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جهــاد عظيمــی در کشــور بــه وجــود آمــد و بــه معنــای واقعــی 
کلمــه يــک تــاش جهــادی بــود، يــک حرکــت جهــادی بــود. ايــن 
بايــد در تاریــخ ثبــت بشــود؛ بايســتی بازخوانــی بشــود. واقعــا 
يــک کار بزرگــی بــود کــه جــز بــه ارادة الهــی، جــز بــه دســت قدرت 
ــردم را  ــور م ــن ج ــد اي ــت و نمی ش ــكان نداش ــن کار ام ــی اي اله

وارد صحنــه کــرد. 

بيانات رهبر معظم انقاب در ارتباط تصويری با ستاد کرونا ۱۳۹۹/2/2۱



5

کرونا فرصت جهاد و زندگی

رده: مطالعات راهبردی
انتشار نخست

 آبان ۱۳۹۹

»معاونت راهبردی«
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چرا بحران جهانی ناشی از ویروس کرونا می تواند 
یک نقطه عطف تمدنی باشد؟ 

بحــران کرونــا بی شــک یکــی از بزرگتریــن مقاطعی اســت که 
بشــریت به طــور کامــل درگیــر امری طبیعی شــده اســت. به 
نحــوی کــه اصــل و اســاس زیســتن او و روابــط اجتماعــی و 
بهره منــدی مــادی او را از مواهب طبیعی دچار خللی اساســی 
طبیعــی  اتفاق هــای  هــم  گذشــته  در  البتــه  اســت.  شــده 
ماننــد بیماری؛ به عنوان مثــال: وبا، طاعون یــا وقایعی مثل 
خشکســالی و قحطی توانســته بــود به میــزان کنونی تلفات 

کرونا]حتی تعدادی بیشتر از آن[ را به وجود آورد.
از طرف دیگر وقایع غیرطبیعی مانند جنگ و امثال آن؛ تلفاتی 
به مراتب بیشــتر از این روی دست بشریت گذاشته است. 
امــا همه گیــری جهانی ویــروس کرونــا هم از جهــت طبیعی و 
هــم از حیــث جهانی بــودن؛ پدیده ای کامال جدیــد و مربوط 
بــه عصــری اســت کــه بــه جهانــی شــدن موســوم اســت. 
ارتباطات وسیع بین المللی و تحقیقات بدون مرز اقتصادی-
دانشگاهی جهانی، دربارۀ همه امور که از ویژگی های اصلی 
این عصر شناخته می شد، از قضا اموری است که تحقق این 

بحران جهانی را میسر ساخته است. 
امــا یک ســوال مهــم در این جا پیدا می شــود: با همه بزرگی 
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و دهشــت انگیــزی ای کــه ایــن بحــران بــه وجــود آورده، آیا 
می تــوان حقیقتــا آن را دارای تاثیراتــی واقعــی بــر مناســبات 
انســانی و اجتماعی در ســطح جهان به حســاب آورد؟ یا این 
بحــران صرفا تکانه ای مقطعی با تاثیری اندک و کوتاه مدت 

بر مناسبات جهانی است؟ 
به نظر می رسد الزم است نگاهی کوتاه به برخی از جنبه های 
بتوانیــم  تــا  باشــیم  بحــران داشــته  ایــن  از  ناشــی  تحولــی 

