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 چکیده
 ةتوانقد موانقم مقا قن انققالظ  نوقام و جامعقمقياست و در صورت تحقق،  اسالمي  ةفرهنگ پيشرو و غيرایستا در جامعفرهنگ جهادی یک 

از آورد. اجقرا در ة قه عرصق   عقد از شناسقایيكقرد و  زیقا يرا ارهای مطلقوظ آن  اید شاخص  اسالمي را از ميان  ردارد.  رای تحق، این مهم
كقرد. مقداری و اااعقت از رهیقری اشقاره توان  ه  صيرت  عمن  هنگام  اخالص  استقامت  تکليفميی  های فرهنگ جهادترین شاخصمهم

هقد  ها را  ررسقي كنقد.   این شاخص«تحليليق  توصيفي»های مقام معوم رهیری و  ا روش كيد  ر فرمایشكوشيده است تا  ا تأاین نوشتار 
  های رهیر انقالظ است تا الگویي  رای رفتارهای اجتماعي در نوام اسقالميرمایشاز ف «فرهنگ جهادی»های این پژوهش استخراج شاخص

های فرهنقگ سياسقي و فرهنگ سياسي ما شود شاخص ةاگر الگوی فرهنگ جهادی وارد حوز رای نمونه  قرار گيرد.   ویژه در  خش سياسي ه
هقای فرهنقگ جهقادی ترین شاخصمهم كه از  شده های گفتهرشد خواهد داشت. نتيجه اینکه شاخص چشمگيرای گونهمشاركت عمومي  ه 

 اسالمي را  رای رسيدن  ه سطح مطلوظ یاری رساند. ةنوام و جامعتواند است ميدر نگاه مقام معوم رهیری 

 ها.فرهنگ  جهاد  فرهنگ جهادی  شاخص: هاكليدواژه
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 مقدمه
ی شقکن فقرد  ه منحصردر پرتو ظهور اسالم  الگوهای اجتماعي 

سقوا قي از  شيكما گرفت كه اگرچه در ميان ملن و ادیان سا ، 

اسالمي  ایقن خورد  اما در  ستر فرهنگ و معار  آن  ه چشم مي

ای پيدا كرده و در مناسیات اجتمقاعي و پيشقیرد الگوها تیلور ویژه

تقرین  وده اسقت. یکقي از مهم مؤثراهدا  كالن جامعة اسالمي 

« جهقاد»یقا همقان « فرهنقگ جهقادی»تقوان این الگوها را مي

هقای دانست.  ا توجه  ه اینکقه اسقالم از ا تقدا  سقياری از قالق 

ن خود را  ه میارزه الیيد و  رتقری خقود را فکری و اجتماعي زما

 ه نمایش گذاشت   دیهي است كقه از سقوی دنياپرسقتان آمقاج 

هجمه و اعتراض قرار  گيرد و از همان زمان تاكنون ناچقار  اشقد 

های گوناگون اجتماعي و سياسي  رای ادامة حيات خود  در عرصه

الگقویي جقامم و  ه میارزه  ا رقيیان  پردازد. این میقارزه نيازمنقد 

شقود. تعیيقر مقي« فرهنقگ جهقادی»اسقت كقه از آن  قه  مؤثر

یعني اینکقه روحيقة ایرقار  تقالش م،قاعف  « فرهنگ جهادی»

ها در یک ملقت میارزه و مقاومت در مقا ن دشمن در همة عرصه

تیدین  ه فرهنگ رایج شقده  مقورد اقیقام عمقومي ققرار گيقرد. 

المي الزمقة ادامقة تمسک  ه فرهنگ جهادی از سوی جامعة اسق

حيات اسالم در جامعه است و  ا توجه  ه تعداد پرشقمار دشقمنان 

تقوان  قدون اسقتمداد از فرهنقگ جهقادی انقالظ و اسقالم نمي

 های انقال ي را سر پا نگه داشت.ای اسالمي  ا شاخصجامعه

ام این است كقه چگونقه ؤس  حام كه اهميت  حث روشن گردید

شقناخت و در جهقت نيقن  قه آن ققدم توان فرهنگ جهقادی را مي

هقا ای مستلزم شناخت شاخصكه شناخت هر پدیده روآن رداشت؟ از

فرهنگ جهادی نيز اگر  خقواهيم آن خصوص و عوارض آن است در 

  موجیات گسترش آن در جامعقه را فقراهم كنقيم  را  ه خو ي شناخته

اخت و  قا شقن اشيم های آن توجه ویژه میذوم داشته  اید  ه شاخص

فراگير شدن این فرهنگ غني و مقاوم را در جامعقه  ةزمين  هاشاخص

فرهنگ جهادی را  اید عنصقری چند عقدی   فراهم كنيم. در حقيقت

 و مرقن اخقالص  های اصقين فرهنقگ اسقالميدانست كه شاخص

كنش و تعامقن  قين ایقن  ةو نحواست  صيرت را در خود جمم كرده 

 ند.كعناصر را  ه خو ي مدیریت مي

های مهقم فرهنقگ ن است كه شاخصآسعي  ر   در این نوشتار

 -العالي مدظلقه -های مقام معوم رهیقری جهادی  ا توجه  ه دیدگاه

چقون همدر  خقش اوم ایقن مقالقه مفقاهيمي   رود. ازایندتیيين گر

. سقپ  شد ررسي خواهد « فرهنگ جهادی»و « جهاد»  «فرهنگ»

های فرهنگ جهادی را  رشمرده و  قه تیيقين آن از یک شاخصیک

 پرداخت.خواهيم دیدگاه رهیر انقالظ 

فرهنقگ  ةآثقاری كقه در زمينق:  اید گفقت  این اثر ةپيشين ارة در

 قه صقورت كلقي  قه فرهنقگ جهقادی  عمدتاًشد جهادی مالحوه 

رای انقد.  قخقودداری ورزیده هالفقهؤمو  هاشاخصهپرداخته و از تیيين 

و مجموعه مقاالت همقایش   حسن  اثر از جهاد تا جهادكتاظ   نمونه

را « كيقد  قر نقوآوری و شقکوفایيأفرهنگ و مدیریت جهادی  قا ت»

ن است كه درصدد  يقان آنوآوری این پژوهش  ةتوان نام  رد. جنیمي

هقای فرهنقگ لفقهؤهای رهیقر انققالظ مشاخص  وده و از فرمایش

 ده است.كرجهادی را استخراج 

 

 مفاهیمتبیین 
 فرهنگالف. 

