
 

 

بر تحول در رفتار حکمرانی  جهادیدرآمدی بر تاثیر باورهای    

 1حسن سعدآبادی
 چکیده

در ادبیات حکمرانی خصوصا وقتی از حکمرانی سلسله مراتبی به سمت حکمرانی شبکه ای حرکت می  
کند و پیش گیری تفاتهای معناداری را تجربه می  های تعاملی و فرضکنیم، شیوه های تعامل و تصمیم 

فلسفه حکمرانی رفتاری یعنی همان باورهای حکمرانان هم تأثیر معناداری بر این شیوه ها دارند. از طرفی  
در هر نظامی، مبارزه برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام حکمرانی مدنظر است. پس باورهای موثر در 
که در فضای مبارزه اثرگذار باشند و به تقویت جبهه حق و  منطق حکمرانی جبهه حق، باورهایی هستند 

 مناسبات آن در مقابل تضعیف جبهه باطل و مناسباتش بیانجامد. 
، بررسی در ا ین مقاله با بهره گیری از منطق روش تحلیل مضمون بیانات رهبر انقالب اسالمی در دهه اخیر

، اواًل فلسفه حکمرانی در جنگ بین حق  5های این پژوهش در قالب شد. بر اساس یافته گیر مضمون فرا
کم بر این مبارزه، حرکت به سمت تحقق   و باطل، تقویت جبهه حق و مبارزه با باطل است، ثانیًا منطق حا

گیر  عدالت، مبتنی بر عقالنیت و همراه با حفظ و ارتقاء معنویت است. ثال ًا در این چارچوب، مضمون فرا
باورهای جهادی، دو باور موثر در چارچوب حکمرانی یعنی باور به چارچوب مبارزه و جهاد فی سبیل اهلل 

گیرد. البته باورهای جهادی وقتی به نقطه اثر بر می  و نیز باور به امداد و نصرت الهی برای مجاهدان را در 
که عناصری همچون ایمان به »ما می توانیم«، صدق در جهاد، استقامت و پایداری،  که  خود می رسد 
اضطرار و توسل را در درون خود داشته باشند. و نهایتا این باورها بر همه ابعاد حکمرانی اثر می گذارند اما 

ها و ها و رقابتارتباطات، همکاری -2های استراتژیک، گیریجهت -1توان در را می به طور خاص آثار آن 
کرد. ها و خروجیگیریتصمیم -3  ها مشاهده 

 های الهی، جبهه حق و باطلباورهای جهادی، فلسفه حکمرانی، رفتار حکمرانی، سنت کلمات کلیدی.

 
 دانشجوی دکتری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی  1
 و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم، تهران  
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 مقدمه 
اخ دهه  در  طور خاص  به  اسالمی  انقالب  معظم  کشور رهبر  اداره  در  جهادی  تفکر  مجدد  طرح  به   ، یر

گام دوم، بر مبنای همین  پرداخته و به مناسبتهای مختلف به تبیین و تفسیر آن پرداخته است. بیانیه 
تفکر نگاشته شده و موضوع تحول در حکمرانی نیز بر همین مبنای جهادی و انقالبی مطرح شده است.  

که می   گیری آنها موثر باشد،  یکی از مهمترین ابعاد حکمرانی  گذاشته و در جهت  تواند بر سایر ابعاد اثر 
رفتار حکمرانی است. هر چند رفتارها، متأثر از هنجارها و آنها متأثر از باورها هستند و هرچند باورها نقش 
جدی و پر رنگی در ساخت دهی رفتار حکمرانی دارند ولی بسیار مغفول واقع شده اند. از این رو، در این 

بر این باورها با منطق جهادی داریم و به بررسی نسبت میان باورهای جهادی و رفتار  پ ژوهش، تأملی 
 حکمرانی می پردازیم.  

 پیشینه پژوهش  -2
در خصوص نقش و اثر باورها در رفتارهای فردی و سازمانی و اجتماعی، مطالب مختلفی به نگارش درآمده 

منت پژوهشی  و  ترویجی  مختلف  قالبهای  در  تفکر و  جهادی،  مدیریت  در خصوص  همچنین  شده،  شر 
جهادی و سازمان جهادی نیز مقاالت مختلفی در سالهای اخیر نوشته شده و مجالت مختلف منتشر  
گردیده است. اما تا کنون مقاله یا یادداشتی در خصوص تبیین باورهای جهادی و نقش آن در سازمان یا 

 حکمرانی توسط نگارنده رؤیت نشده است. 
از میان نگاشته های موجود، دو موضوع اساسی باور و مبارزه، به عنوان مبنای ورود به مباحث این مقاله، 

کرد. لذا اشاره مختصری به آن  ها خواهیم داشت: مورد توجه بوده و به روند این پژوهش کمک خواهد 
 درآمدی بر باور  -2-1
 ارتباط باور و آرمان  -2-1-1

زندگ افراد باورها نقش مهمی در  و  انسان ها دارند. به طور خاص وقتی اجتماعاتی تشکیل می شود  ی 
گیرند، چه ابرازی بهتر از باورهای مشترک، می  کنار یکدیگر قرار می  مختلف با انباشتهای ذهنی مختلف 
کار تشکیالتی، داشتن ایمان و   کمک نماید؟ شهید بهشتی در ضرورتهای یک  تواند به بقای آن اجتماع 

کارهای تشکیالت را برای بقاء و رشد آن ضروری می داند. )بهشتی، در قوي  باور هرچه تر به آرمان ها و به 
 هاي اسالمي سازمان بهزیستي( جمع انجمن
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 تفاوت باور با عقیده  -2-1-2
برخی اوقات، به اشتباه، واژه های باور و عقیده به جای یکدیگر به کار می روند. در حالی که علم و معرفت 

ک آن به به چیز ی و فهم عینی آن به واسطه مشاهده تجربی یا استدالل عقلی، »عقیده« و احساس و ادرا
ا ُقلأ 89:  1396صورت درونی و قلبی »باور« است. )ر.ک. جوادی،   راُب آَمَنّ عأ

َ ( خداوند می فرماید: قاَلتک اْلأ
ک 
ُخلک الأ ا َیدأ نا َو َلَمّ َلمأ سأ

َ
نأ ُقوُلوا أ ُنوا َو لکک مک ي ُقُلوبکُکم )حجرات،  َلمأ ُتؤأ ( ایمان مربوط به بعد قلبی است 14یماُن فک

کار قلب است و دیگری  اما اعتقادات مربوط به بعد عقلی. این ها دو بعد وجودی در انسان است. یکی 
کار عقلی گذاشت و به محصول  کار خودش را انجام داد و بازده آن روی قلبم اثر  گر عقل من  ام کار عقل. ا

کردم؛ این باور می شود. )تهرانی، اطمینان پی  (27: 1391دا 
 باور و رفتار  -2-1-3

کاماًل سودآور  او  برای  ناصواب  یا  او، صواب  باور  اساس  بر  که  است  کسب هدفی  فرد در جهت  هر  رفتار 
که مبنا و پایه رفتارهای هر فرد، بر 9:  1379خواهد بود. )رضائیان،   ( این عبارت به وضوح نشان می دهد 

گیرد.  اساس ب  اورهای او شکل می 
، در سطح  که در سطح اول، نمودها و آثار کرده  ادگار شاین، الگویی سه سطحی در تحلیل فرهنگ ارایه 

( به 14:  1985فرضها و باورها قرار دارند. )شاین،  دوم، ارزشها و هنجارهای رفتاری و در سطح سوم، پیش 
نجارها هستند و خود را در سطح قابل رؤیت یعنی طور مشخص بر اساس این الگو، باورها، زیرساختهای ه

 سطح نمودها و آثار نشان می دهند. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نمودها و آثار

 هاهنجارها و ارزش

 ها و باورهافرضپیش

 قابل مشاهده ولی معموال بدون مرز معین

 سطح باالتری از آگاهی

 غیرقابل مشاهده، امر پذیرفته شده

 ن یشا یفرهنگ سازمان لیتحل یسه سطح یالگو -1 ریتصو
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 باورها و تحول در حکمرانی  -2-1-4
ی بخشها و ابعاد حکمرانی مقصود از تحّول در حکمرانی، ایجاد یک حرکت جهشی و جهادی در همه 

که به طور خالصه، اصول و خطوط اساسی انقالب را حفظ و تقویت نماید و   ها، روشها و  در شیوهاست 
 کارکردها نوآوری 

رهبری،   )مقام معظم  باور مکمل شکل 21/02/1400کند.  دو  مبنای  بر  در حکمرانی  تحول  عبارتی  به   .)
گرفت:   و    -1خواهد  انقالب  اساسی  اصول  تقویت  و  به حفظ  در شیوه  -2باور  نوآوری  امکان  به  ها،  باور 

( 22/11/1397ول اساسی نظریه نظام انقالبی )بیانیه گام دوم،  ها و کارکردها. این دو باور در واقع اصروش 
 است. 

