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چکیده
امام خامنهای(م ّد ظلّه العالی) درباره مسائل گوناگون ازجمله جهاد ،سخنانی ایراد فرمودند این سخنان گاهی ناظر بر جنگ
سخت و گاهی ناظر بر جنگ نرم می باشد این پژوهش به دنبال آن است که مبانی قرآنی اندیشه امام خامنه ای ناظر بر جنگ
سخت و نرم را استخراج کند .روش جمع آوری مطالب در این پژوهش کتابخانهای بوده و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و در
مواردی تطبیقی است .با بررسی نگاه امام خامنهای(مدّ ظلّه العالی) در خصوص مبحث جهاد ،اعم از جهاد سخت ،جهاد نرم ،أه ّم
مبانی قرآنی ایشان مشخص شد و این نتیجه به دست آمد که در اندیشه رهبری ،رهبری بر مقابله با تهدیدات و ضرورت وجود
نیروهای الیق و تقویت پایگاه های نظامی تاکید دارند که سخنان ایشان براساس آیات متعدد قرآن است همچنین رهبری عالوه
بر جنگ سخت ،توصیههایی در حوزه جنگ نرم در مباحثی چون جهاد سیاسی فرهنگی و اقتصادی و علمی داشته که سبب
رشد و اعتالی جامعه اسالمی می شود و همه این بیانات ریشه های قرآنی داشته و بر منبع وحی استوار است.
واژههای كلیدی :قرآن ،جهاد ،امام خامنهای ،مبانی قرآنی ،جنگ سخت ،جنگ نرم
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 -1مقدمه
خداوند انبیاء را با هدف ایجاد جامعهی فاضله و ایجاد تمدّن بر پایه مبانی الهی مبعوث کرد ،تمدّنی کهه در آن ،انسهانها بهه
رشد مادی و معنوی و آنچه غایت خلقتشان بوده است ،برسند .بدون تردید پایهگذاری ،تکوین و گسهترش تمهدنها فقه در
پرتو تالش مستمر انسانها میسر است و یکی از شاخصههای بارز تمدنها ،تالش و کوشش مستمر افراد آن جامعه اسهت .در
منابع اسالمی این تالش مستمر مورد توجه تام قرار گرفته و از آن با عنوان مجاهدت یاد شده است که تأثیر بسزایی در رشد
و دوام تمدن اسالمی دارد .بر این اساس در بیان امام خامنهای نیز ،واژه مجاهدت واژهای استراتژیک است که با توجه به آثهار
عمیق آن در رشد و دوام تمدن نوین اسالمی ،در مناسبتهای مختلف همه را به مجاهدت در همه امور دعوت کردهاند و بهه
اعتقاد معظم له ،مجاهدت یکی از ارکان شکلگیری تمدن اسالمی است.
یکی از ضرورتهای تحقیقی در حوزه قرآن ،نظام اسالمی و مسائل مختلف پیرامون آن بر پایه قرآن است.
و نگرش مسلمانان به به نظام اسالمی ،نگرشی تمدن ساز بوده که بر اساس آیات قرآن و توس پیهامبر(ص) پایههریزی شهده
است .امام خامنهای نیز ،به عنوان امام این امّت اسالمی در عصر حاضر ،با بیانهات ارزشهمند خهود سهعی در نهادینهه کهردن
ایدههای تمدن محور حکومت اسالمی داشته و منبع مبانی تمدن اسالمی را قرآن میدانند .یکی از مهواردی کهه ایشهان ،بهر
روی آن بسیار تأکید داشته و آن را رمز به سامان رسیدن امور و از ارکان اصلی تمهدن اسهالمی میداننهد ،مجاههدت مهداوم
است.
امّا پرسشهای ما در این مقاله ،بدین صورت است که جهاد چیست؟ اندیشههای امام خامنهای در لهزوم جههاد چهه مهواردی
میباشد؟ ایشان چگونه پایهریزی تمدّن اسالمی را در گرو جهاد میدانند؟ آیها در قهرآن نیهز بهر لهزوم جههاد در عرصهههای
مختلف تأکید شده است؟
با توجّه به اهمیّت مقولهی جهاد در بیانات ارزشمند امام خامنههای در سهالهای اخیهر ،در زمینهه فعالیّتههای جههادی ،بهه
خصوص بحث مدیریت جهادی ،پژوهشهای زیادی انجام شده است؛ امّها وجهه تمهایز پهژوهش حاضهر ،بحهث مبهانی قرآنهی
اندیشههای جهادی ایشان در حوزهی جنگ نرم و سخت است که بایستی از قرآن کهریم ،اسهتخراج شهود .روش تحقیهق بهه
صورت تحلیلی  -توصیفی بوده و منبع اصلی این مقاله ،قرآن و بیانات رهبری میباشد البته بهرای درک و اسهتفاده بیشهتر از
این دو اصل ،به تفاسیر بزرگان و آراء اندیشمندان نیز مراجعه شده است.
لذا در نوش تار حاضر ،ابتدا به تعاریف ،مفاهیم و مبانی نظری بحث ،اعم از معنای «مبانی قرآنی»« ،جهاد»« ،جنهگ سهخت»،
«جنگ نرم»  ...پرداخته میشود .در قسمت بعدی اندیشههای امام خامنهای ناظر بر جنگ سخت مطرح میشود کهه شهامل
مواردی چون مقابله با تهدیدات و تعرضات نظامی ،تقویت پایگاههای نظامی و لزوم حفظ امنیّت کشور است و در هر قسهمت،
با بررسی آیات الهی ،مبانی قرآنی آنها نیز بیان میشود .در قسمت آخر نیز اندیشههای معظّمٌله در باب جنهگ نهرم ،اعهم از
جهاد سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و علمی مورد بررسی قرار گرفته و مبانی قرآنی آنها مطرح میشود.
 -2مفهوم شناسی پژوهش
پیش از ورود به بحث ضروری است که مفهوم برخی واژهها و عبارات اصلی ایهن مقالهه ،ماننهد «مبهانی قرآنهی»« ،جههاد» و
«جنگ سخت و نرم» روشن شود سپس به بحث اصلی پرداخته شود لذا در ادامه مفهوم برخی از این اصطالحات بررسی می
شود.
 -1-2معنای «مبانی قرآنی»
لغتشناسان ،مبانی را جمع مبنی و از ریشهی «ب ن ی» و به معنی بنیاد ،شالوده ،بنیان ،اساس ،پایه ،زیرساخت و ریشه
دانستهاند (دهخدا ،1385 ،ج  ،13ص  .)112آنان این واژگان را با کلماتی همچون اصل ،قاعده ،ضابطه مترادف شمردهاند.
مصطفوی در التحقیق ،پس از گزارش سخنان اهل لغت درباره مبانی مینویسد« :معنای اصلی این واژه ،ضمیمه سازی اجزاء،
مواد و عناصر خاص به یکدیگر برای پیدایش ساختار ویژه با کیفیت و هیئت خاص است؛ تفاوت ندارد که آن ساختار ،مهادّی
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باشد یا معنوی» (مصطفوی ،1360،ج  ،1ص .)344
مبانی میتواند متعدّد مانند مبانی عقلی ،مبانی روایی ،مبانی تاریخی،مبانی قرآنی ،مبانی تجربهی و غیهره باشهد کهه پهژوهش
حاضر ،به دنبال مبانی قرآنی است .مراد از مبانی قرآنی ،پایهها ،شالودهها و زیر ساختهایی است ،که موضوعی بهرآن اسهتوار
است .وقتی میگوییم مبانی قرآنی اندیشههای جهادی ،منظور آن است که این نوع اندیشه ،بر پایهها و زیرساختهای قرآنهی
استوار بوده که با یافتن آنها ،ضرورت و ریشههای آن بر همگان ملموس خواهد شد.