مواجهه ای واقع بینانه تر با این مسئله داشته باشیم.
به عنــوان مثــال از لحــاظ نظام هــای اقتصــادی، به طــور کلــی 
شــرکت های چنــد ملیتی کــه مهم ترین مظاهر ســرمایه داری 
متاخــر بــه حســاب می آینــد دچــار وقفــه، رکــود و نامطمئنــی 
شــدید نســبت به آینده انــد1. به عــالوه ارتباطــات فیزیکی، 
اجتماعی و حمل و نقل آسان و فراگیر بین المللی هم که یکی 
از مهم ترین ویژگی های عصر پسامدرن شناخته می شد؛ به 
شدت تضعیف شده و افقی تیره و تار در پیش رو دارد. این 
ارتباطات در پی خود بخش گردشگری را که یکی از مهم ترین 
صنایع رو به رشــد این دوره بود، شــدیدا محدود و ضعیف 
کرده است2. از سوی دیگر مشاغل دارای نیروی انسانی زیاد 
کــه اصطالحًا مشــاغل اشــتغال زا خوانده می شــوند تضعیف 
شده و مشاغل ماشینی وضعیت مطمئن تر و کم ریسک تری 
داشــته اند3. این خود منجر به افزایش سرســام آور بیکاران 
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و تضعیف نظام های بیمه ای به دلیل پدید آمدن بحران در 
پرداخت بیمه بیکاری شده است و به عنوان مثال در آمریکا 
متقاضیــان دریافــت بیمه بیکاری به بیــش از 38میلیون نفر 
رسید که در تاریخ معاصر این کشور بی سابقه بوده است4. 
بــه لحــاظ اجتماعــی نیــز بحــران ارتباطــات؛ رودررو و فیزیکی، 
بغرنــج و غیر قابل تحمل تر شــدن معضل تنهایی5 به عنوان 
یک پدیده پســامدرن و نیز محدودیت شــدید در الگوهای 
ســرگرمی روزمــره کــه پناهگاه انســان جدیــد )اعــم از غربی 
و شــرقی( برای رهایی از ســختی های شــغلی از ســویی و بی 
معنایــی زندگــی از ســوی دیگر بوده اســت نیز باعث شــعله 
ور شــدن آتش زیر خاکســتر این بحران های اجتماعی معاصر 
بوده اســت. به عــالوه در جوامع »توســعه« یافته به دلیل 
بافتار در هم تنیده زندگی و اشــتغال و با تشــدید معضالت 
اقتصــادی و بحــران بیــکاری، زندگــی دچار تنش های بســیار 
زیادی شــده اســت. از ســوی دیگر قرنطینه خانگی ضرورت 
توجــه دوبــاره بــه خانــواده و حتــی خانــواده گســترده را در 

اذهان برخی صاحب نظران زنده کرده است.
از جنبــه سیاســی نیــز بــه بــاور اکثــر نظریه پــردازان سیاســی 
برجســتۀ جهانی، این بحران روند جهانی شــدن و گسترش 
نئولیبرالیســم را دچــار وقفــه یــا بازگشــت می کند6و7.برخــی 
متفکریــن آن را بــه منزلــه آغــاز چرخشــی جهانــی از غــرب بــه 
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شرق می انگارند8 و برخی درهم ریختگی نظم جهانی و ظهور 
قدرت های جدید را نوید می دهند9. به عالوه به باور قاطبه 
اندیشمندان جهانی نقش دولت ها به طور طبیعی در نتیجه 
ایــن بحــران پررنگ تر شــده و اثرگذاری نظامــات بین المللی 
کاهــش یافتــه و خواهــد یافــت10. برخــی اثــرات همه گیــری 
جهانی کرونا را حتی فراتر از این دانســته و از امکان واســازی 
نهاد قدرت در جهان پساکرونا و بازسازی آن به نفع جامعه 

و نهادهای اجتماعی خبر می دهند11.
تمام این ها نشــان دهنده تغییراتی بســیار فراتر از تغییراتی 
مقطعی و بخشی و برگشت پذیر است، هرکدام از مواردی که 
در باال ذکر شــد و بســیاری که به دلیل اختصار از بیان آن ها 
پرهیز شد، بنیان هایی است که نظم مدرن و سرمایه داری 
متاخــر بــه منزلــه پســامدرنیته را برافراشــته اند و فروریختن 

آن ها می تواند به منزله فروریختن کل نظم جدید باشد.
نظریه پــردازان سیاســی و اجتماعی و متفکریــن غربی اعتقاد 
راســخ دارنــد که این تصــور که بحــران کرونا، امــری کم اثر و 
کم دامنــه بــه لحــاظ تاریخی باشــد، خیالــی خام و نادرســت 
اســت12. بحــران کرونــا را نبایــد صرفــا بحرانــی برای ســالمت 
عمومی یا حداکثر ضایعه ای برای رشــد اقتصاد جهانی تلقی 
کرد. بحران این پاندمی، شــامل بحران دانشــی نیز هست، 
بیوتکنولــوژی بــه عنوان یکــی از چهار علم و فناوری پیشــرو 
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در عصــر حاضــر و در پخته تریــن وضعیــت خــود از شــناخت 
الگوی رفتارهای ویروســی که سالهاســت بر اشــکال مشابه 
آن تحقیــق و پژوهــش کرده بازمانده و ایــن بازماندن تا به 
امــروز به قیمت جان صدها هزار انســان در تمــام کره زمین 
تمام شــده اســت. بیوتکنولوژی در زمانی به این واماندگی 
دچار شــده اســت که در چارچوب نظریــات مدیریت دانش 
نئولیبــرال، تمامــی مراحــل رشــد خــود را طــی کــرده و زنجیره 
موســوم به ایده تا بازار به معنای کامل آن را تکمیل کرده و 
میلیاردها دالر در آن هزینه شده و اَبرشرکت های چندملیتی 
در حوزه آن پدید آمده است. به عالوه این پاندمی، بحرانی 
بــه مراتب بزرگتــر در نظم اقتصادی جهانی و الگوهای رشــد 
و رکــود اقتصــادی و نوع اتصــاالت اقتصــادی و مالی جهانی 