 چرا باورها در رفتار حکمرانی مهم است؟  -2-1-5
ای  به سمت حکمرانی شبکه  مراتبی  از حکمرانی سلسله  بیشتر  چه  هر  ادبیات حکمرانی خصوصا  در 

ه می کند. شاید تأثیر بر این حرکت می کنیم، شیوه های تعامل و تصمیم گیری تفاتهای معناداری را تجرب
(، نیازمند تأثیر 114:  1388گیری به عنوان جوهره حکمرانی )جاسبی و نفری،  های تعامل و تصمیمشیوه

که در این مقاله از آن، به »باور«ها های تعاملی و رفتاری حکمرانان باشد. پیش فرضفرضبر پیش هایی 
 نماییم.تعبیر می 
 مبارزه و ابعاد آن  -2-2
که مف هوم حکمرانی، بر معنای مبارزه است؛ مبارزه برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام حکمرانی مدنظر 

به  با توجه  ادامه توضیح داده خواهد شد.  و در  آن است  تقویت سایر مناسبات  و  اینجا جبهه حق  در 
کاوی معنایی آن، ضروری است.    اهمیت محوری مفهوم مبارزه و لزوم تمرکز بر آن، وا

 معنای مبارزه -2-2-1
( َجهد]به 98:  1379مبارزه و نبرد در فرهنگ لغت فارسی ت عربی در مقابل واژه جهاد آمده است )آذرنوش،  

بخش، فتح[ به معنای مشقت و به قولی مبالغه و ُجهد ]به ضم[ به معنای طاقت است. )روحی و فیاض
1392 :111 ) 
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جاَهَد   َمنأ  »َو  آیه  ذیل  در  هم  طباطبایی  یَن« عالمه  عاَلمک الأ َعنک  ّيٌّ  َلَغنک اهلَل  ّنَ  إک هک  سک َنفأ لک ُد  ُیجاهک ما  ّنَ َفإک
کرده 6)عنکبوت/ تعبیر  و قدرت(  کار بستن طاقت  به  )به معناى  را مبالغه در جهد  و جهاد  (، مجاهده 

کار بستن نهایت درجه قدرت و طاقت و استفاده از همه  است. بر این اساس، مجاهده و جهاد یعنی به 
 ( 152: 16، ج 1374ها در راه خدا. )طباطبایی، ظرفیت
 جوهره اصلی و عوامل حیاتی تفکر جهادی  -2-2-2

برای شناخت تفکر جهادی و تشخیص تفاوتهای مبنایی آن با سایر پدیده های مشابه، در پژوهشی به 
ارزه، به دو بررسی جوهره آن پرداخته است. در این پژوهش، عالوه بر ایمان به غیب و ماهیت مبتنی بر مب

کثری و نیز مقابل  کرده است: جهد و تالش حدا رکن اساسی در تبیین هر نوعک وابسته به جهادی اشاره 
 دشمن بودن.

 جوهره اصلی مدیریت جهادی  -1جدول 
 مستند اصلی مضمون ابعاد

که شما ]سپاه[ را از یک ارتشک   ایمان به غیب  وجه تمایز  مجهزک مدرنک مجّربک  آن چیزي 
کند، ایمان و   کامل، لیکن بي ایمان ممتاز مي  از همه جهت 
انفعاالت  و  فعل  تأثیر  و  غیب  به  اعتقاد  یعني  است؛  تعبد 

 ( 29/06/1369غیبي... )دیدارجو فرماندهان سپاه، 
کارى،   مبتنی بر مبارزه ماهیت هرجور  دارد.  خاصی  مفهوم  کردن،  عمل  جهادى 

اند؛ جهد و تالش از لحاظ ریشه یکی جهادى نیست. جهاد با
یعنی در آن معناى جهد و کوشش وجود دارد؛ اما جهاد فقط 

ى در همین اصطالح  این نیست؛ جهاد یعنی مبارزه؛ مبارزه
پژوهشکده از  )بازدید  ما.  امروز  فارسیک  رویان،  متعارف  ى 

۲۵/۰۴/۱۳۸۶ ) 
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. جهد و تالش  1 ارکان 
کثری    حدا

 . مقابل دشمن بودن2

این  جهاد یکی  است:  رکن  دو  این  بر  و  متقّوم  آن جّد  در  که 
که در مقابل دشمن باشد. )آغاز درس  جهد باشد؛ دیگر این

 ( ۲۰/۰۶/۱۳۷۳خارج فقه، 
 ( 112-110: 1393برای مطالعه بیشتر ر.ک. به )لطیفی و سعدآبادی، 

 
 روش پژوهش -3

سرانجام رسیده است. تحلیل مضمون روشی این مقاله با بهره گیری از چارچوب روش تحلیل مضمون به  
گزارش الگوهای موجود در داده کنده و برای شناخت، تحلیل و  که داده های متنی پرا کیفی است  های 

متنوع را تحلیل و داده های غنی و تفصیلی تبدیل می کند. این روش، یک ابزار تحقیقاتی منعطف مفید  
که برای تحلیل حجم زیادی از داده های پ کرد. )عابدی  است  یچیده و مفصل می تواند از آن استفاده 

 (154-153: 1390جعفری و همکاران، 
به  تحلیل مضمون،  روش  از  استفاده  با  له،  اخیر معظم  بیانات دهه  اولیه  بررسی  از  مقاله، پس  این  در 

تحول   استخراج مضامین و نیز چارچوبی برای تحلیل و تبیین مضامین مربوط به آثار باورهای جهادی در 
 رفتار حکمرانی پرداخته شده است.  

 های پژوهشتحلیل مضامین و یافته  -4
پس از بررسی سخنرانی ها، به ثبت عبارات مربوط به موضوع پژوهش پرداخته شد و با پاالیش آنها، عبارات 

گردید.    منتخب در جدول زیر ارایه 
گیر )جدول    5در این پژوهش،   م انقالبی و تفکر جهادی استخراج ( در چارچوب نظریه نظا1مضمون فرا

گیری  رفتار  کم بر رفتار حکمرانی، جهت  : زمینه حکمرانی، فلسفه حکمرانی، منطق حا که عبارتند از شد 
گیر و مضامین  حکمرانی و باورهای جهادی. در ادامه، به تبیین و تفسیر مختصر هر یک از این مضامین فرا

 تشکیل دهنده آن پرداخته می شود. 
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 جدول مضامین  -2جدول 
مضمون  مضمون پایه  تاریخ بیانات  عبارت منتخب –مستند 

گیر   فرا
که  بکنند  اعتراف  را  این  نمیخواهند  ما  دشمنان 
ملت ایران در راه پیشرفت خود، خردمندانه عمل  
گر خردمندانه   کرد، اما واقعیت قضیه این است که ا

ماند، پیش نمیرفت، به نتیجه نبود، نمیشد، نمی
 نمیرسید؛ ]پس[ خردمندانه بود.  

عقالنیت  04/03/1393
مبنای  
 مبارزه

کم  حا منطق 
 نیبر حکمرا

گر  ا که  کنم  عرض  هم  را  نکته  این  میخواهم  من 
در   خودش  حقیقیک  معنای  به  عدالت  بخواهیم 
کند، با دو مفهوم دیگر بشدت   جامعه تحقق پیدا 
است؛  عقالنیت  مفهوم  یکی  است؛  تنیده  هم  در 
معنویت  و  عقالنیت  از  عدالت  گر  ا معنویت.  دیگر 
دنبالش هستید،   که شما  عدالتی  دیگر  جدا شد، 
عقالنیت  بود.  نخواهد  عدالت  اصاًل  بود؛  نخواهد 

گر عقل و خرد در تشخیص  به که ا خاطر این است 
به عدالت  به  مصادیق  انسان  نشود،  گرفته  کار 

میکند   خیال  میشود؛  دچار  اشتباه  و  گمراهی 
و  نیست؛  حالیکه  در  است،  عدالت  چیزهایی 
نمیبیند.   گاهی  است،  که عدالت  را هم  چیزهایی 

عق الزمک  بنابراین  شرایط  از  یکی  محاسبه،  و  النیت 
 .رسیدن به عدالت است

08/06/1384 

درهم 
تنیدگی  
مفاهیم 
عدالت،  

و  عقالنیت 
 معنویت

کم  حا منطق 
 بر حکمرانی
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نظام   جریان  و  استکبار  جریان  دنیا،  کّلی  جریان 
گرند، یک عّده سلطه است؛ یعنی یک عّده سلطه

سلطه میروند،  سلطه  این  بار  زیر  ما پذیرندهم  ؛ 
برخالف این جریان داریم حرکت میکنیم؛ در این 

این سال  رفتهچهل  پیش  اینجوری  جوری  ایم، 
کرده  ما  حرکت  برای  احوالی  و  اوضاع  طبعًا  ایم. 

