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  چکیده
 میکـر قـرآن جهاد کبیر به معنای عدم اطاعـت از کفـار، اصـطالحی اسـت کـه در

افزاری برای  ازآنجاکه این نوع جهاد از نوع جهاد هوشمند و نرم .استشده مطرح 
له در ایـن ئمـس . دارددفاع از نظام اسالمی است، پـرداختن بـه آن اهمیـت جـدی

کان دارد برخـی بـا تأثیرپـذیری از تفکـر تجددگرایانـه، القـا پژوهش آن است که ام
 . اصطالح ژورنالیستی است و هیچ مبنـای علمـی نـداردًنند که جهاد کبیر صرفاک

خصوص در سیاست خـارجی، موجـب   سیاسی بهۀتواند در عرص چنین نگرشی می
 ای یکبیر دارای چه مبان شود که جهاد بنابراین، این سؤال مطرح می.  شودانفعال

 گمان بر این است کـه .تواند داشته باشد است و در سیاست خارجی چه بازتابی می
توانـد در  کبیر دارای مبانی متقن و منطقی اسـت کـه تبیـین درسـت آن مـی جهاد

ایـن مقالـه بـا نگـاه دینـی و . سیاست خارجی بازتاب و انعکاس جدی داشته باشـد
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 کبیـر و کاربـست آن در سیاسـت  تحلیلی به دنبال تبیین مبانی دینـی جهـادۀشیو
خارجی است و به این نتیجه دست یافت که بـا اسـتفاده از مبـانی دینـی همچـون 

تـوان جهـاد کبیـر را   وجوب نفی سلطه از دشمن می ومداری توحیدمحوری، عزت
  .دکرشناسی و بازتاب آن را در سیاست خارجی عملیاتی  مفهوم

  واژگان کلیدي
   تبری وکفار جی، اطاعت،کبیر، سیاست خار جهاد قرآن،

  مقدمه
 ۀامـان و خالـصان  مرهون تـالش و کوشـش بـی،های انسان پس از توفیق الهی تمام موفقیت

تواند هم در مسیر بازسازی نفس و مبـارزه بـا دشـمن درون  تالش انسان می جهد و .اوست

 شود و هم در مسیر جنـگ سـخت و مبـارزه بـا دشـمن نامیده می» جهاد اکبر«باشد که آن 

 ولـی ، اما جهاد دیگری که رنگ سیاسـی دارد.شود نامیده می» جهاد اصغر«بیرون باشد که 

اکنـون  آنچـه هـم. اسـت» جهاد کبیـر«آید،  کمتر از آن در ادبیات سیاسی سخن به میان می

شود، آن است که برخـی تجـددگرایان در داخـل  این موضوع میبه موجب اهمیت پرداختن 

کید مـی اکشور بر ضرورت ارتباط ب یـافتگی کـشور را  ورزنـد و شـرط توسـعه جهان غرب تأ

دانند و معتقدند اگر بخواهیم کارآمد باشیم، ناگزیر بایـد بـا  منوط به تکیه بر جهان غرب می

 اسالمی یا هر کشوری را همکاری ۀحل مشکالت جامع آنها تنها راه. جهان در ارتباط باشیم

توانیم تکنیک توسعه  می) ارتباط با غرب(  این شگرددانند و بر این باورند که ما با جهانی می

داران ایـن نگـرش  طـرف. یافته ملحق شویم را از غرب بیاموزیم تا به جمع کشورهای توسعه

 امـا ایـن نگـرش .توانند بدون غرب پیش رونـد  حیات خود نمیۀایرانیان برای ادام معتقدند

همـه راهکارهـای  ایـناز برخـورداری بـه  نـد کـه اسـالم باتوجـهکتواند این شبهه را القا  می

 بایـد ،جانبـه  همهۀپس جهت رشد و توسع.  کشور نیستۀاجتماعی و حکومتی، قادر به ادار

در ، اسـاس تبیـین مبـانی دینـی جهـاد کبیـر تواند بـر این پژوهش می. غرب را الگو قرار داد

توانـد  ن مـیار باشد و همچنیذگیران نظام جمهوری اسالمی تأثیرگ بخشی به تصمیم معرفت
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طراح اصلی . ای داشته باشد  سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز بازتاب سازندهۀدر حوز

 فرقـان بـه آن اشـاره ۀ سـور٥٢ ذیـل آیـه قرآن است که مفسران میکر قرآنکبیر،  بحث جهاد

 ،ای  امام خامنـه،کشور، رهبر معظم انقالب های اخیر مناسبت شرایط سال اما بهکردند؛ 

های ایجادشده از سوی جهان سـلطه، در دانـشگاه افـسری امـام  فت از چالشر جهت برون

   .) خرداد٣: ١٣٩٥ای،  خامنه(ساختند  آن را مطرح حسین

هـایی ماننـد کتـاب   در این موضوع پـژوهش،به تحقیقاتی که به عمل آمده است باتوجه

حدیث والیـت نیا از آثار مرکز مطالعات   تألیف مهدی سیاوشی و مهدی موسویریکب جهاد

 تـألیف عبـاس میکـر قرآن منظر از یانقالب یمبان :ریکب جهاد و کتاب دانشگاه امام حسین

 مفهـومی جهـاد کبیـر در گفتمـان سیاسـت ۀساز« ۀعبداللهی از انتشارات کتاب فردا و مقال

 انجـام یاسـالم حکومـتفـصلنامه  ٨٨شـماره منتشرشده در » خارجی مقام معظم رهبری

رو به مبانی دینی   پیشۀ اما مقال؛ندا هک از آنها به زوایایی از بحث اشاره کرداند که هری گرفته

بـا تحلیـل بـرآنیم این مقالـه در  .جهاد کبیر و بازتاب آن در سیاست خارجی پرداخته است

کبیـر   که براساس مبانی متقن و منطقی، جهادیمهای علمی به این نکته بپرداز مفاهیم و داده

تواند در سیاسـت خـارجی  آن میساختن و عملیاتی است  و امری الزم یرناپذای انکار آموزه

  .ای داشته باشد جمهوری اسالمی ایران نقش سازنده

  مفاهیم
شناسـی واژگـان  جهت تحلیل و تبیین درست مطالب موضوع، ابتـدا الزم اسـت بـه مفهـوم

  : جهاد، جهاد کبیر و سیاست خارجی پرداخته شودۀاصلی بحث، یعنی کلم

   جهادمفهوم
 در مبالغـه ، ، تـالش  مـشقت معنای   به که در لغت»هدج«  ریشه  از  است  عربی ای ِجهاد واژه

: ٢، ج ١٣٧٦؛ جـوهری، ٣٨٩: ٣، ج ١٤٠٩فراهیـدی، (  اسـت و توانایی  رسیدن  چیزی  نهایت کار، به
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رو برای دفع دشـمن و رانـدن ی جهاد عبارت است از پرداختن و صرف ن، به بیان دیگر.)٤٦٠

جهاد . ٢؛ جنگ و مجاهده برای راندن و دفع دشمن آشکار .١: آن که خود بر سه گونه است

 از .)٤٢٤: ١، ج ١٣٧٤راغـب اصـفهانی، ( جهـاد در مجاهـده بـا نفـس .٣؛ منیطان و اهـریبا شـ

اصـطالح   امـا در.)٢٧٤: ١، ج ١٣٨٧ازدی، (شـود  تعبیـر مـی »األعـداء ِقتـال« مجموع اینها بـه

   در متـون  واژه  این  اصطالحی  مفهوم ترین مهمولی شود؛ تواند در موارد متعددی بررسی  می

 خدا با   در راه  کردن مبارزه  یعنی؛  است از تالش خاص ای ، گونه نآ عام ، همانند کاربرد دینی

  و اعـتالی  گـسترش ، بـا هـدفباغیان و کافران با نبرد  دیگر خود در های  و دارایی ، مال جان

  . )٣٧٩: ١تا، ج  ؛ عاملی، بی٣: ٢١، ج ١٤٣٠نجفی، ( از آن دفاع یا شعائر داشتن و برپا اسالم

 یعلـ امـام کـهچنـان اسـت؛ یـیواال ارزش یدارا یاسالم و ینید یهاآموزه در جهاد

َإن الجهاد باب من أبواب الج«: ندیفرمایم
ِ
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نة فتحـه اللـهِ
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 لخاصـة أول ِ
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ِائـهیِ : ٢ ج ،١٤١٠ ،یثقفـ( ِ

 خـود مخـصوص یایاول ی بهشت است که خداوند به روی از درهای همانا جهاد در؛)٣٢٦

  .»گشوده است

  مفهوم جهاد کبیر
 دیـدگاه وجـود چنـد اما ازنظر اصـطالح ،معنای جهاد بزرگ است جهاد کبیر ازنظر لغت به