 -2-2معنای «جهاد» در لغت و اصطالح
از نظر راغب اصفهانی کلمه جهاد دارای دو ریشه است کلمه جهاد اگر از مادهی جَهد به فتح جیم باشد به معنای «سختی و
مشقّت» و اگر از مادهی جُهد به ضم جیم باشد به معنای «نیرو و قدرت»است( .راغب ،1363 ،ص  .)101البته برای جَهاد،
معنای «زمین سخت که در آن گیاه نروید» نیز بیان شده است (دهخدا  ،1385،ج  ،7ص .)2094
صاحب قاموس نیز میگوید« :اصل کلمه جهاد از «جهد» (به فتح جیم و ضم آن) است و به معنای تالش توأم با رنج و
زحمت میباشد .جهاد مصدر باب مفاعله و به معنی بسیار تالش کردن میباشد و نیز اسم است به معنی جنگ و جنگ را از
آن جهت جهاد گویند که تالش توأم با رنج است» (قرشی ،1371،ج  ،2ص .)77
جهاد در اصطالح به معنای بذل جان و مال و توان در راه اعتالی اسالم و برپا داشتن شعائر دین است( ،نجفی ،1362،ج،21
ص.)3
 -3-2ارتباط جهاد و جنگ و انواع «جنگ»
جهاد در معنای خاص آن به عنوان جنگ با دشمن به کار میرود .از جنگ ،تعریهف واحهدی ارائهه نشهده و ههر کهس و ههر
اندیشهای ،جنگ را به گونهای تعریف میکند که با تعریفهای دیگر متفاوت و حتی ناسازگار است .تعهدد در تعریهف جنهگ،
تنوع در طبقهبندی و انواع آن را نیز پدید میآورد که در ادامه به آن پرداخته می شود.
آلن بیرو( ،)1967-1876جنگ را به معنای آزمودن نیروهها بها اسهتفاده از اسهلحه در سهطح ملتهها (جنهگ خهارجی) یهها
گروههای رقیب در داخل یک کشور (جنگ داخلی) میداند .بنابراین ،جنگ ،ستیزه خشن و منظمی است که بین دو یا چند
اجتماع مستقل در میگیرد.
نوعی از تقسیمبندی از جنگ که به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد و فق ممکن است غلبه با یکی از آنها باشد ،عبارت اسهت
از :جنگ سخت ،جنگ سرد ،جنگ نرم .بررسی مقوله جنگ و منازعات میان کشورها نیز نشان میدهد تا پایان جنگ جهانی
دوم ،غلبه با جنگهای سخت متکی بر قدرت سخت است ،ولی از این تاریخ به بعد ،انواع جنگهای دیگر کنار جنگ سهخت
موضوعیت مییابد .با بررسی اجمالی میتوان این جنگها را به صورت زیر دستهبندی کرد:
 -1-3-2جنگ سخت و نیمه سخت
منظور از جنگ سخت ،جنگ نظامی و فیزیکی میان سربازان و نظامیان مهاجم و جبههی مقابهل اسهت .امّها ههدف اصهلی از
جنگ نیمه سخت ،تغییر حاکمان و مسئوالن کشور است .در این نوع از جنگ که معموالً برای سرنگون کردن و تسخیر یهک
حکومت است ،سپاه دشمن علناً وارد جنگ نمیشود ،بلکه سعی میکند مهرههای خود را توس کودتهای نظهامی بهه قهدرت
برساند.
 -2-3-2جنگ نرم
مفهوم جنگ نرم در مقابل جنگ سخت است و تعریف یکسانی در مورد آن وجود ندارد .جهان کهالینز ،نظریههپرداز دانشهگاه
ملی جنگ امریکا ،جنگ نرم را اینگونه تعریف میکند« :استفاده طراحیشده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن ،برای نفهو
در مختصات فکری دشمن ،با توسل به شیوههایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیّت ملی مجری میشود» (نهای (:)2004ص
.)3
به طور کلی ،جنگ نرم عبارت است از :طراحی و بهرهگیری هدفمند از تبلیغات و دیگر اقدامات که هدف اصلی طراحهان آن،
اثرگذاری و نفو در باورها ،اعتقادات ،عواطف ،احساسات ،تمایالت و رفتار ملت و دولتههای متخاصهم بیطهرف و همپیمهان،
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البته به منظور دستیابی به اهداف ایدئولوژیک و ملی که برای این کار از عملیات روانی استفاده میشود .عملیهات روانهی دو
بُعد دارد :اول :ماهیت و منطق درونی که عبارت است از :تالش برای اثرگذاری بر افکار ،احساسات ،تمایالت و در نهایت رفتار
با بهرهگیری از ارتباط امتناعی .دوم :منظور و کاربرد این اثرگذاری و تغییر رفتار با توجه به هر دسهته از مخاطبهان اسهت .در
قدرت سخت یا جنگ سخت مبنای کار اجبار است .اما در قدرت نرم یا جنگ نرم مبنای فعالیت اقناع است.
 -3اندیشههای جهادی امام خامنهای(مدّ ظلّه العالی) ناظر بر جنگ سخت و مبانی قرآنی آن
امام خامنهای درباره جنگ سخت می فرمایند« :در این برههی تاریخی ،بیشتر نگاههها بهه سهمت جنهگ نهرم میباشهد ،امّها
ضرورت جنگ سخت و مسلّحانه برای حاکمیّت تمدّن نوین اسالمی بر کسی پوشیده نیست ،چنان که میبینیم آیهات بسهیار
زیادی در زمینه ی دعوت به جهاد و مذمّت فرارکنندگان از میادین جههاد در قهرآن بیهان شهده اسهت .همانگونهه کهه امهام
خامنهای نیز در بیاناتشان خطاب به فرماندهان سپاه میفرمایند« :کسی خیال نکنهد کهه جههاد  -همهان جههاد مسهلّحانه را
می گوییم؛ نه جهاد علمی و مالی و اقتصادی و جهاد در سنگر سازندگی که همه در جای خود محفوظنهد و فیهیلت دارنهد -
تمام شده است .البته فییلتِ جهاد مسلّحانه با فییلتهای دیگر قابل مقایسه نیست» (امام خامنهای (.))1373
در باب اهمیّت جهاد مسلّحانه و فیایل غیر قابل مقایسهی آن ،میتوان به آیهای از سورهی نساء مراجعهه کهرد کهه خداونهد
َیهلَ اللَّههُ
ُسههِم ،ف َّ
سهبیلِ اللَّههِ بِهأَموالِهِم وَأَنف ِ
میفرماید« :ال یَستَوِی القاعِدونَ مِنَ المُؤمِنینَ غَیرُ أُولِی الیَّرَرِ وَالمُجاهِدونَ فهی َ
المُجاهِدینَ بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم عَلَى القاعِدینَ دَرَجَةً ،وَکُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسنى ،وَفَیَّلَ اللَّهُ المُجاهِدینَ عَلَى القاعِدینَ أَجرًا عَظیمًها»
(نساء )95 /الزم به کر است که خداوند جهاد را همواره با عبارتی چون «بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ» همراه کرده است
(مانند انفال72 /؛ توبه 20 /و  81و 88؛ حجرات15 /؛ نساء 95 /و  )...به این معنا که جهاد جانی و مالی توامان سبب موفقیت
مسلمانان و ایجاد تمدن اسالمی است.