پدید آورده و خواهد آورد.
این بحران بزرگ شناختی و اقتصادی وقتی در کنار بحران های 
اجتماعــی و سیاســی پیش گفته قرار می گیــرد زمینه ای کامل 
بــرای شــکل گیری یــک نقطــه عطــف بــزرگ تاریخــی در تاریخ 
بشری فراهم کرده است. در واقع به نظر می رسد نظم فعلی 
جهانی به آخرین مراحل حیات خود رسیده است. البته این 
چیزی است که متفکرین برجسته جهانی حتی پیش از کرونا 
نیز تحقق بســیار قریب الوقوع آن را پیش بینی کرده بودند. 
به عنــوان مثــال ایمانوئــل والرشــنتاین نظریه پــرداز مشــهور 
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توســعه نهایتــا این تحول را تــا 2030 پیش بینی کــرده بود. 
ولــی پــس از وقوع این همه گیری جهانی این امر بر بســیاری 
دیگر از متفکرین نیز آشکار گردید. این ها همگی لزوم توجه 
تمدنی به این بحران و درک صحیحی از وضع تمدنی جهانی 
بــرای هدایت تغییرات تمدنی در عرصه ملی، امتی و جهانی 
بــه ســمت الگــوی برآمــده از انقالب اســالمی را کامال نشــان 

می دهد. 
البتــه بایــد متوجه بود که مواجهه تمدنی بــا بحرانی جهانی 
همچــون کرونــا خــود بــه دو صورت ممکــن اســت؛ مواجهه 
صرفا سلبی و توطئه اندیش به نقاط عطف بیشتر به عنوان 
نقاطی برای تشدید سیطره باطل نگاه می کند و از این حیث 
بیشــتر به دنبــال راهــی برای بازگشــت به وضعیت پیشــین 
اســت. در برابــر این رویکــرد، می تــوان از مواجهــه ایجابی و 
امیدوارانه با این دوره های تغییرات شدید سخن گفت که 
در این تحوالت سریع به دنبال راهی برای تاثیرگذاری کالن 
بــر روند تحــوالت و بهره گیری از این فرصت هــا برای تقویت 
جریــان حــق و پیــش انداختــن تحقــق وضع تمدنــی انقالب 
اسالمی می باشد. رویکرد اول را می توان رویکردی محافظه 
کارانه و انفعالی نامید و در برابر آن، رویکرد دوم را می توان 

با خصوصیاتی چون انقالبی و فعال توصیف نمود. 
به عنــوان مثــال مواجهــه انفعالــی از این کــه در ایــن موقــف 
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تمدنی غرب، تمامی فضایل و ارزش های الهی و انسانی به 
ســخره گرفته شــده و تدریجًا تمامی ســنت های نیک بشری 
مطــرود یــا مغفــول واقع می شــوند غفلــت کرده و بــه برخی 
رخصت هایــی که تمــدن غرب بــرای برگزاری برخی مناســک 
مذهبــی اعطــا کــرده بــوده و آورده هــای اندکی کــه از وجود 
آن ها برای سعادت بشری به دست می آید دلخوش است؛ 
لذا بحران کرونا برای این رویکرد نه فرصتی برای تغییر نظم 
تمدنــی کهنه چندصدســاله غــرب بلکه به عنــوان بهانه ای 
بــرای گرفته شــدن آن امکان هایــی تلقی می شــود که برای 
اجــرای مناســک و دعوت هــای حداقلی مذهبی داده شــده 
بــود؛ بنابرایــن مهم تریــن ســوگیری فعالیت هــا و سیاســت 