فال«: فرماید ای است که می  شریفهۀنوع جهاد، مستخرج از آیزیرا این  دارد؛
َ

تطع 
ِ ِ

ُ
 َنیِالکـافر 

ُجاهدهم َو
ًجهادا  ِبه ِ

کب ِ
َ

 ن در مرجـع ضـمیرا راز تعدد دیدگاه، اختالف مفسر.)٥٢: فرقـان( »ًرای

گرداننـد کـه در ایـن   برمـیقـرآن را بـه »به« برخی مفسران و دانشمندان ضمیر :است» ِبه«

 بـا آنـان جهـاد قـرآن ۀوسـیل  نکن و بهاطاعتاز کافران «: آیه این خواهد بودصورت معنای 

به ایـن معنـا، معنـای   باتوجه.)٢٢٨: ١٥، ج ١٣٩٠؛ طباطبایی، ٤٩٨: ٧تا، ج  طوسی، بی( »بزرگی بنما

 اما برخـی مفـسران و دانـشمندان دیگـر ؛خواهد بود» جهاد علمی «،اصطالحی جهاد کبیر

فال تطع« را به مصدر» به«ضمیر 
ِ ِ

ُ َ
 که در ایـن صـورت ،گردانند برمی» عدم االطاعه« یعنی» 

 بـا آنـان جهـاد ،اطاعـتوسیله عدم   نکن و بهاطاعتاز کافران « :معنای آیه این خواهد شد



  ١٢٥     واکاوی مبانی دینی جهاد کبیر و بازتاب آن در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

 

 ٦: ١٣٩٥؛ خامنـه ای،١٥٥: ٥، ج ١٤٠٦؛ سـبزواری نجفـی، ٨٧١: ٢، ج ١٤١٨فـیض کاشـانی، ( »بزرگی بنما

 ؛خواهـد بـود» اطاعت نکـردن از کفـار«، صطالحی جهاد کبیر از این منظر معنای ا.)خرداد

عـدم « دانند و هـم بـه  جایز میقرآنرا هم به » به« دیگری از مفسران نیز ارجاع ضمیر ۀدست

ــت ــی، ( »اطاع ــان، ١٤٢: ٣، ج ١٤١٢طبرس ــربینی، ١١٧: ٨، ج ١٤٢٠؛ ابوحی ــب ش ؛ ٢٧: ٣، ج ١٤٢٥؛ خطی

جهـاد « هـم در ،کبیـر  که در این صورت جهاد)٤٢: ٧، ج ١٤١٠؛ کاشانی، ٧٩: ١٩، ج ١٤١١زحیلی، 

 افزون بـر اینکـه بـسیاری از مفـسران ؛»عدم اطاعت از کفار«و هم در کاربرد دارد » علمی

  .معنا کردند» عدم اطاعت از کفار« معنای اصطالحی جهاد کبیر را

؛ زیرا گزینیم یبرمرا » معنای عدم اطاعت از کفار جهاد کبیر به« دوم، یعنی ۀاین مقاله نگردر 

هـای آن تلقـی  یکی از زیرمجموعـه» عدم اطاعت از کفار«عام است و » جهاد قرآنی و علمی«

 از مسلمانان در مقابـل کفـار آن اسـت کـه از آنهـا قرآنهای  اساس، از خواسته همین بر. شود می

تطـع ال َو« همچـونهـایی  اطاعت و تبعیت نکنند، که این گزاره بـا عبـارت) کفار(
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 و کـافران و منافقـان را ؛)٤٨: حجـرات( 

» کنـد ت مـییـخـدا کفا]  چـون[فرمان مبر، و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد کن و کارسازی 

ــا ایــن اوصــاف، منظــور از . همخــوانی دارد ــه آن اســت کــه همــب ــر در ایــن مقال  ۀجهــاد کبی

مقابـل  مداران و نخبگـان سیاسـت خـارجی، در  سیاستویژه بهاندرکاران در نظام اسالمی  دست

  .سرکردگی امریکا بایستند واز آنها اطاعت نکنند های جهان سلطه به گری ها و سلطه خواهی زیاده

  مفهوم سیاست خارجی
 وسـیلۀ بـهشـده  ریزی طرح ژی یا رشته اعمال ازپیشست از استرات اعبارت ١سیاست خارجی

ن، در چهـارچوب منـافع ّگیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهـدافی معـی تصمیم

توان گفـت سیاسـت خـارجی شـامل  طور خالصه می به. المللی است ملی و در محیط بین

هـا  ی ازسوی دولـتالملل  بین ۀتعیین و اجرای سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحن
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ها  ها، تدابیر، روش مشی مجموعه خط« تواند سیاست خارجی میبنابراین، . پذیرد انجام می

ارچوب هـو انتخاب مواضعی که یک دولـت در برخـورد بـا امـور و مـسائل خـارجی در چ

  .باشد. )٢٣: ١٣٦٦محمدی، ( »کند اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می

هـای  نامـه  با کشورهای دیگر مانند عقـد موافقـتیروابط کشورباید دانست که هر نوع 

های مذهبی یا   دانشجویان، برگزاری کنگرهۀتجاری و گمرکی، دریافت و پرداخت وام، مبادل

 الزاما نمی،های المپیک بازی
ٌ

حساب آیند و سیاست خارجی  توانند جزو سیاست خارجی به 

گیـرد  خارجی فقط آن دسته از روابط را دربرمـیسیاست . را باید از این دسته روابط تمیز داد

 ،بنابراین سیاسـت خـارجی. شود  می و از طرف آنان تصدیستها که ابتکار آن با حکومت

هـا و افـرادی کـه  هاست و از روابط گروه  حکومتۀامری رسمی است که هدایت آن به عهد

چنـین تعریـف  سیاسـت خـارجی را ،الملـلنیب روابط فرهنگ. استمتمایز  ندا غیررسمی

 دیگـرگیرندگان یک کشور در رابطـه بـا   تصمیمۀوسیل مشیی که به استراتژی یا خط«: کند می

 دستیابی به اهـداف ،شود و منظور از آن ریزی می المللی طرح های بین کشورها یا موجودیت

 بـر بنـا .)٢١-٢٠: ١٣٧٥پلینـو، ( »اند  منافع ملی تعریف و مشخص شدهۀپای ای است که بر ویژه

شـمرده گیرنـدگان کـشور  کـه از تـصمیم ،جهتـی را کـه دولـت: توان گفت این تعریف، می

  ۀ نگرش دولت به جامع ۀدهد و نیز شیو گزیند و در آن از خود تحرک نشان می برمی ،شود می

  .شود نامیده میالمللی، سیاست خارجی  بین

ت از یک سیاست خارجی عبارت اس« :در تعریف دیگر از سیاست خارجی آمده است

گیرنـدگان حکـومتی کـه  شده توسط تـصمیم ریزی طرح استراتژی یا یک رشته اعمال ازپیش

 ۀچوب منـافع ملـی اسـت کـه در صـحنراهـن، در چّمقصود آن دسـتیابی بـه اهـدافی معـی

  .)٢١٨: ١٣٨٣بابایی، ( »پذیرد ها انجام می سوی دولت المللی از بین

ه راه و راهبــردی اســت کــه بــر اســاس ایــن تعریــف، سیاســت خــارجی، نــوعی نقــش

ن و ّبه منافع ملی، به اهداف معـی الملل باتوجه  بینۀحکومت را در صحن گیرندگان در تصمیم

  .رساند شده می تعیین ازپیش
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معنـا کـه   بـدین؛ننـدک گروه دیگری سیاست خارجی را نوعی فعالیت مـرزی تلقـی مـی

ط درونـی یـا داخلـی  سیاست خارجی یک پای خـود را در محـیۀاران در عرصذگ سیاست«

اران سیاسـت خـارجی در ذگـ سیاست. گذارند و پای دیگر را در محیط بیرونی یا جهانی می

 » نقـش واسـط را ایفـا کننـد،کوشند میان دو محیط متفاوت این نقاط پیوند قرار دارند و می

  .)٢٧٨-٢٧٧: ١٣٨١ایوانز، (

خـارجی عبـارت توان چنین نتیجه گرفت کـه سیاسـت  می، بندی آنچه گذشت در جمع

و ل خـارج از کـشور ئ و روشی که دولت در برخورد با امور و مـسا، شیوهمشی خط است از

   .کند برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و منافع خود اتخاذ میالملل  بین

   با سیاست داخلیگوناگونهاي  پیوند سیاست خارجی در عرصه
کیـد مـی محققان روابط بین  یرو ورزنـد کـه سیاسـت خـارجی دنبالـه الملل بر این نکتـه تأ

هـای  توانـد در عرصـه کلی منفک از آن باشد و این مـی هتواند ب سیاست داخلی است و نمی

درمجمـوع سیاسـت « :آمـده الملـلبـین فرهنـگکـه در   چنـان؛مختلف خود را نشان دهد

و مبنا مختصات نظام سیاسی ازلحاظ ساختاری  این بر.  سیاست داخلی استۀخارجی دنبال

 ۀهـا در عرصـ هـا و هـدف  تبیـین منـافع، اسـتراتژیۀتواند نقش مـؤثری در شـیو رفتاری می

