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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  حميد بھشتی

 ٢٠١۴ اگست ١۶

 جھاد و جھادگرا
  جھاديست ھا برای چه ھدفی جھاد می کنند؟

 
جھاد به معنی جنگ برای تبليغ اسالم، به جز محدود نمودن و تحريف اين قانون اسالمی :  مفھوم جھادۀ در بارءابتدا

  .تنيس

  

   معنای اوليه– ١

آنچه پس از فوت ) ١. ( اسالمی برای تحقق خالقيت خود بوده استۀ خود کوشش نطامی جامعۀجھاد به معنای اولي

پيامبر اسالم جانشينان وی از ميراث دينی او و به ويژه از جھاد ساختند، دين به شدت غير قابل درکی را که امروز 

  . ھست به وجود آورد

  

  جھاد توسط حکام زورگو ابزارسازی- ٢

وری اسالمی چنين معنا می شد که حکومت اسالمی موظف است برای تاد در زمان فتوحات و گسترش امپراجھ

بدين منظور علمای اسالم مجبور ) ٢. (مبارزه با کفار و به منظور مسلمان نمودن آنھا با نيروی نظامی اقدام نمايد

 مفھومی از جھاد ءبدينگونه بود که علما. سيج سربازان را ممکن سازند و امرای خود مشروعيت بءبودند برای خلفا

  )٣(» ال اکراه فی الدين«. را تقديم آنھا نمودند که خالف برخی از اصول تعالم اسالم می باشد

 

     جھاد در دوران استعمار- ٣
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وشش شد به کمک پس از تالشی خالفت و شکست ھای نظامی و تسلط قدرت ھای استعماری بر ممالک اسالمی ک

 دفاع از ميھن تفھيم ۀجھاد به عنوان وسيل. جھادر به مقاومت در مقابل استعمار مشروعيت داده، آن را تقويت نمايد

  )۴.(گشت و عنوان مجاھد به افراد فعال در مقاومت داده شد

  

  جھاد به ھنگام خودکشی امت- ۴

منطقی است که دفاع از خالقيت امت در صورتی که . رود کار میه  باورمندان به اسالم بۀ امت برای مجموعۀواژ

در حال نابودی خويش باشد، ديگر مطرح نخواھد بود و اين در صورتيست که گرايش ھای قوی و مذاھب مختلف 

در . ديگر را منھدم سازند ديگر قرار گرفته و بکوشند يک  اسالمی به صورت نظامی در مقابل يکۀدر جامع

به ھمين جھت نيز .  جامعه در گرو توافق و اتحاد آنھا برای جلوگيری از نابودی استاينصورت وجود و خالقيت 

شمار می رود اعالم نموده است که در زمان حاضر تمامی ه آيت هللا سيستانی که باالترين مرجع شيعی در عراق ب

 )۵. (مساعی نظامی مردم فقط تحت فرماندھی دولت عراق مجاز می باشد

  

  انی ھستند؟جھادگرايان چه کس

جھاد گرا يا جھاديست به کسانی گفته نمی شود که در سرزمينی تحت تسلط نيرھای اجنبی عليه اشغالگران مبارزه 

به آنھا مجاھد گفته می شود مانند مجاھدين افغانستان در زمان مبارزه با نيروھای اشغالگر يا مجاھدان . نمايند

اما اگر آنھا با انگيزه ھای دينی و از خارج برای . ھنگام مبارزه با استعمار فرانسه يا مجاھدين فلسطينیه الجزاير ب

. بدانھا جھاديست گفته می شود مانند جھاديست ھا در سوريه يا در عراق و نيجريه... کمک  به مجاھدان آمده باشند، 

االت بسياری مطرح ؤدر اين زمينه س. برای جھاد می جنگندبنابراين جھاديست ھا جنگندگان بين المللی می باشند که 

چه کسی بدين کار مبادرت می ورزد، به چه دالئلی، تحت چه شرايطی، چه کسی اينکار را سازماندھی : می گردند

تفاوت گذاری ميان مجاھد و ۀ ؟ پرسش ھای ديگری نيز در زمين... می کند، چگونه اينکار تأمين مالی می گردد و

البته اين نامگذاری از جانب غيرمسلمانان به دستجات . ا وجود دارند که مربوط به معيار اين تفاوت اندجھادگر

  .گونه حقانيتی را برای جھاد قائل نيستند جھادی داده شده و شايد بدين خاطر باشد که مخالفان اسالم ھيچ

فته است می توان پی برد، چگونه از مصاحبه ای که با يک جوان مسلمان تحت شرايط غير تبليغاتی صورت گر

 مزبور، موضوع درست در اين مورد است که ۀدر مصاحب. جھاديست ھای جوان را برای اينکار آماده می سازند

 سالگی در ١٩ در سن ٢٠١۴از اھالی فرانکفورت که در » انيس«دريابيم چگونه يک جھاديسِت جانباخته به نام 

 مصاحبه در اين ويديو جوان مسلمان ديگريست که دارای ويژگی ھای طرفِ . سوريه کشته شد، به جھاد پيوست

  .ھنی است که برای پيوستن به جھاد مناسب اندذ
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  ٢٠١۴ت گس ا۴لمان ا برگرفته از تلويزيون –ی مردن در راه خدا ويديو

www.youtube.com/embed/HSA4bmoO5GI  

بدو گفته اند اسالم به . شنيدن و اطاعت نمودن: می فھمدو آن را چنين » سمعنا و اطعنا« اين ويديو می گويد  وی در

االت باال ؤباره تمامی س او اطاعت می کند؛ اما از کی؟ اينجاست که يک. معنی صلح نيست بلکه به معنی تسليم است

  . جھاديست ھا معنا می يابندۀدر بار

  

  :پاورقی ھا

 ١٧شبستری در انجمن اسالمی شھر ھانور در  جھاد در اسالم، گزارش سخنرانی محمد مجتھد ۀ جزوۀ چکيد– ١

  )کمياب (١٩۶٩ جون

، ١٣٩٢ ]حوت[د اسفن١۴در سايت جرس » بازانديشی در مفھوم جھاد« به نقل از سيد احمد کاظمی موسوی در – ٢

آيت هللا «ی در ئو به نقل از سيد ھادی طباطبا. دیبه نقل از کتاب جھاد در اسالم مرحوم آيت هللا صالحی نجف آبا

 با اشاره به آراء رھبران فکری ١٣٩٣ ]سرطان[ تير٨در سايت مباحثات در » سيستانی و حکم جھاد اسالمی

  .مسلمانان ھمچون امام شافعی، عالمه حلی، شيخ طوسی، محقق ثانی و آيت هللا حسن نجفی

  . بقرهۀ سور٢٢۵ ت آي– ٣

  اشغالگرانيه  مبارزات مردم مسلمان افغانستان، فلسطين، الجزاير و سودان عل– ۴

  ی، ھمانجائسيد ھادی طباطبا– ۵

   :Tagsجھاد، مجاھد، جھاديست

 ٢٠١۴ت گس ا١۵

 

 