می این پیش  به  نسبت  بایستی  گزیر  نا که  آید 
دّقتمان   باشد،  جمع  حواسمان  احوال  و  اوضاع 
رصد  دائمًا  را  قضّیه  گون  گونا جوانب  باشد،    زیاد 

 کنیم و بسنجیم و ببینیم.

جبهه   15/06/1397 فهم 
جبهه  و  حق 
و  باطل 
نظام  جریان 
در   استکبار 
نقش   و  عالم 

 ما

فلسفه 
 حکمرانی

و   توحید  مصاف  باطل،  و  حق  مصاف  این  در 
گزیر چنین مصافی وجود دارد-طاغوت   آن   -که نا

که پیروز بشود،  کرده است  که خدای متعال مقّدر 
ا[ من و شما میتوانیم این  ی حق است ...]اّم جبهه

کوتاهی بکنیم،   کنیم؛ چه جوری؟  نتیجه را عوض 
میدهیم   انجام  که  حرکتی  در  نکنیم،  همراهی 
صداقت به خرج ندهیم، از خودمان مایه نگذاریم،  

 اهلل نکنیم.سبیلمجاهدت و تالش فی

توصیف  14/01/1398
و  حق  جبهه 
و  باطل 
 سرنوشت آن

فلسفه 
 حکمرانی

ی تقابلک دو حرکت است؛  ی اصلی، مسئله مسئله
ُئ  دک ُیبأ ما  َو  َحّقُ  الأ جاَء  است:  باطل  و  حق  تقابل 
که آمد، باطل به طور   ُل َو ما ُیعید؛ حق وقتی  باطک الأ

 طبیعی، به خود میلرزد. 

نسبت حق و  1397/ 19/10
 باطل 

فلسفه 
 حکمرانی
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به جهاد  و  تمامیکمبارزه  است  معنا   - نشدنی 
معنا یکبه  -ن همیشه در دنیا هست  چون شیطا

پیدا   تغییر  جهاد  شکل  مختلف،  موقعیتهاى  با 
 میکند.

مبارزه دائمی  04/03/1393
با   جبهه حق 

 باطل 

فلسفه 
 حکمرانی

دشمنان   که  است  جوری  ما  رفتار  دیدیم  ما  گر  ا
قرآن  کمّیت  حا دشمنان  اسالم،  دشمنان  دین، 
ما   وجود  از  و  نیستند  خشمگین  ما  به  نسبت 

خودمان  نار بودن  مفید  در  باید  نیستند،  احت 
گر امیرالمؤمنین است و آن قاطعّیت و  شک کنیم. ا
م ل   کسانی  ]هم[  باید  اینها،  مانند  و  حرکت  آن 
خشمگین   او  از  دیگران  یا  عمروعاص  یا  معاویه 
باشند؛ شما هم همین راه را دارید حرکت میکنید؛ 

ُم  هک َیغیَظ بک .  لک  الُکّفار

بهم  06/06/1396 لیغیظ 
 الکفار 

شاخص 
اثربخشی 
حکمرانی 
 مجاهدانه 

ی دشمنی، یک دشمنی ذاتی  دشمنی این جبهه 
بزنند   ضربه  بتوانند  وقت  هر  و  است  همیشگی  و 
میزنند. اینکه بعضی فکر کنند که شما کاری نکنید  

آمریکا عصبانی بشود   در  میگویند بعضی-که  و  ها 
مینویسندروزنامه نقطه  -ها  مقابل درست  ی 

نجیلک   ی الک فرمایش پروردگار عالم است: َو َمَ ُلُهم فک
َتوی َفاسأ َلَظ  َتغأ َفاسأ َفآَزَرُه  َأُه  َشطأ َج  خَر

َ
أ ٍع    َعلی   َکَزر

؛ رشد عناصر  اَر ُم الُکّفَ هک َیغیَظ بک اَع لک ّرَ ُب الّزُ هک ُیعجک ُسوقک
مؤمن، این نهالهای برومند، این جوانهای مؤمن،  

بهم  18/10/1398 لیغیظ 
 الکفار 

شاخص 
اثربخشی 
حکمرانی 
 مجاهدانه 
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َی  »لک که  است  این  برای  تا  اصاًل   ،» الُکّفار ُم  هک بک غیَظ 
 دشمن عصبانی بشود. 

در چارچوب  روبرو می شویم،  با یک مسأله  وقتی 
کار قابل انجام  قانون و هنجارهای موجود، دو نوع 
است. یک نوع، کار مرسوم اداری و یک نوع هم کار  

 جهادی. 

 کار عادی   06/06/1392
 کار جهادی

گیری  جهت 
رفتار  

 حکمرانی

گرفته از ایمان اسالمی و مدیرّیتهای جهادی الهام 
به  بزرگوار  امام  که  میتوانیم«  »ما  اصل  به  اعتقاد 

ی ما آموخت، ایران را به عّزت و پیشرفت در همه
 ها رسانید. ی عرصههمه

22/11/1397 

ایمان  
و  اسالمی 
به   اعتقاد 

می  اصل   ما 
 توانیم 

باورهای  
 جهادی

کافر با شما مواجه بشود، حتمًا مجبور  گر دشمنک  ا
البّته وقتی شما میجنگید،  به عقب نشینی است؛ 

[ بنشینید و بیکار  وقتی گر که شما مبارزه میکنید؛ ]ا
که داریم حرکت میکنیم، داریم  بمانید نه؛ اّما وقتی

 میخورد.کار میکنیم، حتمًا دشمن شکست 

مبارزه   15/06/1397 با  باور 
و حرکت برای 

 آن 

باورهای  
 جهادی

را   او  کسی  گر  ا که  است  داده  وعده  متعال  خدای 
برگرد   برو  کرد.  نصرتش خواهد  هم  او  کند،  نصرت 
کند،   حرکت  و  تالش  خدا  برای  کسی  گر  ا ندارد! 

که به هر یك پیروزی نصیبش خواهد شد. نه این
می  پیروزی  وقتینفر  حرکت مجموعه  دهند!  ای 

هست، می سختیها  هست،  شهادتها  البته،  کند، 
رنجها هست؛ اما پیروزی هم هست: »ولینصرّن اهلل 

الهی  1375/ 20/03 سنت 
و  امداد 

 نصرت

باورهای  
 جهادی
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ینصره«)حج/ نمی40من  نصرت (  که  فرماید 
نمیمی کسی  دماغ  از  هم  خون  نه! دهیم؛  آید. 

کشته  (؛ می111»فیقتلون و یقتلون«)توبه/ کشند و 
می می دست  به  پیروزی  اما  این،  آورشوند؛  ند. 

 سّنت الهی است.
را   وعده  این  قرآن  مکّرر  آیات  در  متعال  خداوند 

طرف حق،  اهل  که  است  پیروز داده  حق،  داران 
داللت نهایی معنا  این  بر  قرآن  فراوان  آیات  اند؛ 

نهایت  در  اّما  بدهند  قربانی  است  ممکن  میکند. 
نمیخور این  شکست  در  هستند  پیروز  آنها  ند؛ 

کامی ندارند.  صحنه؛ قربانی دارند اّما نا

الهی  1398/ 14/03 سنت 
نصرت  در 

 جبهه حق

باورهای  
 جهادی

حرکت ملت ایران، حرکت صمیمی و صادقانه بود؛  
َنا الَکبَت َو َانَزَل َعَلیَنا  َعُدوک دَقنا َانَزَل بک ى اهلُل صک

َ
َفَلما َرأ

؛ ) امیرالمؤمنین فرمود. صدق ملت ( این را  ۸الَنصر
از  شد.  داده  نشان  مختلف  میدانهاى  در  ایران 
این  است  تعمیم  قابل  آنچه  ایران،  ملت  حرکت 

 است: صدق، حرکت، مبارزه. 