ها  يان شقده نامهدر لغتكه فرهنگ  از جمله معاني معنای لغوی:

تعلقيم و تر يقت  علقم و دانقش و ادظ  مجموعقه »توان  ه مياست  

اشقاره « آداظ و رسوم و مجموعه علوم و معار  و هنرهای یک ققوم

  1ج   1361معقين  ؛ 19135  ص 13  ج 1333)ر.ک: دهخقدا   كرد

 .(1935 و 1932ص 

در نوقر گرفقت عنوان حد مشترک این معاني توان  هآنچه را مي

ایقن  اسقت. ا  عقد ارزشقي و روحقي انسقان « فرهنگ» ةارتیاط مقول

 معنوی دارد. ةكه فرهنگ  يشتر جنیدهد  ه خو ي نشان ميموضوع 

تققوان تققوافقي  ققين نمققي  در اصققطال  معنااای االاا:   :

شقاید ذین فرهنگ یافت. معنای  شناسان  ر یک معنای واحد ازجامعه

 تواند تا حدی انتوارات ما را از این اصقطال   قرآورده كنقد. فرهنقگ 

ها  هنجارهقا و نوقام اعتققادات یقک جامعقه  ارزش»: ست ازا عیارت

تشقریفات   هامقذاه   ایقدلولو ی  ها  آداظ و رسوممشتمن  ر سنت

« مشترک دیگقرهای ها یا دیدگاهمذهیي  ميراث و ز ان و كليه عادت

 .(13  ص 1325غير از موارد  يان شد )جعفرپور كلوری  

های گونقاگوني اسقت. الیقة سقطحي آن فرهنگ دارای الیه

ها و آداظ و رسوم و قوانين است كه ظقواهر رفتقاری شامن عادت

دهقد. در پق  ایقن الیقة سقطحي  اخقال  و انسان را شکن مي
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 خشد و زیرساخت يها جای دارد كه  ه رفتار انسان عم، مارزش

 آنها اندیشه و تفکر است.

ای در جامعقه دارد كقه فرهنگ در نگاه كقاركردی  نققش عمقده

 خشي  ه رفتارهقا و كردارهقای افقراد جامعقه و ترین آن نواماساسي

دادن  قه تر يت آنها  ر اساس الگوهای هنجاری خقاص و نيقز شقکن

 .همان() شخصيت آنهاست

رای رسيدن  قه تعقاریفي كقه مققام ای  ود  آنچه ذكر شد مقدمه

 اند.دهدانور اراله عنوان یک صاح معوم رهیری  ه

گونقه توضقيح را این« فرهنقگ»  هایيایشان در ضمن فرمایش

 اورهای مردم  ایمان مردم  عقادات مقردم  : فرهنگ یعني»دهند: مي

مقي دارنقد یآن چيزهایي كه مردم در زندگي روزمره  ا آن سر و كار دا

ای  خامنقهحسيني ) « خش مردم در حركات و اعمام آنهاستالهامو 

 (.1353فروردین1

 اورهقا و اعتققادات و آداظ  ةخالصه آنکه فرهنگ را  اید مجموع

دانست كه حركت جمعي یک ملقت را در یقک  هاییو رسوم و ارزش

جهت خاص نوم داده و موقاهر زنقدگي و حيقات یقک ملقت را  قه 

 د.سازشکلي خاص نمایان مي

 

 جهادب. 

مصدر ثالثي مزید  اظ مفاعلقه   در عر ي« جهاد» ةكلم معنای لغوی:

 قه معنقای   در ز قان عر قي« جَهقد و جههقد». اسقت« جهد» ةاز ماد

در وقتقي اما ایقن معنقي ؛ آمده است« ااقت  مشقت  نيرو و سختي»

  معنای تقالش «مجاهده و جهاد»رود در قال   اظ مفاعله  ه كار مي

(. 32  ص 1   ج1331رسققاند )رک: قرشققي  نققج را مي ققا رهمققراه 

  نقوعي «جهقاد»توان نتيجه گرفت كه در معنای لغقوی مي   نا راین

 تالش م،اعف و  ا حداكرر ااقت نهفته است.

هقای رایقج و ایقن وا ه در اصقطال   یکقي از وا ه :معنای اصـالحیي

معاني متفقاوتي را افقاده « جهاد»پركار رد قرآني است. در كار رد قرآني  

كارگيری تمام تقوان در دفقم دشقمن و كند كه یکي از این معاني  همي

(. 111و  113 ص  1  ج 1331راندن اوسقت )ر.ک: راغق  اصقفهاني  

 ه كقار رفتقه  « قتام و جنگ» ه معنای  اگرچه این وا ه در قرآن گاهي

 ذم تمام توان و تقالش و كوشقش شقدید در »اما گاهي نيز  ه معنای 

 (.9939  ص 9 ج  1331آمده است )ر.ک: ایاایالي  « امری

در كار رد قرآني نسقیت  قه « جهاد» ةوا : توان گفتمي   نا راین

د؛ عموم و خصقوص مقن وجقه دار ة  را ط«حرظ»و « قتام»وا گان 

جنگ مققدس و مشقروع  قه  ارة فقط در  سواز یک« جهاد» ةزیرا وا 

 ةكقه وا درحالي  شقده اسقت و هميشه سقتایش و تحسقين كار رفته

كه این اعمام  ه ح، و در راه خدا  اشد   جز آنگاه« قتام»و « حرظ»

 ستایش نشده است.

مختص معنای جنگ نيسقت   لکقه « جهاد»ة از سوی دیگر  وا 

كارگيری نيروهقا  اعقم از فيزیکقي و هرگونه تقالش و  قهة در ردارند

 نيتقأمرواني اسقت و حتقي صقر  مقام در كارهقای خداپسقندانه و 

كقه میقارزه  قا چنقان؛ شوديمناميده « جهاد مالي»های نوامي هزینه

 شقوديمقخوانده « جهاد اكیر»ی شيطاني هازهيانگهواهای نفساني و 

 .(31 و 31  ص 1351)حسيني  

ة معنای جهاد  جهاد  ا شمشير و تفنقگ هم»ور رهیر انقالظ  از من

كه نيست  هر تالش شما یقک جهقاد اسقت. جهقاد یعنقي: مجاهقدت 

(. در نهایقت  1333 همن 15ای  )حسيني خامنه« كردن و تالش كردن

كنند كه  توانقد وجقه جقامعي ایشان  رای جهاد معياری را مشخص مي

را مقراد  « جهقاد»ایشقان   ين همة معقاني اصقطالحي جهقاد  اشقد.

