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تاریخ پذیرش1033/30/30 :

چکیده :موضوع دفاع و آمادگی جامعه اسلامی برای جهاد در راه خدا ،از ضروریات بقا و امنیت امت
اسلامی است .این پژوهش با هدف بررسی جایگاه و اختیارات حاکم اسلامی در صدور حکم جهاد دفاعی
در انواع مختلف آن ،در مبانی اسلامی و آراء و نظرات فقهی علمای اسلام انجام پذیرفته است .پژوهش از
نوع بنیادی و کاربردی بوده ،با مراجعه به منابع و متون اسلامی و فقهی به روش کتابخانهای و تحلیلی انجام
شده است .از بررسی متون دینی و فقهی چنین برمیآید که اولاً حاکم اسلامی نقش کلیدی در اجرای حکم
جهاد و دفاع از کیان حکومت اسلامی و عزت مسلمانان داشته ،ثانیاً این اختیارات ضامن تأمین امنیت امت
اسلام و حفظ استقلال و بقای آن است؛ ثالث ًا اختیارات حاکم اسلامی ،با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی
و معطوف به پویایی فقه شیعه ،عامل اصلی در بسیج نیروها برای مقابله با دشمنان اسلام است؛ و رابعاً این
احکام فصلالختام جاری شدن حکم جهاد دفاعی در حکومت اسلامی است.
واژگان اصلی :حاکم اسلامی ،اختیارات ،جهاد دفاعی ،فقه امامیه.

 .1دانشجوی دکتری ،گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد محلات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،محلات ،ایران.
 .2استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد محلات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،محلات ،ایران( .نویسنده مسئول)
hosezhad@yahoo.com
 .3استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد محلات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،محلات ،ایران.
 .4استادیار گروه معارف ،دانشگاه فرهنگیان ،سمنان ،ایران.
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مقدمه
با وجود اهمیت و ارزش جهاد دفاعی در دین مبین اسلام ،در پارهاى از مقااعع باه لحاان آنکاه
سرزمینهاى اسلامى و استقلال مسلمین در معرض هجاوم دشامنان اارار گرفتاه ،فقهاا باه تناسا
شرایط زمانى بدان پرداخته ،رسالهها ،بیانیهها و فتاوایى از خود بجا نهادهاناد .آناان علااوه بار تبیاین
احکام و مسائل جهاد دفاعى ،مردم را به ایستادگى و مقاومات در برابار دشامنان اسالام و مسالمین
تشویق و ترغی

نمودهاند.

فتاوای فقهای امامیه درباره احکام و مسائل فقهای جهااد دفااعی و ایساتادگى و مقاومات در برابار
دشمنان اسلام و مسلمین ،موجبات تشویق و ترغی مقلدین را به همراه داشته و هماواره سارزمینهاى
اسلامى را از خطر هجوم دشمن در امان نگه داشته است .این امر همواره از مسائل و موضاوعات مهام
حکومت و امنیت در جامعه اسلامی المداد گردیده است .در مقاعع زماانی مختلاف ،فقهاای شایعه باا
احساس مسؤولیت وارد این عرصه شده ،مردم را به مقاومت تحریض کردهاند و خود نیاز در صافوف
مقدم جهاد و مبارزه و دفاع از کیان اسلام و سرزمینهاى اسلامى ارار گرفتهاند.
هر چند سرزمینهاى اسلامى هیچگاه از خطر هجوم دشمن در امان نبوده و از زمانى کاه ااتادار
اسلام و مسلمین در عرصه جهانى نمودار گشته ،مسلمانان هماره در معرض تهاجم بودهاناد ،اماا در
بعضى از مقاعع که دشمنان عملا وارد میدان شده و سرزمینهاى اسلامى را در معرض تاخت و تااز
خود ارار دادهاند ،علماى اسلامى با احساس مسؤولیت وارد عرصه شده اند.
هماکنون که دشمنان اسلام از بیم گساترش نفاوو و ااتادار مسالمین در عرصاه باینالمللاى باه
صورت علنىتر مسلمانان را از هر مرام و مکتبى تهدید کرده و به دنباال سایطره بار بلااد اسالامى و
چپاول منابع و ثروتهاى آنان بر آمدهاند؛ مستکبران جهاان از بیادارى اسالامى و تسالط ملتهااى
مسلمان بر سرنوشتخود بیمناکاند .در این شرایط ااتضا مىکند که مسلمانان بهویاژه نسال جاوان
بیش از پیش با ظرفیتهاى فراوانى که در مکت

و فرهنگ دینى آنان وجود دارد ،و نیز با تبعیات از

فتاوای ولی فقیه ،به عنوان حاکم اسلامی از عزت و شرافت و استقلال خود دفاع کنند.
موضوع اختیارات حاکم اسلامی ،در مباحث فقهی جهاد دفاعی جایگااه ویاژهاى دارد .هار چناد
وجوب جهاد دفاعی از مسائل ضرورى اسلام است و جاى های گوناه تردیادى در آن نیسات ،اماا
آشنایى با اختیارات حاکم اسلامی و اهمیت و ارزش دفاع ،از یک سو ،احکام و مساائل آن از ساوى
دیگر ،همچنین کارنامه مسلمانان در این زمینه در شرایط کنونى حایز اهمیت است .بار ایان اسااس
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خواهد گرفت.
مبانی نظری
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
جهاد

دفاعی1

جهاد در اینجا به معنی تلاش و مبارزهیی است که برای دعوت به اسلام و بسط و گساترش آن
و یا به عنوان دفاع از تجاوز دشمن انجام میگیارد .جهااد یکای از مهمتارین ارکاان دینای اسات و
وجوب آن از ضروریات دین مبین اسلام به شمار میرود.
جهاد بر دو اسم است:
 .1ابتدایی :آن است که برای برداشتن موانع دعوت به اسلام انجام شود و ساپاه اسالام بادون آن کاه
حملهیی از سوی دشمن شده باشد با هدف از بین بردن موانع تبلیغ اسلام و برداشتن موانع مسالمان
شدن سرزمینهای دیگر وگسترش اسلام و اعلای کلمهی حق و برپایی شعایر دینی و هادایت کفاار
و مشرکان و برانداختن شرک و بتپرستی به جنگ و جهاد بپردازناد( .در حقیقات هادف از جهااد
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در این پژوهش ،اختیارات حاکم اسلامی در حکم جهاد دفاعی از منظر فقه امامیه مورد بررسی اارار

ابتدایی کشور گشایی نیست ،بلکه دفاع از حقوق فطری ملتهایی است که به توسط ادرتهای کفار و
شرک و استکبار از خدا پرستی و توحید و عدالت محروم شدهاند).
 .2دفاعی :آن است که به عنوان دفاع و جلوگیری از تجاوز دشمن انجام گیارد ،و زماانی اسات کاه
دشمن به سرزمینهای مسلمانان و مرز و بوم آنها هجوم آورد و اصاد تسالط سیاسای یاا نظاامی یاا
فرهنگی یا ااتصادی نسبت به آنان داشته باشد.
 .1جهاد ابتدایی
 .1جهاد ابتدایی اختصاص به زمان پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نادارد و فقیاه جامعالشارائطی کاه
متصدی ولایت امر مسلمین است در صورت وجود مصلحت میتواند حکم به جهاد ابتدایی کند.
 .2اهل کتاب (مانند یهودیها و مسیحیها و زرتشتیها) تا زمانی کاه مطیاع ااوانین و مقاررات دولات