در آیه (نساء95 /خداوند به برتری مجاهدان را بر افرادی که نتوانستند در جهاد شرکت کنند اشاره می کند .رهبهری نیهز بها
الهام از این نوع آیات ،به اهمیت جنگ سخت و حاکمیت تمدن اسالمی تاکید دارد.
در ادامه به برخی از مواردی که در حوزهی جنگ سخت ،در بیانات امام خامنهای مورد توجّه بهوده ،پرداختهه خواههد شهد و
مبانی قرآنی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -1-3مقابله با تهدیدات و تعرضات نظامی
یکی از مسائل مهم جنگ سخت ،بحث مقابله با تهدیدات و تعرضات نظامی است .امام خامنهای در بیانات خود بهر تهدیهدات
نظامی غربیان علیه کشور ما اشاره کرده و بر ضرورت افزایش قدرت دفهاعی کشهور تأکیهد مینماینهد و میفرماینهد« :طهرف
مقابل با وقاحت تمام ما را تهدید نظامی میکند ،آنوقت میگویند جمههوری اسهالمی قهدرت دفهاع را از خهود سهلب کنهد،
موشک نسازد و غیره ،اوّالً جمهوری اسالمی ثابت کرده که در دفاع از خود کامالً مقتدرانه عمل میکند و در مقابل متجهاوز و
متعرّض میایستد؛ یکپارچگی کامل دارد .ثانیاً جمهوری اسالمی همیشه خود را آماده نگه مهیدارد و ایهن آمهادگی را حفهظ
میکند» (امام خامنهای (.))1394
در آیهای از قرآن مجید که به عقیدهی بعیی ،نخستین آیهی جهاد است ،بیان شده است« :أُ ِنَ لِلَّذِینَ یقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُهوا
وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ» (حج( )39 /به آنها که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه جهاد داده شده اسهت ،چهرا کهه مهورد
ستم قرار گرفتهاند و خدا قادر بر نصرت آنها است) .سپس خداوند متعال به دنبال این آیه در توضیح همان مطلب میافزایهد:
« الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیرِ حَقٍّ إِالَّ أَنْ یقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ( »...حج( )40 /همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانهی خهود
بدون هیچ دلیلی اخراج شدند جز اینکه میگفتند :پروردگار ما اهلل (و خداوند یکتا) است) .این آیات اشاره به این دارد که اگر
کسی یا گروهی آغاز کننده حمله ای به مسلمانان باشد مسلمانان می توانند برای دفاع از خود از تمهام تهوان بههره گیرنهد و
خداوند نیز به آن ها چنین اجازه ای می دهد قرآن کریم در آیه ای دیگر میفرماید« :وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یقهاتِلُونَکمْ
( »...بقره( )190 /در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند نبرد کنید) .اگر این نظر را بپذیریم باز پایه ی جهاد بر اساس در
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هم شکستن تهاجم دشمن گذارده شده است ،و هر انسان عاقلی می داند سکوت در برابر تههاجم دشهمن خونخهوار بها ههیچ
منطقی نمیسازد (مکارم ( ،)1381ج  ،10ص .)351اینکه رهبری دفاع از جمهوری اسالمی را مقتدرانه معرفی کرده و با ههر
تهدیدی مقابله می کند ریشه در آیات فوق دارد هم قرآن و هم عقل دفاع از خویش را حق طبیعی ههر فهرد و کشهوری مهی
داند .بنابراین مقابله با تهدیدات ریشه قرآنی داشته که رهبری براساس آن بهه مقابلهه بها تهدیهدات کشهورهای متخاصهم بها
جمهوری اسالمی می پردازد.
در عصر کنونی ،بحث مذاکره در سطوح بینالمللی بسهیار مطهرح میشهود.درکنار مهذاکرات بایهد بهه تهدیهدات و مبهارزه بها
تهدیدات استکبار نیز توجه داشتو با آن مقابله کرد همانگونه کهه امهام خامنههای فرمودنهد« :مبهارزهی بها اسهتکبار و نظهام
سلطه تعطیلپذیر نیست .این جزء کارهای اساسی و مبانی انقالب است .یعنی اگر مبارزهی با استکبار نباشهد ،مها اصهالً تهابع
قرآن نیستیم» (امام خامنهای (.))1394
بحث عدم سازش با استکبار از مواردی است که به صراحت در قرآن اشاره شده و خداوند فرموده است« :فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى
السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ» (محمد( )35 /هرگز سست نشهوید و دشهمنان را بهه صهلح ( لهت بهار)
دعوت نکنید در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و چیزی از ثواب اعمالتان را هرگز کم نمیکند).عالمهه طباطبهایی
در یل این آیه می گوید« :پس زنهار که در امر قتال سستى و فتور مکنید ،و مشرکین را به صهلح و متارکهه جنهگ دعهوت
مکنید در حالى که شما غالبید و خدا ناصر شما علیه ایشان است(.طباطبایی  ،1374،ج ،18ص .)373
بنابراین اگرچه برخی به مذاکره با استکبار پرداختند اما باید این نکته مورد توجه داشته باشند کهه مبهانی قرآنهی و سهخنان
رهبری ،مبارزه با کسانی است که به تهدید علیه نظام جمهوری اسهالمی پرداختهه و در فکهر ضهربه زدن بهه نظهام اسهالمی
هستند و از دشمنی با جمهوری اسالمی دست بر نمی دارند.
 -2-3لزوم وجود نیروهای الیق و مؤمن در حوزههای نظامی
رهبری و مدیریت به معنای رشد و ارشاد و هدایت انسانهاست .قدرت رهبری ،همان قدرت بر هدایت و ارشاد آنان است .در
مفهوم رهبری عالوه بر راهنمایی و ارشاد ،سهامان دادن و سهازماندهی قهوای انسهانی و تحریهک آنهها در مسهیر الههی نیهز
گنجانیده شده است .از آن جایی که جهاد به عنوان یک وظیفه مهم و خطیر مدیران و والیان مطرح شده است ،الزم است که
در ای ن باره بحث و کنکاش صورت گیرد؛ چرا که جهاد با دشمن و دفاع از کیهان اسهالم توسه مسهلمانان ،در جههان بینهی
توحیدی به عنوان یک ارزش مطرح است .تحقق عینی این ارزش اسالمی در گرو فرماندهی و رعایت قواعهد و اصهول نظهامی
است.
