
 

 ثر بر فرهنگ سازی جهاد کبیر در عرصه جنگ نرم استان بوشهرؤعوامل م
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 چکیده

 شعائر اقامه و ماسال کلمه اعتالی راه در خویش توان و مال جان، دربذل فقهی اصطالحات در و است تمشقّ معنای به لغت در جهاد

 آنان نصیب آخرت و دنیا سعادت و اصالح مسلمانان دنیای و دین امور خداوند، راه در جهاد ی سایه در. است رفته کار به ایمان

 نیز و آنان زندگی بر ستبدانم و ستمگران و گیردفرامی را جامعه فساد و ظلم کفر، نکنند، قیام جهاد به مسلمانان چنانچه. شودمی

 بر مؤثر عوامل بررسیاله مق این انجام از هدف .شودنمی نایل رستگاری و فالح به هرگز امتی چنین و شوندمی مسلّط بشری جامعه

 می تحلیلی – توصیفی آن بررسی روش و کاربردی تحقیق نوع. باشد می بوشهر استان نرم جنگ عرصه در کبیر جهاد سازی فرهنگ

ه ب( اینترنت)رسانی عاطال های پایگاه از استفاده همچنین و استان اسنادی و ای کتابخانه علمی، مراکز از نیاز مورد اطالعات. باشد

 اعتدال با و پردازدمی خودسازی و تزکیه به انسان چون است افضل اکبر جهاد که است آن نشاندهنده مقاله نتایج. است آمده دست

 در رسد؛می کبیر جهاد به نوبت که دوم جبهه در امّا و دهدنمی را نفس هوای تسلط اجازه و گرددمی گناه به آن گرایش مانع نفس

 کبیر جهاد در .است مردم هاینگرش و هابینش تغییر کبیر جهاد از هدف. است مطرح فرهنگی و علمی جهاد موضوع جبهه این

 و علمی تقابل دهنده شانن کبیر جهاد لذا و ندهد قرار تأثیر تحت را او تفکر و نکند محاصره را او دشمن که جنگدمی مجاهد رزمنده

 . باشدمی باطل سلطه حاکمیت و تسلّط با مقابله در حق جبهه فرهنگی

 نرم جنگ کبیر، جهاد اکبر، جهاد فرهنگ، :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 به هریک عتبارا و ارزش. داشت غفلت آن از توان نمی و است انسانی جامعه نیاز یک هر و است چندی اقسام و انواع دارای جهاد

 از خودسازی، و تزکیه جهاد یعنی اکبر جهاد میان دراین. است انسان آفرینش اصلی اهداف تحقق به نسبت آنها اهمیت درجه سبب

 درحوزه کبیر جهاد یراز است؛ برخوردار بیشتری اعتبار و اهمیت درجه از جهادکبیر اکبر، جهاد از پس .است تر ارزش با و تر مهم همه

 عالم قلم سیاه وهرج روایات در رو این از گیرد؛ می انجام هنجاری رفتارهای و سالم های اندیشه تحکیم راستای در فرهنگی و علمی

 جانی، و مالی هایجهاد که روست آن از تفضیل این( الشهدا دماء من افضل العلماء مداد. )است شده دانسته برتر شهید سرخ خون از

 و رای بداداست با که است ستمگرانی گفتمان از بشر رهایی و بشری درجوامع فرهنگی و علمی گفتمان برای فرصتی سازی زمینه

 .نندک می رفتاری هنجارهای و ها ارزش جایگزین را ها ارزش ضد و کرده سرکوب را رقیب های اندیشه هرگونه خودکامگی،

 اقامه و اسالم کلمه اعتالی راه در خویش توان و مال جان، دربذل فقهی اصطالحات در و 2 است مشقت معنای به لغت در جهاد،

 های تالش و جنگ درمعنای بیشتر جهاد واژه قرآنی کاربردهای البته .(۳ ص ،2۱ ج الکالم، جواهر) است رفته کار به ایمان شعائر

. باشد جسمی و جانی یا روحی و فکری فرهنگی، تواند می طتسلّ این. است رفته کار به تسلط برای انسان سوی از مشقت پر و پرتوان

 کافران فرهنگی و فکری های تالش از رو این از. است نرفته کار به منانؤم مقدس جنگ حتی یا و سخت و فیزیکی جنگ در تنها پس

 جهاد و فیزیکی ازجنگ قرآنی، درکاربردهای .(۱۵ آیه لقمان،سوره )است شده تعبیر جهاد عنوان به مردم قلب و فکر بر تسلط برای

 آیه بقره،سوره  ؛۱۴۶ آیه عمران، السوره )است شده تعبیر مقاتله به بیشتر باشد، کافران با ربانیون مقدس جنگ اگر حتی سخت

 در را هدفی هر به رسیدن راه در سخت و آمیز مشقت تالش هرگونه آن گستره و است گسترده معنایی دامنه با ای واژه جهاد .(۱۷۷

. گفت سخن آن مانند و جسمی جانی، فرهنگی، علمی، معنوی، مادی، اقتصادی، مالی، جهادهای از توانمی اساس این بر. گیردمی بر

 شناخته مقدس و ارزشی امری عنوان به باشد، انسان و جهان آفرینش هدف راستای در اگر بشر آمیز مشقت های تالش و جهادها این

 جهادهای این از. (۱۱ آیه صف،سوره  ؛۱۱۱ و ۸۸ و 2۰ آیات توبه،سوره  ،۴۵ آیه انفال،سوره  ؛۳۵ آیه مائده،سوره ) شود می معرفی و

 مانند و( 2۰ آیه توبه،سوره  ؛۴۷ آیه انفال،سوره ) اهلل سبیل فی جهاد عنوان به بشر، خلقت و آفرینش اهداف راه در منانؤم گوناگون

 و علمی جهادهای برابر در کوچک جهاد توان می را خدا راه در شهادت و جانی جهاد حتی و مالی جهادهای .شودمی تعبیر آن

 شهادت و جنگ های جبهه در حضور یا جهادی، و جنگی امکانات تامین برای مالی جهادهای این زیرا دانست؛ خودسازی و فرهنگی

 تا شود آشنا حقیقت و حق گفتمان با مطلوب و مناسب فضای یک در بشری های اندیشه و فکر که است آن مقدمه خدا، راه در

 .شود ربانی و خدایی و بیابد را نفس تزکیه و خودسازی فرصت خود، کمالی هایتحول مسیر در بتواند هرکسی
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 بیان مسئله

 حقیقت در. است مردم هاینگرش و هابینش تغییر گیرد،می قرار مالی و جانی اصغر و صغیر جهادهای برابر در که کبیر جهاد از هدف

 امکانات نوعی نیز آن که است جانی صغیر جهاد برای افزاری سخت و مالی امکانات آوری فراهم است، اصغر جهاد که مالی جهاد

 دو طریق از موانع حذف با زیرا است؛ کرده تعبیر کبیر جهاد به آن از خداوند که است دیگری جهاد برای فیزیکی و افزاری سخت

 مناسب فضای در که است گونه این. آیدمی فراهم ابعاد همه در ظلم جای به عدالت سازی جایگزین برای شرایط صغیر، و اصغر جهاد

 و هابینش با آن سازی جایگزین و غلط هاینگرش و هابینش تغییر یا و درست هاینگرش و هابینش تحکیم به را مردم توانمی

 .کرد دعوت درست، هاینگرش

 مناسب بستری و شود آشنا آفرینش و خلقت راستین و واقعی گفتمان با انسان تا دهدمی اجازه است، فرهنگی جهاد که کبیر جهاد

 و خودسازی معنای به شود،می یاد آن از اکبر جهاد در که تزکیه این. آید فراهم نفس تزکیه و خودسازی شکل به اکبر جهاد برای