 1در این مقاله جهاد مطابق با تعریف آن در فتاوای حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای مدظلهالعالی در نظر گرفته
شده است ()https://khamenei.ir
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اسلامی که در حمایت آن زندگی میکنند باشند و کاری که منافی با امان است ،انجاام ندهناد حکام
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مُعاهَد را دارند (یعنی باید جان و مال و آبروی آنان حفاظ شاود و حقاوق مشاروع و ااانونی آنهاا
مراعات گردد).
 .3هرگاه کفار به سرزمین اسلامی حملاه کنناد و کساانی از آناان باه دسات مسالمین اسایر شاود،
سرنوشت اسیران جنگی در دست حاکم اسلامی است و آحاد مسلمانان حق تعیین سرنوشات اسارا
را ندارند ،بنابراین جایز نیست که یکی از مسلمانان یک کافر کتابی یا غیر کتابی ،اعام از زن یاا مارد
را در سرزمین کفر یا سرزمین مسلمانان به تملک خود درآورد.
 .۲جهاد دفاعی
 .1دفاع از اسلام و مسلمین واج

است و متواف بر اون والدین نیست ،ولی در عین حاال سازاوار

است که انسان تا میتواند رضایت آنان را جل

کند.

 .2اگر حفظ نفس محترمه و جلوگیری از واوع اتل مستلزم دخالت فوری و مستقیم باشد ،این کاار
جایز بلکه شرعاً از باب وجوب حفظ جان نفس محترمه واج
کس

است ،و از جهت ثبوتی متواف بار

اجازه از حاکم و یا وجود امر به آن نیست ،مگر آن که دفاع از نفس محترمه متوااف بار اتال

مهاجم باشد که صورتهای متعددی دارد که احکام آنها هم ممکن است متفاوت باشد.
حاکم اسلامی
واژه حاکم ،از ماده حکم گرفته شده است و جماع آن حکاام اسات .حاکمیات در اصال از آن
خداست و بهعبارتیدیگر حاکمیت از شئون ربوبیت الهى است .هی کس حق حکومات بار انساانى
را ندارد ،مگر آنکه خدا به او تفویض فرموده باشد .بسیاری از فقهای امامیه مصاداق حقیقای حااکم
را امام معصوم یا کسی دانستهاند که از جان

او برای ولایت یا اضاوت منصوب شده است( .علاماه

حلّی ،ج  )۶ :2بهتصریح آنان ،مصداق وااعی حاکم در عصرِ غیبت امام معصوم (علیهالسالام)  ،فقیاه
جامعالشرایط است (شهید ثانی ،ج  1۶2 :4و همان ،ج )14۶ :۷
پیشنه تحقیق
سعدی و خدایار در پژوهشی با عنوان «تحلیال فقهای مباانی مشاروعیت دفااع»؛ مباانی فقهای
مشروعیت دفاع را از محتوای متون فقهی اصطیاد کرده و بر اساس ادبیات و مفاهیم فقهی ،تحلیال و
تبیین نمودهاند)151 :1331( .
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بررسی مبانیای از ابیل :عبیعی دانستن دفاع ،دفاع بعنوان نوعی خاص از حالات ضارورت ،تجااوز
بعنوان عامل ایجاد کننده حق دفاع و یا توجیه بر اساس آثار اجتماعی آن ،نقاط ااوت و ضاعف هار
یک از این نظریات را بررسی و اصل کرامت انسانی و مقتضیات آن را مبنایی مناسا

بارای توجیاه

حق دفاع دانستهاند)113 :1333( .
درویشاای و فااردی تااازه کنااد در مقالااه ای بااا عنااوان «بررساای اندیشااه دفاااعی حضاارت
امامخمینی(ره)» ،اندیشه دفاعی امامخمینی(ره)را با اساتفاده از الگاوی چهاار وجهای «مباانی نظاری»،
«مبانی عقیدتی»« ،ابعاد و ویژگیهاای شخصایتی اماامخمینی(ره)» و «مقتضایات و تحولاات زماانی»
تحلیل کردهاند .آنها معتقدند اجزا ،مولفهها و اصول اندیشه دفاعی امامخمینی(ره) نیز بار اسااس ایان
الگو شکل گرفته و در اندیشه دفاعی ایشان با توجه به فراوانی تهدیدها ،بایاد باا اساتفاده از راهبارد
دفاع همه جانبه به دفاع از مکت

اسلام ،نظام جمهوری اسلامی ،مسالمانان و مستضاعفان جهاان در

همه ابعاد مادی و غیرمادی پرداخته و با نابودی «استکبار» و «عاغوت» ،صلح جهانی را براارار و باه
آرمان نهایی «تشکیل حکومت عدل جهانی» و تامین سعادت اخروی انساان دسات یافات:1333( .
)1

مقالۀ پژوهشی :بررسی اختیارات حاکم اسلامی در حکم جهاد  /...حسین رجایی و همکاران

شمس ناتری و عبداله یار در مقاله ای با عنوان «دفاع مشاروع و مباانی مشاروعیت آن» ،ضامن