سیاسـت خـارجی « : در کـالم دیگـری آمـده اسـت.)٢١٨: ١٣٨٣بابایی، ( »الملل ایفا کند بین

ویژه تـابعی از نظـام اقتـصادی و اجتمـاعی و فرهنگـی کـشور  تابعی از سیاست داخلی و به

توان گفـت سیاسـت خـارجی هـر  اساس، می  براین.)١٥٠: ١٣٨٣راد، آقابخشی و افشاری ( »است

هــا متجلــی سیاســت داخلــی آن اســت و سیاســت خــارجی  نظـامی در بــسیاری از عرصــه

  . مستثنا نیست جمهوری اسالمی نیز از این قاعده

   سیاســت داخلــی اپیوســتگی سیاســت خــارجی بــ هــم پیونــد و بــه بــر امــام خمینــی

کید  در عرصه  فرهنگی بر این باورنـد کـه نیروهـای ۀایشان در عرص. دندکر میهای متعدد تأ

  ننــد کــه بتــوان کداخــل کــشور ازنظــر اخــالق، رفتــار و آداب و رســوم بایــد طــوری عمــل 
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، ١٣٨٩؛ موسوی خمینی، ١١٨: ١٣٩٥شیرودی،( جمهوری اسالمی را به جاهای دیگر نیز سرایت داد

  سیاسـت خـارجی و سیاسـت داخلـی پیوسـتگی  هـم  بـهۀردربـا  همچنین امـام.)٨١: ١٦ج 

  پیــروزی ملــت مــسلمان ایــران بــدون شــک سرمــشق « :دنــفرمای  سیاســت مــیۀدر عرصــ

 جهـان، خـصوصا ملـتۀدید خوبی برای سایر ملل ستم
ً

  هـای خاورمیانـه خواهـد بـود کـه  

  هـای عظـیم فـایق   بـر قـدرت،چگونه یک ملتی بـا اتکـا بـه ایـدئولوژی انقالبـی اسـالمی

   اقتـصادی کـه بخـشی ۀ اگر نظام اسالمی در عرصـ.)٣٣٣ :٤ج ، ١٣٨٩مینی، موسوی خ( »آید می

عنـوان الگـوی مناسـب  توانـد بـه  مـی،شود قدرتمند باشـد میشمرده از سیاست داخلی آن 

ــین ــصادی در ســطح ب ــشان دهــد و کــشور را از ســلط اقت ــل خــود را ن ــصادی در ۀالمل    اقت

  کوشـش خودکفـایی کـشاورزی  کـه امـام خمینـی  چنـان بخـشد؛الملل نجات  بینۀعرص

   همـین قـضیه در .)٤٤٣: ١٠همـان، ج ( دانـستند هـا مـی  ابرقـدرتۀسوی مهار سلط را گامی به

   نظــامی ۀمیلیــونی در عرصــ زیــرا وجــود بــسیج بیــست  نظــامی نیــز جــاری اســت؛ۀعرصــ

ــ ــان از روحی ــار و شــهادتۀو برخــورداری آن ــی، مــی  ایث ــد در طلب   سیاســت خــارجی  توان

نـشینی   نظامی، گرفتار انزوا و عقبۀدشمنان را در عرص تأثیرگذار باشد وجمهوری اسالمی 

  .)٣٨٧: ١٥همان، ج ( ندک

های مختلف اعم از  اساس، ازآنجاکه سیاست داخلی جمهوری اسالمی در عرصه براین

 توحیدی تنظـیم شـده، الزم ۀاساس اندیش فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و مانند آن بر

  .دشواساس همین اندیشه تنظیم   آن نیز براست سیاست خارجی

   آنها با سیاست خارجیۀکبیر و رابط مبانی جهاد
دهـی  تواننـد در سـامان های دینی است که هریک از آنها مـی فرض بر پیش جهاد کبیر مبتنی

به همین مناسبت در اینجـا بـه . سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نقش داشته باشند

  :شود شان با سیاست خارجی اشاره می  رابطهبرخی از آن مبانی و
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  خداشناسی
که انسان بداند خالق و رازق او کیست و بدانـد غیـر از خـدای ست خداشناسی به این معنا

ها به او نیاز دارند بـدون اینکـه او بـه   انسانۀخالق و رازق، خدای دیگری وجود ندارد و هم

کـه  چنـان؛ )٢١٩-٢١٦: ٢تـا، ج  ین شیرازی، بیصدرالد( ها یا هر موجود دیگری محتاج باشد انسان

ا أَی«: دیفرمایم قرآن
َ

ِها الناس أنتم الفقراء إلی الله والله هو الغنـُّی
َ ْ َ َْ َُ ُُ َّ َّ ََ

ِ ِ
ُ ُ َ ُ َّ ِ الحمُّیَ

َ ْ
دیـ

ُ
 ای ؛)١٥: فـاطر( 

 ۀ خداشناسی دارای گـستر».از ستوده استین د، و خداست که بییازمندیمردم، شما به خدا ن

 خدا، افعال خدا، توحید و یگانگی خـدا و یکه شامل شناخت صفات و اسماوسیعی است 

له در ایـن مقالـه و خاسـتگاه آن، در میـان ئمناسـبت طـرح مـس  امـا بـه؛شـود مانند آن مـی

تـرین و  شـود؛ زیـرا توحیـد از بنیـادی له توحیـد اشـاره مـیئموضوعات خداشناسی، به مس

 )٢٢ :١٤١٣سـبحانی، ( شریک و همتای خداوندترین مباحث اعتقادی است که بر نفی  ای ریشه

توجه اینکـه توحیـد فقـط درخور ۀنکت. کند خدا داللت می و درنتیجه بر عدم اطاعت از غیر

 فعل و عمل نیـز ۀحوز شامل مباحث توحید نظری و اعتقادی صرف نیست، بلکه توحید در

اساس،  براین. رد توحیدی داۀدارای اهمیت جدی است و عدم جواز اطاعت از کفار نیز ریش

فـرض  تواننـد مبنـا و پـیش میاست، برخی از مراتب توحید که از آنها توحید فعلی و عملی 

  :شود آنها اشاره می بحث ما قرار گیرند، که در اینجا به برخی از

طرح در این قسمت آن است کـه آیـا در شـئون مختلـف مپرسش  :اطاعت در دیتوح. ١

ن با کشورهای رشدیافته و مانند آن، نخبگـان سیاسـت مانند رسیدن به توسعه و همگون شد

اگرچـه در مـسیر ، قدرتی شان از صاحبان هر توانند در مشی خارجی جمهوری اسالمی می

 در ؟ای داده اسـت  آیا اسـالم چنـین اجـازه.بگیرند نند و از آنها الگوک اطاعت ،باطل باشند

عـت، اطاعـت از غیـر خـدا و ازآنجاکـه توحیـد در اطا: توان گفـت پاسخ به این پرسش می

ده اسـت، نخبگـان سیاسـت خـارجی در ارتبـاط بـا کـرغیرمنصوبان ازطرف خدا را منتفی 

ننـد کـه موجـب اطاعـت و کتوانند سیاست خارجی را طوری تنظیم  های بیگانه نمی دولت

های اسالم، انسان فقط بایـد  اساس آموزه زیرا بر ها شود؛ الگوپذیری باطل از آن دسته دولت
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بنابراین، توحید در اطاعـت یعنـی . ندکند اطاعت ا خدا یا کسانی که از طرف خدا مأذوناز 

 .)٥٨٩: ٢تـا، ج  طوسـی، بـی( انسان تنها از خدای تعالی فرمان برد و به فرمان غیر او تـن ندهـد

حق اطاعت اوال اساس، براین
ً

 زیـرا او مالـک و ١؛)١٦: تغـابن(  و بالذات مخصوص خداسـت

تـوان   از رسول خـدا و اوصـیای رسـول خـدا نیـز مـی،سپس با اذن خدا .خالق جهان است

   ٢.)٦٤: نساء( اطاعت کرد

مقابل توحید در اطاعت، شرک در اطاعت هست؛ به این معنا که اگر انـسان بـدون اذن  در

خدا از غیر خدا اطاعت کند، فاقد توحید در اطاعت است؛ چه رسد به اینکه از کفار اطاعـت 

َ وما« ذیل آیه شریفه م باقرکه اما کند؛ چنان ُیؤمن َ
ِ

ُأکثرهم ْ ُ َ َ
ِبالله 

َّ
إال ِ

ّ
ُوهم ِ َمـشرکون َ

ِ
ْ : وسـفی( ٣»ُ

شـرك«: کنندی معنا منی شرک را چن)١٠٦
ُ ْ

ٍطاعـة  ِ
َ َ

ُأطـاعوا  َ َ
الـش 

َّ
َطانْی َ

وأشـرکوا  
ُ َ ْ َ ِباللـه َ

َّ
ِطاعتـه یِفـ ِ

َ َ
 

شـیطان را ] یعنـی[عـت اسـت؛  در طاشرک] ه،یآ در شرک از مراد [؛ )٩٩: ٦٩ ج ،١٤٠٣ ،یمجلس(