آیاتی از قرآن کریم نیز بر وجود نیروهای مومن و مطیع در عرصه جهاد تأکیهد میکنهد ،از جملهه« :وَ إِ ْ غَهدَوْتَ مِهنْ أَهْلِهکَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» (آل عمران( )121 /و (به یادآور) زمانى را که صهبحگاهان از میهان خهانواده
خود براى انتخاب اردوگاه جنگ براى مؤمنان ،بیرون رفتى ،و خداوند شنوا و دانا است (گفتگوههاى مختلفهى را کهه در بهاره
طرح جنگ گفته مىشد مىشنید و اندیشههایى را که بعیى در سر مىپرورانیدند مىدانست))،مفسران در یل این آیه مهی
نویسند :در آن هنگام دو طایفه از مسلمانان (که طبق نقل تواریخ" بنو سلمه" از قبیله اوس و" بنو حارثهه" از قبیلهه خهزرج
بودند) تصمیم گرفتند که سستى بخرج دهند و از وس راه به مدینه بازگردند"( .مکارم شیرازی ،1371،ج ،3ص  )68وجهود
نیروهای ضعیف و سست ،مایه شکست می شود این مسئله در جنگ احد به خوبی نمایان شد آن جا که خداوند می فرمایهد:
«إِ ْ تُصْعِدُونَ وَ ال تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ فِی أُخْراکُمْ ( »...آلعمران(( )153 /به خاطر بیاورید) هنگامى که از کهوه
باال مىرفتید و (جمعى در وس بیابان پراکنده مىشدید و) به عقبماندگان نگاه نمىکردید ،و پیهامبر از پشهت سهر شهما را
صدا مىزد  ،)...فرار برخی مسلمانان در جنگ احد سبب شکست در احد شد .خداوند در آیه ای دیگر مهی فرمایهد« :یها أَیُّهَها
الَّذِینَ آمَنُوا إِ ا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ...وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ال تَنازَعُوا( » ....انفال 45 /و ( )46اى کسانى کهه ایمهان آوردهایهد
هنگامى که با گروهى (در میدان نبرد) روبرو مىشوید ثابت قدم باشید  ...و اطاعت (فرمان) خدا و پیامبرش نمائیهد و نهزاع (و
کشمکش) مکنید .)...این آیه نیز به نترسیدن و نزاع نداشتن نیروهای نظامی تاکید دارد.
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در همین راستا امام خامنهای در جمع فرماندهان نظامی به ویژگیهای فرماندهان الیق اشاره کرده و میفرمایند« :مجموعهه
تنها و جانها و دلهایی که تحت فرماندهی شما باید کار بزرگ دفاع از عزّت و افتخار را انجام دهند ،محتاج دانش و خرد و
صفات واالی انسانی شما هستند .پرهیزکاری و تقوا و حلم و بردباری و صبر و پافشاری و استقامت شما در مقابل دشهواریها
و غلبه بر موانع میان راه؛ توکّل شما به خدای بزرگ و اعتماد به حمایت و کمک او و دیگر خصهال واالی انسهانی ،چیزههایی
است که شما برای رهبرىِ مجموعههای تحت فرماندهىِ خود به آنها نیاز دارید» (امام خامنهای (.))1381
در میان فرمایشات ایشان ،ایمان به یاری خداوند و ایمان به هدف ،از ویژگیهای عقیدتی فرمانهدهان نظهامی بیهان شهده
است .همین خصوصیّت ایمان به خداوند و امدادهای غیبی ،به انسان ،توان پایمردی و مقاومت میبخشد .قرآن کریم نیهز بهر
این مطلب تأکید میکند و میفرماید« :یا أیُّهَا الذینَ آمَنُوا إ ا لَقِیتُم فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ ا ْکُرُوا اللّه کَثِیهرا لَعَلَّکُهم تُفْلحُهونَ» (انفهال/
( )45ای اهل ایمان! در مقابله با دشمنان پایمردی کنید و به یاد خدا باشهید تها رسهتگار شهوید) .بهه عبهارت دیگهر یکهی از
مهمترین خصوصیت های نیروهای نظامی استوارد بودن و زیاد یاد خدا کردن است.
از دیگر ویژگیهای نیروهای نظامی که امام خامنهای به آن اشاره کردند؛ دانش و خرد و قهدرت اسهت ،علهم و قهدرت در
قرآن کریم هم ،به عنوان دو ویژگی فرماندهی معرفی شده است .زمانی که بنهی اسهرائیل گرفتهار سهلطان جبهار و مسهتبد و
خودکامهای به نام «جالوت» بودند .اشموئیل یکی از پیامبران بنی اسهرائیل« ،طهالوت» را بهه عنهوان حهاکم و فرمانهده آنهان
برگزید .طالوت مرد فقیر و روستایی بود .این گزینش مورد تعجب قوم بنی اسرائیل قرار گرفت .برای رفع این ابهام و تعجهب،
خداوند روی علم و قدرت طالوت تکیه میکند و میفرماید« :اِنَّ اللّهَ اَصْطَفاهُ عَلَیْکُم وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ( »...بقهره/
 ( )247خداوند او را بر شما برگزیده و او را در دانش و نیروی جسمی فزونی داده است) .رمز پیروزی در میدان نبرد و مبارزه،
ثروت و امکانات مادی نیست ،بلکه مهم «علم» و «قدرت» می باشد .توانایی و دانایی ،رمز اصلی موفقیت یهک فرمانهده الیهق
در میدان نبرد است.
 -2-3تقویت و حفظ پایگاه های نظامی(عِدّه و عُدّه)
امام خمینی(ره) شاگرد آیتاهلل العظمی شاهآبادی بوده و نظریهی والیتفقیه ایشان برگرفتهه از دیهدگاه ههای آیهت اهلل شهاه
آبادی در کتاب شذرة المعارف است .ای شان معتقد بودند دین اسالم ،دین سیاسی است و اعظم سیاسات برای نیل به مقاصهد
عالیه ،دو تدبیر است :یکی تحصیل عِدّه و دیگری تهیّهی عُدّه .در سیاست عِدّه باید توجّه داشهت کهه «ال عِهدّة إلّها بهاالخوّة»
یعنی زیادی افراد یک جمعیّت ،مفید نیست مگر به همراهی دلها و برادری .به تعبیر دیگر پشتوانهی ملی تنهها بها اخهوّت و
برادری و یکرنگی محقّق میشود (شاهآبادی ،1380،ص .)14
امام خامنه ای نیز با تأکید بر تأثیر این اخوت و برادری در میان آحاد مردم بهر ناامیهدی دشهمن فرمودنهد« :آنچهه امهروز در
مواجهه با این خصومتها برای ملت ایران مهم است ،در درجه اوّل ،اخوّت و برادری است .هر چه میتوانند ،این اختالفهات را
کم کنند؛ مردم را در عالقه و امیدی که به نظام اسالمی دارند ،راحت بگذارند و امید آنها را مخدوش نکنند .آحهاد ملهت بها
آگاهی خود نمیگذارند دشمن سوءاستفاده کند .دشمن ،بد و اشتباه فهمیده است( ».امام خامنهای (.))1381
در قرآن کریم نیز آمده است« :وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّههِ وَعَهدُوَّکُم وَآخَهرینَ مِهن
دونِهِم ال تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ یَعلَمُهُم وَما تُنفِقوا مِن شَیءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیکُم وَأَنتُم ال تُظلَمونَ» (انفال( )60 /ههر نیرویهی در
قدرت دارید ،برای مقابله با آنها [دشمنان] ،آماده سازید و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد) ،تا بهه وسهیله آن،
دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینهها را ،کهه شهما نمیشناسهید و خهدا آنهها را
می شناسد و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسالم) انفاق کنید ،بطور کامل به شهما بازگردانهده میشهود و بهه شهما
ستم نخواهد شد!) در اینجا خداوند بزرگ فرمان مىدهد که مسلمانان ،بیش از آنکه با دشمن روبرو شهوند ،بهه تهیهه سهالح
بپردازند .طبرسی درباره این آیه می گوید :یعنى :هر چه براى شهما مقهدور باشهد ،نیهروی انسهانی و اسهلحه تهدارک ببینیهد
(طبرسی ( ،)1372ج  ،10ص .)2151لذا هم بر عِدّه و نفرات همدل و همسو تأکید شده و هم عُدّه و ساز و برگ جنگی.
