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چکیده

جنبش حماس بهعنوان جریانی مردمی با گرایش دینیی -ملیی وواایان دعیاز اق حیس علیی نیاا و
مبارقه با صه ون یتاا و حام ان اشیاا گرای آنهاسیت اقایی رو میکوشی ایا راابردایایی را بیرای
اشک ل دولتی اسالمی در ای سرقم ااخاذکرده بیهاجرادرآورد درواقی ،دولتسیاقی در علیی
عراین ی (پروسهای) است که میباییت در مرحله پس اق آقادساقی صورتگ رد اقام رو حمیاس
درص د است اا مشروع ت س اسی وود را در ای سرقم اراقابخشی و بیه امی دل یل اقی ا اای
س اسی و نظامی بی اری را سرلوحه ععال تاای وود قرارداده و معتق است انجا و لی اق ای گونیه
اق ا اا با جهاد و باور شهادت امکانپذیر است براساس ای مقاله حاضر درپی پاسخگویی به ایی
پرسش است که «جهاد و شیهادت در منظومیه ب نشیی _ کنشیی ایی جنیبش جیه جای یاای دارد »
براساس یاعتهاای عرانگ س اسی حماس که بر سه مقوله مقاومت اویت عربیی _ اسیالمی و آقادی
ابتنایاعتهاست جهاد و شهادت ابزاری است برای مبارقه با ن رواای اشاال ر و آقادساقی سرقم اای
اشاالی .پس اق کالب شکاعی ای دو مؤلفه در منظومه عکیری حمیاس بیه روو اوصی فی _ احل لیی
روش ش که جهاد در ن اه ای جنبش ام شامل اق ا اای نظامی و ام غ رنظامی است که سیرانجا
آن به شهادت منجرمیشود و ای ارقو در ای جنبش ق است و جای اای واال دارد درام راسیتا
اق ن اه حماس دو مؤلفه یادش ه بهمثابه درواقه ورود به رون دولتساقی القّیمیشون .
واژگان کلیدی :علی

حماس جهاد شهادت دولتساقی.

........................................................................................................................
 .1دانش ار علو س اسی دانش اه شاا (نویین ه میئو ( z_ghafari@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری م العات س اسی انقالب اسالمی
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مقدمه
حماس جریانی ای ئولوژیک بهشمارمیرود که درص د است ان یشه اووانالمیلم
بیتراای عران ی -اجتماعی سرقم

علیی

را براسیاس

بیی دا لیذا مؤسییان حمیاس امنیون ن روایای

اووانی در مصر حرکیت مبیارقاای ویود را بیا انجیا کارایای عا المنفعیه و میواردی اق ایی قب یل
آغاقکردن ای جنبش اق ساقوکار بی ج اودهای ن ز برای اقویت پای اه مردمی اووان و آرماناای آن
استفادهمیکن بنابرای
علی

موعس ش ه که اودهاای مرد را برای رویارویی با اق ا اای صه ون ییتاا در

بی جکن .
در بررسی ار اشک الای جنبش ای نکته اوجه را جلبمیکن که ال وی اسالمی مبتنیبر اصو

شورا و گزینش رابری با ب عت عمیومی و آن یاه اعاعیت اق رابیر پاییه اصیلی سیاوتار اشیک الای
اووانالمیلم

علی

شناوتهمیشود امنن

رسالت ابل ای س اسیی و جهیادی منبعیز اق ن یاه

اسالمی یکی اق نشانهاای مهم پایهاای اشک الای جنبش حمیاس اسیت امیا احیو ک فیی جماعیت
اووانالمیلم

امقمان با وقوز انتفاضه اق یک ساقمان ابل ای به یک ساقمان مقاومیت کیه در شیکل

حماس اجلییاعت قم نهساق افاوت اشک الای جماعت اووانالمیلم

اقیکسیو و جنیبش حمیاس

اقسویدی ر بود درواق ،ن روایای حمیاس اوانییتن بیا بهرهگ یری اق روح یه مبیارقهجویی ویود
پاسخگویِ ضرورتاای مرحله مختلف انتفاضه باشین درنت جیه جنیبش حمیاس بیآنکیه اق اسیال
بهمثابه و مشی اصلی و راانمای عمل وود عاصلهب رد اوانیت ن رواایی جن ن ز جذبکن .
اا اف حماس که برمبنای ان یشه اسالمی شکلگرعته بر اجربه ایاریخ اسیال و اجربیه مقاومیت
میلحانه ملت علی

اق اوایل قرن ب یتم مبتنی است درام راستا جنبش یادش ه به ای نکته آگاه

است که ن ل به ا ف اصلی وود یعنی آقادساقی سیرقم
اسالمی است جراکه مییئله علیی

مییتلز بهرهگ یری اق نفیوذ من قیهای و

بیه کیل جهیان اسیال مربیو اسیت و نیهعق

علیی نیاا

ب ی ارا ب و براساس دی گاه حماس امامی االواا در جهان عرب و اقاسیاس کیل جهیان اسیال
میباییت حو ای میئله متمرکز شود لذا در س وح داولی و اق عریس اأک بر وح ت ملی و نفیی
ق عی کشمکش داولی ن ز بای امه کوششاا در جهت پ شبرد آرمان علیی
اش اری س اسی مربو به وضع ت ملت احت اشاا علی

بهکارگرعتهشیود قییرا

ن رواای س اسی را وادارمیسیاقد کیه

اقیکسو مقوله وح ت را درنظرب رن و اقعرفدی ر اق ا چ االشی برای پ شیبرد اوسیعه جامعیه و
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مبارقه با دشم صه ون یتی دریغنورقن به ام

دل ل جنبش حمیاس مییئله را اق منظیر اسیالمی

ملی و س اسی بررسیکرده به ای نت جه نایل آم هاست کیه حلوعصیل بحیران و برقیراری صیل در
من قه انها و انها اق عریس پایاندادن به اشاال ری اسرائ ل ممکی اسیت درنت جیه و اق دیی گاه ایی
جنبش ابتکار عمیل و راهایای مییالمتآم ز ب المللیی درصیورت نادیی هگرعت واقع یت یادشی ه
سرنوشتی جز ناکامی و شکیت نخواان داشت احت جن

شرای ی است که ایی جنیبش جهیاد در

راه و ا و شهادت در ای می ر را بهعنوان دو مقولهای برمیشمرد که منظومه کنشی و راابرد حمیاس
برای شکلدای به ا ف اول ه و برار وود است که ای ا ف امان اشک ل دولتی اسالمی در علی
می باش اقای رو االومیکن اا در حرکتاای ابل ای وود ضم اشری قواییای ان یشیه اسیالمی
در منشور عکری – عران ی دولت اسالمی بر ای دو مؤلفه ب شتر اأک کن بی ی ارا ب ایی مقالیه
براساس روو ک فی احل ل اسنادی و با استفاده اق مناب ،دسترسپذیر درپی پاسخ ای پرسیش اصیلی
«حماس» جه جای اای دارد ».

است که «جهاد و شهادت اق ن اه جنبش مقاومت اسالمی علی

الف -مبانی نظری و نظریهپردازان جنبش حماس
 -1مبانی نظری
در آغاق و ن مهاای قرن گذشته و در جریان مبارقه مرد علیی

شخص تاایی مانن حاج ام

ضی اسیتعمارگران ان ل ییی

الحی نی عب القادر الحیی نی و شیه شی خ عزالی ی القییا پیرجم

مبارقه را براعراشتن و مرد علی

را با اک ه بر ان یشیهاای اسیالمی بیه جهیاد دعوتکردهانی امیا

جنبشاایی که پس اق اشک ل دولت اسرائ ل بیه سیا  1948شیکلگرعتن احیت ایأر ر ان یشیهاا و
ای ئولوژیاای سوس ال ییتی و ناس ونال ییتی قرارگرعتنی ایا اینکیه پیرجم اسیال و عواعیف دینیی
بهعورمج د و با پ ایش انتفاضه در دسیامبر  1987و اعیال موجودییت جنیبش حمیاس بیه صیحنه
باقگشت و بهسرعت به ن روی محرکه اودهاای مرد علی
جماعت اووانالمیلم

در علی

اب یلش .