در  04/03/1393 صدق 
 جهاد

باورهای  
 جهادی

هم   الهی  هدایت  باشد،  مجاهدت  این  هرگاه 
از   این  شد،  مجاهدت  این  وقتی  یعنی  هست؛ 

ب متعال خودگذشتگی  خدای  آمد،  وجود  ه 
ُهم ُسُبَلنا؛   َیّنَ ذیَن جاَهدوا فینا َلَنهدک وانمیگذارد؛ َواّلَ
خدای  بشود،  ظاهر  بندگانش  مجاهدت  وقتی 

 متعال هم هدایت خودش را به آنها خواهد داد

باورهای   نصرت الهی  29/11/1399
 جهادی
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و پیشرفت هم  عالوه موّفقّیت  الهی،  بر هدایت  ی 
ریَقةک خواهد بود که   فرمود: َوَان َلوک اسَتقاموا َعَلی الّطَ

( »ماء غدق« یعنی سیراب  ۹اَلَسَقیناُهم ماًء َغَدًقا.)
که مفّسرین میگویند  کردن از آب فروان و آب زالل 

گر در  کنایه از حّل همه ی مشکالت زندگی است. ا
کنید   کنید، استقامت  استقامت -این راه پافشاری 

نشدن منحرف  حر  -یعنی  در  درست  کنید،  کت 
مسّلمًا   بکنید،  حرکت  مستقیم  طریق  همین 

گرفتاری شد،  خواهد  هم حل  زندگی  ها  مشکالت 
 برطرف خواهد شد، ضعفها برطرف خواهد شد.

در  29/11/1399 استقامت 
 جهاد

باورهای  
 جهادی

به   دعا  است.  انسان  در  امید  روح  دمیدن  دعا، 
انسان قدرت مقاومت در مقابل چالشهای زندگی  

دهد... در روایت از »دعا« به سالح تعبیر شده را می
من  ینجیکم  سالح  علی  ادّلکم  »اال  است؛ 

اسلحه که اعدائکم«؛  کنم  معرفی  شما  به  را  یی 
و مایه بالّلیل  رّبکم  »تدعون  شماست؛  نجات  ی 

ی با  الّنهار فاّن سالح المؤمن الدعاء«. در مواجهه
سالح  م ل  متعال،  خدای  به  توجه  حوادث، 

در  یبّرنده لذا  است.  مؤمن  انسان  دست  در  ی 
کارهای  میدان جنگ، پیغمبر مکرم اسالم همه ی 

الزم را انجام میداد؛ سپاه را میآراست، سربازان را به  
میداد،   آنها  به  را  الزم  امکانات  میکرد،  صف 

های الزم را به آنها میکرد، اشراف فرماندهیک توصیه

دعا  29/07/1384 و  توسل 
 در جهاد 

باورهای  
 جهادی
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هم  وقت  همان  در  اما  میکرد؛  اعمال  را  خودش 
وسط میدان زانو میزد، دست به دعا بلند میکرد، 
او   از  و  میزد  حرف  متعال  خدای  با  میکرد،  ع  تضر

 میخواست.
 

  فلسفه حکمرانی  -4-1
المللی در نظر بگیریم گر سطح بحث را حکمرانی جهانی و بین  آیا فلسفه حکمرانی بر اساس تعالیم 1ا  ،

؟ به نظر می رسد که این تفاوت  اسالم و امام، با فلسفه عمومی حکمرانی مطرح در دنیا، تفاوتی دارد یا خیر
باطل  و جبهه  به پذیرش وجود جبهه حق  اول  گام  تفاوت، در  این  ولی فهم  به طور جدی وجود دارد 

که مبارزه و درگ یری بین این دو جبهه وجود دارد و تمام نشدنی است. پذیرش وابسته است به این معنا 
گام بعدی یعنی ضرورت تعیین مناسبات بین جبهه حق و جبهه باطل  این واقعیت، مقدمه برداشتن 

 است. 
 پذیرش وجود جبهه حق و جبهه باطل  -4-1 -1

گردیده است و در آیات و روایات متعدد، بر وجود جبهه حق و باطل و درگیری بین این دو جبهه ت کید  أ
کفر نیز اشاراتی به همین  آیات مربوط به نصرت الهی، اولیاء اهلل، اولیاء طاغوت، جنداهلل، اولی االمر و ائمه 

گریزناپذیر دارد. نبی مکرم اسالمدرگیری َحّقُ   9های  طاُن َو الأ یأ ما ُهَو اهللُ  َو الّشَ ّنَ َها الّناُس اک می فرمایند: یا َاّیُ
ُل  باطک ئاُت  َو الأ ّیک َحَسناُت َو الّسَ َبُة َو الأ عاقک َلُة َو الأ َلُة َو اآلجک عاجک َغّیُ َو الأ ُد َو الأ شأ الَلُة َو الّرُ ُهدى َوالّضَ نأ  َوالأ کاَنمک َفما 

که خداست و شیطان،   طانک َلَعَنُه اهلُل؛ اى مردم! جز این نیست  یأ لّشَ ئاٍت َفلک نأ َسّیک کاَن مک ّلهک َو ما  َحَسناٍت َفلک
ها. است و باطل، هدایت است وضاللت، رشد است و گمراهی، دنیاست و آخرت، خوبی هاست و بدى  حق

( امام ۱۶: ۲هر چه خوبی است از آنک خداست و هر چه بدى است از آنک شیطان ملعون است. )کلینی، ج 

 
 . می تواند متأثر این سطح باشد کمرانی اعم از ملی و محلی،ح سایر سطوح  1
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که این جنگ حق و باطل، تمام شدنی نیست و از آدم تا ختم زندگی وجود   .دارد  خمینی هم معتقد بود 
 (284: 1386)امام خمینی، 

 تعیین مناسبات جبهه حق و جبهه باطل   -4-1-2
هک   7امام صادق بک َلةک صاحک َدوأ ُهما فی  نأ مک ٍد  ُکّلُ واحک َو  َلًة  َدوأ لک  باطک لأ لک َو  َلًة  َدوأ حّقک  لأ لک ّنَ  اک در روایتی می فرمایند: 

که حق را دولتی است و باطل را دولتی، و هر یك ؛ براستی  از این دو، در دولت دیگرى ذلیل است.    َذلیلٌّ
تقویت مناسبات جبهه حق۴۴۷:  ۲)کلینی، ج   بر  به 60)انفال/  1( به همین دلیل ضرورت دارد عالوه   ،)

اقل  شود.  اقدام  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  مختلف  های  حوزه  در  باطل  جبهه  مناسبات  تضعیف 
کف که اجازه تسلط  ( و از 141)نساء/  2ار بر مومنین ایجاد نشودتضعیف مناسبات جبهه باطل، این است 

 (52. )فرقان/3کفار تبعیت هم نگردد 
 مولفه مهم در فهم، تغییر و تنظیم محاسبات و مناسبات  -4-1-3

پذیرش وجود جبهه حق و باطل، یعنی پذیرش مفهوم درگیری یا همان مبارزه. مبارزه هم جایی معنا دارد 
مولف دارد. مهمترین  مناسبات حکمرانی، فهم که دشمن وجود  و  تنظیم محاسبات  و  تغییر  فهم،  در  ه 

وجود دشمن در صحنه است. بدیهی است که در این حالت، هر عمل ما، کمک به تقویت یا تضعیف یکی 
کنند یا آن را ضعیف انگاری نمایند، اما از جبهه هاست. ممکن است افرادی این صحنه درگیری را انکار 

ُه )نهج البالغه،   این انگاره، خدشه ای به اصل واقعیت وارد نمی کند چرا که می فرمایید َمنأ َناَم َلمأ ُیَنمأ َعنأ
نمی62خطبه   که  »آدمی  واقع  در  نمی(.  و همین عدم بیند،  کند؛  ارزیابی  و  کند  تواند درست محاسبه 

محاسبه میتواناییک  موجب  او  نمیی  درست  بخورد. چون  که شکست  کند، چ شود  محاسبه  ون تواند 
( آیات قرآنی هم 11/08/1396خورد«. )مقام معظم رهبری، شناسد، شکست هم می صحنه را درست نمی 