البته الزم به کر است که گاهی برای تقویت و حفظ پایگاه های نظامی(عده و عده) کشور الزم است صدها کیلومتر دورتر از
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مرزهای کشور ،مشغول مبارزه با دشمن و نقش برآب کردن نقشههای او باشیم .قرآن کریم بهر سهفر بهرای جههاد و دفهاع از
ارزشها تاکید کرده و می فرماید« :یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعاً» (نساء( )71 /ای کسهانی کهه
ایمان آوردهاید ،در برابر دشمن هوشیار باشید و به عالمت آمادگی ،سالح خود را بردارید ،پس به صورت دسته های پراکنهده
و نامنظّم یا همه با هم به سهوی دشهمن حرکهت کنیهد)« .حهذر» ،بهه معنهای بیهداری ،آمهاده بهاش و وسهیله دفهاع اسهت.
«ثبات» ،جمع «ثبة» ،به دسته های پراکنده (شامل گروه های پارتیزانی که دشمن را گیج و تمرکهز فکهری او را سهلب مهی
کند) می گویند .مسلمانان باید مرزهای کشور خود را حفظ کنند .عمل به این آیه ،رمهز عهزّت و غفلهت از آن ،رمهز سهقوط و
شکست مسلمانان میباشد .لذا این آیه ،دستور جامع و همه جانبهای به تمام مسلمانان ،در همه قرون و اعصار ،میدههد کهه
برای حفظ امنیت خود و دفاع از مرزهای خویش ،دائما مراقب باشند و یک نوع آماده باش مادی و معنوی بهه طهور دائهم بهر
اجتماع آنها حکومت کند.
 -3-3انگیزهسازی جهت ترغیب به شركت در جهاد
اسالم در جهت ترغیب مسلمی ن برای شرکت در جهاد ،عواملی را مدّنظر قرار داده اسهت .از جملههی آنهها ،تقویهت روحیهه
شهادت طلبی و حتّی تمدّن گرایی اسالم است که با توجّه به این موارد ،مسلمین با ثمرات جهاد آشنا شده و برای شرکت در
آن ،ترغیب میشوند؛ این مسئله سبب می شود که دشهمنان از ایهن روحیهه مسهلمانان ترسهیده و کمتهر جهرات حملهه بهه
مسلمانان را داشته باشند.
 -1-3-3تقویت روحیهی شهادتطلبی
امام خامنهای نیز بر روحیهی شهادتطلبی تاکید داشته و در جمالت مختلف می فرمایند« :شهادت ،مرگ انسانهای زیهرک
و هوشیار است که نمیگذارند این جان ،مفت از دستشان برود»(امام خامنهای (« ،))1368هر چه داریم ،به برکت جانفشانی
ها و فداکاری هاست ،به برکت روحیه شهادت طلبانه است» (امام خامنهای (« ،))1395شهادت ،مرگ تاجرانهه اسهت»(امهام
خامنهای ( ))1384و . ...
این سخنان رهبری ریشه های قرآنی دارد و قرآن کریم نیز در آیات مختلف به فیلیت شهادت و ترغیب به آن پرداخته است
برای مثال خداوند در سورهی بقره به مقام کشتهشدگان در راه خدا و همچنین اجر مصیبتدیدگان اشاره فرموده و بهر ارزش
شهادت و حتّی ارزش صبر منسوبین به شهدا تأکید می کند .خداوند میفرماید« :وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْهواتٌ
الصهابِرینَ،
َشهرِ َّ
بَلْ أَحْیاءٌ وَ لکِنْ ال تَشْعُرُونَ ،وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْهأَنْفُسِ وَ الثَّمَهراتِ وَ ب ِّ
الَّذینَ إِ ا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ ،أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِهنْ رَبِّهِهمْ وَ رَحْمَهةٌ وَ أُولئِهکَ هُهمُ الْمُهْتَهدُونَ»
(بقره 155 /الی ( )157و کسانى را که در راه خدا کشته مىشوند مرده نخوانید ،بلکه زندهاند ولى شما درنمىیابید .قطعهاً مها
شما را به چیزى از ترس و گرسنگى و کاهش اموال و نفوس و فرزندان مىآزماییم .و تو ه اى پیامبر ه به شکیبایان نویهد ده.
همانان که چون پیشامد ناگوارى به آنان برسد مىگویند :ما از آنِ خداییم و به سوى او باز مىگردیم .ایناننهد کهه الطهافى از
جانب پروردگارشان شامل حا لشان خواهد شد و در پى آن ،رحمتى آنان را فراخواهد گرفت و در نتیجه به سوى حق ههدایت
خواهند یافت).
این آیه همانطور که مشخص است شهدا را زنده و دارای حیات طیبه معرفی می کنهد و بهه طهور غیهر مسهتقیم بهر روحیهه
شهادت طلبی در راه خدا تاکید دارد.
امام خامنهای نیز در سخنان خود ،به مقام شهدا و حتّی جاماندگان از قافلهی آنان به آیه آل عمران  169اشاره میکند« :.وَلَا
تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ،فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَیْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّهذِینَ لَهمْ
یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ ،یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَیْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا یُیِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ» (آل
عمران 169 /الی ( )171هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شدهاند مرده مپندار بلکه زندهاند کهه نهزد پروردگارشهان روزى
داده مىشوند ،به آنچه خدا از فیل خود به آنان داده است شهادمانند و بهراى کسهانى کهه از پهى ایشهانند و هنهوز بهه آنهان
نپیوستهاند شادى میکنند که نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین مىشوند ،بر نعمت و فیل خدا و اینکه خداوند پهاداش
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مؤمنان را تباه نمىگرداند شادى مىکنند).
