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مؤلفههای نقش آفرین فرهنگ جهادی در تقویت مقاومت اسلامی در سپهر
اندیشه آیت الله خامنهای
محمدعلی

محمدی1

چکیده
«مقاومت اسلامی» و«فرهنگ جهادی» از مفاهیمی است که در آیات قرآن کریم برر آن أککیرد
شده است .هدف از پژوهش پیش رو أبیین «مؤلفههای قرآن بنیان فرهنگ جهرادی اسرت کره از
نظرگاه مقام معظم رهبری ،در أقویت مقاومت اسلامی نقش اساسی دارد ».علری رمرم أرکییری کره
فرهنگ جهادی در مقاومت داشته و زیرساخت مقاومت محسوب می شود ،ولی در این باره أحقیقی
به نظر نرسید از این رو مسئله پژوهش«ناشناخته ماندن أکییر فرهنگ جهادی بر مقاومت اسرلامی»
است .فرضیه پژوهش این است که «مؤلفههای سه گانه بینشی ،گرایشی و کنشی فرهنگ جهرادی
به مثابه زیرساخت و درأقویت مقاومت اسلامی نقشآفرینند و بدون أوجه به مؤلفرههای یراد شرده،
مقاومت اسلامی شکل نخواهد گرفت ».این أحقیق با روش أوصریفی أحلیلری سرامان یافتره اسرت.
پژوهش نشان میدهد که :در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری که مستظهر به آیرات کریمره الهری
است ،فرهنگ جهادی ،از زیر ساختها و لوازم اصلی مقاومت اسلامی میباشد .خردامحوری ،ولایرت
مداری ،بصیرت ،دشمن شناسی و خودباوری مهمترین مولفههای بینشی فرهنگ جهرادی هسرتند
که در أقویت مقاومت اسلامی نقش آفرینند .از میان مؤلفههای گرایشی فرهنگ جهادی ،شرااعت،
خستگی ناپرییری و مسرئولیت پرییری ،از لروازم اصرلی مقاومرت جامعره اسرلامی اسرت .از میران
مؤلفههای کنشی فرهنگ جهادی ،مدیریت جهادی ،سرعت عمل و أعاون لازمه مقاوم اسلامی است.
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واژه فرهنگ جهادی از اصطلاحاتی است که در اوایل دهه هشتاد بهوسیله مقـام مظمـم رهیـری
استفاده شده است 14/1۱/1399(.بیانات در دیدار جمظی از کشاورزان) .برای درک مفهـوم بهتـر ایـ
اصطلاح ،ابتدا دو واژه فرهنگ و جهاد را توضیح میدهیم.
فرهنگ در لغت به مظانی :هوش ،عقل ،دانش ،ادب ،تربیت درست ،هنر ،فضیلت اخلـایی ،کتـاب
لغت و ...آمده است(.رک :دهخدا ،1333 ،ج213 :94؛ مظی  ،1391 ،ج)1131 :9
برای فرهنگ در اصطلاح جامظه شناسی تظاریف متظددی ارائه شده است .برابـر ییـی از تظـاریف،
فرهنگ یظنی بیرون کشیدن مجموع دانستنیها و نیروها و استظدادهای نهفتهی افراد یک ملت برای
پربار کردن پدیدهها و خلاییتهای ناشناختهی آدمی (محمودی .)34-3۱ :1319 ،ای مظنی با مظـانی
لفمی و ترجمههای خارجی ایـ واژه نیـه همـاهنگی دارد .زیـرا در اصـطلاح بی المللـی واژه کـال ر
( ،)Cultureاز واژهی لاتینی کال ورا ( ،)Culturaگرفتهشده کـه خـود از کـال ورر ( ،)Culturerبـه
مظنی پروراندن ،رویاندن ،باروری و یا پرداخت و آرایش زمی و درخت است.
مقام مظمم رهیری گوید :فرهنـگ ،یظنـی خلقیـات و ذاتیـات یـک جامظـه و بـومی یـک ملـت،
تفیراتش ،ایمانش ،آرمانش ،ای ها تشییلدهنده میانی فرهنگ یک کشور اسـت»(خامنـهای:1321 ،
.)98
جهاد در لغت از ریشه «جَهد و جُهد» به مظنای مشقت و زحمت و هم نـی بـه مظنـای تـوان و
طایت است(راغب اصفهانی1419 ،ق .)1۱1 :جنگ را از آن جهت جهاد گویند که تلاش توأم بـا رنـ
است(یرشی ،1331 ،ج».)39-33 :9
صاحب جواهر در تظریف اصطلاحی جهاد میگوید :جهاد بذل جان و مال و تـوان در راه اعتلـای
اسلام و برپا داشت شظائر دی است(نجفی ،بی تا ،ج .)3 :91شهید ثـانی نیـه گویـد :در شـرع مقـد
اسلام جهاد عیارت است از بذل جان و مال به طریقی مخصوص برای جنگ بـا مشـرکان و یـا افـراد
باغی در راه اعتلای کلمه اسلام(.جیظی عاملی141۱ ،ق ،ج)332 :9
از نگاه مقام مظمم رهیری ،جهاد بر دو رکـ اسـتوار اسـت یـک جـد و جهـد و دیگـری وجـود
دشم (.بیانات در آغاز در

خارج فقه )9۱/۱1/1333 -

از مجموع آن ه گذشت میتوان نتیجه گرفت که فرهنگ جهادی یظنی مجموعهای از شناختها،
باورها ،ارزشها ،گرایشها ،رفتارها و کردارها و روشهای رسیدن به اهداف والا که باعث آبادی دنیـا
و آخرت انسان میشود .ازای رو فرهنگ جهادی ،دارای عناصر متظددی میباشد که نتیجـه آن ایجـاد
آرمانشهر اسلامی و مدینه فاضله یرآنی است.
مقاومت در زبان فارسی به مظنای پایداری کردن ،ایسـتادگی کـردن ،ثیـات ورزیـدن و پافشـاری
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کردن است(.دهخدا ،1341 ،ج ،92ذیل واژه مقاومت) ریشه ای واژه «ق -و -م» و مقاومـت مصـدر
باب مفاعله است .که در زبان عربی به مظنای مقابله کردن ،صیر ،تحمل ،دفاع کردن و ایسـتادگی در
برابر ایستادگی دیگران آمـده اسـت( .ابـ منمـور14۱9 ،ق ،ج429 :19؛ طریحـی ،1338 ،ج149 :1؛
شفیظی نیا1439 ،ق)34 :
مقاومت ویتی به واژه اسلامی اضافه شود ،به مظنی پایداری در دی و مسیر حق در برابر هر گونـه
ناحق و کژی و بی عدالتی است .چنانیه استقامت در مفهوم یرآنى آن نیه به مفهوم ثیـات در دیـ و
پایداری در مسیر حق در برابر کژیهاست(.رک :اب عربی ] ،بی تا[  ،ج)913 :9
 -1اهمیت و ضرورت
تییی «نمریه مقاومت» ییی از دستورات صریح مقام مظمم رهیری است:
«نمریهی مقاومت ،یک نمریه ی اصیل و درست است؛ هم در مقام نمر ،هـم در مقـام عمـل؛ از
لحاظ نمری و از لحاظ عملی -از هر دو جهت -باید [تروی شود] .مظنای نمری ای است که تییـی
کنید .شما جوانها خیلی خوب میتوانید ای نمریهی مقاومت را تییی کنید؛ هم در بی خودتان و هـم
محیطی که در آنجا یرار دارید و هم حتی در ارتیاط با کشورهای دیگر و جوانهای دیگر( ».بیانـات در
دیدار دانشآموزان و دانشجویان  )1323/۱9/19تییی نمریه یاد شده بدون امظان نمر در مؤلفـههای
آن امیان پذیر نیست .ایجاد ،تثییت و تقویت مقاومت اسلامی در جامظـه بـدون توجـه بـه «فرهنـگ
جهادی» امیان ندارد .از ای رو میتوان فرهنگ جهـادی را از مقومـات و پایـههای اصـلی مقاومـت
اسلامی دانست .از دیگر سو ،همانگونه که نمریه مقاومت به نمریه پردازی نیـاز دارد .ایجـاد فرهنـگ
جهادی باعث میشود جامظـه ،پرتلـاش ،سـختکوش ،شیسـتناپذیر ،یـوی و پرنشـاط شـود .افـراد
جامظهای که فرهنگ جهادی در آن حاکم است ،خود را مجاهد درراه خدا میبینند از ای رو شیسـت
و خستگی در آنها راه ندارد.
از نگاه یرآن ،در کنار رهیری جامظه ،مردم نیه وظیفه دارند استقامت ورزند که ایـ مهـم جـه در
سایه فرهنگ جهادی امیان پذیر نیست .آیه  119سوره هود بر ضرورت استقامت عمومی همه افـراد
جامظه دلالت دارد .خداوند در ای آیه میفرماید «فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَ ْ تابَ مَظَکَ»
استقامت عمومی که در آیه از همه مؤمنان خواستهشـده ،تنهـا در سـایه فرهنـگ جهـادی یابـل
دستیابی است.
فرهنگ جهادی همانند دیگر فرهنگهای خرد و کلان ،میبایسـت بـا تمـری و تیـرار ایجـاد و
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نهادینهشده و بهعنوان شاکله شخصیتی فرد و به شیل ملیه در جامظه درآید .در ای صورت است که
میتوان از انسان و جامظه ،انتمار فرهنگ جهادی داشت .از نگاه یرآن هرکسی چنـان عمـل میکنـد
که شاکله و شخصیت وجودیاش شیل گرفته است(اسراء.)94 ،
 -2عرصههای نقش آفرینی فرهنگ جهادی با مقاومت اسلامی
فرهنگ جهادی شامل تمامی عرصههای فردی ،اجتماعی ،ایتصادی ،مدیریتی و ...میشود .که در
همه ای عرصهها فرهنگ جهادی زیرساخت و از پایه های مقاومت اسلایم اسـت .بـه دیگـر سـخ ،
ویتی فرهنگ یک جامظه ،به فرهنگ جهادی تیدیل میشود که همه آحاد جامظـه ،در هـر مسـیولیتی
که هستند ،با تمام وجود در راستای اهداف والا و سوق جامظه بهسوی جامظه متظالی و متظادل و مدینه
فاضله اسلامی همیاری کرده و در برابر مشیلات مقاومت کننـد .مقـام مظمـم رهیـری در ایـ بـاره
میفرماید« :خداوند به کسانی که ثابتیدم در راه او ایستادگی کنند ،وعده یاری و پیروزی داده اسـت
و الیته تحقق ای وعده الهاماتی دارد که از مهمتری آنها جهاد و میارزه و تلـاش خسـتگی ناپـذیر در
ابظاد مختلف سیاسی ،فرهنگی ،فیری ،ایتصادی و نمامی است( .بیانات در دیـدار نایـب رئـی
سیاسی حما