علاوه بر پژوهشهای فوق ،در متون تاریخی نیز مواردی درخصوص اختیاارات حااکم اسالامی
نسبت به حکم جهاد دفاعی اابل مشاهده است .سید عبدالحسین لارى در بیانیهاى که به منظور بیاان
وجوب دفاع از سرزمینهاى اسلامى در جنگ بینالملل اول صاادر کارد« ،عازت و عظمات دیان،
رسوا کردن کافران ،حفظ اساس اسلام و شکسته شدن بتها و حفظ احکاام حلاال و حارام الهاى،
آشکار شدن حق و عدل و راستى و ابطال کفر و ستم و فسق» را از جمله آثاار و برکاات جهااد در
راه خدا معرفى نموده است( .لارى ،ج)443 :13۷۷ ،1
مبانی نظری و فلسفه جهاد از منظر اسلام
خداوند در اران کریم میفرماید« :اون للذین یقاتلون بانهم ظلماوا و ان اللاه علاى نصارهم لقادیر،
الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله و لو لا دفع الله الناس بعضاهم بابعض لهادمت
صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیارا و لینصارن اللاه مان ینصاره ان اللاه لقاوى
عزیز»( .حج 33 ،و  )41از این آیه استنباط میشود که اولا :بیرون راندن مردم از سرزمینشاان از مصاادیق
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آشکار ظلم است .ثانیا :جنگ با دشمن مهاجم و ستمگر حاق مشاروع ساتمدیدگان اسات از ایان رو
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حتى اگر عدهاى غیر مسلمان تحتستم ارار گیرند و به ناحق از خانه و کاشاانه و سرزمینشاان اخاراج
شوند ،حق جهاد دفاعى براى آنان محفون است .بخش دوم آیات تبیین فلسفه این جهاد دفاعى اسات.
دفاع از جان ،مال ،زن و فرزند ،وعن و سرزمین ،شرف ،ملیت و استقلال کشاور از مقولاات مقادس و
مورد اتفاق همه انسانها است .هی فرد و اوم و ملتى تسلیم در برابر متجاوز را نمىپسندد .ثالثااً دفااع،
ضامن صلاح جوامع و متقابلا تسلیم ،عامل بروز فساد در زمین است.
بعضى از مفسران باا اساتفاده از آیاات جهااد ،جناگ و جهااد در راه خادا را احیااگر مؤمناان
شمردهاند .بدین معنا که جنگ و جهاد  -چه به عنوان دفاع از مسلمان و یا کیان اسالام باشاد و چاه
جنگ ابتدایى باشد  -همگى در حقیقت دفاع از حق انسانیت در حیات بشرى است؛ چرا که شارک
به خدا ،هلاک انسانیت و مرگ فطرت بشرى را در پى دارد .چه اینکاه جناگ در حقیقات دفااع از
حق انسانیت و تجدید حیات بشرى و احیاى آن پس از مرگ است( .عباعبایى ،ج)۶۶ : 13۷3 ،2
اینکاه مفساران و دانشامندانى جهااد ابتادایى را نیاز باه دفااع از حاق انساانیت  -توحیاد -
بازگرداندهاند ،بدین خاعر است تا براى همگان اابل فهم باشد ،چرا که حاق دفااع از خاود و هماه
شؤون حیات بشرى ،براى همگان شناخته شده و امارى مسالم و غیار اابال انکاار اسات .بناابراین
تفسیر توحید و یکتاپرستى جزء حقوق عماومى انساانهاا اسات و جناگ و جهااد باراى حقاوق
انسانیت در وااع دفاع از حقوق انسانیت است .نظیر جنگ براى آزادى که از حقاوق انساانى اسات.
(مطهری)45 :133۶ ،
براى خداوند حفظ دین و مراکز عبادى موحدان عالم امرى آسان است ،اماا سانت الهاى آن اسات
که شرایع و ادیان الهى از عریق مردم حفظ شود .مردم نسبتبه اعتقادات ،عبادتگاهاا و مراکاز دیناى و
سرزمین خود احساس مسؤولیت کنند و در راه دفاع از آن بایستند .وجود چناین احساساى در ماردم و
دفاع در برابر تجاوز دشمن موج

جل

حمایت الهى شده و نصرت الهى را به همراه دارد.

وجوب جهاد دفاعى در قرآن
وجوب جهاد دفاعى از ضروریات فقه است که باه حکام عقال و شارع واجا
صاح

جواهر معتقد است که اجماع محصل و منقول بر وجوب جهاد دفاعى وجود دارد ،چنانکاه

روایات خاص و آیات عام بر این مطل
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گشاته اسات.

دلالت مىکند .از کلمات اصحاب بر مىآید که آن را یکاى

شرایط خاص جهاد ابتادایى در آن معتبار نیسات( .صااح جاواهر« )4۷ :133۶ ،لان یجعال اللاه
کاافران بار

للکافرین على المؤمنین سبیلا» (نساء .)141 ،آیه شاریفه هرگوناه سالطهاى را از جانا

مسلمانان نفى کرده .مفسران و فقیهان آیه را در مقام انشااء دانساتهاناد( .عوسای ،ج 14۶ :13۷3 ،5؛
حسینی مراغی ،ج  2بی تا )355 :بدین معنا که خداوند هی اانونى جعل نکرده که در پرتو آن کاافر
بر مسلمان سلطه پیدا کند .از این رو مسلمانان باید با عمل به اوانین الهى از هرگونه سالطه پاذیرى
در برابر دشمن بپرهیزند .فقها با استفاده از این آیه و دلائل دیگار ااعاده «نفاى سابیل» را اساتخراج
کرده و در مباحث مختلف فقهى ،هر جا که نوعى ولایت و سلطه کافر بر مسالمان مطارح باوده ،باا
استناد به این ااعده نفى کردهاند( .حسینی مراغی ،بیتا)351-351 :
دین مقدس اسلام هی گونه سلطهاى را که کافر بر مسلمان پیدا کند ،به رسمیت نشاناخته ،بلکاه
ولایت و عزت اسلام و مسلمین را بر همه ملتها و مکت ها مطرح سااخته اسات « .وللاه العازو و
لرسوله و للمؤمنین» (منافقون)3 ،
شبیه این آیه ،حدیث مشهور نبوى است «الاسالام یعلاو و لاا یعلاى علیاه»( .حرعااملی ،ج ،2۶
 )14 :133۷شهرت روایت که موج

ابول آن توسط فقها شاده ،آن را از بررساى ساندى باىنیااز
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از ااسام جهاد مىدانند از این رو آیات و روایات شامل این ناوع از جهااد هام ماىشاود هار چناد

کرده است( .حسینی مراغی ،بیتا )353 :فقیهاان از ایان حادیث «برتارى مطلاق اسالام» را اساتفاده
کردهاند ،نه تنها کفر بر اسلام برترى ندارد ،بلکه حتى با آن برابر هم نیست .معناى علاو و برتارى در
روایت ،سلطه و استیلاست و اهرا مقصود ،اثبات علو مسلمین در برابر پیروان مکات

دیگر است.

بدیهى است که هجوم دشمن به سرزمینهاى اسلامى به تسلط آنان بر شاؤون مختلاف زنادگى
مسلمانان منتهى مىشود و به حکم اسلام نامشروع است و دفاع در برابر این هجوم واج

مىباشاد.

چه اینکه تسلیم در برابر چنین هجومى ،که عزت و شرافت و برترى مسلمین را خدشهدار ماىکناد،
مجاز نبوده و از نظر ارآن و روایات محکوم است .مسلمانى وظایف و مسؤولیتهایى را باه هماراه
دارد و یکى از مهمترین آنها دفاع از دین ،مکت  ،جامعاه و سارزمینهاى اسالامى و جاان و ماال و
ناموس مسلمانها است ،هر چند دفااع از سارزمین ،شارف ،اساتقلال ،جاان و ماال و زن و فرزناد
برخاسته از فطرت انسان است و در هر مرام و مکتبى ضرورت دارد.
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تجزیه و تحلیل فقهی اختیارات حاکم اسلامی در جهاد و دفاع
در نگاه صاح