 -2-3-3بیان هدف تمدّنگرایی اسالم
تمدن اسالمی با بعثت پیامبر گرامی اسالم(ص) شکل گرفت که در طول تاریخ اسالم فراز و فرودههایی داشهته و بها پیهروزی
انقالب اسالمی ایران به اوج خود رسید .امام خامنه ای نیز در سالهای اخیر از واژهای به نام تمدن نوین اسالمی یاد کردند و
به این موضوع در بیانیه گام دوم انقالب نیز اشاره داشتند و فرمودند :گام دوم ،انقالب اسالمی را به آرمان بزرگش کهه ایجهاد
تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی(ارواحنافداه) هست ،نزدیک خواههد کهرد .ایشهان فرمودنهد:
« امروز نوبت مسلمین است که با همّت خود ،تمدّن نوین اسالمی را شالودهریزی کنند .همچنانکه اروپاییها آنروز از دانهش
مسلمین و تجربهی مسلمین استفاده کردند ،ما [هم] امروز از دانش جهان برای برپا کردن تمدّن اسالمی اسهتفاده مهیکنیم،
منتها با روح اسالمی و با روح معنویّت .این وظیفهی امروز ما است»(امام خامنهای (.))1394
مسئله حاکمیّت مستیعفان بر زمین ،با عبارات و بیانهاى مختلفى در قرآن آمده است (رضوی(:))1386
َسهتَخْلِفَنَّهُمْ فِهی
الصهالِحَاتِ لَی ْ
الف :آیهای به نام وعد در قرآن داریم که در آن بیان شده« :وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُهوا َّ
الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَیَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِهنْ بَعْهدِ خَهوْفِهِمْ أَمْنًها یَعْبُهدُونَنِی لَها
یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ َلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (نور( )55 /خداوند به کسانی از شما که ایمهان آورده و کارههای
شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد ،همانگونهه کهه بهه پیشهینیان آنهها
خالفت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده ،پابرجا و ریشهه دار خواههد سهاخت و ترسشهان را بهه
امنیت و آرامش مبدل میکند ،آن چنان که تنها مرا میپرستند و هیچ چیزی را شریک من قرار نمیدهند .و کسانی که بعهد
از آن کافر شوند ،پس آنها فاسقاناند).
ب« :وَ لَقَدْ أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَمَّا ظَلَمُوا  ...ثُمَّ جَعَلْناکُمْ خَالئِهفَ فِهی الْهأَرْضِ» (یهونس 13 /و ( )14بعهد از آنکهه اقهوام
ستمگر پیشین را هالک کردیم  ...شما را جانشینان زمین قرار دادیم)
ج« :أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ» (انبیاء )105 /بندگان صالح ،وارث زمین مىشوند.
د« :وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کانُوا یُسْتَیْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا» (اعراف )137 /ما مستیعفان را وارث شرق و غرب زمهین
گرداندیم.
این آیات به طور مستقیم و غیر مستقیم بر حکومت مستیعفان بر زمهین اشهاره دارنهد و اینکهه تمهدن اسهالمی و حکومهت
اسالمی توس افراد مومن ایجاد خواهد شد و این تمدن جمهوری اسالمی مقدمه ای برای تمدن حیرت مهدی(ع) می باشد
که اعتالی اسالمی در دوران حکومت آن حیرت اتفاق خواهد افتاد.
 -4اندیشههای جهادی امام خامنهای(مدّ ظلّه العالی) ناظر بر جنگ نرم و مبانی قرآنی آن
همانگونه که در بخش مفهوم شناسی بیان شد ،جهاد به معنی مبارزه است .در زبان فارسی ،جنگ و ستیزهگری معنای مبهارزه
را نمیدهد .لذا این مبارزه ،مبارزهی علمی ،مبارزهی اجتماعی ،مبارزهی سیاسی ،مبارزهی مسلحانه و  ...را شامل میشود کهه از
آن به جنگ نرم تعبیر می کنیم.
بنابراین اگر انسان مؤمن می خواهد با اعمال صالح خود ،رحمت و عنایت الهی را جذب نمایهد ،بایهد همیشهه در میهدان باشهد و
احساس وظیفه داشته باشد .مجاهدت در عرصه های مختلف ،وظیفهی مؤمنین است و همین عامل پیشرفت و پیروزی مؤمنین
خواهد شد .ما نباید جهاد را فق در بحث نظامی خالصه کنیم ،به قول امام خامنهای« ،انواع و اقسام عرصههههای زنهدگی بشهر،
عرصهی جهادند ،در صحنهی سیاسی هم جهاد هست ،در صحنهی فرهنگی هم جهاد هست ،در صحنهی تبلیغاتی و ارتباطهاتی
هم جهاد هست ،در صحنههای اجتماعی هم جهاد هست» (امام خامنهای (.))1386
لذا ما در این بخش ،به بحث انواع جهاد نرم اعم از جهاد سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و علمی میپردازیم و فرمایشهات ایشهان و
مبانی قرآنی آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
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-1-4جهاد سیاسی
دشمن ،گاهی عرصهی سیاست را برای رودررویی و نفو انتخاب میکند و باید توجّهه داشهت کهه در ههر جهایی کهه صهحنهی
زورآزمایی است ،باید در مقابل دشمن ایستاد ،تا این که عزم ما بر عزم دشمن پیروز شده و ارادهمان بر او غالب گهردد .چهرا کهه
در عرصهی هرگونه جهاد و کارزاری ،پشت کردن به دشمن  ،از نظر اسالم و قرآن ممنوع است.
طبق فرمایش امام خامنهای همانگونه که میبینیم نسیم بیداری اسالمی در همه جای جهان اسالم وزیده و پا نهادن اسالم بهه
عرصه عمل ،به مطالبه ای جدی بدل شده است .نظریه «اسالم سیاسی» جایگاهی واال در هن نخبگان یافتهه و در نگهاه آنهان،
افقی روشن و امیدبخش گشوده است .جوانان و جوانمردان بسیاری در کشورهای مسلمان بهه نهام اسهالم و در آرزوی حکومهت
عدل اسالمی به جهاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی روی آوردهاند و عزم ایستادگی در برابر تحمیل و سلطه بیگانگهان مسهتکبر
را در جوامع خود گسترش میدهند .بیداری اسالمی ،محاسبات استکباری را به هم ریخته و معادالت جهانی مطلوب مستکبران
را تغییر داده است (امام خامنهای (.))1382
در این میدان بیداری اسالمی ،مسلمانان مدافع شرف و عزت و حقوق پایمالشدهی خویشند و سنت الهی ،پیروزی حتمی آنهان
را نوید میدهد.
از آنجا که دین مبین اسالم ،جدایی دین از سیاست را نمیپذیرد ،شرکت مهردم در صهحنههای سیاسهی جامعههی اسهالمی را
بسیار حائز اهمیّت میداند .امام خامنه ای نیز همیشه بر آن تأکید کرده و به عنوان مثال فرمودهاند« :ملت ما به برکت عمهل بهه
اسالم ناب محمّدی(ص) در صحنهی جهاد سیاسی نیز مانند صحنهی جهاد نظامی ،از انسجام ،ابتکهار ،نظهم و قاعهدهی درسهت
برخوردار است و نَفَس زهرآگین دشمنان که از ماهها پیش به قصد دلسرد کردن مردم و جهدی نبهودن انتخابهات را بها زبانههای
مختلف در همهی تبلیغات فرامرزی خود تکرار میکردند ،در او کمترین تأثیر را ندارند» (امام خامنهای (.))1376
چرا که در اصل پایههای اصلی هر حکومت و قوام آن به تصریح قرآن همین مردم فهیم و بصیر هستند انتخابات مایه عزت ملهی
و تقویت ملت ایران و مصداق «إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» (محمد( )7 /اى کسانى که ایمان آوردهاید! اگر خهدا را
یارى کنید ،شما را یارى مىکند و گامهایتان را استوار مىسازد) .گفت :دشمن نیز دقیقاً از همهین ناحیهه ملهت ایهران را ههدف
گرفته است؛ خواسته دشمن این است که مردم را نسبت به نظام دلسرد کند و مانع حیورشان در انتخابات شود .امّا مردم فهیم
انقالب اسالمی ،با مشارکت حداکثری خود که مصداق تعاون در برّ اسهت «...وَتَعَهاوَنُوا عَلَهى الْبِهرِّ وَالتَّقْهوَى ( »...مائهده( )2 /و در
نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید) ،در صحنه حاضر میشوند و با پرهیز از تفرقه و اختالف «وَلَها تَکُونُهوا کَالَّهذِینَ
تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَینَاتُ( »...آلعمران( )150 /و چون کسانى مباشید که پس از آنکهه دالیهل آشهکار برایشهان
آمد پراکنده شدند و با هم اختالف پیدا کردند) ،حماسه سیاسی را رقم میزنند که این مشارکت و حیور قطعهاً انقهالب و نظهام
اسالمی را بیمه خواهد کرد.