دفتـر

و هییت همراه با رهیر انقلاب)1329/۱4/31 ،

از نگاه امام خامنهای فرهنگ جهادی عام بوده و در همهی صحنهها و عرصهها به کـار میآیـد.
( 1399/1۱/14دیدار با کشاورزان)
جهاد از جهت نوع ابهار و وسیلهای که بـا آن میـارزه صـورت مـیگیـرد ،در احادیث(سجسـتانی،
141۱ق ،ج1؛ محمــدی ری شــهری1411 ،ق ،ج )443 :1و منــابد دیگر(کحلــانی1332 ،ق ،ج41 :4؛
روحانی1413 ،ق ،ج )11 :13سه یسم شده است که در هر سه ،هماهنگی فرهنگ جهادی با مقاومت
اسلامی تیلور می یابد .همان گونه که در جهاد مالی و جانی ،استقامت باید ،در جهاد علمی و فرهنگـی
نیه در برابر نیهههای استییاری ،استقامت و یوام یلم به کار خواهد آمـد ،یلمهـای لـرزان و دانشـهای
فاید استقامت ،نه تنها باعث فلـاح نمیشـود بلیـه دانشـمندانی ،هماننـد بلظـم بـاعور میسـازد؛ کـه
نمیتوانند در مقابل هوای نف

استقامت ورزند و سرانجامی جه شیست ندارند(.رک :أحقاف)13 :

در جهاد جانی ،مجاهد با حضور در عرصه جنگ با دشـم جـان خـود را در مظـرر خطـر یـرار
میدهد .عمده آیات به ای نوع از جهاد مربوطاند؛ ماننـد (رک :توبـه41 ،و 99؛ صـف 11 ،و )...شـرط
پیروزی در ای جهاد ،استقامت مجاهدان است (رک :انفال )48 ،واستقامت یـاد شـده تنهـا در سـایه
فرهنگ جهادی امیان پذیر است.
با همگامی فرهنگ جهادی با مقاومت اسلامی ،جهاد با مال نیه به آسانی انجـام میشـود .جهـاد
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مالی یظنی تأمی ههینههای مالی جهاد؛ مانند تأمی ههینه ابهار جنگی و نیـه نیازهـای جهـادگران و
خانوادههای آنان(شنقیطی1418 ،ق ،ج119 :9؛ یاسمی1419 ،ق ،ج .)991-99۱ :9خداونـد در آیـاتی
به ای نوع از جهاد نیه فرمان داده است( .رک:توبه99 ،91 ،44 ،41 ،؛ صف 11 ،و )...فقها بـه اسـتناد
ای آیات ،تأمی ههینههای جهاد را تا حد توان بر همه افراد جامظه واجب شـمردهانـد(.خویی،141۱ ،
ج .) 313 :1درجهاد مالی همه افراد جامظه وظیفه دارند به اندازه وسـد و تـوان خودشـان بـه جیهـهها
کمک کنند ،انجام ای دستور الهی بدون فرهنگ جهادی محقق نخواهد شد .جامظهای کـه فرهنـگ
جهادی در آن حاکم نیاشد ،افرادش به فیر خود و مال اندوزی خواهند بود.
جهاد فرهنگـی یظنـی ایامـه حجـت و برهـان در برابـر دشـمنان اسـلام و فراخوانـدن آنـان بـه
دی (کحلانی1332 ،ق ،ج 4؛ مناوی1418 ،ق ،ج )42۱ :9همانگونه که برخی تصریح کردهانـد ،مـراد
آیه  33سوره توبه که به جهاد با منافقان فرمان داده :جهاد فرهنگی اسـت(.طیاطیایی1323 ،ق ،ج:12
 .)333چنانیه آیه  89سوره فریان نیه به ای نوع از جهاد اشاره دارد(میارم شیرازی ودیگران1338 ،؛
طیرسی1418 ،ق ،ج .) 933 :3و جهاد فرهنگی نیه بدون استقامت در برابر تهـاجم فرهنگـی دشـم
امیانپذیر نیست
 -3مؤلفههای مقاومت ساز فرهنگ جهادی
دانشمندان مسلمان از دیر باز میاحث اسلامی را به سه بخش عقلیات ،نفسـیات و بـدنیات تقسـیم
کردهاند( .مطهری ،1331 ،ج )1۱1 :99عقلیات ،همان عقاید هستند کـه بـه عقـل و فیـر مربوطنـد؛
نفسانیات ،بخش اخلاق و به نف

