
 

 

 

مقدس دفاع در علمیه های حوزه و عظام مراجع نقشپژوهشي:  مقاله  

نرم( جنگ بر تأکید با)آینده احتمالي جنگ در آن از گیری بهره و   

 2 جمالی ده دهقان حسن، 1 فیروزآبادیآقایی  سیدحسن

 02/00/79پذیرش مقاله:                                                                                      20/02/79دریافت مقاله: 

 

  چكیده

 8 مدت به و شد آغاز ،1131شهریور11در که جهانی استکبار سرسپردگی به ایران به عراق گسترده تجاوز

 هدم باهدف دشمن ،رود می شمار به حاضر قرن متعارف جنگ ترین سابقه بی و ترین طوالنی یافت، ادامه سال

مراجع عظام  بصیرت با و آگاهانه حضور. نمود عملی را خود جانبه همه تجاوز اسالمی جمهوری مقدس نظام

 بدیل بیفرماندهی  با ، نظام تمامیت از دفاع برای اسالمی امت آحاد کنار درعلمیه  های حوزه و،روحانیت 

 نقش از بخشی مقاله این.کرد خنثی را آنان مذبوحانه های نقشه و ها توطئه ، ایشان از محض اطاعت وامام 

 احتمالی جنگ در را آن از گیری بهره چگونگی و مقدس دفاع در را علمیه های حوزه و عظام مراجع مؤثر

 ای کتابخانه صورت به مدارک و اسناد بررسی با و تحلیلی -توصیفی روش با (نرم جنگ بر تأکید )باآینده

 در را خدا به ایمان و مقاومت و آزادگی و شرف ایران، برای جنگ سال هشت از تاریخ. است نموده تبیین

 های حوزه و عظام مراجع که همچنان کندمی  اثبات را مطلب این آمده دست به کرد،نتایج ثبت خود صفحات

بدیهی است در  جدید دشمن،  ابزارهای با توجه به اهداف و ،اند داشتهدر دفاع مقدس  مؤثر نقش علمیه

 .نمایند ایفا باید گذشته به نسبت مؤثرتریجنگ آینده نقش 

 ،جنگ نرم.آینده جنگ علمیه، های حوزه مقدس، دفاع عظام، مراجعواژگان کلیدی: 

                                                           
 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی 1

 dehghanjamali@Gmail.com )نویسنده مسئول( دانشگاه عالی دفاع ملی یپژوه ندهیآمدیریت  آموخته دانش 2

 

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی 

 9318 زمستان، 78، شماره دهمهفسال 

 5-34، از صفحه ميك مقاله
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 مقدمه
 از کمم  دست که بود عواملی محصول مقدس، دفاع در ایرانمهوری اسالمی ج  تفوق و پیروزی     

 دشمن که عواملی سنخ از عوامل این بیشتر گمان، بی. بود مانده پنهان تهاجم مجریان و طراحان دید

 هرچنمد  بمود  بینی پیش و محاسبه قابل راحتی به او برای صورت، این در زیرا نبود؛ داشت، اختیار در

 و جهانیمان  شگفتی و نمود رخ اسالمی شکوهمند انقالب پیروزی در تر، پیش عوامل، این از بسیاری

 ممورد  تحمیلی جنگ در اما داشت، دنبال به را بزرگ شیطان و جهانی استکبار ناتوانی و سردرگمی

 و منبعم   راهبردهمای  را ها آن باید که است ای گونه به عوامل این ماهیت. گرفت قرار دشمن غفلت

 و علمما  عظمام،  مراجع توسط که نامید (السالم علیهم) بیت اهل سیره و سنت و کریم قرآن از گرفته نشئت

 ممواع،،  بیانیمه،  خطابمه،  قالب در اسالم رزمندگان استقامت و پایداری راستای در علمیه های حوزه

  .برد نام گردید، می بیان عمالً باالتر همه از و...  و تدریس

 در روحانیمت  نقمش  بررسمی  لزوم و آینده های جنگ پیچیدگی اساسی، های چالش از یکی           

 و مراجمع  مقبولیمت  کنار در دفاع مقوله به دهی مشروعیت نقش میان این در است، آینده های جنگ

 .است مدنظر مسائل ترین اساسی از علمیه، های حوزه آموختگان دانش و محصول عنوان به روحانیت

 اسمت  همایی  آموزه و ها مؤلفه مرهون مقدس، دفاع دوران های موفقیت و ها پیروزی اعظم بخش      

 ،هما  آموزه این است بدیهی ،گردید می تبیین و شناسایی روحانیت و عظام مراجع ،فقیه ولی توسط که

  .کند نقش ایفای گذشته از مؤثرتر آینده احتمالی جنگ در تواند می

 مقمدس  دفاع در علمیه های حوزه و عظام مراجع نقش: است این تحقیق اصلی مسئله اساس این بر

  کرد؟ گیری بهره آینده احتمالی جنگ در آن دستاوردهای از توان می چطور و بوده چگونه

  و مقمدس  دفاع در علمیه های حوزه و عظام مراجع نقش تبیین: از است عبارت تحقیق اصلی هدف

 مراجع نقش تبیین -الف: از اند عبارت فرعی اهداف. آینده جنگ در آن دستاوردهای از برداری بهره

 جنگ در علمیه های حوزه و عظام مراجع نقش تبیین -ب مقدس، دفاع در علمیه های حوزه و عظام

 .است فرضیه فاقد مقاله این و است فرعی و اصلی اهداف با متناظر فرعی و اصلی سؤاالت. آینده

 :است بیان قابل زیر موارد در تحقیق این اهمیت

 از گیمری  بهره و مقدس دفاع سال هشت در علمیه های حوزه و عظام مراجع نقش از گیری الگو -1

 .آینده احتمالی جنگ در آن

 .دشمن هجمه هرگونه با مقابله و ایستادگی -2
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 .افزایی بصیرت و اخالقی فضایل رشد -1 

 .اسالم رزمندگان دفاعی روحیه تقویت -4

 .خودکفایی و خودباوری اعتالی -3

 .بسیجی تفکر بسط و تولید -6

  :کرد جستجو زیر موارد در توان می ،(پژوهش عدم صورت در)را پژوهش این ضرورت

 .ماند می پنهان موضوع این در مقدس دفاع القدر عظیم میراث -1

 .شد نخواهد گیری بهره مقدس دفاع بهای گران های اندوخته از -2

 .گردد نمی تبیین اسالمی زندگی سبک از مهمی بخش -1

 خواهمد  الگو بدون آینده های جنگ در علمیه های حوزه و عظام مراجع سازنده نقش ایفای نحوه -4

 .بود

 مباني نظری

  شناسيپیشینه  

در خصوص روحانیت و دفاع مقدس)استان خراسان  ای منطقههمایش  سه،گرفته انجام های بررسیبا 

یک پروژه  تنها نگردیداست.رساله یا مطالعه گروهی با این موضوع یافت  برگزارشدهقم(  و ،تهرانرضوی

دینی در دفاع -فرهنگی های آموزه وپژوهشی توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی با موضوع معنویت 

رشته  بهناقص در رابطه با موضوع  طور به ،مطالبیکثیراالنتشار های روزنامهدر  است. گرفته انجاممقدس 

کتابی با موضوع روحانیت و دفاع مقدس توسط دکتر  1111در سال  شود مییادآوری .نگارش درآمده است

که در آن به ذکر چند مصاحبه و تاریخ  شده چاپسید حسن آقایی  فیروزی در ستاد کل نیروهای مسلح 

  ورت نگرفته است.لذا در موضوع مقاله تاکنون تحقیقی ص شده پرداختهحضور روحانیت در دفاع مقدس 

 مفهوم شناسي 

 رفع یا نظرخواهی برای مردم که نظری صاحب و متفکر شخص :تقلید( مراجع) عظام مراجع -

 مجتهدان به تقلید مراجع یا عظام مراجع(. 127:1183انوری،. )کنند می مراجعه او به خود مشکالت

 در مقلدین و دارند کامل آشنایی دینی مسائل و موضوعات با که شود می گفته الشرایطی جامع

 شود می گفته الشرایطی جامع و مسلم مجتهدان به(. منبع همان. )کنند می پیروی آنان از دینی اعمال

 آنان نظر طبق را خود واجبات و تکالیف و نموده مراجعه آنان به خود تکلیفی امور در مقلدین که

 (12:1183 خمینی، هاشمی بنی. )شد خواهند الذمه بری صورت این در که دهند می انجام
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 ناموس جان، سرزمین، دین، حف، منظور به و دشمن هجوم دفع برای است ای مبارزه :مقدس دفاع - 

 ایران غیور ملت دلیرانه ایستادگی سال هشت پژوهش، این در مقدس دفاع از مراد. اموال و

 استکبار حمایت با و پلید و عفلقی صدام فرماندهی به عراق متجاوز رژیم برابر در اسالمی

: 1186کوشکک، خطیبی.)است متعلقه کشورهای وابسته سران و الملل بین صهیونیزم و جهانی

13) 

 معنای به االسالم حوزه و ثقل مکان و مجتمع ناحیه، یعنی عرب لغت در حوزه :علمیه های حوزه -  

 جهان در رایج اصطالحی علمیه، های حوزه یا حوزه کلمه. است اسالمی نواحی و حدودوثغور

 دانشگاهی ،اصطالح به و دینی علوم تحصیل مرکز معنای به که آید می شمار به شیعیان نزد ویژه به

 از مانده یادگار به گنجینه داشتن اختیار در با که است قدیمه و دینی علوم فراگیری و آموزش برای

 از سیاسی، بعضاً و اجتماعی علمی، های زمینه تمام در را نظیری بی فرهنگ عترت، و نبوت خاندان

 (. 341،6 ج: 1188نویسندگان، شورای. )است گذارده یادگار به خود

 و نماید تهدید جدی خطری را کشوری ملی امنیت و ملی حیات که وقتی  : آینده احتمالي جنگ 

 ملی حیات حف، برای جنگ یا مسلحانه مبارزه باشد، بالاثر تهدید رفع در ها راه همه

 حیات حف، برای گریزناپذیر روش آخرین و مسلحانه مبارزه جنگ، پس است، ناپذیر اجتناب

 با و مختلف های شیوه و طرق به است ممکن جنگ این البته(. 11: 1181 آراسته،. )است ملی

 .پذیرد صورت نوین و گوناگون ابزارهای

 های ویژگی و شرایط دارای بلکه نیست، آن تمامیت به گذشته جنگ تکرار آینده، جنگ

 کشور چند یا و ملی های قدرت آمیز خشونت برخورد آینده، جنگ. باشد می خود فرد منحصربه

. باشد می خود بر دیگری اراده تحمیل از جلوگیری یا دیگری بر یکی اراده تحمیل منظور به

 (16:1183سالمی،)

 اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، های حوزه و شده خارج نظامی حوزه از آینده جنگ حوزه  

. شود می اجرا و ریزی طرح مختلف، های ماهیت و ابعاد در آینده، های جنگ پس گیرد، برمی در را

 متفاوت نیز کشورها آن های توانایی و افتد اتفاق مختلف کشورهای بین است ممکن آینده جنگ

 .باشد... و مجازی فضایی، دریایی، هوایی، زمینی، است ممکن ماهیتی، ازنظر و بود خواهد

 نظام یک موردقبول رفتاری الگوهای و فرهنگی هویت در دگرگونی که است اقداماتی: نرم جنگ 

