جمله دولت مصر،
را کافر میداند .درواقع ،اندیشهها و آرای سلفیان این نکته را تصدیق میکند که حربۀ تکفیر
جوازی است برای انجام هرگونه عملیات جهادی (عدالت نژاد و نظام الدینی.)183 :1390 ،
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اما الگوی سوم ،یعنی الگوی اعتدالی نگرش به مفهوم جهاد که تبیین و پیادهسازی راستین و
اصیل مفهوم جهاد در حوزۀ عمل را به نمایش میگذارد ،همان الگویی است که در قرآن بدان
اشاره شده و در سیره پیامبران و معصومین نیز قابل مشاهدهاست .چنانکه فارسی معتقد است
نهضتهای جهادی و انقالبی پیامبران در شیوه از اصول واحدی پیروی کردهاند .برای نمونه
پیامبر اکرم به مبارزۀ اعتقادی در همین جهت دست زد و براساس فرمان الهی « وَجاهِدهُم بِهِ
جِهادًا کَبیرًا » ابتدا با قرآن بر ضد مشرکان به جهادی عظیم پرداخت .موسی (ع) نخست به همین
شیوه مبادرت جست و قرآن مبارزات تبلیغیاش در برابر فرعون را نقل کردهاست .بسیاری از
پیامبران ،از جمله عیسی (ع) ،وقتی میدیدند که تأسیس دولت در دورۀ حیاتشان امکانپذیر
نیست ،به تکوین ملت یا هستۀ اولیه آن اکتفا میکردند (فارسی .)32 :1361 ،اما این لزوماً به
معنای توقف در این مرحله نیست و گاهی مبارزات سیاسی پیامبران و امامان با طاغوت به
درگیری نظامی و مسلحانه منجر میشدهاست .قیام کربال توسط امام حسین(ع) از این نظر
بزرگترین درس جهاد به مثابه انقالب است (شهیدی )1376 ،ازاینرو در ابتدا ،جهاد فرهنگی و
غیرمسلحانه برای بیداری و بسیج تودهها الزامی است و در مراحل بعدی انقالب ،اگر الزم شد،
از روش جهاد مسلحانه در قالب جهاد داخلی (فارسی )1357 ،میتواند برای مقابله با سرکوب
حکومت و اسقاط آن بهره گرفتهشود .این رویکرد جهادی ،الهامبخش مبارزه در انقالب اسالمی
نیز بودهاست که در ادامه شرح آن خواهد آمد.
در توضی «جهاد به مثابه انقالب» ،باید گفت که جهاد برمبنای هدف ،مبارزه با ظلم و کفر و
تالش در حد طاقت در جهت اعتالی فرد و جامعۀ اسالمی تعریف میشود .ازاینرو انقالب
علیه حکومت طاغوتی و ایجاد حکومت اسالمی نیز نوعی از جهاد محسوب میشود .درواقع
جهاد به مثابه انقالب ،حاصل جمع منطقی و کوچکترین مخرج مشترک انواع رویکردهای
فلسفی و کالمی – فقهی شیعی است که نسبت به مسألۀ جهاد وجود دارد .با این تعریف و با
توجه به آنچه ذکر شد ،جهاد سیاسی و انقالبی نوعی جهاد اصغر دفاعی در زمان غیبت معصوم
است که تنها در صورتی امکانپذیر و ثمربخش است که قبل از آن زمینههای فردی (جهاد اکبر)
به منظور از خودگذشتگی و مبارزه با حکومت ستمگر و دستیابی به اهداف انقالب وجود
داشته باشد و در آن هم روش تبلیغی و هم ،در صورت لزوم ،روش مسلحانۀ جهاد بهکار گرفته
میشود .با این اوصاف ،در ادامه با مبنا قرار دادن چارچوب مفهومی «جهاد به مثابه انقالب» ،به
مطالعۀ روش مبارزه در انقالب اسالمی خواهیم پرداخت.