و ملیات و عادات نفسانى ارتیاط دارد؛ بـدنیات ،احیـام مربـوط بـه

اعضا و جوارح هستند( .مطهری ، ،1331 ،ج )34 :93امروزه غالیاً از مؤلفههای اعتقادی با واژه بینشی
یا مظرفتی و از مؤلفههای اخلایی با واژههای گرایشی و از مولفههای مربوط به اعضا و جـوارج بـا واژه
کنشی یا رفتاری یاد میشود.
تقسیم سه گانه یاد شده در روان شناسی اجتماعی نیه کاربرد دارد .از ای منمر ،تفاوتهای افـراد
به سه جنیه شناخت ،عاطفه و رفتار برمی گردد .شناخت ،با اعتقادات و چگونگی یـادگیری آنهـا و بـه
عیارت دیگر با چگونگی مفهوم سازی جنیه ایدئولوژی مرتیط است .در حیطه عواطف ،تأکید اصلی بر
احساسات و نگرش ها ،است .رفتار نیه شامل آن چیهی است که فرد انجام میدهند و ای که چگونه
عمل میکنند( .مماهری)31 :132۱ ،
با مراجظه به یرآن کریم میتوان مهمتری مؤلفهها و ویژگیهای نقش آفـری فرهنـگ جهـادی
برای تقویت مقاومت اسلامی ،در حیطههای سه گانه را به شرح زیر شمارش کرد:
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 1-3مؤلفههای بینشی یا معرفتی
 1-1-3خدامحوری
مهمتری مؤلفه ،روح و خمیرمایه فرهنگ جهادی ،خدا محوری و بینش توحیدی است که نقـش
بسهایی در تقویت مقاومت اسلامی دارد .توحید اصل علوم ،سر مظارف ،مایـه دیـ  ،بنـا مسـلمانى و
فارق دوست از دشم است و هر طاعتى بدون توحیـد ،بـى ارزش و سـرانجام آن را تـارییى اسـت.
انسان موحد ،همیشه خود را در محضر خداوند میبیند از ای رو در برابر مشیلات و ناراحتیهـا خـود را
نیاخته و همانند امام حسی (ع) در سخت تری مشیلات استقامت میورزد و شظارش ایـ اسـت کـه
«هَوَنَ عَلَیَ مَا نَهَلَ بِی أَنَهُ بِظَیْ ِ اللَهِ(».سیدب طاوو )113 :1349 ،
خدا محوری در «اخلاص» نمود کاملی مییابد .اخلاص به مظنای خالص کردن ،پاک گردانیـدن و
برگهیدن (اب منمور14۱9 ،ق ،ج134-133 :3؛ طریحـی14۱9 ،ق ،ج )119-119 :4و مقصـود از آن
در فرهنگ اسلامی ،پاک کردن نیت از غیر خدا و انجـام دادن عمـل بـرای خـدا اسـت(رفیق الظجـم،
1222م91 :؛ دهخدا ،1333 ،ج.)1924 :1
انسان موحدی که نگاه توحیدی تمام وجود او را فرا گرفتـه باشـد ،همـه چیـه خـودش را از خـدا
دانسته و میگوید« :إِنَّ صَّلاتی وَّ نُسُكی وَّ مَّحْیای وَّ مَّماتی لِلَّهِ رَّبِ الْعالَّمینَّ»؛(انظام)119 ،
از نگاه یرآن کریم ،استقامت با اخلـاص رابطـه تنگـاتنگی دارد :در نگـاه توحیـدی یرآنـی ،تنهـا
کارهایی که رنگ خدایی دارد و با استقامت همراه است ،دارای بهتری پاداش هاست :ما عِندَکُم یَنفَدُ
َحســ ِ مــا کــانوا یَظمَلــونَ (نحــل)21 ،
صــیَروا أَجــرَهُم بِأ َ
وَمــا عِنــدَ اللَــهِ بــاقٍ وَلَنَجــهِیَ َ الَــذی َ َ
از دیگرسو ،اخلاص نقش انیارناپذیری در انواع جهـاد دارد .از نگـاه یـرآن ،مؤمنـان بـرای خداونـد و
مخلصانه جهاد میکنند ولی کافران ،در راه طاغوت و بـرای او میجنگند(نسـاء .)31 ،در دیـ اسـلام،
جهاد باید «فی سییل الله باشد» (رک :بقره919 ،؛ نساء28 ،؛ مائده 84-38 ،و )...و جهـاد فـی سـییل
الله یظنی جهاد مخلصانه و میارزه مقدسی که بدون فرهنگ جهادی و مقاومت اسـلامی یابـل دسـت
یابی نیست.
مقام مظمم رهیری نیه بر تأثیر متقابل مقاومت و اخلاص تأکید کرده اند« :اخلـاص و تـداوم کـار،
....تداوم ،یک عنصر جدیدی است غیر از خودِ اصلِ شروعِ عمل ،فلـذلک فـادع و اسـتقم کمـا امـرت
(شوری)18 ،استقامت ،یظنی همی کار را در همان خط و جهت درست دنیال کردن».
از نگاه آیتالله خامنهای ،امام امت سنگ بنای انقلاب را بر پایههایی یرار دادند که همـه آنهـا را
میتوان بناهای اصلی برای ادامه انقلاب و نیه ایجاد فرهنگ جهادی دانست:
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«امام عهیه (ره) ،با ایمان و جهاد و اخلاص و عمل صالح خود ،سنگ بنای حیومت اسـلامی را در
ایران گذاشت و خدای متظال هم نصرت خود را بر او نازل کرد .پروردگار عالم اصدقالقائلی است که
فرمود« :والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا»(عنییـوت« ،)12 ،منکاان للَّاه کاان اللَّاه
له»(مجلسی 14۱3 ،ق ،ج ،98ص« ،)312و لینصرن اللَّه من ینصار »(حـ  .)4۱ ،ایـ آیـات و
روایات ،بیان حقیقت و وایظیت است(».بیانات در مراسم بیظت فضلا و طلاب حوزهی علمیـهی مشـهد
)9۱/۱4/1319
برای فرهنگسازی ،باید آن ه بهعنوان فرهنگ مظرفی میشود ،در جامظه ریشه بدواند و در همـه
جامظه همگانی شود تا نمود پیدا کند و بهصورت فرهنگی عمومی درآید که مردم به آن افتخار کنند و
گویا مقصود مقام رهیری ازجمله اخیر نیه همی نیته است(.همان)
ویتی میتوان در جامظه فرهنگ جهادی را نهادینه کرد که اخلاص در جامظه نهادینه شود .کسـی
که فقط برای خدا کار میکند ،خستگیناپذیر است او دیگر به دنیـال خواسـتههای شخصـی خـودش
نیوده بلیه تمام سظی خودش را برای رسـیدن بـه اهـدافش بـه کـار میگیـرد 1392/9/9(.دیـدار بـا
بسیجیان استان یم)
خدامحوری به توحید خلاصه نشده بلیه دیگر اصول اسلامی نیه در طول ایـ اصـل کلیـدی و از
مؤلفههای فرهنگ جهادی و در مقاومت اسلامی نقش آفری هستند .به عنوان نمونه ایمان به مظـاد و
حیات اخروی ییی از اصول جهان بینی الهی ،و مهمتری اصل پ

