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جایگاه جهاد و شهادت از نگاه جنبش مقاومت اسالمی 

 فلسطین )حماس(

 29/06/5139تاریخ دریافت:                                                                         * 1 زاهد غفاری هشجین
  21/09/5139: پذیرشتاریخ                                                                                          2جبّار شجاعی

   
 چکیده

اا و ملیی  وواایان دعیاز اق حیس علیی  نی -عنوان جریانی مردمی با گرایش دینییجنبش حماس به
رای بیکوشی  ایا راابردایایی را رو میآنهاسیت  اقایی گرای اا و حام ان اشیاا مبارقه با صه ون یت

سیاقی در علیی     اجرادرآورد  درواقی،  دولتاشک ل دولتی اسالمی در ای  سرقم   ااخاذکرده  بیه
رو  حمیاس گ رد  اقام  باییت در مرحله پس اق آقادساقی صورتای( است که میعراین ی )پروسه

اای ر ای  سرقم   اراقابخشی  و بیه امی   دل یل  اقی ا درص د است اا مشروع ت س اسی وود را د
گونیه ای  اای وود قرارداده و معتق  است  انجا  و لی اقس اسی و نظامی بی اری را سرلوحه ععال ت

  گویی به اییپذیر است  براساس ای   مقاله حاضر  درپی پاسخاا  با جهاد و باور شهادت  امکاناق ا 
  «کنشیی ایی  جنیبش جیه جای یاای دارد  _ادت در منظومیه ب نشیی جهاد و شیه»پرسش است که 

دی اسیالمی و آقا _اای عرانگ س اسی حماس که بر سه مقوله مقاومت  اویت عربیی براساس یاعته
اای ی سرقم  است  جهاد و شهادت  ابزاری است برای مبارقه با ن رواای اشاال ر و آقادساقابتنایاعته

 احل لیی  _ی ای  دو مؤلفه در منظومه عکیری حمیاس بیه روو اوصی فی اشاالی. پس اق کالب شکاع
انجا  اای نظامی و ام غ رنظامی است که سیرروش  ش  که جهاد در ن اه ای  جنبش  ام شامل اق ا 

راسیتا  شود و ای  ارقو در ای  جنبش  ق است و جای اای واال دارد  درام  آن  به شهادت منجرمی
 شون .میساقی القّیمثابه درواقه ورود به رون  دولته یادش ه  بهاق ن اه حماس  دو مؤلف

 
ساقی.علی     حماس  جهاد  شهادت  دولت واژگان کلیدی:

 ........................................................................................................................  
 )  z_ghafari@yahoo.comدانش ار علو  س اسی دانش اه شاا  )نویین ه میئو   .1
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 مقدمه
اس المیلم   را براسیرود که درص د است  ان یشه اووانشمارمیحماس  جریانی ای ئولوژیک به

ا مؤسییان حمیاس  امنیون ن روایای دا  لیذاجتماعی سرقم   علیی    بیی  -بیتراای عران ی

ب یل المنفعیه و میواردی اق ایی  قاووانی در مصر  حرکیت مبیارقاای ویود را بیا انجیا  کارایای عا 

اای آن رمانآای ن ز برای اقویت پای اه مردمی اووان و آغاقکردن   ای  جنبش  اق ساقوکار بی ج اوده

اا در اای صه ون ییترد  را برای رویارویی با اق ا اای مکن   بنابرای   موعس ش ه که اودهمیاستفاده

 کن .علی    بی ج

بر اصو  کن  که ال وی اسالمی مبتنیمیدر بررسی ار  اشک الای جنبش  ای  نکته اوجه را جلب

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

اه شود  امنن   رسالت ابل ای  س اسیی و جهیادی منبعیز اق ن یمیشناوته المیلم   علی   اووان

اای اشک الای جنبش حمیاس اسیت امیا احیو  ک فیی جماعیت اای مهم پایهاسالمی  یکی اق نشانه

ر شیکل دقمان با وقوز انتفاضه اق یک ساقمان ابل ای به یک ساقمان مقاومیت کیه المیلم   اماووان

سیو و جنیبش حمیاس المیلم   اقیکساق افاوت اشک الای جماعت اووانیاعت  قم نهحماس اجلی

  جویی ویودگ یری اق روح یه مبیارقهدی ر بود  درواق،  ن روایای حمیاس  اوانییتن  بیا بهرهاقسوی

آنکیه اق اسیال  اای مرحله مختلف انتفاضه باشین   درنت جیه  جنیبش حمیاس بیگویِ ضرورتپاسخ

 کن .ب  رد  اوانیت ن رواایی جن  ن ز جذبانمای عمل وود عاصلهمشی اصلی و رامثابه و به

گرعته  بر اجربه ایاریخ اسیال  و اجربیه مقاومیت اا اف حماس که برمبنای ان یشه اسالمی شکل

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

ای و گ یری اق نفیوذ من قیهلی وود  یعنی آقادساقی سیرقم    مییتلز  بهرهاست که ن ل به ا ف اص

اا  عق   علیی  نی  بیه کیل جهیان اسیال   مربیو  اسیت و نیهاسالمی است جراکه مییئله علیی   

اا در جهان عرب و اقاسیاس  کیل جهیان اسیال  ارا ب و براساس دی گاه حماس  امامی االوب ی 

تمرکز شود لذا در س وح داولی و اق عریس اأک   بر وح ت ملی و نفیی باییت حو  ای  میئله  ممی

شیود قییرا کارگرعتهاا در جهت پ شبرد آرمان علیی    بهق عی کشمکش داولی ن ز بای  امه کوشش

سیاقد کیه اش اری س اسی مربو  به وضع ت ملت احت اشاا  علی     ن رواای س اسی را وادارمی

االشی برای پ شیبرد اوسیعه جامعیه و  دی ر  اق ا چظرب  رن  و اقعرفسو مقوله وح ت را درناقیک
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    مییئله را اق منظیر اسیالمینورقن   به ام   دل ل  جنبش حمیاسمبارقه با دشم  صه ون یتی دریغ

وعصیل بحیران و برقیراری صیل  در است کیه حلکرده  به ای  نت جه  نایل آم هملی و س اسی بررسی

دادن به اشاال ری اسرائ ل ممکی  اسیت  درنت جیه و اق دیی گاه ایی  انها اق عریس پایان  انها و من قه

  گرعت  واقع یت یادشی هالمللیی  درصیورت نادیی هآم ز ب  ایای مییالمتجنبش  ابتکار عمیل و راه

داشت  احت جن   شرای ی است که ایی  جنیبش  جهیاد در سرنوشتی جز ناکامی و شکیت نخواان 

شمرد که منظومه کنشی و راابرد حمیاس ای برمیعنوان دو مقولههادت در ای  می ر را بهراه و ا و ش

ی در علی    امان اشک ل دولتی اسالمای  ا ف که است دای به ا ف اول ه و برار وود برای شکل

اای ابل ای وود  ضم  اشری  قواییای ان یشیه اسیالمی کن  اا در حرکتمیرو االو  اقای می باش 

ارا ب  ایی  مقالیه دولت اسالمی  بر ای  دو مؤلفه  ب شتر اأک  کن   بی ی  عران ی –عکری  منشور در

پذیر  درپی پاسخ ای  پرسیش اصیلی براساس روو ک فی احل ل اسنادی و با استفاده اق مناب، دسترس

 «.جه جای اای دارد « حماس»جهاد و شهادت اق ن اه جنبش مقاومت اسالمی علی    »است که 

 پردازان جنبش حماسمبانی نظری و نظریه -الف

 مبانی نظری -1
 ییی  اای قرن گذشته و در جریان مبارقه مرد  علیی     ضی  اسیتعمارگران ان لدر آغاق و ن مه

جم   پیرشیه   شی خ عزالی ی  القییا و  عب القادر الحیی نی  حاج ام   الحی نیاایی مانن  شخص ت

انی  امیا کرده  بیه جهیاد دعوتاای اسیالمیلی    را با اک ه بر ان یشیهمبارقه را براعراشتن  و مرد  ع

اا و گرعتن   احیت ایأر ر ان یشیهشیکل 1948اایی که پس اق اشک ل دولت اسرائ ل بیه سیا  جنبش

نیی   اای سوس ال ییتی و ناس ونال ییتی قرارگرعتنی  ایا اینکیه پیرجم اسیال  و عواعیف دیای ئولوژی

  بیه صیحنه و اعیال  موجودییت جنیبش حمیاس 1987یش انتفاضه در دسیامبر عورمج د و با پ  ابه