 جامعه که ای رسانه تبلیغات و روانی و نرم اقدام هرگونه ،دیگر عبارت به. دارد دنبال به را سیاسی
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 نرم جنگ دهد، سوق شکست و انفعال به را آن زور، از گیری بهره بدون و گرفته نشانه را هدف 

 (2:1113،موسوی و دولتی.)رود می شمار به

 ادبیات نظری

 اخیر قرون در روحانیت سیاسی نقش و پیشینه مبارزات  

 سیاسی نقش و مبارزات بیانگر خوبی به اسالم، جهان در اخیر سالة صد های نهضت به نگاهی

 :هاست حرکت این رهبری در شیعه روحانیت ومراجع عظام 

 اسدآبادی؛ الدین جمال سید رهبری به اسالم، جهان بیداری نهضت .1

 شیرازی؛ میرزای رهبری به تنباکو، استعماری ضد جنبش .2

 شیرازی؛ محمدتقی میرزا رهبری به انگلستان، قیمومیت علیه عراق انقالب .1

 سید مازندرانی، عبداهلل شیخ آقا خراسانی، کاظم مالمحمد آخوند رهبری به مشروطه نهضت .4

 طباطبایی؛ محمد سید و بهبهانی عبداهلل

 و کج اندیشان؛ لیبرالیسم علیه نوری اهلل فضل شیخ سیاسی مبارزات  .3

 خان؛ کوچک میرزا رهبری به جنگل نهضت .6

 رضاخان؛ علیه مدرس سیاسی مبارزات .7

 نفت؛ شدن ملی جریان در انگلیس استعماری سلطه علیه کاشانی سیاسی مبارزات .8

 صفوی؛ نواب رهبری به اسالم فدائیان مسلحانه مبارزه .1

 (21:1181الگار،)امام خمینی حضرت رهبری به ایران اسالمی انقالب ،درنهایت و .11

 متفاوت فرماندهی و امام نقش : مقدس دفاع در (العالي مدظله)ای خامنه امام و(علیه اهلل سالم)حضرت امام خمیني نقش 

  مسلح قوای فرماندهی در هیو ال قاطعانه رویکرد و

 آن در قوا کل فرماندهی بود، قوا کل فرماندهی نقش مقدس، دفاع دوران در نقش ترین محوری

 پای جای قدم درواقع( علیه اهلل سالم)امام چون بود، دنیا همه با متفاوت کامالً فرماندهی یک دوران،

 و سپاه ظاهر بر که این جای به و گذاشته( السالم علیهم)طاهرین ائمه و (وآله علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر مبارک

 . کردند می حکومت اسالم رزمندگان فرد های دل بر کند، حکومت لشگر

 کار پای روحانیون، ازجمله جامعه اقشار همه ،(علیه اهلل سالم)خمینی امام حضرت معنوی نفوذ اساس بر

 حجت کردند، ورود فرماندهی در الهی و قاطعانه رویکردی با امام آن وقتی.آمدند مقدس دفاع

 از دفاع و اسالم درراه فداکاری برای کامل شرعی حجت با نیز روحانیت و شد تمام همه بر شرعی
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 بدیل بی و فرد منحصربه استثنائی، نقش از حاکی امر این و یافت حضور درصحنه الهی های ارزش

 (السالم علیهم)اطهار ائمه و (وآله علیه اهلل صلی)اسالم مکرم نبی زمان از تقریباً که بود (علیه اهلل سالم)راحل امام

 (1114غفوری،.)بود نشده تکرار حال تابه

 مقدس دفاع در( علیه اهلل سالم)خمینی امام حضرت رهبری گسترده های ویژگی و ابعاد است بدیهی

 وقت جمهوری محترم ریاست عنوان به( العالی مدظله) ای خامنه امام حضرت و قوا کل فرمانده عنوان به

  .هست جانبه هم و گسترده پژوهش نیازمند کشور،

 و علمیه های حوزه،(العالی مدظله)ای خامنه امام حضرت اقدامات و ها پیگیری و خمینی امام رهبری

 امام. است ها ترین برجسته از مقدس دفاع در تأثیرگذار فرهنگی و معنوی عوامل میان در روحانیت،

 و پرشکوه حماسه آفریدن برای را ملت معنوی و روحی قوای معنوی، نگرشی با خمینی

 فقیهی عنوان به روحانیت مقدس لباس در امام مقدس دفاع در. کرد بسیج مقدس دفاع انگیز شگفت

 نبردی و گرفت قرار مسلح نیروهای کل فرماندهی حساس بسیار و رفیع جایگاه در الشرایط جامع

 از الهام با و استوارش ایمان و خدادادی ذکاوت و باهوش امام. کرد هدایت را فرسا طاقت و سخت

 ابداع نو های شیوه و شگفت تدابیری( السالم علیهم) معصوم پیشوایان سیره و اسالم غنی فرهنگ

 .آمد بیرون سربلند مقدس دفاع کالن هدایت و رهبری آزمون از و کرد

 نیست، ناشناخته که هرچند روحانیت یها ینیآفر حماسه و (علیه اهلل سالم)خمینی امام نظامی رهبری بُعد

 امام حضرت رهبری بخش دارد جا و است نشده بازگو و بررسی بایدوشاید که چنان آن هنوز لیکن

 اگر اما گیرد؛ قرار تری جدی موردتوجه است ایشان الهی – سیاسی مدیریت از گرفته نشات که

 اسالم سپاه مردان دالور نظامی آور شگفت و بزرگ های پیروزی به فقط آن نتایج و آثار به نگرش

 نادیده مقدس دفاع طول در ها انسان معنوی تربیت ارزنده بسیار بعد شک بدون شود، منحصر

 دوره این ساز انسان های درصحنه که سالکی عاشقان و زاهد مجاهدان پرورش است؛ شده انگاشته

 را خدا راه مجاهدان و روسپید را ایران و حف، را اسالم آبروی و کرده طی را صدساله ره شبه یک

 فروغ بازتاب برکت به و مقدس دفاع های میدان که گفت توان می حق به و نمودند افزار سر

 و معنوی های حمایت با و حضور با روحانیت و تقلید مراجع ، علماء واصل، عارف آن های رهبری

 دفاع تاریخ کتاب که شد عاشورا ماندگار و پرشکوه های صحنه کننده منعکس ،آیینه شان یماد

 امام حضرت،اسالمی انقالب معظم رهبر آن بارز مصداق. است مدعا این به گواه و شاهد مقدس

 مقدم خطوط در و ها قرارگاه در روحانی برجستگان از یکی عنوان به که هستند (یالعال مدظله) ای خامنه
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 پشت به ضرورت هنگام در. کردند می ایفاء را خود مؤثر نقش و شدند می حاضر مستمراً جبهه 

 روحانیت،طالب.کردند می برقرار پیوند جمعه نماز سنگر و مقدس دفاع سنگر بین و آمدند می جبهه

 اقیاشت و شور با انحاءمختلف به،جهاد و تقوا عرصه رادمردان آن از یتأس علمیه،به یها حوزه و

 .افتندی یمسال دفاع مقدس در میادین جنگ حضور  8 طول در زائدالوصف

علیمه   اهلل یصمل )پیامبر اعظممطلع سخن را به کالمی از : مصادیق حضور مراجع و آیات عظام در دفاع مقدس  -

،کسی است که با شمشمیر و زبمان   یمانبااشخص  :ان المومن مجاهد بسیفه ولسانه،کنیم یم،آغاز وآله(

مراجع و علما، از مصادیق بمارز   که ییازآنجا (.4، 71:ج 1171.)عروسی حویزی،جنگد یمخدا  درراه

مام .اکننمد  یمم جهماد و دفماع ایفمای نقمش      یهما  عرصمه این سخن گهربارند، بدیهی است نسبت به 

همای رزم و خطمر    لزوم حضور روحانیمت در عرصمه  این نقش و  دربارهبسیجیان و فرمانده کل قوا 

 د:نفرمای می

ایران  اآلن کهاند باید محفوظ بماند، لکن  مسئله فقه به همان نحوی که مشایخ درست کرده

هایشان  طور موقت آقایان باید به خدمت ها به اهل علم احتیاج دارد اگرچه به واسطه گرفتاری به

ها به خاطر حف، اسالم  ادامه دهند و درست است که تحصیل فقه در اولویت است اما همه این

ن را تشویق ها بروند و رزمندگا است و امروز اگر برای حف، اسالم احتیاج باشد که آقایان به جبهه

 (16 ،18ج: 1178بنمایند باید این کار را انجام دهند. )امام خمینی، 

با عنایت به تأکید حضرت امام، حضور در  یعپرافتخار تشمکتب های  عالمان دین و فرزانگان حوزه

دانستند. همدلی با فرماندهان، همراهی با رزمندگان به گاه  های جنگ نبرد را بر خود فرض می جبهه

تفقد و دلجویی از رزمندگان و تقویت روحیه رزمی آنان ازجمله پیامدهای این حضور بود.  خطر،

 های رزم شتافتند نام حضرات آیات در بین خیل بزرگانی که به شوق جهاد و ادای تکلیف به میدان

شهیدان شاهدی  قاضی دزفولی وبهاءالدینی، میرزا جواد تهرانی، فاضل لنکرانی،عالمه عسکری،

و عالمانی چون  ،محالتیآبادی بهشتی، مدنی، صدوقی، اشرفی اصفهانی، شاه ،یبدستغ یدهشچون 

های ملت  های درخشانی در سپهر رشادت کوکب سان به ،حائری،طاهری و... مشکینی، هاشمی

 :شود یمدر اینجا به ذکر چند مورد از نقش آیات عظام اشاره مسلمان ایران هویدا است.
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 یها جبههاز  گوناگون های یبانیپشتایشان ضمن :)قدس سره الشريف(گلپايگانی  یالعظم اهلل تيآ-9

: فرمایند یم ای یهاطالعرزمندگان اسالم طی  های یروزیپپس از اعالم یکی از  1161جنگ، در سال 

در این موقع که بشارت پیروزی رزمندگان فداکار و نیروهای مسلح اسالم قلوب مسلمین را 

ها در جهاد فی سبیل اهلل  های آن مسرور ساخته با تقدیر و تجلیل از رشادت و مردانگی و جانبازی

و دفاع از نوامیس مسلمین و مرزهای اسالم که الحق باع  افتخار و سرافرازی شده است و با 

 (        2، 7/7/61ألت پیروزی کامل اسالم بر کفر و استکبار. )روزنامه کیهان مس

از  جانبمه  هممه  همای  یتحمامعظم له در مورد لزوم : )قدس سره الشرريف( اراکی  یالعظم اهلل تيآ-2

: نظریه من هم مثل آقای خمینی است. آقمای خمینمی و   فرمایند یمرزمندگان در دفاع مقدس چنین 

نظرشان این است که هرگاه اسالم درخطر باشد باید تمام مسلمانان در مقام دفاع برآینمد.  همه علما 

خواهنمد   دسمت همم داده و ممی    به تواند در این عصر و زمان دول خارجه تماماً دست هر کس که می

کلی کلمه اسالم را از میان بردارند. جنگ همان دفاع اسمت و پاسمداران    اسالم را سرنگون کنند و به

ها مؤید و منصمورند   کنند و همه آن م همان جنگجوها هستند که از این حقیقت اسالم حمایت میه

  (13، 126: 1161إن شاء اهلل. )سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

فاضممل   العظمممی اهلل یممتآ حضممرت:(یررهاهلل عل )رحمررهیفاضررل لنكرانرر العظمرری اهلل يررتآحضرررت  -3

 یمت کمرده، در تقو  یاسالم سمپر  بخش یاتحفرهنگ  یاعتال یررا در مس ی، عمر(یهاهلل عل )رحمهیلنکران

در  یمز در دوران اختنماق و ن  (یمه عل اهلل سمالم )ینیحضرت امام خم یبه رهبر  یرانمبارزات ملت مسلمان ا

و هممواره بمه اممام و راه اممام      ننموده یقهمضا یتالش یچاز ه یاسالم ینظام مقدس جمهور یمتحک

 26 یخبمه مناسمبت ارتحمال معظمم لمه در تمار       یتتسمل  یامپ((یالعمال  مدظله)یا خامنه)امام  وفادار ماندند.