از توحید است که پیامیران الهی

مردم را به آن دعوت کردهاند( .رک :نوح ،آیات 13-19؛ عنییوت13 ،؛ غافر93 ،؛ مریم 33 ،و)...
بی مظادباوری ،فرهنگ جهادی و استقامت اسلامی ،رابطه تنگاتنگی وجود دارد و تقویت هر یک
به تقویت دیگری منجر خواهد شد .مؤمنان به آخرت ،تسلیم محض فرمان الهىاند ،حتى اگـر اجـرا ِ
فرمان الهى به ایثار جان آنان بینجامد؛ از همی رو آنان در جهاد با مال و جان تردید نمـىکننـد و بـا
عهمى راسخ و بدون تظلل به دنیال ادا ِ وظیفه الهى خود مىروند ،در حالى که افراد بىایمان با طـرح
عذر و بهانه اجازه مىخواهند ،در میدان جهاد شرکت نینند( .رک:توبه)48 -44 ،
 9-1-3ولایت مداری
ییی دیگر از مهمتری مؤلفههای فرهنگ جهادی و نقـش آفـری در تقویـت مقاومـت اسـلامی،
ولایت مداری است که از نیوت آغاز و درادامه به امامت رسیده و به ولایت فقیه ختم میشود.
امامت در لغت به مظنا پیشوایى(مظی  )343-341/1 :1338 ،پیشرو  ،و رهیر و در اصـطلاح،
به مظنا ریاست عمومى فرد خاص بر امور دی و دنیا مردم در دنیا بالاصاله یـا بـه جانشـینى از
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پیامیر است ،امامت دارا شیونى هم ون رهیر سیاسـى و زعامـت اجتمـاعى و مرجظیـت دینـى و
تییی و تفسیر وحى و ولایت باطنى و مظنو است که از ای جهت امامْ حجت خدا در زمان ،ولى الله
و انسان کامل است (طیاطیایی .194-1۱2 :1349 ،مطهری ،1333 ،ج  ) 984-941 :4و چون امامت
دارا شــیون والــایى اســت ،شــیظه آن را هماننــد نیــوت بــه نــص و امــر الهــى و از اصــول مــذهب
مىداند(.عابدی .132 :1333 ،نرایی14۱3 ،ق)133 :
در زمان غییت امام مظصوم ،ولایتی که امام مظصوم دارد به ولی فقیـه منتقـل میشـود .یـرآن در
آیات متظددی به شرایط زمامدار و رهیری اشاره میکند؛ ازجمله .1:عدالت؛(هود .9 )113 ،علم ؛(بقـره،
 .3 )943امانــتداری؛(شــظراء .4 )143 ،توانــایی و حس ـ تــدبیر؛(بقره .8 )943 ،یقــی و پایــداری و
استقامت(سجده )94 ،و ...
ای شرایط در زمـان حضـور در پیـامیر و ائمـه مظصـومان متیلـور اسـت و کامـلتـری مصـداق
ویژگیهایی که در آیات ذکرشده ،پیشوایان مظصوم علیهمالسلام و در عصر غییت ،نهدیکتری افـراد
به مظصومی هستند.
بنابرای ییی از مهمتری ویژگیهای اسلام ناب ،اسلامی است که حاکم آن مظصوم یا نهدیک بـه
عصمت باشد تا هم ازلحاظ احاطه علمی به احیام و یوانی الهـی و هـم ازلحـاظ شـناخت اوضـاع و
احوال موجود و مصالح و مفاسد جهئی و هم ازلحاظ تقوی ،ورع و عدالت در عـالیتـری حـد ممیـ
باشد .رهیر جامظه اسلامی ،خود الگوی فرهنگ جهادی و تقویت او بر همگان لازم است( .رک :نسـاء،
82؛ کلینی ،1338 ،ج 13 :1و)...
رهیری و استقامت او ییی از پایههای اصلی فرهنگ جهادی است و وجود رهیر جامد الشـرایط و
مقاوم از دستورات صریح یرآنی است« :فَلِذلِکَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ لا تَتَیِدْ أَهْـواءَهُم»(شـوری،
 )18درای آیه شریفه ،علاوه بر جمله «اسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ» ،جمله «وَ لا تَتَیِـدْ أَهْـواءَهُم» نیـه بـر لـهوم
مقاومت رهیری دلالت دارد .امام خامنهای در ای باره گوید:
«رهیری در جامظه اسلامی و ایران اسلامی ،گرهگشاست .رهیـری ،یظنـی آن نقطـهای کـه هرجـا
دولت  -هر دولتی در ایران  -مشیلی داشته باشد ،مشیلات لاعلاجش به دست رهیری حل میشود....
آنجایی که میخواهند مردم را مأیو

کنند ،رهیری است که امیـد بـه مـردم میدهـد .آنجـایی کـه

میخواهند یک توطیه سیاسىِ بی المللی برای ملت ایران بهوجود آورند ،رهیری اسـت کـه یـدم جلـو
میگذارد و تمامیت انقلاب را در مقابل توطیه یرار میدهد(».سخنرانی در مورخ )1331/۱2/۱8
 3-1-3بصیرت
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ییی دیگر از ویژگیهای بینشی فرهنگ جهادی کـه باعـث تقویـت مقاومـت اسـلامی میشـود،
بصیرت است .بصیرت ،در لغت به مظنای عقیده یلیـی ،شـناخت ،یقـی  ،زیرکـی و عیـرت آمـده(ابـ
منمور14۱9 ،ق ،ج )419 :9و در اصطلاح ،عیارت است از یوهای در یلب شخص ،که بـه نـور یدسـی
منور بوده ،بهوسیله آن حقایق اشیا و امور را درک میکند ،همانگونه کـه شـخص ،بهوسـیله چشـم،
صُوَر و ظواهر اشیا را میبیند(.تهانوی 1221 ،م ،ج  )332 :1برخی گفتهاند :بصیرت ،مظرفـت و اعتقـاد
حاصلشده در یلب ،نسیت به امور دینـی و حقـایق امـور اسـت(.فراهیدی1414 ،ق ،ج )111 ،1مقـام
مظمم رهیری بصیرت را به «با چشم باز نگاه کردن» تفسیر کـرده اسـت(.بیانات در دیـدار جمظـی از
دانشجویان  )1328/۱4/19خلاصه ای که بصیرت در دی یظنی روش بینی عمیق در دی و بـا چشـم
باز راه دی را برگهیدن و پای آن مقاومت کردن همانکه خداوند به آن مؤمنان را میستاید :مؤمنـان
وایظی تنها کسانی اند که به خدا و رسولش ایمان آورده سپ

هرگـه شـک و تردیـدی بـه خـود راه

ندادند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند اینـان راسـتگو هسـتند(حجرات .)18 ،یـرآن
کریم در آیات فراوانی به بصیرت اشاره کرده است(انظام8۱ ،؛ هود  19الی .)93
اهمیت بصیرت در دی بهیدری است که در روایات متظددی ائمه به ما آموختهاند کـه از خداونـد
طلب بصیرت در دی کنیم(کلینی ،1338 ،ج)842 :3
با افهایش بصیرت جامظه میتوان روح فرهنگ جهادی و مقاومت اسلامی را در جامظه دمید .مقـام
مظمم رهیری در ای باره میفرماید:
جهاد در صحنههای مختلف ،وظیفهی ماست(...که) جـه بـا ایجـاد فرهنـگ جهـادی امیانپـذیر
نیست و آن ه میتواند پیروزی یطظی در ای میـدان را نویـد دهـد ،بصـیرت رزمنـدگان و مجاهـدان
جیهههای مختلف است .سنت خداوند بر ای تظلق گرفته است که به یاری مؤمنان صادق برخیـهد... .
صادََّنا
هم در کلمات ائمه (علیهمالسلام) ،در کلمات رسول خدا ،ای ها وجود دارد« .فَّلَّما رَّأَّی اللهُ ِ
اَّنزَّلَّ بِعَّدُوِنَّا الكَّبتَّ وَّ اَّنزَّلَّ عَّلَّینا النَّصر»(نه الیلاغه ،خطیـه .)81امیرالمـؤمنی در نهـ الیلاغـه
میفرماید :صادیانه وارد میدان بشوید ،ایستادگی بینید ،خدای متظال دشم شـما را سـرکوب خواهـد
کرد و به شما نصرت خواهد داد .ای یاعدهی کلی و یانون است 12/1۱/1324(.بیانات در دیدار مردم
یم)

 4-1-3دشم شناسی
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ییی دیگر از مهمتری ویژگیهای فرهنگ جهادی که در مقاومت اسـلامی بسـیار نقـش افـری
است ،دشم شناسی میباشد؛ مقاومت با همه انواع آن در مقابل دشم مظنا پیدا میکند چـه دشـم
درونی باشد و چه دشم برونی و بدون شناخت دشم  ،نمیتوان در برابر آن مقاومت کـرد .از سـوی
دیگر از نگاه مقام مظمم رهیری ،وجود دشم از ارکان همه انـواع جهـاد اسـت .پـ

فرهنگسـازی

جهادی در جامظه و حرکت بهسوی ای نوع از فرهنگ ،بدون شـناخت دشـم ممیـ نیسـت .مقـام
مظمم رهیری درای باره میفرماید:
«مظیارِ جهاد ،شمشیر و میدان جنگ نیست .مظیار جهاد ،همان چیهی اسـت کـه امـروز در زبـان
فارسی ما در کلمه «میارزه» وجود دارد....در میارزه ،دو چیه حتماً لازم است :ییی جد و جهد و تحرکی
و دوم مقابله با دشم  ....جهاد عیارت است از آن تلاشی که در برابر یـک چـالش خصـمانه از سـوی
طرف مقابل صورت میگیرد؛ ای جهاد است .آنویت مظنای مدیریت جهادی در اینجا ای اسـت کـه
توجه بینید که حرکت علمی کشور و نهضت علمی کشور و پیشرفت علمی کشور مواجه است با یک
چالش خصمانه که در مقابل ای چالش خصمانه شما که مدیرید ،شما که استادید ،شما کـه دانشـجو
هستید ،باید بایستید؛ ای شد حرکت جهادی و مدیریت دستگاه؛ چه مدیریت دانشـگاه ،چـه مـدیریت
وزارت ،چه مدیریت هر بخشی از بخشهای گوناگون ای عرصـهی عمـیم 1323/4/11(».دیـدار بـا
دانشجویان)
 8-1-3خودباوری
اعتماد به نف