سازی های آن ها بازگشت به جهان ماقبل کرونا می باشد.
از سوی دیگر رویکرد فعال، دائما در حال رصد امکان هایی 
اســت کــه در ایــن بحران جهانی بــرای تضعیف اصــول ظاهرًا 
خلــل ناپذیــر مدرنیتــه فراهــم شــده و می تــوان آن هــا را به 
ایــن مواجهــه  ارتقــا داد. در  بنیادین تــر تمدنــی  الیه هــای 
امکان هــای نظم تمدنی دینــی برای عبور از ایــن مدرنیته ای 
که در بند کرونا در حال جان کندن است، به سختی و عمیقا 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و راه های عرضه اجتماعی و 
تمدنی آن واکاوی می شود. به بیان دیگر رویکرد اول بحران 
کرونا را صرفا نقمتی غیرقابل تحمل می داند، در حالی که در 
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رویکــرد دوم این همه گیری جهانی علــی رغم همه مصائب 
و ســختی هایی کــه بــرای همه بشــریت به وجــود آورده، به 
منزله الطاف خفیه ای13 از جانب پرورگار برای شکست تمدن 
مادی غربی به حساب می آید که الزم است متوجه شکر آن 

نعمت بوده و از کفران آن بر حذر باشیم.
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یوم اهلل به مثابه گام های تمدنی
در حرکت عمومی جامعه اســالمی به ســوی تمدن اسالمی، 
بالیا، الطاف خفیه الهی هســتند. ابتال بستری می شود برای 
ظهــور و جلــوه کردن ایمان جمعی مومنین و صبر و مجاهدت 
ی  ُکْم َحَتّ آن ها در برابر سختی و مصائب پیش آمده14 َوَلَنْبُلَوَنّ
اِبِریــَن15 مواجهه ایمانی طبق  َنْعَلــَم اْلُمَجاِهِدیــَن ِمْنُکْم َوالَصّ
ســنت الهــی یاری و نصــر خداوند را به همراه مــی آورد و این 
خــود نقطــه اتکا و آیه ای می شــود در جهت تقویــت ایمان و 

عزم و اراده عمومی برای گشودن راه و طی ادامه مسیر. 
در مــوج اول کرونا، تجربه جمعی شــگفت انگیز و متفاوتی در 
ایــران رقــم خــورد. در حالــی کــه در بحران های قبلی شــاهد 
شــکل گیــری صفــوف ارز و ســکه و خریــد حریصانــه آن هــا 
بودیم، در این مورد بعد از چند روز ابتدایی نه تنها شــاهد 
هیــچ مــوردی از هجــوم مــردم بــه بــازار لــوازم ضــد عفونی و 
بهداشتی نبودیم بلکه خود مردم به میدان آمده بودند و 
برای همدیگر و نیازمندان این ضروریات را تامین میکردند. 
رهبــر انقالب در ســخنرانی مبســوطی ایــن مواجهــه را »جهاد 
عظیم« مردم ایران مینامند و با برشمردن زمینه های مختلفی 
کــه ایــن جهــاد در آن هــا روی داد، آن را حیرت انگیــز ارزیابی 
میکننــد و در انتهــا می فرماینــد: »جــز بــه ارادۀ الهــی، جــز به 
دســت قــدرت الهی ایــن کار امکان نداشــت و نمیشــد این 
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جور مــردم را وارد صحنه کرد15.«بــه عبارتی یوم اهلل دیگری 
در تاریخ انقالب رقم خورد. حضور ایمانی و بی چشم داشت 
و خودجوش مردم صحنه را به نحوی مدیریت کرد که حتی 
ســران کشــورهای دیگر را هــم متعجب کــرد16 و تحلیل مادی 
ماجرا غیر ممکن شد. »یوم اهلل یعنی چه؟ یعنی آن روزی که 
دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند.«17
اٍر َشــُکوٍر  ــاِم اهلَلِّ  ۚ ِإَنّ ِفــي َذِلــَك َلَیــاٍت ِلُکِلّ َصَبّ َیّ