 درونی جهاد حقیقت در. هاست زیبایی و هاخوبی با تحلیه و زشتی از تخلیه و نادرست و غلط هاینگرش و هابینش از نفس پاکسازی

 و ساخته استوا و اعتدال در که چند هر بودن وجهی دو سبب به نفس زیرا است؛ زدایی مانع و دیگر بخش علیه نفس از بخشی

 اعتدال حالت از انسان کند، غلبه مطلق شکل به مادی جنبه اگر. دارد الهی و مادی وجه و جنبه دو به گرایش ولی است، شده پرداخته

 چیره خدایی وجه و الهی جنبه اگر اما. شودمی کشیده آن بر پرده و زنگار و شودمی دفن آن خدایی وجه و الهی جنبه و رفته بیرون

 مادی جنبه از مناسب پذیرایی ضمن و شود چیره مادی جنبه که دهد نمی اجازه عقل، و فطرت ذاتی اعتدال و عدالت حکم به شود،

 الهی وجه جنبه اصوال .رساندمی مطلق کمال به و بخشدمی فعلیت را الهی و روحانی جنبه کمال، و رشد برای آن از گیری بهره و

. داردنمی روا ستم و ظلم آن به و گیردنمی نادیده را مادی جنبه هرگز و باشدمی اعتدال سمت به آن محور و است عدالت بر مبتنی

 و دارند نمی روا ظلم مادی، جنبه به گرایی افراط و رهبانیت با که هستند متعادلی هایانسان شده، خدایی هایانسان رو این از

 .کنندمی استفاده خوبی به دنیوی مادی هایحالل و طیبات از و کنندمی ازدواج و آشامندمی و پوشندمی و خورندمی

 اسراف راه و داردمی روا فجور و ظلم و عدالتی بی نفس، که است گاه آن شود، چیره و کند غلبه مادی جنبه و نفسانی هواهای اگر اما

 آیات شمس،سوره ) کندمی دفن را آن بلکه شود فعال نیز الهی جنبه تا دهد نمی اجازه و گیردمی درپیش را عمل و فکر در تبذیر و

 فرهنگی جهاد و است فرهنگی جهاد یعنی کبیر جهاد برای بستری نیز آن و صغیر جهاد برای ای مقدمه اصغر جهاد بنابراین، .(۱۰ تا ۷

 جهاد یعنی اکبر و کبیر و صغیر و اصغر چهارگانه جهادهای که داشت توجه باید .است خودسازی و تزکیه اکبر جهاد برای بستری نیز

 .است مومنان و پیامبران ماموریت و وظیفه خودسازی، و فرهنگی و جانی و مالی

 از گروهی آله و علیه اهلل صلی اکرم پیغمبر. است اکبر و کبیر جهادهای تزکیه، و علمی جهادهای قرآن، و اسالم فرهنگ نظر از

 انجام را اصغر جهاد که جمعیتی بر آفرین: فرمود بازگشتند، جهاد از که هنگامی فرستاد، جهاد میدان سوی به را اسالم مجاهدان

 الشیعه، وسائل)نفس با جهاد: فرمود چیست؟ اکبر جهاد! خدا رسول ای: کرد عرض کسی است؛ مانده آنها دوش بر اکبر جهاد و دادند

 (.النفس جهاد اول، باب ،۱22 صفحه ،۱۱ جلد

 گرفته قرار دوپهلو میان در که است نفسی با جهاد جهاد، برترین فرمود سپس: است آمده چنین حدیث همین ذیل در بحاراالنوار در

 به شده، دانسته تر فضیلت با و افضل و برتر نفس، جهاد گوناگون، جهادهای درمیان اینکه (.۶۵ صفحه ،۶۷ جلد بحاراالنوار،. )است



 

 مظاهر در انسان ظهور همان که هدف این تحقق .شود خدایی و بگذرد خود از انسان که است این آفرینش، هدف که است دلیل این

 که است الهی امانت و عظمی والیت و الهی خالفت مقام به نفس تحلیه و تخلیه با انسان رسیدن حقیقت در است، ربوبیت و الوهیت

 هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ سازی جهاد کبیر در عرصه جنگ نرم می باشد.  .است برده رشک بدان ابلیس

 

 

 پژوهشپیشینه 

 اشاره زیر موارد به توانمی موضوع به نزدیک تحقیقات از ولی نپذیرفته؛ انجام جامعی تحقیق پژوهش،موضوع   پیشینۀ با رابطه در

 :کرد

 بازشناسی و سنت و قرآن دیدگاه از کبیر جهاد شناسی مفهوم»( در پایان نامه خود با عنوان ۱۳9۶سادات موسوی) طیبه* 

 آیه در که است قرآنی های واژه از یکی کبیر جهادبه این نتیجه رسیده است که  «اسالمی جامعه در آن کارکردهای و ها عرصه

 و است فرهنگی و علمی جهاد همان کبیر جهاد. اند شده کبیر جهاد به مأمور( ص)خدا رسول آیه این در. است آمده فرقان سوره ۵2

 تأثیرات و است مطرح علمی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هایعرصه در جهاد این. باشد می روشنگری جهاد دیگر عبارت به

 .     دارد اسالمی نوین تمدن شکوفایی و اسالمی جامعه معنوی و مادی پیشرفت آزادی، استقالل، در توجهی قابل

به این  «کریم قرآن در آن تحقق موانع و راهکارها و کبیر جهاد»، در پایان نامه خود با عنوان (۱۳9۶) بخشی * محمدرضا

 تفسیری نظر دو و آیه سیاق اساس بر. است رفته کار به فرقان سوره ۵2 آیه در تنها «کبیر جهاد» تعبیرنتیجه رسیده است که 

 شمار به آن مصادیق ترینبرجسته از کافران از نکردن تبعیت یا و است کافران از اطاعت عدم معنای به دقیقا   یا کبیر جهاد مشهور،

 ایجانبه همه تالش کبیر جهاد. نماید وادار زندگی مختلف هایعرصه در خود از اطاعت به را اسالمی جامعه خواهدمی دشمن. آیدمی

 تبیین کبیر جهاد تحقق راهکار اولین. دهدمی انجام الهی رضایت جلب هدف با کافران از اطاعت عدم برای اسالمی جامعه که است

. است دشمنان با مقابله به نسبت محکم اعتقادات دهیشکل و دینی تعالیم به صحیح ایمان ایجاد هدف با اسالمی ناب هایآموزه

 به اعتقاد و باطل و حق جریان شناخت آخرت، برابر در دنیا ارزشیبی آفرینش، جهان بودن هدفدار: از عبارتند هاآموزه این ترینمهم

 . کافران نابودی و مومنان نهایی پیروزی

به این نتیجه  «(ع)حسین امام قیام در کبیر جهاد تحقّق و تجّلی بررسی»در پایان نامه خود با عنوان  ،(۱۳9۶) نیاامیری * برزو

 متأسفانه که باشدمی( کَبیر جِهادا  بِهِ جاهِْدهُمْ وَ الْکافِرینَ تُطِعِ فَال)قرانی آیه بارز مصداق( ع)حسین امام کبیرجهادرسیده است که 

 در اسالم، قرارگرفتن اضمحالل شُرف در و هابدعت رواج دیدن با حضرت آن. است گرفتهقرار بررسی و توجه مورد منظر این از کمتر

 شخص که یزید با نشد حاضر اُموی، حکومت بر نزدن تأیید ُمهر خاطر به و زد جهادکبیر به دست داخلی دشمنان و منافقان برابر

 به اُمیه بنی. نمود اقدام نیز سیاسی گریِروشن به دین، احکام تبلیغ بر عالوه مکه به هجرت ضمن رو این از. نماید بیعت بود فاسقی

 خانه حرمت هتک از گیریجلو برای( ع)حسین امام. افتادند ترورش فکر به او، به مردم اِقبال و( ع)امام اجتماعی منزلت از ترس خاطر



 