 ش . اای مرد  علی    اب یلسرعت به ن روی محرکه اودهباقگشت و به

  المیلم   در علی     با مح ودکردن کشمکش موجیود در مفیاا م ناس ونال ییتیجماعت اووان

به ابعاد ملی و ناس ونال یتی کشیمکش جیاری  عبقاای یا ملی  مخالف بود  در امان حا   ای  جنبش 

مییئله »کن  کیه میکرده  ب انبه ای  مفهو  اشاره ع نان النحویراستا شاا یم که کرد  درام  میاوجه

ای ملی یا ناس ونال یتی ن یت بلکه میئله علی     میئله ایمان  اوح ی   دیی  و علی     عق  میئله

ه  میئله علی     میئله اسال  و امت اسالمی است و میئله امیه عبادت است  درواق، و در یک کلم
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 (.70: 1980)النحوی  « دارن میلمانانی است که به و اون  و آورت ایمان

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

جنیبش  نبود امیا ایی المیلم   ویارجاناای اووعلی    پ  اکن  که درمجموز اق مفاا م کلی ان یشه

صیورت داده  آن را بهای ساقگار با حجم کشمکش جیاری گییتروگونهاوانیت مفاا م موجود را به

ی و اا در ابعاد مختلف س اسی  اقتصیادی  اجتمیاعی  نظیامقاععانه در جارجوب کشمکش م ان ام ن

 کن .دینی ارائه

کشی   بیا میاای آن در علیی    قبانهوجود کیه شیعلهحماس بر ای  باور است که آاش اهاجم م

 اای گونیاگون افکیر  س اسیت اای اسالمی  براعرووته ش ه و عرصهکردن امه سرقم  ا ف ویران

ش در و باورایای« روح امیت»م یان و بی ش اق امیه گ یرد  درای اوالق  اقتصاد و اجتمیاز را دربرمی

ه آعرین   براساس ای  است کیکه ق رت رویارویی میجراکه ای  روح امت است  معرض اه ی  است

رب عیانها مرد  علی    بلکه امت جنبش حماس معتق  است  وجود یهودیان در سرقم   علی     نه

 است.گرعتهو امنن    دی   عق  ه و ام ن ای  امت را ا ف و اسال 

 م یرا  و که امت اسیالمی وایهگوناردی   اعزودن بُع  ام نی و اأک   بر اوسعه دامنه جالش بهبی

 ویژه اشی ی  عمل یاتگ رد  دی گاای است که با واقع ت کشیمکش موجیود بیهباوراایش را دربرمی

 ای اسیت کیه جنیبش حمیاس رادارد و ای  نکتیهنظامی ض  موج ب  اری اسالمی در من قه امخوانی

 ن در کناراای عرب و میلماود ملتکن  که صحنه ای  پ کار برای ورکرد  بر ای  امر پاعشاریوادارمی

کن   صورت است که میئله علی     عمس عربی و اسالمی پ  امیدارد  درای جنبش حماس گنجایش

ایا  اشیک ل براساس ای  است که جنبش حماس  ن اه استرااژیک وود را ضم  مبارقه با ایی  اهاجم

رو  شیااراه ن یل گذارد و اقای میترا دان  که به اویت عربی ملت عرب علی    احدولتی اسالمی می

می در   آقادساقی علی    و نشیر ان یشیه اسیالبه اشک ل ای  حکومت را مبارقه با رژیم صه ون یتی

 دان .   م ان جمهور مرد  می

 تشکیل دولت اسالمی 1-1

 شود  در امیانمیبخش و ملی محیوببنابر آننه گذشت و در کنار اینکه حماس  جنبشی آقادی

حا   جنبشی اسالمی است کیه در جهیت برپیایی نظیا  اسیالمی منییجم بیا اصیو  ایی ئولوژیک و 

کوشی  ایا در اای رابیران جنیبش حمیاس  ایی  گیروه میکن . عبس گفتیهمیب نی وود ععال تجهان

است کیه « دولت»علی     دولت اسالمی برقرارکن . آننه مهم است  موض، حماس در عرح موضوز 
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ای سیاوتاری اسیت و درنت جیه  راب یه« برقراری دولت»و « آقادساقی»اب ه م ان ا ف معتق  است  ر

داشیت کیه اقامیه دولیت اسیالمی در حماس بر ای  باور است که در اعامیل بیا ایی  ای ف بای اوجه

  ای ف ویود   جنبشی مقاومتی است و اگر ای  مقاومتم ت  امری قودان ا  است  قیرا حماسم ان

صورت و پس اق مرحلیه آقادسیاقی  موضیوز برقیراری ساقد  درای علی    را محقسیعنی آقادساقی 

برای   رابران حماس معتق نی  کیه جیون آنهیا راه سیخت آقادسیاقی را ش   اعزونوواا دولت عرح

 (.60: 1382کنن   حس اول ه اشک ل دولت  اق آن حماس است )موسوی  اموارمی

دولیت در نقشیه س اسیی جنیبش حمیاس  نت جیه و رمیره  شیود کیه برقیراریمیبنابرای  مشاا ه

   دا  که م ان ا ف آقادساقی اراضی علیی    و امننیمیآقادساقی علی    است و ای  امر نشان

رس  رابیران نظرمیمناقشه وجوددارد جراکه بهپ وسته و البته قابلامای بها ف برقراری دولت  راب ه

لیی       که اقاساس  دست ابی بیه دولیت اق را یذر آقادسیاقی عای  جبنش به ای  نت جه  نایل آم ن

ه کیساقی  دوو  میالق  ایم اییتن  اعب ردی ر  آقادساقی و دولتیاب   بهداشت  احقسوواا امکان

سیاقی راستا  جنگ و نبیرد مییلحانه  راه آقادای است برای احقس دی ری  درام    مق مهاحقس یکی

ت کیه انجام ی   بنیابرای  و در امی   جیارجوب اسیبرقراری دولت وواا است که پایان ای  راه  به 

 وواان قد. ساقی ن ز گریزیرابران حماس به ان ا  صحبت اق آقادساقی  به دولت

وصوص  امروقه شاا یم که دو جنبش عت  و حماس بر سر اشیک ل دولیت وحی ت ملیی درای 

آمی ن   ضم  کوااهرس  ه  دو گروهاواعسدا   بهس اسی را در وود جای اایگروهکه امامی ایگونهبه

ی اراضیی دان  که بتوانی  آرمیان آقادسیاقرسن   دولتی اشک لاق مواض، پ ش   وود  به ای  نت جه می

 ساقد.برده  محقسپ شبه اای س اسی ای  کشورش ه را با شرکت امامی جریاناشاا 

 آزادسازی فلسطین 1-2

دانی   مقاومیت ن روایای علیی  نی را اسالمی می -هبان م راری عربیجنبش حماس که وود را ن 

آورد و براسییاس اییی  اسییت کییه بییه مناسییبت مراسییم شییمارمیگرایان بهاای اسییال نماینیی ه ان یشییه

 حمیاس  س اسیی دعتر رئ سنایب  عزال ی  قیا اای داشت شهادت اع ادی اق ن رواای گردانگرامی

اأک  کرد و وود ان ه ن ز  عی مراسیمی در منیز   علی    آقادساقی اا تمقاوم ادامه بر  سخنانی عی

مثابیه ابیزاری اسیت بیرای کرد که مقاومت برای ما )ن رواای عضو حمیاس(  بهب ان ش خ احم  یاس  

اسیت کیه کرده  عی سخنانی دروصوص انتفاضیه سیو  ب یان وال  مشعلآقادساقی علی    یا اینکه 

 ایی  کیهقمانی ایا و است ساقیشهرک و اشاال ری در ما مشکالت امه ریشه  دادنشان انتفاضه ای :»
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 مق سیات و سیرقم   آقادی اا ام انتفاضه و مقاومت باش  داشتهادامه ساقیشهرک عرح و اشاال ری

 1«.داشتوواا ادامه علی   

 اییاالت در 25/7/1995  پ ش اق باقداشت وود در ااریخ موسی ابومرقوق  دکتر وصوصدرام  

  را آقادکن اوان  علی   انهایی نمیاوان م با قاعع ت ب وی م که ملت علی    بهنمی»گوی : متح ه می

یک اق دو مورد بیا اوان  علی    را آقادکن . ما در ا چانهایی مییا با قاعع ت ب وی م  ملت علی    به

اق عمیس  اوان  علی    را آقادکن  و بایی یگوی م  قیرا اگر ب وی م ملت علی    نمنمیقاعع ت سخ 

 وسیوی رویوت  انفعیا  من  شود  ای  میئله ممک  است  ملیت علیی    را بهعربی و اسالمی بهره