جواهر «اگر کفار بخواهند با حمله باه سارزمینهاى اسالامى ،اسالام را محاو و

شعائر آن را مندرس نمایند که نامى از حضرت محمد (ص) و شاریعتش باااى نماناد ،شابههاى در
وجوب جهاد نیست» (صاح جواهر )4۷ :133۶ ،ایشان دفاع از اساس اسالام و جامعاه اسالامى را
در برابر هجوم دشمن در زمان غیبت ،جهاد در راه خدا دانسته و در این زمینه به اعلااق ادلاه اساتناد
جسته است« .ظاهر غیر واحد کون الدفاع عن بیضة الاسلام مع هجاوم العادو فاى زمان الغیباة مان
الجهاد لاعلاق الادلة»( .صاح جواهر)13-13 :133۶ ،
شیخ جعفر کاشفالغطاء براى جهاد پنج اسم اائل است که یک اسم آن ابتدایى و چهاار اسام
نیز دفاعى است .گاه جهاد براى حفظ اساس اسلام در برابر هجوم کفار به سارزمینهاى مسالمین و
شهرها و روستاهاى مسلمانها است که هدفشان محو اسلام و حااکم کاردن کفار و نشاانههااى آن
است؛ گاه جهاد براى دفع متجاوزان به خون مسلمانان و نوامیس آنهاست؛ گاه جهااد باراى دفااع از
گروهى از مسلمانها است که با گروهى از کاافران درگیار شاده و خاوف اساتیلاى کفاار بار آناان
مىرود؛ و بالاخره گاه جهاد به منظور بیرون راندن کافرانى است که بر سرزمینهاى مسالمین مسالط
شده و نجات مسلمانان از دست متجاوزان است .ایشان در اداماه باا بیاان تکلیاف مسالمانان در راه
آزادسازى سرزمینهاى اسلامى با بذل آبرو و مال و سلاح و تدبیر ،این نوع از جهاد را برترین ااساام
جهاد شمرده و بزرگ ترین وسیله نیل به ارب الهى و افضل از جهاد ابتدایى براى دعاوت کفاار باه
اسلام مىخواند( .کاشف الغطاء)23۷ – 3 : 1333،
میتوان گفت ،تأکید فقها بر جهاد دانستن دفاع ،آن است که بگویند ارزشى که در مکتا

اسالام

براى جهاد در رکاب امام معصوم (ع) ترسیم شاده ،احکاامى کاه بار جهااد و مجاهاد در راه خادا
مترت

گشته ،منحصر به جهاد ابتدایى نبوده ،بلکه دفاع را هم در بر مىگیرد .براى این منظاور ،آناان

به عموم آیات و احادیث استناد کردهاند .معقول هم نیست آن هماه فضاائل کاه جهااد در راه خادا
دارد ،نصی

افرادى معدود شود که در زمان معین و محدودى در رکاب امام معصوم ماىجنگناد و

اکثریت مسلمانان مؤمن و با اخلاص که در عصر غیبت زندگى مىکنناد ،از آن محاروم باشاند .آیاا
کسى که براى رضاى خدا و دفاع از دیان او و جامعاه اسالامى و سارزمینهاى مسالمانان در برابار
هجوم دشمن از جان و مال خود مىگذرد ،با کسى که در زمان حضور در رکاب امام (ع) با دشامن
مىجنگد ،تفاوت دارد؟ بعید است که از نظر خداوند حکیم میان آنان تفاوتى باشد ،چرا کاه هار دو
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مال خود را در راه خدا فدا مىکند بیش از آن کساى اسات کاه در زماان حضاور چناین ماىکناد.
(میرزاییامی و گرجی)3۷3 :1331 ،
سلّار از فقیهان ارن پنجم هجرى در جهاد دفاعى ،اون امام یا نای

او را لاازم ندانساته و معتقاد

است« :مؤمنین در دفاع خویش در برابر دشمن چه بکشند و چه کشته شوند ،چاه مجاروح کنناد و
چه مجروح شوند عند الله ماجور و مثابند»( .مروارید1411،ه.ق ،ج )۶3 :3
سیدعلى عباعبایى ،صاح

«ریاض المسائل» نیز «دفااع در برابار هجاوم کفاار» را از مصاادیق

جهاد دانسته است( .عباعباییکربلائی )441 :133۶ ،دفاع از دین و مکت

باه هار صاورتى در برابار

مهاجمان کافر ،مشرک یا مسلمانان فاسق و باغى که کیان اسالام و جامعاه اسالامى یاا سارزمینهاى
مسلمین یا جان و مال مسلمانان را مورد هجوم ارار دهند ،اطعا جهاد در راه خداست.
مقایسه جهاد دفاعی و جهاد ابتدایى
در یک تقسیم بندى جهاد یا ابتدایى است و به منظور دعوت کافران به اسلام و برداشاتن مواناع
رشد و گسترش اسلام انجام مىگیرد ،و یا دفاعى .اکثریت ااعع فقها دفاع از کیان اسالام و مسالمین،
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در راه خدا جهاد کردهاند ،بلکه شاید بتوان گفت ادر و منزلت کسى که در زمان غیبت اماام جاان و

دفاع از سرزمینهاى اسلامى را اسمى از جهاد شامرده و آن را مشامول اعلاااات و عموماات ادلاه
دانستهاند و از این پندار که «آیات و روایات همگى مربوط به جهاد ابتدایى است و احکام جهااد بار
دفاع جارى نمىشود» ،پاسخ دادهاند .گرچه بین جهاد ابتدایى و جهاد دفاعى از نظر فاروع و احکاام
تفاوتهایى وجود دارد ،اما در بسیارى از احکام نیز با یکدیگر مشترکند  .فقیهان وجود تفاوتهاا را
در پارهاى احکام ،موج

خروج دفاع از دایره جهاد ندانستهاند .شهید ثانى در بیان ااسام جهاد ،پاس

از آنکه از جهاد ابتدایى سخن گفته ،اسم دوم جهاد را جهاد دفااعى دانساته ،هنگاامى کاه دشامنان
کافر بر مسلمانان هجوم آوردند و اصد تسلط بر سرزمینهاى اسلامى یا به اسارت گرفتن مسالمانان
یا گرفتن اموال و چپاول ثروتهایشان و یا تعرض به حاریم و زن و فرزناد آناان را داشاته باشاند،
زمان جهاد دفاعى است ( .شهیدثانی3 :1333 ،؛ همان)3۷2 :1333 ،
شیخ محمد رضا همدانى در رساله «ترغی

المسلمین الى دفاع المشارکین»  ،دفااع از مسالمانان

را جهاد در راه خدا خوانده و اهم اربات الهى شمرده است( .رجبی)213 :13۷3 ،
جهاد دفاعى از جهاتى بر جهاد ابتادایى تارجیح دارد و از اهمیات بیشاترى برخاوردار اسات و
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دامنه اسلام است ،اما جهاد دفاعى به منظور جلوگیرى از محو اسلام و از بین رفتن جامعه اسالامى و
حراست از استقلال و جان و مال و ناموس مسلمانها است.