دانند و آن را  ه معنقای تقالش پرنيقرو در در ز ان فارسي مي« میارزه»

كنند.  نا راین  جهقاد و میقارزه مقا ن یک مانم یا یک دشمن تعریف مي

نيست  اگرچه  ر جنگ نيز ااقال  « جنگ مسلحانه»همه جا  ه معنای 

 (.1323آ ان  13ای  شود )حسيني خامنهمي

اوم اینکققه در  :دو شققاخص در میققارزه ضققروری اسققت  این نققا ر

دوم اینکه در مقا له  ا دشقمن  اشقد ؛ میارزه جدّ و جهد و تحرک  اشد

 .(1333شهریور 13همان  )

ة علمقي  میارزاز دیدگاه مقام معوم رهیری  انواع میارزه مشتمن  ر 

 ندی   قه مطیوعاتي  سياسي  اقتصادی و نوامي است و در یک تقسقيم

ة همقگقردد و وجقه مشقترک ة پنهان تقسقيم مقيمیارزة آشکار و یارزم

 (.1326تير 19اقسام میارزه  مقا له  ا یک خصم است )همان  

 قه « جهقاد»تقوان نتيجقه گرفقت كقه مي   نا  ر آنچه گفته شد

یي اسقت. هامؤلفقهدر ز ان فارسي  قوده و ققالم  قه « میارزه»معنای 

و دوم    قا  يشقترین تقوان  اشقد ن است كه  ذم تالشآ اولين مؤلفه

 اینکه در مقا له  ا دشمن صورت  گيرد.

 ه ایقن « جهاد»توان در ارة مفهوم شده  مي ا توجه  ه مطال   يان

عیارت است از: عملقي كقه در جهقت پسقند و « جهاد»نتيجه رسيد كه 

 ارادة الهي   ا حداكرر توان و در مواجهه  ا دشمن صورت  گيرد.
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 فرهنگ جهادی
چقون همای از مفقاهيم ارزشقمندی را  اید آميقزه« فرهنگ جهادی»

و « وقفقققهتقققالش  ي»  «رزمنقققدگي»  «جهقققاد»  «فرهنقققگ»

كه یک مفهوم  رخاسقته از   دانست. این مفهوم« دهي  هينهسازمان»

تشقيم و در  ةاور خاص در گسقتر  ه  های اصين اسالمي استارزش

 مشاهده است. دوران معاصر در قال  انقالظ اسالمي قا ن

 قار سو  فرهنگ جهادی عنصری است كه از یک : توان گفتمي

ای از  اورهقا و اعتققادات و آداظ و یعني هم مجموعقه؛ داردي فرهنگ

دهنده  قه حركقت جمعقي یقک ملقت در رسوم رایج است و هم نوم

نمایانگر مواهر زنقدگي و حيقات    ه عیارت دیگر. جهتي خاص است

ارزشقي متعقالي و   سقت. از سقوی دیگقریک ملت  ه شکلي خاص ا

  دیگقر  يقان رسقاند.  قهاسالمي مانند جهاد را در جامعه  ه فعليت مي

ایرار  تالش م،اعف  میقارزه و  ةیعني اینکه روحي« فرهنگ جهادی»

ها در یقک ملقت تیقدین  قه عرصهة مقاومت در مقا ن دشمن در هم

  در ایقن صقورتفرهنگ رایج شده و مورد اقیام عمومي قرار گيقرد. 

میارزه هرگز اعم شکسقت  ةآمادن است كه ملت آاین فرهنگ  ةفاید

هقا در مقا قن ایقن ملقت و توائقه هادشمني ةرا نخواهد چشيد و هم

 .(1353مهر 11 نقش  ر آظ خواهد شد )همان 

 

 ابعاد فرهنگ جهادی
يسقت  فرهنگ جهادی مختص زمان جنگ و ميدان جهقاد نوقامي ن

توانقد نياز یک ملت مي ی مادی و معنوی موردهاعرصه ة لکه در هم

 ةگاهي ممکن است ایقن میقارزه در عرصقروی   دینتأثيرگذار  اشد. 

امقا   شقودگفته مقي« نوامي»یا « جهاد رزمي»رزمي  اشد كه  ه آن 

جهقاد »سياسقي  اشقد كقه  ةممکن است گاهي این میارزه در عرصق

فرهنگي نياز  ه مجاهقده  ةو گاهي در عرص  گيردشکن مي« سياسي

 .(1339خرداد  13 نماید )همان رخ مي« جهاد فرهنگي»است كه 

جهاد در عرصة سازندگي  دیپلماسي  علمقي و ماننقد آن نيقز 

گرفته از روحية جهادی در یک تصور است كه همگي نشئتقا ن 

ای كقه ذكقر آن ملت انقال ي و مسلمان اسقت. در نهایقت  نکتقه

ست این است كه گاهي  قرای فرهنقگ جهقادی خالي از فایده ني

  «فرهنقگ رزمنققدگي»  «فرهنقگ  سقيجي»تعقا يری همچقون 

رود كه و مانند آن  ه كار مي« فرهنگ میارزه»  «روحية جهادی»

 همگي میين فرهنگ جهادی است.

 های فرهنگ جهادیشاخص
 اخ ص. 1

زیقرا شاخص فرهنگ جهادی دانست؛  نیترياساسرا  اید « اخالص»

یکي از اسقرار الهقي اسقت كقه خداونقد آن را در دم خاصقان و   الًاو

: جیرليقن از جانق  نقدفرمود پيامیر خدا. دهدن خود قرار ميامحیو 

خیر داد كه اخالص سرّی از اسرار مقن اسقت و  -عز و جن -خداوند 

محمقدی ) سقپارميمقمن آن را  ه دم  ندگاني كقه دوستشقان دارم  

سققایر   اخققالص ةدر سققای  اًيققثان(. 362  ص 3  ج 1325ی  شققهریر

چقون » :فرماینقدمي امقام علقي. هقا امکقان تحقق، دارنقدشاخص

. (321  ص )همقان  صيرت روشقني گيقرد ةاخالص تحق، یا د  دید

تواند  ر اخالص اثرگقذار ها نيز ميسایر شاخصاین در حالي است كه 

 (.1325آذر  1 ای خامنهحسيني  اشد )

یا يم كه اصن اخقالص  قه معنقای درمي  غت ا مراجعه  ه اهن ل

  1339 سقتاني  اسقت )« چکيده  عصاره   رگزیده و صافي هر چيقز»