َ
ْرُهــْم ِبأ َوَذِکّ

18باید ایام اهلل را یادآوری کرد. در حالی که بدون کرونا هم 

ملت ایران شرایط بسیار سختی به لحاظ اقتصادی داشتند و 
وقوع حوادث آبان ماه، هواپیمای اکراینی، مشارکت کم در 
انتخابات و ... شرایط اجتماعی را هم متزلزل نشان می داد، 
ناگهــان مواجهــه فوق العــاده و خــالف تصــورات بــا بحــران 
کرونا دیده می شــود. »آیا دست خدا را به وضوح نمی شود 
دیــد؟ آیــا »ال َتحــَزن ِاّنَ اهلَل َمَعنــا«« را که دربــارۀ پیغمبر، در 
نهایــت شــّدت، در غــار َثــور تنهــا، بی کــس، بــه همراهــش 
می گویــد: »ال َتحــَزن ِاّنَ اهلَل َمَعنــا« خــدا بــا مــا اســت؛ این را 
نشان نمی دهد؟ آیا این فرمایش حضرت موسیٰ را به قوم 
بنی اســرائیل که ترســیده بودند می گفتنــد »ِاّنــا َلُمدَرکون« 
االن اســت کــه نیروهای فرعون بیایند مــا را محاصره کنند و 
از بیخ و ُبن کار ما را تمام بکنند، حضرت موسیٰ فرمود، »َکاّل 
ِإّنَ َمِعــَی َرّبی َســَیهدین«؛ آیــا اینجا »ِاّنَ َمِعَی َرّبی« را انســان 
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نمی شود ببیند؟ مّلت ایران نمی تواند احساس کند که »ِاّنَ 
اهلَل َمَعنــا«، خــدا با ما اســت؟"19 یــادآوری یــوم اهلل در واقع 
یادآوری این موضوع است که اراده الهی باالتر از هر اراده و 
محاسبه مادی و معنوی است و توجه به این نکته که باید 
اراده الهی را در محاســبات و تصمیم گیری های جمعی دخیل 
کــرد. "وقتــی خدای متعــال یک چنیــن حرکتــی را در مّلت به 
وجود می آورد، انســان باید احســاس کند کــه ارادۀ الهی بر 
پیروزی این مّلت است"20. لذاست که رهبری از لزوم »ثبت 
در تاریخ« و »لزوم بازخوانی شــدن«21 این مواجهه و آرزوی 
وجــود »آوینی« هایــی صحبــت می کنند22 کــه بتوانند »جهاد 
عظیم و عمومی« مردم در داستان کرونا را روایت کنند و آن 

را »ماندگار« کنند. 
یــوم اهلل نشــانه و آیــه الهی اســت بــرای مردمی کــه صبار و 
شــکور باشند. شــکر یوم اهلل را چگونه به جا بیاوریم؟ آن ها 
را از یــاد نبریــم و تقویم کنیم، »قدر آن ها را بدانیم و ببینیم 
کــه انــدازه و قیمت این حوادث چقدر اســت«23 و این همه 
در صورتــی محقق می شــود که ما عالوه بر یــادآوری آن ها با 
روایت هایــی درســت، با آن ها به »چشــم یــک مکتب، یک 
راه، یــک مدرســۀ درس آمــوز«24 مواجهه شــویم. »آن وقت 
اهّمّیت این قضّیه روشــن خواهد شــد«25 و این جاست که 
یــوم اهلل از یک روز عادی فراتر می رود و »در روحیۀ مّلت ها، 
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در منــش مّلت هــا، در مســیر مّلت هــا، آثــاری که ایــن روزها 
باقــی می گذارنــد آثار مانــدگار و بعضًا جاودانه«26 می شــود 
و یوم اهلل هــا تبدیــل می شــوند به گام های یــک ملت برای 
حرکت به ســمت تمدن اسالمی. مواجهه مکتبی با یوم اهلل 
یعنــی این که بتوانیــم این مقطع را به عنــوان گامی در جهت 
شــکل دادن به تمدن اسالمی تثبیت کنیم. آرزوی آوینی ها 
برای روایت و ثبت تاریخی جهاد مردم، نه از سر ثبت لحظات 
خوش و افتخارات، همچون ثبت مراســم عروســی یا گرفتن 
مدال است. بلکه در این جهت است که این گام رو به جلو 
را در عمــق جان هــا و بعد در جهت شــکل دادن به جامعه و 
تمدنــی دیگــر تثبیت کنیــم. و اال جامعه ما هــم بعد از مدتی 
ناخــودآگاه بــا فراموشــی یــوم اهلل قبلی بــه رویه ســابق باز 
می گردد و همانند بنی اســرائیلی می شــود که موســی )ع( را 
اذیت می کردند و بعد از آن همه یوم اهلل می گفتند: »اْجَعْل 

ِلَهٌة«27 َلَنا ِإَلًها َکَما َلُهْم آ
بنابرایــن اوال بایــد متوجــه وضعیت تاریخــی و تمدنی که در 
آن هســتیم باشــیم و اقتضائات این وضعیت را به درســتی 
بشناســیم. ثانیا بــا زاویه نگاه تمدنی و جامعــه پردازانه به 
موشــکافی مواجهه ایمانی موفق اولیــه بپردازیم تا بتوانیم 
در ترکیــب ایــن دو بصیرت هایــی را برای ادامــه ماجرا بیرون 
بکشــیم و از فرصت های تمدنی پیش رو نهایت اســتفاده را 
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ببریــم. و اینچنین تالش کنیم که صبار28 و شــکور باشــیم تا 
ُکم بشویم29 و با گشایشی خارج  زیَدّنَ ان شــاءاهلل مصداق اَلَ