 (86خرداد

در طول دوران دفاع مقدس، گرممابخش محفمل انمس رزمنمدگان      یشانو کالم نافذ ا یمیصم چهره

 یبمه فرمانمدهان دفماع مقمدس، فرامموش ناشمدن       یشانا یژهو یتنبرد بوده، محبت و عنا یها جبهه

در دوران دفماع   یمت روحان یجدر بسم  شخصماً نبمرد،   یها جبهه یمعنو یتعالوه بر تقو یشاناست.ا

 یمز را از حوزه مقدسه قم و ن یوناز روحان یادینموده  ، جمع ز یفارا ا بدیل یب و مؤثرمقدس نقش 

 (  1186خرداد27:یوزمهر ن یتداشتند.)سا یلنبرد گس یها جبههاز سراسر کشور به 

بموده   یمت روحان یجفرمانده بسم  ینو اول یضیهف یهدر مدرسه علم یتروحان یجبس گذار یانبنله  معظم

 یجبمود بسم   یشاز مراجع دوران خمو  ینکهباا، (یه)رحمه اهلل علیفاضل لنکران العظمی اهلل یتآ است مرحوم
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 کمرد.  یمم  یقها شکل داد و در دروس خود طالب را به حضور در جبهه تشو را در حوزه یتروحان 

بمزرگ بمه شممار     یاز علمما  ینکمه باوجودا یشمان . اکردند یم یداها حضور پ در جبهه یمعظم له گاه

احتمال کشته شدن وجمود داشمت، در    هرلحظهکه  یاتعمل یها اما اصرار داشتند در شب آمدند یم

 اهلل یمت آ) یشمان خط مقدم حضور داشمته باشمند و باعم  قموت قلمب رزمنمدگان بودنمد. فرزنمد ا        

 فرمودنمد  ی: امام به مرحوم والد مما مم  گوید یم یا خاطرهدر ضمن نقل  (،یفاضل لنکران محمدجواد

تما   یمد داده بود به ممردم بگوئ  یداز هزار شه یشب یدجنگ را تا آن موقع که شا یروحان یآمار شهدا

است.)فاضمل   ییشمهدا نسمبت بماال    یرنسبت به سا یروحان یآمار شهدا یراز یرندقرار گ یاندر جر

فاضمل   العظممی  اهلل یمت آاز  یا خماطره بما نقمل    یذوالنمور  ینوالمسلم االسالم حجت( 1111کرانی،لن

وقمت   یر)ممد یفاضمل لنکران  اهلل یتاز جنگ، از حضرت آ ی: در مقطعگوید یم، (اهلل علیمه  حمت)ریلنکران

روز وقمت خواسمتند و    یک یشانا یم،کرد ها جبههاعزام به  یبرا یروحان یرویحوزه( درخواست ن

اگر منجر بمه   یحت ید،ها ببر به جبهه خواهید یطلبه م یرویکه ن هراندازهبه "آن روز فرمودند  یفردا

 (  13/2/11یخدر تارقم  یالهاد یهعلم در مدرسه ی.)سخنران"ها شود حوزه یلیتعط

و  شمدند  یدفاع به منطقه اعزام م یبرا یونروحان یزعز یهنتجاوز به خاک م یروزها ترین ییابتدا از

 یغمات کمه توسمط سمازمان و دفتمر تبل     ییهما  ارگان مختلف بر عهده داشت. اعمزام  21را  یفهوظ ینا

و  مبخمش مهم   یمن ا یسمامانده  ی. براشد یو .... انجام م یهعلم یها دفتر ائمه جمعه، حوزه ی،اسالم

 هنگ"به نام  یواحد یلاقدام به تشک یفاضل لنکران العظمی اهلل یتآالزم حضرت  های آموزشارائه 

بمه   هما  اعمزام  یدر سمامانده  ییاقمدام نقمش بماال    ینمستقر نمود. ا فیضیه مدرسه در و کرد "طالب

 (.ir yon:یتداشت.)سا السالم یهعلامام صادق  یپت یلقبل از تشک ها جبهه

 )قدس سره الشريف( بهاءالدينی  یالعظم اهلل تيآ -4

بماز جبهمه و جنمگ در دوران دفماع مقمدس و شممع        العظمی بهاءالدینی پیرمراد جوانان پاک اهلل آیت

محفل بسیجیان عاشق بود و بارها صفوف میدان جنگ را با حضور خود نورانیت مضاعف بخشمید.  

اهلل بهاءالمدینی ازجملمه    ( پیر پارسما و فقیمه فرزانمه حضمرت آیمت     1، 21/4/76)جمهوری اسالمی 

رتانی بود که همواره با عزیزان رزمنده همراه و همراز بود و با حضور خود در بین آنمان بمر   سی پاک

زد. آغوش پرمهمر و محبمتش همیشمه بمر سمیمای       هایشان لبخند سپاس می ها و دالوری رزم آفرینی

هایش زالل نور و معرفت بر جمان   های پاک و پیراسته بسیجیان باز بود و سخاوت لب نورانی و دل

گفت و لطف خداوند و شیوه کریمانمه   افشاند، در دیدار رزمندگان ازآنچه خود دیده بود می می آنان
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کرد. شیرینی رهنمودهای اخالقی و معنوی ایشان هنوز در ذائقه جان بسمیاری   بیت را تفسیر می اهل

ای  همانده است. حضور ایشان در قرارگاه عملیاتی و شرکت در جلسم  از رزمندگان و فرماندهان باقی

که فرمان حمله والفجر مقدماتی صادر و در انتخاب نام با ایشمان مشمورت شمد بمرای فرمانمدهان      

ای جاودانه است. بینش آسمانی ایمن عمارف وارسمته موجمب      ارتش و سپاه خاطره ماندگار و لحظه

اذان  گفت، بفرماید: جمالت شده بود که هرگاه یکی از سپاهیان اسالم در حسینیه اذان و یا اقامه می

سیرتی و اوج تقدس عزیزان رزمنده  گوید. پاک خیزد و با تمام اعتقاد اذان می و اقامه از جان او برمی

ها بفرماید: من برای مالقات بما   ایشان را بر آن داشته بود که در مالقات خویش با دالورمردان جبهه

بود و خبر آن را کمتر کسمی   ها فشار زیادی بر نیروهای ما ام و آن زمان که در جبهه شما غسل کرده

آیمد.   دیدم چه بر سر رزمندگان می ها خوابم نبرد چراکه می فرمود: امشب از فکر جبهه دانست می می

آن اندوه به بیماری سختی مبتال شد. عالقه قلبی این عارف الهی به مسائل جنگ و  براثرچندی بعد 

سبت هر عملیاتی بمرای سمالمتی ممدافعان    داشت تا در هر فرصتی و به منا جبهه ایشان را بر آن می

بیت و دعا بر پا کند و خود نیز بسیار مقید بود تا در آن مجلمس   دین و کشور مجلس توسل به اهل

 ( 121حضور یابند. )شفیعی و لقمانی، 

  )قدس سره الشريف(میرزا جواد آقا تبريزی یالعظم اهلل تيآ -5

شناخت. هر کس که به  سال نمی عالم برجسته و کهنفضای معنوی جبهه پیر و جوان طلبه عادی و 

آموخمت؛ آب حیمات    ها ممی  گرفت و درس ها می آمد بهره شتافت به شوق و شعف می آن وادی می

ای نیمک در   اهلل میرزا جواد آقا تهرانمی نمونمه   کرد. عالم برجسته آیت یافت و عمر مجدد پیدا می می

گفت و با ذکر آن شور و شادی  عرصه نبرد سخن میصدق این مدعاست. بارها و بارها از معنویت 

آمد. مقام معظم رهبری بارهما از   ساله شور و شادی می 81آمد. مقام معظم رهبری بارها از عالم  می

اند. حضمور کمه پدیدآورنمده     ها یادکرده ساله و شور جوانانه او در ایام حضور در جبهه 81آن عالم 

 آوری است: معنویت با سلحشوری و جنگ های آمیختگی عرفان و زیباترین صحنه

رود به جبهه رفمت قبما    این عالم بزرگوار که پشتش خمیده است یعنی تقریباً به حالت رکوع راه می

های سپاه یکدست لباس بسیجی تنش کردند. خود ایشان اظهار عالقه کمرده بمود کمه     را کَند و بچه

را  81گذاشتند و گفتند شما گلولمه خمپماره    81ها هم ایشان را پای خمپاره  کاری انجام بدهد. بچه

در این لوله بگذارید. وقتی ایشان از جبهه برگشتند ما در تهران زیارتشان کردیم، واقعاً نور خاصمی  

پیداکرده بود و حقیقتاً منور شده بود و از این چند ماهی که در آنجا مانده بود خیلی شاد شده بمود.  
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

هما ایشمان را خیلمی     اً حال خاصی داشتم. این صفا و خلوص بچهها واقع گفت من در میان این بچه 

کمه   انمداز بیندازیمد وقتمی    ها به من گفتنمد ایمن گلولمه را در خمپماره     منقلب کرده بود. بعد گفت آن

انداختید باید سرتان را عقب بکشید و دستتان را هم در گوشتان بگذارید تا صدایش شممارا اذیمت   

کشمیدم   گذاشمتم و فریماد ممی    د. گفت من دستم را در گوشم ممی نکند و گوشتان دچار مشکل نشو

انمداز چمه    های جنگ پمای خمپماره   خمیده در جبهه ساله پشت 81اکبر. ببینید حضور یک پیرمرد  اهلل

 (117، 1: 1173مقام معظم رهبری پیرامون روحانیت،  بیاناتباشکوه است. )

 ملمت  مشمروع  دفماع  مظهمر  مقمدس،  دفاع سال هشت دوران : مقدس دفاع در روحانیت و علما حضور -

 داخلمی  منافقمان  و خمارجی  دشمنان. بود دنیا ابتکاری های قدرت زورگویی مقابل در ایران مسلمان

 از اسمتفاده  بما  و گرفتند کار به را خود توان تمام اسالمی، میهن از دفاع در مردم ساختن ناامید برای

 اما پرداختند؛ ایران مظلوم ملت با مقابله به آنان، دست در دست و استکبار تبلیغاتی های رسانه تمام

 .بودند غافل حق کلمه پیرامون آنان کلمه وحدت و مردم ایمان نظیر بی قدرت از ها آن

 نماموس  و حریم از دفاع اینکه بر مبنی مردم، به پیام دادن و درصحنه موقع به حضور با دین بزرگان

. کردنمد  ایفما  راه این در سترگی نقش است، واجب و الزم متجاوز، مقابل در جهاد و اسالمی کشور

 حضمور  کمرده،  تأکیمد  را دفماع  ایمن  مشمروعیت  خمود،  رهنمودهای و سخنان با تقلید عظام مراجع