با مح ودکردن کشمکش موجیود در مفیاا م ناس ونال ییتی

عبقاای یا ملی مخالف بود در امان حا ای جنبش به ابعاد ملی و ناس ونال یتی کشیمکش جیاری
اوجهمیکرد درام راستا شاا یم که ع نان النحوی به ای مفهو اشارهکرده ب انمیکن کیه «مییئله
علی

عق میئلهای ملی یا ناس ونال یتی ن یت بلکه میئله علی

عبادت است درواق ،و در یک کلمه میئله علی

میئله ایمان اوح ی دیی و

میئله اسال و امت اسالمی است و میئله امیه
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میلمانانی است که به و اون و آورت ایماندارن » (النحوی .)70 :1980
بهارحا
علی

جنبش حماس موعس ش مصادیقی مشخص برای مفاا م کشمکش جاری در سرقم

پ اکن که درمجموز اق مفاا م کلی ان یشهاای اووانالمیلم

ویارجنبود امیا ایی جنیبش

اوانیت مفاا م موجود را بهگونهای ساقگار با حجم کشمکش جیاری گییتروداده آن را بهصیورت
قاععانه در جارجوب کشمکش م ان ام ناا در ابعاد مختلف س اسی اقتصیادی اجتمیاعی نظیامی و
دینی ارائهکن .
حماس بر ای باور است که آاش اهاجم موجود کیه شیعلهاای آن در علیی

قبانهمیکشی بیا

ا ف ویرانکردن امه سرقم اای اسالمی براعرووته ش ه و عرصهاای گونیاگون افکیر س اسیت
اوالق اقتصاد و اجتمیاز را دربرمیگ یرد درای م یان و بی ش اق امیه «روح امیت» و باورایایش در
معرض اه ی است جراکه ای روح امت است که ق رت رویارویی میآعرین براساس ای است کیه
جنبش حماس معتق است وجود یهودیان در سرقم
و اسال و امنن

دی

نهانها مرد علی

علی

بلکه امت عیرب

عق ه و ام ن ای امت را ا فگرعتهاست.

بیاردی اعزودن بُع ام نی و اأک بر اوسعه دامنه جالش بهگونهایکه امت اسیالمی و م یرا

و

باوراایش را دربرمیگ رد دی گاای است که با واقع ت کشیمکش موجیود بیهویژه اشی ی عمل یات
نظامی ض موج ب اری اسالمی در من قه امخوانیدارد و ای نکتیهای اسیت کیه جنیبش حمیاس را
وادارمیکرد بر ای امر پاعشاریکن که صحنه ای پ کار برای ورود ملتاای عرب و میلمان در کنار
جنبش حماس گنجایشدارد درای صورت است که میئله علی

عمس عربی و اسالمی پ امیکن

براساس ای است که جنبش حماس ن اه استرااژیک وود را ضم مبارقه با ایی اهاجمایا اشیک ل
دولتی اسالمی میدان که به اویت عربی ملت عرب علی

احترا میگذارد و اقای رو شیااراه ن یل

به اشک ل ای حکومت را مبارقه با رژیم صه ون یتی آقادساقی علی

و نشیر ان یشیه اسیالمی در

م ان جمهور مرد میدان .
 1-1تشکیل دولت اسالمی

بنابر آننه گذشت و در کنار اینکه حماس جنبشی آقادیبخش و ملی محیوبمیشود در امیان
حا جنبشی اسالمی است کیه در جهیت برپیایی نظیا اسیالمی منییجم بیا اصیو ایی ئولوژیک و
جهانب نی وود ععال تمیکن  .عبس گفتیهاای رابیران جنیبش حمیاس ایی گیروه میکوشی ایا در
علی

دولت اسالمی برقرارکن  .آننه مهم است موض ،حماس در عرح موضوز «دولت» است کیه
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معتق است راب ه م ان ا ف «آقادساقی» و «برقراری دولت» راب یهای سیاوتاری اسیت و درنت جیه
حماس بر ای باور است که در اعامیل بیا ایی ای ف بای اوجهداشیت کیه اقامیه دولیت اسیالمی در
م انم ت امری قودان ا است قیرا حماس جنبشی مقاومتی است و اگر ای مقاومت ای ف ویود
یعنی آقادساقی علی

را محقسساقد درای صورت و پس اق مرحلیه آقادسیاقی موضیوز برقیراری

دولت عرحوواا ش اعزونبرای

رابران حماس معتق نی کیه جیون آنهیا راه سیخت آقادسیاقی را

اموارمیکنن حس اول ه اشک ل دولت اق آن حماس است (موسوی .)60 :1382
بنابرای مشاا همیشیود کیه برقیراری دولیت در نقشیه س اسیی جنیبش حمیاس نت جیه و رمیره
آقادساقی علی

است و ای امر نشانمیدا که م ان ا ف آقادساقی اراضی علیی

و امننی

ا ف برقراری دولت راب های بهامپ وسته و البته قابلمناقشه وجوددارد جراکه بهنظرمیرس رابیران
ای جبنش به ای نت جه نایل آم ن که اقاساس دست ابی بیه دولیت اق را یذر آقادسیاقی علیی
امکانوواا داشت احقسیاب بهاعب ردی ر آقادساقی و دولتساقی دوو میالق ایم اییتن کیه
احقس یکی مق مهای است برای احقس دی ری درام راستا جنگ و نبیرد مییلحانه راه آقادسیاقی
است که پایان ای راه به برقراری دولت وواا انجام ی بنیابرای و در امی

جیارجوب اسیت کیه

رابران حماس به ان ا صحبت اق آقادساقی به دولتساقی ن ز گریزیوواان قد.
درای وصوص امروقه شاا یم که دو جنبش عت و حماس بر سر اشیک ل دولیت وحی ت ملیی
بهگونهایکه امامی گروهاای س اسی را در وود جایدا بهاواعسرس ه دو گروه ضم کوااهآمی ن
اق مواض ،پ ش

وود به ای نت جه میرسن دولتی اشک لدان که بتوانی آرمیان آقادسیاقی اراضیی

اشاا ش ه را با شرکت امامی جریاناای س اسی ای کشور بهپ شبرده محقسساقد.
 2-1آزادسازی فلسطین

جنبش حماس که وود را ن هبان م راری عربی -اسالمی میدانی مقاومیت ن روایای علیی نی را
نماین ی ه ان یشییهاای اسییال گرایان بهشییمارمیآورد و براسییاس ای ی اسییت کییه بییه مناسییبت مراسییم
گرامیداشت شهادت اع ادی اق ن رواای گرداناای عزال ی قیا نایبرئ س دعتر س اسیی حمیاس
عی سخنانی بر ادامه مقاومت اا آقادساقی علی

اأک کرد و وود ان ه ن ز عی مراسیمی در منیز

ش خ احم یاس

ب انکرد که مقاومت برای ما (ن رواای عضو حمیاس) بهمثابیه ابیزاری اسیت بیرای

آقادساقی علی

یا اینکه وال مشعل عی سخنانی دروصوص انتفاضیه سیو ب یان کردهاسیت کیه

«:ای انتفاضه نشانداد ریشه امه مشکالت ما در اشاال ری و شهرکساقی است و ایا قمانیکیه ایی
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اشاال ری و عرح شهرکساقی ادامهداشتهباش مقاومت و انتفاضه ام اا آقادی سیرقم
ادامهوواا

علی

و مق سیات

داشت»1.