از محاسبه از این مرحله نیز عبور کنیم.
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چگونه تغییرات ماندگار می شوند
برای مواجهه تمدنی باید به این موضوع فکر کنیم که کدام 
تغییراتی که در این دوره ایجاد شــده اند ماندگار می شوند 
و کدامیک گذرا هستند. گرچه معیارهایی را می شود در این 

زمینه طرح کرد اما بهرحال این موضوعی چالشی است.
معیــار نخســتی کــه می تــوان طــرح کــرد ایــن اســت کــه یــک 
هنجــاری بــه ســطح آداب و رســوم وارد شــود. بــه عبارتــی 
اگــر بــرای هنجاری کــه موقتا در ایــن دوران به وجــود آمده، 
آدابــی بــه وجود بیایــد کــه آن را فراتر از یک هنجــار معمولی 
ببــرد، مانــدگاری آن پس از بحران بیشــتر خواهد بــود. اگر از 
آداب و رســوم به سطح ســاختارهای اجتماعی برسد باز هم 

ماندگاری بیشتری پیدا می کند.
نکتــه دیگــر توجه بــه اقتصــاد سیاســی تغییرات اســت. اگر 
تغییراتــی دارای وجــوه اقتصــاد سیاســی شــد احتمــاال بعد از 
پایــان بحــران دوام بیشــتری خواهــد داشــت، و یــا ماندگار 
می شود و خود تغییرات دیگری را رقم می زند که به بقایش 

کمک کند.
ســومین نکته ای که می شــود طرح کرد این اســت که شیوه 
و مدلــی از ارضــای نیاز یــا انجام کارها به وجــود بیاید که به 
مراتــب ســاده تر از شــیوه قبلــی باشــد و بــه همیــن دلیل با 
اقبــال مــردم مواجه شــود. به عبارتی اســتقبال از آن شــیوه 
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نــه صرفا به دلیل شــرایط خاص بحران باشــد، بلکه ســهل 
و آســان بودن آن نســبت به شــیوه قبلی هم موید باشــد. 
در ایــن شــرایط اگــر این شــیوه جدید بتواند همــان معانی و 
احســاس رضایت را برای فرد تولید کند احتمال بازگشت به 
شــیوه سابق کم خواهد شد. همه این موارد برای تغییرات 
بــر عکــس هــم صــادق اســت. یعنی مثــال اگــر مســئله ای در 
وضعیت فعلی در ســطح هنجار باشــد، کنار رفتن آن راحت تر 
اســت تا وقتی که مســئله در سطح آداب و رسوم و سنت ها 

باشد.
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بصیرت های راهبردی در این پیچ تمدنی
جهاد

بــرای تثبیــت ایــن گام تمدنی بایــد آن را موشــکافی کنیم و 
آنچه که باعث توفیق بزرگ در آن شــده اســت را شناسایی 
کنیم. به اذعان بســیاری از کارشناســان و متفکرین، آن چه 
که باعث رقم خوردن فضایی متفاوت در این دوره شد به 
میدان آمدن مفهوم شهادت طلبی و جهاد بود. اکسیری که 
ناگهــان جامعه را دگرگون کرد. ایــن تغییر جامعه را از فضای 
ملتهب غارت، قحطی، نجات جان خود و خانواده در چند روز 
ابتدایی؛ به فضای ایثارگری، آرامش و محبت رساند، همین 
حضــور نیروهــای جهــادی در دل خطرهایــی بــود کــه مــردم 
می خواســتند کیلومترها دورتر از آن باشــند. حضور نیروهای 
جهــادی در غســال خانه ها و بیمارســتان ها و ... ریشــه های 
خودخواهی و رقابت و ســودجویی جامعه مدرن را ســوزاند 
و فطرت و فرهنگ عمیق شهادت طلبی و پهلوانی را رو آورد. 
ناگهــان همه مشــغول کمک بــه دیگری و برداشــتن باری از 
زمین شــدند تا بتوانند در این میدان باز شده جهاد نقشی 
داشــته باشــند. اگر پدیده جهاد بوده که توانســته فضای 
جامعــه را ایــن چنیــن دگرگون کند، موشــکافی ایــن پدیده 
امــری بــس الزم اســت. لذا در ادامــه به برخی از لــوازم این 
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پدیده و مفاهیم مرتبط با آن اشاره می کنیم: 
شــهادت را شــاید بتــوان عمیق تریــن و پرخون ترین مفهوم 
مشــترک بیــن مــردم دانســت. از طرفــی ریشــه های عمیــق 
دینــی دارد و بــه واســطه عاشــورا و کارهای هنــری و دینی و 
ســنت های مرتبــط بــا آن 14 قــرن اســت کــه مدام بــه عمق 
آن افــزوده می شــود. از طــرف دیگــر بــه واســطه نســبت آن 
بــا مفهوم پهلوانــی صورتی ملــی و ایرانی هم پیــدا می کند. 
پهلوانی ریشه ای عمیق دارد؛ از افسانه ها تا شخصیت های 
تاریخی ای که به اســطوره تبدیل شــدند تا جریــان عیاران و 
لوطی ها و ... همه نشان از عمق فرهنگی این مفهوم در بین 
ایرانیان دارد. شهیدانی که از ابتدای انقالب در راه آرمان ها 
از جــای جای کشــور فدا شــده انــد این مفهــوم را به صورت 
عملــی بــرای مــردم به صحنــه آورده و زنــده کرده انــد. رهبر 
انقــالب در ســخنرانی کــه در دیدار تلویزیونی بــا نمایندگان 
مجلس داشتند، پس از مقایسه جهاد عظیم مردم در کرونا 
با تشــییع جنازه شــهید قاســم ســلیمانی می فرمایند : »خطا 
اســت اگــر ما خیال کنیــم این فقط یک حرکــت عاطفی محض 
بــود؛ بله؛ عواطف هم تأثیر داشــت، لکــن این حرکت خیلی 
فراتــر از یک حرکت عاطفی محض بــود؛ این، ایمان به جهاد 