 با و آمددر اُمویان محاصره به کربال سرزمین در و راه بین در اما. نمود حرکت عراق طرف به کوفیان، دعوت به پاسخ نیز و الهی أمن

 . رسید شهادت به معدودش یارانِ همراه و ماند تنها کوفیان خیانت

به این نتیجه رسیده است که  ،«نرم جنگ فقهی مبانی بررسی»در پایان نامه خود با عنوان  ،(۱۳9۵) آبادی کریم سبزی* یونس 

 یابیممی دست جهاد تعریف در اساسی عنصر دو به جهاد،مفهومی بازشناسی در انسانی، علوم منظر از نرم جنگ شناسی موضوع از پس

. آورد شمار به نرم جنگ تعریف در ماهوی عناصر از توانمی را عنصر دو این. بودن دشمن مقابل در. 2 و حداکثری تالش عنصر. ۱

 گیرند.می قرار نرم حمالت و هاهجمه انواع مورد دشمنان سوی از ایراناسالمی جمهوری ویژه بهاسالمی کشورهای امروزه

به این نتیجه رسیده است که  «غیبت عصر در آن ی گستره و اقسام جهاد،»در پایان نامه خود با عنوان  ،(۱۳9۶)یزدانی * امیر

 و نبوده ایمان و عقاید تحمیل برای هرگز ابتدایی جهاد. است اسالم دین ضروریات از دفاعی و ابتدایی آن، قسم دو با همراه جهاد

 دفاعی جهاد از غرض و است مشرکین سوی از مسلمانان اذیت و آزار از جلوگیری و اسالم حاکمیت گسترش منظور به بلکه نیست

 این وجود مستلزم آن وجوب که است شرایطی دارای اقسام این از یک هر است؛ دشمن تهاجم و تجاوزگری برابر در دفاع نوعی به نیز

 .باشدمی جهاد اقامه بر توانایی عدم یا توانایی والدین، اذن امام، اذن: جمله از شرایط

 آنچهبه این نتیجه رسیده است که  «سجادیه صحیفه در اکبر جهاد»در پایان نامه خود با عنوان  ،(۱۳9۶)میبدی آقائی * ابوالفضل

 هایی زمینه خداوند واقع در که انسان به الهی مواهب یکی: باشد می کلی صورت دو به آمده سجادیه صحیفه در اکبر جهاد باب در

 دیگری و...  و مرگ بیماری، قرآن، دعا، اجابت ضمانت: مانند شود پیروز خود نفس بر آنها کمک به بتواند تا نموده فراهم انسان برای

 دوری آنها از بتواند تا آید فائق خود نفس بر باید انسان که است ای رذیله صفات از کردن دوری واقع در که اکبر جهاد های مصداق

 و روایات و آیات از استفاده با فوق، موارد تبیین ضمن نمودیم سعی تحقیق این در ما... .  و خودپسندی حرص، حسد،: مانند نماید

 این کمک با بتوانیم همگی انشااهلل تا دهیم نشان را اکبر جهاد های راه عملی های نمونه سجادیه، صحیفه شروح از کمک با همچنین

 . یابیم دست است خداوند خشنودی همان که ابدی سعادت به ها روش

 تحقیق روش

 واقعیت دیگر، هایروش از تر دقیق که است روشی آن و کند انتخاب را روش ترین مناسب تا کند می تالش پژوهشگر پژوهش، هر در

(. 2۵:۱۳۸۰دالور،) است مناسب پژوهش روش مستلزم آنها میان روابط به بردن پی و موجود واقعیتهای شناخت بنابراین کند، کشف را

 های سؤال به دادن پاسخ یا فرضیه آزمون جهت پژوهش هدف تحقق برای جستجوگرایانه اقدامات یا عملیات چهارچوب تحقیق روش

 از استفاده با که باشد می توصیفی صورت به مقاله این تهیه در ما روش(. ۸2:۱۳۸۰همکاران، و سرمد) آورد می فراهم را تحقیق

 .است شده پرداخته اطالعات آوری جمع به اینترنتی منابع و ای کتابخانه اطالعات روشهای

 رفتاری و فرهنگی و فکری سالم سازی فرهنگ کبیر، جهاد

 به درستی نگرش و بینش سالم، فطرت و وحیانیت و عقالنیت چارچوب در بشر تا است مناسبی فضای ایجاد کبیر، جهاد از هدف

 .گیرد پیش در جامعه در را ارزشی و هنجاری رفتارهای و آورد دست



 

 و بینشی های حوزه در فرهنگی و علمی جهاد که آید برمی چنین ربانی فرزانه آن حکیمانه اندرزهای و پند و لقمان سوره آیات از

 قرار بررسی و ارزیابی مورد را رقیب های گفتمان سالم، فضای یک در ها انسان تا آورد می فراهم جامعه افراد برای را فضایی نگرشی

 .برگزیند را راهی آزاد، انتخاب با خود بتوانند و دهند

 و خواهی کمال سبب به مردم، اکثریت طبیعی طور به گاه آن شود، فراهم جامعه اعضای و بشر افراد همه برای فضایی چنین اگر

 رفتارهای از و گیرند می کار به را عقالنیت و فطرت اصول و دارند می بر گام شدن خدایی و خدا سوی به گریزی، نقص و جویی کمال

، استان بوشهر نیز از این قاعده مستثنی نمی روند می ارزشی و سالم فرهنگ پی در و کرده پرهیز عقالیی و عقالنی نابهنجار و زشت

 باشد. 

 وجود جهان در همواره جهل و عقل باطل، و حق سوی از فرهنگی و علمی جهاد که شود می یادآور لقمان سوره ۱۵ آیه در خداوند

 بشر ذهن و فکر و جامعه بر سالم و عقالنی فرهنگ و فکر تا کنند می تالش عالمان و عاقالن که اندازه همان. داشت خواهد و داشته

 کسی عاقل انسان. شود مسلط جامعه بر ایشان باطل فرهنگ و فکر تا کنند می تالش سفیهان و جاهالن اندازه همان شود، حاکم

 .کندنمی اطاعت و پیروی جاهالنه و خرافی های اندیشه و افکار و گویی یاوه از و کند می عمل دانش و علم براساس که است

 شودکه می فهمیده آیات این از. است شده مبذول خاصی توجه علمی و فرهنگی جنگ و تهاجم مسئله به لقمان، سوره آیات در

 و خردورز های انسان مقابل، در. کند نمی فروگذار تالشی هیچ از و است جامعه و انسان بر فرهنگی و فکری تسلط اندیشه در دشمن

 چارچوب در را ها انسان رفتار و افکار تا کنند، می تالش وحیانی و عقالنی های آموزه به توجه با فرهنگی و علمی جهاد در مومن

 این در .گردانند حاکم جامعه بر است عقالء و عقل پسند مورد که را هنجاری و اخالقی اصول و دهند سامان وحیانیت و عقالنیت

 می فرمان خردورز های انسان به مقابل در و آمده میان به سخن وعقالنیت عقل خالف متضاد رفتارهای و تفکرها از صراحت به آیات

 .بروند آن پی در و بشناسند را معروف و هنجاری فرهنگ و فکر که دهد

 گفتمان اما ورزد، استبداد که بیند نمی نیازی است، سالم فطرت و عقل خاستگاه با عقالنی گفتمانی اسالمی گفتمان که جایی آن از

 شبهات باطل، و حق از ای آمیزه بر مبتنی بیشتر و نیست برخوردار خاستگاهی چنین از چون کافران فرهنگی و فکری و علمی های

 جز دیگری گفتمان تا دهد نمی اجازه و کند می تالش رقیب اندیشه سرکوب در و است رای استبداد دچار است، گمانها و خرافات و

 کمال فطری و طبیعی خاستگاه با کودکان که شود می آلوده چنان جامعه فضای که است گونه این. گیرد شکل کفری باطل گفتمان