 -1اطلاق وجوب جهاد دفاعى
اکثریت ااعع فقها با صراحت اعلام کردهاند که وجوب جهاد ابتدایى مشروط به شارایطى اسات
که به تفصیل در «کتاب الجهاد» مورد بحث ارار گرفته از آن جمله ،مارد باودن ،سالامت جسامانى،
حریت ،بلوغ ،حضور امام معصوم (ع) ،اون امام ،برخوردارى از امکانات مالى براى حضور درمیادان
جنگ و جهاد .اما هی یک از شرائط مذکور در جهاد دفاعى لازم نیست ،تنهاا اادرت و تواناایى بار
دفاع و مقاومت در برابر دشمن کافى است که جهاد بار انساان واجا

شاود  .درمیاان اادما شایخ

مفید(المقنعه ،ص )311ابن حمزه (وسیله ،به نقل از الجوامع الفقهیه ،ص )۶35ابن زهره (غنیة النازع،
به نقل از همان ،ص )533ابن براج (مهذب ،ج ،1ص )23۷ابى الحسن حلبى (شارو السبق ،باه نقال
از همان ،ص )33کیدرى در اصباح و در میان فقهاى اعصار بعدى علامه حلى (تاذکرو ،ج ،3ص1۶
و  )3۷شهید ثانى (مسالک الافهام ،ج ،3ص )3ابن فهد حلاى (المهاذب الباارع ،ج ،2ص )235ساید
على عباعبایى (ریاض المسائل ،ج ،۷صص )442 – 444شیخ حسن نجفاى (جاواهر الکلاام ،ج،21
ص )4۷و میرزاى امى (جامع الشتات ،ج ،1ص . )3۷5 – 3۷۶کاشف الغطاء و گروهى دیگار اائال
به اعلاق وجوب جهاد دفاعىاند که برخى از آنان با صراحت ایان فارع را مطارح کارده و شارائط
جهاد ابتدایى را در دفاع نفى کردهاند .کاشف الغطاء ضمن بر شمردن شرایط وجوب جهااد ابتادایى،
هی یک از آنها را در جهاد دفاعى معتبر نمىداند و تنها ادرت و عدم عجز را کافى مىشامارد  .وى
معتقد است همه افراد  -چه دور دست و چه نزدیک  -وظیفه دارند در سپاه مسلمین حاضر شاوند
و این وجوب ،کفایى است و مادامى که به مقدار نیاز جمع نشده باشند ،تکلیف بر عهده همه اسات
(کاشف الغطاء )231 :1333 ،حتى صاح
لشکر) ضررى دفع شود ،واج

ریاض مىافزاید« :اگر از کثارت ساواد (نیارو و سایاهى

است کاه اولیااى دیوانگاان و کودکاان ایشاان را در لشاکر اسالام

حاضر کنند( ».رجبی)31 :13۷3 ،
امامخمینی(ره) در باب «دفاع» و زوایاى مختلف آن در برابر هجوم نظاامى ،ااتصاادى ،سیاساى و
فرهنگى دشمنان اسلام معتقدند :دفاع از بلاد مسالمین در برابار دشامنى کاه باراى اسااس اسالام و
مسلمین خطر دارد ،به هر وسیله ممکن مانند بذل جان و ماال بادون های ایاد و شارعى واجا
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ااتصادى و وهان اسالام و مسالمین و ضاعف ایشاان ماىانجاماد ،از عریاق روشهااى مشاابه و
مقاومتهاى منفى مانند تحریم کالاهاى آناان و تارک ماراوده و رابطاه سیاساى و تجاارى واجا
دانستهاند( .امامخمینی(ره))4۶1 – 4۶2 :1335 ،
در جهاد ابتدایى اون والدین ،اون مولى براى عبد ،اون علبکار براى کساى کاه بادهکار اسات و
زمان بدهکارىاش فرا رسیده ،لازم است ولى در جهاد دفاعى فقها اون را معتبر نمىدانناد .چارا کاه
در برابر حمله دشمن ،اصل و هدف ،دفاع و ایستادگى در برابر دشمن است ،این تکلیاف بار عهاده
یکایک مسلمانها است ،چنین نیست که اگر مسلمان آزاد (احرار) توان دفااع نداشاته باشاند ،هماه
مسلمانان باید تسلیم دشمن شوند ،بلکه بر بردگان نیز واج

است و ماولى نماىتواناد ماانع او در

جهت دفاع از اسلام و مسلمین شود .چرا که به حکم عقل و شرع دفاع در برابر دشامن متجااوز در
مقایسه با لزوم اعاعت از والدین یا مولى از اهمیتبیشترى برخاوردار اسات .ااضاى ابان باراج در
پاسخ به این سؤال «اگر کسى دینى بر عهده داشت ،جهاد بر او واج

است یا ناه؟» ضامن تشاریح

صور مختلف و اینکه در صورت سر رسید بدهى اول باید بدهىاش را بپردازد ،نوشته اسات« :ایان
امر در صورتى است که جهاد بر او متعین نشده باشد ،ولى اگرجهااد بار او متعاین شاود و دشامن
سرزمین او را محاصره کند ،بر همه مردم جهاد و دفاع واج
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است .چه اینکه دفاع در برابر اساتیلاى سیاساى و ااتصاادى دشامنان را کاه باه اساارت سیاساى و

است و احدى نمىتواناد کساى را در

این وضعیت از دفاع باز دارد چه اینکه پدر و مادر مىتوانند شاخص را از جهااد بازدارناد مگار در
جهادى که بر شخص واج

عینى گردد»( .جواهر الفقه ;43 :نیز شیخ عوساى ،مبساوط باه نقال از

ینابیع ،ج)۷4 :31

 -۲عمومیت جهاد دفاعى
جهاد دفاعى تنها بر کسانى واج

نیست که از سوى دشمن مورد هجوم ارار گرفتاهاناد ،بلکاه

همه مسلمانان وظیفه دارند در مقام دفاع از مسلمانانى که در بخشى از سارزمینهاى اسالامى ماورد
تجاوز ارار گرفتهاند ،دفاع کنند و با جان و ماال خاود در راه خادا جهااد نمایناد  .بخصاوص اگار
کسانى که مورد حمله ارار گرفتهاند توانایى مقاومت در برابر مهاجمان را نداشته باشند .علاوه بار آن
احادیثى چون «من سمع مسلما ینادى یا للمسلمین و لم یجبه فلیس بمسلم» شاهدی بار ایان مادعا
است( .کلینی)1334 ،
شهید ثانى معتقد است« :جهاد دفاعى تنها بر مسلمانانى واج
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بلکه بر هر کسى که خبر از وضعیت مسلمین دارد ،واجا

اسات اگار نداناد کاه مسالمانان ماورد
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هجوم وااع شده توان مقاومت دارند و البته کسانى که به منطقه درگیرى نزدیکتر باشاند ،تکلیاف در
باره آنان بیشتر است( ».شهیدثانی .)3 :1333 ،کاشاف الغطااء نیاز آن را بار همگاان واجا

کفاایى

شمرده ،مادامى که به مقدار نیاز به دفاع برنخاساته باشاند ،تکلیاف از های کاس ساااط نماىشاود.
(کاشف الغطاء)231 : 1333 ،
شیخ محمدرضا همدانى در «رساله جهادیه» خود مىنویسد :جهاد ،مشروط باه وجاود اماام (ع)
یا نائ

خاص او نیست ،بلکه در زمان غیبت امام (ع) ،فقیه جامعشرایط مىتواند متولى جهاد شاود.