درام وصوص دکتر موسی ابومرقوق پ ش اق باقداشت وود در ااریخ  1995/7/25در اییاالت
متح ه میگوی « :نمیاوان م با قاعع ت ب وی م که ملت علی
یا با قاعع ت ب وی م ملت علی

بهانهایی میاوان علی

قاعع ت سخ نمیگوی م قیرا اگر ب وی م ملت علی

بهانهایی نمیاوان علی

را آقادکن

را آقادکن  .ما در ا چیک اق دو مورد بیا

نمیاوان علی

عربی و اسالمی بهرهمن شود ای میئله ممک است ملیت علیی

را آقادکن و بایی اق عمیس
را بهسیوی رویوت انفعیا و

جشمدووت به ام اداای ب رونی سوقده قیرا صاحبان اصلی ای میئله ب ش اق ارکس میئول ت آن
را بردوومیکشن و ای ملت (شرعی) و در درجیه او مکلیف بیه دعیاز اق ویود و وعی ویود و
رویارویی با عرح صه ون یم است .عامل وارجی بهمثابه عامل پشت بان باقیمیمان که ممک است در
پارهای شرای و اق عریس ارائه کمکاا و امی اداای مهیم جنبیه حیاد و جی ّی بیهوودگ رد و بخیش
محوری رون آقادساقی را به وود اوتصاصدا امنن
بهانهایی میاوان علی
قبا میئله علی

را آقادکن قیرا ای رویکرد عمس عربی و اسالمی را اق مییئول تاایش در

معافمیکن ب ی ارا ب ملت علی

یک ی ر میئول ت آقادساقی علی
یک علی

ما با قاعع ت نمیگوی م که ملت علیی
امراه با عمس عربیی و اسیالمی در کنیار

را پس اق آمادهساقی شرای اصلی آن اقسیوی صیاحبان درجیه

اجرامیکنن  .بهارحا نبای اق نقش عمس عربی و اسالمی در رون آقادساقی غفلیتکرد

قیرا عرح صه ون یم عق علی نیاا را ا ف قرارنمیدا بلکیه اعیراب و مییلمانان ن یز در داییره
ا فاای صه ون یم قراردارن اقای رو میگوی م که ممک است (ب ون قاعع یت) ملیت علیی
سرقم

وود را آقادکن و اویت وود را ارباتکرده عرح وود را ساماندا جراکیه انهیا جیای زی

عامل وارجی عامل درونی علی نیااست» (موسوی .)62 :1382
الق به ذکر است که حماس با وح ت عربی یا برقراری امت واحی ه ی عربیی مخیالف ن ییت
ولی بر ای باور است که عامل درونی بر دو عامل پ رامونی و ویارجی اولوییت دارد .البتیه ایی

بیه

معنی نادی ه ان اشت دو عامل مذکور ن یت .حتی شاا یم که بروی رابران ای جنبش ایی نکتیه را
که ممک است در آین ه آقادساقی علی
ب انمیکنن ی کییه حتییی ممک ی اسییت جن ی

به دست یکی اق کشوراای من قه صورتگ رد ردنکرده
اافییاقی در سییایه ب ی اری اسییالمی رقمبخییورد البتییه

........................................................................................................................
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بای اوجهداشت که جن

امری به ای معنی ن ییت کیه درنهاییت عامیل ویارجی بیر عامیل داولیی

اأر روواا گذاشت و آقادساقی علی

محقس وواا شی بلکیه رابیران ایی جنیبش معتق نی کیه

ساقهاای س اسی و نظامی داولی علی

پایه اصلی راهحلااست که کارآم ی آن با پشت بانی عمیس

عربی و اسالمی اعزایشوواا یاعت.
 3-1هویت عربی _ اسالمی

یکی دی ر اق بن اناای نظری جنبش حماس اأک بیر دو اوییت عربیی و اسیالمی در اعامیل و
ام ون با ام است بهعوریکه رابران ای جنبش اماره بیر ایی بودنی کیه علیی

ییک کشیور

میلمان عرب است اقای رو در راابرداای دعاعی ویود ا چگیاه دروواسیت کمیک اق کشیوراای
عربی را کنارن ذاشتهان بلکه بیرعکس اأک دارنی کیه بیا کشیوراای عربیی راب هداشتهباشین البتیه
اقآنجاکه آرمان ای جنبش اشک ل دولتی اسالمی است و [رابران آن] در ای راه االوایایی بیی ار
ن ز انجا دادهان اأک و امرکز بر اویت عربی ا چگاه به معنی گرایشاای پانعرب یتی ای جنیبش
نبودهاست بلکه ام ون ی ای دو محل امرکز آنهاست درام راستا اق دی گاه حماس جون ق س
به علی

مح ود ن یت میئول ت دعاز اق آن انها متوجه علی نیاا ن یت بلکه میلمانان امه در

برابر آن وظ فهدارن اقای رو در عرصه ب المللی وود را ییک کشیور عیرب مییلمان میدانی کیه
بها چوجه برادران عرب وود را راانخواا کرد و به ام

سبب است که ای جنیبش ب انکردهاسیت

که درصورت اه ی شی ن یکیی اق کشیوراای من قیه بیا ایی دو ویژگیی ایی جنیبش اق آن کشیور
حمایتوواا کرد.
امنن
است با جن

محوریاری آرمان امت عیرب و جهیان اسیال

حماس معتق است که میئله علی

ن اای ای جنبش قلمرو ععال ت وود را در دو س

مرد و ساوتار رسیمی س اسیی

پیمیگ رد.
در عرصه او حمیاس میکوشی بیا کشیوراای عربیی بیهویژه کشیوراای پ رامیونی علیی
بهعورمیتق م ارابا برقرارکرده بر موضی،گ ری آنهیا بهوصیوص مخالفیت بیا صیل (بیا اسیرائ ل)
اأر رب ذارد.
عرصه دو حماس یعنی عرصه ارابا با اودهاای مرد ب شتری نزدیکیی را بیا و مشیی ایی
جنییبش دارد .امکییاری مشییترک بییا جنبشاییای اسییالمی و عییرب در من قییه بییهمنظور مقابلییه بییا
مواعقتنامهاای علی نی _ اسرائ لی و دی ر اواعساای امضاش ه و در معیرض امضیا اق رویکردایای
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مهم حماس بهشمارمی رود درواق ،حماس بهعورعم ه روی ای جنبشاا اک همیکنی قییرا معتقی
است که ای جنبشاا ابتکار عمل آین ه من قه را عی جنی دایه آینی ه و شیای عیی سیا اای آایی
بهدستوواان گرعت ا ف مشترک ای ن رواا در جشمان اق آای مبارقه با عادیساقی مناسیبات بیا
اسرائ ل و اهاجم عران ی وواا بود بهارحا آننه مهم است اینکه جنبش حمیاس بیر ایی ئولوژی
عربی در کنار اسال اأک دارد.
 4-1جهاد و شهادت

یکی اق مهماری مؤلفهاای اأک ی اسال گرایان علی

بهوصیوص جنیبش مقاومیت اسیالمی

پ کار در راه مبارقه با متجاوقان است که در قالیب جهیاد مفهو پرداقیمیشیود ن یرو رابیران ایی
جریان در قبا جهاد ای گونه است که آنها جهاد را بهمثابه قالبی برای ارس م رون پ یروقی میداننی
جراکه کشت در راه جهاد شیهادت اسیت کیه ویود پ یروقی بیزرد نام همیشیود «عیوق عظی م» و
بهرهمن ی اق آن در مقابله ن روساق بوده ارب تکنن ه است در ن اه ایی جنیبش ام یون ی جهیاد و
شهادت در عراین مبارقه ام قم نهساق اشک ل دولتی است که آرمان دیری آنان بودهاست و ام مانعی
پای ار در برابر نفوذ نظامی اشاال ران (عیزا )179 :2007وواای بود اقایی رو میاوانگفیت کیه دو
مقوله جهاد و شهادت در ان سه س اسی حماس سنگ بنای اق ا در می ر اشک ل دولیت اسیالمی و
احقّس آرماناایِ بن ادی ای جنبش محیوبمیشون .