به مظنی باور آدمی به تواناییهای خود اسـت .بـه نحـوی کـه از هـیش کوششـی

فروگذار نیند و از سختی راه ناامید نشود(.لواسـانی و آذربایجـانی )191 :1321 ،برخـی از دانشـمندان
غربی همانند باری آل .ری

و رندا برانت اعتماد به نف

را ای گونه تظریف کردهانـد« :آن ـه دربـاره

خود میاندیشید و احساسی که درباره خود دارید و آن برآیند اطمینان به خود و احتـرام بـه خویشـت
است(اسلامی».)99-91 :1391 ،
آن ه که باید در بظد روانی اعتماد به نف

مدنمر یرار داد ای است که هرگاه انسان برای رسیدن

به هدفی که عهم آن را دارد ،از مواند راه و شیستهای احتمالی که ممی است در بی راه دام گیر
او شود ،هراسی نداشته و تسلیم نشود (اسلامی.)99-91 :1391 ،
منمور از اعتماد بهنف  ،ای نیست که بهجای اعتماد به خدا و توکل بر او ،تنها بر خودش متیـی
باشد ،ای مفهوم از اعتمادبهنف  ،مـذموم اسـت و مقصـود دانشـورانی کـه اعتمادبـهنف

را ناپسـند

میدانند ،ای مظنی است(طیاطیایی1323 ،ق ،ج ،4ص .)334از نگاه یرآن کریم ،مسـلمانان نیایـد بـر
َسـیُمُ النـارُ (»...هـود .)113 ،تییـه و
ستمگران تییه و اعتماد کنند« :ولا تَرکَنوا الَی الَذی َ ظَلَمـوا فَتَم َ
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اعتماد بر ستمگران در شیل وابستگی آشیار میگـردد و وابسـتگی فرهنگـی ،سیاسـی یـا ایتصـادی
نتیجهای جه اسارت و استثمار و نابودی استقلال ندارد(میارم شـیرازی و دیگـران ،1338 ،ج-99۱ :2
991؛ زحیلی1411 ،ق ،ج119-113 :9؛فضل الله 1412 ،ق ،ج.)149-14۱ :19
از نگاه اسلام مسلمانان وظیفه دارند با خودباوری و اعتمادبهنف  ،استقامت کنند .به فرموده یرآن،
اصحاب خاص پیامیر (صـلیاللهعلیهوآله) در انجیل به زراعتی میمانند که جوانههـای آن بهتـدری نیرومنـد
شده و بر پای خود ایستاده است ،بهگونهای که کشاورزان را به شـگفتی وامیدارد(طیرسـی1418 ،ق،
ج.)129 :2
در بررسی سیره پیامیر اکرم نیه مشاهده میشود که ایشان ،یارانش را بـه اعتمادبـهنف

تشـویق

میکرد(کلینی ،1338 ،ج.)132 :9
امام امت نیه در سخنان خودشان به هر دو نـوع از اعتمادبـهنف  ،یظنـی اعتمادبـهنف

منفـی و

مثیت اشاره کرده است.
از نگاه امام ،اعتمادبهنف

منفی که همه باید از آن دوری کنند ای است که کسی بهجای توکـل

و تییه بر خداوند ،بر خودش متیی باشد(امام خمینی 1339 ،الـف .)43 :ولـی اعتمادبـهنف

در کنـار

توکل و تییه بر خداوند از وظایف همه مؤمنان است(امام خمینی.)133 :1324 ،
ییی از حیلهها و سیاستهای دشمنان ای است که سظی میکردند« :اعتمادبهنف

را در جامظـه

از بی بیرند تا بتوانند بر فرهنگ ما حاکم شوند(امام خمینی 1339 ،ب  ،ج».)83 :3
مقام مظمم رهیری ،ای خلف صالح امام امت ،دییقاً بر همان سخنان و نمریات امام امـت تأکیـد
دارند .ایشان میفرماید« :در هر بخشی از بخشهای گوناگون صنظتی و فنی و علمی و تحقیقاتی که
ما با روحیهی جهادی وارد شدیم ،پیش رفتهایم .روحیهی جهادی یظنی چه؟ یظنی اعتقـاد بـه ای کـه
«ما میتوانیم»؛ و کارِ بیویفه و خستگیناپذیر و استفاده از همهی ظرفیت وجودی و ذهنی و اعتمـاد
به جوانها(».بیانات در دیدار کشاورزان )1394/1۱/14
 2-3مؤلفههای گرایشی
برای ایجاد فرهنگ یا رفتار خوب و شایسته در جامظه شناخت به تنهایی کافی نیسـت ،چـه بسـا
انسان می داند که رفتاری مفید است با آن که به آن علم دارد ،ولی برخلاف آن عمـل میکنـد .مثـال
روش آن ،علم به زیان های سیگار است .با آن که ضررهای زیادی برای سیگار نقل شده اسـت و بـا
تجربه به اثیات رسیده است ،چه بسا ،پهشیانی که بیماران خود را از استظمال آن مند میکنند ،با ایـ
وجود خود میتلا به آن هستند .از ایـ رو ،رفتارهـا تنهـا مظلـول ادراک و شـناخت نیسـتند .علـاوه بـر
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شناخت ،نیروی دیگری وجود دارد که عامل آن احساسات و عواطـف اسـت .بـرای تقویـت مقاومـت
اسلامی ،نیه باید به ای عوامل دیت شود و در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 1-9-3شجاعت
شجاعت در لغت به مظنای شدت و اسـتحیام یلـب در موایـد خطـر و نیردهـا اسـت( .طریحـی،
14۱9ق ،ج381 :4؛ اب منمور14۱9 ،ق ،ج)133 :9
شجاعت و جهاد ،در هر دو حوزه جهاد اصغر و جهاد اکیر ،دو مقوله تفییکناپذیرند .بدون شـک،
جهاد اصغر بدون شجاعت امیان ندارد .در جهاد اکیر نیه برابر روایت مشهوری که گاه از رسول اعمم
(صلیاللهعلیهوآله)(مجلسی 14۱3 ،ق ،ج ) 114 :34و گاه از حضـرت علـی (علیهالسلام)(مجلسـی14۱3 ،ق،
ج )31 :13نقل شده ،شجاعتری انسانها کسی است که بتواند در برابر هوای نف

استقامت و بـر آن

غلیه کند.
حضور در سنگرهای مختلف جهـادی و از آن بالـاتر ،ایجـاد فرهنـگ جهـادی ،لـوازمی دارد کـه
رشادت و شجاعت ییی از ارکان و لوازم اصلی آن است .همراهی فرهنگ جهادی با مقاومت اسلامی،
از مجاهدان افرادی میسازد که از کوه یویتر هستند که اگر از میر دشـمنان کوههـا را از جـا کنـده
شود (ابراهیم ،)41 :آنان استقامت ورزیده و مقاومت میکنند
ایجاد فرهنگ جهادی ،بدون تقویت روحیه شجاعت و رشـادت امیانپـذیر نیسـت .مقـام مظمـم
رهیری در ای باره میفرماید« :روحیه جهادی لازم است .ملت ما از اول انقلاب تا امـروز در هرجـایی
که با روحیه جهادی وارد میدان شده ،پیش رفته؛ ای را ما در دفاع مقد