پس هرگاه مشرکین در مقام جنگ با عایفهاى از عوایاف مسالمین برآیناد ،هرگااه خاود آن عایفاه
کفایت در رفع شر آنها نمایند ،بر سایرین لازم نیست که به مقام مقاتله برآیند و اگار کفایات نکنناد،
بر کسانى که به آن عایفه نزدیکترند واج

است که به ایشان کماک و دفاع فتناه کفاار را از ایشاان

کنند و اگر اارب کفایت نکند ،بر اارب به اارب لازم است و هکذا به ترتی
هی یک اادام نکند همه مؤاخذ و معاا

تا رفع کفار شود ،اگار

خواهند بود و فراى نیست در وجوب اعانات میاان اینکاه

خوف بر دین باشد یا بر عرض و مال مسلمین که در هر صورت لازم اسات کاه اعانات نمایناد از
مسلمین که کفار بر ایشان هجوم آورده است ( ».رجبی)21۶ :13۷3 ،
در جهاد دفاعى در صورتى که به مقدار کافى نیارو باراى دفااع بسایج نشاوند ،حااکم اسالامى
مىتواند به اجبار و حتى تنبیه افراد آنان را به حضور در میدان دفاع حاضار کنناد« .مسالمانى» بلکاه
«شهروندى» در یک نظام حکومتى ،وظایفى را بر عهده انسان ماىنهاد .صااح

ریااض در حملاه

روسها به ایران این فتوا را صادر کرده و علت آن را چنین تشریح مىکند« :این حادثاه عظماى کاه
در این بلاد روى داده ،حادثهاى است که اگر چاره آن نشود خوفها از عاابت آن حاصل اسات . ...
بلکه رفته رفته اساس اسلام بى نظام خواهد شد » .ایشان درادامه تشویق و ترغی

مردم باه حضاور

در میدان و یارى دین خدا و رسول خدا را وظیفه علما مىشمارد( .علاماه حلاى باه نقال از یناابیع،
ج 1411 ،31ه.ق)41-41 :
سیره فقها در دفاع از سرزمینهاى اسلامى
وااعیات تاریخی بیانگر آن است که فقهای امامیه در دوران معاصر از اختیاارات حااکم اسالامی
فتوای جهاد دادهاند و علاوه بر آن ،خود در صف اول جهاد بر علیه ستم ارار گرفتهاند.
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ماجراى حمله وهابىها به سال 121۷ه به شهرهاى نجف و کربلا علما را براى دفاع از شاهر مقادس
نجف بسیج کرد و با مقاومت ایشان ،وهابىها شکستخورده و گریختناد ،ایان مااجرا در شارایطى
صورت گرفت که اکثر مردم از شهر گریخته بودند ،ولى به همت این فقیه شاجاع باه هماراه تعاداد
دویست تن از علما و مجاهدان راه خدا با مقاومت ،ایادى اساتعمارگر انگلایس را متفارق سااختند.
(آل محبوب141۶ ،ه.ق )32۶ :وى همچناین هنگاامى کاه باا هجاوم دولات اساتعمارگر روس باه
کشورهاى اسلامى ایران روبهرو شد ،به شاه ااجار اجازه تصادى امار دفااع از سارزمین اسالامى را
صادر کرد .پس از تبیین اینکه تصدى اینگونه امور در عصر غیبت وظیفه و حق مجتهادان اسات و
پیروى از ایشان واج

مىباشد ،در مرحله بعد که آنان از تصدى امار جهااد باه هار علتاى معاذور

هستند ،بر عهده کسانى است که داراى بصیرت و تدبیر و آگااهى از سیاسات و آشانایى باه دااائق
امور سیاسى و فرماندهى باشند و اگر در یک فرد منحصر باشد ،بر او واج
به نبرد با روسها و متجاوزان برخیزد و بر مردم نیز واج

عینى خواهاد باود کاه

اسات او را یاارى و مسااعدت نمایناد.

سپس مىافزاید« :چون اون گرفتن از مجتهدان با احتیاط سازگارتر و به رضایت پروردگاار جهانیاان
نزدیکتر و نشانه اوج بندگى ،تضرع در پیشگاه پروردگار عالم است ،من اگر از اهل اجتهااد باشام و
اابلیت نیابت از جان

مقالۀ پژوهشی :بررسی اختیارات حاکم اسلامی در حکم جهاد  /...حسین رجایی و همکاران

شیخ جعفر کاشفالغطاء فقیه نامور شایعى کاه در عصار فتحعلاى شااه ااجاار ماىزیسات در

سادات زمان را داشته باشم ،باه فتحعلاى شااه اون دادم کاه در جهات آمااده

کردن سپاه و اشون و مقابله با اهل کفر و عغیان و جحود اادام کند و مخارج لازم را براى ایان امار
مهم از مالیات و زکات و امثال آن تامین نماید ( ».کاشف الغطاء.)333 - 334 : 1333 ،
سید على عباعبایى صاح

ریاض در رساله جهادیه خود نوشت« :اى دینداران و اى مسالمانان

و اى شیعیان على بن ابى عال ! کجا به غیرت شما مىگنجد که به تسلط کفار و روس بر عارض و
مال و دولتشما رایت کفر افراشته و شهادتین از میان مسلمین برداشته شاود  .زناان مسالمه فاراش
کفار باشند و به جاى اعیاد محمدیه (ص) ،اعیاد مسیحیه متاداول گاردد؟ ( ». . .رجبای)23 :13۷3 ،
میرزاى امى در ماجراى جنگ افقاز ،بین روسیه تزارى و ایران که فتحعلى شااه باه حمایات علماا
نیازمند شد ،در پاسخ این سؤال که «در این اواات که عائفه روسیه به جان

ممالک محروسه ایاران

و سایر بلاد مسلمانان آمده و همت بر تسخیر بلاد اسلام گماشته و مانع از اجراى احکام دیان مسادد
امام (ع) مىباشند ،دفع ایشان شرعا واج

و لازم استبا ظان غلباه مسالمانان بار ایشاان یاا ناه؟»

نوشت« :هرگاه منظور نظر ایشان تغییر شرایع و احکام اسلام یا اویتبه نفوس و اعاراض مسالمانان
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و نه

و غارت اموال ایشان باشد ،بلى واج

است  .لکن على الاارب فالااارب و در هار عبقاهاى
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از اارب ،هرگاه جمعیتى هست که به بعضى از آنها کفایت در دفااع حاصال شاود ،بار هار یاک از
عوائف آنها واج