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شکل شمارۀ  1نقش جهاد در تحقق انقالب

یافتههای پژوهش
 -1تبیین ابعاد جهاد بهمثابه انقالب
الف) ابعاد جهاد به مثابه انقالب از منظر موضوعی :جهاد اکبر و جهاد اصغر
با توجه به آنچه موضوع تحقق جهاد قرار میگیرد ،سخن از دو گونه جهاد به میان میآید .جهااد
اکبر یا جهاد با نفس و جهاد اصغر .جهاد اکبر پایه و اساس جهاد اصاغر و از جملاه موضاوعاتی
است که از گذشتههای دور تا به امروز مورد توجه علمای شیعه بودهاست .شایخ حار عااملی در
کتاب وسائل الشیعه ،بحث گستردهای را تحت عنوان «ابواب جهاد النفس و ما یناسبه»(1العااملی،
 )392-122 :1401مطرح کرده و در آن احادیاث اخالقای متعاددی را در موضاوعاتی همچاون
مبارزه با نفس ،و فضائل اخالقی چون توکل ،تقوا ،ورع ،عفت ،تواضع ،و ...ذکار کاردهاسات .در
ابتدای این بخش ،در خصوص اهمیت مجاهده در مسیر تزکیۀ نفس ،به حادیثی از پیاامبر اشااره
شده که ،خطاب به یارانشان که از جنگ با کفار بازگشتهاند ،میفرمایند :خوشاامد مایگاویم باه
مردمانى که جهاد اصغر را گذراندند ولى جهاد اکبر همچنان بر عهدۀ آنان باقى ماندهاست .عرض
شد :اى رسول خدا! جهاد اکبر چیست؟ فرمود :جهاد با نفس (العاملی.)122 : 1401 ،
سخنان بنیانگذار انقالب اسالمی ،امام خمینی ،خطاب به طالب در سالهای تبعید در نجف،
که قبل از پیروز ی انقالب در قالب کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس انتشار یافت( ،امام خمینی،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1جهاد با نفس و آنچه در ارتباط با آن است.
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1435ه .).نیز نشان دهنده آن است که ایشان به جهاد اکبر و تهذیب اخالق فردی خود و سایر
رهبران آینده بیش از مبارزه و جهاد اجتماعی در راه سقوط رژیم پهلوی اهمیت میدادند ،چراکه
در قسمتی از سخنرانی ایشان آمده است« :شما که امروز در این حوزهها تحصیل مىکنید و
مىخواهید فردا رهبرى و هدایت جامعه را به عهده بگیرید ،خیال نکنید تنها وظیفۀ شما یاد
گرفتن مشتى اصطالحات مىباشد ،وظیفههاى دیگرى نیز دارید  ...از شما توقع است که وقتى از
مرکز فقه رفتید  ،خود مهذب و ساخته شده باشید ،تا بتوانید مردم را بسازید و طبق آداب و
دستورات اخالقى اسالمى آنان را تربیت کنید .اما اگر خداى نخواسته در مرکز علم خود را
اصالح نکردید ،معنویات کسب ننمودید ،به هرجا که بروید ،العیاذ باللّه ،مردم را منحرف ساخته،
به اسالم و روحانیت بدبین خواهید کرد» (امام خمینی.)15 :1435 ،
بعد دیگر جهاد که به موضوع و قلمروی این فریضه دینی مربوط میشود ،جهاد اصغر از نوع
جهاد با کفار ،ستمگران و طواغیت به منظور دفاع از اسالم و حراست از جان و مال و ناموس
مسلمانان است .این جهاد به مفهوم «قتال با کفار برای پیروزی اسالم و اعالی کلمۀ اهلل است»
(الرکابی1418 ،ه1997/.م .)16 :.در المختصر النافع در مورد این نوع جهاد آمدهاست« :جهاد در
سه موقعیت واجب میشود؛ اول ،در صورت وجود بغات یا سرکشان که به نافرمانی و خروج بر
امام عادل یا کسی که از سوی او نصب شدهباشد اقدام کنند .دومین موقعیت به مبارزه با اهل-
کتاب ،تا زمانی که بپذیرند جزیه بپردازند ،برمیگردد و سومین موقع وجوب جهاد هنگامی است
که بعد از دعوت غیر اهلکتاب به اسالم با در نظر گرفتن کمترین خطر برای مسلمانان با اجازۀ
امام معصوم ،مبادرت به مبارزه شود» (محقق حلی .)110 :1402 ،از سوی دیگر ،جهاد اصغر
محدود به جهاد نظامی نیست و جنبههای دیگری نیز دارد؛ جهاد سیاسی ،جهاد فکری و علمی،
جهاد اقتصادی و جهاد اجتماعی ابعاد دیگر جهاد اصغر است (خامنهای.)1387/7/10 :
باید دانست که از منظر عالمان شیعه جهاد اکبر اساس و مبنای جهاد اصغر یا مبارزات
اجتماعی است .زیرا مبارزه بدون خودسازی و تهذیب نفس راه بهجایی نخواهد برد (صدر،
.)286 :1388
ب) ابعاد جهاد به مثابه انقالب از منظر کارکردی :جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی
با توجه به کاربرد و چگونگی استفاده از جهاد اصغر ،غالب فقیهان آن را باه دو گوناۀ دفااعی و
ابتدایی (رهاییبخش) تقسیم کردهاند و احکام خاصی را بار هریاک وضاع کاردهاناد .چناانکاه
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صاحب جواهر عالوهبر اشاره به معنای عام جهاد ،کاه عباارت از اعاتالی کلماۀ اساالم و اقاماۀ
شعائر ایمان است ،بذل مال و جان در راه مبارزه با مشرکان و یاغیاان را جهااد در وجاه خااص
دانسته و آن را به دو نوع دفاعی و ابتدایی تقسیم کردهاست (نجفی .)3 :1274 ،در همین ارتبااط،
امام خمینی در کتاب کشف اسرار به انتقاد از برداشتهای نادرست درباارۀ احادیاث مرباوط باه
جهاد ،که منجر به پذیرش حکومت طاغوت از سوی مسلمانان میشاود ،پرداختاه اسات .ایشاان
احادیثی که جهاد در برابر حاکم جائر را موکول به ظهور قائم میکنند را مربوط به جهاد ابتادایی
دانستهاست .از نظر امام خمینی ،حضور معصوم برای صدور جواز جهاد ابتدایی الزامی است ،اماا
نوع دیگر از جهاد ،که مورد اشارۀ امام (ره) قرار گرفته ،به دفااع از دیان ،جاان ،ماال و نااموس
مسلمانان در مملکت اسالمی برمیگردد که به آن جهاد دفاعی گفته میشود و برای عمال کاردن
به این واجب دینی بنا به حکم عقل و آیات و روایات نیازی به مجوز معصوم وجود ندارد (اماام
خمینی(ره) ،بیتا .)229 :لذا مقابله با رژیم پهلوی در نگاه اماام و تحقاق انقاالب از ناوع جهااد
دفاعی یعنی دفاع در برابر ظلم و بیعدالتی و سلطۀ بیگانه ،یعنی استعمار و استبداد است.
ج) ابعاد جهاد به مثابه انقالب از منظر روشی :جهاد مسلحانه و جهاد غیر مسلحانه
چون جهاد در راه خدا در آیات بسیاری از قرآن ،بهجای جهاد مسلحانه با جان و مال آمده،
بعضی تصور کردهاند که جهاد در راه خدا منحصر به پیکار مسلحانه یا جهاد نظامی بوده،
درصورتیکه قرآن بارها جهاد را به مفهومی وسیعتر و گستردهتر از جنگ یا اقدام مسلحانه بهکار
بردهاست .مثالً میفرماید« :ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذینَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ
رَبَّکَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحیم»(نحل .)110 ،بیگمان پروردگارت برای کسانی که پس از دیدن
آزار و شکنجه مهاجرت کرده ،آنگاه جهاد کردند و مقاومت ورزیدند ،پس از این آمرزنده مهربان
است یا میفرماید« :وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ» (عنکبوت)69 :
و کسانی که در (راه) ما جهاد کردند پس حتماً آنان را به راه خویش هدایت میکنیم ،و بیگمان
خدا با نیکوکاران است یا« :فَال تُطِعِ الکافِرینَ وَجاهِدهُم بِهِ جِهادًا کَبیرًا» (فرقان )52 :پس فرمان
کافران را مبر و به وسیلۀ آن (قرآن) با ایشان جهاد کن ،جهادی بزرگ .اینها نمونه آیاتی است
که در مکه و پیش از صدور اجازۀ جهاد مسلحانه فرود آمده و طبعاً مقصود از جهادی که در آن
بهکار رفته جهاد با جنبههای متعدد غیرمسلحانه است (فارسی.)157 :1361 ،
«مبارزۀ اعتقادی در میان انواع مبارزات تشکیلدهندۀ جهاد غیرمسلحانه ،برترین مقام را حایز
است ،زیرا هم عامل اساسی تکوین نیروی مجاهد و هم مقدمه و اساس جهاد آزادیبخش و جهاد
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داخلی است .مهمترین منبع جهاد اعتقادی قرآن و مهمترین روش آن تبلیغات است .بههمینجهت،
جهاد آزادیبخش که ماهیت اعتقادی دارد ،الدعوه الی االسالم  -دعوت کردن به خدا و قوانین و
دینش  -خوانده شده که کار تبلیغاتی است .اولین دستوری که برای مبارزه به پیامبر رسید دستور
مبارزۀ اعتقادی به کمک قرآن بود :وَجاهِدهُم بِهِ جِهادًا کَبیرًا  -با کفار بهوسیلۀ آن (قرآن) ،جهاد کن
جهادی بزرگ .وصف جهاد بزرگ هم دلیل بر اهمیت و عظمت آن است .پیامبر به مسلمانان
دستور دادهاست که جاهدوا الکفار بایدیکم والسنتکم  -با کفار بهوسیلۀ نیروهایتان و زبانتان جهاد
کنید ،یعنی جهاد اعتقادی -تبلیغاتی( ».فارسی.)163-164 :1361 ،

نقش جهاد در پیروزی انقالب اسالمی
اگر بخواهیم شرایط اجتماعی و روانشناختی پیدایی انقالب را در دستهبندیای کلی باازگوییم،