 ت آن ده  قیرا صاحبان اصلی ای  میئله ب ش اق ارکس  میئولدووت  به ام اداای ب رونی سوقجشم

او   مکلیف بیه دعیاز اق ویود و وعی  ویود و کشن  و ای  ملت )شرعی( و در درجیه میرا بردوو

است در  مان  که ممک میمثابه عامل پشت بان باقیرویارویی با عرح صه ون یم است. عامل وارجی به

وودگ رد و بخیش اا و امی اداای مهیم  جنبیه حیاد و جی ّی بیهای شرای  و اق عریس ارائه کمکپاره

    گوی م که ملت علییامنن   ما با قاعع ت نمیدا   محوری رون  آقادساقی را به وود اوتصاص

اایش در ل تاوان  علی    را آقادکن  قیرا ای  رویکرد  عمس عربی و اسالمی را اق مییئوانهایی میبه

کنیار  ارا ب  ملت علی    امراه با عمس عربیی و اسیالمی درکن   ب ی میقبا  میئله علی    معاف

جیه ساقی شرای  اصلی آن اقسیوی صیاحبان در   را پس اق آمادهیک ی ر  میئول ت آقادساقی علی 

کرد لیتارحا  نبای  اق نقش عمس عربی و اسالمی در رون  آقادساقی غفکنن . بهیک علی    اجرامی

اییره دبلکیه اعیراب و مییلمانان ن یز در  دا اا را ا ف قرارنمیقیرا عرح صه ون یم  عق  علی  نی

  گوی م که ممک  است )ب ون قاعع یت(  ملیت علیی   رو میرن   اقای اای صه ون یم قرارداا ف

ی زی  دا  جراکیه انهیا جیاکرده  عرح وود را سامانسرقم   وود را آقادکن  و اویت وود را اربات

 (.62: 1382)موسوی  « ااست  عامل درونی علی  نیعامل وارجی

ن ییت     مخیالفمت واحی ه ی عربییوح ت عربی یا برقراری ابا الق  به ذکر است که حماس 

ولی بر ای  باور است که عامل درونی بر دو عامل پ رامونی و ویارجی  اولوییت دارد. البتیه ایی   بیه 

  ایی  نکتیه را حتی شاا یم که بروی رابران ای  جنبش معنی نادی ه ان اشت  دو عامل مذکور ن یت.

نکرده  گ رد  رداق کشوراای من قه صورت که ممک  است در آین ه  آقادساقی علی    به دست یکی

بخییورد  البتییه کننیی  کییه حتییی ممکیی  اسییت  جنیی   اافییاقی در سییایه ب یی اری اسییالمی رقممیب ان

 ........................................................................................................................  
1 . http://www.isna.ir/news/94121208196/ 22/12/1394شده در تاریخ مشاهده 

http://www.isna.ir/news/94121208196/
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داشت که جن   امری به ای  معنی ن ییت کیه درنهاییت  عامیل ویارجی بیر عامیل داولیی بای اوجه

رابیران ایی  جنیبش معتق نی  کیه شی  بلکیه گذاشت و آقادساقی علی     محقس وواا اأر روواا 

ااست که کارآم ی آن  با پشت بانی عمیس حل  پایه اصلی راهاای س اسی و نظامی داولی علی   ساقه

 یاعت.وواا عربی و اسالمی اعزایش

 اسالمی _هویت عربی  1-3

 اای نظری جنبش حماس  اأک   بیر دو اوییت عربیی و اسیالمی در اعامیل ویکی دی ر اق بن ان

که رابران ای  جنبش  اماره بیر ایی  بودنی  کیه علیی     ییک کشیور عوری ون با ام است بهام

گیاه دروواسیت کمیک اق کشیوراای رو  در راابرداای دعاعی ویود  ا چمیلمان عرب است  اقای 

باشین   البتیه داشتهان  بلکه بیرعکس اأک  دارنی  کیه بیا کشیوراای عربیی راب هن ذاشتهعربی را کنار

ایایی بیی ار اقآنجاکه آرمان ای  جنبش  اشک ل دولتی اسالمی است و ]رابران آن[ در ای  راه  االو

ش عرب یتی ای  جنیباای پانگاه به معنی گرایش  ا چان   اأک   و امرکز بر اویت عربیدادهن ز انجا 

ق س  دی گاه حماس  جونراستا  اق   محل امرکز آنهاست  درام  است بلکه ام ون ی ای  دونبوده

 ان امه دراا ن یت بلکه میلمانبه علی     مح ود ن یت  میئول ت دعاز اق آن  انها متوجه علی  نی

دانی  کیه المللی  وود را ییک کشیور عیرب مییلمان میرو  در عرصه ب  دارن   اقای برابر آن وظ فه

اسیت کرده  سبب است که ای  جنیبش ب انکرد و به ام وجه برادران عرب وود را راانخواا ا چبه

که درصورت اه ی شی ن یکیی اق کشیوراای من قیه بیا ایی  دو ویژگیی  ایی  جنیبش اق آن کشیور 

 کرد.وواا حمایت

اری  آرمان امت عیرب و جهیان اسیال  امنن    حماس معتق  است که میئله علی     محوری

 اسیی ا در دو س   مرد  و ساوتار رسیمی ساست  با جن   ن اای  ای  جنبش  قلمرو ععال ت وود ر

 گ رد.میپی

ویژه کشیوراای پ رامیونی علیی    کوشی  بیا کشیوراای عربیی  بیه  حمیاس میدر عرصه او  

( وصیوص مخالفیت بیا صیل  )بیا اسیرائ لگ ری آنهیا بهعورمیتق م ارابا  برقرارکرده  بر موضی،به

 اأر رب ذارد.

مشیی ایی  اای مرد   ب شتری  نزدیکیی را بیا و با اوده عرصه  دو  حماس  یعنی عرصه ارابا 

منظور مقابلییه بییا اییای اسییالمی و عییرب در من قییه بییهجنییبش دارد. امکییاری مشییترک بییا جنبش

اای امضاش ه و در معیرض امضیا اق رویکردایای اسرائ لی و دی ر اواعس _اای علی  نی نامهمواعقت
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کنی   قییرا معتقی  میاا اک هعورعم ه  روی ای  جنبشرود  درواق، حماس به شمارمیمهم حماس به

اای آایی اا  ابتکار عمل آین ه من قه را عی جنی  دایه آینی ه و شیای  عیی سیا است که ای  جنبش

ساقی مناسیبات بیا   مبارقه با عادیان اق آایگرعت  ا ف مشترک ای  ن رواا در جشموواان دستبه

  آننه مهم است  اینکه جنبش حمیاس بیر ایی ئولوژی ارحا د  بهبواسرائ ل و اهاجم عران ی وواا 

 عربی در کنار اسال  اأک  دارد.

 جهاد و شهادت  1-4

وصیوص جنیبش مقاومیت اسیالمی  گرایان علی    بهاای اأک  ی اسال اری  مؤلفهیکی اق مهم

ن ایی  د  ن یرو رابیراشیومیپرداقیپ کار در راه مبارقه با متجاوقان است که در قالیب جهیاد مفهو 

داننی  روقی میمثابه قالبی برای ارس م رون  پ یگونه است که آنها جهاد را بهجریان در قبا  جهاد  ای 

و « عیوق عظی م»شیود میجراکه کشت  در راه جهاد  شیهادت اسیت کیه ویود پ یروقی بیزرد نام  ه

ی جهیاد و ن اه ایی  جنیبش  ام یون کنن ه است  در من ی اق آن در مقابله  ن روساق بوده  ارب تبهره

عی است و ام مانساق اشک ل دولتی است که آرمان دیری  آنان بودهشهادت در عراین  مبارقه  ام قم نه

گفیت کیه دو اوانرو می(وواای بود  اقایی 179: 2007پای ار در برابر نفوذ نظامی اشاال ران )عیزا   

و  گ بنای اق ا  در می ر اشک ل دولیت اسیالمیمقوله جهاد و شهادت در ان سه س اسی حماس  سن

 شون .میاایِ بن ادی  ای  جنبش محیوباحقّس آرمان

 پردازان فرهنگ سیاسی حماس نظریه -2
 شیخ احمد یاسین 1-2

بودن  پس اق گذران ن احصیالت ابتی ایی در علج رغمبه حماس( معنوی )رابر یاس   احم  ش خ

 احص ل به «الشمس ع  » دانش اه در یک سا  م تبه و ش  قااره راای احص ل ادامه برای علی    

 در اقامیت در جریان یاس   احم  ش خ .دا ادامه وود احص الت به نتوانیت عقر دل ل او به .پرداوت