آن  ةدهندنشقان  كار رد این كلمه در امور معنوی و عیقادت(. 31ص 

است كه  اید نيت فرد در انجام عمقن معنقوی  خقالص و  رگزیقده و 

حقيققت »  يراغق  اصقفهان ةمحض  رای خدای تعالي  اشد.  ه گفت

ی اخالص در پرستش  تیری و دوری از هر چيقزی غيقر خقدای امعن

ریقا  ي  روازاین(. 619ص  1  ج 1331)راغ  اصفهاني  « تعالي است

تقوان  ودن و منزه و پاک  ودن عیادت از هقر عيق  و نقصقي را مقي

در توضققيح (. 31  ص 1339دانسققت ) سققتاني  « اخققالص»مققراد  

ایقن تعریقف :  ایقد گفقت  اراله داده است فرهنگ ابجدیتعریفي كه 

كه اخقالص در حاليدر  ن نشدهیتفکيکي  ين حسن فعلي و فاعلي قا

کردن عباراناع ععب ر ع عپاک»و   دارای حسن فاعلي است  حقيقت

 .ن نست«ع خالص»ر عبایدعمد نفعباع«عنقص

ن است كه انسان كقار را آ ه معنای « اخالص»  از منور رهیری

انسان مخلص    نا راین. وظيفه انجام دهد عش، انجام  رای خدا و  ه

 رای هوای نف  و رسيدن  ه مام و ثروت یا مقام و نام نيک كقاری 

ی نفسقاني در نيقت او هقازهيانگدهد و ق،اوت تقاری  و را انجام نمي

الیي و تقأثيری نقدارد و رذایلقي ماننققد حسقد  امقم  حقرص  زیققاده

كقه درحالي  انجام عمن قرار گيرد ةانگيزتواند  رای او الیي نميافزون

حسقيني كنقد )وظيفقه محقق، مقي كار را  رای خدا و محض انجقام

 (.1336آذر 9 ای خامنه

كقه   معوم له اخالص را پایقه و اسقاس كقار  سقيج ا  ا این معن



  42 یمقام معظم رهبر شةيدر اند یفرهنگ جهاد یهاشاخص یبررس
 

 

 

داننقد و  ارهقا مقياست  عنوان الگوی  رتر فرهنگ جهادی مطر   ه

عنوان یکقي د كه  اید اخالص را  قهكننخطاظ  ه  سيجيان تأكيد مي

مرن  صيرت و عمقن   از عناصر موفقيت در جهاد در كنار سایر عناصر

تقا جقایي كقه عمقده   (1325آ قان  1 هنگام  ه كار گيرنقد )همقان  

ویژه دوران دفقاع  قه  موفقيت نيروهای جهادی كشقور را در گذشقته

ان  يق  صقراحت قه داننقد و در عامن معنقوی اخقالص مقي  مقدس

دارند كه اگر اخالص و عامقن معنقوی را از نيروهقای نوقامي مقا مي

 .(1333آذر 11 ماند )همان چيز  رایشان  اقي نمي گيرند هيچ

های اصقين و اساسقي شاخص اخالص یکي از شاخص   نا راین

 ةهقا و سقيرفرهنگ جهادی است كه ریشه در تعاليم قرآن و فرمایش

جهقادی فاققد محتقوا و معنقای  دارد و  دون آن فرهنگ  يتاهن

 اصلي خودش خواهد  ود.

 

 تکلیف مداری. 2

« وظيفه  دستور و كار واجق »  كه در فارسي  ه معنای «تکليف»

 قه معنقای « كلفقت»و مصقدر « كلقف»است  در اصن  از مقادة 

ای  قر رساند كه وظيفقهسختي و رنج است و گویا این معنا را مي

انجام آن وظيفه  ه مشقت و سختي عهدة كسي نهاده شود كه در 

  ذیققن وا ة تکليقف( و ایقن مناسقق  1333 يفتقد )ر.ک: دهخقدا  

های فارسي است كه آن را نامهمعنای كلمة تکليف در  ع،ي لغت

  ذیقن 1361)معقين   انقدكردهمعنا « رنج افکندن و  ار كردن» ه 

وا ة تکليف(. در اصطال  شرعي نيقز  قه امقوری كقه شقخص از 

گوینقد.  قه مقي« تکليقف»رع موظف  ه انجام آن است سوی شا

 ه معنای كهلفت را  ر دوش « تکليف»فرمودة مقام معوم رهیری: 

مکلِّف  و انسقان  رتقرین  نیتر زرگكسي  ار كردن است  و خدا 

 (.1333تير 11ای  مکلَّف است )حسيني خامنه

مردم در قیام حکومقت  ةدر اصطال  سياسي نيز تکليف  ه وظيف

اما در كنار . شودلزوم رعایت قوانين و مقررات آن حکومت گفته ميو 

« تکليقف»های فرهنگ جهقادی از وقتي در ميان شاخص  اینها ةهم

مقصقود احسقاس وظيفقه   آیدسخن  ه ميان مي« محوریتکليف»و 

هقای هر انسان مسلمان انقال ي و مجاهد نسیت  ه انققالظ و آرمقان

ن احساس وظيفه شخص را  ه ميدان دفقاع ای كه ایگونه هاست  آن 

از انقالظ و حركت در مسير انقالظ و جهاد در راه خدا هقدایت كنقد. 