با این وصف، سیاسـت » .شوند کنند و برای خدا در اطاعت کردن شریک قائل می اطاعت می

خــارجی جمهــوری اســالمی بایــد طــوری ســامان یابــد کــه موجــب الگوپــذیری باطــل و 

توان دریافت که اطاعت از  بنابراین، می. های جهان نشود آمیز از ابرقدرت پذیری شرک اطاعت

کند،  گر یا اطاعت از کسی که انسان را وادار به ذلت، پستی و گناه می های سلطه و دولتکفار 

قطعا مذموم است و موجب کفر و شرک مـی
ً

اسـاس، در  بـراین. )٤٧١- ٤٧٠: تـا خـوئی، بـی(شـود  

  شود باید حفظ شود؛ سیاست خارجی حس عزتمندی که با توحید در اطاعت تحصیل می

مبنای توحیـد  است سیاست خارجی جمهوری اسالمی برالزم  :تیحاکم در دیتوح. ٢

های غیرالهـی را طـاغوت  دهی شود؛ زیرا توحید در حاکمیت، حکومت در حاکمیت سامان

                                                       
فاتقوا«. ١

ُ َّ َ
َالله  َّ

استط َما 
َ َ ْعتمْ ُ ُواسمعوا ْ َ ْ ِوأط َ

َ وأنفقوا ُعوایَ
ُ
ِ
ْ َ خ َ

َ
ْألنفسکم ًراْی ُ

ِ
ُ ْ َ

ْومن  ِ َ وقُی َ
َ

َّشح  ُ
ِنفسه  ِ

ْ فأولئك َ
َ

ِ
َ ُ َ

ُهم  َالمفلحون ُ ُ
ِ
ْ ُ ْ

: تغابن (
 انفـاق] خـدا راه در [خودتـان بـرای مـالی و د،یببر فرمان و دیبشنو و دیبدار پروا خدا از دیتوان می تا پس ؛)١٦
  ».اند رستگاران آنان مانند، مصون شیخو نفس ّخست از که کسانی و د؛یکن

َوما«. ٢ َأرس َ ْ َلناَ
ْ

ْمن 
ٍرسول ِ

ُ إال َ
َّ
َطاعُیِل ِ َ

ِبإذن 
ْ
ِ ِالله ِ

َّ
 فرمـان بـه اینکـه بـرای مگـر نفرستادیم را پیامبری هیچ ما ؛)٦٤: نساء (

 ».شود اطاعت وی از خدا،
  ».گیرند می کشری] را چیزی او با [اینکه جز آورند نمی ایمان خدا به بیشترشان و«. ٣
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ون توحید ربوبی است؛ ئتوحید در حاکمیت از ش. )٧٧٤: ١٤١٢راغب اصفهانی، (کند  معرفی می

ن ّواننـد تکلیـف معـیت  و دیگـران نمـیصاحب و مالک مربوب است) پروردگار(ّیعنی رب 

کـه ازطـرف دشـمنان طراحـی  ١هـایی برخی قوانین و کنوانسیونپذیرش اساس،  براین. نندک

های دینی و منافع ملی نیز هماهنگی ندارنـد، نـوعی پـذیرش حاکمیـت  شوند و با آموزه می

هـای  اسـاس انگـاره شود و با توحید در حاکمیت همخوانی ندارد؛ زیرا بر میشمرده دشمن 

اوالو والیت حق حاکمیت  ،قرآنی
ً

 قـرآنکـه   چنـان؛بـه خداونـد اختـصاص دارد  و بالذات

َإنما« :فرماید می َّ
ُولیکم ِ ِ

ُالله َ ّ
ُورسوله  ُ ُ َوالذین ََ

ِ
َّ ُآمنوا َ َالذین َ

ِ
َّ

َیقیمون  ُ
َالصالة ِ ََّ

َویؤتون  ُ ْ َالزکـاة َ ْوهـم َّ ُ َ 

َراکعون ُ  همـان ؛انـد کسانی که ایمـان آورده شما، تنها خدا و پیامبر اوست و ّ ولی؛)٥٥: مائده( َ

  » .دهند حال رکوع زکات می دارند و در پا می کسانی که نماز بر

 اسـت،های حـصر  که از نشانه، »انما« ۀ شریفه حق حاکمیت و والیت با کلمۀدر این آی

: ٣، ج ١٣٧٢طبرسـی، ( انـد اختـصاص یافتـه اسـت به خدا و رسول او و کسانی که ایمان آورده

گر جهانی  های سلطه قدرت: توان گفت  با این اوصاف، می.)١٢-٨: ٦، ج ١٣٩٠ایی، ؛ طباطبـ٣٢٦

رو،  ازایـن. امروز هرگز ازطرف خدا مأذون نیستند و هرگز حـق حاکمیـت نخواهنـد داشـت

هـای غیرمـأذون ازطـرف خـدا ماننـد  حکومت ها مجوز ندارند از شود که انسان فهمیده می

 خـود را تحـت حاکمیـت آنهـا قـرار دهنـد و آنهـا را نند یاکهای صهیونیستی اطاعت  رژیم

نظام اسـالمی برخاسـته که  توحیدی ۀ هم با اندیش،عنوان الگو برگزینند؛ زیرا چنین عملی به

 سیاسـت خـارجی ةالرعایـ دارد و هم با منافع ملی که از اصـول الزمناز آن است همخوانی 

  ؛است منافات دارد

 بـه ایـن ؛توحید عملی، توحید در استعانت استیکی از مراتب : استعانت در دیتوح. ٣

: ١تـا، ج  رشـید رضـا، بـی( معنا که انسان از غیر خدا کمک نجوید و فقط از خدا کمک بخواهد

 که انحصار استعانت از خدای متعال قرآن اتترین آی  از صریح.)٢٦: ١، ج ١٣٩٠؛ طباطبایی، ٥٨

                                                       
1.Conventions. 
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ِوا«: مایدفر  حمد است که میۀ مبارکۀ سورپنج ۀرساند آی را می
َنـستع َاکّیَ ْ  شـدن مقـدم ».نیَ

اكّیإ «مفعولی ریضم
َ

 ،ییطباطبـا( است متعال خدای از استعانت انحصار ۀکنند انیب فعل، بر »

 َمـا َو«: اسـت کـرده انیب زین را استعانت در دیتوح راز میکر قرآن در خداوند. )٢٧: ١ ج ،١٣٩٠

ُالنصر ْ ْمن ِاال َّ
ِعندالله ِ ِ

ْ
ِالعز ِ

َ ْ
 و پیروزی جز از جانب خداوند توانای ؛)١٢٦: عمـران آل( میَالحک زی

   ».حکیم نیست

طور استقاللی منحصرا وقتی پیروزی به
ً

 نزد خداوند است و غیر از او همه نیازمند و فقیر 

توان به غیر از خدا استعانت جست و درنتیجه   نمی،)٩: ٤، ج ١٣٩٠طباطبایی، ( در گاه او هستند

توحیـد در اسـتعانت بـه نخبگـان سیاسـت .  نیـستز کفار صحیحکمک خواستن ذلیالنه ا

شکل ذلیالنه و تحقیرآمیز از دشمن درخواسـت کمـک ه دهد که هرگز ب خارجی هشدار می

َاسـتع«: ندیفرمایم  خود خطاب به قومحضرت موسی. نیدکن ِباللـه ُنوایْ
َّ

ُواصـبروا ِ
ِ

ْ : اعـراف( َ

   ». از خدا یاری جویید و پایداری ورزید؛)١٢٨

تـوان   به این نتیجه مـی،خواهی از خداوند به توحید در استعانت و انحصار کمک باتوجه

گری را نیز  طور طبیعی تبعیت و سلطه دست یافت که کمک خواستن از دشمنان و کفار که به

روست که دست رد زدن بـه دشـمن و کمـک  همین  و ازستپی خواهد داشت، صحیح نی در

 بحث خداشناسـی و مراتـب پایانای که در  نکته. شود نامیده مینخواستن از آنها جهاد کبیر 

است اینکه برقراری ارتباطات دیپلماتیک عزتمندانـه در سیاسـت خـارجی بـا گفتنی توحید 

 توحیدی نباشد، از منظر اسالم مـانعی ۀکه منافی با اندیش های غیرمسلمان درصورتی دولت

ست کـه هویـت اجتمـاعی و مـدنی انـسان و  طرفینی اۀ رابط،زیرا روابط دیپلماتیک ندارد؛

که دولتمردان بالد کفر خواهان امتیـازاتی   آنجاولی ؛کند آمیز آن را اقتضا می زندگی مسالمت