 مجمی،»  1970 دایه در سیسس برقرارکیرده  دوسیتی پ ونی  مصیر «المیلم  اووان» جمع ت با مصر

 علیی    جوانیان نظیامی بی ج ساقمان ای به مجم، ای  بع اا که ردکاأس س علی    در را «اسالمی

اسیالمی  سیاقمان اسیالمی  انقیالب پ روقی اوج در و 1980 داه درآغاق یاس   احم  ش خ .پرداوت

 اسیلحه داشیت  ااها  به صه ون یتی  وی را سا   رژیم جهار اق پس کرد را اأس س «المجاا ی  مج »

 بیه سیسس کرد سیسری اسیرائ لی اایقنی ان در را سا  او یک و کردن انیق و دست  ر منفجره و مواد
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 انتفاضیه آغیاق در 1987 دسیامبر 11در که پرداوت «حماس» علی    اسالمی مقاومت جنبش اشک ل

 .کردوود را اعال  موجودیت عوررسمی به جنبش ای  او  

 ل اسیماع  المییلم  اووان م الدی  عی اا  ر و احولی داولی در ساوتار اشیک الای 1968سا  

ار اویوان داد. یاس   که آرمان اشک الت را عراایر اق سیاوت ش خ احم  یاس    جای وود را به وال ی

ا اای متع د  جوانیان مییتع  و عضیو جنیبش رکارآم ن  ضم  اشک ل کم تهقمان با رویدی   اممی

  ضیم  آن قمان جهان عرب  جهاد اسیتگرعت. ایشان که معتق  بودن  انها راه اا  ر شرای  و متبه

اای ویود ارقشی الق  را در م ان ن رو -اای انجا  عمل ات جهادی  بیتراای عکریآوردن قم نهعراام

 جیه   نت1987گفت کیه انتفاضیه اوانراستا میداده  عی رون ی ا ریجی اراقابخش    درام  گیترو

 بود. ش خ یاس  کاراای اشک الای 

 ان یشیه به ن ل منظوربه علی    آقادساقی برای است ابزاری جهاد   ش خ احم  عکری منظومه در

 معیروف مرقایای آن  مرقایایوواا  می علی  نی دولت» 1ش ه:ب ان رواقای   اسالمی دولت اشک ل

 . «دا ممیادامه وود وظ فه به علی     آقادساقی مرحله ااما  اا دل ل ام   به باش   علی   

 مشعل خالد  2-2

او در کردن دوره احصی الت دانشی اایاهلل بوده کیه ان یا  سیسریرا  1956  متول  وال  مشعل

ولی   اعنوان یکیی اق داشیت. او بیهکویت  رابری ااحادیه دانشجویان علی  نی ایی  سیامان را برع ه

   رئ س دعتر اشکل ش .1996اعضای حماس  در سا  

 اسیالمی را _است  امامی اعراف عربی کردهوود سعیکه در دوران م یریت س اسی  وال  مشعل

نی  اای متناقض  اقسوی بروی امرااان دیری  جنبش مانگ ریساقد  با موض،با جنبش حماس امراه

ل ایران و سوریه  کارت اذکر گرعت ولی باوجودای   ن رو ایشان دروصوص مقیوالای نظ یر اشیک 

ییتی و ضی اشاالی علی     مبیارقه بیا رژییم صه ون دولت اسالمی در علی     آقادساقی امامی ارا

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

 رویکرد کلی جنبش قراردارد. 

اای معتق  است که مقاومت اسالمی علی     ایا آقادسیاقی کامیل سیرقم   مشعلبراساس ای   

راستا  جهاد و مبیارقه داشت و درام  برنخواا ا ن رواای صه ون یتی دستاشاالی اق نبرد و مبارقه ب

مثابه برگی قری  در ااریخ س اسی ن رواای ای  جنبش شمرده  معتق  است کیه با ن رواای دشم  را به

 ........................................................................................................................  
1 . http://ghassam.persianblog.ir/post/12/ 22/12/1393خ مشاهده شده در تاری 

http://ghassam.persianblog.ir/post/12/
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بیرای   عیی سیخنانی   نماد پ روقی و ن ل به ح ات جاودان در ان یشیه حمیاس اسیت  عالوهشهادت

 (.73: 2010داشت )جرابعة  وواا که جهاد اا روق ق امت ادامهاست کردهب ان

 عبدالعزیز رنتیسی 3-2

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

 ردوگیاها در و شی  پناانی ه غیزه  نیوار به 1948 جنگ اق پس او وانواده گشود  جهان به دی ه( یاعا

 یعلیی  ن شیاوه بیه و باقگشیت غزه به 1976 سا  در رنت یی آقای .گزی سکنی یونس وان وارگانآ

 جنیبش  یاسی   احمی  شی خ کنیار در و پ وسیت  بعی اا بود گرعتهشکل مصر در که المیلم  اووان

 و گیریانقالبی روح یه ایا کیرداالو یاسی   شی خ شیهادت اق کردنی   او پیسگذاریپایه را حماس

   رژییمضی اظاارات و اعتراض یاادسته  رواقای  القاکن   مرد  جمهور به اقپ شب ش را علبیمبارقه

 دکتیر   یاسی  احمی  شی خ رابیری دوران امان در که نمان ناگفته کرد  البتهان اقیراه را صه ون یتی

 نایشیا یجهاد و علبیمبارقه روح ه. بود آن س اسی شاوه سرپرست و جنبش ای  گویسخ  رنت یی 

 یا «ماست سرقم   آقادی و پ روقی کیب برای راه انها اسلحه  و مقاومت»کرد: ب ان که بودای گونهبه

 که دادوواا درسی اسرائ ل  جنان به حماس  جنبش که گفت  یاس   احم  ش خ شهادت پس اق اینکه

 وقایایر امیان اق که اسرائ ل  ش موجبای گفته جن   باشن  وودن اشتهامن ت کجاا چ در اسرائ ل ان

 .دا  قرار وود امن تی یاابرنامه ص ر در را ایشان ارور  ایشان آغاقی  میئول ت

داده  ای بیه ریاسیت رنت ییی ارا یبپس اق حادره المق وره  رابران اووان در نیوار غیزه  جلییه

می  ری مقاومیت اسیالگ و پیس اق شیکل ااخاذکردنی  غیزه نیوار در انتفاضه آغاق برمبنی را اصم می

  اقش .اا دوباره آغای نو اق رون  مبارقاای علی  نیش  که درپی آن  مرحلهانتفاضه اق سرگرعته

 اسماعیل هنیه 2-4

 عئ(الشیا )اردوگیاه غیزه در 1963 سیا  در العبی  ابیو بیه ملقب  ان ه احم  عب الیال  اسماع ل

 اشیاالی عییقالن در الجیوره روسیتای ارگیی آو پی ش اق اوویانواده قنی گی اصلی آم   محلدن ابه

 .بود علی    وودگردان دولت وقیرنخیت  2007 ژوئ  اا 2006 سا  مارس اق وی است بوده

روی  انیهبود  در م ان میرد  علیی     بیه م  ش خ احم  یاس  ان ه که اق امرااان و میئو  دعتر 

 است.أک  کردها علی  ن ان وح ت بر امواره وی رو   اقام  مشهور است

کن  که اگرجه حیوقه ععال یت ایی  جنیبش   بیه اراضیی میایشان دروصوص جنبش حماس ب ان

باییت احترا  بوده  میعربی قابل _  آرمان علی    برای امامی جوام، اسالمی علی     مح ود است
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وص  مقاومیت و وصینکنن   درام  کمکی به انتفاضه دریغعربی اق ا چ _امامی کشوراای اسالمی 

گوی  که مقاومت  س است دائمیی ملیت علیی    جهاد را می ری برای آقادساقی علی    دانیته  می

ان   سه راابیرد جنیبش حمیاس و با رابر معظم انقالب داشته 1390است  ایشان در دی اری که سا  

 بیر اأک ی   نهیر ایا بحیر اق علی  نی اایسرقم   امه آقادی»گونه برشمرد: مقاومت علی  نی را ای 

 میا اصیلی راابیرد سیه علی     قض ه بودناسالمی بر اأک   و ساقو گفت واای نسذیرعت  و مقاومت

 1«.ایتن 

 عزت رشق 2-5

ت  مقاوم»رود  اأک   بر شمارمیکه اق رابران و مؤسیان جنبش حماس در علی    به عزت رشس

لیی     عصه ون یتی برشمرده  معتق  است کیه  را رمز پ روقی بر دشم « مبارقه و جهاد در راه و ا