میتوان به این موارد اشاره کرد :وجود نارضاایتی و تقاضاا بارای تغییار ،یکپارچاه شادن افکاار
عمومی ،ظهور ایدئولوژی جایگزین ،پیدایش روحیۀ انقالبی و رهبری و نهادهاای بسایجگار کاه
موجب امیدواری به پیروزی شوند ) .(Gottschalk, 1944: 1در توضی این موارد باید گفت کاه
در خصوص مورد اول انقالب تنها با ایجاد نارضایتی به وقوع نمایپیونادد ،بلکاه روی دادن آن
نیازمند سلسله عللی بههمپیوسته است که با نارضاایتی عمیاق آغااز مایشاود .تحقاق انقاالب،
عالوهبر وجود نارضایتی ،نیازمند ایدئولوژی جایگزین برای تغییر حکومت است .روحیۀ انقالبای
نیز پدیدهای روانشناختی و مرحلهای باالتر از نارضایتی از وضع موجود است .با چنین روحیه و
ارادهای است که افراد اعتمادبهنفس مییابند و در مقابل سیاستهای سارکوبگرایاناه حکومات
میایستند .بهزعم نظریهپردازان انقالب ،چنانچه همۀ عوامل الزم برای انقاالب در ساط جامعاه
پدیدار گردد ،اما رهبری و نهادهای بسیجگر وجود نداشته باشاد کاه باه فعاالساازی و هادایت
ظرفیتهای انقالبی بپردازند ،انقالب عملی نخواهد شد (عیوضی و فراتی.)26-27 :1392 ،
شرایط زمینهساز پیروزی انقالب اسالمی با توجه به ساخت و بافت جامعۀ ایرانی ،متأثر از
اسالم و آموزههای اسالمی بودهاست .جهاد نیز اصل اسالمی است که مبنای مشروعیت مبارزه،
راهوروش مبارزه و عامل بسیجگر و روحیهبخش انقالبیون بوده که همواره مورد تأکید عناصر
انقالبی قرار میگرفتهاست .لذا در ادامه سعی میشود معیارهای زمینهساز انقالب اسالمی با در
نظر گرفتن تأثیر قابل توجه آموزۀ اسالمی جهاد ،مورد بررسی قرار گیرند.
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الف) بهرهگیری ایدئولوژیک انقالب اسالمی از جهاد
ایدئولوژی بهمعنای مجموعهای از مفاهیم و مفروضهها در مورد رفتار و نظاامهاای اجتمااعی یاا
دستهای از اندیشهها و ایدهها راجعبه نظم و نسق سیاسی -اجتماعی و چگونگی اجرای آنهاست.
اگرچه طبق این تعریف مذهب برابر با ایدئولوژی نیست ،ولی در انقاالب اساالمی ،از آنجاا کاه
تشیع گفتمانی سیاسی برای داوری در مورد نظم و کنش سیاسی اسات ،باهصاورت ایادئولوژی
سیاسی درآمده و عمل میکند (دهقانی فیروزآبادی .)89 :1391 ،مذهب شایعه باه دلیال ماهیات
اعتراضی ،اجتهادی و انقالبی خود و در برداشتن الگوهای عملای همچاون عاشاورا و مهادویت
همواره نسبت به والیت ظالمان و سلطه موضع منفی داشتهاست .وجوه تشابه انقالب اساالمی و
نهضت عاشورا در مبانی ایدئولوژیکشان است .مفاهیمی چون ایثار ،شهادت و مباارزه باا ظلام و
فساد برگرفته از مکتب عاشورا هستند .همچنین موضوعاتی چون نابودی ساتم و شارک و آزادی
مستضعفان و پایاندادن به حاکمیت مستکبران برگرفته از اعتقاد به مهدویت است .از منظر شیعه،
قیامها و انقالبهای بیدارگرایانه از جمله اموری هستند که سابب تساریع در انقاالب حضارت
مهدی (عج) ،خواهد شد (حافظ نیا و همکاران.)8 :1391 ،
برهمینمبنا ،از ارکان مهم ایدئولوژی اسالمی ،که مبنای حرکت انقالبی ایران قرار گرفت،
اصل «جهاد» است .این ارزش عالی در منظومۀ فکری (جهان بینی و ایدئولوژی) اسالم از جایگاه
واالیی دارد .قرآن کریم به صراحت مسلمانان را به قیام دعوت میکند و فضیلت مجاهدان را
بسیار باالتر از کسانی میداند که مینشینند و دست روی دست میگذارند و قدمی در راه خدا
برنمیدارند .یک مسلمان در بینش اسالمی اگر در هریک از مراحل کوشش برای ایجاد جامعۀ
اسالمی یا تالش در جهت حفاظت از آرمانهای اسالمی و برچیدن ظلم و بیعدالتی کشته شود،
به فیض شهادت رسیده و خود را مشمول وعدههای اعجابانگیز خدای متعال کردهاست
(فتحعلی .)142 :1389 ،بهخصوص در اسالم شیعی ،عنایت خاص به جهاد شدهاست .بهتعبیر
امیرالمومنین ،جهاد دری از درهای بهشت است که بر اولیای خاص الهی باز میشود و ترک
کنندۀ جهاد جامۀ خواری بر تن خواهدکرد (حسنی .)21 :1388 ،از آنچه در باال ذکر شد چنین
برمیآید که جهاد به عنوان مؤلفهای از ایدئولوژی اسالمی ،این ظرفیت را داراست که روح
انقالبیگری را در پیروان مسلمان زنده کند.