 .زدند رقم نبرد های جبهه در را مردم مستمر و گسترده

 بمه  تبلیم   بمرای  ای عمده : کمرد  تقسمیم  شکل سه به توان می نبرد، های جبهه در را روحانیت حضور

 تبمدیل  احکمام  و درس کمالس  و مسمجد  بمه  را مقدم خط سنگرهای ها آن. شدند می اعزام ها جبهه

 لباس بدون و بسیجی صورت به و شدند می ها جبهه وارد رزم منظور به روحانیت از برخی. کردند می

 دو از تلفیقمی  جنگمی،  مناطق در روحانیت حضور سوم شکل. داشتند حضور ها جبهه در روحانیت

 حفم،  بما  هم و بودند موفق رزم و نبرد  درزمینه هم که بود تبلیغی م رزمی گونه به و قبلی صورت

 سمالح  رزمنمدگان  دیگر چون هم جبهه، مقدم خط در ها آن. کردند می تبلی  روحانیت مقدس لباس

 تنهما  و داشمتند  تن بر را بسیج یا ارتش یا سپاه رزم لباس معموالً و جنگیدند می دشمن با دست در

 جماعمت  نمماز  اقامه و تبلی  و ارشاد و وع، به نیز مناسبی مواقع در و گذاشتند می سر بر ای عمامه

 .داشت رزمندگان روحی ارتقای و حف، در عمیقی بسیار اثر تبلی ، نوع این. پرداختند می

 نقمش  بیشترین انقالبی، های حرکت داران پرچم عنوان به روحانیت :مقدس دفاع داران پرچم روحانیت، -

 همای  میدان در حضور به مردم ترغیب و تشویق. کردند  ایفا مبارزه های درصحنه مردم حضور در را
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 بمه  اطمینمان  و امید دادن و جنگ از ناشی های دشواری در مقاومت و استقامت روحیه ایجاد و نبرد

 کمه  نقشمی . اسمت  مقمدس  دفماع  حماسمه  در روحانیمت  همای  نقش ازجمله الهی، های وعده تحقق

 :بود دار عهده را آن راحل امام فرمان به روحانیت

 بحممداهلل  که بدمند ما مردم کالبد در را شهادت و شجاعت شهامت، روح باید شهرها، در روحانیون

 (11،18ج:1161نور، صحیفه. )است شده دمیده

 تجلمی  عرصمه  همواره مقدس دفاع سال هشت: مقدس دفاع در علمیه های حوزه و روحانیت کارکردهای -

 و بطمن  در روحانیمت  عرصمه،  ایمن  در. است بوده آسمانی و الهی های انسان ایثارهای و ها رشادت

 دوش بمه  دوش رزمنمده  نقمش  در هم و کننده هدایت و رهبر نقش در هم مقدس، دفاع هدایت مرکز

 مرزوبموم  این تاریخ در برتر ای حماسه و عظیم تحولی منشأ تنها نه و نموده حرکت اسالم رزمندگان

 جهمان  آزادگمان  پایمداری  و ایثمار  حماسمه،  تماریخ  تمارک  بمر  سمرخ  نگینمی  همچون بلکه گردیدند

 بمر  انسمانی  اسمت  تکلیفمی  آثار این ترویج و نشر و مقدس دفاع ابعاد بررسی و مطالعه. درخشد می

 و حق راه جویندگان و پویندگان و مؤمنان عهده بر شرعی است تکلیفی و خواه آزادی فرد هر عهده

 بخشمی  تحلیل و بررسی باهدف و شرعی و انسانی تکلیف ادای راستای در تحقیق این لذا. حقیقت

 روحمانیون  وعلمیه  های حوزه توسط مقدس دفاع سال هشت بر مؤثر فرماندهی و مدیریتی ابعاد از

 و اقشمار  در آن سمازی  نهادینمه  و شمهادت  و ایثمار فرهنمگ   تمدوین  بمه  تنها نه مرزوبوم اینه رزمند

 آینمده  نسمل  به آمده دست به دفاعی دانش و تجربه اشاعه و نشر به بلکه کرده کمک بعدی های نسل

 دفماع  ثقمل  مرکمز  و قطمب  عنوان به روحانیت نقش بر تأکید با تحقیق این. کند می شایانی کمک نیز

 نقمش  زیمرا  هست؛ مقدس دفاع سال هشت در قشر این مدیریتی کارکردهای تبیین دنبال به مقدس

 ایمن  گمواه . نیست پوشیده کس هیچ بر مقدس دفاع سال هشت طول در والیت خط پیرو روحانیت

 ممردان  بزرگ این. دارد را تعداد بیشترین اقشار، دیگر با مقایسه در که است آنان شهدای خِیل مدعا،

 حمک  مقمدس  دفماع  سمال  هشمت  شمهدای  تارک بر را نامشان اخالص، طبق در خود جان نهادن با

 اممان  بمی  رزم بمر  گمواهی  کمه  محالتی،میثمی،شیرازی،ردانی پورو... چون شهیدی ونروحانی کردند؛

 .است آنان نورانی و پاک چهره شدن خونین و لقاءاهلل به رسیدن معظم، روحانیت

 رهبمری  معظمم  مقام فرموده به مقدس دفاع ساله هشت دوران: مقدس دفاع در روحانیت فعالیت سطوح -

 هما،  نقش تبیین و افتخارات این در آفرین نقش اقشار شناسایی لذا. «است ایران ملت افتخارات اوج»

   .است ناپذیر اجتنابمربوط،امری  های مؤلفه و ابعاد سایر و کارکردها
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 اصملی  طبقمه  یما  سمطح  چهمار  بمه  مقمدس  دفاع در را روحانیتفعالیت  سطوح توان می طورکلی به 

 بما  کمه  داشمت  قمرار  (علیمه  اهلل سمالم )خمینی امام حضرت زمان فقیه ولی اول، سطح در. نمود بندی تقسیم

 و روسما  ممدیران،  دوم، سمطح  نممود؛  رهبری را مقدس دفاع مسیر خوبی به خود نهگوپیامبر هدایت

 نهادهما،  و هما ارگمان  در اممام  نماینمدگان  جمهمور،  رئیس مجلس، رئیس نظیر روحانی سیاستمداران

 ائممه  سموم،  سمطح  در. داشمتند  عهده بر را مقدس دفاع مدیریت و هدایت نمایندگان مجلس و...که

 و هما  اطالعیمه  و هما  پیمام  بما  کمه  بودنمد  برجسمته  روحمانیون  و هما  حوزه اساتید جمعه، و جماعات

 چهمارم،  سمطح  در و کردنمد  ممی  هما  جبهمه  در حضمور  و پشمتیبانی  بمه  دعموت  را مردم ها سخنرانی

 هما  جبهمه  بمه  رزممی  یا و عقیدتی فرهنگی، ،تبلیغی های گردان البق در جوان های طلبه و روحانیون

  .نمودند می دفاع جامعه اقشار سایر کنار در شده،  اعزام

 :مقدس دفاع سال هشت و...در تبلیغ وهدايت،معنويت،آموزش  ،فرماندهی کارکرد و روحانیت

 اعتمماد،  کمه  نحموی  بمه ،اهداف سموی  بمه  افراد تحت اممر  هدایت و نفوذ توانایی و هنر یعنیفرماندهی،

 فراینمد  فرمانمدهی، (. 1181زاده، رشمید ) آید دست به ها آن صمیمانه همکاری و احترام حس اطاعت،

 ایجماد  بمرای  نیروهما  در فعمال  نفموذ  نظمامی  های فرمان آگاهانه صدور تعیین اهداف، بصیرانه تعریف

 منمابع  از بهینمه  اسمتفاده  و تهیه جهت در گروه افراد مختلف های تالش هماهنگی و ها انگیزه وحدت

 رهبمری  از نوعی فرماندهی درواقع. است شده تعیین اهداف به نیل و محوله های مأموریت انجام برای

 اوج بمه  افمراد  رسانیدن یعنی تر جامع تعبیری به دیگران؛و بر نفوذ یعنی رهبری. است نظامی حوزه در

 (1186 خانی،)شایستگی.

 اممین  مشماوری  فرمانمدهان،  کنار در هم و کردند فرماندهی هم مقدس دفاع در روحانیون از برخی

 حضور جنگ فرماندهی مختلف سطوح در روحانیت. بودند اسالم برای دلسوز مبلغی و ها آن برای

 کردنمد  می بیان ها رزمنده برای را جنگ مشروعیت تبلیغی نقش ایفای با همچنین و داشتند چشمگیر

 تاریخ حساس وقایع تبلی  محل مسجدها و ها عقبه ها، پادگان که طوری به نشود تردید دچار کسی تا

 جبهمه » (علیمه  اهلل سمالم )خمینمی  اممام  فرمموده  به. بود (السالم علیهم)بیت اهل فرهنگ و نورانی احکام و اسالم

. بمود  روحانیمت  عهمده  بمر  آن مسئولیت که داشت احتیاج مدرس به دانشگاه این اما «است دانشگاه

 بمود  مهممی  نقمش  هما  رزمنمده  کنمار  در روحانیون حضور و جنگ و جبهه فضای در معنویت ایجاد

 .کند ایفا را نقش آن توانست نمی تیپ یا لشکر فرمانده گاهی که طوری به
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 را پیمروزی  درصمد  73 نظمامی،  کارشناسمان : اسالم رزمندگان وايمانی دينی روحیه تقويت -الف

 چمون  عمواملی  بمه  را دیگمر  درصمد  23 تنهما  و داننمد  ممی  رزمندگان و نظامیان عالی روحیه درگرو

 در شماداب،  و آرام قموی،  فرمانمده . دهند می نسبت...  و ارتباطات آموزش، دهی، سازمان تسلیحات،

. کنمد  اسمتفاده  شایسمته  ای گونه به امکانات و نیرو از و بگیرد مناسب تصمیم تواند می حساس مواقع

 و صمحیح  طمور  بمه  جنگی وسایل و ابزار از تواند می نیز آرامش از برخوردار و قوی باروحیه سرباز

 با رویارویی هنگام روحیه، فاقد فرمانده اما سازد؛ وارد دشمن بر کاری ضربات جسته، سود موقع به

 نیز روحیه بی رزمنده و داشت نخواهد را ها برنامه اجرای و ریزی طرح در کافی دقت و تدبیر خطر،

 امکانمات  و سمالح  از اسمتفاده  بمه  قمادر  و است خود جان حف، پی در تنها وحشت، و هراس براثر

 تقویمت  در عمیقمی  تأثیر روحانیت، و نبود مستثنا قاعده این از نیز مقدس دفاع. نیست کامل طور به

 .داشتند جنگ حساس مقاطع در رزمندگان رزمی روحیه

 را هما  قلمب  اینکه. بود ها دل از نگهبانی مرحله، این در روحانیت اساسی نقش: ها دل از نگهبانی -ب

 بما  روحانیمت . سمازند  راسمخ  را رزمندگان ایمان و بیفزایند ها گام قوّت و اطمینان بر و بدارند استوار

 و هما  بسمت  بمن  مشمکالت،  ،دلسموز  فرمانمدهان  بما  همگمامی  و همراهمی  و مقمدم  خطوط در حضور

 حمدی   یک قرائت با آیه، یک تالوت با حساس، مواقع در و کردند می درک نزدیک از را ها شکست

 و حموزه  اساسمی  نقمش . سماختند  ممی  خارج مشکالت از ناشی روانی فشارهای از را فرماندهان ،...و