باشند که موجب تبعیت ذلیالنه از آنان و باعث وابستگی و ذلـت مـسلمانان شـود، پـذیرش 

بلشان مقاومت و ایستادگی  در مقاد با مفهوم توحید همخوانی ندارد و بایییها چنین خواسته

  ؛شود کبیر یاد می  جهادا عنوان از آن بقرآن که در ؛دکر



  ١٣٣     واکاوی مبانی دینی جهاد کبیر و بازتاب آن در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

 

 ویـژه بـهخـدا   غیـربهچگونه ممکن است انسان با وجود خداوند متعال،  :اعتماد به خدا  

 را منافقـان میکـر قـرآن د؟یـنما هیـتک آنهـا به وگری دارند اعتماد کند  کسانی که قصد سلطه

  : کندیه خداوند سرزنش م بیاعتمادیب خاطر به

ِهم الذ
َّ ُ َّقولون ال تنفقوا علی من عنـد رسـول اللـه حتـی َیَن یُ َ ِ

َّ َ
ِ

ُ ْ ََ َ ْ ِْ َ َ ُ ُ
ِ

ُ َ ُنفـضوا وللـه خـزائن َیُ َِ
َ

ِ
َّ
ِ َ ُّ َ ْ

ِالسماوات واألرض ولکن المنافق ِ
َ ُ َْ ََّ ِ َ َ َ

ِ
ْ َ ْ

ِ َن ال یَّ َفقهون َیَ ُ َ ْ
  .)٧: منافقون(

بـر اصـحاب رسـول خـدا انفـاق مـال : نـدگوی ند که مـیا ینها همان مردم بدخواها
هـای آسـمان و زمـین،  خزانـهکـه  درصـورتی ؛ پراکنده شـوند]ِاز گردش[مکنید تا 

 . فهمند نمی ولیکن منافقین ؛ملک خداست

روزی به دست انسان اسـت  های منافقی است که معتقدند رزق و این آیه پاسخ به انسان

: ١٩، ج ١٣٩٠طباطبـایی،( نـدکدسـتگیری فقـرا  و اگر دست از انفاق بردارند، کسی نیست که از

 سیاست خارجی باید ۀ در حوزویژه به اینجاست که کارگزاران نظام جمهوری اسالمی .)٢٨٢

توجه داشته باشند که با وجود خدا و همت واالی ملـت ایـران، از بیگانگـان کـاری سـاخته 

 ، برخی کـشورهای بیگانـههای نظر از خباثت با صرف. دکرتوان به آنها اعتماد  نیست و نمی

َّإن «: فرمایـد  نیـز مـیمیکر قرآنکه   چنان؛شود ای باز نمی ند و از آنها گرها آنها مانند ما انسان
ِ

ِالذ
َّ

ْن تدعون من دون الله عباد أمثالکمی ُ ُ َ ْ َ ٌ َُ
ِ ِ

َّ
ِ

ْ َ
ِ

َ ُ ْ َ
خوانیـد غیـر از  کسانی را که می همانا؛ )١٩٤: اعراف( 

 بـه نبـی قـرآن خداونـد در آیـاتی از ».وپا دست جز و بیجماعتی هستند مانند شما عا ،خدا

اطاعت از کفـار  طور طبیعی عدم به. ندکدهد که از کفار اطاعت ن  دستور میمکرم اسالم

العمـل آنـان از   موجب خـشم و عکـس،ایستادگی در مقابل آنان گر و نیز های سلطه و رژیم

فرمایـد   مـیگرامـی اسـالم یامبررو، خداوند به پ ازاین. قبیل تحریم اقتصادی خواهد شد

توجه باش و انتظار نداشته بـاش آنـان در ایـن صـورت بـا تـو در   اذیت و آزار آنان بیبرابر در

که در   چنان؛کند بنابراین، به خدا تکیه کن؛ چون خدا تو را کفایت می. صلح و سازش باشند

ِوال تطع الکافر«: فرماید ای می آیه ِ
َ ْ َ

ِ ِ
ُ ِن والمنافقیَ ِ

َ ُ ْ َ ِن ودع أذاهـم وتوکـل علـی اللـه وکفـی باللـه یَ ِ
َّ َّ َ

ِ
َ ََ ََّ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ

ِوک
الیَ

ً
و کافران و منافقان را اطاعت مکن، و به آزارشان اعتنـا مکـن، و بـر خـدا  ؛)٤٨ :احزاب( 
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توانـد در  اساس، توحیـد در توکـل مـی براین» .توکل نما که خداوند برای وکالت کافی است

عنوان اصل جریان داشته باشد و به نخبگان سیاسـت  ی بهسیاست خارجی جمهوری اسالم

توان صبر  توان اعتماد کرد و به امید کمک دشمن نمی خارجی هشدار دهد که به دشمن نمی

  ؛کرد و چشم به انتظار ماند

ازآنجاکه در قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران، سیاسـت خـارجی  :عزت اسالمی 

منـصور، ( پذیری بنا نهاده شده است  نفی هرگونه ذلتمبنای عزتمندی و جمهوری اسالمی بر

 بر نخبگان سیاست خارجی الزم است عزت اسالمی را در تاروپود آن جـاری و ،)٨٤: ١٣٧٧

های بیگانه  نند و هرگز مقهور قدرتکساری بدانند و روابط دیپلماتیک را بر آن اساس تنظیم 

 چـشم و ذهـن برخـی را پـر ،ی کفرهای ظاهری دنیا گاهی ممکن است زیبایی نشوند؛ زیرا

کرده باشد و معتقـد باشـند کـه اگـر بخـواهیم در دنیـای امـروز عزیـز باشـیم، الزم اسـت 

اساس نظر آنهـا رأی بـدهیم و  عنوان قدرت برتر بپذیریم و بر های مطرح جهان را به ابرقدرت

ایـن  که دیـن مقـدس اسـالم بـرخالف  درصورتی؛نیمکآنان را رهبر و کدخدای جهان تلقی 

ِالـذ«: فرماید ترین منبع دین اسالم می عنوان مهم  بهمیکر قرآندیدگاه نظر دارد و 
َّ

َتخـذون َیَن ی ُ
ِ

َّ

ِالکافر ِ
َ ْ

ِن أولی
ْ َ ِاء من دون المؤمنَیَ ِ ِ

ْ ُ ْ
ِ

ن أیُ
َ ِبتغون عندهم العزة فـإن العـزة للـه جمَیَ

َ
ِ

ّ
ِ

َ َ ُ ََّ َّ
ِ ِ

َّ َ
ِ

َ ْ ُ َ
ِ

ُ  ؛)١٣٩: نـساء( ًعـایْ

 آیا عزت و آبرو نزد آنـان ،کنند جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می ها که کافران را به همان

   ».ها از آن خداست  عزتۀجویند؟ بااینکه هم می

 عامل عزت انسان جز خداوند متعال و اولیـای او کـس دیگـری ، شریفهۀاساس این آی بر

 از نبـی  اعـم، اولیای خـدا ورو، عزت تنها در والیت و سرپرستی خدا ازاین. تواند باشد نمی

. یابـد الشرایط در عصر غیبت، ظهور مـی  و مجتهد جامع، امامان معصوممکرم اسالم

است و ملک نیز مختص خداست و تنها خداست که آن را به هرکس » ملک«عزت از فروع 

  : فرماید  میقرآنکه   چنان؛)١١٥: ٥، ج ١٣٩٠طباطبایی، ( کند بخواهد اعطا می

ِقل
َّاللهم ُ ُ َمالك َّ

ُالم ِ ِلكْ
ِتؤت ْ

ْ َالملك یُ ْ ُ ْمن ْ ُتشاء َ ُتنزع َو َ
ِ

ْ َالملـك َ ْ ُ ْممـن ْ َّ ُتـشاء ِ ُّتعـز َو َ ِ
ْمـن ُ َ 

ُتشاء ُّتذل َو َ
ِ

ْمن ُ ُتشاء َ   .)٢٦: عمرانآل( َ



  ١٣٥     واکاوی مبانی دینی جهاد کبیر و بازتاب آن در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

 

 بارخدایا، ای پادشاه ملک هـستی، تـو هرکـه را خـواهی ملـک و ]ای پیغمبر[بگو 
ه را خـواهی سلطنت بخشی و از هرکه خـواهی ملـک و سـلطنت بـازگیری، و هرکـ

 هر خیر و نیکـویی بـه دسـت توسـت و .عزت دهی و هرکه را خواهی خوار گردانی
  . تنها تو بر هر چیز توانایی