 اسالمی که ضروری است اا امامی کشوراای عربیی  و اسیالمی من قیه بیه آن _محوری است عربی 

 قوا  و نابودی داریم  صه ون یتی دشم  برای که پ امی مضمون»گوی : راستا میدان   درام  اام ت

 میا وعی ام ازاران و دان میادامه علی    ض  ملت وود یااجنایت رون  به که آنهاقمانی است. اا

 اشیاال ران رانی نب رون و مقاومیت بیرای االشییا چ اق حماس کنن  میحبس وود یااقن ان در را

 و اشییاال ران نییابودی درقم نییه اوکییارایی کییه اسییتای گزینییه مقاومییت . نخواایی کردیعروگذار

 «..استرس  هارباتبه بن انشانبی و سیت رژیم یااپایه درآوردنلرقهبه

: اای او شیاا  بیوداوان ن رو ایشان دروصوص مقوله شهادت را در ایی  گفتیه  میبرای عالوه

 یااریعی اکا بیه ایم امننان و کرداق یم را رابرانش براری  و وود گذاربن ان  راه ای  در حماس»

 ملیت ایا گذاردمیمایه وود ج زامه اق آنها نابودی و اشاال ران ران نب رون برای و دا میادامه وود

 (.226: 2009)الجرباوی  « کنن قن گی عزامن  و آقاد وویش  سرقم   در علی   

 موسی ابومرزوق-2-6

که یکی دی یر اق رابیران حمیاس اسیت  بیر دو مقولیه آقادی و مقاومیت  موسی ابومرقوقدکتر 

 کرده پایی اری قهرمانانیه مشکالت  و ااسختی امامی رغمبه علی    ملت»کن  که میاأک  داشته  ب ان

  امنن   درباره کمک کشوراای عربی بیه علیی    «کن میارس م را آقادی می ر عرقن انش  وون با

در مقابله با ن رواای رژیم صه ون یتی  نبود ج یت در ای  مبارقه را مایه اأسف دانیته  ضم  اشیاره 

برای   (  عالوه84: 2010کن  )صایغ  ومت و جهاد ن رواای علی  نی اأک  میبه ضعف اسرائ ل  بر مقا

 ........................................................................................................................  
1 . http://ghassam.persianblog.ir/post/12/  22/12/1393مشاهده شده در تاریخ 

http://ghassam.persianblog.ir/post/12/
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مثابه ال یو وصوص در جریان جنگ او ر غزه  بهایشان  مقاومت جنبش حماس در برابر اسرائ ل را به

شیود کیه رو  ییادآور میعنوان سمبلی برای مبارقه یادکرد  اقایی اوان اق آن بهدان  که میو نمادی می

کن  و انها راه پ ش روی ما  اقوییت مقاومیت و پ شیرعت آن سالحاوان  مقاومت را ول،کس نمیچا 

  (.128: 2002است )الفالوجی  

 سازی حماس. مدل مفهومی پژوهش جایگاه جهاد و شهادت در روند دولت3   
  سینت ان یشیه میذاب اایل بیرمبتنی جنبشیی عنوانبیه حمیاس جنیبش عکیری منظومه واکاوی

ی  اسیالم _ عربیی اوییت برپاییه که است اسالمی دولتی اشک ل دنبا به جنبش  ای  که دا مینشان

 راضییا آقادسیاقی و صه ون ییتی ن روایای بیا مبارقه با اا دارداالو وواایع الت ان یشه و آقادی

 کیه گفیتناوامی ساقد  براساس ای شهادت  جن   آرمانی را محقس و جهاد عریس اق علی    اشاالی

 کیه در ییعبیسِ ال یو  وود نظامی _س اسی اایاق ا  در جنبش ای  ن رشی جارجوب و نظری قالب

 است. م قابل ارس   یآ یادامه م

 مقاومت 3-1

که جنیبش حمیاس در راابردایای س اسیی و نظیامی ویود  امیاره بیر آن  یکی از اصول نظری

میت اصویرکشی   مقاوبه د را احیت راییت آنداشته و اصراردارد که بخشی وس ، اق مواض، وواأک  

ز ر راه دعیااست  مفهو  مقاومت در ای  ن اه  پای اری بر مواض، و مبانی نظری گفتمان اسالمی وود د

عکیری و  گفت که ان یشه مقاومت در نظا اواناق م ه   سرقم    دی  و آی   است  به ام   دل ل می

مثابیه ب نشیی نخیت    در سرعصل ن یرو و کینش آن بهمنظومه کنشی ای  جنبش  اق امان روقاای 

شی ن در ن یاه حمیاس  شیامل اسالمی« مقاومت»اای است. ویژگیبر باوراای دینی وجودداشتهمبتنی

و  اای اشیاالی  مردمییاا اق وارج به داول سرقم  اا  انتقا  مبارقهاا  نقش میاج  در مبارقهمبارقه

 (.142و  141: 1342ااست )دب ری مهر ا او  مبارقهعراگ رش ن مبارقه و استمرار و 

 اسالمی _هویت عربی  3-2

اری  آرمان امت عربیی و امننی   اری  و محوری  میئله علی     اساسیدر ن اه جنبش حماس

اای اسالمی در علیی    را گرایی و ارقورغم اینکه نشر گفتمان اسال رو  بهجهان اسال  است  اقای 

دارد کن  بلکه برعکس اصیرارگرایی ج انمیگاه اسال  را اق عرباای وود دارد  ا چ ا در سرعصل اق

اعزایی ای  دو مقوله در می ر ن ل به آرمان آنها که اشک ل دولتی اسالمی اسیت  که بر ام ون ی و ام
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ماس  بر مییئله اا و ادب ات س اسی ح(  به ام   دل ل  در ب ان ه355: 1390باش  )دکمج ان اأک  داشته

وصیوص قی س شیریف  اأک ی  و عنوان محیوری بیرای احقیس آقادی جهیان اسیال  بهعلی     بیه

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

ضیروری اسیت ایا دارن  و ن ارد  بلکه میئول تی است که امامی اعراب و میلمانان در برابر آن وظ فه

   نماد جهان عرب و اسال  است.باشن  جراکه ق سداشتهعورج ی ااتما به آن  بهنیبت

 آزادی 3-3

عور مشیخص در اای اساسی و مبنایی در ان یشه حماس  آقادی است کیه بیهیکی دی ر اق مؤلفه

رد بیه رسی  ن ایر عی کن . آقادی در ن اه ای  جنبش میقالب آقادی اراضی اشاالی علی    نمود پ  ا

گرعته لامن تیی شیک _رو به دل ل شرای  س اسی است  اقای حقی است که عب عت دراوت ار او قرارداده

 اقلی حینمای   امان اعریف می برای مرد  علی     آننه اق آقادی در اعریف و مرا  ای  جنبش رخ

امی وواانی  بلکیه امیویود نمیاق آن است  به ای  معنی که مرد  علی     ج یزی را عراایر اق حیس 

اسیت  اا و راابرداای آنها برای رس  ن به آرمان وود که امان آقادساقی اراضیی اشیاا  شی هاالو

 شود.میاجم ،

ت  اای اشاالی اسینش نی اق سرقم  اا به عقبارا ب  ا ف اول ه حماس  اجبار صه ون یتب ب 

 ان   ایی  جنیبش در رونی نیاگون  متوسیل شی هایایی گوآنها برای دست ابی به ای  ای ف  بیه روو

بیر کرده  مقاومیت در براگرایانه  ناس ونال یتی و س اسیی اک یهاای ای ئولوژیک  ملیآقادساقی به پایه

ایای ه اودهکانها مرد  علی    است اا نهکردهو بنابرای  االو کردهای دینی اعال اشاال ری را عریضه

جهیاد و  دارد اا دو مقولیهرو  ای  جنبش سعیساقد  اقام  ق وود امراهمرد  جهان را برای حمایت ا

ست  م ان شهادت را برای ن ل به ای  دو امر و رس  ن به ا ف نهایی که امان اشک ل دولت اسالمی ا

 ا و وینوعی  بیاور عمیومی را در میی ر جهیاد در راه امن تی نشردا  و بیه _مرد  و نخب ان س اسی 

 کن .  دعاز اق دی   آی   و ح ث ت ملی قرارداده  اثب تشهادت در می ر 
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 : تشکیل دولت اسالمی 1شکل

 منبع:نگارندگان

 

 سازی حماسنقش جهاد و شهادت در روند دولت -الف

 جایگاه جهاد در جنبش حماس -1
و  مثابه قله حضور در عرصه جامعه و کمک به باور و وع  بودهجهاد در عرانگ س اسی اسال   به