 وبمر  دارد نگمه  اسمتوار  را هما  قلب که این بود، ها دل از نگاهبانی خویش، تبلیغی حضور در روحانیت،

 یقمین  وبمر  بمازدارد  شیطان داخلی هجمه و دودلی و ضعف از بیفزاید، ها آن های گام قوت و اطمینان

 .نماید اضافه پابرجایی، و استواری و وایمان

 در و عملیمات  همای  شمب  در فرماندهان با همراهی و روحانیت حضور: رزم لباس در حضور -ج

 ممواردی  از هما،  خطرپمذیری  و ها شجاعت ها، رشادت بروز دشمن، شدید های پاتک و مقدم خطوط

: گویمد  ممی  رزمنمدگان  از یکمی . شمد  ممی  جنگ فرماندهان روحیه تقویت موجب عمل در که است

 روحمانیون  اگمر  که بگویم باید و دارند مرزوبوم این کنار و گوشه در مهمی نقش همیشه روحانیت،

 نموده تقویت را ما فکری و روحی ازنظر که این برای. بود نمی جبهه در پیروزی داشتند، نمی حضور

 .اند کرده پیاده جوانان افکار بر را اسالمی مطالب و

 اسالم سیاسی نظام در افزایی بصیرت و دهی فرهنگ :افزايی و اشاعه فرهنگ اسالمی بصیرت -د

 درصمدد  ازآن، پمس  چمه  و مقمدس  دفماع  دوران در چه روحانیت رو ازاین است، روحانیت عهده به
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 از و جنگمی  سالح به مسلح سویی از مقدس دفاع دوران در روحانیت. است بوده وظیفه این انجام 

 رزمی های فعالیت کنار در روحانی مبلغان بود؛ اسالمی و قرآنی فرهنگ سالح به مسلح دیگر سوی

 همچمون  مفماهیمی  تبیین و دفاع مختلف های درصحنه روحانیت حضور. پرداختند می دین تبلی  به

 ایجماد  ای روحیمه  چنان سپاه و بسیج نیروهای در مقاومت و ایثار صبر، میهن، از دفاع طلبی، شهادت

 را جبهمه  آن و واردشده شکن خط عنوان به خورد برمی مشکل به نظامی عملیات هرکجا که بود کرده

 .کردند می فتح

 جوانمان  ویژه به مردم اراده قرارداد تأثیر تحت و ها دل در جایگاهی ایجاد با معنوی بانفوذ روحانیت

 نسمل  با توانست تربیت و تعلیم از الیه هر در روحانیت. باشد ساز سرنوشت توانست، اسالمی ایران

 کشمور  از دفماع  بمرای  را مرزوبموم  این جوانان و کنند برقرار رفتاری و فکری عاطفی، ارتباط جوان

 مقاوممت  اسموه  و پیشمگام  نیمز  خمود  بین دراین. دارند گسیل باطل علیه حق نبرد های جبهه سوی به

 .بودند

 :علمیه  های حوزه و مراجع عظام های آفریني نقش -

 دوران در فمردی  منحصمربه  و بمدیل  بمی  نقش روحانیت :مقدس دفاع در بديل بی نقشايفای : الف

 دینمی،  کامالً روحیات با مشروع، دفاع این که بود نقش ایفای همین دلیل به و کرد ایفا مقدس دفاع

 .رفت پیش و گرفت شکل معنوی و الهی اسالمی، مذهبی،

 کمه  بمود  (وآله علیه اهلل صلی)اسالم گرامی پیامبر غزوات و ها جنگ از شده برداری کپی نسخه مقدس دفاع

 آحماد  جانبمه  همه حضور فرهنگ همان دقیقاً مقدس دفاع فرهنگ چراکه. افتاد اتفاق اسالم صدر در

 بمر  حرکمت  ایمن  مجموعمه  که است جهت همین به یقیناً و است دینی مقدس دفاع عرصه در مردم

 انجمام ( السمالم  علمیهم )اطهار ائمه و (وآله علیه اهلل صلی)اسالم مکرم نبی سنت و سیره و قرآن دین، قالب اساس

 .گرفت

 بهتمرین  و بیشمترین  توانسمت  نبموی،  سمنت  و کریم قرآن و دین مبانی با آشنایی دلیل به روحانیت

 الهمی  دفماع  این چون نماید، ارائه مقدس دفاع جریان در را مختلف جهات از مساعدت و راهنمایی

 شمریعت  قالب با مطابق بایستی لذا و پذیرفت می صورت شرعی تکلیف یک اساس بر و اسالمی و

   (1114غفوری،.)شد می انجام

 :مسرل   قروای  فرمانردهی  در الهری  و قاطعانره  رويكررد  و متفاوت فرماندهی و امام نقش: ب

 آن در قموا  کمل  فرمانمدهی  بمود،  قوا کل فرماندهی نقش مقدس، دفاع دوران در نقش ترین محوری
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 پمای  جمای  قمدم  درواقمع  (علیمه  اهلل سمالم )امام چون بود، دنیا همه با متفاوت کامالً فرماندهی یک دوران،

 و سمپاه  ظماهر  بر که این جای به و گذاشته( السمالم  علیهم) طاهرین ائمه و (وآله علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر مبارک

    (همان.)کردند می حکومت اسالم رزمندگان فرد فرد های پردل کند، حکومت لشگر

 در فمردی  منحصمربه  و بمدیل  بی نقش روحانیت: دفاع به بخشی مشروعیت در روحانیون نقش: ج

 کمامالً  روحیات با مشروع، دفاع این که بود نقش ایفای همین دلیل به و کرد ایفا مقدس دفاع دوران

 .رفت پیش و گرفت شکل معنوی و الهی اسالمی، مذهبی، دینی،

 مقمدس  دفاع دوران در ،گردد می پایمال ها انسان حقوق خاص شرایط در دنیا های جنگ در معموالً

 لمذا  بمود،  الشرایط جامع فقیه یک فرماندهی تحت و اسالمی کامالً دفاع یک ما دفاع که دلیل این به

 (1114غفوری،.)بگیرد قرار مقدس شرع قالب در دفاع که بود بسیارحائزاهمیت

 دوران در هممواره  حوزه، اندیشمندان و روحانیت تردید، بی: اسالم رزمندگان ترغیب و تشويق: د

 بزرگموار  مراجمع  میان، این در. اند داشته فعّال نقشی مقدس، دفاع و اسالمی انقالب پیروزی از پس

 خردمندانمه  همای  راهنممایی  و تشمویق  با بزرگواران، آن. اند بوده تر جدّی و تر پیشگام همه از تقلید،

 دفماع  و انقمالب  همای  ارزش از پاسمداری  در را آنمان  و رساندند یاری اسالم رزمندگان به خویش،

 (6: 1181قرآنی، خبرگزاری. )نمودند دلگرم مقدس

 را جبهمه  فضمای  نیمایش،  و دعما  مجالس برپایی با آنان: رزمندگان بین در معنوی فضای ايجاد: ه

. داشتند عهده بر سزایی به نقش اسالم، برومند رزمندگان تشجیع در کرده، معنویت و نور از سرشار

 ایمن  عمالم  همای  جبهمه  همه بر امتیازش ما، های جبهه: »فرمودند چنین باره دراین رهبری معظم مقام

 نیسمت؛  رزم جبهمه  فقط ما، های جبهه. دارد وجود معنویت آن، در و است عبادت محراب که است

 وقتمی  کمه  بینید می را ها بچه این. است حال و ذکر و عبادت و نیاز و راز و دعا جبهه آنجا، در بلکه

 شمما . شمد  خواهد تأمین( روحانیت) شما حضور با این،. شوند می منوّر قدر چه آیند، می و روند می

 .(117: 1173ای، خامنه امام. )«کنید می الهی و ملکوتی را مردم بروید، آنجا به که

 مقمدس،  دفماع  دوران همای  ویژگمی  از یکمی :اسرالم در رزمنردگان  پايبندی به شريعت  تقويت: و

 مصمونیت  در روحانیمت،  و حموزه . رفمت  ممی  شممار  بمه  شرعی احکام به اسالم رزمندگان پایبندی

 .داشت اساسی و مؤثر نقش «شریعت به پایبندی» روحیه ایجاد و نظامی جبهه به بخشیدن
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 تقویمت  مقمدس،  دفاع دوران در روحانیت و حوزه اساسی نقش: روانی قدرت و روحیه ايجاد: ز 

 بمه  مطممئن  و همدف  بمه  مؤمن همچنان و نیفتند یأس و خستگی در تا بود اسالم رزمندگان روحیه

 را هما  قلب که این. بود ها دل از نگاهبانی جنگ، ایّام در روحانیت خطیر وظیفه. بمانند باقی راه، ادامه

 و یقمین  بمر  و دارد بازشمان  دودلمی  و ضمعف  از بیفزایمد،  ها گام قوت و اطمینان بر و بدارد استوار

 از را هما  وسوسمه . کمرد  می آرام را مردد های دل خویش، تبلیغی حضور با روحانی. بیفزاید ایمانشان

 تکلیمف  مقاوممت،  و جهماد  آیمات  تمالوت  بما . داد می رزمندگان به روحی آرامش. زدود می ها جان

 برابمر  در را شمجاعت  و ایثمار  صمحیفه  اسمالم،  صمدر  تماریخ  یادکرد با. داد می آموزش را استقامت

 درس ،(السمالم  علیمه )شهیدان ساالر و بیت اهل مصائب سرایی مرثیه و ترنم با و گشود؛ می ایشان دیدگان

 از سرشمار  مقمدس،  دفاع جبهه مداوم، تالش این پرتو در. کرد می زمزمه را مظلومیت و سلحشوری

. کردنمد  نممی  ناامیمدی  و خسمتگی  تمرس،  احساس گاه هیچ رزمندگان، و بود روانی قدرت و روحیه

 (11: 1181قرآنی، خبرگزاری)

 تهمذیب  بمرای  مبارک فرصتی جبهه، و مقدس دفاع دوران شک بدون :رزمندگان نفس تهذيب: ح

 تبلیم   بما  روحانیمت،  رخمداد،  ایمن  در و بود اسالم رزمندگان درونی آراستگی و پیراستگی و نفس

 مکمان  آن اخالقمی  فضمای  از تمر  بمیش  وری بهمره  جبهمه،  در حضورشان ایّام در اخالقی های ارزش

 و اخمالق  همای  درس خمویش،  عمل با مخلص، طالب و عالمان همچنین. دادند افزایش را روحانی

 .کوشیدند فراوان جامعه، اخالقی پیشرفت درراه و مهردادند و صفا

 فموج  حضمور  مقمدس،  دفماع  ایام در :جنگ های دشواری با همگامی و نبرد درصحنه حضور: ط

 حموزه  همگمامی  روحانیت، شهیدان انبوه پاک خون و تبلیغی و رزمی های گردان در روحانیت فوج

 (8: 1181نظری،. )دهد می نشان جنگ های دشواری با را

 (العمالی  مدظلمه ) ای خامنمه ،حضمرت اممام   رهبری معظمم  مقمام  :رزمندگان به ايمان تزريق و تقويت: ی

 حفم،  جبهمه  در را ایممان  و روحیمه  آن البتمه  هما  بعضمی  نباشد، روحانی اگر: »اند فرموده باره دراین

 درجمه  یمک  هما  بعضمی . اسمت  مختلمف  ایممان  درجمات  کمه  دانید می. نه هم بعضی و کرد خواهند