دیدیم ،در جهاد سـازندگی

دیدیم ،در حرکت علمی داریم مشاهده میکنیم .اگر ما در بخشهای گوناگون ،روحیه جهادی داشـته
باشیم؛ یظنی کار را برای خدا ،با جدیت و بهصورت خستگیناپذیر انجـام دهـیم  -نـه فقـط بـهعنوان
اسقاط تیلیف  -بلاشک ای حرکت پیش خواهد رفت)132۱/1/1(».
 9-9-3نشاط جسمی و روحی
تنیلی ،سستی ،خستگی ،خمودگی ،تلف کردن بیهوده عمر و ...بههیشوجه بـا فرهنـگ جهـادی و
مقاومت اسلامی همگون و همنوا نیوده بلیه در دو جیهه متقابل یرار دارند.
با بررسی آیات یرآن مجید به ای مهم دست مییابیم که بـی جهـاد و پرهیـه از تنیلـی ارتیـاط
مستقیمی وجود دارد .خداوند در یرآن کـریم گـاه بـا ارائـه نمونـههایی از سسـتی مسـلمانان ،آثـار و
ضررهای آن را گوشهد میکند که نیرد احد ییی از آن موارد است(آل عمران)189 ،
هم نی خداوند در آیه  39از سوره نساء با اشاره به تنیلـی برخـی بـه ایـ نیتـه کلیـدی اشـاره
میکند که اینان ،نهتنها تنیلاند بلیه دیگران را نیه به تنیلـی فـرا میخواننـد« :وَّ إِنَّ مِانْكُمْ لَّمَّانْ
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لَّیبَّطِئَّنَّ فَّإِنْ أَّصابَّتْكُمْ مُصیبَّةٌ َالَّ ََّدْ أَّنْعَّمَّ اللَّهُ عَّلَّی إِذْ لَّمْ أَّکُنْ مَّعَّهُمْ شَّهیداً»
برخی از مفسران مظتقدند منمـور از افـراد سستعنصـر در آیـه منافقانند(طیرسـی1418 ،ق ،ج:3
114؛ میارم شیرازی و دیگران ،1338 ،ج ) 8 :4ولی برخی دیگر از مفسران همانند علامه طیاطیـایی
مظتقدند :کلمه «منیم» حیایت از ای دارد که کوتاهیکنندگان در امر جهاد از مؤمنـان بودنـد نـه از
منافقان(طیاطیــایی1323 ،ق ،ج .)413 :4ایــ آیــه نیــه بــهخوبی بــر ایــ نیتــه دلالــت دارد کــه
خستگیناپذیری از ارکان جهاد در همه زمینههاست.
در بررسی تاریخ نیه به ای نتیجه میرسیم که بی خستگیناپذیری و جهاد بـا تقویـت مقاومـت
اسلامی ،رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ چنانیه تنیلی و سستی با روحیه جهادی هیشگاه جمـد نمیشـود.
جریان حضرت موسی (علیهالسلام) و بنیاسرائیل شاهد مناسیی بر ای ادعاست.
پ

از رد شدن موسی و بنیاسرائیل از دریای نیل و هلاکت فرعون ،خداوند آنها را مـأمور کـرد

که داخل سرزمی مقد

شوند ولی آنان سستی ورزیده و خمودی کردند .خداوند نیه آنها بـه کیفـر

کردارشان به مدت چهل سال در بیابان سرگردان کرد .آیات  9۱تا  91سوره مائـده بـه داسـتان فـوق
اشاره دارد.
آیات  39به بظد از سوره توبه نیه بر ای نیته دلالت میکند که سستی و تنیلی بـا آمـادگی بـرای
جهاد هماهنگی ندارد .ای آیه به نیرد تیوک اشـاره دارد .نیـرد بـا امپراطـوری روم ،گرمـای هـوا و...
دستبهدست هم داده و رفت بهسوی میدان جنگ را فوقالظاده بر مسلمانان مشـیل مـیسـاخت تـا
آنجا که بظضی در اجابت دعوت پیامیر (صـلیاللهعلیهوآله) تردید و دودلی نشان میدادند! آیـات  39بـه بظـد
سوره توبه نازل شد و با لحنی یاطد و کوبنده به مسلمانان هشدار داد و اعلامخطر کرد و آنها را آماده
ای نیرد بهرگ ساخت(طیرسی1418 ،ق ،ج43 :8؛ میارم شیرازی ودیگران ،1338 ،ج)413 :3
خداوند در آیه  32ای سوره مجدداً مردم را از سستی و تنیلی در امر جهاد بازداشته و فرمود :اگـر
[برای جهاد] بیرون نروید ،شما را به عذابی دردناک عقوبت خواهد کرد.
توبیخ سست عنصران در آیات بظدی نیه بهگونهای تیـرار شـده تـا در آیـه  48و  41ایـ سـوره
یکبار دیگر از رزمندگان میخواهد که خستگیناپذیر بوده و برای جهاد آماده شوند و سست عنصران
را بهشدت توبیخ میکند.
همانگونه که سستی در جهاد ظـاهری باعـث شیسـت میشـود ،سسـتی در دیگـر عرصـههای
جهادی نیه باعث شیست میشود .از ای رو همه مؤمنان وظیفه دارنـد در برابـر دشـمنان بـا یـدرت
ایستادگی کرده و لحمهای به خودشان سستی راه ندهند( .رک :انفال)48 ،
با توجه به نقشی که خستگیناپذیری در فرهنگ جهادی دارد ،مقام مظمم رهیری نیـه بارهـا بـر
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رابطه شاخهها و اشیال مختلف جهاد با پرهیه از سستی و تنیلی تأکید کردهاند از جمله فرمود:
«اگر ما در بخشهای گوناگون ،روحیه جهادی داشته باشیم؛ یظنی کار را برای خدا ،بـا جـدیت و
بهصورت خستگیناپذیر انجام دهیم -نه فقط به عنوان اسقاط تیلیـف -بلاشـک ایـ حرکـت پـیش
خواهد رفت)132۱/1/1(».
 3-9-3مسیولیتپذیری
از نگاه اسلام ،جامظه همانند پییر واحدی اسـت و همـه بایـد بـا ییـدلی و مهربـانی در راسـتای
برآوردن حاجات و برطرف کردن مشیلات دیگران بیوشند .مسیولیت پذیری اجتماعی باعـث تقویـت
جامظه اسلامی میشود .پیامیر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) نیه بر لهوم مسیولیت پذیری اجتماعی تأکیـد کردهانـد
(رک:نوری14۱9 ،ق ،ج494 :19؛ مجلسی 14۱3 ،ق ،ج.)934 :31
مقام مظمم رهیری نیه بارها بر مسیولیتپذیری فردی و اجتماعی تأکید کردهاند بـهعنوان نمونـه
فرمودند:
«ما هر کداممان در هر جائی که هستیم ،باید برای سرنوشت کشور و برای آینده کشور ،احسـا
مسیولیت و تظهد کنیم و بدانیم که میتوانیم نقش ایفا کنیم ...همه باید احسا
احسا

مسـیولیت کننـد .بـا

مسیولیت همگانی و همهجانیه و با هدایت دستگاههای مسیول کشور  ...ملت ایـران خواهـد

توانست بر همه مشیلات فائق بیاید 1393/9/11(».بیانات در دیدار با مردم شیراز)
 3-3مؤلفههای کنشی یا رفتاری
«بینش» و «گرایش» موجب پیدایش «کنش» یظنى رفتار مى شود .مؤلفههای بینشی و گرایشی
فرهنگ جهادی نیه کنش ساز و رفتارآفری هستند .در ادامـه بـه کنشهـای مقاومـت سـازِ فرهنـگ
جهادی اشاره میکنیم.
 1-3-3مدیریت جهادی
مدیریت را هنرِ ایجاد هماهنگی و نمارت بر افراد برای رسیدن بـه هـدف مظی (جولیـو

گولـد،

 )311 :1394یا علم و هنرِ هماهنگ کردن ،رهیری و مهار فظالیتهای دسـتهجمظـی بـرای نیـل بـه
هدفهای مطلوب با حداکثر کارآیی دانستهاند (شفیظی و مسظودی)24 :1398 ،
در یرآن کریم بر مدیریت تأکید شده و از نمر عقل نیه مدیریت ،ییی از مهمتری ارکان و بلیـه
اصلیتری رک جامظه است .مدیران لایق همیشه جامظه را بهسوی اهداف والا سـوق داده و مـدیران
نالایق باعث شیست جوامد و گاه نابودی آن میشوند.
با توجه به اهمیت مدیریت جوامد ،برای ایجاد فرهنگ جهادی نیـه مـدیریت و رهیـری ییـی از
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عرصههای اصلی برای ایجاد فرهنگ جهادی است.
با نگاهی به صدر اسلام در مییابیم ،مهمتری دلیـل ایجـاد فرهنـگ جهـادی در جامظـه نیـوی،
مدیریت جهادی شخص رسول خدا بود .بهعنوان نمونه ،اولی ایدام پیامیر اکرم (صـلیاللهعلیهوآله) سـاخت
مسجد ییا بود( .اب اثیر14۱3 ،ق ،ج3:13۱؛ یلقشـندی1411 ،ق ،ج .)323 :1آن حضـرت بـه همـراه
دیگر صحابه ،به ساخت مسجد همیاری میکرد (دیاربیری1993 ،ق ،ج ) 339 :1که نشانه مـدیریت
جهادی آن حضرت است.
ای روش مدیریتی پیامیر در سایر حوزههای اجتمـاعی نیـه بـهخوبی نمـود و ظهـور داشـت .آن
حضرت در همه حوادث تلخ و شـیری  ،نمونـه و الگـوی کـاملی از مـدیریت جهـادی را بـه نمـایش
میگذاشتند .بهعنوان نمونه آن حضرت در نیردها از همه یارانش شجاعتر و به دشم نهدیـکتر بـود.
(بیهقی14۱8 ،ق ،ج)138 :8
به ای ترتیب ،حضرت محمد (صـلیاللهعلیهوآله) به مسلمانان و یاران خود عملاً در