است. در ان یشه اال سنت ایم  جهیاد  جای یاای ام شه در مذااب مختلف اسالمی به آن اأک  ش ه

پ ماین  کیه سیرانجا  که جهادگران م  ان نبرد سخت و نر   صراعی میتق م را میایگونهرع ، دارد به

در راه وی ا  ای با مذاب سنی  جهادعنوان مجموعهرو  جنبش حماس به  بهشت بری  است  اقای آن

ای برای آقادسیاقی اراضیی اشیاالی و اشیک ل دولیت عنوان درواقهرا بهتری  اق ا  برشمرده  اق آن به

سرقم   وقفی »کن   جنبش حماس با ای  باور دینی و س اسی وود که سرقم   علی    اسالمی یادمی

جهیاد  انهیا »و ن ز « کن یپوشاوان  اق یک وجب آن جشمدولت یا ساقمانی نمیاسالمی است که ا چ

 آقادساقی علی   

 مبارقه با اسرائ ل

جهاد و 

 شهادت
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گ ری مق سات آن و آقادساقی علی     جز اق راه جهیاد و راه آقادی سرقم   علی    است و باقپس

  درواق، آقادسیاقی امیه علیی    را «بخش  ممک  ن یتبی ج ن رواای اسالمی در راه پ کار آقادی

اسیترااژی و ایم در ااکت یک دان  کیه بیرای احقیس آن ایم در ا ف راابردی )استرااژیک( وود می

کن . روح ه جهاد در ای  ن اه  جون بر نوعی باور میتحکم دینی استوار است  به صالبت در میاالو

که حماس  معتق  است که پ روقی در پ کیار ضی  صه ون ییم  ایگونهش  بهوواا عملکرد ن ز منتهی

   ق عی است.رب و اسال اای عرغم شرای  باقدارن ه حاکم بر ملّت علی    و ملتبه

میل بیا مثابه پاییه اعاراستا  ای  جنبش اق روو مقاومت در جارجوب جهاد در راه و ا بهدرام  

ر اسیتوار   اسیرائ ل برپاییه اشیاا   اروریییم و قوگ رد قیرا اق دی گاه ایی  جنیبشمیاشاال ران بهره

ه مییلمانان  واجیب اسیت. در است. جنبش حماس  معتق  است که انجا  ایی  اکیال ف بیر امیش ه

کنن   جهیاد میروقی که دشمنان  بخشیی اق اراضیی مییلمانان را غصیب»است: نامه حماس آم همرا 

د عریضه ع نی امه میلمانان است و در مقابل غصب سرقم   علی    اقسوی یهودییان  پیرجم جهیا

فوف منان و پ وسیت  بیه صیشود و روح جهاد در امت بیرای شیتاعت  بیه مبیارقه بیا دشیبای براعراشته

 (.75: 2002)النواای  « شودمجاا ان دم  ه

 جهیاد  عقی  حمیل سیالح و»گوی : عهم  و میحماس  جهاد و مقاومت را به معنای وس ، آن می

امیه و  اای مف   و ام اری و امبییت ی اای ارقن ه و کتابپ کار با دشم  ن س  گفتار ن ک  نوشته

  ایی  «رون شیمارمیبراعراشیت  پیرجم وی ا  جهیاد در راه وی ا به امه درصورت ولوص ن ت برای

 اسیت کیه وی  مقاومیت و جهیاد  کارآمی اری  روو در راه احقیس آقادی و  باراا اأک  کردهجنبش

مثابه انباشیتی (  درواق،  حماس به مقوله جهاد به42: 1388  ران ن اشاال ران است )ویروشاایب رون

کیه یشیود  در ایی  ن یاه  ان امد که کارآم ی آن با گذشیت قمیان آشیکار مین راق عز  و اراده می

اایی دی ییر بییرای پ وسییت  بییه آنهییا آینیی   منظومییهدرمیحرکتای اق سییتارگان جهییاد بهمنظومییه

النی ه بکارگ ری آن  ح ات اا با به  راای است که ملتارا ب  جهاد و مقاومتشون  و ب ی میاشک ل

 وواان آم .ستوهرمقابل  دشمنان بهکنن  و دپ  امی

حماس بر ای  باور است کیه عمل یات شی  اشیاال ران  پاییه اصیلی برنامیه روییارویی بیا عیرح 

اا و ن رواای امت برای ق یا  و ایییتادگی دی ر  پایه بهبود ععال ترود و اقسویشمارمیصه ون یم به

کرد که جهاد در شود  البته بای اشارهمیوباو اق جنگ اشاال ران محیدر کنار ملت علی    و راایی

که رابران کنونی ایی  جنیبش  منظومیه ایگونهاست به  با گفتمان مقاومت پ ون ووردهان یشه حماس
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کننی  کیه دل یل پ یروقی ن روایای میمقاومت را سنگ آس اب جنگ و جهاد دانیته  برای نمونیه ب ان

راسیتا  است و درام  اا در ای  می ر بودهیی علی  نیص اروقه  مقاومت و ام22علی  نی در جنگ 

 وود اصلی صاحبان به  پای اری و مقاومت راه ادامه با جز علی     که اعتقاددارن  علی  نی یااگروه

 . (162: 2000رسان  )أبوشنب  نخواا  جایی به را علی    ملت رااکار ساقو  و گشتباقنخواا 

اا ضی  ارایش ان لی س و   شیاا  ق یا  علیی  نیعزالی ی  قییا ت دنبا  شیهاددی ر  بهاقسوی

اد در ارا ب  به ان ا  جیتجو درباره مصادیس جهی(  ب ی 293: 2012اا ایت م )جباری   صه ون یت

اا داشیت کیه اقاسیاس  جهیاد و مبیارقه بیا روح و روان علیی  نیعرانگ س اسی حمیاس بای اوجه

س اای س اسی مانن  حمااوان جهاد و مبارقه را به بروی گروهقه نمیکه امروایگونهاست بهپ ون یاعته

ای نظیامی عورصیرف  گروایی مبیارقاای و مجموعیهمح ودساوت ولی اقآنجاکه جنبش حمیاس  به

 ای دی ر نمود دارد. گونه  به  مقوله جهاد و مصادیس آن در ان یشه و عمل آنهان یت

ی اوان م در عرصه نظیرهاد  مصادیس عملی جهاد را میارحا   عبس اعریف جنبش حماس اق جبه

جهیاد  اوان مصادیس عملیورقی و امنن    نبرداای م  انی  شاا  باش م  براساس ای   میو س است

ایای رو  رایزنیورقی و نبرد م  انی دیی   اقایی را در منظومه گفتمانی ای  جنبش در دو بُع  س است

المللیی  در ن ییاه ایی  جنیبش  جهیاد اسییت  ای و ب  ه من قیهس اسیی رابیران ایی  گییروه در عرصی

اییای کلییی س اسییی بییا ایی ف مبییارقه ضیی  اشییاال ران اسییرائ لی ن ییز جهییاد راسییتا  ععال تدرام  

 نی و اا ایتن  که جنبیه میاا اقجمله ای  ععال تاا و شعارنویییرود  اظاارات  اعتصابشمارمیبه

  یا  اشی  ،پ میایی میرد   اناوان در اظاارات و راهاا را میاق ا  اای عملی ای س اسی دارن   نمونه

و اسارت  اا به قنان و کودکان علی  نین رواای وود یا در پاسخ به حمالت ناجوانمردانه صه ون یت

 آنها شاا  بود.