 دائمماً  باید است، تر ضعیف مقدار یک ایمانش که کسی... دارند ایمان درجه ده ها بعضی دارند، ایمان

 فرمانمده  نقش قدر به روحانیون، شما نقش. »«است روحانی حضور با این، و کرد تزریق ایمان او در

 نداشمته  فرمانمده  مستقرند، آنجا در که لشکر یا تیپ یا گردان یا گروهان همان اگر. تر کم نه و است

 قلمب  کمه  هسمتند  کالبمدی  مثمل  باشمند،  نداشمته  شمارا اگر و ندارند سر که هستند تنی مثل باشند،
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 توانمد  ممی  کسمی  چمه  را جان این... دهد می قدرت انسان، پای و دست به که است روحیه... ندارند

 تجربمه  بارهما  جنمگ  جبهمه  در را ایمن  شمما . دادنتان فکر و بالغه نصایح و شما کند؟ حف، شاداب

 (78: 1173ای، خامنه امام. )«ام کرده تجربه هم من خود اید، کرده

 از وری بهمره  حضمور،  ایام در اخالقی های ارزش تبلی  با روحانیت،: اخالقی وری بهره افزايش: ک

 رزمنمدگان  بمه  خویش، عمل با روحانیت، و عالمان چنین هم. دادند افزایش را جبهه اخالقی فضای

 رهبمری  معظمم  مقام. کوشیدند جامعه، اخالقی ارتقای درراه و مهردادند و صفا و اخالق های درس

 جنمگ،  جبهمه : »انمد  نمموده  اشماره  چنین رسالت این به نبرد، های جبهه عازم روحانیت به توصیه در

 در. انمد  شده سرازیر م است کارخانه یک مثل که جنگ جبهه به مردمان،. است اخالقی تربیت جای

 در کمه  ای روحمانی  پمس . اسمت  عمل با ساختن ساختن، نوع بهترین. ساخت را مردم شود می آنجا،

 کماری  توانمد  نممی  اسمتکبار  بیاموزاند، و بدهد تعلیم را اخالق خود، عمل با بتواند اگر است، جبهه

 (64: همان. )«است خوب و مناسب محیط، و فضا چون بکند؛

 روانمی  و نظمامی  قموت  چنمان  جامعمه،  روحمی  توان ها، جنگ در: اسالمی جامعه روحیه حفظ: ل

 و نفماق  و نمایمد  می رخ سپاهیان میان در اختالل و آفت آن، بدون. است اساسی و ارجمند نظامیان،

 در کمه  است فرصت این پی در معموالً هم دشمن سپاه. یابد می بروز و ظهور ایشان میان در دودلی

 درنهایمت،  و کنمد  درسمت  روانمی  جنمگ  بزند، دامن شایعات به کند، نفوذ مقدم خط و جبهه پشت

 جامعممه، روحیممه حفمم، در و تحمیلممی جنممگ در. شممود وارد پیروزمندانممه و بگشمماید را همما دروازه

 را ملمت  روحیمه  که بود مذهبی عالمان حمایت و دین مبلغان نفس. داشت کارآمد نقشی روحانیت،

 روحانیت تبلیغی نظام گسترده شبکه. ساخت می استوار مقاومت، موضع در را آنان و داشت می نگاه

 .ساخت می ناکام را توزان کینه و خناسان وسوسه و زدود می ها ذهن از را تردید مجال که بود

 نبمرد  سمال  هشمت  از دیگمر،  قشمرهای همچمون   روحانیت، :جامعه به خود کارايی دادن نشان: م

 همای  براندوختمه  و گذرانمد  را تجربمه  از سرشمار  ای دوره. بمرد  ها بهره و گرفت ها آموزه مظلومانه،

 دهمد،  نشمان  هما  تموده  بمه  را خمود  کمارایی  توانسمت  روحانیمت  دوره، این در. افزود حوزه تاریخی

 مخالفمان  و ورزان غمرض  چشم پیش در را اش وجودی فلسفه و بنمایاند را خویش حیات ضرورت

 در کارآممد  نهمادی  حموزه،  کمه  نمایانمد  را واقعیمت  این مجاهد روحانیت اعالی های نمونه. بگذارد

 (7: 1181نظری،. )است ملت این سختی روزگار
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 ویژگمی  هما،  جبهمه  در خمویش  حضمور  بما  روحانیمت،  :روحانیت رهبری ويژگی آشكارسازی: ن 

 رزمنمدگان  کنمار  در جنمگ،  و سمختی  ایام در که آموخت همگان به. ساخت آشکار را خود رهبری

 بمارور  را ها لحظه مخلص، مجاهدان با همسویی در و یابد می آرامش جنگ، تب در. کند می زندگی

 حضمور  فوایمد  و انمد  کمرده  اشاره زاویه این به مقدس، دفاع روزگار در رهبری، معظم مقام. سازد می

 عایمد  فایمده  چند باشد، جلو صف در روحانیت اگر: »اند برشمرده منظر این از جبهه، در را روحانی

 حرف به ما که شود می معلوم. است روحانیت خود حیثیت افزایش و حف، فایده اولین. شد خواهد

 مما  رهبر. ایم کرده حرکت ها آن جلوی خودمان بروید، گفتیم مردم به که ما... کنیم می عمل خودمان

 ممردم  که است آن برویم، این خاصیت. رفت و نماند کسی منتظر امام،. شد طوری این شد، رهبر که

. «برویمد  نگویمد  بمرویم،  بگوید مردم به که است این به روحانیت رهبری امروز،... بیفتند آدم دنبال

 (14: 1173ای، خامنه امام)

 فقاهت و بصیرت ساله، هشت درنبرد روحانیت حضور تردید، بی:خودوجامعه بصیرت تقويت: ص

 همگمامی  شدند، آشنا دین دشمنان های توزی کینه عمق با ایشان. داد افزایش رزمنده روحانیت در را

 در تحلیمل  خطای نمودند، درک روشنی به را الهی امدادهای کردند، مشاهده حق با مبارزه در را کفر

 بمه  را سیاسمی  گمران  تحلیمل  عمددی  تفریق و جمع دریافتند، وجود تمام با را مادی محاسبات افق

 میمدان  در کمه  سیاسمی  خشک متون و ها آموزشکده در نه را، سیاسی بصیرت درس سپردند، استهزا

جامعمه آگماهی    بمه  وداده  پرورش را حوزوی فرهیخته و آگاه نسل و فراگرفتند جهاد و نبرد وسیع

 (11: 1171نظری،) بخشی نمودند.

 روحانیمت،  ویمژه  بمه  اسمالم،  رزمندگان برای جبهه تردید، بدون: معنويت کسب و آموزی درس: ع

 و معنویمت  درس روحانیمت  و حموزه  پیکمار،  عرصه در. بود عرفان و اخالص معنویت، آموزشگاه

. گشمود  او برابمر  در را عملمی  اخمالق  جبهه،. برد ها بهره جبهه معنوی فضای از فراگرفت، اخالص

 حموزه  آن، در حضمور  پرتمو  در. بمود  فمردی  همای  ضمعف  و هما  قوت نمایش گسترده میدان جبهه،

 آن رفمع  درراه و بیابمد  را خود های ضعف بسنجد، را خویش عیار و زند محک را خود توانست می

 عمالم  تهرانی، آقا جواد میرزا اهلل آیت مرحوم. بیفزاید آن بر و کند پیدا را خود های قوت نیز بکوشد؛

 و بارهما  نامدار، عارف و سال کهن مرد بزرگ آن. مدعاست این نمونه خراسان، خطه زاهد و برجسته

 معظمم  مقمام . آممد  ممی  شمور  و شمادی  بمه  آن، ذکر با و گفت می سخن جبهه آموزی درس از بارها،

 جبهمه  از ایشمان  که وقتی: »کند می حکایت چنین جبهه، در حضور ایام از را او جوانانه شور رهبری،
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 از و بمود  شده منور حقیقتاً و بود پیداکرده خاصی نور واقعاً. کردیم زیارتشان تهران در ما برگشتند،

: گفمت . بمود  کرده کیف و بود شده شارژ و شاد خیلی بود، مانده آنجاها در که ماهی چند مدت این

 خیلمی  را ایشان ها، بچه خلوص و صفا این. داشتم خاصی حال واقعاً ها، بچه این میان در من! فالنی

 (17: 1173ای، خامنه امام. )«بود کرده منقلب

 و علمم  پیونمد  در را درخشمانی  کارناممه  توانسمت  حوزه تحمیلی جنگ در :جهاد و علم تلفیق: ف

 را خود توفیق جنگ، در خویش محصالن و مدرسان همیشگی حضور با و دهد نشان( عمل) جهاد

 (7: 1181نظری،. )بنمایاند( نظامی) عملی و علمی جهاد در

 انسمانی  اصمول  رعایت مورد در: جنگ در انسانی -اسالمی حقوق مراعات و روحانیون : نقشظ

 عرصمه  در هما آن فراگیمر  حضمور  و روحمانیون  نقش ایران، بزرگ مقدس دفاع دوران در اسالمی –

 شده رعایت آن در شرعی و اخالقی چارچوب که بود ای گونه به الهی احکام ترویج و تبلی  و جهاد

 ،شمد  ممی  انجمام  خموبی  بمه  دیگمران  بمه  کمردن  احسمان  حتی و آن نظایر و انسانی حقوق مراعات و

 بما  هما  ایمن  هممه  و شمد می نیز دشمن به احسان منشأ بلکه ،افتاد نمی اتفاق ظلمی تنها نه که طوری به

   (1114)غفوری،.گرفت می صورت روحانیت های راهنمایی و ها توصیه

 را خود درس ترین مضمون پر و زیباترین بندگی، و رزمندگی سیره آموختن و آمیختن با مقدس دفاع

 خمینی امام حضرت والیت و رهبری با عمل درصحنه و فراگرفته حسینی عاشورای بزرگ انقالب از

 و بنمدگی  در خلموص  و عبمادت  بما  را آفمرین  عزت و ستیز ظلم مکتب پیروان توانست( علیه اهلل سالم)

 .بنمایاند جهانیان به یکجا صورت به رزمندگی در خلوص و جهاد و گری انقالب

 دقیقماً  را آن شمروع  زممان  کمه  بمود  خواهمد  عمومی جنگ یک معنا تمام به آینده جنگ: جنگ آینده-

 طمور  بمه  و بیشمتری  شمدت  و سمرعت  بما  گذشته های جنگ با مقایسه در و کرد بینی پیش توان نمی

 راهبمرد  و فنمی  علممی  امکانمات  و وسایل کلیه به توسل با آینده جنگ. شد خواهد آغاز غافلگیرانه

 حمال  در کشمور  یک ابعاد تمام جدید های ویژگی بودن دارا با جنگی چنین. شد خواهد اجرا مدرن

 امحمای  آن اصملی  همدف  و نبموده  زودگمذر  اسمتیالی  و اشمغال  ماهیت دارای و گیرد فرامی را نبرد

 چمه  بمین  کمه  ایمن  بمه  توجه با آینده جنگ. است کشور نظامات و ملی فرهنگی بنیادهای رحمانه بی

 متفماوتی  ماهیمت  باشمند  تماریخی  تحوالت از مرحله کدام در کشورها آن و شود انجام کشورهایی

 انمد  برگزیمده  آینمده  جنمگ  بمرای  متفماوتی  و متعددی های نام نظران صاحب بنابراین داشت؛ خواهد