مردم را نشان می داد30.«
جهــاد بنیان خلوص)صراحــت( و خصوصا خلــوص اجتماعی 
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ایمــان اســت. چون هم عرصه عمل31 اســت و دیگر اســالم 
زبانــی کفایــت نمی کنــد. و هــم این عمــل در عرصــه مقابله 
ا  بــا دشــمن و لــذا مخاطــره آمیــز و رودررو بــا مــرگ اســت. ِإَنّ
اِر32 )شهید مطهری33( بنابراین  ى الَدّ ْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة ِذْکَر

َ
أ

بــرای خود فرد عرصه تبدیل اســالم به ایمان اســت و برای 
جامعه، فرد مجاهد فراخوانی عملی به فضیلت ها دارد34. و 
خود عمل و موفقیت او آیه ای است برای باقی افراد جامعه.
در جهاد چنان وجه فداکارانه و بی چشم داشت کار شدید 
اســت کــه امــکان تعبیــر کــردن آن بــه کاری غیــر الهی بســیار 
دشــوار می شــود35. به عبارتی، جهاد فقط تالش و کوشش 
حتی شــدید در برابر دشمن نیســت، بلکه بی چشم داشت 
و بــا فــداکاری شــدید بــودن آن هــم مهم اســت. در نتیجه 
ایــن وجــه آن، نوعــی از صراحــت الهــی بــودن عمــل بــرای 
جامعــه نمایــان می شــود. هــر چــه ایــن صراحــت نمایان تــر 
باشــد، اثراگــذاری این جهاد بر جامعه عمیق تر و گســترده تر 
خواهــد بود و آیه بــودن آن واضح تر. این که من قبل جنگ 
ســرزمین بودم با تراکتور، حاال هم ســر همان زمین هســتم 
بی تراکتور یعنی صریح کردن عمل. کل واقعه عاشورا صریح 
و صریح تر کردن عمل الهی امام حســین)ع( است. داستان 
حضــرت علی اصغر)ع(، کل ماجرای تشــنگی، خاموش کردن 
چراغ هــا در شــب عاشــورا و حتــی گفتگوهــای داخــل گودال 
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قتلــگاه همــه هر لحظــه در حــال صریح تر کــردن الهــی بودن 
عمل امام)ع( اســت، به نحوی که هر انســان آزاده ای)و نه 
دینــدار( را متوجــه فضلیت مندانه بودن عمــل او و ترجیح او 
به دشــمنش کنــد. بنابراین هر چقدر بســتر جهــاد آمیخته تر 
بــه پاداش های قــراردادی دنیوی باشــد، ولــو جهاد نظامی 
باشــد، بیشــتر خصلــت آیــه بــودن را از دســت می دهد. به 
عبارتی »تالش و کوشــش« بیش از آن که به معنی پرکاری و 
فراوان کاری باشد به معنی برای مزد نبودن، منتظر پاداش 
نبــودن، صورت کارمندی و مزدوری نداشــتن، و داوطلبانه 
و خودجوش بودن است. اساسا یوم اهلل تجلی عریان این 
صراحت اســت. یوم اهلل روزی اســت که مــردم کاری را رقم 
می زننــد که عقــول انســانی از تحلیل غیر الهــی و زمینی ماجرا 
بــاز می ماند و دســت قــدرت خــدا و نیت الهی مــردم صریح 
و نمایــان می شــود. و لذاســت کــه آیــه می شــود و نیــاز بــه 