ا  َعُدّوً ّيٍ  َنبک ُکّلک  لک َجَعلنا  َك  َوَکذلک باشد:  می  باطل  و  درگیری جبهه حق  و  کارزار  این  در  مؤید وجود دشمن 

 
 ( 60)انفال/ِنهِم وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرینَ مِن دو 1
 ( 141)نساء/وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا  2
 ( 52)فرقان/ دهُم ِبهِ جِهادًا كَبيرًافاَل تُطِعِ الکافِرینَ وَجاهِ  3
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لی َبعٍض ُزخُرَف ال ّنک یوحي َبعُضُهم إک نسک َوالجک َك ما َفَعلوُه َفَذرُهم َوما َیفَتروَن َشیاطیَن الک َقولک ُغروًرا َوَلو شاَء َرّبُ
 ( 114)انعام/
 آیا ما باید با دنیا جنگ داشته باشیم؟!  -4-1-4

که »جمهوری اسالمی در حال یک مبارزه جانبه است؛ ی همهی سخت و یک مبارزهواقعیت این است 
ی اجتماعی، در ی اقتصادی، در زمینهی فرهنگی، در زمینه زمینه ی سیاسی، بلکه در  فقط در زمینهنه

که چرا با دنیا باید ما جنگ داشته باشیم؟ در این زمینه که اعتراض دارند  کسانی هستند  ی امنّیتی« اما 
 خصوص چند نکته قابل توجه است: 

جور  ا ما اینگویند چرکنند که جمهوری اسالمی این جنگ را شروع کرده؛ لذا میبرخی تصور می -1
و در این وضع هستیم؟ جمهوری اسالمی جنگی را با این ابعاد با دنیا شروع نکرده، بلکه نفسک 
وجود جمهوری اسالمی یعنی آرمانها و اهداف و شعارهایی که در جمهوری اسالمی مطرح است  

 ت. بینداز اسراهتراش و جنگدشمن -شود ی دینی خالصه می که در حکومت دین و جامعه-
و چیز جدیدی نیست؛   -2 بوده  تاریخ  که در طول  باطل است  و  این، همان جنگ معروف حق 

که نغمه ی توحید بلند شد و عدالت مطرح شد، دشمنانی در آنجا به وجود آمدند؛  هرجایی 
... ّنک  َوالجک نسک  الک َشیاطیَن  ا  َعُدّوً ّیٍ  َنبک ُکّلک  لک َجَعلنا  َک  َوَکذلک نیست؛  امروز  برای  این  َابعاض    البته 

یکدیگر همکاری میجبهه با  باطل  یعنی هم همکاری میی  و هم طرفکنند،  پیدا  کنند  دار 
 کنند. کنند و دنبال اینها حرکت میهای اینها را گوش میکنند؛ کسانی حرفمی

اهلل و والیت اولیاءاهلل، عدالت ما در جمهوری اسالمی شعارمان عبارت است از توحید، از والیت -3
اینها   اجتماعی، و  است،  اینها  هستیم،  دنبالش  و  داریم  ما  که  شعارهایی  این  انسان؛  تکریم 

لَمظلومک  مک َخصمًا َو لک لّظالک کونا لک ( ما  47َعونا؛)نهج البالغه، نامه    دشمن دارد. ما با ظلم مخالفیم؛ 
آورد، این مکتب را داریم؛ خصم ظالمیم، عون مظلومیم. این موضع، طبعًا دشمن به وجود می 

 (24/12/1396اندازد؛ این هست. )مقام معظم رهبری، آورد، دعوا راه میدشمنی به وجود می 
کم بر باورهای جهادی -4-2  منطق حا

کرد. منطقی  آن صحبت  بر  کم  باورهای جهادی، الزم است درباره منطق حا از بحث بیشتر درباره  قبل 
خواهانه را در بین مردم  خواهانه و آزادیطلبانه، عدالتعقالنی که در طول سالهای متمادی، گفتمان حق
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به وجود آورده بود و منتهی شد به اینکه نیروهای مردم را استخدام کند و به میدان جهاد عظیم بیاورد و 
 1آرایی کند و انقالب عظیم اسالمی مردم ایران را به پیروزی برساند.در مقابل آن دشمن صف

بر مبنای این سه پایه استوار است که در اینجا به صورت بسیار   به هر حال، باورهای جهادی هرچه باشد، 
 اجمالی به آن اشاره می شود. 

 عدالت  -4-2-1
اقامه عدالت، فلسفه مبارزه انبیاء است و درگیری جبهه حق و باطل هم بر همین مبناست، چنانکه در 

ناتک َو  الَبّیک رَسلنا ُرُسَلنا بک
َ
سطک قرآن به آن اشاره شده است: َلَقد أ َیقوَم الّناُس بکالقک تاَب َوالمیزاَن لک نَزلنا َمَعُهُم الکک

َ
أ

گر عدالت ( اما عدالت با دو مفهوم دیگر یعنی عقالنیت و معنویت به25)حدید/ شدت در هم تنیده است. ا
 ( 08/06/1384از عقالنیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالت، نخواهد بود. )مقام معظم رهبری، 

 عقالنیت  -4-2-2
که در ا  گرفته نشود، انسان دچار گمراهی خواهد شد؛ چرا  کار  گر عقالنیت در مبارزه برای تحقق عدالت به 

کند.  تشخیص مصادیق عدالت به اشتباه می افتد و عدالت و ضد عدالت را به جای هم، شناسایی می 
کارگیری خرد با محافظه که محافالبته عقالنیت و به  این معنی  ، طرفظهکاری متفاوت است به  دار کار

ک است، هرگونه تغییر و تحولی را برنمی تابد و از تحول و دگرگونی وضعیت موجود است، از هر تحولی بیمنا
شود.  های عقالنی گاهی، منشأ تحوالت عظیمی میترسد. اما جنس عقالنیت متفاوت است و محاسبهمی

 )همان( 
گر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته   شود؛ نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار میا

می درحالیخیال  است،  عدالت  چیزهایی  گاهی کند  است،  عدالت  که  هم  را  چیزهایی  و  نیست؛  که 
گرفتن با محافظهنمی کار  ، طرفکاری فرق دارد. محافظهبیند. البته عاقل بودن و خرد را به  دار وضع کار

است ک  بیمنا تحولی  هر  از  است؛  برنمیموجود  را  تحولی  و  تغییر  هرگونه  دگرگونی ؛  و  تحول  از  و  تابد 

 
 06/1384/ 08ر.ک. سخنرانی مقام معظم رهبری،  1
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اما عقالنیت اینمی اوقات خودش منشأ تحوالت عظیمی طور نیست؛ محاسبهترسد؛  گاهی  ی عقالنی 
 شود. )همان(می

 معنویت  -4-2-3
کنیم  گر عدالت را از معنویت جدا  که با معنویت همراه نباشد  -ا خواهد این هم عدالت ن  -یعنی عدالتی 

کاری و دروغ و   بود. عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنویک عالم وجود و کائنات نباشد، به ریا
بود.   که شعارشان عدالت  کمونیستی  نظامهای  م ل  تبدیل خواهد شد؛  تصنع  و  و ظاهرسازی  انحراف 

 )همان( 
 شاخص اثربخشی حکمرانی مجاهدانه  -4-3

ی اثربخشی یک تفکر و حرکت جهادی قابل طرح است ولی یک ابرشاخص شاخصهای مختلفی برای بررس
گرا، به بررسی اثربخشی آن بپردازد، در آیه   که می تواند به صورت متمایز و نتیجه  سوره مبارکه   29کالن 

» ُم الُکّفاَر هک َیغیَظ بک یک شاخص قابل محاسبه و در عین حال، جهت   1محمد ذکر شده است. شاخص »لک
 ساز برای سایر شاخصهای ارزیابی می باشد. 

 رفتار جهادی در تعامل با مسایل حکمرانی  –ها: دوگانه رفتار عادی گیریجهت  -4-4
وقتی با یک مسأله روبرو می شویم، در چارچوب قانون و هنجارهای موجود، دو نوع کار قابل انجام است. 

ک  کار جهادی در همه زمانها ضرورت دارد؟  یک نوع،  آیا  کار جهادی؛ اما  ار مرسوم اداری و یک نوع هم 
همانطور که در بخش سوم مورد اشاره قرار گرفت، یکی از ارکان اساسی تعیین کننده برای تمایز عینی یک 

گر دشمنی وجود دارد، کار جهادی   الزم و واجب تفکر و رفتار جهادی، بررسی وجود دشمن است. در واقع ا
 است.