سوره . )گیرد می صورت فجورآمیز رفتار و کفر فکر بر کودکان تربیت و شوند نمی برخوردار خاستگاهی چنین از دیگر خویش، گرای

 و رفتار و فکر پذیرش گونه هر فرعون رو این از. کنند می عمل گونه این جهان مستکبران که کند می گزارش خداوند. (2۷ آیه نوح،

 افراد تخطی، صورت در که ای گونه         به داند می خود اذن به منوط را آیینی و فکر هر پذیرش و دهد نمی اجازه را دیگری آیین

 از( ۷۱ آیه طه،سوره  ؛۱2۳ آیه اعراف،سوره . )رساند می قتل به سخت های شکنجه با دیگر آیینی و رفتار و فکر پذیرش سبب به را

 و باطل دیگر، آیینی و رفتار و فکر و گفتمان هرگونه بنابراین. است زندگی سبک بهترین او استکبار و استبدادی گفتمان فرعون، نظر

 (29 آیه غافر،سوره ) شوند می شکنجه و وکشته مجازات آن پیروان و مدعیان شدت به و بوده نادرست

 کبیر جهاد کردن عملی برای مهم هایمحور



 

 روشنگری تبیین، نهضت طریق از اجتماعی گوناگون اقشار بر تأثیرگذاری و عمومی افکار ساخت کبیر، جهاد عرصه در بزرگ گام اولین

 در همچنین و المللی بین بعد و داخلی بعد در اسالمی جمهوری نظام با آشنایی و اسالمی انقالب حقایق درباره افزایی بصیرت و

 .است جامعه گوناگون سطوح

 فرموده رهبری معظم مقام چنانچه است، استوار دشمن از نکردن تبعیت بر اسالمی جمهوری استراتژی و ایدئولوژی که است سال ۴۰

 اقتصاد، میدان در دشمن از نکردن تبعیت ایم؛گرفته قرار مبارزه میدان در او با که دشمنی از نکردن تبعیت یعنی کبیر جهاد»: اند

 لکن است، ضعیفی احتمال نظامی، جنگ است، برخوردار باالیی اهمیت از اسالمی نظام برای کبیر، جهاد لذا هنر، و فرهنگ سیاست،

 .«است نهاده نام «کبیر جهاد» را آن خداوند که دارد وجود جهادی جهادها بین در. است باقی جهاد

 کار به را خود تبلیغاتی های تالش و تهدیدها و فشارها امکانات، تمام اسالمی جمهوری خورده قسم دشمنان که است حالی در این

 کشور خود، نشانده دست عوامل کارگیری به با و زده زمین بر را اسالمی نظام ایدئولوژی و سیاست اقتصاد، فرهنگ، تا اند گرفته

 .بیاورند در زانو به را ایران مقتدر

 اسالمی نظام مسئوالن ها، برهه برخی در گاهی اما اند نیامده کوتاه استکباری های قدرت برابر در ایران ملت که سالهاست اگرچه

 حالی در این اند، بوده دشمن با سازش و اطاعت دنبال به خود اعتقادات و باورها بر تکیه بدون و شده غربی جوامع قدرت مرعوب

 .نکنیم نشینی عقب خود مواضع از گاه هیچ روزافزون، مقاومت با و دهیم خرج به ایستادگی کبیر، جهاد منشور  برمبنای باید که است

 انقالب اهداف تحقق و نظام پیشرفت و بقا راه تنها»: فرمودند و کرده اذعان موضوع این به خود بیانات در هم رهبری معظم مقام

 «.است کبیر جهاد و کشور حقیقی اقتدار

 و روانی و روحی و فکری های ظرفیت همه کارگیری به معنای به جهاد و است جهادی گفتمان یک اسالمی انقالب گفتمان

 مسلمین عزت و اسالم دشمنان با مقابله و زندگی گوناگون های عرصه در دین حاکمیت تحقق جهت اجتماعی؛ و فردی هایتوانمندی

 .است اسالمی انسانی، نوین تمدن تحقق و

 نظامی مقابله عرصه البته که است نظامی مقابله عرصه ها، عرصه این از یکی است؛ گوناگونی های عرصه دارای معنا، این به جهاد

 .است برخوردار کمتری احتمال از اسالمی جمهوری بازدارنده باالی توانمندی به باتوجه

 ابعادی هم نرم جنگ .است امروزی جهاد حقیقی عرصه نرم جنگ و الکترونیک جنگ یا سخت نیمه جنگ سخت، جنگ ای، برهه در

 عرصه از همه اینها روشنگری، و تبیین نهضت و اسالمی انقالب چهارچوب در گری مطالبه دینی، فکر و قدرت تولید واقع در که دارد

 توسط بزرگ اقدام چندین حداقل کبیر جهاد در. هستیم کبیر جهاد شرایط در اکنون ما اامّ .است اسالمی انقالب کبیر جهاد های

 بر تأثیرگذاری و عمومی افکار ساخت عرصه این در بزرگ گام اولین .شود انجام باید گوناگون سطوح در انقالبی و مؤمن نیروهای

 جمهوری نظام با آشنایی و اسالمی انقالب حقایق درباره افزایی بصیرت و روشنگری تبیین، نهضت طریق از اجتماعی گوناگون اقشار

 .است جامعه گوناگون سطوح در همچنین و المللی بین بعد و داخلی بعد در اسالمی



 

 از امر این که کرد عنوان اسالمی جمهوری مقدس نظام گوناگون دستگاههای از گری مطالبه توان می را کبیر جهاد محور دومین

 امکان مناسب راهکارهای ارائه با آنان تحقق جهت الزم پیگیری همچنین نواقص و خألها تهدیدها، ها، آسیب شناسایی و رصد طریق

 .بود خواهد پذیر

 بست جهت در اجتهاد همچنین عالمانه نوآوری و ابداع و خالقیت و مقاومتی اقتصاد بنیاد، دانش اقتصاد و علم تولید هم سوم محور

 خواهد زمان مقتضیان به آگاه شناس اسالم مجتهدان توسط معاصر انسان دینی زندگی طراحی و کنونی دنیای در آن حقایق و دین

 .بود

 تالش و اسالمی نظام ارشد مدیریت مناصب در شایسته نیروهای کارگیری به طریق از اسالمی نظام برای اقتدار تولید چهارم محور

 .است گرایی مادی و سکوالریسم موج با مقابله برای

 مقاومت این است، غرب تمدن مقابل در منفعل نیروهای توسط اسالمی ایران گرایی غرب جریان مقابل در مقاومت هم پنجم محور

 انقالبی و اسالمی هویت تقویت و هویتی داخلی استحکام تحقق برای تالش و اسالمی های ارزش و باورها به التزام طریق از فراگیر

 .شود می محقق

 سازی تصمیم و گیری تصمیم برای نفوذ های برنامه و آنها های توطئه و الملل بین صهیونیسم و آمریکا با مقابله ششم محور همچنین

 .شود محقق کبیر جهاد در باید می که است محورهایی ها این بنده نظر به. بود خواهد است نرم جنگ مصادیق از که

 محورها این برای محتوا و خوراک تأمین و محتواسازی نهضت الزامات این از یکی دارد، وجود هم الزاماتی محورها این تحقق برای اما

 تحقق برای تواند می صالحین طرح مثل صالح و مؤمن نیروهای تربیت جهت در حرکت و اخالقی و ایمانی های هسته تشکیل است؛

 معروف به امر کردن اجرایی طریق از انقالبی و مؤمن نیروهای تربیت محورها، این تحقق الزامات دیگر از . باشد  نظر مد محورها این

. است اسالمی انقالب گفتمان برنده پیش و اسالمی احکام اجرای ضمانت منکر از نهی و معروف به امر که چرا است منکر از نهی و