مقابـل دشـمن  دهـد کـه در مـیهـشدار های متعدد به مـسلمانان   به مناسبتمیکر قرآن

فال«: دیفرمایم کهچنان د؛یکنایستادگی 
َ َ

ُتهنوا 
ِ
َ

ُوتدعوا  ْ َ إلی َ
َ
ِالسلم ِ

ْ ُأنتمَو َّ ُ َ
َاألعلون  ْ َ ْ َ ْ

ُوالله  َّ ْمعکـم َ ُ َ َ 

د و خداونـد بـا ینکه شما برتری باا؛دی سازش دعوت کنبه تا د،ینورز سستی پس ؛)٣٥: محمد(

گـر ماننـد  مسیر مبارزه با دشمنان سلطه دهد که اگر در  این آیه به همه هشدار می».شماست

کنید، خسته نشوید و بـا اظهـار مریکا و صهیونیسم صبر و استقامت داشته باشید، سستی نا

طوسی، ( ضعف و ناتوانی دشمن را دعوت به صلح و سازش نکنید، بر آنان پیروز خواهید شد

  ؛)١٦٢: ٩، ج ١٣٧٢؛ طبرسی، ٣٠٨: ٩تا، ج  بی

 جـستن ی دوریمعنـا  بهسد،ینویم راغبکه  تبری در لغت چنان :وجوب تبري از دشمن   

در زبـان عربـی کـسی کـه از مرضـی شـفا . است است که مجاورت با آن ناپسند یزیاز چ

ِبرأت من المرض«: دیگو ابد میی می
َ ََ ْ َ

ِ
ُ ْ ا وقتـی بـا کـسی قطـع رابطـه ی ».ماری رها شدمیاز ب: َ

ٍرأت مـن فـالنَب«: دیگو کند می می
ُ َ

ِ
ُ ْ  و کنـاره م از او دوری جـست؛)١٢١: ١٤١٢ی، اصـفهانراغـب ( َ

 ، جامعـه یـاانیـجر، دوری جستن از فـرد  در ادبیات سیاسی عبارت است ازتبری» .گرفتم

برائـت در گـر، یان دیـ به ب.گری باشند پی سلطه نداشته و در که جهت الهی ای هیئت حاکمه

ابراز تنفر از کسانی که بـا والیـت   و)١٥: ١٣٦٢ای،  خامنه(  باطلۀعنی جدا شدن از جبهی اینجا

ابراین، بر نخبگان سیاسی در بن. ندا  و جانشینان آنها مخالف، ائمه معصومخدا، پیامبر

مریکا و رژیـم نامـشروع اای همانند دولت   هر هیئت حاکمههسیاست خارجی الزم است ب

د و از آنـان تبـری نـنک ابـراز تنفـر نـدا اسرائیل که همراه و همگام با شیطان و اولیای شـیطان

کیـد  در آیات متعددی به تبری جـستن از کفـار و دشـمنان اسـالمیکر قرآند؛ زیرا نجوی م تأ
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را » پـذیرش والیـت دشـمن«ای   در آیـهقرآن. شود ای از آنها اشاره می  که به نمونه،ورزد می

 :داند ّحجت بین و آشکار بر عقاب شدن انسان می

أ ای
َ

ُآمنـوا َنیَّالـذ َهـاُّی ُتتخـذوا ال َ
ِ َّ ِالکـافر َ

ِأول َنیْ ْ َ
ْمـن َاءیـ ِدون ِ

ِالمـؤمن ُ
ْ ُ أ َنیْ

َ
َدونیـُتر  ْأن ُ َ

 
ُتجعلوا َ ْ ِلله َ

ّ
َعل ِ ْکمْیَ ًسلطانا ُ ْ   .)١٤٤: نساء( ًنایُمب ُ

گاه خـود قـرار  یهتک ّکافران را ولی و مؤمنان، از غیر ،اید	ای کسانی که ایمان آورده
 پیـشگاه خـدا خـود در دلیل آشکاری برضد ]،با این عمل[ خواهید	 آیا می.ندهید

  دهید؟ قرار
 ۀ در این آیمیکر قرآن. کند عقاب نمیگاه انسان را بدون حجت و دلیل آشکار  خداوند هیچ

ّرا ولی و سرپرست قرار دادن، حجـت آشـکار ) کفار(مؤمنان  کند بر اینکه غیر شریفه اشاره می

در شـرایط فعلـی ( شریفه اتصال و ارتبـاط مؤمنـان ۀبنابراین، در این آی. است بر عقاب انسان

کـه  طـوری با کفار، بـه) می دانستهای مستقر در نظام اسال توان منظور از مؤمنان را انسان می

شـدت نهـی شـده اسـت  مؤمنان والیت و سرپرستی کفار را بپذیرند و از آن تبعیت کننـد، بـه

مرحوم فیض کاشـانی . )١١٨: ٥، ج ١٣٩٠؛ طباطبایی،١٩٩: ٣، ج ١٣٧٢؛ طبرسی، ٣٦٧: ٣تا، ج  طوسی، بی(

تبـری . )٥١٤: ١، ج ١٤١٨فیض کاشـانی، (داند  مواالت با کفار و مماشات با آنان را دلیل بر نفاق می

  : فرمایند  میقدر مهم است که امام صادق جستن از کفار و دشمنان دین آن

ُتلبسوا َال َ ْ َلبـاس َ َ ِأعـدائ ِ َ ْ َ
َوال ی ُتطعمـوا َ َ ْ َطعـام َ َ ِأعـدائ َ َ ْ َ

َوال ی ُتـسلکوا َ ُ ْ َمـسالك َ
ِ َ ِأعـدائ َ َ ْ َ

 ی
ُفتکونوا ُ َ ِأعدائ َ َ ْ َ

َکما ی ْهم َ ِأعدائ ُ َ ْ َ
  . )٣٤٨: ٢، ج ١٣٨٥صدوق، ( ی

لباس دشمنان من را نپوشید و طعام دشمنانم را تناول نکنید و راه دشمنان مرا طی 
  . طور که آنها دشمن من هستند  همان، پس شما نیز دشمن من خواهید شد.نکنید

 ؛تواند هویت دینی و فرهنگـی انـسان را تغییـر دهـد اطاعت و تأثیرپذیری از دشمن می

آثـار نفـوذ مـسیحیان را ) اسپانیای فعلی(  اندلس اسالمیش بهخلدون در سفرکه ابن  چنان

ها و بسیاری از حاالت، حتـی در  ها، مدال بینم آنان را که در لباس چنان می «:دبین چنین می

کننـد کـه  جوار خود تقلید می ها از اجانب هم ها و خانه ها بر دیوارها و کارخانه ترسیم تمثال
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ابـن (»  اجانب بر آنهاسـتیفهمد این عالمت استیال  می،زروی خرد بنگردای که ا هر بیننده

  ؛)١٢٤: تا خلدون، بی

 ۀیکـی از اهـداف مهـم انقـالب اسـالمی ایـران، جلـوگیری از سـلط :وجوب نفی سـلطه   

اساس آن سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیـز شـکل گرفتـه  ها بر کشور بود و بر ابرقدرت

منـصور، (ر قانون اساسی جمهوری اسالمی بـه آن اشـاره شـد این از مواردی است که د. است

 نخبگان سیاست خارجی در عملیاتی کـردن اصـل ۀبنابراین الزم است همت هم. )٨٤: ١٣٧٧

اساس، هر  براین. اساس آن تنظیم کنند های خود را بر  بیگانگان باشد و سیاستۀمبارزه با سلط

آمیـز داشـته  گر ارتبـاط دیپلماتیـک مـسالمتهای دی اساس عدالت با دولت تواند بر دولتی می

هـای سیاسـی اسـت و دولـت جمهـوری  ناپذیر در نظام های اجتناب باشد و این یکی از شیوه

ای   و روایـات، قاعـدهقـرآناسـاس  اما دانشمندان مسلمان بر. اسالمی نیز از آن مستثنا نیست

دیـن یـا حکومـت اسـالمی تواند بر  اساس آن، هیچ دین یا حکومتی نمی تأسیس کردند که بر

 فقهی ۀاین قاعد. )٧٢٧: ١٤٢١موسوی خمینی، (تسلط داشته باشد و چنین سلطنتی را حرام دانستند 

ْولن «: فرماید ای است که می  شریفهۀمستند به آی َ ِجعل الله للکافرَیَ ِ
َ ْ َّ

ِ
ُ َ َ ِن علـی المـؤمنیْ ِ

ْ ُ ْ َ َ ِن سـبیَ
َ ال یَ

ً

  » .دکرط باز نخواهد تسل راه مانیان نسبت به اهل ا کافریگاه براچی و خداوند ه؛)١٤١: نساء(

 باشند، ملتزم خود مانیا بر که یزمان تا مؤمنان که افتیدر توانیم فهیشر ۀیآ نیا اساس بر

 چی هـی جـاباشـد، مانیا یوقت رایز؛ )١١٦: ٥، ج ١٣٩٠ ،ییطباطبـا(بر کفار غلبه خواهند داشت 