 -2نظریهپردازان فرهنگ سیاسی حماس
 2-1شیخ احمد یاسین

ش خ احم یاس
علی

(رابر معنوی حماس) بهرغم علجبودن پس اق گذران ن احصیالت ابتی ایی در

برای ادامه احص ل راای قااره ش و بهم ت یک سا در دانش اه «ع

الشمس» به احص ل

پرداوت .او به دل ل عقر نتوانیت به احص الت وود ادامهدا  .ش خ احم یاس

در جریان اقامیت در

مصر با جمع ت «اووانالمیلم » مصیر پ ونی دوسیتی برقرارکیرده سیسس در دایه « 1970مجمی،
اسالمی» را در علی

اأس سکرد که بع اا ای مجم ،به ساقمان ای بی ج نظیامی جوانیان علیی

پرداوت .ش خ احم یاس

درآغاق داه  1980و در اوج پ روقی انقیالب اسیالمی سیاقمان اسیالمی

«مج المجاا ی » را اأس سکرد پس اق جهار سا رژیم صه ون یتی وی را به ااها داشیت اسیلحه
و مواد منفجره دست ر و قن انیکرد و او یک سا را در قنی اناای اسیرائ لی سیسریکرد سیسس بیه
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اشک ل جنبش مقاومت اسالمی علی

«حماس» پرداوت که در 11دسیامبر  1987در آغیاق انتفاضیه

او ای جنبش بهعوررسمی موجودیت وود را اعال کرد.

سا  1968م الدی عی اا ر و احولی داولی در ساوتار اشیک الای اووانالمییلم
وال ی جای وود را به ش خ احم یاس

داد .یاس

اسیماع ل

که آرمان اشک الت را عراایر اق سیاوتار اویوان

میدی امقمان با رویکارآم ن ضم اشک ل کم تهاای متع د جوانیان مییتع و عضیو جنیبش را
بهو متگرعت .ایشان که معتق بودن انها راه اا ر شرای آن قمان جهان عرب جهاد اسیت ضیم
عراامآوردن قم نهاای انجا عمل ات جهادی بیتراای عکری -ارقشی الق را در م ان ن رواای ویود
گیتروداده عی رون ی ا ریجی اراقابخش

کاراای اشک الای ش خ یاس

درام راستا میاوانگفت کیه انتفاضیه  1987نت جیه

بود.

در منظومه عکری ش خ احم جهاد ابزاری است برای آقادساقی علی

بهمنظور ن ل به ان یشیه

اشک ل دولت اسالمی اقای رو ب انش ه« 1:دولت علی نی میوواا مرقایای آن مرقایای معیروف
باش به ام

علی

دل ل اا ااما مرحله آقادساقی علی

به وظ فه وود ادامهمیدا م».

 2-2خالد مشعل

وال مشعل متول  1956را اهلل بوده کیه ان یا سیسریکردن دوره احصی الت دانشی اایاو در
کویت رابری ااحادیه دانشجویان علی نی ایی سیامان را برع هداشیت .او بیهعنوان یکیی اق اولی
اعضای حماس در سا  1996رئ س دعتر اشکل ش .
وال مشعل که در دوران م یریت س اسی وود سعیکردهاست امامی اعراف عربی _ اسیالمی را
با جنبش حماس امراهساقد با موض،گ ریاای متناقض اقسوی بروی امرااان دیری جنبش ماننی
ایران و سوریه کارت اذکر گرعت ولی باوجودای
دولت اسالمی در علی
امنن

ن رو ایشان دروصوص مقیوالای نظ یر اشیک ل

آقادساقی امامی اراضی اشاالی علی

مبیارقه بیا رژییم صه ون ییتی و

امیّک به جهاد برای احقیس آرمیان آقادی و اشیک ل دولیت اسیالمی در جیارجوب امیان

رویکرد کلی جنبش قراردارد.
براساس ای

مشعل معتق است که مقاومت اسالمی علی

ایا آقادسیاقی کامیل سیرقم اای

اشاالی اق نبرد و مبارقه با ن رواای صه ون یتی دستبرنخواا داشت و درام راستا جهاد و مبیارقه
با ن رواای دشم را بهمثابه برگی قری در ااریخ س اسی ن رواای ای جنبش شمرده معتق است کیه
........................................................................................................................
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شهادت نماد پ روقی و ن ل به ح ات جاودان در ان یشیه حمیاس اسیت عالوهبیرای

عیی سیخنانی

ب انکردهاست که جهاد اا روق ق امت ادامهوواا داشت (جرابعة .)73 :2010
 2-3عبدالعزیز رنتیسی

دکتر عب العزیز علی عب الحف ظ الرنت یی در ااریخ  1947/10/23در روستای یبنا (ب

عییقالن و

یاعا) دی ه به جهان گشود وانواده او پس اق جنگ  1948به نیوار غیزه پناانی ه شی و در اردوگیاه
آوارگان وان یونس سکنیگزی  .آقای رنت یی در سا  1976به غزه باقگشیت و بیه شیاوه علیی نی
اووانالمیلم

که در مصر شکلگرعتهبود پ وسیت بعی اا و در کنیار شی خ احمی یاسی

حماس را پایهگذاریکردنی او پیس اق شیهادت شی خ یاسی

جنیبش

االوکیرد ایا روح یه انقالبیگیری و

مبارقهعلبی را ب شاقپ ش به جمهور مرد القاکن اقای رو دستهاای اعتراض و اظاارات ضی رژییم

صه ون یتی را راهان اقیکرد البته ناگفتهنمان که در امان دوران رابیری شی خ احمی یاسی

دکتیر

رنت یی سخ گوی ای جنبش و سرپرست شاوه س اسی آن بود .روح ه مبارقهعلبی و جهادی ایشیان
بهگونهای بود که ب انکرد« :مقاومت و اسلحه انها راه برای کیب پ روقی و آقادی سرقم

اینکه پس اق شهادت ش خ احم یاس

ماست» یا

گفت که جنبش حماس به اسرائ ل جنان درسیوواا داد که

اسرائ ل ان در ا چکجا امن تن اشتهباشن وود جن

گفتهای موجب ش که اسرائ ل اق امیان روقایای

آغاقی میئول ت ایشان ارور ایشان را در ص ر برنامهاای امن تی وود قرار دا .
پس اق حادره المق وره رابران اووان در نیوار غیزه جلییهای بیه ریاسیت رنت ییی ارا یبداده
اصم می را مبنیبر آغاق انتفاضه در نیوار غیزه ااخاذکردنی و پیس اق شیکلگ ری مقاومیت اسیالمی
انتفاضه اق سرگرعتهش که درپی آن مرحلهای نو اق رون مبارقاای علی نیاا دوباره آغاقش .
 4-2اسماعیل هنیه

اسماع ل عب الیال احم ان ه ملقب بیه ابیو العبی در سیا  1963در غیزه (اردوگیاه الشیاعئ)
بهدن اآم محل اصلی قنی گی ویانوادهاو پی ش اق آوارگیی روسیتای الجیوره در عییقالن اشیاالی
بودهاست وی اق مارس سا  2006اا ژوئ  2007نخیتوقیر دولت وودگردان علی