 فراگیر اشتغال و تولید و کار نهضت و مقاومتی اقتصاد اجرای و اقدام جهت .است الزامات این جزو هم مناسب های بسترسازی

 .است نیاز ها سازی بستر این به مربوطه های دستگاه از فراگیر اشتغال مطالبه همچنین

 شورای مجلس نظارتی بُعد تقویت لذا. باشد داشته وجود نظارت باید قانونی وظایف انجام برای ها دستگاه همه در اینکه هم آخر الزام

 اهمیت حائز هم دهم مجلس نمایندگان به خطاب رهبری معظم مقام تاریخی پیام به توجه و اسالمی انقالب گفتمان جهت در اسالمی

 .است

 پیامبران رسالت اصلی محور عنوان به فرهنگی و علمی جهاد اهمیت بررسی

 کبیر جهاد را( ص) اسالم گرامی پیامبر جمله از پیامبران رسالت و ماموریت قرآن، از آیاتی در خداوند. است فرهنگی جهاد جهادکبیر،

 .است انسان آفرینش اهداف تحقق راستای در بزرگ جهادی که است دانسته

 با انسان. هاست بهترین در حرکت جهت بشر به راستین نگرش و بینش ارائه زیرا است؛ انسان برای انسانی تالشی فرهنگی، جهاد

 ایجاد برای ایمقدمه جانی، و مالی از دیگر جهادهای اقسام و انواع همه. کند تجربه را خوشبختی و سعادت تواندمی انسانی فرهنگ



 

 چند هر .کنند تجربه را آن و بشناسد را بودن انسانی تا دهدمی همگان به را امکان این زیرا است؛ فرهنگی جهاد جهت مناسب بستر

 در را آنها باید اهمیت نظر از که نیست شکی ولی کرده، بیان قرآنی آیات در را چندی هایماموریت( ص)پیامبر برای خداوند که

 توانمی رو این از. است باالتری ماموریت و دیگر واجب مقدمه خود هاماموریت از برخی بنابراین. داد قرار مختلفی درجات و مراتب

 متوسط هایموریتأم مقدمی، و ابتدایی هایماموریت بخش سه در را( ص)پیامبر هایرسالت و هاماموریت کلی بندی دسته یک در

 .داد قرار نهایی و غایی هایماموریت و میانی و

 به متخلق خداوند، خالفت مقام در تا دهیم قرار انسانها شدن ربانی و متاله را نهایی ماموریت و اصلی هدف ما اگر نمونه عنوان به

 که است مقدماتی ایجاد به مشروط مهم این تحقق قرارگیرند، ربوبی و الهی مظهریت مقام در و شوند الهی اسمای و صفات و اخالق

 .شودمی واجب نیز مقدمات آن بشر، شدن خدایی وجوب سبب به

 مقام در انسان که چنان. کرد تقسیم اجتماعی و جمعی مقدمات و فردی و شخصی مقدمات دسته دو در توانمی را مقدمات این

 به را خود باید هم خالفت مقام در انسان که معنا این به. شود ظاهر بیرونی و درونی نقش دو در همچنان بایستمی نیز الهی خالفت

 رو این از است؟ پایان بی خداوند چون ندارد، پایانی و یقف حد او کمالی جوهری حرکت و وجودی سیر زیرا برساند؛ کماالت اتمام

 ذات در حرکت راه آغاز معنای به قله آن به رسیدن چون و باشدمی سیر منتهای که داندمی لقاءاهلل را انسان سیر نهایت خداوند

 بهشت به ورود پس( ۴2آیه نجم، ،۶آیه انشقاق،. )نیست متصور انسان وجودی سیر برای پایانی هرگز است، مطلق حق و خداوند

 و بهشت به ورود از پس پرسندمی و اندکرده تصور برخی که نیست انسان وجودی سیر پایان معنای به آن مانند و ذات و صفات

 انسان برای هم وجودی سیر آیا( ۷۴آیه توبه،سوره ) اکبر اهلل رضوان در فنای مقام به رسیدن و آخرت جهان هشتگانه مراتب پیمودن

 آخرت هشتگانه مراتب این بایستمی و گنجد نمی آدمی تخیل و توهم در ولی آری، گفت باید پاسخ در بپیماید؟ باید که ماندمی باقی

 نهایتبی که دهد ادامه را خود سیر و شود آشکار و روشن او برای خدایی دیگر عوالم و بعدی مراحل تا پیمود اخروی بهشت در را

 وجودی سیر تواندنمی آن بی که است دیگری جنبه یک انسان برای اما. است وجودی سیر در انسان ماموریت از جنبه یک این .است

 و شود الهی اسمای و صفات به متصف و متخلق باید که همانگونه الهی خلیفه عنوان به انسان زیرا برساند؛ اتمام و اکمال به را خود

 انسانها و موجودات دیگر به نسبت است الزم پس. بردارد را دیگری گام الهی، ربوبیت در مظهریت مقام در بایستمی گردد خدایی

 وجودی سیر و بردمی بهره اخالق به تخلق از چه هر که اینجاست. برساند انجام به را خود ربوبیت در مظهریت و پروردگاری مسئولیت

 همه و دیگر هایانسان شامل دیگران این. یابدمی افزایش دیگران به نسبت او مسئولیت میزان همان به کندمی کامل را خویش

 خالفت و ربوبیت در مظهریت مقام در بشر پروردگاری ماموریت ترین ساده رو این از. است اهلل ماسوی یعنی کائنات عرصه موجودات

 (۶۱ آیه هود،سوره . )برسد انسان ربوبیت ازطریق خود شایسته و بایسته کمال به زمین تا است زمین آبادانی الهی،

 مقدمات انسانی فطرت در که جایی آن از البته. آورد فراهم را مقدماتی تا است الزم برسد، خالفت مقام این به انسان اینکه برای اما

 مسیر در و اندازد کار به و کرده روشن را آن تنها بایستمی انسان دارد، وجود شده نصب و طراحی پیش از افزار نرم یک صورت به

 نرم با خود، فطرت و عقل از گیری بهره با تا است الزم رو، این از. نشود آن با بازی و لهو و لعب سرگرم و گیرد کار به راست و درست

 به بیرون و نفسانی هواهای نام به درون در شیطنتی که جایی آن از اما. کارگیرد به درستی به را آن و شود آشنا خویش وجود افزار

 خداوند کارگیرد، به را آن درستی به یا آشنا خویش وجودی افزار نرم با انسان که ندهند اجازه تا دارند وجود شیاطین و ابلیس عنوان

 انسان بیرونی وحی با درونی، الهامات بر عالوه تا کندمی ارسال را بیرونی پیامبران سلیم، عقل و قلب و فطرت درونی برپیامبر افزون



 

 کمالی وجودی سیر و گیرد بهره آن از درستی به و اندازد کار به را خود بخش کمال افزار نرم بتواند تا دهند قرار درست مسیر در را

 کارگیری به شیوه و انسان وجودی افزاری نرم حقیقت آموزش و تعلیم نخست وهله در پیامبران ماموریت بنابراین، .بپیماید را خویش

 عمران، آلسوره . )است تزکیه ماموریت، این تکمیل در دیگر گام .است شدن ربانی و خدایی یعنی نهایی مقصد مسیر در آن درست

 .(2آیه جمعهسوره  ،۱۵۱آیه بقرهسوره  ،۱۴۶ آیه

 ارائه و آموزش به تنها و داشته قرار ربوبیت درمقام الهی، خلفای عنوان به پیامبران زیرا است؛ پاکسازی معنای به اینجا در تزکیه

 معنای به تزکیه رو این از. دارد خود با را المطلوب الی ایصال و ارائه دوجنبه همواره ایشان هدایت بلکه کنند، نمی بسنده طریق

 به رسانی کمک مسیر درهمین .دهندمی قرار استفاده مورد رسانی کمال و رشدی وسایل عنوان به و دهندمی انجام نیز را پاکسازی