استقامت ،میـارزه

و دفاع از کیان اسلام را میآموخت.
فرق ای نوع مدیریت که از ترکیب اضافی (جهادی یا اسلامی) برخوردار است ،با مدیریت مطلق
در ای است که مینای آن را نمام ارزشی اسلام میسازد
از بررسی سخنان مقام مظمم رهیری نیه میتوان به ای نیته دست یافت کـه فرهنـگ جهـادی
بدون استقامت مدیران و مدیریت جهادی ،امیانپذیر نیست .ایشان درای باره میفرمایـد :بـا حرکـت
عادی نمیشود پیش رفت؛ با حرکت عادی و احیاناً خوابآلوده و بیحساسیت نمیشود کارهای بهرگ
را انجام داد؛ یک همت جهادی لازم است ،تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای کارها لـازم اسـت.
باید حرکتی که میشود ،هم علمی باشد ،هم پریدرت باشـد ،هـم بـا برنامـه باشـد و هـم مجاهدانـه
باشد )1329/19/9۱(.ایشان در جای دیگری میفرماید:
«اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و میتنی بر علـم و درایـت حـاکم باشـد،
مشیلات کشور ،در شرایط کنونی فشارهای خیاثت آمیهِ یدرتهای جهانی و در شرایط دیگر ،یابلحل
است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد)1329/19/93(».
 9-3-3سرعت عمل
سرعت عمل نیه ییی از مؤلفههای مقاومت سازِ فرهنگ جهادی است کـه در آیـات نیـه بـه آن
اشاره شده و لازمه تقویت مقاومت اسلامی است.
خداوند در سوره مؤمنون ،چگونگی حال مؤمنان و سرعت کنندگان در خیرات را ضم چنـد آیـه
بازگو میکند و صفات اساسی آنها را تشریح مینماید .از جمله میفرماید خداونـد پـ

از یـادکرد از
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صفاتی همانند بیمناک بودن از خداوند ،ایمان به آیات الهی ،پرهیه از شرک و خودبهرگبینی ،مؤمنان
را کسانی مظرفی میکند که در خیرات سرعت مـیکننـد و از دیگـران پیشـی مـیگیرنـد« :أُولئِا َّ
یسارِعُونَّ فِی الْخَّیراتِ وَّ هُمْ لَّها سابِقُونَّ»(مومنون.)11 ،
تظییر به «یسارعون» فظل مضارع از باب «مفاعله» است که استمرار و ثیـات را میرسـاند .تظییـر
یاد شده وضد حال مؤمنان را در یک مسابقه مستمر که بهسوی مقصـدی بـهرگ و پـر ارزش انجـام
میشود ،مشخص میکند و نشان میدهد آنها چگونه در برنامـه اعمـال صـالح بـا ییـدیگر ریابـت
سازنده و مسابقه بیویفه دارند(میارم شیرازی و دیگران ،1338 ،ج.)918 :14
در آیه  144سوره آلعمران نیه بر مسابقه سـازنده و ریابـت نییوکارانـه در کارهـای خیـر اشـاره
میکند :به خدا و روز دیگر ایمان میآورند امر به مظروف و نهی از منیر میکنند و در انجام کارهـای
نیک ،پیشی میگیرند و آنها از صالحانند.
علاوه بر دو آیه یادشده خداونـد بـه مـا دسـتور میدهـد در خیـرات از ییـدیگر پیشـی بگیـریم:
«فَّاسْتَّبِقُوا الْخَّیراتِ»(بقره149 ،؛ مائده )49 ،و در آیاتی از مسلمانان پیشگام و فضیلت آنان سخ
میگوید(توبه ،)1۱۱ ،همگی بر لهوم سرعت عمل دلالت دارد.
مسابقه در خیرات ،با مفهوم فرهنگ جهادی عجی اسـت .کسـانی کـه دارای فرهنـگ جهـادی
باشند ،سظی میکنند همانند مجاهدان جیهه نمامی در رویارویی با دشم از ییدیگر پیشی بگیرند .تا
عقبماندگیها جیران شود.
سرعت عمل در حال حاضر و در کشور عهیه ما از اهمیت بیشـتری برخـوردار اسـت زیـرا باعـث
میشود عقبماندگیها با سرعت بیشتری جیران شود؛ از ای رو سـیاندار انقلـاب اسـلامی بارهـا بـر
سرعت بخشی در امور و بهویژه بر سرعت پیشرفت علمی تأکید کردهاند:
«ما داریم در میدان علم پیش میرویم؛ خیلی هم افتخـار مـیکنیم ... ،پیشـرفت علمـی بلاشـک
وجود دارد ،سرعتش هم خوب است -منتها ما با وجود همی پیشرفتی که داریم ،عقیـیم! ایـ را کـه
نیاید خودمان فراموش کنیم؛ ما خیلی عقییم! ما را سالهای سال عقب نگهداشتند ...مـا بایـد بـه ایـ
سرعت پیشرفت خیلی اهمیت بدهیم)9۱/۱9/1324(».
بی سرعت عمل و شتابزدگی تفاوت وجود دارد .شتابزدگی و عجله بیجـا از شـیطان اسـت و
غالیاً باعث مشیلات فراوانی خواهد شد .مقام مظمم رهیری درای باره گوید:
«سرعت را با دیت همراه کنید .سرعت غیر از شتابزدگی است؛ شـتابزدگی بـد اسـت .سـرعت
ویتــی بــا دیــت همــراه شــد ،کــار مظقــول و صــحیح اســت .ســرعتِ بــدون دیــت ،میشــود
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جمهور و اعضای هییت دولت)

 3-3-3تظاون
ییی دیگر از بایستههای مقاومت آفری در فرهنگ جهادی ،داشت روحیه تظاون و همیاری و در
یککلام «کار گروهی» است.
تظاون به مظنای همیاری و همپشـت شـدن(دهخـدا ،1333 ،ج ،)828۱ :4نصـرت دادن و کمـک
رساندن (مصطفوی ،1334 ،ج )919 :9و ییدیگر را کمک کردن است(کفظمی14۱3 ،ق .)432 :یـرآن
کریم بارها و با اشیال مختلف بر لهوم تظاون بی مؤمنان تأکید کرده است.
ییی از آیاتی که بهصراحت همه مؤمنان را به تظاون و همیاری دعوت میکنـد آیـه زیـر اسـت:
« ...تَّعاوَّنُوا عَّلَّی الْبِرِ وَّ التَّقْوی وَّ لا تَّعاوَّنُوا عَّلَّی الْإِثْمِ وَّ الْعُدْوانِ وَّ اتَّقُاوا اللَّاهَّ إِنَّ اللَّاهَّ
شَّدیدُ الْعِقابِ»؛(مائده )9 ،مقصود آیه ای است که جامظه اسلامی ،وظیفـه دارد بـر ایمـان و عمـل
صالح ناشی از خداترسی اجتماع کنند و ای همـان صـلاح و تقـوای اجتمـاعی اسـت و در مقابـل آن
همیاری بر گناه و تظدی به حقوق مردم و سلب امنیت از جان و مال و نامو