ان ه که اق امرااان و میئو دعتر ش خ احم یاس

بود در م ان میرد علیی

بود.
بیه م انیهروی

مشهور است اقام رو وی امواره بر وح ت علی ن ان اأک کردهاست.
ایشان دروصوص جنبش حماس ب انمیکن که اگرجه حیوقه ععال یت ایی جنیبش بیه اراضیی
علی

مح ود است آرمان علی

برای امامی جوام ،اسالمی _ عربی قابلاحترا بوده میباییت
90

جایگاه جهاد و شهادت از نگاه جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس)

امامی کشوراای اسالمی _ عربی اق ا چکمکی به انتفاضه دریغنکنن درام وصیوص مقاومیت و
جهاد را می ری برای آقادساقی علی

دانیته میگوی که مقاومت س است دائمیی ملیت علیی

است ایشان در دی اری که سا  1390با رابر معظم انقالب داشتهان سه راابیرد جنیبش حمیاس و
مقاومت علی نی را ای گونه برشمرد« :آقادی امه سرقم اای علی نی اق بحیر ایا نهیر اأک ی بیر
مقاومت و نسذیرعت گفت واای ساقو و اأک بر اسالمیبودن قض ه علی
ایتن

سیه راابیرد اصیلی میا

»1.

 5-2عزت رشق

عزت رشس که اق رابران و مؤسیان جنبش حماس در علی

بهشمارمیرود اأک بر «مقاومت

مبارقه و جهاد در راه و ا» را رمز پ روقی بر دشم صه ون یتی برشمرده معتق است کیه علیی
محوری است عربی _ اسالمی که ضروری است اا امامی کشوراای عربیی و اسیالمی من قیه بیه آن
اام تدان درام راستا میگوی « :مضمون پ امی که برای دشم صه ون یتی داریم نابودی و قوا
است .اا قمانیکه آنها به رون جنایتاای وود ض ملت علی

ادامهمیدان و ازاران اموعی میا

را در قن اناای وود حبسمیکنن حماس اق ا چاالشیی بیرای مقاومیت و ب رونرانی ن اشیاال ران
عروگذارینخواایی کرد .مقاومییت گزینییهای اسییت کییه کییاراییاو درقم نییه نییابودی اشییاال ران و
بهلرقهدرآوردن پایهاای رژیم سیت و بیبن انشان بهارباترس هاست.».
عالوهبرای

میاوان ن رو ایشان دروصوص مقوله شهادت را در ایی گفتیهاای او شیاا بیود:

«حماس در ای راه بن انگذار وود و براری رابرانش را اق یمکرد و امننان ایم بیه عی اکاریاای
وود ادامهمیدا و برای ب رونران ن اشاال ران و نابودی آنها اق امهج ز وود مایهمیگذارد ایا ملیت
علی

در سرقم

وویش آقاد و عزامن قن گیکنن » (الجرباوی .)226 :2009

-6-2موسی ابومرزوق

دکتر موسی ابومرقوق که یکی دی یر اق رابیران حمیاس اسیت بیر دو مقولیه آقادی و مقاومیت
اأک داشته ب انمیکن که «ملت علی

بهرغم امامی سختیاا و مشکالت قهرمانانیه پایی اریکرده

با وون عرقن انش می ر آقادی را ارس ممیکن » امنن

درباره کمک کشوراای عربی بیه علیی

در مقابله با ن رواای رژیم صه ون یتی نبود ج یت در ای مبارقه را مایه اأسف دانیته ضم اشیاره
به ضعف اسرائ ل بر مقاومت و جهاد ن رواای علی نی اأک میکن (صایغ  )84 :2010عالوهبرای
........................................................................................................................
 /http://ghassam.persianblog.ir/post/12 . 1مشاهده شده در تاریخ 1393/12/22
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ایشان مقاومت جنبش حماس در برابر اسرائ ل را بهوصوص در جریان جنگ او ر غزه بهمثابه ال یو
و نمادی میدان که میاوان اق آن بهعنوان سمبلی برای مبارقه یادکرد اقایی رو ییادآور میشیود کیه
ا چکس نمیاوان مقاومت را ول،سالحکن و انها راه پ ش روی ما اقوییت مقاومیت و پ شیرعت آن
است (الفالوجی .)128 :2002

 .3مدل مفهومی پژوهش جایگاه جهاد و شهادت در روند دولتسازی حماس
واکاوی منظومه عکیری جنیبش حمیاس بیهعنوان جنبشیی مبتنیبیر ان یشیه میذاب اایل سینت
نشانمیدا که ای جنبش بهدنبا اشک ل دولتی اسالمی است که برپاییه اوییت عربیی _ اسیالمی
آقادی و ان یشه ع التوواای االودارد اا با مبارقه بیا ن روایای صه ون ییتی و آقادسیاقی اراضیی
اشاالی علی

اق عریس جهاد و شهادت جن

آرمانی را محقسساقد براساس ای میاوانگفیت کیه

قالب نظری و جارجوب ن رشی ای جنبش در اق ا اای س اسی_ نظامی وود عبیسِ ال یویی کیه در
ادامه می آی قابل ارس م است.
 1-3مقاومت

یکی از اصول نظری که جنیبش حمیاس در راابردایای س اسیی و نظیامی ویود امیاره بیر آن
اأک داشته و اصراردارد که بخشی وس  ،اق مواض ،وود را احیت راییت آن بهاصویرکشی مقاومیت
است مفهو مقاومت در ای ن اه پای اری بر مواض ،و مبانی نظری گفتمان اسالمی وود در راه دعیاز
اق م ه

سرقم

دی و آی

است به ام

دل ل میاوانگفت که ان یشه مقاومت در نظا عکیری و
در سرعصل ن یرو و کینش آن بهمثابیه ب نشیی

منظومه کنشی ای جنبش اق امان روقاای نخیت

مبتنیبر باوراای دینی وجودداشتهاست .ویژگیاای «مقاومت» در ن یاه حمیاس شیامل اسالمیشی ن
مبارقهاا نقش میاج در مبارقهاا انتقا مبارقهاا اق وارج به داول سرقم اای اشیاالی مردمیی و
عراگ رش ن مبارقه و استمرار و ا او مبارقهااست (دب ری مهر  141 :1342و .)142
 2-3هویت عربی _ اسالمی

در ن اه جنبش حماس میئله علی

اساسیاری و محوریاری آرمان امت عربیی و امننی

جهان اسال است اقای رو بهرغم اینکه نشر گفتمان اسال گرایی و ارقواای اسالمی در علیی

را

در سرعصل اق ا اای وود دارد ا چگاه اسال را اق عربگرایی ج انمیکن بلکه برعکس اصیراردارد
که بر ام ون ی و اماعزایی ای دو مقوله در می ر ن ل به آرمان آنها که اشک ل دولتی اسالمی اسیت
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اأک داشتهباش (دکمج ان  )355 :1390به ام
علی

دل ل در ب ان هاا و ادب ات س اسی حماس بر مییئله

بیهعنوان محیوری بیرای احقیس آقادی جهیان اسیال بهوصیوص قی س شیریف اأک ی و

امرکزمیشود و امنن

اق دی گاه ای جنبش میئول ت در برابر ق س جنبه علی نی یا جنبه عربیی

ن ارد بلکه میئول تی است که امامی اعراب و میلمانان در برابر آن وظ فهدارن و ضیروری اسیت ایا
نیبتبه آن بهعورج ی ااتما داشتهباشن جراکه ق س نماد جهان عرب و اسال است.
 3-3آزادی