شخص دارای یکي از عناصر مهم روحيقه و فرهنقگ   در این صورت

 )همقان سقت را در حد اعقالی آن دارا اجهادی  وده و معنویت و تقو

ساسي در زندگي ا ةمقام معوم رهیری نقط  روازاین. (1362خرداد 12

داننقد كقه ح،قرت را این مي امام خميني ةانقال ي و رفتار مجاهدان

چيز  رایش غير شد و هيچالهي و تکليف شرعي محو مي ةارادامام در 

 .(1362خرداد  15 از انجام تکليف مطر  نیود )همان 

یقک اصقطال  در اد يقات انقال قي و   در عصر انقالظ اسقالمي

گردیقد و  يان مقي یافت كه از قوم امام خمينيسياسي اسالم رواج 

)موسقوی «  ه نتيجه مأمور ه تکليف هستيم و نه  مأمورما »آن اینکه 

كه حاصن نگاه  ر    . این اصطال (121  ص 11  ج 1363خميني  

منقتج  ةن است كه نیاید  قه  هانقآحاكي از   و  صير ح،رت امام  ود

ظقایف و تکقاليف الهقي شقانه از زیر  ار و   ودن یا نیودن یک حركت

 لکه  اید نگاه انسان  ه سمت انجام تکليف و وظيفه  اشقد   خالي كرد

چنين نگاهي این است كقه شقخص  ةنتيج. (1362خرداد 12 )همان 

كنقد در صقورت موفقيقت در انجقام وقتي  رای انجام تکليف كار مي

اگرچه  ه مقصود خقود دسقت پيقدا   كنداحساس پيروزی مي  تکليف

نقدارد و چقه  ادر چنين شرایطي شکسقت معنق   نا راین. ند )همان(نک

 قه ظاهر موفقيقت حاصقن نشقود  ه دست آید یا  قه نور موردنتيجه 

شخص از ميدان آزمقون الهقي پيقروز و سقرافراز   انجام تکليف خاار

هقد  نهقایي جلق  رضقای خقدا و ادای    نا راین.  يرون آمده است

یعنقي اگقر شقخص است؛ م  االتر تکليف است كه حتي از پيروزی ه

 قه امقا اگقر ؛   مغلوظ شده اسقتگشت دوراز خدا  یپيروزدر صورت 

هدفش دست نيافت  اما تکليقف خقود را انجقام داد  ایقن پيقروزی و 

 .(1362اسفند  9 پيشرفت است )همان 

الیته این تأكيد  ر انجام تکليقف در دم خقود  اسقراری دارد كقه  قا 

توان  قه  زرگان دین و رهیران وارستة انقالظ ميدقت در رفتار و گفتار 

آن دست یافت. یکي از این اسرار دوری از یأس و نااميدی و شقو   قه 

های اسالمي اسقت.  قر اسقاس حركت و تالش در جهت تحق، آرمان

مدارانة امام راحقن و پيقروان ایشقان  كقه ناشقي از درس دیدگاه تکليف

الهقام گقرفتن از قيقام  اشقکوه و   يقت پيقامیرآموختن در مکت  اهن

است  حتي در صورت شکست ظقاهری و  قاالتر از  ا اعیداهلل الحسين

در راه انجام تکليف الهي   قاز هقم انسقان  وآن  كشته شدن در راه خدا 

مغیون نیوده و  ه هد  اصلي  كه انجام تکليف الهي  قوده  نایقن شقده 

دی نيسقت   لکقه تنها جقای یقأس و نااميقاست. در چنين شرایطي  نه

 شود )همان(.احساس شور و شو  و اميد  ر انسان حاكم مي
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دیگر این نگاه مدد گرفتن از غي  و تکيه  ه خداوند تعقالي  ةنتيج

الهي  ر این اسقت كقه هقر كق  او را  ةزیرا وعد؛ ستوهای او وعده

یا »: یاری كند و  رای او قدم  ردارد خداوند هم او را یاری خواهد كرد

)محمقد:  «أَیُّهَا الَّذینَ آمَنهوا إِنْ تَنْصهرهوا اللَّهَ یَنْصهرْكهمْ وَ یهرَیِّقتْ أَقْقدامَکهمْ

اید  اگر خدا را )پيامیر و دین و كتقاظ او اى كسانى كه ایمان آورده(؛ 3

كنقد را( یارى نمایيد خدا هم شما را )در رسيدن  ه اهدافتان( یارى مى

 سازد.هاى شما را استوار مىو قدم

مقا مقأمور  قه »گویيم ة مهم الیته این است كه وقتي مينکت

   ه معنای این نيسقت «وظيفه هستيم و نه مأمور  ه نتيجه انجام

كه ما  ه دنیام نتيجه نيستيم و یا كار  يهوده و  دون نتيجه انجام 

گونه كه مکلف  ه تکاليف الهقي هسقتيم  دهيم   لکه ما همانمي

صورت  ه انجقام  نیتريعقالنمکلفيم كه كار را  ه  هترین وجه و 

المقدور   هترین نتيجه از آن كار عاید شود. اما در  رسانيم تا حتي

تری را  كه همقان انجام این كار  مصلحت  االتر یا نتيجة مطلوظ

دهققيم.  نققا راین  نوققر قققرار مققيانجققام تکليققف اسققت  مققد 

محوری منافاتي  ا در نور گرفتن نتيجه و  ه دنیام نتيجقه تکليف

 ودن ندارد   لکه گویای آن است كه اگر ما  ا اخالص  قه دنیقام 

عمن  ه تکليف  اشيم خداوند  هترین نتایج را  رای كقار مقا ققرار 

 (.1351مرداد  6ای  حسيني خامنهداد )خواهد 

مقداری و مهجور ماندن فرهنگ تکليف: توان گفتمي  نهایت در

شقود جامعقه دگرگقون مقي  جواسالمي م ةعمن  ه وظيفه در جامع

ف،قاین و    ه فراموشي نهند و هماننقد قيقام عاشقورا اف،این ر  شده

همقان خواسقت و  ققاًيدقاهن ف،يلت  ه مسل  كشانده شوند كه این 

 .(1331تير 11دشمن است )همان   ةاراد

 

 طاعت از رهبرا. 3

نيقز یکقي از « اااعقت از رهیقر»یقا همقان « پقذیریوالیت»عنصر 

یي است كه موج  پویایي و سقرزندگي فرهنقگ جهقادی هاشاخص

اسالمي  قه سقمت  ةتواند حركت عويم جامعای ميدر هر دوره  شده

عنقاوین   اهدا  آرماني خقود را ت،قمين كنقد.  قرای ایقن شقاخص

مرقن    ر ایقن شقاخص داللقت دارنقد توان یافت كهرا ميگوناگوني 

 مداری.والیتو  پذیریاااعت از رهیری  والیت

اساس نوام اسالمي  ر اااعقت از خداونقد اسقتوار  :گفت توانيم

هاسقت ين نکته تفاوت اصلي نوام اسالمي  ا سقایر نوقامهماست؛ و 

تقوان در ققرآن كقریم این خط فکری را مي .(1322اسفند  6 )همان 

آنجا كه مؤمنان را  ه اااعت از خدا و رسوم فقرا ؛ ام كردوضو  دنی ه

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنهوا أَايعهوا اللَّهَ وَ أَايعهوا الرَّسهومَ وَ أهولِي الْقأَمْرِ »: خواندمي

اید  خدا را اااعت كنيد ى كسانى كه ایمان آورده(؛ ا95)نساء:  «مِنْکهم

ه جانشقينان معصقوم پيامیرنقد( او و صاحیان امرتقان )كق ةو از فرستاد

اِنْ كهنْقتهمْ تهحِیُّقونَ اللَّقهَ فَقاتَّیِعهونِي قهقن » ةشریف ةآینيز اااعت نمایيد. 