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ب) نقش جهاد در تقویت روحیۀ انقالبیون
امام خمینی دربارۀ نقش روحیۀ جهااد و شاهادتطلبای در پیاروزی انقاالب اساالمی فرمودناد:
«روحیه شهادتطلبی یک مرحمت الهی است که خدا شامل حال ملت ایران کردهاست و اماانتی
است که باید در نگهداری آن کوشش کنیم .روحیۀ شهادتطلبی چیزی است که برای ما اطمینان
میآورد و بر همۀ ابزارهای غلبه مقدم است .ملتی که شهادت برای او سعادت اسات ،ترسای باه
خود راه نمیدهد ،چراکه دلیلی برای ترس ندارد .ترس از کشتهشدن برای چنین جامعاهای بای-
معناست ،زیرا بهترین عاقبت برای یک فرد ،شهادت است .تارس از مغلاوب شادن نیاز معناایی
ندارد ،به دلیل اینکه به حقانیت راه خود ایمان داریم و چه غالب باشیم و چه مغلوب ،مایدانایم
که حق هرگز از بین رفتنی نیست (امام خمینی (ره).)13 :10 ،1378 ،
تودههای انقالبی نیز به نقش جهاد در باال بردن روحیۀ انقالبی توجه داشتند .یکی از
نمودهای این گزاره را میتوان در شعارهای انقالبی بهخوبی مشاهده کرد .چنانکه بر مبنای یک
مطالعۀ آماری در مورد شعارهای انقالب اسالمی مشخص شده که از میان  4153شعار انقالبی،
 390شعار حاوی مضامین جهاد و شهادت وجود دارد ،که خود حاوی  850مضمون مربوط به
جهاد و شهادت و ارزشهای مربوط به آنها میباشند .تجزیه و تحلیل این مضامین نشاندهندۀ
این است که حدود  21درصد آنها مربوط به ارزشهای غایی 23 ،درصد مربوط به ارزشهای
ابزاری جهاد و شهادت و بقیۀ مضامین نیز در زمینۀ اعالم آمادگی برای جانبازی و شهادت در راه
امام خمینی ،خاستگاه اجتماعی شهیدان ،اعالم آمادگی و دعوت به جهاد و شهادت و ارتباط
دادن انقالب و شخصیتهای آن و فداکاری و جانبازی انقالبیون به قیام امام حسین میباشد.
برای نمونه میتوان به شعارهایی همچون «جهاد کن مسلمان ،این سرزمین خون را ،آزاد کن
مسلمان»« ،با اتحاد کامل آمادۀ قیامیم ،تا آخرین قطرۀ خون فرمانبر امامیم» یا «رهبر ایران خمینی
بود ،راه شهیدان حسینی بود» ،اشاره کرد (پناهی .)59-86 :1385 ،در همۀ این شعارهای جهادی،
روح حماسیای وجود دارد که تقویت روحیۀ انقالبیون را سبب شدهاست.
ج) نقش جهاد در بسیج عمومی
از دیگر کارکردهای جهاد در شکلگیری انقالب اسالمی ،میتوان باه زمیناهساازی بارای بسایج
فراگیر تودهای و آماده کردن مردم جهت قدم گذاشاتن در راه انقاالب و تحمال هزیناههاای آن
اشاره کرد.