 شناخت و ببیند آموزش و تعلیم بتواند تا آید فراهم بشر برای مناسبی زمینه تا کنندمی تعریف را متنوعی جهادهای پیامبران، انسان،

 وجودی افزارهای نرم از استفاده چگونگی و برداری بهره راه و کند پیدا آفرینش و خلقت اهداف و هستی به نسبت درستی و راست

 .کند تزکیه و خودسازی شخصی، جهاد با و بیابد را خود

 عقل عادالنه حضور برای مناسبی فضای و شود برداشته میان از درونی و بیرونی هایظلم بستر که است این برای جانی و مالی جهاد

 حتی و جانی و مالی جهادهای خداوند رو این از. کند راه انتخاب اعتدالی، فضای یک در بتواند انسان و گردد فراهم سلیم قلب و

 همه نبود جهادها و جنگ این اگر که گویدمی و داندمی بشری جوامع برای رشدی مناسب بستر آوری فراهم برای را هاجنگ

 آیه حج،سوره  ؛2۵۱ آیه بقره،سوره . )ماند نمی مسجد و کنیسه و کلیسا از چیزی و رفتمی میان از اخالقی و انسانی هایگفتمان

۴۰) 

 جهاد» به آن از و داندمی فرهنگی جهاد جانی، و مالی جهادهای از پس ایشان مومن پیروان و پیامبران هایماموریت جمله از خداوند

 است الزم که معنا این به. است انسانی و اخالقی مطلوب سازی گفتمان فرهنگی جهاد حقیقت در کبیر جهاد. کندمی تعبیر «کبیر

 حقایق با مردم و شود ارایه راستین و درست هاینگرش و هابینش نگرشی، و بینشی ناسالم و فاسد فضای تغییر و بصیرت ایجاد با تا

 .شوند آشنا آفرینش و خود وجودی فلسفه و هستی

 

 

 هانگرش و هابینش عرصه در جهاد و نرم جنگ فرهنگی، جهاد

 راستای در که است جهادی دارد، اشاره آن به فرقان سوره ۵2 آیه در خداوند و است فرهنگی جهاد که کبیر جهاد شد، گفته که چنان

 محدوده در را آن بایستمی و است افزاری نرم جهاد یک بنابراین،. شودمی انجام انسانی هاینگرش و هابینش تغییر یا و فطرت تحکیم

 .کرد تبیین و تعریف نرم جنگ



 

 فیزیکی موانع حذف جانی، صغیر جهاد در هدف یا و است؛ سخت جهاد و جنگ ابزارهای آوری فراهم مالی، اصغر جهاد از هدف اگر

 که است نادرستی و غلط هاینگرش و هابینش یعنی افزاری نرم موانع حذف دارد، محوریت آنچه کبیر، جهاد در است؛ ظالمانه و

 .است کرده تحمیل شخص بر جامعه

 بردگی از آنان قلوب، بر تسلط با نهایت در و شود مدیریت هااندیشه و اذهان و کرده تغییر فکرها که شودمی تالش کبیر، جهاد در

 .گیرند قرار شدن خدایی مسیر در و شوند دعوت خدا بندگی به شیطان و نفس

 است موثر و مهم آنچه فرهنگی، کبیر جهاد در است؛ تاثیرگذار امکانات و نفرات و تعداد و جسمی و بدنی قدرت صغیر جهاد در اگر

 سمت به را ایشان قلبی گرایش و داده تغییر را مردم هایبینش شبهات، حل و حقایق بیان با تا است فرهنگی و علمی نخبگان حضور

 .سازند دگرگون حقیقت

 این ابزار آیه این در. باشد داشته کبیر جهاد کافران، با که دهدمی فرمان( ص)پیامبر به فرقان سوره ۵2 آیه ذیل در خداوند، رو این از

 داللت آیه پس. گردد برمی قرآن به «به» در ضمیر فرمایدمی طبرسی عالمه که چنان زیرا است؛ شده معرفی نرم ابزار یک کبیر، جهاد

 ج طبرسی، عالمه البیان، مجمع) است دین دشمنان و باطل اهل شبهات حل در متکلمان جهاد خداوند نزد در کبیر جهاد که دارد

 (2۷۳ ص ،۸ و ۷

 زیرا کند؛می تعریف نرم جنگ محدوده در افزاری نرم جهاد و فرهنگی جهاد را آن کبیر جهاد تبیین در آیه این در خداوند بنابراین،

 قلوب و اذهان روی بایستمی نرم جهاد در که معناست بدان این. برود دشمنان و کافران جنگ به قرآن با تا خواهدمی( ص)پیامبر از

 بایستمی پس. است افراد گرایشی و نگرشی و بینشی تغییر جهاد این از مراد دیگر عبارت به. درآورد سلطه تحت را آنها و کرد کار

 و عواطف دادن قرار تاثیر تحت با و داد انتقال افراد به را درستی شناخت و بینش درست، و راستین فکر ارایه و شبهات حل با

 از گرفته نشات را( ص)پیامبر جهاد توبه، سوره ۸۸ و ۸۷ جمله از آیاتی در خداوند .ساخت دگرگون را آنان قلوب گرایش احساسات،

 جانی، و مادی چه جهادی هر از هدف همواره بنابراین،. داندمی حقایق و هاارزش به نسبت حضرت آن عمیق بینش و صحیح درک

 .است نفس تزکیه و خودسازی اکبر جهاد راستای در و صحیح نگرش و بینش ارایه برای گفتمانی مناسب فضای به یابی دست

 شرایط بتوان و شود انجام زدایی مانع که یابدمی مفهوم و معنا صورتی در تنها است، سخت جنگ که جانی و مالی جهادهای بنابراین

 آیه توبه،سوره  ؛۵2 آیه فرقان،سوره ) بوده پیشتاز چهارگانه جهادهای همه در( ص)پیامبر. آورد فراهم فرهنگی نرم جنگ برای را

 شودمی روشن خوبی به شد بیان آنچه از .باشند پیشگام جهادی گوناگون هایعرصه همه در بایستمی نیز ایشان پیروان لذا و( ۸۸

 عرصه در بایستمی و است ایشان پیروان و مومنان و پیامبران ماموریت ترین مهم از علمی، و فرهنگی جهاد همان یا کبیر جهاد که

 بذل در و نداشته روا تردیدی نرم جنگ این در و گیریم بهره امکانات همه از هاگرایش و هانگرش ها، بینش تغییر و سازی گفتمان

 .نورزیم کوتاهی فرهنگی جهاد و علمی

 مورد جهاد کبیر در )مدظله العالی( م رهبریظدیدگاه مقام مع



 

 «کبیر جهاد» را آن با متناسب جهاد و کنندمی «نفوذ» به تعبیر دشمن نرم جنگ انواع از یکی یدرباره ایخامنه اهللآیت حضرت

 باورهای تغییر برای نفوذ از است عبارت آن گیری؛تصمیم و سازیتصمیم مراکز در نفوذ از است عبارت[ جنگ نوع این»]. دانندمی

 ۳«.محاسبات تغییر برای نفوذ از است عبارت آن مردم؛

 شکست با جنگها انواع تمام در دشمن بینیممی گذشته به نگاهی با چیست؟ جنگ نوع این از دشمن هدف است، این سؤال حال

 جامعه یوظیفه و «دشمن از تبعیت»: است چیز یک نیز جنگ این از هدف و است آمده جنگی چنین سراغ حال. است شده مواجه

 شودمی روشن بیان این با .است «کبیر جهاد» همان این. «دشمن از نکردن تبعیت» است؛ چیز یک جنگی چنین برابر در اسالمی

 در خداوند که« .دارد تریوسیع بسیار معنای یک جهاد نیست؛ نظامی جنگ معنایبه فقط نیست، قتال معنایبه فقط جهاد» که