سیت کیه ان   نبرد نظامی و مبارقه م ی انی اکردهاا برای جهاد اعریفجارجوبی دی ر که علی  نی

ایی   است  اق قمان اشک ل  ب شتر و ب شتر ام ش هعزال ی  قیا اای گ ری گردانوصوص با  شکلهب

ان   البتیه شیماررعتهمثابه باقوی نظامی حماس ض  اشاال ران صه ون یتی بهاای قیا   بهگروه  گردان

داد کیه امیه ی ای نمان  که جنبش حماس در اعامل با اشاال ران  انها قمانی بیه ععال یت نظیامناگفته

باشیین   آم ز س اسییی بیی ون آنکییه نتییایجی ملمییوس بییرای ملییت علییی    داشتهابزاراییای میییالمت

 ش ن .کارگرعتهبه
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 جایگاه شهادت در جنبش حماس -2
 رن  میای واالار اق مرد و نیابودی )کیه در جامعیه اقاساس در ان یشه اسالمی  شهادت در مرابه

ر ح یاای دنوعی  مرد در اسال   حرکت برای قییت  رون ( بوده  بهمیشمارمفاا می اابو و نامرئی به

ا رنگ و رگرعته  عرانگ جامعه راستا  مرد در می ر جهاد در راه و ا  شهادت نا برار است  درام  

هادت را گرا  اق ای  مقوله میتثنی نبیوده  شیعنوان جریانی اسال دا   جنبش حماس بهبویی دی ر می

 روایای نرو  اماره رابران ای  گروه و امننی   ساقد  اقای میبرای ورود به بهشت ارس مای درواقه

  شییهادت اسییت و در سییرایی جاوییی ان کننیی  کییه جییون پایییان مییی ر مییامیم یی ان مبییارقه  ب ان

 گزی   پس مرد  رس  ن به م لوب برار است.وواا مسکنی

لیی اای مذابی و امننی   امن یت منی و ارقواای دیبراساس ای   مقاومت و پای اری بر آرمان

اای اجتمیاعی آورن   برمبنای ام   ن اه  شهادت یکی اق ارقومیحیابوود را اصلی اا  رناپذیر به

رن را   ال وی رایج میرد در دوران می رش ه در عرصه اجتماعی علی    استاصلی و اأر رگذار اکث 

اای ایی  رژییم را در اقان صه ون ییتی و س اسیتعورمشخص  منظومه عکری سیربساوته  بهمتحو 

دا  کیه ایر میکشان  جراکه ای  وود  به ن رواای جهادگر صالبتمیجالشمقابله با مرد  علی    به

ای اسیت کیه کننی   احیت جنی   ان یشیهشان اأک  میروق بر ق رت نبرد و اراده دعاز اق ح ث ت ملی

ر نظا  شود جراکه در قالب معنایی شهادت دمیای مردمی عهمعلبانه ن روااای شهادتحماسه و اق ا 

نوعی  ح یات ان یش انی جنبش حماس  مرد به معنی ن ل به براری  جای اه در سرای باقی است و به

 دوباره است. 

مبیارقه  کرد که ان ا  اعزایش اوانمن ی  روومیاماره اشاره ش خ احم  یاس  بر ای  مبناست که 

ی  ن یرو اا را اق سنگ به سالح پ شرعته اا  روواان داد  ای  نوز ن اه  بیه ویوبیتوود با صه ون 

اه ایی  گفت که در ن اوانحماس راج، به مقوله ی مرد و شهادت را به اصویر می کش   بنابرای  می

ل جنبش  شهادت  سرانجا  دعاز اق آرمان علی    و وع  و حفظ امن ت ملیی و ایالو بیرای اشیک 

ویود  بر ان یشه اسالمی است  عبس ای  ن اه ارعضو حماس بیا دعیاز و عی اکارکردن ای نیدولتی مبت

ا بیرای شیود و راه راسیت   رمیبرای دعاز اق م ه  و در راه حس  بیه اسی وره و اسیوه دی یران اب یل

 کن .میآین گان ک گذاری

  البتیه ای برای امی   منظیور اسیت کیه ممکی  اسیت بیه شیهادت ایم منجرشیودجهاد  وس له

ش ن در م ادی  جنگ ن ییت  براسیاس ایی  عورالزامی  به معنی کشتهداشت که ای  اعاب ر بهبای اوجه
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عهم و درک اوان م عی بود  در ن رو حماس  شهادت و جهاد در قلمیرو حق قیت  قابیلاست که می

گیا  باشی  و  شدای  کیه جهیاد  پمیان  و اقاساس  شهادت قمانی رخایتن  و ب رون اق آن  نامفهو 

 جهاد ام  امان جنگ برای حق قت است. 

 شود  ای  موضوز اسیتآننه دروصوص شهادت و بروق و ظهور ب رونی آن  الق  است  یادآوری

کیه ایگونهداشیت بهوواا دنبا   باقاابی متفیاوت را بهاوقات  جای اه شه   و س  و سا  آنکه گاای

سیا   امیایزی درنظرگرعیت جراکیه حیس ر بیا ی رمیردی که اوان م ان شهادت کودکی ش رووانمی

مرااب ب شیتر اسیت  بیرای امی    گنیاه  بیهعاعفی و درک احیاسی ناشی اق شهادت یک کیودک بی

ان  رسیان ن کودکیان و قنیشهادتاا  در بهکشیی علیی  نیاای رژیم صه ون یتی با ان یشه نیلاق ا 

 ان  زد.  ق ا  برمیب شتر مرد  ای  کشور را ض  ای  رژیم به 

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

دولتیی  اشیک ل  حمیاس جنیبش ای ف کردیم  سی بلیادآوری ن ز گذشته س ور در عورکهامان

 ت ولید است  ایی  علی    واک در اسال  مب   دی  اصو  و احکا  اجرای ووااان که است اسالمی

 نیارک در امیاره حمیاس  رو  جنیبشبود  اقایی وواا  پای ار عربی  اویت و سنی اسال  آی   برپایه

 کیه شیاا یم سیبب  امی   کن  و بیهمیاأک   ن ز علی    مرد  عربی اویت بر  وود اسالمی اویت

 اق جلیوگ ری و اسیالمی – عربیی اوییت امی   پاس اشیت بیرای وی ا راه در را جهیاد ویود جهاد

 جهاد ش یم( یادآور اقای پ ش عورکه)امان اقآنجاکه .(88: 2007نام  )القصاص می آن دارش نو شه

 یس اسی _ عران یی یاااالو بلکه شودنمی شامل را م  ان در نبرد عورصرف به حماس  ان یشه در

 ود وی بیرای سیاقیمشروز می ر در جنبش ای  یااشون   االومیاعریف در قیرمجموعه جهاد ام

 کیه جهیاد گفتاوانمی رون  لذاشمارمیبه جهاد مثابهبه و ن ز  اسالمی دولت منظور اشک لبهای قم نه

 جهیاد ب ون اقاساس  و است اسالمی دولت به ن ل برای پلکانی مثابهجنبش  به ای  کنش و ن رو در

 اراضیی بایییتمی  و امرب در جراکه وجودن ارد اسالمی دولت احقس امکان مقاومت  گفتمان برمبتنی

 .کرداق ا  دولت اشک ل به سسس  و بخش  راایی اشاال ر ن رواای دست اق را اشاالی

 پیس س اسیی ن روی مهم یااا ف اق یکی س اسی  مشروع ت احقس اینکه به عنایت با و بنابرای 

 ایالو امیا  آنهیا  رابیران وصوصبه  علی    اسالمی مقاومت است  ن رواای موجودیت اعال  اق
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 جنی   عیی کنن  جراکیهمیصیرف غ رنظیامی و نظامی اایاق ا  پ   ری عریس اقراستا درای  را وود

 برابیر در آنهیا مقاومیت م یزان و نظامی _ س اسی ن رواای مشروع ت م ان ساوتاری شرای ی  رواب 

 ایی  کیه ییااازینیه و انتفاضیه در حمیاس جنیبش ععیا  و وس ، مشارکت .گ ردمیشکل اشاال ران

 ن یز و اقی یمی شیه ای اق بلنی  عهرسیتی و کردهپرداوت و شکنجه ابع   باقداشت  شکل در جنبش

ام ی عواملی ایتن  که پای اه اجتماعی حماس  اا امکاری و ام اری م یریتی و نظامی به علی  نی

 راه در ا گی ایری مهم و نخیت   حماس  جنبش برای س اسی مشروع ت احقس .ان ساوتهرا متیحکم

 جای یاای حماس  ا ف  جنبش ای  احقس است  با اجتماعی عرصه در جنبش ای  یاابرنامه اجرای

 .کردپ  اوواا  المللیب   و( اشاالی یااسرقم  ) داولی س اسی معادله در رع ،

 نهیایی وعصیلحل رونی  و علیی    صحنه س اسی وساقساوت در حماس گرعت بنابرای   نادی ه

 شیین ر _ ب نشیی منظومیه در ااییاقی ا  جن   وود رس   اقاساس نظرمیبه ناممک  ی    عل میئله

 میی ر رد نظیامی  ماننی  اقی ا   ایم اقی ا  ای  جراکه رودشمارمیبه و ا راه در جهاد مثابهبه حماس 

 یمنظیا  عرصه دو در را جهاد  حماس جنبش که راستا شاا یمام  است و در اسالمی دولت اشک ل

 .گ ردمیپی اسالمی دولتی به ن ل برای غ رنظامی و

 نقش شهادت در تشکیل دولت اسالمی 3-2

اررگذاری شهادت در رون  اشک ل دولیت اسیالمی علیی    در دو سی   ن روبخشیی و دی یری 

یاعت به ای  معنی که با شهادت ن رواای علیی  نی و میرد  عیی حمیالت آرامش امن تی  نمودوواا 