آنان است (طیاطیایی،

1323ق ،ج)113 :8
آیه  9۱۱سوره آل عمران نیه بر لهوم تظاون و استقامت عمومی دلالت دارد« :یا أَیُهَا الَـذِی َ آمَنُـوا
اصْیِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَقُوا اللَهَ لَظَلَیُمْ تُفْلِحُونَ» .ای آیه شریفه چند دستور آمده است کـه عمـل
به آنها در سایه فرهنگ جهادی ،تظاون ،همگرایی ،تظاضد و استقامت اسلامی امیان پذیر و نتیجـه آن
فلاح و رستگاری جامظه است .دستورهای یادشده عیارتاند از« -1 :اصیروا» یظنی استقامت و صـیر و
ایستادگی در برابر حوادث « -9صابروا» از "مصابره" (باب مفاعله) به مظنی صیر و استقامت در برابـر
صیر و استقامت دیگران و به تظییر دیگر ،همیاری در استقامت است(.رک :میارم شیرازی و دیگـران،
1338ش ،ج934 :3؛ ابــ عاشــور149۱ ،ق ،ج .319 :3فضــل اللــه1412 ،ق ،ج )438 :1مصــابره و
مقاومت یادشده شامل همه عرصههای فرهنگی ،اجتمـاعی ،سیاسـی و ایتصـادی میشـود( .صـادیی
تهرانی1318 ،ش ،ج« -3 )139 :1رابطوا» ،و مصدر آن یظنی مرابطه به مظنی مراییت از مرزها آمـده
است" .مرابطه" مظنی وسیظی دارد که هرگونه آمادگی برای دفاع از خود و جامظـه اسـلامی را شـامل
میشود .ای مفهوم نیه اجتماعی و دستوری همگـانی اسـت کـه بـا تظـاون امیـان تحقـق دارد و بـا
استقامت امت اسلام میتوان به مرابطه وایظی رسید( .اب عاشور149۱ ،ق ،ج)319 :3
از نگاه نافذ مقام مظمم رهیری ،ییی از آسیبهای اصلی که باعث شده فرهنگ کار در جامظه ما
ضظیف باشد ،عدم تظاون و همیاری است ایشان میفرماید:
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«چرا فرهنگ کار جمظی در جامظه ما ضظیف است؟ ای یک آسیب است .با اینیه کـار جمظـی را
غربیها به اسم خودشان ثیت کردهاند ،اما اسلام خیلی ییل از ای ها گفته اسـت« :تعاونوا علی البر
و التقوی» یا «و اعتصموا بحبل اللاه جمیعااً»؛ یظنـی حتـی اعتصـام بـه حیلاللـه هـم بایـد
دستهجمظی باشد «و لا تفرَوا»(».بیانات در دیدار جوانان خراسان شمالی )1321/3/93
آیتالله خامنهای نهتنها راهحل برونرفت از مشیلات داخلی بلیه راهحل مشیلات جامظه اسـلامی
را هم تظاون میداند( .دیداربا مسیولان نمام  )1328/۱2/93و تظاون یاد شده تنهـا در سـایه فرهنـگ
جهادی امیان پذیر است.
در کنار آن ه گذشت ،مولفه های نرمش یهرمانانه ،عمل در چـارچوب یـانون ،حراسـت از بیـت
المال نیه می تواند از مؤلفه های یرآن بنیان فرهنگ جهـادی و نقـش آفـری در مقاومـت اسـلامی
باشد(.رک :میرعرب)193 :1324 ،
نتایج پژوهش
 )1برای نمریه پردازی در باره مقاومت اسلامی ،که مورد تأکید مقام مظمم رهیـری یـرار دارد ،بایـد
همه مؤلفههای مقاومت اسلامی واکاوی شود.
)9

«فرهنگ جهادی» ییی از پایه های اصلی «مقاومت اسلامی» است که بدون فرهنگ جهادی،
مقاومت اسلامی محقق نخواهد شد..

 )3برای تقویت مقاومت اسلامی ،باید به مؤلفههای سـه گانـه بینشـی ،گرایشـی و کنشـی فرهنـگ
جهادی توجه شود.
 )4خدامحوری ،ولایت مداری ،بصیرت ،دشم شناسـی و خودبـاوری مهمتـری مولفـههای بینشـی
فرهنگ جهادی هستند که در سخنان امام خامنهای نیه به آن اشاره شده است.
 )8از میان مؤلفههای گرایشی فرهنگ جهادی ،شجاعت ،خستگی ناپذیری و مسـیولیت پـذیری ،از
لوازم اصلی مقاومت جامظه اسلامی است.
 )1از بی مؤلفههای کنشی فرهنگ جهادی ،مدیریت جهـادی ،سـرعت عمـل و تظـاون در تقویـت
مقاوم اسلامی نقش کلیدی دارند.
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 .21سجستانی ،سلیمان (1014ق) .سنن ابی داود ،به کوشش سعید محمد اللحام ،بیروت :دار الفکر.
 .22سید ابن طاوس ( .)1301اللهوف على قتلى الطفوف ،تهران :نشر جهان.
 .23شفیعی عین الله و مسعودی عصمت (« .)1315آشنایی با مهدیریت مشهارکتی ونقهش آن در بهبهود
بهره وری» ،فصلنامه مدیریت فردا ،شماره  15و .16
 .20شفیعی نیا ،احمهد ( 1032ق) .فقله المقاوملة ،تههران :المجمها العهالمی للتقریهب بهین المهااهب
الاسلامی
 .25شنقیطی ،محمد امین (1015ق) .اضواء البیان ،بیروت ،دار الفکر.
 .26طباطبائی ،سید محمد حسین (1393ق) المیزان ،بیروت :اعلمی.
 .21طبرسی ،فضل بن حسن (1015ق) مجمع البیان ،به کوشش گروهی از علماء ،بیروت :اعلمی.
 .21طریحی (1041ق) .مجمع البحرین ،به کوشش الحسینی ،تهران :فرهنگ اسلامی.
 .29فراهیدی ،خلیل بن احمد (1010ق) .العین (ترتیب العین) ،به کوشهش المخوومهی و دیگهران،
قم ،اسوه.،
 .34فضل الله ،سید محمد حسین ( 1019ق) .تفسیر من وحى القرآن ،بیروت :دارالملاك.
 .31قاسمی ،جمال الهدین (1011ق) .تفسیر قاسمی (محاسن التأویل) ،بهه کوشهش محمهد باسهل،
بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .32قرشی ،علی اکبر ( .)1311قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب الاسلامیه.
 .33قلقشندی ،علی بن احمد بن عبدالله (1011ق) نهایةالارب فی معرفة انساب العلرب ،بیهروت:
دار الکتب العلمی .
 .30کحلانی ،محمدبن اسماعیل (1319ق) سبل السلام ،مصر :مصطفی البابی.
 .35کفعمی ،ابراهیم (1043ق) المصباح ،بیروت :اعلمی.
 .36کلینی ،محمد (1315ش) کافی (م329.ق .).به کوشش غفاری ،تهران :دار الکتب الاسلامیه.
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 .31لواسانی ،سیدمحمدرضا؛ آذربایجانی ،مسعود (« .)1391الگوی اعتماد به نفس در اخلهاق اسهلامی»،
مجله اسلام و روان شناسی ،سال ششم ،شماره .14
 .31مجلسى ،محمدباقر ( 1043ق) .بحارالانوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربى.
 .39محمدی ری شهری ،محمد (1016ق) .میزان الحکمه ،قم :دار الحدیث.
 .04محمودی بختیاری ،علیقلی ( .)1361زمینه فرهن

و تمدن ایران ،تهران :پاژنگ.

 .01مصطفوی ،حسن ( .)1310التحقیق ،تهران :وزارت ارشاد.
 .02مطهری ،مرتضی ( .)1316مجموعهآثاراستادشهیدمطهرى ،تهران ،صدرا.
 .03مظاهری ،محمدعلی ( .)1394مثلث ایمان ،قم :انتشارات دار الحدیث.
 .00معین ،محمد ( .)1311فرهن

معین ،تهران :کتاب راه نو.

 .05مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران ( .)1315تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب الاسلامیه.
 .06مناوی ،محمدعبدالرؤف (1015ق) .فلیض القلدیر ،بهه کوشهش احمهد عبدالسهلام ،بیهروت :دار
الکتب العلمیه.،
 .01میرعرب ،فرج الله (« .)1390تبیین راهبرد «نرمش قهرمانانه» در کلام رهبر معظم انقلاب» ،معرفلت
سیاسی ،صص .100-121
 .01نجفی ،محمد بن حسن (بی تا) .مواهر الکلام ،به کوشش قوچانی و دیگران ،بیهروت :دار احیهاء
التراث العربی.
 .09نوری ،حسین (1041ق) .مستدرک الوسائل ،بیروت :آل البیت.
 .54سایت مقام معظم رهبریhttp://farsi.khamenei.ir :