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در بهار  1357که شاه در مصاحبه با یکی از خبرنگاران اعالم کرد« :هیچ قدرتی نمیتواند مرا
برکنار کند ،هفتصد هزار نیروی نظامی از من پشتیبانی میکنند ...من قدرتمندم» ،روزنامۀ
واشنگتن پست نیز بر این ادعا صحه گذاشت و در مقالهای چنین نوشت« :اکثر ناظران خارجی و
مخالفان بر این باورند که قدرت و توانایی شاه برای دفع هر نوع تهدید علیه رژیمش بیش از
اندازه است( ».نجاتی .)74 :1371 ،مجموعه تظاهرات چهلمها نیز این واقعیت را تأیید میکرد
که شاه از کشتن و سرکوب معترضان ابایی ندارد .در چنین شرایطی ،مبارزه بدون اعتقاد به
ارزشها و اهدافی که از جان انسان باالتر باشد ،امکانپذیر نیست .لذا گروههایی که ایدئولوژی
مادی داشتند منفعل شده بودند ،چنانکه سفیر آمریکا ،سولیوان ،نیز در کتاب خاطراتش
مینویسد« :مراسم چلۀ شهیدان و تظاهراتی که هر چهلروز یکبار به این مناسبت برگزار
میشد ،در ابتدا کامالً رنگ مذهبی داشت و گروههای سیاسی مخالف اعم از لیبرالها،
سوسیالیستها ،دموکراتها یا کمونیستها در آن نقشی نداشتند( ».سولیوان.)100 :1361 ،
از اینرو ،رهبران انقالب و سازماندهندگان به مبارزات ضد رژیم پهلوی همواره
میکوشیدند مسیر مبارزات اسالمی را از هرگونه توجهات مادی و روشهای رایج در
کشمکشهای سیاسی متعارف در دنیا پاک و منزه نگه دارند و عرفان و جهاد اسالمی را همراه
هم پیش ببرند .بههمیندلیل ،در زمانهای خاصی مانند ماههای رمضان و محرم ،که عموم مردم
در پی عبادات و آیینهای سوگواری امام حسین بهلحاظ روحی و عاطفی از دلبستگیهای دنیا
رهاتر از گذشته میشوند ،موج اعتراضات و مبارزات شتاب فزایندهای به خود میگرفت .برای
مثال ،هنگامی که ماه رمضان  1357فرا رسید ،جنبههای مذهبی انقالب نمود بیشتری یافت،
بهگونهای که تظاهراتهای گستردهای به یاد شهیدان انقالب برگزار شد و در اغلب آنها از مردم
خواسته شد تا کسانی که معتقد به خدا ،آگاه به فلسفۀ شهادت امام حسین و نیز خواهان برقراری
عدالت در جامعه هستند ،برای انهدام خاندان پهلوی متحد شوند .در پایان ماه رمضان ،حدود
 200هزار نفر در خیابانها به راه افتادند و درحالیکه کفن به تن داشتند ،فریاد میزدند که
آمادهاند جان خود را در راه دین قربانی کنند (کوشکی.)62 :1388 ،
د) رهبری و سازماندهی حرکتهای انقالبی بر پایۀ جهاد
ویژگیهای رهبری امام خمینی در همۀ جنبههای شخصیتی ،اعتقادی و عملکردی گویای ماهیت
انقالب اسالمی ایران است .او تربیتیافتۀ مکتب اسالم بود و تنها باه تکلیاف الهای خاود عمال
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میکرد .مقابله با محمدرضاا شااه را وظیفاۀ دینای خاود و ماردم مایدانسات و منباع القاکننادۀ
روشهای مبارزاتی وی نیز اندیشۀ اسالمی بود (ملکوتیان .)291 :1389 ،بیتردید نقاش رهباری
امام خمینی در بهثمر رساندن انقالب اسالمی بیبدیل بوده و از جایگاه ویژهای برخوردار اسات.
اما از این موضوع نیز نباید غفلت کرد که راهاندازی و مدیریت انقالبی در این ابعااد ،آن هام در
مقابل حکومت مقتدر پهلوی ،نیاز به سازماندهی جمعی و مدیریت سازمانی برای بسیج عماومی
داشتهاست.