یکی دی ر اق مؤلفهاای اساسی و مبنایی در ان یشه حماس آقادی است کیه بیهعور مشیخص در
قالب آقادی اراضی اشاالی علی

نمود پ امیکن  .آقادی در ن اه ای جنبش رسی ن ایر عیرد بیه

حقی است که عب عت دراوت ار او قراردادهاست اقای رو به دل ل شرای س اسی _ امن تیی شیکلگرعته
برای مرد علی

آننه اق آقادی در اعریف و مرا ای جنبش رخ مینمای امان اعریف حی اقلی

اق آن است به ای معنی که مرد علی

ج یزی را عراایر اق حیس ویود نمیوواانی بلکیه امیامی

االواا و راابرداای آنها برای رس ن به آرمان وود که امان آقادساقی اراضیی اشیاا شی هاسیت
اجم ،میشود.
ب ب ارا ب ا ف اول ه حماس اجبار صه ون یتاا به عقبنش نی اق سرقم اای اشاالی اسیت
آنها برای دست ابی به ای ای ف بیه رووایایی گونیاگون متوسیل شی هان ایی جنیبش در رونی
آقادساقی به پایهاای ای ئولوژیک ملیگرایانه ناس ونال یتی و س اسیی اک یهکرده مقاومیت در برابیر
اشاال ری را عریضهای دینی اعال کرده و بنابرای االوکردهاست اا نهانها مرد علی

که اودهایای

مرد جهان را برای حمایت اق وود امراهساقد اقام رو ای جنبش سعیدارد اا دو مقولیه جهیاد و
شهادت را برای ن ل به ای دو امر و رس ن به ا ف نهایی که امان اشک ل دولت اسالمی است م ان
مرد و نخب ان س اسی _ امن تی نشردا و بیهنوعی بیاور عمیومی را در میی ر جهیاد در راه وی ا و
شهادت در می ر دعاز اق دی

آی

و ح ث ت ملی قرارداده اثب تکن .
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شکل : 1تشکیل دولت اسالمی

آقادساقی علی
مبارقه با اسرائ ل
جهاد و
شهادت

منبع:نگارندگان

الف -نقش جهاد و شهادت در روند دولتسازی حماس
 -1جایگاه جهاد در جنبش حماس
جهاد در عرانگ س اسی اسال بهمثابه قله حضور در عرصه جامعه و کمک به باور و وع بوده و
ام شه در مذااب مختلف اسالمی به آن اأک ش هاست .در ان یشه اال سنت ایم جهیاد جای یاای
رع  ،دارد بهگونهایکه جهادگران م ان نبرد سخت و نر صراعی میتق م را میپ ماین کیه سیرانجا
آن بهشت بری است اقای رو جنبش حماس بهعنوان مجموعهای با مذاب سنی جهاد در راه وی ا
را بهتری اق ا برشمرده اق آن بهعنوان درواقهای برای آقادسیاقی اراضیی اشیاالی و اشیک ل دولیت
اسالمی یادمیکن جنبش حماس با ای باور دینی و س اسی وود که سرقم

علی

«سرقم

وقفی

اسالمی است که ا چدولت یا ساقمانی نمیاوان اق یک وجب آن جشمپوشیکن » و ن ز «جهیاد انهیا
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راه آقادی سرقم

علی

است و باقپسگ ری مق سات آن و آقادساقی علی

جز اق راه جهیاد و

بی ج ن رواای اسالمی در راه پ کار آقادیبخش ممک ن یت» درواق ،آقادسیاقی امیه علیی

را

ا ف راابردی (استرااژیک) وود میدان کیه بیرای احقیس آن ایم در اسیترااژی و ایم در ااکت یک
االومیکن  .روح ه جهاد در ای ن اه جون بر نوعی باور میتحکم دینی استوار است به صالبت در
عملکرد ن ز منتهیوواا ش بهگونهایکه حماس معتق است که پ روقی در پ کیار ضی صه ون ییم
بهرغم شرای باقدارن ه حاکم بر ملّت علی

و ملتاای عرب و اسال ق عی است.

درام راستا ای جنبش اق روو مقاومت در جارجوب جهاد در راه و ا بهمثابه پاییه اعامیل بیا
اشاال ران بهرهمیگ رد قیرا اق دی گاه ایی جنیبش اسیرائ ل برپاییه اشیاا اروریییم و قور اسیتوار
ش هاست .جنبش حماس معتق است که انجا ایی اکیال ف بیر امیه مییلمانان واجیب اسیت .در
مرا نامه حماس آم هاست« :روقی که دشمنان بخشیی اق اراضیی مییلمانان را غصیبمیکنن جهیاد
عریضه ع نی امه میلمانان است و در مقابل غصب سرقم

علی

اقسوی یهودییان پیرجم جهیاد

بای براعراشتهشود و روح جهاد در امت بیرای شیتاعت بیه مبیارقه بیا دشیمنان و پ وسیت بیه صیفوف
مجاا ان دم هشود» (النواای .)75 :2002
حماس جهاد و مقاومت را به معنای وس  ،آن میعهم و میگوی « :جهیاد عقی حمیل سیالح و
پ کار با دشم ن س گفتار ن ک نوشتهاای ارقن ه و کتاباای مف و ام اری و امبییت ی امیه و
امه درصورت ولوص ن ت برای براعراشیت پیرجم وی ا جهیاد در راه وی ا بهشیمارمیرون » ایی
جنبش باراا اأک کردهاسیت کیه وی مقاومیت و جهیاد کارآمی اری روو در راه احقیس آقادی و
ب رونران ن اشاال ران است (ویروشاای  )42 :1388درواق ،حماس به مقوله جهاد بهمثابه انباشیتی
اق عز و اراده مین رد که کارآم ی آن با گذشیت قمیان آشیکار میشیود در ایی ن یاه ان امیکیه
منظومییهای اق سییتارگان جهییاد بهحرکتدرمیآینیی منظومییهاایی دی ییر بییرای پ وسییت بییه آنهییا
اشک لمیشون و ب ی ارا ب جهاد و مقاومت راای است که ملتاا با بهکارگ ری آن ح ات بالنی ه
پ امیکنن و درمقابل دشمنان بهستوهوواان آم .
حماس بر ای باور است کیه عمل یات شی اشیاال ران پاییه اصیلی برنامیه روییارویی بیا عیرح
صه ون یم بهشمارمیرود و اقسویدی ر پایه بهبود ععال تاا و ن رواای امت برای ق یا و ایییتادگی
در کنار ملت علی

و رااییاو اق جنگ اشاال ران محیوبمیشود البته بای اشارهکرد که جهاد در

ان یشه حماس با گفتمان مقاومت پ ون ووردهاست بهگونهایکه رابران کنونی ایی جنیبش منظومیه
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مقاومت را سنگ آس اب جنگ و جهاد دانیته برای نمونیه ب انمیکننی کیه دل یل پ یروقی ن روایای
علی نی در جنگ 22روقه مقاومت و امص ایی علی نیاا در ای می ر بودهاست و درام راسیتا
گروهاای علی نی اعتقاددارن که علی
باقنخواا گشت و رااکار ساقو ملت علی

جز با ادامه راه مقاومت و پای اری به صاحبان اصلی وود
را به جایی نخواا رسان (أبوشنب .)162 :2000

اقسویدی ر بهدنبا شیهادت عزالی ی قییا شیاا ق یا علیی نیاا ضی ارایش ان لی س و
صه ون یتاا ایت م (جباری