 واژه امما  ؛... و ممدرن  پسمت  سوم، موج مدرن، فوق پایان، بی فناوری، ای، رایانه کامل، جنگ: ازجمله
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 همای  سمال  در کمه  طوری به. باشد می آینده جنگ برای فراوان کاربرد با اسامی ازجمله ناهمگون نبرد 

 حموزه  در جماری  مباحم   از بسمیاری  و قرارگرفتمه  توجه کانون در ازپیش بیش ناهمگون نبرد اخیر

 پیدا عوامل مجموعه توضیح برای ناهمگون اصطالح از اغلب. است گرفته تأثیر مقوله این از نظامی

 (1181 جهرمی، قنبری. )شود می استفاده تراز هم غیر کشور دو بین آتی نبردهای در پنهان و

 تمر  پیچیده است ممکن و نباشد الدفع سهل و روباز و صریح چنین این آینده در تهاجم است ممکن

 دوران در اسمالم  از دفماع  کمنم  ممی  عمرض  ممن . اسمت  الزم قموی  ایممان  و پیچیمدگی  لمذا  و باشد

 قضمیه  این چون. بود (السالم علیه) امیرالمؤمنیندوران  در اسالم از دفاع از تر آسان (آله و علیه اهلل صلی) اکرم نبی

 در را گونماگونی  ابزارهمای  جهانی استکبار زیرا است؛ ممکن آینده در چیزی چنین و بود تر پیچیده

 نیسمت  آن تمامیمت  بمه  گذشته جنگ تکرار الزاماً آینده جنگ( 1: 1161 ،ای خامنه امام. )دارد اختیار

 آمیمز  خشمونت  برخمورد  جنمگ  ایمن . باشمد  می خود فرد منحصربه های ویژگی و شرایط دارای بلکه

 اراده تحمیل از جلوگیری یا دیگری بر یکی اراده تحمیل منظور به کشور چند یا دو ملی های قدرت

 حموزه  از آینمده  جنگ حوزه فیتعار این به توجه با( 16: 1183 سالمی،. )باشد می خود بر دیگری

 .گیمرد  ممی  دربمر  نیمز  را اجتمماعی  فرهنگمی  اقتصمادی  سیاسمی  همای  حموزه  و شمده  خمارج  نظمامی 

 انواع جنگ آینده

 های قدرت آن در که است وضعیتی وکالتی، جنگ یا ای واسطه جنگ نیابتی، جنگ :نیابتی جنگ .9

 و تسملیحاتی  ممالی،  همای  حمایت با شوند یکدیگر با جنگ وارد مستقیم طور به اینکه جای به درگیر

 در سعی جنگند، در آن متحدان یا مقابل باقدرت که دیگری مسلح های گروه یا کشورها از تبلیغاتی

 نظمامی  نیروهمای  از اسمتفاده  بمه  نیمابتی  جنمگ . نماینمد  می آن بر آوردن فشار یا قدرت آن تضعیف

. شمود  می اطالق خودی نیروهای جای به جنگ میدان در آن غیر یا و تبانی سر از چه ثال  کشوری

 و هما  گمروه  همدف،  منماطق  در نظمامی  مسمتقیم  اولیمه  مداخلمه  جای به و ها ابرقدرت جنگ، این در

 نظمامی  عملیمات  وادی بمه  خمود  از نیابمت  بمه  را خود پیمان هم و تر ضعیف و تر کوچک کشورهای

. دهند می انجام ایشان از را خود اطالعاتی و تسلیحاتی و مالی های حمایت پرده پس در و کشند می

 (11: 1111 همکاران، و رشید)

 مقاومت جنگ .2

 یگانه عنوان به اسالم درراه حرکت با اسالم خط استواری تقویت معنی به اسالمی مقاومت اصطالح

 نزدیمک  گذشته به مقاومت. است اسالم گفتمان در قدرت و هدایت عوامل بر تکیه با و استواری راه



  8111 زمستان، 87، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   26 

. است باطل و حق ناپذیر پایان نبرد مقاومت. نیست منحصر موعود ناپیدای آینده به و دور گذشته و

 آغماز  نفمس  بما  مبارزه در درونی سلوک از مقاومت. نیست اجتماعی یا میهنی حرکت فقط مقاومت

 بلکمه  نیسمت  مسملحانه  عممل  در منحصمر  مقاوممت . شود می ختم جغرافیایی مرزهای به و شود می

 ایستادگی اثر در که است جنگی مقاومت جنگ. است سخت به نرم از عمل های گونه تمام پیوست

 قموی  و ضمعیف  قمدرت  دو بمین  طلمب  سلطه کشورهای برابر در خواه آزادی کشورهای مقاومت و

 در مقاومت های نهضت و ایران مسلمان ملت مقدس دفاع از گرفته الهام نیابتی جنگ. شود می انجام

 همان(. )است روزه 31 و روزه 8 روزه، 22 روزه، 11 جنگ

 منظمور  بمه  ها اقدام از ای مجموعه هماهنگی از است عبارت محور تأثیر عملیات:محور شبكه .جنگ3

 زاده، کرامت. )جنگ و بحران صلح، وضعیت در طرف بی و دشمن خودی، جمعیت رفتار شکل تغییر

 یما  نفموذ  اعممال  منظور به نظام های توانمندی از نگر کلی درک اساس بر محور تأثیر عملیات (3: 1188

 همای  همدف  بمه  دستیابی برای ملی قدرت ابزارهای یکپارچه و ترکیبی کاربرد از استفاده با رفتار تغییر

 جنمگ  رویکرد مطلوب، تأثیرهای بر تمرکز با بنابراین شود، می اجرا و ریزی برنامه ،ریزی طرح سیاسی

 (4: 1188 منزوی،. )نماید می افزاری سخت رویکرد جایگزین را هوشمند و نرم

 تأثیرها ترین مهم شناختی علوم و است محوری شناخت آینده های جنگ رویکرد: محور .شناخت4

 ،فنماوری  نمانو  کنمار  در کمه  است نو های دانش از یکی شناختی علوم. گذاشت خواهند جنگ بر را

 از دانمش  ایمن . شمود  ممی  شناخته همگرا دانش مجموعه عنوان به اطالعات فناوری و فناوری زیست

 ذهمن  فلسمفه  و رایانمه  علموم  ،شناسمی  زبمان  ،شناسمی  روان اعصماب،  علموم  مانند هایی زیرمجموعه

 و فرمان مهندسی ،وپرورش آموزش پزشکی، مانند فرعی های حوزه در وسیعی اربردک و شده تشکیل

 (13: 1187 نجم، محمدی. )است پیداکرده جنگ و دفاعی علوم حتی و واپایش

 شامل و است ناهمگون و امنظمن متعارف ابزارهای از ترکیبی با جنگی:ترکیبی يا هیبريدی .جنگ5

 و نظمامی  اطالعاتی، دیپلماتیک، دسترس در ابزارهای همه از غیردولتی یا دولتی بازیگر یک استفاده

 منظم نیروهای که است جنگی ترکیبی جنگ. است هدف کشور در ثباتی بی ایجاد باهدف اقتصادی

 تواننمد  ممی  ها جنگ این. کنند می رزم واحدی فرماندهی تحت زمان هم طور به توجهی قابل نامنظم و

 جنمگ  متفاوت های حالت از ای گستره شامل و شده هماهنگ غیردولتی نهادهای یا ها دولت توسط

 جنمایی  همای  اغتشماش  و رویه بی خشونت انجام نامنظم، های راهکنش متداول، های توانایی ازجمله

 .(Huber:2014:45) باشد می
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 و زور از اسمتفاده  و سمرزمینی  اشغال بدون مقابل برطرف غلبه و جنگ برای روشی  :نرم جنگ -6 

 تمالش  روانمی  و فرهنگمی  افزارانمه،  نمرم  اقدام با که است اقناعی و جذبی صورت به نظامی تحرک

 صمورت  بمه  را سماختار  و رفتمار  در تغییمر  سپس و داده تغییر را هدف جامعه افکار و باورها کند می

 (3:1114 م، ن کل ستاد دفاعی تبلیغات و فرهنگی )معاونت .دهد قرار هدف ، پایدار و بنیادین

 شمود  می مهاجمان تسلیم اعتقادی و ای اندیشه بعد از هدف کشور یا جامعه که است جنگی نرم جنگ

 بر ممکن ابزارهای همه از استفاده با و دقیق و کامل ریزی برنامه با کند می سعی دشمن جنگ این در. 

 (                                                                                             27: 1181 شریفی،. )بگذارد تأثیر هدف جامعه رفتارهای و احساسات باورها،

. نیسمت  نظمامی  جنگ مثل نرم : جنگفرمایند می این جنگ مورد در(العمالی  مدظله)ای خامنهحضرت امام 

 نمابود  را موردحملمه  کشور یا مقابل طرف پایگاه بیاید مثالً که است این دشمن هدف نرم جنگ در

  همای  زیرسماخت  که است این هدف اقتصادی جنگ در. کند تصرف را سرزمین یا برد بین از و کند

 بمرای  است وسیله گاهی چیزها این نیست، چیزها این هدف نرم، جنگ در. ببرد بین از را اقتصادی

 در شماست، ذهن در شماست، دل در که است چیزی آن هدف نرم، جنگ در. نرم جنگ هدف آن

 بما  دیمدار  در )بیانمات .کنمد  عموض  شممارا  اراده خواهمد  ممی  دشممن . شما اراده شماست،یعنی مغز

                                                                                                                                           (16/13/11 دانشجویان

 آینده های جنگ عملیاتی های یویژگ

 جدید های سبک به و امروزی پیشرفته های سامانه از استفاده با که اخیر های جنگ تجربه به توجه با

 رعایمت  بما  کمه  باشد می زیر موارد ها جنگ این عملیاتی های ویژگی از بعضی است پیوسته وقوع به

 :کشاند چالش به را ها ویژگی این توانغیرعامل می پدافند

 مؤثر( و دقیق) قاطع عملیات .1

 (مدت کوتاه) سریع عملیات .2

 هزینه حداقل .1

 پیشرفته تجهیزات و فناوری به اتکا با عملیات .4

 هوایی مطلق برتری با عملیات .3

 (12: 1183 سالمی،. )ثقل مراکز به حمله .6

 :باشد می زیر موارد به حمله دشمن هدف امروزی های جنگ در

 مسئوالن و دولتمردان بر فشار ایجاد .1
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 اجتماعی نظم زدن هم بر .2

 کشور مدیریت نظام بر شار و شهرها از مهاجرت به مردم نمودن مجبور و گسیختگی ایجاد .1

 جامعه و مردم در نارضایتی ایجاد .4

 جبهه پشت اوضاع به نسبت رزمندگان ساختن نگران .3

 همان() جبهه و جنگ از شهروندان پشتیبانی و شهری های عقبه های مقاومت بردن بین از .6

 :آینده های جنگ فناوری

 باال اطالعات دریافت سرعت با پیشرفته اطالعاتی های سیستم .1

 دقت با توأم دور راه از جنگ قدرت و ایستا دور گیری هدف توان .2

 الکترونیک ضد ضد و الکترونیک ضد الکترونیک، جنگ قابلیت .1

 و عملیاتی سطوح در ها تالش متس جابجایی قابلیت و زمینی عملیات عمل سرعت و تحرک .4

 تاکتیکی

 نامتعارف سطح به متعارف حوزه از آینده جنگ ماهیت تبدیل قابلیت .3

 از دفماع  بمرای  آرممانی  کشور هر برای اگر دارند کننده تعیین نقش معنوی های آرمان آینده جنگ در