کفایى است و هرگاه جماعتى که نزدیک آنهاا هساتند و کفایات نماىکنناد ،بار

آنهایى که نزدیکترند به آنها ،واج
الا به اجتماع جمیع ،بر همه واج

است امداد به عنوان واج

کفایى و اگر کفایتحاصال نشاود

مىشود که اماداد کنایم و متعاین ماىشاود ( ».میرزایایامای و

گرجی )3۷۷ :1331 ،وى در ادامه همراهاى علماا باا مجاهادان و مادافعان از سارزمین اسالامى و
پوشیدن لباس نظامى را نه تنها خلاف مروت ندانسته ،بلکه مىافزاید« :آنچه گفتهاند که فقیاه هرگااه
متلبس به لباس جندى شود خلاف با مروت دارد در غیر صورت اتال و دفاع مشاروع اسات کادام
عالم از امیرالمؤمنین (ع) بالاتر است که اسلحه بر خود ماىآراسات و ااادام باه جهااد ماىنماود؟»
(میرزاییامی و گرجی )411 :1331 ،سپس در پاسخ پرسشى دیگر کاه از تصادى مجتهاد عصار و
اون او براى دفاع پرسیده شده بود ،نوشت« :این نوع مدافعه نه مواوف به اون امام است و ناه حااکم
شرع ،و بر فرض که مواوف باشد کجاست آن بسط یدى از براى حاکم شرع که خراج را بار وفاق
شرع بگیرد و بر وفق آن صارف غازات و مادافعین نمایاد؟ وکجاسات آن تمکان کاه سالطنت و
مملکتگیرى را نازل منزله غزاى فى سبیل الله کند؟» (میرزاییامی و گرجی)411 :1331 ،
اضافه بر رسالهها و فتواهاى جهادى که مربوط باه جناگ نخسات ایاران و روس در ساالهاى
 1213تا  1223بود و به انعقاد ارار داد گلستان منتهى شد ،رسائل و فتاواى دیگرى وجاود دارد کاه
مربوط به جنگ دوم ایران و روس است که در سال 1241ه آغاز شد .از جمله این رسالههاا ،رسااله
ملارضا همدانى (م 124۷ .ه) است که در سال  1233و در آستانه بروز جنگ انتشاار یافات و در آن
وظائف دولتمردان و فرماندهان و مردم را به تفکیک توضیح داده است( .همان)
سید محمد اصفهانى ،ملا محمد جعفر استرآبادى ،سید نصر اللاه اساترآبادى ،ساید محماد تقاى
ازوینى ،سید عزیز الله تالش ،حاج ملا عبدالوهاب ازوینى و ملا احمد نرااى نیاز از جملاه عالماانى
بودند که علاوه بر صدور فتوا بر جهاد با روسها ،کفن بر تان کارده و عاازم میادان جناگ شادند.
(سپهر)35۷ :1331 ،
مقطع دیگرى که علما براى مقابله با تجااوزات دولات روسایه وارد میادان نبارد شادند ،دوران
مشروعه است .روسیه در سالهاى  132۷تا  1323نیروهاى خود را در شمال ایران تقویات کارده و
مردم را تحت فشار ارار داد .این حادثه مقارن با حملاه اساتعمارگران ایتالیاایى باه عارابلس غارب
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خراسانى فتوایى به این مضمون صاادر کردناد« :بسام اللاه الارحمن الارحیم باه عماوم ایرانیاان و
مسلمانان هند! حمله روسیه به ایران و ایتالیا باه عارابلس غارب ،موجباات از باین رفاتن اسالام و
اضمحلال شریعت عاهره و ارآن خواهد شد .بر تمامى مسلمانان واج

است که اجتمااع نمایناد و

از دولتهاى خود خواهان رفع تجاوزات غیر اانونى روسیه و ایتالیا شوند و سکون و آراماش را تاا
زمانى که این غائله بزرگ رفع نشده بر خود حرام نمایند .ایان نهضات را علیاه متجااوزان بار بلااد
اسلامى جهاد فى سبیل الله و همانند بدر و حنین تلقى نمایند».
سید محمد کاظم عباعبایى یزدى نیز در برابر این تجاوزات ،همچنین تجااوز انگلایس باه جناوب
ایران عکسالعمل نشان داده و فتواى ویل را صادر نمود« :در این ایام که دول اروپاایى مانناد ایتالیاا باه
عرابلس غرب حمله نموده و از عرفاى روسهاا شامال ایاران را باا ااواى خاود اشاغال کاردهاناد و
انگلیسىها نیز نیروهاى خود را در جنوب ایران پیاده کردهاند و اسلام را در معارض خطرناابودى اارار
دادهاند ،بر عموم مسلمین از عرب و ایرانى واج است که خود را براى عق رانادن کفاار از ممالاک
اسلامى مهیا سازند از بذل جان و مال در راه بیرون راندن نیروهاى ایتالیاا از عارابلس غارب و اخاراج
اواى روس و انگلیس از ایران هی فروگذار نکنند ،زیرا این عمل از مهمترین فارایض اسالامى اسات

مقالۀ پژوهشی :بررسی اختیارات حاکم اسلامی در حکم جهاد  /...حسین رجایی و همکاران

(لیبى) بوده است .شیخ عبدالله مازندرانى ،سید اسماعیل صادر ،شایخ الشاریعه اصافهانى و آخوناد

تا به یارى خداوند دو مملکت اسلامى از تهاجم صلیبىها محفون بماند ( ».همان)233 :
محمد حسین امشهاى ،سید مصطفى کاشانى ،شیخ محمد آل شیخ صاح

جواهر ،سید محماد

سعید حبوبى ،محمد حسین حائرى مازندرانى و سید على تبریزى از جمله عالمانى بودند که درایان
مقطع با صدور فتاوایى مقابله با متجاوزان را فریضه مهم مسلمانان شامرده و هرگوناه همکاارى باا
آنان را موج

کفر و ارتداد و به منزله محاربه با مسلمانان دانستند( .همان)233 – 243 :

شیخ الشریعه اصفهانى ،در بیانیهای خطاب به علماى بازرگ ،امیاران ،ماردان عشاایر و ابایال و
ااشار مختلف مردم؛ از نقشهها و توعئههاى دشمنان اسلام که تحت پوششهااى فریبناده «تجاارت
با کشورهاى اسلامى» و «تاسیس مدارس و بیمارستانها» سلطه ااتصادى و فرهنگى و سیاساى خاود
را گسترش داده و مسلمانان را در شؤون مختلف زندگى باه خاود وابساته کردناد ،پارده برداشات.
(همان)253 – 2۶۶:
محمد تقى شیرازى درباره تصرف بغداد و گماردن حاکم دستنشانده به وسیله انگلساتان مای-
گوید« :حفظ ثغور مسلمین و بلاد اسلام واج

و سعى و کوشش در دفاع کفار از اهم فرائض الهیاه
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است( .همان) سید ابوالحسن اصفهانى هنگام ترک عراق باا صادور بیانیاهاى «حفاظ اسالام و بلااد
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اسلامى را تا آنجا که ادرت دارند» وظیفه دینى همگان بالاخص عرااىها شمرد و افزود« :لازم اسات
که سرزمین عراق را که مشاهد ائمه علیهم السلام و مراکز دینى ،در آنجاست از تسالط کفاار حفاظ
نموده و از نوامیس دینى آن دفاع کنیم( ».کاووسی و صالحی ،بیتا )11۷ :سیدعبد الحسین لارى نیاز
با صدور فتوایى در خصوص تجاوز نظامى انگلیس به جنوب ایران «جهاد و دفااع باا کفاار حرباى،
ابالیس انگلیس و اعوان ایشان و سد ابواب عمع» را واج