 )293 :2012ب ی ارا ب به ان ا جیتجو درباره مصادیس جهیاد در

عرانگ س اسی حمیاس بای اوجهداشیت کیه اقاسیاس جهیاد و مبیارقه بیا روح و روان علیی نیاا
پ ون یاعتهاست بهگونهایکه امروقه نمیاوان جهاد و مبارقه را به بروی گروهاای س اسی مانن حماس
مح ودساوت ولی اقآنجاکه جنبش حمیاس بهعورصیرف گروایی مبیارقاای و مجموعیهای نظیامی
ن یت مقوله جهاد و مصادیس آن در ان یشه و عمل آنها بهگونهای دی ر نمود دارد.
بهارحا عبس اعریف جنبش حماس اق جهاد مصادیس عملی جهاد را میاوان م در عرصه نظیری
و س استورقی و امنن

نبرداای م انی شاا باش م براساس ای

میاوان مصادیس عملی جهیاد

را در منظومه گفتمانی ای جنبش در دو بُع س استورقی و نبرد م انی دیی اقایی رو رایزنیایای
س اسیی رابیران ایی گییروه در عرصیه من قیهای و ب المللیی در ن ییاه ایی جنیبش جهیاد اسییت
درام راسییتا ععال تاییای کلییی س اسییی بییا ا ی ف مبییارقه ض ی اشییاال ران اسییرائ لی ن ییز جهییاد
بهشمارمیرود اظاارات اعتصاباا و شعارنویییاا اقجمله ای ععال تاا ایتن که جنبیه می نی و
س اسی دارن نمونهاای عملی ای اق ا اا را میاوان در اظاارات و راهپ میایی میرد ان یا اشی ،
ن رواای وود یا در پاسخ به حمالت ناجوانمردانه صه ون یتاا به قنان و کودکان علی نی و اسارت
آنها شاا بود.
جارجوبی دی ر که علی نیاا برای جهاد اعریفکردهان نبرد نظامی و مبارقه م ی انی اسیت کیه
بهوصوص با شکلگ ری گرداناای عزال ی قیا ب شتر و ب شتر ام ش هاست اق قمان اشک ل ایی
گروه گرداناای قیا بهمثابه باقوی نظامی حماس ض اشاال ران صه ون یتی بهشیماررعتهان البتیه
ناگفتهنمان که جنبش حماس در اعامل با اشاال ران انها قمانی بیه ععال یت نظیامی ای داد کیه امیه
ابزاراییای میییالمتآم ز س اسییی ب ی ون آنکییه نتییایجی ملمییوس بییرای ملییت علی ی
بهکارگرعتهش ن .
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 -2جایگاه شهادت در جنبش حماس
اقاساس در ان یشه اسالمی شهادت در مرابهای واالار اق مرد و نیابودی (کیه در جامعیه می رن
مفاا می اابو و نامرئی بهشمارمیرون ) بوده بهنوعی مرد در اسال حرکت برای قییت در ح یاای
برار است درام راستا مرد در می ر جهاد در راه و ا شهادت نا گرعته عرانگ جامعه را رنگ و
بویی دی ر میدا جنبش حماس بهعنوان جریانی اسال گرا اق ای مقوله میتثنی نبیوده شیهادت را
ن روایای

درواقهای برای ورود به بهشت ارس ممیساقد اقای رو اماره رابران ای گروه و امننی

م یی ان مبییارقه ب انمیکننیی کییه جییون پایییان مییی ر مییا شییهادت اسییت و در سییرایی جاوییی ان
سکنیوواا مگزی پس مرد رس ن به م لوب برار است.
براساس ای

مقاومت و پای اری بر آرماناای دینی و ارقواای مذابی و امننی

وود را اصلی اا رناپذیر بهحیابمیآورن برمبنای ام
اصلی و اأر رگذار اکث رش ه در عرصه اجتماعی علی

امن یت ملیی

ن اه شهادت یکی اق ارقواای اجتمیاعی
است ال وی رایج میرد در دوران می رن را

متحو ساوته بهعورمشخص منظومه عکری سیرباقان صه ون ییتی و س اسیتاای ایی رژییم را در
مقابله با مرد علی

بهجالشمیکشان جراکه ای وود به ن رواای جهادگر صالبتمیدا کیه ایر

روق بر ق رت نبرد و اراده دعاز اق ح ث ت ملیشان اأک میکننی احیت جنی

ان یشیهای اسیت کیه

حماسه و اق ا اای شهادتعلبانه ن رواای مردمی عهممیشود جراکه در قالب معنایی شهادت در نظا
ان یش انی جنبش حماس مرد به معنی ن ل به براری جای اه در سرای باقی است و بهنوعی ح یات
دوباره است.

بر ای مبناست که ش خ احم یاس

اماره اشارهمیکرد که ان ا اعزایش اوانمن ی روو مبیارقه

وود با صه ون یتاا را اق سنگ به سالح پ شرعته اا روواان داد ای نوز ن اه بیه ویوبی ن یرو
حماس راج ،به مقوله ی مرد و شهادت را به اصویر می کش بنابرای میاوانگفت که در ن اه ایی
جنبش شهادت سرانجا دعاز اق آرمان علی

و وع و حفظ امن ت ملیی و ایالو بیرای اشیک ل

دولتی مبتنیبر ان یشه اسالمی است عبس ای ن اه ارعضو حماس بیا دعیاز و عی اکارکردن ای ویود
برای دعاز اق م ه و در راه حس بیه اسی وره و اسیوه دی یران اب یلمیشیود و راه راسیت

را بیرای

آین گان ک گذاریمیکن .
جهاد وس لهای برای امی

منظیور اسیت کیه ممکی اسیت بیه شیهادت ایم منجرشیود البتیه

بای اوجهداشت که ای اعاب ر بهعورالزامی به معنی کشتهش ن در م ادی جنگ ن ییت براسیاس ایی
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است که میاوان م عی بود در ن رو حماس شهادت و جهاد در قلمیرو حق قیت قابیلعهم و درک
ایتن و ب رون اق آن نامفهو ان و اقاساس شهادت قمانی رخمیدای کیه جهیاد پ شگیا باشی و
جهاد ام امان جنگ برای حق قت است.
آننه دروصوص شهادت و بروق و ظهور ب رونی آن الق است یادآوریشود ای موضوز اسیت
که گاایاوقات جای اه شه و س و سا آن باقاابی متفیاوت را بهدنبا وواا داشیت بهگونهایکیه
نمیاوان م ان شهادت کودکی ش رووار بیا ی رمیردی که سیا امیایزی درنظرگرعیت جراکیه حیس
عاعفی و درک احیاسی ناشی اق شهادت یک کیودک بیگنیاه بیهمرااب ب شیتر اسیت بیرای امی
اق ا اای رژیم صه ون یتی با ان یشه نیلکشیی علیی نیاا در بهشهادترسیان ن کودکیان و قنیان
ب شتر مرد ای کشور را ض ای رژیم به ق ا برمیان زد.