خداوند متعال در سورهی انفال نیز با تأکید بر این نکته که افراد ،جامعه را مىسازند و هر گونه تحوّل مثبت یا منفى در جامعهه،
بر پایهى تحوّلِ فکرى و فرهنگى افراد است ،فرموده استَ « :لِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَهى قَهوْمٍ حَتَّهى یُغَیِّهرُوا مَها
بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ » (انفال( )53 /این به خاطر آن است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمیدهد
جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند ،و خداوند شنوا و داناست) .لذا در تحلیل سرنوشت جوامع ،محور ،روحیّهى مردم است ،نهه
شانس ،خرافات ،نظامهاى حاکم ،جبر تاریخ و « ...یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (امام خامنهای (.))1376
 -2-4جهاد فرهنگی
نیاز امروز جامعه بشری به گوهر جهاد ،آن هم از نوع «جهاد فرهنگی» نیازی مبهرم و حیهاتی اسهت .هرچهه هجهوم فرهنگهی و
تبلیغات انحرافی و عوامل غفلتآفرینی در رسانههای شیطانی ،بیشتر و گستردهتر و قویتر باشد و قلب و روح و روان انسهانها،
بیشتر در تیررس اعوان و انصار شیطان قرار گیرد ،ضرورت جهاد فرهنگی بیشتر و شدیدتر احساس میشود.
«جهاد فرهنگی» ،تالشی بزرگ و مقدس برای نگهبانی از افکار الهی ،نگاه الهی ،عواطف عالی انسانی و آرمانهای بلند اجتمهاعی
و سالمت عقل و اندیشه و قلب و احساس جامعه بشری است .این جهاد ،فق دفاعی و بهرای جلهوگیری از بیماریههای روحهی،
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روانی نیست ،بلکه انسان وظیفه دارد برای پیشگیری از این گونه امراض و رهایی گرفتاران و آزادی اسیران جامعه بشری بکوشد
و خود و دیگران را از سقوط و هبوط در دامهای شیطان حفاظت کند .این جهاد ،مرز نمیشناسد و محدود به مرزههای ایهران و
کشورهای اسالمی و منطقه خاص نیست ،بلکه کوششی با انگیزه معنوی برای تحهول فکهری ،اخالقهی در سراسهر جههان اسهت
(مهدیپور (.))1387
امام خامنهای نیز با تأکید بر اهمیّت جهاد فرهنگهی فرمودهانهد« :کهارزار فرهنگهی از کهارزار نظهامی اگهر مهمتهر نباشهد و اگهر
خطرناکتر نباشد ،کمتر نیست (امام خامنهای ( ،))1392ایجاد فرهنگ و اندیشهی صحیح در جامعه جهاد است (امام خامنههای
( ،))1381کار سیاسی ،باید پشتوانهی جهاد نظامی داشته باشد و هر دوی اینها ،بدون کار فرهنگهی بیثمهر خواههد بهود (امهام
خامنهای ( ))1369و .»...
مبارزهی فرهنگی ،مبارزهای واجبتر از واجب است تا بتوان اثرات سایر مبارزهها را دید« .جهاد فرهنگی» ،جهادی کبیر اسهت و
کسی میتواند در این جهاد پیروز شود که گوش به سخنان کفر جهانی نسپرد و به فرهنگ قهرآن مجهّهز باشهد .امهام خامنههای
بارها بر بحث جهاد کبیر تأکید داشتهاند و آن را عدم اطاعت از دشمن تفسیر نموده و فرمودهاند« :دشمنان انقهالب میخواهنهد
کاری کنند که نظام اسالمی از عناصری که در درون او است و مایهی اقتدار او است ،تهی بشود و خالی بشود .وقتی ضعیف شد،
وقتی عناصر قدرت در او نبود ،وقتی اقتدار نبود ،دیگر از بین بردنش و کشاندنش به این سَمت و به آن سَمت ،کار مشکلی برای
ابرقدرتها نخواهد بود؛ میخواهند او را وادار کنند به تبعیّت.
اینجا جای همان جهاد کبیری است که در قرآن آمده« :فَال تُطِعِ الکافِرینَ وَ جاهِدهُم بِه جِهادًا کَبیرًا» (فرقهان )52 /در تفاسهیر
گفتهاند مراد از این ضمیر «بِه» ،قرآن است (هم مرحوم طبرسی در «مجمعالبیان» و هم مرحوم علّامهی طباطبهائی)؛ امّها یهک
وجه اوضحی در اینجا وجود دارد که «فَال تُطِعِ الکافِرینَ وَ جاهِدهُم بِه» ،یعنی «بعدم االطاعة»؛ عدماالطاعة یعنهی آن مصهدری
که فعل از آن انشقاق پیدا میکند و مستتر در آن فعل است .پس عدماالطاعة شد جهاد کبیر؛ این معنها اقهرب بهه ههن اسهت؛
حاال من البتّه فحص نکردم ببینم در بین مفسّرین کسانی این احتمال را دادهاند یا نهه ،لکهن بهههرحال ایهن احتمهال ،احتمهال
مهمّی است .جهاد کبیر یعنی این؛ جهاد برای عدم تبعیّت ،برای عدم دنبالهروی از دشمن .پس مسیر و جهتگیری این مجلهس
این است؛ مسیر انقالبی ،مسیر انقالبیگری ،تعقیب راه انقالب ،تحکیم اسالم ،تحکیم دین خدا» (امام خامنهای (.))1395
«جهاد فرهنگی» برخالف درگیریهای نظامی ،مبارزهای کوتاه مدت و موقّت و زودگذر نیست .این جهاد ،وظیفه جاودانه انسهان
در صحنه زندگی اجتماعی است .در میدان رزم ،در کالس مدرسه و دانشگاه ،در درون بهازار ،در پشهت میهز اداره ،در محهراب و
منبر ،در درون خانه و کارگاه و کارخانه ،جریان دارد و جهادی داوطلبانه و افتخاری و بدون در نظر گرفتن پاداش مادّی است.