شمرده و هر کسى را کاه از ایان جهااد

سر باز زند ،مانند کسى دانسته که از جیش اسامه و امام عصر (ع) تخلف نماید( .سید لااری:13۷۷ ،
)453 – 454
پس از توعئه شوم انگلستان و آمریکا در مسلط کاردن صهیونیسام بار جهاان اسالام و غصا
سرزمینهاى اسلامى ،علما عکس العملهاى تندى از خود نشان دادند ،آیةالله شایخ محماد حساین
کاشف الغطا ،با ارسال پیامى به نخست وزیر پاکستان ،با اشاره به دشمنىهااى آمریکاا ،آن دولات را
به خاعر ارتباط با کشور متجاوز و ستمگر آمریکا مورد سارزنش اارار داد(.کاشاف الغطااء:135۷ ،
 )۶۶وى حل مسئله فلسطین را در گرو جنگ و جهاد با صهیونیسم و نابودى اسرائیل مىدانست ناه
التماس و ولت و دریوزگى و توسل به دشمنان صلح با اسرائیل(. .کاشف الغطاء)3 :135۷ ،
امامخمینی(ره) نیز در مقاعع مختلف زندگى خود بارها از ضرورت دفاع در برابر دشامنان اسالام
و مسلمین سخن گفتهاند .در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در ساال 134۶هاا.ش ،اعلاعیاهاى
صادر فرمودند« :اسرائیل به کمک استعمار ،ایام مسلحانه بر ضد ممالک اسالامى نماوده اسات و بار
دول اسلامى الع و امع آن لازم است .کمک به اسرائیل ،چه فروش اسالحه و ماواد منفجاره و چاه
فروش نفت ،حرام و مخالفت با اسلام است ،رابطه با اسرائیل و عمال آن ،چه رابطاه تجاارى و چاه
رابطه سیاسى حرام و مخالفت با اسلام است و باید مسالمین از اساتعمال امتعاه و اجنااس اسارائیل
خوددارى کنند( .روحانى)343 :1332 ،
در جای دیگری نیز درباره ضرورت جهاد دفاعی و مقاومات جهاان اسالام در برابار صاهیونیزم
فرمودند« :همه شیاعین مجتمعاند که نگذارند اسلام رشد کند و ما باید ایان معناا را در نظار داشاته
باشیم که باتمام اوا و تا آخرین نفرمان مهیا شویم و در راه خدا جهاد کنیم .دفاع از نوامیس مسالمین
و دفاع از بلاد اسلامى و دفاع از همه حیثیات مسلمین امرى است لازم و ماا بایاد خودماان را باراى
مقاصد الهى و دفاع از مسلمین مهیا کنیم و خصوصاً در این شرایطى کاه فرزنادان وااعاى فلساطین
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جان خود فریاد «یا للمسلمین» سر مىدهند ،با تماام اادرت معناوى و ماادى در مقابال اسارائیل و
متجاوزین بایستیم و در مقابل آن همه سفاکىها و ددمنشىها مقاومت و پایمردى کنایم و باه یاارى
آنان بشتابیم و سازشکاران را شناسایى و به مردم معرفى کنیم( .امامخمینی(ره) ،ج)43۷ :13۶4 ،21
امامخامنهای(مدظلاهالعالی) در باره اهمیت جهاد دفاعی و وجوب مقابله همه جانباه باا نفاوو و ساتم
اسرائیل غاص  ،حتی ایجاد روابط دیپلماتیک کشورهای مسلمان با آن رژیم میفرمایند« :هماه دنیاا
و بخصوص دنیای اسالام موظفاناد هار چاه میتوانناد باه تجهیاز ملات فلساطین کماک کنناد».
( 1333/15/1۷بیانات امامخامنهای(مدظلهالعالی)).
در جای دیگری نیز میفرمایند« :صهیونیستها فلسطین غص

شده را از روز اول به یاک پایگااه

تروریسم تبدیل کردند .اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلساطین و دیگار
ملتهای مسلمان است .مبارزه با این رژیم سفاک ،مبارزه با ظلم و مبارزه باا تروریسام اسات .ایان
یک وظیفه همکانی است 1411/12/1۷( ».بیانات امامخامنهای(مدظلهالعالی) در روز ادس)
نتیجه گیری
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اسلامى و لبنان  -یعنى حزب الله  -و مسلمانان انقلابى سرزمین غص

شده و لبنان با نثاار خاون و

در عول تاریخ اسلام هر گاه سرزمین اسلامى یا عازت و اساتقلال مسالمین در معارض تجااوز
بیگانگان ارار گرفته است فقها با احساس مسؤولیت وارد میادان شاده ،هام باا بیاان حکام خادا و
صدور حکم جهاد دفاعی ،مردم را به دفاع و ایستادگى در برابر دشمن ترغی

مىکردند و هم خاود

در عرصه جهاد دفاعی حضور مىیافتند .در مواردی نیز بر اساس شارایط زماان و مکاان و پویاایی
فقاهت در زمان غیبت معصوم (ع) ،على رغم تعارض با سلاعین و حاکمان جائر و واوف به اینکاه
آنان را غاص

منص

ولایت هستند ،هرگاه با هجوم متجاوزان به بلاد اسلامى مواجه ماىشادند ،بار

اساس ااعده دفع افسد به فاسد ،مجوز همکارى با سلاعین جائر را نیز صادر مىکردند .هم باه آناان
اون تصدى امر دفاع را مىدادند تا در این جناگ امار و نهاى و تصرفاتشاان مشاروع باشاد و هام
مقلدین را نسبت به جهاد دفاعی در مقابله بیگانگان به همکارى و مساعدت آنان فارا ماىخواندناد.
در دو سده اخیر که اوج هجوم دشمنان اسلام به بلاد اسلامى بوده و استعمارگران به دنباال شکساتن
ااتدار مسلمین و چپاول ثروتهاى آنان بودند ،حضور حماسه آفرین فقیهان شیعه بسیار برجستهتار
از مقاعع دیگر تاریخ فقه و فقهاست .گرچه حضور آنان در عرصه سیاسات و احسااس مساؤولیت
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و مواردى را هم که دشمنان با تحمیل اراردادهاى ااتصادى و سیاسى بر شؤون مسلمین تسلط پیادا
مىکردند ،شامل مىشود .از آنجا که حمله دشمن به سرزمینهاى اسلامى منحصر به هجاوم نظاامى
و پیاده کردن نیرو نیست ،بلکه راههاى به زنجیر کشیدن ملتها در موارد مختلف به صورت ناامرئى
و با نفوو در ارکان سیاسى ،ااتصادى و فرهنگى نیز انجام مىگیرد و بدون نیاز باه حضاور نیروهااى
مسلح با وابسته کردن مسلمین از نظر سیاسى ااتصادى و فرهنگى بر شؤون مختلف جامعاه اسالامى
سلطه پیدا مىکنند ،فقیهان با هوشیارى در اینگونه عرصهها نیز نقش آفریناى کارده و باا اساتفاده از
اختیار صدور حکم جهاد ،به مقابله با استعمارگران و دفاع از عزت و استقلال مسلمین پرداختهاند.
با توجه به بررسی متون دینی و فقهی درباره اختیارات حاکم اسالامی نسابت باه صادور حکام
جهاد دفاعی چنین برمیآید که اولاً حاکم اسلامی نقش کلیدی در اجرای حکم جهاد و دفاع از کیاان
حکومت اسلامی و عزت مسلمانان داشته ،ثانیاً این اختیارات ضامن تأمین امنیت امت اسلام و حفاظ
استقلال و بقای آن است؛ ثالثاً اختیارات حاکم اسلامی ،با در نظر گارفتن شارایط زماانی و مکاانی و
معطوف به پویایی فقه شیعه ،عامل اصلی در بسیج نیروها برای مقابله با دشمنان اسلام است؛ و رابعااً
این احکام فصلالختام جاری شدن حکم جهاد دفاعی در حکومت اسلامی است.
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