 -3نقش جهاد و شهادت در تشکیل دولت اسالمی حماس
 1-3نقش جهاد در تشکیل دولت اسالمی

امانعورکه در س ور گذشته ن ز یادآوریکردیم سی بل ای ف جنیبش حمیاس اشیک ل دولتیی
اسالمی است که ووااان اجرای احکا و اصو دی مب
برپایه آی

اسال در واک علی

است ایی دولیت

اسال سنی و اویت عربی پای ار وواا بود اقایی رو جنیبش حمیاس امیاره در کنیار

اویت اسالمی وود بر اویت عربی مرد علی

ن ز اأک میکن و بیه امی

جهاد ویود را جهیاد در راه وی ا بیرای پاس اشیت امی

سیبب شیاا یم کیه

اوییت عربیی – اسیالمی و جلیوگ ری اق

و شهدارش ن آن مینام (القصاص  .)88 :2007اقآنجاکه (امانعورکه پ شاقای یادآور ش یم) جهاد
در ان یشه حماس بهعورصرف نبرد در م ان را شامل نمیشود بلکه االواای عران یی _ س اسیی
ام در قیرمجموعه جهاد اعریفمیشون االواای ای جنبش در می ر مشروزسیاقی بیرای ویود
قم نهای بهمنظور اشک ل دولت اسالمی و ن ز بهمثابه جهاد بهشمارمیرون لذا میاوانگفت کیه جهیاد
در ن رو و کنش ای جنبش بهمثابه پلکانی برای ن ل به دولت اسالمی است و اقاساس ب ون جهیاد
مبتنیبر گفتمان مقاومت امکان احقس دولت اسالمی وجودن ارد جراکه در ب و امر میبایییت اراضیی
اشاالی را اق دست ن رواای اشاال ر رااییبخش و سسس به اشک ل دولت اق ا کرد.
بنابرای و با عنایت به اینکه احقس مشروع ت س اسی یکی اق ا فاای مهم ن روی س اسیی پیس
اق اعال موجودیت است ن رواای مقاومت اسالمی علی
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وود را درای راستا اق عریس پ ری اق ا اای نظامی و غ رنظیامی صیرفمیکنن جراکیه عیی جنی
شرای ی رواب ساوتاری م ان مشروع ت ن رواای س اسی _ نظامی و م یزان مقاومیت آنهیا در برابیر
اشاال ران شکلمیگ رد .مشارکت وس  ،و ععیا جنیبش حمیاس در انتفاضیه و ازینیهاایی کیه ایی
جنبش در شکل باقداشت ابع و شکنجه پرداوتکرده و عهرسیتی بلنی اق شیه ای اقی یمی و ن یز
امکاری و ام اری م یریتی و نظامی به علی نیاا ام ی عواملی ایتن که پای اه اجتماعی حماس
و مهمایری گیا در راه

را متیحکمساوتهان  .احقس مشروع ت س اسی برای جنبش حماس نخیت

اجرای برنامهاای ای جنبش در عرصه اجتماعی است با احقس ای ا ف جنبش حماس جای یاای
رع  ،در معادله س اسی داولی (سرقم اای اشاالی) و ب المللی پ اوواا کرد.
بنابرای

نادی هگرعت حماس در ساوتوساق س اسی صحنه علیی

میئله علی

ناممک بهنظرمیرس اقاساس وود جن

و رونی حلوعصیل نهیایی

اقی ا اایی در منظومیه ب نشیی _ ن رشیی

حماس بهمثابه جهاد در راه و ا بهشمارمیرود جراکه ای اقی ا ایم ماننی اقی ا نظیامی در میی ر
اشک ل دولت اسالمی است و درام راستا شاا یم که جنبش حماس جهاد را در دو عرصه نظیامی
و غ رنظامی برای ن ل به دولتی اسالمی پیمیگ رد.
 2-3نقش شهادت در تشکیل دولت اسالمی

اررگذاری شهادت در رون اشک ل دولیت اسیالمی علیی

در دو سی

ن روبخشیی و دی یری

آرامش امن تی نمودوواا یاعت به ای معنی که با شهادت ن رواای علیی نی و میرد عیی حمیالت
اسرائ لیاا راه ن ل به دولتی اسالمی ارقشمن ش ه ای موجیب وواا شی ایا ن روایای حاضیر در
معرکه و م ان جنگ می ر حرکت وود را راای سبز ب انن کیه پاییان آن امی
سکونت در بهشت است جن
پ اکن امنن

آرمیان شیهادت و

عضایی موجب وواا شی ایا رونی مبیارقه و جهیاد میوجی دی یر

میاوان ارری را که شهادت در عموم تبخشی به آرامش امن تی _ روانی م ان میرد

و س استم اران حماس و عمو علی نیاا دارد ن ز اقجملیه نقشایای شیهادت در اشیک ل دولیت
اسالمی علیی

درنظرگرعیت کیه اقسیوی جنیبش حمیاس پ ریمیشیود ایی آرامیش موجیب

وواا ش اا بهرغم مص بتاای بی ار و شرای سخت قن گی میرد و ن روایای نظیامی _ س اسیی
ا چگاه اق اق ا اای وود برای دعاز اق علی

و احقس دولت اسالمی کوااهن این دل ل آن ایم ایی

است که وود مقوله شهادت در بن اناای اعتقادی و نظا ارقشی مرد میلمان ای دیار ریشهدارد لذا
جن

شرای ی موجب وواا ش اا شهادت و شهادتعلبی جای اای رع  ،در م ان مرد ایی کشیور
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بهوصوص اسال گرایان داشتهباش .
عالوهبرای

ق است وون شه موجب

در ان یشه رابران ای جنبش و بهعورکلی مرد علی

میشود اا گا اای اول ه برای اشک ل دولت اسالمی که امان آقادساقی اراضی اشاالی است سیری،ار
و راحتار برداشتهشود بهگونهایکه وال مشعل میگوی « :وون ای شه (رنت ییی) و دی یر شیه ا
بهرمرنشیت و غزه را آقادکرد» (اال .)83 :2006

نتیجهگیری
جنبش حمیاس بیهعنوان شیاوه اووانالمییلم

علیی

اقجملیه جنبشایای س اسیی من قیه

واورم انه بهشمارمیرود که در کنار گروهاای س اسی _ نظامی دی ری امنون :عیت
دعاز اق ق س شریف و سرقم

علی

ویود را رابیر

میدان ای گروه بر ای باور است که مییئله علیی

بیه

حوقه جاراع ایی ای کشور مح ود ن یت بلکه بهمثابه ح ث ت جهان اسال است اقای رو امیاره بیر
اویت عربی _ اسالمی وود و جنبششان اأک داشته امرکزمیکنن ای جنبش که انی جن اق رابران

آن اقجمله ش خ احم یاس

عب العزیز رنت یی و کیانی دی ر آن را اأس سکردهان اق امیان بی و

اأس س االوکردهاست اا وود را جیام ،امیامی گروهایای س اسیی علیی نی کیه آرمیان آقادسیاقی
علی

را درسردارن قراردا اقای رو در عرصه داولی ایام مذابی رابران س اسی ای جنیبش

را شاا یم.
بنابرای

جنبش حماس جون ویود را می اع ،قی س و سیرقم

علیی

میدانی و آرمیانش را

اشک ل دولتیی اسیالمی برمیشیمرد در ایی میی ر اقی ا اای س اسیی و نظیامی برنامهریزیشی ه و
جارجوبمن ی داشتهاست که دعتر س اسی به رابیری والی مشیعل سیعیمیکن ایا بخیش س اسیی و
دیسلماا ک را پیب رد و شاوه نظامی (گرداناای عزال ی قیا ) االومیکن ایا نبردایای نظیامی و
م انی را م یریتکن به ام

دل ل است که رابران ای جنبش اماره بر دو مقوله جهاد و شیهادت

و بهوصوص جهاد اأک دارن .
جهاد در ان یشه حماس بهعورصرف جهاد نظامی و نبرد م انی ن یت بلکه اق ا اای س اسی و
رایزنیاای دیسلماا ک را ن ز شامل ش ه شهادت بهعنوان بهتری و بزردایری ا ییه ایی مجاای ت
است ای دو مؤلفه در س ری من قی درواقه ورود به اشک ل دولت اسالمی ایتن که بهنوعی اولی
مرحله دولتساقی را با آقادساقی علی

و مبارقه با رژییم صه ون ییتی رقممیقننی بی ی ارا ب
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«جهاد» در ن اه جنبش حماس عصای مبارقه و «شهادت» جاده مقاومت است.
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