ُتهنـوا ال َو«: دیـفرمای مقرآن که چنانست؛ی نینگران
ِ
َ

ُتحزنـوا ال َو  َ ْ َ
ُأنـتم َو  ُ ْ َاألعلـون َ ْ َ ْ َ ْ

ْإن 
ْکنـتم ِ ُ ْ ُ

 

ِمؤمن ِ
ْ  اگـر ایمـان داشـته ، و غمگین نگردید و شما برتریـددی و سست نشو؛)١٣٩: عمران آل( َنیُ

بنـابراین، . ن ممنـوع اسـتامؤمنبرضد ای   هر نوع سلطه، نفی سبیلۀاساس قاعد بر» .دباشی

 حاکمیتی، ۀ ادعایی، سلطه در استدالل، سلطۀفیزیکی، سلط ۀسلط زای اعم ا نوع سلطه هر

قیمـومتی، فرهنگـی، تکنولـوژیکی، اطالعـاتی، امنیتـی، اقتـصادی،  ۀسلطحقوقی،  ۀسلط

 و هـیچ مـسلمانی نبایـد  اسـت مـسلمانان ممنـوعبرضـدواسطه   باواسطه و بی وخانوادگی

 قرآنکه است  دشمن، جهادی بزرگ گری مقابل سلطه بنابراین، مقاومت در. پذیر باشد سلطه
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موضـوع تحـریم تنبـاکو و تـوان گفـت  اسـاس، مـی بـراین. کنـد از آن، به جهاد کبیر یاد می

 جمهوری اسالمی در سیاست خارجی، برآمده از ،کاپیتوالسیون و اصل نه شرقی و نه غربی

  .  قاعده استهمین

  بازتاب جهاد کبیر در سیاست خارجی
 آن است که قوانین ،ون اساسی جمهوری اسالمی به آن تصریح شده کلی که در قانای قاعده

 بلکـه در ،تنها در سیاست خارجی بنابراین، نه. جا رعایت شود و مقررات اسالم باید در همه

امور کشور جمهوری اسالمی ایران اعم از سیاست داخلی، فرهنگی، اقتصادی و مانند همه 

کـه در   چنان؛و سیاست خارجی نیز از آنهاست شودآن باید مقررات و اصول اسالم مراعات 

ی، مـالی، یـ قـوانین و مقـررات مـدنی، جزاۀکلیـ«: اصل چهارم قانون اساسی آمـده اسـت

. اساس موازین اسالمی باشند اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر

 »ررات دیگر حاکم است اصول قانون اساسی و قوانین و مقۀاین اصل بر اطالق یا عموم هم

 سیاست خـارجی جمهـوری استتوان دریافت که الزم   با این فرض می.)٢٤: ١٣٧٧منصور، (

پذیری و منتفی دانـستن پیـروی از  نوع سلطه اساس عزت اسالمی و نفی هر اسالمی ایران بر

 زا ن،یبنـابرا. شـود میتنظـ است، آن نّیمب ریکب جهاد نییتب در یالهدشمنان اسالم که وحی 

 لیسـب ینف ۀقاعد ران،یا یاسالم یجمهور یخارج استیس بر حاکم یاهی و پایادیقواعد بن

ْلن « فهیشر ۀیآ که است َ
ِجعل الله للکافرَی

ْ َّ
ِ

ُ َ َ ن علیْ
َ َ ِ المـؤمنیَ

ْ ُ ْ
َن سـبی الیَ

ً
 ثی و حـد)١٤١: نـساء( »

ُاإلسالم«معروف  َ ْ
ِ
ْ

علوَی  
ُ وال ْ

َ علیُی َ
َ عل ْ

َ ُوالکفار ِهْیَ َّ ُ ْ ِبمنزلـة َ
َ
ِ
ْ َ

المـوتی ِ
َ ْ َ ْ

 از )٣٣٤: ٤ ج ،١٤١٣صـدوق، ( » 

پذیری،  مدلول این قاعده آن است که هرگونه سلطه.  دارندتیحکا آن بر اسالم مکرم ینب

وادادگی مسلمانان شـود، استبداد و استعماری که موجب نفی استقالل و هرگونه وابستگی و 

توان گفت اجرای این قاعده در سیاسـت خـارجی جمهـوری  با این وصف می.  استمنتفی

سـوم قـانون اساسـی و صـدوپنجاه اساس اصل یک است و بر» وتو«اسالمی ایران نوعی حق 

جمهوری اسالمی ایران، هر نوع قراردادی در روابـط خـارجی اعـم از سیاسـی، اقتـصادی، 
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، مـردود و باطـل شود مسلمانان ۀ و مانند آنکه موجب تسلط کفار بر جامعفرهنگی، نظامی

شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، بخـش . )٨٤: ١٣٧٧منصور، (است 

که براساس شرع مقـدس اسـالم بنـا نهـاده شـده و است اعظمی از کل سیاست اصل نظام 

حیـث کـه اصـول مـرتبط بـا سیاسـت  نازای. اند دارای قواعد و اصولی است که بر آن حاکم

تـوان   می،)همان(است بر همین قاعده  خارجی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبتنی

افـزاری و   نـرمۀ به عدم اطاعت از کفار معنا شده و نوعی مبـارزقرآن  که در،گفت جهاد کبیر

اس سـازنده و توانـد بازتـاب و انعکـ  مـی،طلبـی اسـت هوشمند با استکبار یا هر نوع زیـاده

کیـد ورزد و کـارگزاران  راهبردی داشته باشد و بر رعایت اصول حاکم بر سیاست خارجی تأ

 توحیـدی کوشـا ۀاساس اندیش مفاد آن برکردن ند که در عملیاتی کسیاست خارجی را وادار 

هـای  ها ایستادگی و از نهـصت مقابل ابرقدرت در شرایط کنونی اگر ایران اسالمی در .باشند

خـاطر بازتـاب و   به،)٣٩: ١٣٦٦محمدی، ( کند ی و جبهه مقاومت در منطقه حمایت میاسالم

درواقـع جهـاد کبیـر . انعکاس جهاد کبیر در سیاسـت خـارجی جمهـوری اسـالمی اسـت

الله   آیتوسیلۀ به در سیاست خارجی جمهوری اسالمی است که قرآنگفتمانی مستخرج از 

  وکبیـر همچـون توحیـدمحوری ی عملـی جهـادبـه مبـان باتوجه. ای احیا شده است خامنه

د و نبایـد بـه رسـمیت شـو طلبی، رژیم اشغالگر قدس، غاصب و نامشروع تلقـی مـی عزت

بخـش اسـالمی و جبهـه مقاومـت بایـد  هـای آزادی  نهـضتۀشناخته شود و درمقابل، هم

 دو نتیجـه کـم ، دسـتاساس، انعکاس جهاد کبیر در سیاست خارجی براین. پشتیبانی شوند

تــرین آن  حفــظ هویــت جمهــوری اســالمی در سیاســت خــارجی کــه مهــم. ١:  داردلــیک

دهـد و  اسالمیت که هویت اصلی جمهـوری اسـالمی ایـران را تـشکیل مـی: ند ازا عبارت

 و دیگـری )٦١: ١٣٧٧ایـزدی، ( براساس آن باید از مظلوم دفاع کـرد و از ظـالم بیـزاری جـست

شود و به این معناست که هر حرکتـی  اشی میانقالبیگری است که خود از اصل اسالمیت ن

امنیـت . ٢ ؛گیرد باید براساس تراز انقـالب اسـالمی باشـد در سیاست خارجی صورت می

در بحث امنیت باید توجه داشت که شاید دشمن ازنظر امنیـت نظـامی . جمهوری اسالمی
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 ۀمحاصـر. انـدازدرا بـه خطـر  تواند ازنظر هویتی، امنیت مـا  اما می،نتواند به ما ضربه بزند

اساس، جهاد کبیر ما  براین.  استاقتصادی، تهاجم فرهنگی و مانند آن از این سنخ از امنیت

کند بر اینکه سیاست خارجی ما به شـکلی باشـد کـه بتوانـد هویـت جمهـوری  را ملزم می

   .)١٧٢: ١٣٩٢طاهایی و موسوی، ( ندکالملل حفظ  اسالمی و امنیت آن را در سطح بین

ه آیا واقعااما اینک
ً

عملکـرد سیاسـت خـارجی جمهـوری اسـالمی ایـران  حاضر حال  در

 ؛داردتأمل جای  ،ست یا خیراای   امام خامنههای یافته از فرمایش براساس جهاد کبیر و الهام

بر به سـامان رسـیدن کامـل   مبتنی،دن کامل جهاد کبیر در سیاست خارجیکرزیرا عملیاتی 

لت اسالمی در تراز گفتمـان انقـالب اسـالمی هنـوز بـه آنکه دو دولت اسالمی است؛ حال

توان گفت هنوز نخبگان سیاست خـارجی مـا نتوانـستند  الجمله می فی. ه استوقوع نپیوست

 کـه تفـصیل آن در ، رهبر معظم انقـالب منطبـق سـازندهای خود را با جهاد کبیر و فرمایش