 
اللَّهِ  1  فی   سيماهُم  وَرِضوانًا  اللَّهِ  مِنَ   فَضلًا  یَبتَغونَ  سُجَّدًا   رُكَّعًا  تَراهُم  َبينَهُم  رُحَماءُ  الکُفّارِ  عَلَى  أَشِدّاءُ  مَعَهُ  وَالَّذینَ  مُحَمَّدٌ رَسولُ 

  سوقِهِ   عَلى  فَاستَوى   فَاستَغلَظَ   فَآزَرَهُ   شَطأَهُ  أَخرَجَ  كَزَرعٍ  اإلِنجيلِ  فِی  وَمَثَلُهُم  التَّوراةِ   فِی  مَثَلُهُم   ذلِكَ مِن أَثَرِ السُّجودِ    وُجوهِهِم

 ( 29)محمد/ هُم مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظيمًاوعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِن لِيَغيظَ ِبهِمُ الکُفّارَ  رّاعَالزُّ یُعجِبُ
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گر با دشمن روبرو نباشیم -4-4-1  ا
نسانک  الک کار عادی پاسخگوی نیاز ما خواهد بود و قاعده »سعی« جواب خواهد داد؛ َلیَس لک در این حالت، 

اّل ما َسعی )نجم/ نأ 39اک َهُؤالءک مک َو  ُدّ هُؤالءک  ُنمک  
ّ

ُکاًل (. در این حالت شامل امداد عام خدا هم خواهد شد: 
َك )أسراء/َعطا ، توسط مومنان 20ءک َربکّ کار قابل تقدیر ( به عنوان م ال عمارت مسجدالحرام به عنوان یک 

رک  مک اآلخک َیوأ َوالأ بکاهللک  آَمَن  َد اهللک َمنأ  َمَساجک ُمُر  َیعأ َما  ّنَ إک گرفته است.  انجام می شود و مورد توجه قرآن نیز قرار 
َکاَة  اَلَة َوآَتی الّزَ َقاَم الّصَ

َ
یَن)توبه/ َوأ َتدک ُمهأ َن الأ ن َیُکوُنواأ مک

َ
َك أ َلئک وأ

ُ
اّلَ اهلَل َفَعَسی أ َش إک  ( 18َوَلمأ َیخأ

گر با دشمن روبرو باشیم -4-4-2  ا
که تالش های  ای حقیقیاما تصور اینکه با دشمن روبرو باشیم، برای جامعه مومنان، قاعده تر است، چرا 

ایادی جنی و انسی شیطان آن را ایجاد یا تقویت کرده است و البته مومنانه معموال با موانعی روبروست که  
لی  نکّ یوحي َبعُضُهم إک نسک َوالجک ا َشیاطیَن الک ٍيّ َعُدًوّ  َنبک

ّ
ُکلک َك َجَعلنا لک این بخشی از سنت الهی است: »َوَکذلک

ه بررسی همین مسأله پرداخته (. در قرآن، در ادامه آیات سوره توبه، ب112َبعٍض ُزخُرَف الَقولک ُغروًرا« )انعام/
کارهای خوب عادی حتی در سطح سقایة الحاج و عمارة مسجدالحرام را هم  همسطح و قابل مقایسه  و 

َکَمنأ آَمَن بکاهللک َو  َحَرامک  دک الأ جک َمسأ َماَرَة الأ ّ َوعک َحاجک َقاَیَة الأ ُتمأ سک َجَعلأ
َ
مک با مجاهد فی سبیل اهلل نمی داند: »أ َیوأ الأ

رک  یَن« )توبه/ اآلخک مک الک َم الَظّ َقوأ ي الأ دک نَد اهللک َواهلُل اَل َیهأ َتُووَن عک یلک اهللک اَل َیسأ ي َسبک  ( 19َوَجاَهَد فک
که وظیفه، بروز یک رفتار جهادی است، ممکن است دو نوع مواجهه، بروز   به هر حال، در این موقعیت 

که منجر به اقدامات عادی و معمولی می که منجر به اقدامات   یابد: رفتار عادی  شود. و رفتار جهادی 
، در موقعیتی که رفتار جهادی الزم بوده است، مراتب و عواقبی  جهادی خواهد شد. هر یک از دو نوع رفتار

 دارد.  
گیری رفتار جهادی ▪  شکل 

عرصه برای  مسایل، حکمرانی  از  عمیق  فهم  نگاه جامع،  داشتن  است.  مطرح  ذوابعاد  و  پیچیده  های 
های مختلف برای رفع موانع و مقابله با نقشه های دشمن، اقتضائاتی را برای فعاالن و یدگیشناخت پیچ
های مختلف حکمرانی ایجاب می کند که به سادگی و در همه افراد مهیا نیست. اخذ تدابیر متولیان حوزه

گر از  و شناخت و انتخاب راه نفسانیات عبور  های درست و به موقع توسط بازیگران عرصه حکمرانی، حتی ا
گر مبارزه در راه خدا، به همان معنای جد و جهد در مقابل  کنند، باز هم به سادگی نیست إال ما رحم ربی. ا
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یَنا محقق بشود، خدا حتمًا و قطعًا راههای خودش را  یَن َجاَهُدوا فک ذک
دشمن و موانع شکل بگیرد؛ یعنی َواّلَ

ُهمأ ُسُبَلَنا )عنکبوت َیّنَ دک (، نشان میدهد؛ راههایی که اطمینان بخش است. البته به شروطی 69/ از باب َلَنهأ
 که در بخش بعد تحت عنوان باورهای جهادی به آن اشاره می شود. 

است.  تعقیب  قابل  نیل  رود  از  اسرائیل  بنی  قوم  عبور  و  موسی  داستان  در  معادله،  این  اعالی  نمونه 
که قوم موسی همراه او برای خروج از زیر سل کردند، به رود نیل رسیدند. قوم هنگامی  طه فرعون حرکت 

گفتند: انا لمدرکون )شعراء/ که ظاهرا مسدود است و امکان عبور ندارد،  (؛ 61موسی متعجب از مسیری 
َی سپاهیان فرعون به ما دارند می َنّ َمعک که به امداد الهی، ایمان واقعی دارد می فرماید: اک رسند! اما موسی 

نا  62اء/َرّبی َسَیهدین )شعر َرقأ غأ
َ
ُکمأ َو أ نا َجیأ نأ

َ
َر َفأ َبحأ نا بکُکُم الأ

ذأ َفَرقأ ( و البته چه خوب هدایتی هم می شوند: َو إک
ُظُروَن  ُتمأ َتنأ نأ

َ
َن َو أ َعوأ رأ  (50)بقره/ آَل فک

 امتناع از اقدام جهادی ▪
یی بر اقدام ها برای ضرورت مجاهدت وجود دارد، کسی )که تواناممکن است در موقعیتی که همه نشانه

 دارد( اقدامی نکند یا حتی در چارچوب رفتار عادی اقدام کند، عواقبی شامل حالش خواهد شد: 
ُه )نهج البالغه، خطبه   -1 که قبال اشاره شد، َمنأ َناَم َلمأ ُیَنمأ َعنأ گر ما دشمن را  62همانطور  ( یعنی ا

گرفت و توانش را برای ضر کار  نادیده بگیریم، او ما را نادیده نخواهد  به زدن به جبهه مقابل به 
گرفت.   خواهد 

درباره   -2 السالم  علیه  امیرالمومنین  شود.  می  محسوب  جهاد  از  متخلفین  جزو  حالت  این  در 
متخلفین از جهاد می فرماید: : »فمن ترکه رغبة عنه، البسه اهلل ثوب الذل و شمله البالء و دیث  

الحق منه بتضییع الجهاد و سیم الخسف  بالصغار و القماءة و ضرب علی قلبه باْلسهاب و أدیل
کند، خداوند لباس ذلت بر او بپوشاند و بال   که از روی اعراض جهاد را ترک  و منع النصف؛ کسی 
و مصیبت او را فرا گیرد و با حقارت و پستی در ذلت غوطه ور شود و دلش مشوش گردد و هذیانها 