داریقد پق   گو: اگر خدا را دوست مى(؛ 31عمران: )آم «یهحْیِیْکهمه اللَّهه

 پيروى كنيد تا خدا نيز شما را دوست  دارد.از من 

پيوستن و وصن شدن دانسقت  و توان را مي« والیت»معنای 

رود  قه معنقای آن وقتي كه در فرهنگ سياسي اسالم  ه كار مي

است كه افراد جامعه هماهنگي و اااعت كاملي نسقیت  قه ولقي 

جامعه  اعم از معصوم یا جانشينان معصوم داشته  اشقند )حسقيني 

 (.1362دی  12ای  خامنه

هقا نوقام شاخص اااعت از رهیری در نوقام اسقالمي  قا سقایر

حاكميقت و سرپرسقتي جامعقه از آن   تفاوت دارد. در نوقام اسقالمي

امقور سقایر  ةخداوند است و هيچ انساني ح، نقدارد  قدون اذن او ادار

خداوند این حاكميقت   ها را  ه دست گرفته یا  ر آنان حکم  راندانسان

ایقن  ةنمونق. (1365تير 13كند )همان  را از مجاری خاصي اعمام مي

رو است. ازآن حاكميت انیيا و المه معصوم  يت الهي در جامعهحاكم

های والیت الهي كه رهیری جامعه رهیری الهي است و  اید شاخص

اااعت از او در راستای اااعت از خداوند  قوده و    نا راین  را دارا  اشد

رهیقری   های غيرالهقيكه در سایر نوامدرحالياست  تکليف شرعي 

ااغوت شمرده    رای حکومتنیودن از سوی خداوند  سی  مأذون ه 

. اسقتشده و اااعت از او در شرایط عادی مسقتلزم شقرک و حقرام 

پيوند و ارتیقاط تنگاتنقگ و : والیت یعني»: توان گفتمي  اوركلي ه

؛ (1362آذر  15)همققان  « و انفکققاکانفصققام  رقا ققنيغمسققتحکم و 

  اسالمي  ا یکدیگر و  ا محور جامعقه ةاجزای جامع ةكه هم امعن دین

سقت كقه یقک اتحقاد و روازاینیعني ولي اتصام و هماهنگي دارند و 

گيقرد. در التال  اعتقادی و همچنين عقاافي در جامعقه شقکن مقي

حتقي   تواند عناصر همسو  ا خود رااسالمي مي ةجامع  چنين شرایطي

م  قه دفقم اققدا  دهكقردر  يرون جامعه و در  قين سقایر ملقن جقذظ 

جامعقه اسقالمي و   توحيقد ةالزم  دشمنان خود نماید. در این صورت

در  را قر (؛ 15)فقتح:  «اَشِدَّاءه عَلَي الْکهفَّارِ رهحَماءه  َيْقنَههمْ»است: والیت 

حسقيني ) انقدكفار نيرومند و سرسقخت و در ميقان خودشقان مهر ان
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کومت و والیت ح ةمسئل:  اید گفت  نجایزا(. ا1362آذر  15 ای خامنه

ای است كقه ترین مسئلهترین و حساسو حاكميت واالی جامعه مهم

ترین مسئله  قرای آن ملقت كنندهو تعيين وده یک ملت  ا آن مواجه 

 .(1365تير 13 است )همان 

از   نا  قه نوقر مققام معوقم رهیقری  منوقور اميرمؤمنقان

 و نوقم»فرماینقد: كقه مقي البحغـ نهجدر « سفارش  قه نوقم»

(  انسقجام اجتمقاعي در 111   ص 1111الیالغقه  )نهج «امركم

حمایت و اااعت از رهیر جامعقه اسقت؛ یعنقي در اقامقة نوقام و 

صورت منوم و یکپارچه عمن كنيقد تقا رهیقر جامعقة حکومت  ه

خو ي از عهدة هدایت جامعه  ه سقمت كمقام  هاسالمي  تواند 

 (.1331اسفند 13   یمطلوظ  رآید )حسيني خامنه

یعني اگر مردم و ملتقي رهیقر ؛ است« عصيان»نقطة مقا ن اااعت 

واسققطة ایققن خققود را تنهققا گذاشققتند و فرمققان او را اااعققت نکردنققد  ه

 (.1333شهریور 13عصيان  شایسته شکست و خذالن هستند )همان  

عدم اطاعـت مشـاهده  هر جادر دوران جمهوری اسحمي نيز 

اعت بـود، كـار بـ  رشـد و اط هر جاشد، فاجع  ب  وجود آمد. 

 .(6939شهريور 02 صحح و خير انجاميد )همان،

 