  .طلبد  مستقلی را میۀ بلکه مقال،گنجد اینجا نمی

 ريگی نتیجه

افزاری و هوشمند است که  یکی از ابزارهای نرم، »ترک اطاعت از کفار«معنای  کبیر به جهاد

اگرچـه در . دکـر کفار و معاندان نظام جمهوری اسالمی ایران اسـتفاده  برضدتوان آن میاز 

هـای  فـرض  دارای مبـانی و پـیش،شـود گو میو ادبیات رایج سیاسی، کمتر از این واژه گفت

تـوان دسـت یافـت کـه  ست و از تحقیقاتی که انجام گرفتـه بـه ایـن نتیجـه مـیمتقن دینی ا

ــر ــی ب ــانی دین ــاس مب ــی در،اس ــان سیاس ــکوت نخبگ ــا س ــال ی ــتعمار و   انفع ــل اس مقاب

 قـرآنتوحیدی همخوانی ندارد؛ زیـرا  و با اندیشهاست های دشمن، فعل مذموم  خواهی زیاده

» گـر اطاعـت از کفـار سـلطه« آن را در عـدمکند و  معنای جهاد کبیر تصریح می ای به در آیه

گـری   که قـصد سـلطه راآیات دیگر نیز، تبعیت از کفار و کسانی کند و در شناسی می مفهوم

کید میکن دارند نهی می آیـد کـه بـر  از مجموع آنها به دسـت مـی. دورز د و بر خوداتکایی تأ

هـای مختلـف  حـوزهنخبگان سیاست خارجی الزم است هریک از مبانی جهاد کبیـر را در 
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 نند و اصل عزت،ک امنیتی و مانند آن عملیاتی  واعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی

کرامت و مصلحت را بر وادادگی و انفعـال تـرجیح دهنـد و بـر اصـول حـاکم بـر سیاسـت 

 ۀنکتـ .، پـای فـشارنداسـتپذیری  بر اصل عزتمندی و نفی هرگونه سلطه خارجی که مبتنی

نکردن از کفار ستمگر، مـستبد و  ریک از مبانی جهاد کبیر بر اطاعت و تبعیتدیگر اینکه ه

گری آشکار  که خصلت سلطه  رژیم نامشروع اسرائیل ومریکااحاکمه  جو مانند هیئت سلطه

کید می گـاه موجـب  اما این دسته از مبانی هیچ. ورزند در آنان وجود دارد، داللت دارند و تأ

  .شود انه با کشورهای غیرمسلمان غیرمستبد نمیقطع روابط دیپلماسی عزتمند

  کتابنامه
  .کریم قرآن

  .تهران، نشر چاپار). ١٣٨٣(آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو 
  .فروشی داوری ، قم، کتابعلل الشرایع). ١٣٨٥(، محمد بن علی )شیخ صدوق(ابن بابویه قمی 

جا، بنگاه ترجمه   محمد پروین گنابادی، بی، ترجمهمقدمه ابن خلدون). تا بی(ابن خلدون، عبدالرحمان 
  .و نشر کتاب

  .٨، بیروت، دار الفکر، ج البحر المحیط فی التفسیر). ١٤٢٠(ابوحیان، محمد بن یوسف 
  .١، تهران، دانشگاه علوم پژشکی ایران، ج کتاب الماء). ١٣٨٧(ازدی، محمد بن عبدالله 

  .، قم، دفتر تبلیغات اسالمیری اسالمی ایراندرآمدی بر سیاست خارجی جمهو). ١٣٧٧(ایزدی، بیژن 
، ترجمـه حـسین شـریفی و طـراز کـوهی، تهـران، نـشر الملـل فرهنگ روابط بـین). ١٣٨١(ایوانز، گراهام 

  .میزان
  .، تهران، انتشارات وزارت امور خارجهالمللفرهنگ روابط بین). ١٣٨٣(بابایی، غالمرضا 
  .، ترجمه حسن پستا، تهران، فرهنگ معاصرلمللافرهنگ روابط بین). ١٣٧٥. (پلینو، جک سی

  .٢، قم، دار الکتاب االسالمیه، ج الغارات). ١٤١٠(ثقفی، ابراهیم بن محمد 
 ة، بیـروت، مؤسـسالروضه البهیـه فـی شـرح اللمعـه الدمـشقیه). تا بی(جبعی عاملی، زین الدین بن علی 

  .١التاریخ العربی، ج 
  .٢، بیروت، دار العلم، ج حاحالص). ١٣٧٦(جوهری، اسماعیل بن حماد 

 :  خـــــــرداد ، قابـــــــل دسترســـــــی در٦ســـــــخنرانی ). ١٣٩٥(ای، ســـــــیدعلی  خامنـــــــه
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=25&npt=7&aya=52.  

  .، تهران، حزب جمهوری اسالمیتیوال). ١٣٦٢(ـــــــــــــــــ 
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  .٣ بیروت، دار الکتب العلمیه، ج ،السراج المنیر). ١٤٢٥(خطیب شربینی، محمد بن احمد 
  .، قم، مؤسسه احیاء آثار االمام الخوئیالبیان فی تفسیر القرآن). تا بی(خوئی، سیدابوالقاسم 

  .، تهران، مرتضویمفردات الفاظ القرآن). ١٣٧٤( راغب اصفهانی، حسین بن محمد 
  .١٩ دمشق، دار الفکر، ج التفسیر المنیر،). ١٤١١(زحیلی، وهبه 

 للدراسـات ی، قـم، المرکـز العـالمات علی هدی الکتاب و السنة و العقـلیاإلله). ١٤١٢(نی، جعفر  سبحا
  .٢ه، ج یاإلسالم

  .٥، بیروت، دار التعارف، ج الجدید فی تفسیر القرآن). ١٤٠٦(الله  سبزواری نجفی، محمد بن حبیب
حـدیث والیـت دانـشگاه ، تهران، مرکـز مطالعـات جهاد کبیر). ١٣٩٧(سیاوشی، مهدی و موسوی،مهدی 

  .امام حسین
، "رفتار سیاسی عالمان دینی ایـرانهای  تئوری نقش و تحلیل پارادوکس)." ١٣٩٥پاییز(شیرودی،مرتضی

  .١٢٣-١٠٥،ص١٨ش ،انقالب اسالمیهای  پژوهشی پژوهش-فصلنامه علمی
  .٢، قم، مصطفوی، ج الحکمۀ المتعالیۀ). تا بی(صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم 

سازه مفهومی جهاد کبیر در گفتمان سیاست خارجی مقام معظـم «). ١٣٩٧تابستان (صحرایی، علیرضا 
  .١١٤-٨٧، ص ٨٨ ش حکومت اسالمی،، »رهبری

همـسایگی؛ نظریـه ای بـرای سیاسـت خـارجی )."١٣٩٢زمـستان(طاهایی،سیدجواد و سیدرضا موسوی
ــران ــالمی ای ــوری اس ــی، "جمه ــصلنامه علم ــژوهش-ف ــشی پ ــای  پژوه ــالمیسیه ــت اس   ،٤،شاس

  .١٩٢-١٦٥ص
، ٥، ٤، ١، بیروت، مؤسسه االعلمی، ج المیزان فی تفسیر القرآن). ١٣٩٠(طباطبایی، سیدمحمدحسین 

  .١٩ و ١٥، ١٣
  .٣، تهران، ناصرخسرو، ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن). ١٣٧٢(طبرسی، فضل بن حسن 

  .٣م، مرکز مدیریت حوزه، ج ، قر جوامع الجامعیتفس). ١٤١٢(ـــــــــــــــــــــــ 
  .٧، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج التبیان فی تفسیر القرآن). تا بی(طوسی، محمد بن حسن 

  .، تهران، کتاب فردامبانی انقالبی از منظر قرآن کریم: جهاد کبیر). ١٣٩٧(عبداللهی، عباس 
  .٣، قم، هجرت، ج کتاب العین). ١٤٠٩( فراهیدی، خلیل بن احمد 

  .٢، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، ج االصفی فی تفسیر القرآن). ١٤١٨ ( مرتضی  فیض کاشانی، محمد بن شاه
  .٧الله مرعشی نجفی، ج  ، قم، کتابخانه آیتتفسیر المعین). ١٤١٠(کاشانی، محمد بن مرتضی 

  .االسالمیه، تهران، دار الکتب مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول). ١٤٠٤(مجلسی، محمدباقر 
  .، تهران، امیرکبیراصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی). ١٣٦٦(محمدی، منوچهر 

  .، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیالبیع). ١٤٢١(الله  موسوی خمینی، سیدروح
  .، تهران، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینیصحیفه امام). ١٣٨٩(ــــــــــــــــــــــــــ 

 .، بیروت، دار احیاء التراث العربالکالم جواهر). ١٤٣٠(جفی، محمدحسن ن