 -3-4جهاد اقتصادی
سعی و تالشی که انسان فطرتاً برای به دست آوردن رزق و روزی خود انجام میدهد؛ با تمام جوانب روانی آن در اسهالم و در دو
بُعد فردی و اجتماعی مطرح شده است .در زمینهی جهاد اقتصادی فردی در میامین دیهن اسهالم ،تهالش و کوششهی کهه ههر
شخص برای بهبود وضعیّت اقتصادی خود و افراد تحت تکفّلش از طریق صحیح آن انجام میدهد؛ مهورد تکهریم و تمجیهد قهرار
داده شده است .و از آن تعبیر به طلب رزق حالل و طیّب شده است .امام صهادق (ع) میفرمایهد« :إِنَّ اهللَ لَیُحِهبُّ اإِغْتِهرَابَ فِهی
طَلَبِ الرِزْقِ» ( به درستی خداوند به دیار غربت رفتن برای طلب رزق را دوست میدارد) .خداوند متعال نیز به عنوان خالق انسان
به جنبه های روانی این مسأله اشاره نموده و همواره انسان را مورد تفقُّد و دلداری قرار داده است و در آیات متفاوت قرآن کهریم
تحت عنوان رزّاق و روزیده انسان ،وی را مورد خطاب قرار داده و توصیههایی نموده است.
امام خامنه ای نیز معتقدند که اگر امّت اسالمی ،کارهای جهادی را سرلوحه امور اقتصادی خود قرار دهد ،قطعاً بهه شهکوفایی
اقتصادی خواهد رسید .همانطور که در قرآن کریم آمده است« :وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ آوَوْا
وَ نَصَرُوا أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ» (انفال( )74 /و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودنهد و جههاد در
راه خدا کردند ،و آنها که پناه دادند و یاری کردند ،آنان مؤ منان حقیقی انهد ،بهرای آنهها آمهرزش (و رحمهت خهدا) و روزی
شایسته ای است).
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ایشان در مقولهی جهاد اقتصادی ،همواره بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند ،چرا که دشمن میخواهد اقتصهاد کشهور را خهراب
کند تا وضع مردم بد شود و ناراضی شوند .لذا این وظیفهی تمام مسئولین و آحاد مهردم اسهت کهه در مقابهل ایهن وضهعیّت
ایستادگی کند .اقتصاد مقاومتی یعنی این انقالب نشان بدهد که هویّت درونی این کشور و این ملت قادر اسهت خهود را اداره
کند و رشد و تعالی بدهد .مبانی قرآنی این اندیشه را نیز میتهوان آیههی نفهی سهبیل « ...وَلَهنْ یَجْعَهلَ اللَّههُ لِلْکَهافِرِینَ عَلَهى
الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا » (نساء ( )141 /خداوند هرگز برای کافران نسبت به مومنان راه تسلطی قرار نداده است) و همچنهین آیههی
«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» (آلعمران( )139 /و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگهر
ایمان داشته باشید !) دانست .به عبارت دیگر نظام اسالمی باید به اندازه ای به لحاظ اقتصادی قوی شود که کهافران نتواننهد
بر آن ها مسل شوند و مومنان نباید ناراحت و سست شوند بلکه باید بر ایمان خهود بیفزاینهد و بها تهالش فهراوان مشهکالت
اقتصادی را حل کنند.
طبق فرمایشات امام خامنهای ،برای شکوفایی اقتصاد کشور ،به کار مجاهدانه احتیاج داریم و با تنبلی ،بیحالی و کمانگیزگی،
نمیتوان کاری از پیش برد (امام خامنهای (.))1398
 -4-4جهاد علمی
امام خامنهای بارها در جمع جوانان بر جهاد علمی تأکید نموده و فرمودند« :جهاد فق در میدان جنگ نیست ،در میهدان علهم
هم مثل بقیهی میادین زندگی ،جهاد الزم است .جهاد یعنی تالش بیوقفه ،همراه با خطرپذیری و پیشرفت و امیهد بهه آینهده»
(امام خامنهای (.))1387
مجاهدت علمی امری ضروری برای جوامع اسالمی است .در همین راستا رسول اکرم(ص) ضمن اشهاره بهه برتهری و اهمیّهت
کسههب علههم میفرماین هد« :طَلَ هبُ العِل همِ أَفْیَ هلُ عِن هدَ اهللِ مِ هنَ الصَّ هلَوةِ وَ الصِّ هیامِ وَ الحَ هجِّ وَ الجِهههادِ فِههی سَ هبِیلِ اهللِ تعههالی»
(ریشهری( ،)1395ج  ،7ح ( )2742به دست آوردن علم در نزد خدا از نماز و روزه و حهج و جههاد در راه او بها فیهیلت تهر
است) .تالشی که انسان در میدان مبارزه با نفس «جهاد اکبر» در قالب نماز و روزه و حج انجام میدهد و همچنین کوششهی
که انسان در میدان کارزار جهاد نظامی انجام میدهد؛ در برابر زحماتی که او بهرای افهزایش آگاهیههایش و تهوان علمهیاش
میبرد ناچیز است .از این روست خداوند به پیامبر خود در قرآن کریم چنین توصیه میکنهد« :قُهلْ رَبِّ زِدْنِهی عِلْمهاً» (طهه/
( )114بگو پروردگارا علم مرا زیاد کن) .یعنی دائما از خداوند افزایش علم را بخواه این توصیه مستقیما به پیهامبر و بهه طهور
غیر مستقیم به مسلمانان است.
امام خامنهای در بیانیه «گام دوم انقالب» در زمینهی لزوم جهاد علمی میفرمایند« :اینهک مطالبههی عمهومی مهن از شهما
جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیّت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید .سنگ بنای یک انقالب علمی
در کشور گذاشته شده و این انقالب ،شهیدانی از قبیل شهدای هستهای نیز داده است .بهپاخیزید و دشمن بدخواه و کینهتوز
را که از جهاد علمی شما بشدّت بیمناک است ناکام سازید»(امام خامنهای.)1397 ،
 -5نتیجهگیری
با توجه به مطالب ارائه شده مشخص شد که همانگونه که امام خامنهای یکی از ارکهان اصهلی تمهدن اسهالمی را مجاههدت
مداوم برشمردند ،باید برای رسیدن به اهداف واالی انسانی که غایهت خلقهت انسهان بهوده اسهت ،نهه تنهها از ههیچ تهالش و
کوششی دریغ نکرد ،بلکه این مجاهدتها را هدفمند قرار داد تا به زندگی با عزّت و شرف در دو دنیا نائل آمده و به فالحت و
رستگاری برسیم.
خداوند در آیات بسیاری از قرآن ،بحث جهاد را مطرح و تأکید نموده که در صهورت مجاههدت ،حصهول موفقیهت و دریافهت
تأییدات الهی قطعی است.در سخنان رهبری نیز اشاره به مقابله با تهدیدات؛ضرورت وجود نیروهای الیهق و مهومن؛ تقویهت و
حفظ پایگاه های نظامی شده است که مویدات قرآنی دارد.
همچنین در اندیشههای امام خامنهای ،بحث جهاد و مجاهدت دائمی ،یکی از شاخصههای مهم در تمدن نوین اسهالم اسهت،
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در آیات قرآن کریم نیز بحث مقابله نظامی با دشمن جهاد فرهنگی و علمی و اقتصادی وجود دارد که نمود آن را در سهخنان
رهبری می توان یافت .به عبارت دیگر مواضع سیاسی و جهادی امام خامنه ای برگرفته و مبتنی بر آیات قرآن کریم است.
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