 بصیرت. 4

. اسقت«  صقيرت»های فرهنقگ جهقادی ترین شاخصیکي از مهم

مواجهه  ا دشمن نياز  ه شناخت عميق، و دقيق، از وضقعيت خقود و 

نيازمنقد   هقای دشقمن رای غلیه  ر دسيسقهروی  .  دیندشمن دارد

را «  صقيرت»شناسان يم. لغتهستخودی  ةجیه  صيرت و آگاهي در

چشقم دم  و  ه معنای  ينایي  دانایي   ينایي دم   ينش  چشقم عققن

کتقه در اولقين ن. (1136  ص 3  ج 1333اند )ر.ک: دهخدا  كرده امعن

سقر  ة ه معنای دیدن  ا دیقد صرفاً«  صيرت»ن است كه این زمينه آ

گقردد. تن شقخص  رمي لکه  ه ميزان زیركقي و تعققن و تفقنيست  

ققدرت »معنقای   نيز  ا اشاره  ه آیاتي از ققرآن كقریم راغ  اصفهاني

راغ  اصقفهاني  ) داندمي « صيرت» ةرا نيز جزو مفاد ماد« ادراک دم

نيز همين معنای درک قلق   قاموسصاح  (. 139  ص 1  ج 1331

  1  ج 1331صحيح دانسقته اسقت )قرشقي  «  صيرت» ةوا  ارة را در

 (.156و  159ص 

های انقال ي  ودن و مقام معوم رهیری  ارها در تیيين شاخص

«  صقيرت»ملزومات مقاومت و جهاد در مقا ن استکیار   ر شاخص 

های انقالظ در مواجهه  قا ارزش نیترياساسو آن را از  دهرتأكيد ك

را  ه «  صيرت»اند. ایشان در یک تعریف ا تدایي  دشمنان  رشمرده

هققا و کققردن راه  اشققتیاه نگققرفتن راه  دچققار  يراهققهگققم ن»معنققای 

ة خناسققان و اشققتیاه وسوسققنپققذیرفتن از  ريتققأثها نشققدن  راهققهكج

(. 1353دی 15ای  )حسيني خامنقه انددانسته« نگرفتن كار و هد 

 دانند:را شاخص اصلي  سيج مي«  صيرت»له شاخص  معوم

و تفهـيم معيار بسيج، بصيرت است و ايمان. ... بصـيرت بـ  ا

كند ك  چگون  یركت كنـد، معيارهـا را چگونـ  تشـ ي  مي

 .(6911آذر  4 بدهد، راه را چگون  طي كند )همان،

دو سطح را «  صيرت»ای، نور رهیر انقالظ  در تحلين شاخص 

توان تحلين و ارزیا ي كرد: نخست سطح اصولي و مقرتیط  قا مي

مقرتیط  قا  يني؛ و سطح دیگر  كه رو نایي اسقت   صقيرت جهان

حوادث و وقایم روز است. در سقطح اصقولي  انسقان در انتخقاظ 

 يني و فهم اساسي مفاهيم توحيدی   ا نگقاه توحيقدی  قه جهان

كه همان هدفمنقدی دنيقا و  شودجهان ایيعت  حایز  صيرت مي

ة نگقاه الزمقایيعت و در نتيجه  انسان است. ایقن نقوع نگقرش 

 ا حوادث گوناگون اسقت. توحيدی است. الیة دوم  صيرت مرتیط 

این  صيرت  ه معنای آن است كه انسان در حوادثي كه پيرامقون 

گذرد و در حوادثي كه پيش روی اوست و  ه او ارتیاط پيقدا او مي

شقکن عاميانقه و  كند  تد ر كقرده  سقعي كنقد از حقوادث  قهمي

 (.1325آ ان  1سطحي عیور نکند )همان  

 تقوانينمقاجتمقاعيِ امقروز   قدون  صقيرت  ةديقچيپدر زندگيِ 

حركت كرد.  صيرت در هد   وسيله  شناخت دشمن  شناخت موانقم 

های جلوگيری از این موانم و  رداشتن این موانقم الزم راه  شناخت راه

 .(1322مهر  19است )همان  

 

 عمل بهنگام. 5

. اسقت« عمن  هنگام»های فرهنگ جهادی شاخص یکي از شاخص

است و هركقدام «  صيرت»شاخص  ةكنندنوعي كامنص  هاین شاخ

ناظر  قه دو  عقد شقناختي و عملقي فرهنقگ جهقادی  - ه ترتي   -

 ه فرد تقوان شقناخت   شناختي ةدر مرحل«  صيرت»هستند. شاخص 

او را موفق،  قه اجقرای « عمقن  هنگقام»و شاخص  د دهميوظيفه 

 ند.كالزم مي ةیعني وظيف  موقم محتوای این شناخت ه

ح، در كنار یقک رهیقر  ةدر اوم تاری  نيز هر جا مردم در جیه
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لحوقات   خود را انجام دهند ةموقم وظيف ه اندتوانستهالهي  ا  صيرت 

اما . سازی رقم خورده و منشأ آثار و  ركات  سياری گردیده استتاری 

در   تشقخيص وظيفقه ا وجود اگر جایي پای مردم یا خواص لغزیده و 

رهیقران الهقي تنهقا مانقده و  انقدندادهموقم الزم اقدام مقت،ي انجام 

از این ف،قا  اندتوانستهو اواغيت  اندرفتهیا  ه مسل    نشين شدهخانه

توان  قه ظهقور مي  نمونهرای  .  رای دنيای خود حداكرر  هره را  یرند

و  منينؤاسالم و همراهقي مقردم  قا پيقامیر  رویگردانقي از اميرالمق

عاشورا و اتفاقات  عد از آن اشقاره كقرد )ر.ک:  ةغص  خالفت و حادث

 .(1339خرداد  13همان  

شاخصي است كقه « شناسيلحوه»یا همان « عمن  هنگام»

كم دسقت -در صورت نیود آن  سایر عناصر نتيجه نخواهد داد یا 

توقم نتيجة مطلوظ از سایر عناصر در نیود آن چنقدان صقحيح  -

ها در مقام عمقن  ها و اخالصزیرا همة  صيرت؛ سدر ه نور نمي

اگر منجر  ه اقدام شایسته در وضقعيت مطلقوظ و زمقان مناسق  

نتيجه  وده یا حتقي ممکقن اسقت نتيجقة عکق   ي عمالًنگردد 

شناسي  دهد.  نا راین  رهیر انقالظ  رای نشان دادن اهميت وقت

 فرماید:در فرهنگ جهادی مي

شـناس را بايد شناخت. اگـر چنانهـ  انسـان وقـت هالحظ 

نباشد، نداند كدام كار را در كجا بايد انجام داد، ممكـ  اسـت 

 .خالاهای بزرگي از انسان سر بزند )همان(

 

 استقامت. 6

های مهم را  اید یکي از مؤلفه« ایستادگي  استقامت و ثیات قدم»

قش مهم فرهنگ جهادی ناميد. این شاخص  كه  ه علت ایفای ن

و « جهقاد»خود در فرهنگ جهادی  گاه مقراد   قا خقود كلمقة 

هقای رود  در حقيقت در كنار سایر شقاخص ه كار مي« مقاومت»

 قه « استقامت»فرهنگ جهادی قرار دارد. ای، تعریف اهن لغت  

ایسققتادگي  پایققداری  ثیققات و سققکون و آرامققش )ر.ک: »معنققای 

 ققوده و « ایسققتادگي كققردن( و 3151  ص 3  ج 1333دهخققدا  

شود )ر.ک: نيز از آن استفاده مي« مقاومت در  را ر چيزی»معنای 

 (.199  ص 1  ج 1361معين  

قا قن استقامت و ثیات قدم یکي از مفاهيم ارزشمند و روی   دین

تا جایي كه قرآن كقریم گقاهي   ویژه در فرهنگ اسالمي است توجه

اِنَّ »: خوانقد ر اریق، حق، مقي آنان را پایدار  در ستایش اهن ایمان

الَّذینَ قالهوا رَ ُّنَا اللَّهه ثهمَّ اسْتَقامهوا تَتَنَزَّمه عَلَيْهِمه الْماَللِکَقةه ااَلَّ تَخقافهوا وَ ال 