 حالیکه در است کرده نازل مکه در را آیه این خداوند که است این سخن این شاهد. است کرده «کبیر جهاد» به تعبیر آن از قرآن

 خداوند دلیل همین به. بود آنها از «تبعیت و اطاعت» به واداشتن هدف با مشرکان فشار بلکه نبوده؛ مطرح نظامی جنگ مکه در اساسا 

 کفّار از نکردن اطاعت» لذا. دهدمی «تبعیت عدم و استقامت» جهاد به دستور ،«واداشتن تبعیت به» هدف با مکه کفار حمله برابر در

 ۴«.کبیر جهاد گفته آن به متعال خدای که است چیزی همان

 تهاجم» -2 «انقالب مبانی به تهاجم» -۱: کندمی حمله حساس نقطه دو به خود، نهایی هدف به رسیدن برای دشمن جنگ، این در

 تغییر» -2 «مسئولین در هامحاسبه تغییر» -۱: است چیز سه حساس نقطه دو این به حمله از هدف. «محافظ و حافظ بنیانهای به

 اسالمی نظام» که است این هستند آن دنبال به که اینتیجه و «گیریتصمیم و سازیتصمیم مراکز در تغییر» -۳ «مردم در باورها

 شد، ضعیف اسالمی نظام وقتی» مراحل این از بعد نهایت در و« .بشود تهی است، او اقتدار یمایه و است او درون در که عناصری از

 برای مشکلی کار سَمت، آن به و سَمت این به کشاندنش و بردنش بین از دیگر نبود، اقتدار وقتی نبود، او در قدرت عناصر وقتی

 ۵« .تبعیّت به کنند وادار میخواهند» یعنی« .بود نخواهد هاابرقدرت

 را دیگری جهاد قرآن لکهب ؛«اصغر جهاد» با نه و باشد تواندمی «اکبر جهاد» با نه مرحله این در دشمن با مبارزه که است اینجا

 اهللآیت حضرت که است مهمی پیام آن این. «دشمن از تبعیت عدم» یعنی کبیر جهاد و است «کبیر جهاد» آن و داندمی ضروری

 را جنگ است، مطرح یاجتماع و سیاسی، دینی، عرف در آنچه. کنندمی روشن را حرکت مسیر و کشیده بیرون قرآن دل از ایخامنه

 اساس بر ایخامنه اهللآیت حضرت اام. اکبر جهاد یا دانندمی اصغر جهاد یا نیز را آن راهکار و کنندمی تقسیم نرم و سخت نوع دو به

 .دانندمی «کبیر جهاد» قرآن اساس بر نیز را آن راهکار و کنندمی تقسیم گونه سه به را دشمن جنگ قرآن

 جهاد: است اصغر جهاد و اکبر جهاد بندیتقسیم از غیر بندیتقسیم این»: فرمایندمی جهاد بندیتقسیم درباره ایشان دلیل همین به

 مجاهدت اصغر، جهاد میکند؛ حفظ را ما باطن را، ما هویّت که است چیزی همان است، نْفس با جهاد است، ترسخت همه از که اکبر

 جهاد". است همین آن که نهاده نام "کبیر جهاد" را آن متعال خدای که هست جهاد یک اصغر جهاد بین در منتها است، دشمن با

 یعنی اطاعت. نکن اطاعت گرفته قرار تو با یمبارزه میدان در که خصمی از کافر؛ از دشمن، از نکردن اطاعت یعنی چه؟ یعنی "کبیر

                                                           
 ۶/۳/۱۳9۵ رهبری، خبرگان مجلس اعضای و رئیس . دیدار ۳
 ۳/۳/۱۳9۵ السالم،علیه حسین امام پاسداری تربیت و افسرى . دانشگاه ۴
 ۶/۳/۱۳9۵ رهبری، خبرگان مجلس اعضای و رئیس . دیدار ۵



 

 میدان در اقتصاد، میدان در سیاست، میدان در تبعیّت مختلف؛ میدانهای در کجا؟ در نکردن تبعیّت. نکن تبعیّت تبعیّت؛ یعنی چه؟

 ۶«."کبیر جهاد" شد این نکن؛ تبعیّت دشمن از مختلف میدانهای در. هنر میدان در فرهنگ،

 جهاد» آن است، جهاد و مبارزه حال در دائم و است مواجه آن با همیشه اسالمی جامعه که جهادی آن ها،«جهاد» میان در پس

 بسیاری در و نیست همیشگی نیز اصغر جهاد. دارند کار و سر آن با همه و است عمومی یمسئله یک اکبر جهاد زیرا. است «کبیر

 و است بوده زمان طول در که است باطل و حق جهاد همان جهاد این. است همیشگی جهاد یک کبیر جهاد اما. ندارد وجود زمانها

 حَتَّى النَّصارى الَ وَ الْیَهُودُ َعنْکَ تَرْضى لَنْ وَ» آیه هشدار جهاد، این. کند وادار خودش از تبعیت به را حق که است این باطل هدف

 هست، مبارزه تا و هست مبارزه هست، کفر و شرک تا»: فرمودند عزیزمان امام که است جهادی همان جهاد این. است ۷«مِلَّتَهُم تَتَّبِعَ

 (.۸۸ص ،2۱ج خمینی، امام )صحیفه «.هستیم ما

 بودن مسلمان د،میکن غضبناک بشدّت اسالمی جمهوری از را استکبار آنچه» زیرا. است همین نیز استکبار هایدشمنی تمام رمز

 نیستند حاضر بروند؛ راستکبا بار زیر نیستند حاضر بودن، مسلمان این خاطربه مردم اینکه از است عبارت آن، نیست؛ ایران مردم

 «.کندمی غضبناک را دشمن که است این کنند؛ تبعیّت

 کردنن تبعیّت این»: فرمایندمی( وآلهعلیهاهللصلی) پیامبر به خداوند توصیه و کبیر جهاد اهمیت درباره ایخامنه اهللآیت حضرت

 احزاب یمبارکه یسوره اوّل یدهندهتکان یآیه. میکند توصیه آن به مکرّر را خود پیغمبر متعال خدای که است مهم قدرآن

 باش داشته تقوا! پیغمبر! "رینالکفِ تُطِعِ ال وَ اهللَ اِتَّقِ"[ میفرماید. ]"فِرینَٰ  الک تُطِعِ ال وَ اهللَ اتَّقِ بِیُّالنَّ اَیُّهَاٰ  ی الرَّحیم،الرَّحمنِاهللِبِسمِ"

 را تو تا میکنند وارد تو بر که اییفشاره میدانیم ما را، تو مشکالت میدانیم ما ،"حکیم ا عَلیم ا کانَ اهللَ اِنَّ" نکن؛ تبعیّت کافران از و

 ال وَ ". باشد جمع حواست ،"اهللَ اِتَّقِ" باش، الهی نهی و امر مراقب شما امّا ـ میکنند تطمیع میکنند، تهدید ـ کنند تبعیّت به وادار

 «.میزند حرف مبرشپیغ با لحن این با متعال خدای که است مهّمی و بزرگ چیز آن کافرین، از نکردن اطاعت این ؛"فِرینٰ  الک تُطِعِ

 کنیم، قامتاست و نکنیم تبعیت دشمنان از ما اگر که آید پیش اسالمی جامعه مسئولین و مردم برای سؤال این است ممکن سپس

 بِما کانَ اهللَ  اِنَّ رَبِّکَ مِن ِالَیکَ یوحی ما اتَّبِع وَ"»: فرمایدمی پاسخ اینگونه خداوند سازیم؟ برطرف را خود جامعه مشکالت چگونه

 است؛ نگذاشته تنها را تو الهی وحی داری؛ زندگی یبرنامه داری، کار یبرنامه تو داری؛ برنامه تو نکن؛ تبعیّت آنها از ،"خَبیر ا تَعمَلونَ