شی  ایا ن روایای حاضیر در ا  راه ن ل به دولتی اسالمی  ارقشمن  ش ه  ای  موجیب وواا ااسرائ لی

معرکه و م  ان جنگ  می ر حرکت وود را راای سبز ب انن  کیه پاییان آن  امی   آرمیان شیهادت و 

شی  ایا رونی  مبیارقه و جهیاد  میوجی دی یر سکونت در بهشت است  جن   عضایی  موجب وواا 

روانی م ان میرد   _بخشی به آرامش امن تی اوان ارری را که شهادت در عموم تمیپ  اکن   امنن   

ایای شیهادت در اشیک ل دولیت اا دارد ن ز اقجملیه نقشم اران حماس و عمو  علی  نیو س است

شیود  ایی  آرامیش  موجیب میاسالمی علیی    درنظرگرعیت کیه اقسیوی جنیبش حمیاس پ   ری

س اسیی   _ای بی ار و شرای  سخت قن گی  میرد  و ن روایای نظیامی ارغم مص بتش  اا بهوواا 

ن این   دل ل آن ایم  ایی  اای وود برای دعاز اق علی    و احقس دولت اسالمی  کوااهگاه اق اق ا ا چ

دارد لذا اای اعتقادی و نظا  ارقشی مرد  میلمان ای  دیار ریشهاست که وود مقوله شهادت  در بن ان

  جای اای رع ، در م ان مرد  ایی  کشیور علبیش  اا شهادت و شهادتای ی موجب وواا جن   شر
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 باش .گرایان داشتهوصوص اسال به

وجب عورکلی مرد  علی     ق است وون شه   مبرای   در ان یشه رابران ای  جنبش و بهعالوه

ار ری،سیقی اراضی اشاالی است  اای اول ه برای اشک ل دولت اسالمی که امان آقادساشود اا گا می

  اشیه دی یر و شه   )رنت ییی( ای  وون»گوی : می وال  مشعلکه ایگونهشود بهار برداشتهو راحت

 (.83: 2006)اال   « آقادکرد را غزه و رمرنشیتبه

 گیرینتیجه

 من قیه س اسیی ایایعلیی     اقجملیه جنبش المییلم  اووان شیاوه عنوانبیه حمیاس جنبش

 رابیر را ویود  امنون: عیت  دی ری نظامی _ س اسی یااگروه کنار در که رودشمارمیبه م انهواور

 بیه   علیی   مییئله که باور است ای  بر گروه  دان   ای می علی    سرقم   و شریف ق س اق دعاز

 بیر امیارهرو  است  اقای  اسال  جهان ح ث ت مثابهبه بلکه ن یت کشور  مح ود ای  جاراع ایی حوقه

 ابرانر اق جن  انی که جنبش کنن   ای امرکزمی اأک  داشته  جنبششان و وود اسالمی _ عربی اویت

 بی و امیان ان   اقکردهآن را اأس س دی ر  کیانی و رنت یی عب العزیز  یاس   احم  ش خ آن  اقجمله

 آقادسیاقی آرمیان کیه علیی  نی س اسیی یایاگروه امیامی جیام، را وود اا استکردهاالو اأس س

جنیبش  س اسی ای  رو در عرصه داولی  ایام  مذابی رابراندرسردارن   قراردا   اقای  را علی   

  را شاا یم.

 را آرمیانش و دانی می علیی    سیرقم   و قی س می اع، را ویود جون حماس  بنابرای   جنبش

 و شی هریزیبرنامه نظیامی و س اسیی اایاقی ا   میی ر ایی  شیمرد  دربرمی اسیالمی دولتیی اشک ل

 و س اسیی بخیش ایا کن میسیعی مشیعل والی  رابیری به س اسی دعتر که استداشته جارجوبمن ی

 و امینظی نبردایای ایا کن میاالو( قیا  عزال ی  یااگردان) نظامی شاوه و ب  ردپی را دیسلماا ک

 شیهادت و جهاد مقوله دو بر مارها جنبش  ای  کن   به ام   دل ل است که رابرانم یریت را م  انی

 دارن .جهاد اأک   وصوصو به

 و س اسی اایاق ا  بلکه ن یت م  انی نبرد و نظامی جهاد عورصرف حماس  به ان یشه در جهاد 

 ایی  مجاای ت ا ییه ایری بزرد و بهتری  عنوانبه شهادت ش ه  شامل ن ز را دیسلماا ک یاارایزنی

 اولی   نوعی به که ایتن  اسالمی دولت اشک ل به ورود درواقه من قی  یس ر در مؤلفه دو است  ای 

  ارا بقننی   بی ی میرقم صه ون ییتی رژییم با مبارقه و علی    آقادساقی با را ساقیدولت مرحله
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 جاده مقاومت است.« شهادت»  عصای مبارقه و حماس در ن اه جنبش« جهاد»

 منابع

 منابع فارسی -1

 قرآن کریم

ن:   اهیراهای فرهنگی گفتمان مقاومتت استالمی در خاورمیانتهمؤلفه(  1392مهر  ام ر ) دب ری -

   انر و اراباعات.پژواش اه عرانگ

می    بررسی بن ادگرایی اسالهای اسالمی معاصر در جهان عربجنبش(  1390دکمج ان  ارایر ) -

 ارجمه حم   احم ی  اهران: ک هان.

  اهیران: نشیر بش مقاومت استالمی از آاتاز تتا انتفا تهجن(  1388اادی ) ویروشاای  س   -

 معارف.

اای   اهران: مرکز پژواشسیری در اندیشه سیاسی جنبش حماس(  1382موسوی  س   حی   ) -

 علمی و م العات استرااژیک واورم انه.

 منابع عربی -2

ل راسیات لومی اهلل: المرکز الق  را «حماس»حرکة المقاومة االسالمیة (  2000أبوشنب  إسماع ل ) -

 و التور س.

 .13/1/2007  الق س: فتح و حماس و الصراع علی طعم قاتل(  2007بلقزیز  عب الله ) -

.  علیی   : ..االستراتیجیة القانونیة الفلستطینیة... االحتیتاو و االهمیتة(  2012جباری   شعوان ) -

 میارات.

  نی اهلل: المرکیز الفلییا : میی ر  متیردد  نحوالییال   رحرکة حمتاس(  2010جرابعة  محمود ) -

 للبحو  و ال راسات الی اس ة و المیح ة.

اهلل: ال راسات المیلم   إلی الشرع ة الی اس ة  را : م ول االووانحماس(  2009الجرباوی  علی ) -



 
 (10)پیاپی 1396 تابستانو  بهار، 1، شماره 5شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره پژوهشی جامعه -دوفصلنامه علمی

 

 
 

102 

 الفلی  ن ة.

ات و   ب روت: مرکز الزیتونة لل راسثالث سنوات من حکم حماس فی ازّة(  2010صایغ  یزی  ) -

 ارات.االستش

ئیلی دور المقاومة الفلسطینیه فی التصتدی للعتدوان االسترا»(  2007القصاص  أشرف إبراا م ) -

  دراسة ااریخ ه غز : الجامعة االسالم ه«1982-1978 علی لبنان من عام

 ق.اهلل: دارالشرو: حماس  االنتفاضة  الیل ة  را درب األشواک(  2002الفالوجی  عماد ) -

   غزه: جامعة غز .معالم فی الطریق الی تحریر فلسطین(  1998المقادمة  ابراا م ) -

   ب روت: دارالشروق.فلسطین بین المنهج الربانی و الواقع(  1980النحوی  ع نان ) -

ة الداخلیة التنظیمات و االحزاب السیاسیة الفلسطینیة بین مهام الدیمقراطی(  2006اال   جم ل ) -

 اهلل: مواع .  را لوطنیو الدیمقراطیة السیاسیة و التحریر ا

   ب روت: دارالشروق.ابن حماس(  2011یوسف  مصعب حی  ) -

 منابع الکترونیکی -3

: 22/12/1394شی ه در ایاریخ مشاا ه« درمیی ر صیالح الی ی »مشعل  وال  سخنرانی در برنامیه  -

http://www.isna.ir/news/94121208196  

  سییایت عزالیی ی  قیییا : «شییه   شیی خ احمیی  یاسیی  »جعفییری سییم ،  محم حییی     -

http://ghassam.persianblog.ir/post/12/ 

«: ان ه  اسماع ل  در دیی ار بیا مقیا  معظیم رابیری»رابری   مقا  معظم دعتر اارنمای الکترون کی -

http://www.leader.ir/fa/content/9144/leader.ir 
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