کیفر آنکه   از جهاد تن زده است، از حق دور افتد و  سر دهد )دلش را در پرده قرار دهد( و به 
 (27کارش به مذلت کشد و از عدالت بی بهره ماند.« )نهج البالغه، خطبه 
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تأمل   قابل  او،  فرمان جهاد  از  از سرپیچی  بعد  السالم هم  علیه  قوم حضرت موسی  سرنوشت 
َمةٌّ َعلَ   40است؛ آنها حدود   َها ُمَحّرَ ّنَ یُهوَن سال سرگردان و در گمراهی بودند: َفإک یَن َسَنًة َیتک َبعک رأ

َ
مأ أ هک یأ

یَن )مائده/ قک َفاسک مک الأ َقوأ َس َعَلی الأ
أ
رأضک َفاَل َتأ

َ
ي اْل  ( 26فک

َنآُؤُکمأ   -3 بأ
َ
ن َکاَن آَباُؤُکمأ َوأ  إک

انذارهای شدیداللحن الهی نیز برای غائبان جهاد، قابل توجه است: ُقلأ
یَرُتُکمأ   َوَعشک َواُجُکمأ  زأ

َ
َوأ َواُنُکمأ  خأ إک َنَها  َو َضوأ َترأ ُن  کک َوَمَسا َکَساَدَها  َن  َشوأ َتخأ َوتکَجاَرةٌّ  ُتُموَها  َتَرفأ اقأ َوالٌّ  مأ

َ
َوأ

هک َواهلُل   رک مأ
َ
أ َي اهلُل بک تک

أ
ی َیأ ُصواأ َحّتَ هک َفَتَرّبَ یلک ي َسبک َهاٍد فک هک َوجک َن اهللک َوَرُسولک ُکم ّمک َلیأ َحّبَ إک

َ
َم أ َقوأ ي الأ دک اَل َیهأ

یَن )توبه قک َفاسک  ( 24/الأ
 باورهای جهادی و رفتار حکمرانی   -4-5

باورها، زیربنای فرهنگی هستند که در قلب حکمرانی نهفته است؛ فرهنگی که قواعد و ارزشهای یک جمع 
فرهنگ  کند...  می  روشن  کردن،  و حکومت  قدرت  اعمال  غلط  راه  و  روش صحیح  مورد چیستی  در  را 

که مردم را قادر می سازد تا با یکدیگ کارها را مشترکی  کنند ، رفتاری پذیرفته شده داشته و  ر ارتباط برقرار 
 با هم در جهت اهداف مشترک انجام دهند.

دانسته پایدار  توسعه  به  اجتماعی  فرهنگی  باورهای  را  حکمرانی  برخی  به حتی  منجر  تواند  می  که  اند 
 ( 631: ص 1397فرصتهای برابر و کاهش بی عدالتی شود. )وحدانی نیا و وثوق مقدم، 

  1اما این باورها در منطق جبهه حق و تفکر جهادی چیست؟ 
 باورهای جهادی موثر  -4-5-1

 باور به چارچوب مبارزه  ▪
با   باور به اینکه جبهه حق و جبهه باطل وجود دارد، یعنی دشمن وجود دارد و برای مقابله با دشمن 

و مجا گفته، حرکت  و طبق مطالب پیش  انجام داد.  کار جهادی  و  به جهاد  ، منجر  این مسیر هدت در 
هدایت و نشان دادن مسیرهای درست می شود و البته طبق همان معیارها، سرپیچی از جهاد، عقوبت 

 دارد و باعث سرگشتگی و سرگردانی و تیه می شود.  
 امداد و نصرت الهی  ▪

 
 احصای این باورها در این بخش به معنای عدم توجه یا لزوما كاهش ضریب سایر باورها نيست.  1



 109  1400 پاییز | هفتمسال دوم | شماره 

 

کرد.   کند، او هم نصرتش خواهد  کسی او را نصرت  گر  که ا برو برگرد ندارد! خدای متعال وعده داده است 
این نه  پیروزی نصیبش خواهد شد.  کند،  و حرکت  برای خدا تالش  کسی  گر  پیروزی ا نفر  یك  هر  به  که 

مجموعهمی وقتی  می دهند!  حرکت  اما ای  رنجها هست؛  شهادتها هست، سختیها هست،  البته،  کند، 
دهیم؛ خون هم از دماغ فرماید که نصرت می ( نمی 40پیروزی هم هست: »ولینصرّن اهلل من ینصره«)حج/

نمی  یقتلون«)توبه/کسی  و  »فیقتلون  نه!  می111آید.  می(؛  کشته  و  دست کشند  به  پیروزی  اما  شوند؛ 
اما 03/1375/ 20اهلل )ص(،محمد رسول  27آورند. این، سّنت الهی است. )دیدار فرماندهان لشکر  می  )

که خدا نصرتش را به آدم هاى بیکاره دهد. خدا از انسانجاهدت نمیمهاى تنبل و بیاین را هم بدانیم 
های  کند؛ ولو مؤمن باشند. )دیدار جمعی از ای ارگران و خانوادهخیال و الابالی حمایت نمیو تنبل و بی

کرمان،   (12/ 1384/02شهدای استان 
 عناصر اساسی باورهای جهادی  -4-5-2

که ای کنند و موثر واقع می شوند  ن چهار عنصر را در درون خود داشته باورهای جهادی وقتی عمل می 
 باشند: اعتقاد به اصل ما می توانیم، صدق در جهاد، استقامت و پایداری، اضطرار و توسل. 

 اعتقاد به اصل »ما می توانیم«  ▪
ی گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل »ما میتوانیم« که امام بزرگوار به همهمدیرّیتهای جهادی الهام

(. بدیهی 22/11/1397ها رسانید. )بیانیه گام دوم،  ی عرصهیران را به عّزت و پیشرفت در همهما آموخت، ا 
در  ولی  از ضروریات هر حرکت جهادی هست.  را  توانیم«  »ما می  و  باوری  روحیه خود  تقویت  که  است 

که »نمی تواند«. بعد از پیروزی انقالب اس  المی، امام سالهای متمادی تالش شد تا به ایرانی تلقین شود 
کنون، بصورت  خمینی)ره(، این روحیه را در فرهنگ و ادبیات سیاسی و انقالبی کشور وارد کرد و نتیجه آن ا

گون، قابل مشاهده است. گونا  بروز توانایی های مردم در عرصه های 
 صدق در جهاد  ▪

کید شده است. م ال   در آیات و روایات مختلفی بر نقش صدق در تحقق وعده های الهی برای جامعه تأ
در ماجرای بیعت رضوان، وقتی مومنین با پیامبر بیعت می کنند و قول می دهند که در هر شرایطی همراه  
پیامبر باشند و در رکابش بجنگند )در حالیکه ابزار و تجهیزات جنگی الزم را به همراه نداشتند(، خدا به 

فتوحات و غنائم بسیاری را نصیب آنها می   صدقشان می نگرد و پس از انزال سکینه و آرامش برقلوب آنان،
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َجَرةک   َت الَشّ ُعوَنَك َتحأ  ُیَبایک
ذأ یَن إک نک مک ُمؤأ َي اهلَلُّ َعنک الأ مأ   َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهم  گرداند. »َلَقدأ َرضک هک یَنَة َعَلیأ کک َزَل الَسّ نأ

َ
َفأ

ُخُذونَ 
أ
َیأ یَرًة  َکثک َوَمَغانکَم  َقرکیًبا  ًحا  َفتأ َثاَبُهمأ 

َ
)فتح/َوأ یًما«  َحکک َعزکیًزا  اهلَلُّ  َوَکاَن  ، 21-18َها  دیگر روایتی  در  یا  و   )

َنا الَکبَت   صدقحضرت امیرالمومنین علت پیروزی را در   َعُدّوک دَقنا َانَزَل بک ى اهلُل صک
َ
تعبیر می نمایند: َفَلّما َرأ

صر )نهج البالغه، خطبه   (  04/03/1393حرکت و مبارزه« )آقا،    ( در واقع فرمول »صدق،56َو َانَزَل َعَلیَنا الّنَ
 یک چارچوب زیربنایی برای موفقیت در این مسیر است.  