  تردیقد قي(؛ 33)فصقلت:  «كهنْتهمْ تهوعَدهونَ تَحْزَنهوا وَ اَ ْشِرهوا  ِالْجَنَّةِ الَّتي

 ةاست  سپ  )در مرحلقهلل روردگار ما اكساني كه )از ته دم( گفتند: پ

غيیقي   دیيقتأ)در دنيا  ه نحو  آنهادند فرشتگان  ر ورزیعمن( پایداری 

یا در وقت مرگ  یا هنگقام  رانگيختقه شقدن از قیقر( فقرود آینقد )و 

( هرگز مترسيد و غمگين نشوید و شما را مژده  اد  قه  هشقتي :گویند

 شدید.كه )در دنيا( وعده داده مي

كه مؤمنان  گرفتهرا  ه این معنا « استقامت» ه ایاایاليعالم

منحقر  نشقده و رفتقاری  اندداده ه حقانيت آن شهادت  آنچه از

  1331دهند )ر.ک: ایاایقالي  آن یا لوازم آن انجام نمي  رخال 

یعنقي:  يراهقه « استقامت»توان گفت: (. پ  مي155  ص 12 ج

فرامقوش نکقردن )حسقيني نرفتن  خط را گم نکردن و هقد  را 

 (. 1365آذر 11ای  خامنه

را یکققي از « اسققتقامت»مقققام معوققم رهیققری   از ایققن منوققر

شقرط   ی حن مشکالت كشقور و نوقام اسقالمي دانسقتهدهايكلشاه

هقا و میقاني اصلي انقال ي  ودن را پایداری  ر صقراط مسقتقيم ارزش

هقا یقاني و ارزشاسم این پاییندی  ه م ند:قدمعت و داننداسالم ناظ مي

ازجملقه . (1359خقرداد  11است )همان  « استقامت»  در تعیير قرآني

گيقری را گقم نکنقيم. این اسقت كقه مسقير و جهقت  لوازم استقامت

از نققد   خطاهای خقود را اصقال  كقردهدالم همچنين الزم است كه 

 .(1323آذر 11 خاار نگردیم )همان دیگران آزرده

همچنقين  ایقد « امتاسقتق»در خصوص اهميقت شقاخص 

از جملقه  -اجتمقاعي چالش اصلي همة تحوالت  قزرگ»گفت: 

های اصلي این انقالظ یا ایقن گيریصيانت از جهت -هاانقالظ

گيری هقر (؛ یعني جهت1325/خرداد/ 11)همان  « تحوم است

هایي كقه  قرای خقود انقالظ یا حركت انقال ي  ه سمت هقد 

رنقه آن انققالظ از مسقير ترسيم كرده است  اید حفظ شقود  وگ

شقود و اصلي خود منحر  شده  حتي  ه ضد خقود تیقدین مقي

رو  خقدای كنقد. ازایقندرنهایت   رعک  اهدا  خود عمن مقي

فاسقتقم كمقا »فرمایقد: متعام در قرآن كریم  ه پيغمیقرش مقي

)هقود: « امرت و من تاظ معک و ال تطغوا انّه  ما تعملون  صير

اى ) قر عقایقد و اعمقام و گونه كه مأمور شدهپ  همان (؛111

ا الغ دینت( پایدار و استوار  اش و همچنين كسانى كه  ا تو ) ه 

اند؛ و اغيقان نکنيقد كقه او  قه آنچقه  جقا سوى خدا( رو آورده
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را  قه كقار « اغيقان» «اسقتقامت». در مقا ن آورید  يناستمى

كند كه اگر استقامت نکنيد دچار اغيان مي  رده  پيامیر را تهدید

 خواهيد شد؛ زیرا:

كقه هویقت  -ها و منحر  شقدن از راه اصقليگيریتغيير جهت

هاسققت و درواقققم  سققيرت گيققریاصقلي هققر انقال ققي  ققه آن جهقت

ي راه را عقوض كل قه -های اصلي اسقتگيریها همين جهتانقالظ

 ای خامنقهحسيني د )رسهای خود نميكند و این انقالظ  ه هد مي

 (.1325خرداد  11

استقامت و پایداری  ر میاني »شاخص    ا توجه  ه آنچه گفته شد

هقای ترین شاخصیکي از مهم« های اصين اسالم و انقالظو ارزش

 قدون آن جهقاد و مقاومقت : توان گفتفرهنگ جهادی است كه مي

 كند.پيدا نمي امعن

 

 گیرینتیجه
  تقا زمقان حاضقر يعه از زمان پيقامیر اكقرمعامن پویایي و حفظ ش

ویژه  قه  مجاهقدت در  قين شقيعيان ةوجود فرهنگ جهادی و روحيق

توانقد جامعقه را در مقا قن  وده است. این فرهنگ مي  رهیران جامعه

هقا و دشقمنيویژه  ه –شمار پيشرفت مادی و تعالي معنوی موانم  ي

الزم اسقت   ایقن مهقم ایمن كند.  رای دسقتيا ي  قه - هاتوزیكينه

های فرهنگ جهادی در جامعقه احيقا شقود.  قا تمسقک  قه شاخص

مداری  اااعقت اخالص  تکليف: یعني)های فرهنگ جهادی شاخص

تقوان  قه كارآمقدی مقي( از رهیر   صيرت  عمن  هنگام و اسقتقامت

تقوان فرهنگ جهادی اميد  ست. الیته  قرای فرهنقگ جهقادی مقي

آمقد مقي تر  ه نوريان داشت كه آنچه مهمهای دیگری نيز  شاخص

اما جقا دارد پژوهشقگران  قر روی ؛ در این نگارش  ه آن اشاره گردید

راهکارهقای اجرایقي   های آن تمركز كردهفرهنگ جهادی و شاخص

 ند. ررسي كنواكاوی و  يشتر شدن آن در جامعه را 

 بعامن .......................................................................................... 
    قم  هجرت.1111  البحغ نهج

  چ دوم  تهقران  دفتقر نشقری ، اسحميفرهنگ ابجدی  1339م  افرا فؤاد ستاني  

 فرهنگ اسالمي.
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 .دارالکت  االسالميهچ ششم  تهران    قاموس قرآن  1331اكیر  قرشي  علي
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