 « .برو را راه این است؛ تو اختیار در اسالم یبرنامه است، تو اختیار در اسالم است، تو اختیار در قرآن

 چه موانع و فشارها خطرات، برابر در باشیم، داشته «تبعیت عدم» و «مقاومت» اگر که دهدمی پاسخ جامعه دغدغه این به نهایت در و

. کن تکیه خدا به کن؛ تکیه خدا به فشارها این یهمه مقابل در ،"وَکیال بِاهللِ کَفی وَ اهللِ عَلَی تَوَکَّل وَ"»: فرمایدمی خداوند کنیم؟

 شما که است این توکّل نیست؛ این بدهد؛ انجام را کار شما عوض بیاید خدا تا بنشینید کنید رها را کار که نیست این معنایش توکّل

 ۸« .کرد خواهد کمک را شما متعال خدای که باشید داشته یقین وقتآن کنید، تالش بریزید، عرق بیفتید، راه

                                                           
 ۳/۳/۱۳9۵ السالم،علیه حسین امام پاسداری تربیت و افسرى . دانشگاه ۶
 «...کنی پیروی آیینشان از آنکه تا شوندنمی راضی تو از هرگز نصاری و یهود»: ترجمه ،۱2۰ آیه بقره، ی. سوره ۷
 ۳/۳/۱۳9۵ السالم،علیه حسین امام پاسداری تربیت و افسرى . دانشگاه ۸



 

 همان دشمن، از «تبعیت عدم» حقیقت در و است خورده گره «استقامت و صبر» مفهوم به «کبیر جهاد» مفهوم اینکه نتیجه

 معنای به «صبر» بلکه است؛ «کبیر جهاد» در «ایستادگی و استقامت» اصلی کارکرد گفت توانمی لذا است؛ «پایداری و استقامت»

 .کندمی پیدا معنا «کبیر جهاد» در تنها «استقامت»

 نتیجه گیری

 انسان نفس، جهاد در اگر. است فرهنگی و علمی جهاد که دارد قرار کبیر جهاد است، شده دانسته اکبر جهاد که نفس جهاد از پس

 در.                       دهد نمی آن به فجور اجازه و داشته نگه اعتدال مقام در را نفس و پردازد می خود قلب خودسازی و تزکیه به

 می قلب و عقل مدار بر انسان که نیست تردیدی و شک هیچ .آید می فراهم انسان برای شرایط نگرشی و بینشی نظر از کبیر، جهاد

 می کبیر جهاد در انسان که تالشی. شود هماهنگ و همراه هستی با جانش و ذهن و کند باور بدان و بشناسد را هستی حقایق تواند

 و دهد سامان را او نگرش و بینش باطل، گفتمان تا دهد نمی اجازه و است فرهنگی و فکری تسلط از دیگران و خود رهایی کند،

 هواهای تا دهد نمی اجازه خودش به انسان جهاداکبر، در. سازد خود فرهنگی و فکری بنده را او و درآورد کنترل تحت را رفتارش

 .شود چیره او بر نفسانی

 می بهتر صورت این در باشد؛ رفته میان از یا شده کاسته بیرونی فشارهای که بپردازد نفس جهاد به تواند می زمانی انسان گمان بی

 و بیاراید را نفس اخالقی، فضایل با و تخلیه را درونی پست رذایل و ها زشتی و برود خودش نفسانی هوای با جهاد و جنگ به تواند

 .باشد گرفته قرار درست مسیر در نگرشی و بینشی نظر از که آید می فراهم شرایطی در ها زشتی از نفس پاالیش پس. نماید تحلیه

 به جاهدهم و الکافرین فالتطع: است آورده میان به سخن فرهنگی و علمی کبیر جهاد از صراحت به فرقان سوره ۵2 آیه در خداوند

 به آنان با پرشکوه کتاب این وسیله به یکتا، خدای خشنودی و عدالت و حق راه در و مبر فرمان کافران از هرگز تو پس کبیرا؛ جهادا

 .کن روشنگری و بپرداز بزرگ جهادی

 جهادها دیگر از برتری درجه در نفس با جهاد یعنی اکبر جهاد از پس که است فرهنگی و فکری عملی، جهاد کبیر، جهاد بنابراین،

 می ارایه جامعه به را فرهنگی و فکری درست گفتمان که است جهادی زیرا داشت؛ آن بر بسیاری اهتمام بایست می و گیرد می قرار

استان  .شود مسلط جامعه بر دیگر عقالیی و عقالنی های فرهنگ و افکار سرکوب با مستبدانه باطل گفتمان تا دهد نمی اجازه و دهد

مدار بوشهر نیز باید از این فرصت استفاده بهینه را انجام داده و با انجام الزامات این جهاد، توسعه و پیشرفت فرهنگی را ایجاد  والیت

 نماید.
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 قرآن کریم

 علوم - اسالمی معارف و الهیات: رشته ارشد، کارشناسی نامه پایان سجادیه، صحیفه در اکبر جهاد. (۱۳9۶) ،ابوالفضل میبدی، آقائی

 .میبد نور پیام مرکز یزد، استان نور پیام دانشگاه حدیث، و قرآن



 

 هـ۱۳99: النشر عام الفکر، دار: الناشر اللغۀ مقاییس معجم .(هـ۳9۵: المتوفى) ،الحسین أبو الرازی، القزوینی زکریاء بن فارس بن أحمد

 .م۱9۷9 -

 معارف و علوم دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،(ع)حسین امام قیام در کبیر جهاد تحقّق و تجلّی بررسی .(۱۳9۶)، برزو نیا،امیری

 .کرمانشاه قرآنی علوم دانشکده کریم، قرآن

 صادق امام دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان کریم، قرآن در آن تحقق موانع و راهکارها و کبیر جهاد .(۱۳9۶) ،محمدرضا بخشی،

 .ارشاد و اسالمی معارف الهیات، دانشکده السالم، علیه

 .راثتال اآیاالح ،(ع)تیبالآل هسوسم: مق ،هعیشال لائوس. (ق۱۰۳۳ - ۱۱۰۴) ،نسح ندبمحم ،یلامع رح

 .رشد انتشارات تهران، ،«اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش عملی و نظری مبانی»(. ۱۳۸۴، )علی دالور،

 معارف و الهیات دانشکده قم، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان نرم، جنگ فقهی مبانی بررسی .(۱۳9۵)، یونس آبادی، کریم سبزی

 اسالمی.

 .نشرآگاه تهران، ،«رفتاری علوم در تحقیق روشهای» (.۱۳۸۰، )دیگران و مرتضی سرمد،

 .هشتم چاپ نوبت خسرو، ناصر انتشارات ،(۳ جلد( )۶ و ۵ جلد) القرآن تفسیر فی البیان مجمع .(۱۳۸۴) ،حسنبنفضل طبرسی،

، (ها نامه و شرعی اجازات احکام، ها، مصاحبه ها، پیام بیانات،)آثار ، مجموعه امام صحیفه .(۱۳۸9) ،اهللروح خمینی، سید موسوی

 .(ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه: ناشر

 جامعه در آن کارکردهای و ها عرصه بازشناسی و سنت و قرآن دیدگاه از کبیر جهاد شناسی مفهوم. (۱۳9۶) ،سادات طیبه موسوی،

 علوم دانشکده کریم، قرآن معارف و علوم دانشگاه قرآنی، علوم - اسالمی معارف و الهیات: رشته ارشد، کارشناسی نامه پایان اسالمی،

 کرمانشاه. قرآنی

 فقه - اسالمی معارف و الهیات: رشته ارشد، کارشناسی نامه پایان غیبت، عصر در آن ی گستره و اقسام جهاد، .(۱۳9۶)، ، امیریزدانی

 .عدالت دانشگاه اسالمی، حقوق مبانی و

 