 .خورد خواهد شکست آسانی به باشد داشته هم دفاعی توان نباشد خدا درراه شهادت و کیان

 و ،کمارگیری  بمه  ،دهمی  سازمان. هستند مردم جنگ از مرحله هر در دفاعی قدرت هرم قاعده سطح  

 (3: 1188 مؤلفین، گروه.)داد خواهد قرار تأثیر تحت را جنگ نهایی نتیجه مردم روانی سازی آماده

 همای  جنمگ  در عملیمات  همای  درصحنه آمریکا که است اهدافی از یکدیگر ذهنی های قالب ترسیم 

 ماننمد  می باقی ماندگار صورت به و شده تثبیت افراد ادراک و ذهن در ها قالب این کند می دنبال آینده

 سمالمی . )بنگرند جهان و محیط ، ها پدیده به خاص دیدی و زاویه و روزنه از که شوند می باع  و

، 1186 :277) 
 :آینده های جنگ های زمینه و عوامل -

 :از اند عبارت آینده های جنگ سیاسی های زمینه م 1

 پیمانان آن.و هم آمریکا جویی سلطه و استکباری خوی م 

 .جهان در مسلمانان و اسالم گرفتن قدرت احتمال بینی پیش م 

 .جدید تهدیدات از اسرائیل و آمریکا حیاتی منافع شدن تهدید م 

 .ایران اسالمی انقالب صدور استراتژی و ارزشی مفاهیم م 

 پیمانان آن. وهم آمریکا ستیزی اسالم روحیه م 
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 :از اند عبارت آینده های جنگ دالیل م 2 

 .بازدارندگی قدرت مفهوم تغییر و شکست م 

 .قطبی تک نظام سوی به حرکت و جهان امنیتی نظام خوردن هم به م 

 .صهیونیستی رژیم امنیت آب، انرژی، بحران مثل آینده های بحران از پیشگیری م 

 پیمانانش. وهم آمریکا توسط نظامی برتر قدرت داشتن م 

 :از اند عبارت آینده های جنگ های بهانه م 1

 .تروریسم با مبارزه م 

 .کشتارجمعی های سالح و اتمی های سالح تولید م 

 .بشر حقوق رعایت عدم م 

 .آزادی و دموکراسی نبود م 

 .پسند جوان های بهانه سایر م 

  شناسي روش
 کاربردی پژوهش نتایج. است گردیده انجام کیفی رویکرد با تحلیلی -توصیفی روش به تحقیق این

 از زممانی،  ازنظمر  تحقیق قلمرو.  است کاربردی -ای توسعه پژوهش نوع لذا باشد،می گرا تصمیم و

 شمامل  و اسمت  عمام  مسمئله  یمک  مکمانی،  ازنظر. باشد می شمسی هجری 1411 سال تا 1131 سال

 ای کتابخانمه ) ممدارک  و اسمناد  بررسمی  روش از تحقیمق  این اطالعات. باشد می ایران.ا.ج جغرافیای

 .است شده گردآوری( تخصصی و علمی

 تحقیق های یافتهو  ها داده وتحلیل جزیهت
تخصصمی و نشسمت بما مراجمع عظمام و       همای  کتابخانمه از  گیری بهره بابا مطالعات صورت گرفته 

 همای  یافتمه  و هما  داده وتحلیمل  تجزیمه (  العمالی  مدظلمه ) ای خامنهروحانیون رزمنده و بیانات حضرت امام 

 _هما  حوزه های آموخته دانش عنوان به _طالب و روحانیت حضور :گردد میشرح بیان  ه اینتحقیق ب

. شدند می اعزام ها جبهه به تبلی  برای ای عده: کرد تقسیم شکل سه به توان می نبرد، های جبهه در را

 از بعضمی . کردنمد  ممی  تبمدیل  احکمام  و درس کمالس  و مسمجد  بمه  را مقمدم  خط سنگرهای ها آن

 در روحانیمت  لبماس  بمدون  و بسمیجی  صمورت  بمه  و شدند می ها جبهه وارد رزم منظور به روحانیت

 و قبلی صورت دو از تلفیقی جنگی، مناطق در روحانیت حضور سوم شکل. داشتند حضور ها جبهه

 مقمدس  لبماس  حفم،  با هم و بودند موفق رزم و نبرد ٔ  درزمینه هم که بود تبلیغی م رزمی گونه به
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 بما  دسمت  در سمالح  رزمندگان دیگر چون هم جبهه، مقدم خط در ها آن. کردند می تبلی  روحانیت

 بمر  ای عماممه  تنها و داشتند تن بر را بسیج یا ارتش یا سپاه رزم لباس معموالً و جنگیدند می دشمن

. پرداختنمد  می جماعت نماز اقامه و تبلی  و ارشاد و وع، به نیز مناسبی مواقع در و گذاشتند می سر

 شمبکه  اسماس  ایمن  بمر . داشت رزمندگان روحی ارتقای و حف، در عمیقی بسیار اثر تبلی ، نوع این

 و خناسمان  وسوسمه  و زدود ممی  هما  ذهمن  از را تردیمد  مجال که بود روحانیت تبلیغی نظام گسترده

 همم  بمه  علمم  بافضمیلت  را جهاد شرف که هستند کسانی تبار از آنان. ساخت می ناکام را توزان کینه

 فقمه  درس در پمای  یمک  کمه  هسمتند  شمیرمردانی  تبمار  از آنان. شدند عامل عالم مصداق و آمیختند

 .شدند می حاضر کالس دو هر سر بر وضو با و عشق درس در دیگر پای و داشتند

 درعلمیمه،  همای  حموزه  و عظمام  مراجع که آید میصورت گرفته،این یافته به دست  وتحلیل تجزیهبا 

 :اند نموده نقش ایفای نیز زیر امور مذکور،در کارکردهای بر عالوه مقدس، دفاع

 اسالم رزمندگان ترغیب و تشویق-1

 رزمندگان بین در معنوی فضای ایجاد-2

 رزمندگان گرایی و تکلیف ایمان تقویت -1

 رزمندگان نفس تهذیب و تزکیه-4

 جنگ های دشواری با همگامی و نبرد درصحنه حضور-3

 رزمندگان ایمان و روانی روحیه،قدرت حف، -6

 ها جبهه در اخالقی وری بهره افزایش -7

 جامعه به علمیه های حوزه کارایی دادن نشان -8

 روحانیت رهبری ویژگی آشکارسازی-1

  فرهیخته و آگاه نسل پرورش و فقاهت و بصیرت افزایش -11

 و عمل( علم)جهاد و علم تلفیق و پیوند-11

  رزم های یگان تخصصی و فرماندهی کادر در حضور و مسئولیت -12

  رهنمود و ،بیانموقع به حضور با سترگ نقش ایفای -11

 دشمن روانی عملیات کردن اثر بی و مقدس دفاع تبلیغات مدیریت و طراحی-14

 حساس مقاطع در خود فعال مشارکت با "هراسی روحانیت" پروژه سازی خنثی-13
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 در جنگ احتمالی آینده )با تأکید بر جنگ نرم(

 و پیشنهاد گیری نتیجه 

 نتیجه گیری-الف 

 ایفما  را زیمر  همای  نقش محسوس و فعال کامالً صورت به مقدس دفاع در روحانیون و عظام مراجع

 هما  نقمش  است،آن بوده مقدس دفاع به مربوط مسائل و مشکالت از بسیاری راهگشای که اند نموده

 :از اند عبارت

  ازخودگذشتگی و ایثار با خطرپذیری مختلف، سطوح در فرماندهی نقش-1

 خماکی،  عملیمات  در رزممی  فعالیت و مسئولیت پذیرفتن) گمنامی و اخالص با رزمندگی نقش-2

 (هوایی و آبی

 آموزشی و تبلیغی الگویی،فرهنگی، نقش-1 

  آینده احتمالی های جنگ در نقش ایفای زیاد توانمندی-4

 روحیممه بممودن دارا دفمماع مقممدس و  تجربیممات از گیممری بهممره بمما روحانیممت و عظممام مراجممع

 جنگجنگ آینده) در فرد منحصربه امتیازات سایر و ازخودگذشتگی و مردمی،مقبولیت،اخالص،ایثار

 :دنده انجام را اقدامات این نرم، جنگ افسرفرمانده و  عنوان توانند به می (دشمن نرم

 سخت و بحران شرایط در رزمندگان به بخشی روحیه(الف

 اجتماعی و فرهنگی های عرصه در فعال حضور و کارآمدی(ب

 دشمن نرم جنگ در افسر و فرمانده نقش ایفای(ج

 ها دل نفوذ و مردمی مقبولیت(د

 جذاب و متناسب تعالیم با بخشی بصیرت(ه

 دشمن های نقشه از جانبه همه آگاهی و بودن بروز(و

 آموزشی و هنری فرهنگی، های ظرفیت تمام از گیری بهره(ز

  علمیه های حوزه و روحانیت مراجع، بودن ناجی به امت یقین و باور(ح

 مطلوب های فرصت به دشمن تهدیدات تبدیل( ط

   ها پیشنهاد -ب

بیانمات   از گیمری  بهره واز ادبیات نظری و نشست با خبرگان موضوع  آمده دست بهبه نتایج  توجه با

 :گردد می ارائه زیر پیشنهادهای، آینده جنگ مورد در (العالی مدظله)ای خامنهحضرت امام 

 ها دانشگاه و آموزشی مراکز در تدریس و آن اهداف و نرم جنگ پیرامون کتب تدوین -1

 بهینه استفاده و بصیرت های دوره به مسئوالن و طالب و حوزه استادان اعزام -2
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 تبیمین  و دانشمگاه  در اول تمراز  علممای  حضمور  و دانشگاه و حوزه بین پیوند و همکاری تقویت -1

 مختلف مسائل

 آن تقویت و اسالمی دول و ملل با گسترده و مؤثر ارتباط برقراری -4

 و کارشناس روحانیت و عظام مراجع توسط مردم عموم جهت دشمن ایدئولوژی و اهداف تبیین -3

 مجرب

 ترویج و نظام های سیاست و اهداف جهت در آن از بهینه استفاده و رسانه های زیرساخت تقویت -6

 اسالمی -ایرانی فرهنگ

 کشور در امید تزریق و مشکالت رفع جهت در نظام مسئوالن تالش -7

 پمذیری  انعطماف  روح تقویت و فرهنگی مراکز و ها دانشگاه در آزاداندیشی های کرسی از حمایت -8

 فکر های اتاق تشکیل همچنین و کشور در

 ایمدئولوژی  و مبمانی  اسماس  بر انسانی علوم ویژه به مختلف های رشته در دانشگاهی کتب تدوین -1

 .اسالم

 مراکمز  و هما  دانشمگاه  در مطهری شهید همچون بزرگی علمای و عظام مراجع مربوط آثار تدوین -11

 .فرهنگی و آموزشی

 همچنمین  و حموزه  ایمن  در دشممن  راهبردهمای  و نمرم  جنمگ  پیرامون مستمر پژوهش و تحقیق -11

 .رو پیش تهدیدهای شناسی آسیب

 .انداز تفرقه های اقدام از دوری و مقررات و قوانین به عمل -12

 .مقاومتی اقتصاد و داخلی تولید از حمایت -11

  کشور. آبادانی به ها آن تشویق و ترغیب و بومی استعدادهای بر تکیه -14
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