 استقامت و پایداری ▪
استقامت به معنی پایداری است و ماهیت آن، حرکت به سمت هدف است. بدیهی است که استقامت  با 

سکون وجود دارد. )تهرانی، صبر فرق دارد؛ چرا که صبر نوعی خودداری است و همراه با آن، نوعی توقف و  
( حکمرانی بر اساس باورهای جهادی، یعنی مواجهه با مانعهای بسیار و دشمنی های فراوان. از 1385

کاره رها کردن  ، استقامت و پایداری است و از آفات آن، نیمه  ضرورتهای روشن کسب نتیجه در این مسیر
گیرد: »الَعَمَل کارها. در همین راستا، این فرمایش حضرت علی علیه الس الم، مورد توجه جدی قرار می 

...« )نهج البالغه، خطبه   بَر بَر الّصَ قاَمَة ، ُثّمَ الّصَ قاَمَة االستک هاَیَة ، و االستک هاَیَة الّنک کار  176الَعَمَل ، ُثّمَ الّنک ( یعنی 
کارها را به نهایت برسانید و در این مسیر صبر داشته باشید!   کنید و 

نخدا هم به این  
َ
ریَقةک  َلوک اسَتقاموا افراد دارای استقامت، وعده مطمئنی داده و فرموده است: َوأ َعَلی الَطّ

( مقام معظم رهبری هم در تعبیری این مقام استقامت را در مسیر حرکت ۱۶َْلَسَقیناُهم ماًء َغَدًقا )جن/
د که دارید شکست می خورید،  به خوبی تعبیر می نمایند: آن وقتی که می توانید مبارزه کنید، وقتی دیدی

باز هم مبارزه کنید تا برسید به آن لحظه ای که دیگر یقین می کنید که هان! حتمًا شکست خواهید خورد، 
که یقین دارید حتمًا شکست می خورید باز به تالش و کوشش  کنید. وقتی در آن لحظه ای  باز هم مبارزه 

و فت آن وقت پیروزی  ادامه دهید.  تقریبًا نظیر همین و مبارزه خود  قرآن  آیه  تان خواهد شد.  ح نصیب 
رُ  ُبوا َجاَءُهمأ َنصأ ُکذک ُهمأ َقدأ  َنّ

َ
وا أ ُسُل َوَظُنّ َأَس الُرّ َتیأ َذا اسأ ی إک

که َحَتّ گوید یا تحقیقًا. می فرماید  َنا مطلب را می 
یَن ) مک رک ُمجأ مک الأ َقوأ ُسَنا َعنک الأ َي َمنأ َنَشاُء َواَل ُیَرُدّ َبأأ  ( 110یوسف/َفُنجکّ

 اضطرار و توسل  ▪
که قدرت تصرف در موجودات تحت تصرف  بر اساس قاعده فاعلیت در عالم، هر موجودی فاعلیتی دارد 
که قدرت تصرف در او را دارد. بر این اساس، بعد  خود را دارد. و البته هر موجودی فاعل باالتری هم دارد 
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ای های ناشناختهها و نیز راهبست وسط مجاهد، بناز به کارگیری همه ظرفیتها برای مجاهده در راه حق ت
با توسل، توسط فاعل باالتر قابل  آنها نیاز به ظرفیت بیشتری دارد؛ این ظرفیت  از  که عبور  وجود دارد 
افزایش است و البته شدت این افزایش ظرفیت، به شدت اضطرار متوسل ربط مستقیم دارد. فرماندهان 

ری، شهید زین الدین، شهید خرازی و ... نمونه هایی از ظرفیت های جوان جنگ مانند شهید حسن باق
افزایش یافته هستند که در سنین جوانی، بدون داشتن سابقه قابل توجه، توان ساخت تشکیالت و اداره 

داشته را  نفری  هزار  ده  بعضا  والفجر لشکرهای  عملیات  عملیات  حین  در  الدین  زین  شهید  ،  3اند. 
گر نماز شب تا حاال برایمان مستحب خواند و مییفرماندهانش را فرا م گوید: »کار سخت شده است ... ا

[. و این یعنی به اعتقاد این فرمانده برجسته نظامی در دوران دفاع 11بود، از االن به بعد واجب است« ] 
رد توسل ها و یافتن راهکارهای جدید به راهبمقدس، افزایش استقامتها، باز شدن فکرها، افزایش ظرفیت

 و اضطرار نیاز دارد.  
 آثار باورهای جهادی در رفتار حکمرانی  -5

کامل آثار باورها بر ابعاد مختلف حکمرانی نیاز به پژوهشی مفصل دارد ولی به طور  بررسی همه جانبه و 
(  3ها و ) ها و رقابت( ارتباطات، همکاری2های استراتژیک، )گیری( جهت 1توان در )خاص آثار باورها را می

کرد.  ها و خروجی گیریتصمیم  ها مشاهده 
ک، به دو نوع جهت گیری استراتژیک اشاره می شود که به طور کامل در  در ادبیات مدیریت استراتژی (1

حکمرانی، قابلیت بازتعریف و بومی سازی دارد. جهت گیری استراتژیک فعال و انفعالی که وقتی با دو 
گیری استراتژیک فعال با عقالنیت و تهاجمی   عاملیت عقالنیت و تهاجمی ترکیب می شود، جهت 

گیری استر کم مشخص میزیاد و جهت  : 1385شود. )دیوید،  اتژیک انفعالی با عقالنیت و تهاجمی 
گیری استراتژیک از نوع عقالنیت و   که در فضای درگیری جبهه حق و باطل جهت  ؟؟( بدیهی است 

تصميم گيری ها

رابطه ها، همکاریها و رقابتها

جهت گيری های استراتژیك

 ی و ابعاد خاص حکمران یجهاد یباورها -2 ریتصو
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گیری، استراتژیک، عقالنیت و تهاجمی، در   تهاجمی زیاد خواهد بود؛ هرچند همه واژه های جهت 
 و ملی باید بازتعریف و متناسب سازی شود.  الیه حکمرانی و سطوح جهانی

رابطه (2 و شکلمبنای  تقویت گیری همکاریها  اساس  بر  این  در  رقابت مخرب  و  رقابت سازنده  ها، 
مناسبات جبهه حق و تضعیف جبهه باطل تعریف می شود و در این چارچوب چینش و جایابی 

 بازیگران عرصه حکمرانی، رفتاری متفاوت خواهد داشت. 
مقاومتتصمیم (3 با   ، استثمار و  استکبار  ازاله  و  و عدل  اقامه حق  برای  نظام حکمرانی  در  ها،  گیری 

های مختلفی روبرو خواهد بود و برای عبور از آنها باید تصمیمات سختی گرفته  ها و بحرانپیچیدگی
کشور همکار یا بازی گران شود. در سطح حکمرانی جهانی، اثر یک تصمیم ممکن است استقالل یک 

فهم   لذا  بالعکس!  و  بشود  آن  سقوط  و  سرنگونی  باعث  حتی  یا  کند  تضعیف  را  ای  منطقه  فعال 
برای اخذ تصمیم درست در لحظه درست، ضروری  باطل،  و  مختصات عمیق درگیری جبهه حق 

 است.
 

 جمع بندی 
با الفاظ و  واقعیت حکمرانی در دنیا مسالمت آمیز نیست. بلکه در واقع یک جنگک پنهانک پوشانده شده  

کامال نرم به تسخیر خود در می آورد. نمونه هایی مانند   که ملتها و دولتها را به آرامی و  اصطالحات است 
کشورهای   حکمرانی  در  تغییر  برای  جهانی  بانک  استثماری  منطق  این  از  ای  نشانه  خوب،  حکمرانی 

 ضعیف است. 
تشتکیل این جبهه یک ضترورت استاستی   در این میان فهم منطق جنگ حق و باطل در عالم و تالش برای

برای بازستتتتازی ادبیات بومی حکمرانی و توستتتتعه آن حکمرانی های همستتتتو می باشتتتتد. باورهای رایج یک 
عتامتل پیش برنتده استتتتتاستتتتتی یتا متانع گستتتتتترده در برابر حکمرانی هتای معتارض بتا جریتان موجود، تلقی می  

مداد الهی در صورت مبارزه، قوام بخش رفتارهای شوند. در حکمرانی جبهه حق، باور به مبارزه و باور به ا
حکمرانی و شتتتتکل گیری حکمرانی مجاهدانه استتتتت اما برای تحقق آن، باید اوال مبارزه با دشتتتتمن محقق 
شده باشد و ثانیا، اعتقاد به »ما می توانیم«، صدق در جهاد، استقامت و پایداری، اضطرار و توسل وجود 

ار باورها بر ابعاد مختلف حکمرانی نیاز به پژوهشتی مفصتل دارد ولی به داشتته باشتد. هرچند درک کامل آث
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ها  ها و رقابت( ارتباطات، همکاری2های استتتتراتژیک، )گیری( جهت1توان در )طور خاص آثار باورها را می
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