آبراهامیااان معتقااد اساات کااه سااتون فقاارات نهضاات آیااتاهلل خمیناای را اعضااای طبقااۀ
متوسط سنتی ،باه ویاژه بازاریاان و روحاانیون ،تشاکیل مایدادناد .بازاریاان و نهادهاای دینای
کااه تااا آن هنگااام تنهااا بخااشهااای مسااتقل از دولاات بودنااد ،امکانااات مااالی بساایار و شاابکۀ
سااازمانی گسااتردهای را در اختیااار آیااتاهلل خمیناای قاارار دادنااد .خالصااه آنکااه دولاات در
آستانۀ انقالب همۀ گاروههاای سیاسای را بارهم زده و اعضاای اصالی آنهاا را سارکوب کارد،
اما هنوز بر بازار ،مسااجد و وعااظ و ساخنرانان ایان مسااجد مسالط نشاده باود (آبراهامیاان،
 .)657 :1387بااهعااالوه ،کااانون مبااارزه ،بااه اذعااان همااۀ تحلیاالگااران انقااالب اسااالمی،
مساااجد ،نمازهااای جماعاات ،مجااالس وعااظ و خطابااه بااودهاساات کااه نقااش روحانیاات و
فرهنااگ اسااالمی شاایعی را در بساایج سیاساای مااردم در جریااان انقااالب اسااالمی نشااان ماای-
دهااد (حساانی .)28 :1388 ،بااههماایندلیاال امااام خمیناای بیش اترین توصاایههااای خااود را در
مورد روحانیت قبل از انقاالب مطارح کارده اسات .ایان امار بیشاتر باه دلیال نقاش روحانیات
در هدایت مردم در ساال هاای منتهای باه پیاروزی انقاالب اساالمی باود .در تحلیال محتاوای
توصیههای اماام باه ایان قشار واژگاانی همچاون مباارزه ،مقاومات ،وحادت و اساتقالل ( کاه
افق معنایی یکسانی با جهاد دارند) ،در پیاامهاا ،بیاناات و مصااحبههاا باه کارات ماورد تأکیاد
قاارار گرفتااهاساات .اینهااا واژگااانی انقالباای و برانگیزاننااده باارای اقاادام در مقاباال رژیاام
شاهنشاااهی ،وحاادت در حفااظ شاارایط داخلاای و دسااتاوردهای انقااالب هسااتند (فااوزی و
قربانی.)91 :1393 ،
در اندیشۀ امام خمینای(ره) ابتادا ،ناه مباارزۀ مسالحانه مطارح باود و ناه تشاکیل احازاب
سیاساای ،بلکااه او در آغاااز بااه تأساای از نهضاات انبیااا جهاااد فرهنگاای را برگزیااد .امااام راحاال
با توجه به بافت فرهنگای و اجتمااعی ایاران در ساالهاای پایاانی رژیام پهلاوی کاه بیاانگار
اشااتراک مااذهبی اکثریاات و عاادم تعااارض مااذهبی و داشااتن انسااجام دروناای در چااارچوب
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دیاان اسااالم بااود ،بااه نشاار اصااول اندیشااۀ سیاساای اسااالم ،بااه ویااژه فقااه سیاساای شاایعه ،در
جامعهای کاه اکثریات قر یاب باه اتفااق اعضاای آن باا اساالم ماأنوس بودناد پرداختناد (شااه
علی.)73 :1395 ،
با وجود اینکاه در شارایط معماول و طبیعای ،اماام جهااد مسالحانه را هیچگااه باه صاالح
ندانسته و توصیه نکردهاند .اما ایان هرگاز باه معناای نفای جهااد دفااعی مسالحانه در اندیشاه
و عمل امام خمینی (ره) نیست .چناانکاه مایتاوان باه اعالمیاۀ  21بهمان  1357کاه از ساوی
ایشان در پای درگیاری مسالحانۀ ماردم و گاارد شاهنشااهی صاادر شاده اشااره کارد « :ملات
شجاع ایران! اهالی محترم تهران! باهطاوری کاه مایدانیاد اینجاناب بناا دارم کاه مساائل ایاران
بهطور مسالمتآمیاز حال شاود ،لکان دساتگاه ظلام و ساتم چاون خاود را باه حساب قاانون
محکوم میبیند دست به جنایات زده و ...مان باا آنکاه هناوز دساتور جهااد مقادس نادادهام و
نیز ماایلم تاا مساالمت حفاظ و قضاایا موافاق آرای ملات و ماوازین قاانون عمال شاود لکان
نماایتااوانم تحماال ایاان وحشاایگریهااا را بکاانم و اخطااار ماایکاانم کااه اگاار دساات از ایاان
برادرکشاای برندارنااد و لشااکر گااارد بااه محاال خااودش برنگااردد و از طاارف مقامااات ارتااش
ایاان تع ادّیات جلااوگیری نشااود ،تصاامیم آخاار خااود را (صاادور حکاام جهاااد مساالحانه) بااه
امیااد خاادا ماایگیاارم و مساائولیت آن بااا متجاساارین و متجاااوزین اساات و( »...امااام خمیناای،
.)122-121/6 :1378
از سوی دیگر ،موضعگیریهای امام با پذیرش گسترده و جهادی مردم مسلمان مواجه شد.
چنانکه شایگان به نقل از منوچهر محمدی مینویسد :در ایران تنها عدۀ معدودی که وابستگی
بسیار نزدیک به رژیم شاه داشتند سکوت کردند و دیگر اقشار مردم ائم از کارگر و کارمند،
دانش آموز ،شهری و روستایی بدون هیچ ائتالف یا گروه خاصی وارد انقالب شدند .تبلور عینی
این وحدت در تظاهرات عید فطر و تاسوعا و عاشورا در سال  1357بود .در عید فطر ،شهر
تهران ،که بیشتر شبیه شهرهای اروپایی بود ،آرمانهای خود را در روحانیت و مذهب بازشناخت
و حتی افرادی که چندان مذهبی هم نبودند ،فریاد اهلل اکبر سر دادند و این حرکت سر تا سر
کشور را در بر گرفت (شایگان .)133 :1387 ،این حمایتهای گستردۀ مردمی از نهضت و
روحیۀ مبارزهطلبی و جهادگونۀ تودههای مردم امام را چنان خرسند ساخته بود که به شاه هشدار
داد« :اشتباه نکنید ،اگر خمینی هم با شما سازش کند ،ملت اسالم با شما سازش نمیکند» (مالیی
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توانی .)1380 ،سرانجام نیز استقامت ،سازشناپذیری امام و ملت انقالبی ،که ریشه در فرهنگ
جهادی داشت ،نتیجه داد و در  22بهمن  ،1357انقالب اسالمی تحقق یافت.

نتیجهگیری
در پژوهشهایی که تا پیش از این با موضوع انقالب اسالمی صاورت گرفتاه تاوجهی باه روش
تحقق انقالب نشدهاست .لذا در این مقاله تالش شد تا در جهت رفاع ایان خاأل پژوهشای گاام
برداشته شود و با طرح بحثی تازه در مورد جهاد بهمثابه روش در روند تکوین انقاالب اساالمی،
زمینه برای پژوهشهای بعدی فراهم شود .آنچه در این مقاله سعی شده به عنوان یکای از ابعااد
مهم جهاد معرفی شاود ،جهااد انقالبای اسات ،کاه در پیاروزی انقاالب اساالمی روش مباارزه
بودهاست .بررسی جریان مبارزات در روند انقالب اسالمی ،شامل راهبردها ،مواضاع ،شاعارها و
رفتارهای کنشگران انقالبی مسلمان نشان داد کاه در هماۀ ماوارد از آماوزۀ جهااد الهاام گرفتاه
شدهاست و از منظر مردم ایران ،مبارزه در راه انقالب اسالمی نوعی جهاد قلمداد میشدهاسات.
چراکه انقالب اسالمی قیامی سرسختانه علیه ظلم و در راستای اعتالی اسالم بوده و از این نظار
نوعی جهاد به حساب میآمدهاست.
جهاد بهمثابه انقالب ،جامع جمیع جهات جهاد است و ضوابط منحصربهفردی دارد که امام
خمینی (ره) ،که رهبری توانمند و فقیهی آگاه بود ،به آنها توجه داشته و در فرایند انقالب آنها را
بهموقع اجرا کردهاست .بهاینترتیب که تحقق این نوع جهاد مستلزم تهذیب نفس انقالبیون
بهویژه رهبران و سازماندهندگان قبل از وارد شدن به روند مبارزه دارد ،چراکه آنان باید برای
اهداف متعالی انقالب پس از تشکیل حکومت اسالمی ،آماده باشند .همچنین ،جهاد در جهت
پیروزی انقالب از سنخ جهاد دفاعی است چراکه در جهت حراست از جان و مال و ناموس
مسلمانان و در زمان غیبت امام معصوم صورت میگیرد .عالوهبراین ،روش این بُعد از جهاد به
تأسی از نهضتهای انقالبی پیامبران مبارزۀ فرهنگی و تبلیغی است و تنها در شرایط اضطراری،
درگیری مسلحانه تجویز میشود.
یافتههای دیگر پژوهش بیانگر این است که ایدئولوژی ،رهبری و سازماندهی و بسیج
انقالبی ،که عناصر تشکیلدهندۀ روش تحقق انقالباند ،همگی متأثر از جهاد بودهاند .ایدئولوژی
انقالبی برگرفته از فرهنگ شیعه و برخودار از الگوهای جهاد و حماسه است که بارزترین نمونه-
های آن در «مکتب عاشورا» و «مهدویت» متجلی شدهاست .بررسیها نشان میدهد که این
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ایدئولوژی غنی از جهاد و مقاومت در راه حق انگیزهها و روحیۀ انقالبیون را در راه مبارزه با
طاغوت تقویت مینمود و همراه با باور به جهاد مقدس ،باعث قیام و بسیج مردمی شده و
زمینهساز شکلگیری انقالب گردید.
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