یادآوری و زنده نگهداشتن دارد. 
اتفــاق مهمــی کــه در دوره کرونــا افتاد حضور جــدی مرگ در 
عرصــه زندگــی بود. هم به دلیــل نوع اطالع رســانی روزانه 
مرگ و میــر و ... . هــم بــه ایــن دلیــل کــه، چــون شــناخت از 
ویــروس خیلــی کم و نامطمئــن بود، افراد به شــدت خود را 
در معرض مرگ حس می کردند. حضور بی باکانه داوطلبین 
و نیروهای جهادی در غســال خانه ها و بیمارســتان هایی که 
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بذر مرگ در آن ها پاشــیده شــده هم باعث مضاعف شدن 
توجه به مرگ و معاد و فانی بودن این دنیا شد. توجه به 
آیات قرآن هم به ما نشان می دهد که از مهم ترین راه های 
تنبــه دادن انســان ها، توجه دادن آن ها به مرگ اســت. و 
در همین بازه مســتند تجربه نزدیک به مرگ در ماه رمضان 
جزء پر بیینده ترین برنامه های تلویزیون شد. مرگ نزدیک 
آمد و در زندگی جاری شــد، اما همین می توانســت به مرگ 
هراســی و رقابــت بــرای بقــا )کــه مبنــای تمدن غرب اســت( 
بیانجامد و اتفاقا مبنایی شود برای مشروع و اخالقی شدن 
هرگونــه ظلــم و غارت و ... برای تضمیــن بقای خود و نهایتا 
خانواده. اما حضور با طمأنینه، بی  چشم داشــت و مستقیم 
مجاهدین در مراکزی که بیشــترین احتمــال مواجهه با مرگ 
را داشــت36، حضــور مرگ را به مرگ آگاهی و معاد اندیشــی 

هدایت کرد و ریشه رقابت برای بقا را سوزاند.
نکتــه دیگــر هــم ایــن اســت کــه نفــس حضــور در میــدان 
جهــاد، ولــو حتی در ابتــدا برای نیاتی چــون مردانگی و غیرت 
باشــد و نــه نیت ناب الهی، خودش ســازنده اســت. تعابیر 
امیرالمومنیــن37 و قرآن38 دربــاره جهاد هم به این مضمون 
داللت دارد. چقدر افراد الت و چاقوکش و نمازنخوانده که 
از ســر غیــرت و مردانگی بــه جبهه ها رفتند و ره صد ســاله را 
یک شــبه طی کردند و شــهید شــدند. و چقدر نمونه هایی 



27

کرونا فرصت جهاد و زندگی

در همین عرصه های جهاد فرهنگی داشتیم که فرد سال ها 
مخاطــب کار فرهنگــی و وعــظ و تربیــت بــود و فــالن مشــکل 
اخالقــی اش بــر طــرف نمی شــد ولــی با مــدت اندکــی حضور 
خــودش در میدان مبــارزه فرهنگی ناگهان متحول می شــد. 
بــه عبارتی خود جهــاد )و باز کردن فضای جهاد عمومی برای 
مردم( بیشتر از هر کار فرهنگی دیگری موثر است. و لذاست 
کــه حضــرت علــی)ع( در توصیــف جهــاد می فرماینــد: »ُهــَو 
ُتُه اْلَوِثیَقُة« )شــهید  ْقــَوى َو ِدْرُع اهلِل اْلَحِصیَنُة َو ُجّنَ ِلَبــاُس الّتَ
مطهری39( »گلستان حکمت و انسانیت از باطن آتش جهاد 

در راه خدا سر بر می  آورد.«40
تعابیر غریب امیرالمومنین درباره تبعات ترک جهاد هم بسیار 
جالب توجه و در جهاد فرهنگی، اقتصادی و ... هم معنی دار 
ّلِ َو َشــْمَلَة 

ُ
ْلَبَســُه اهلُل َثْوَب الّذ

َ
اســت. َفَمْن َتَرَکُه َرْغَبًة َعْنُه أ

ْسَهاِب  َغاِر َو اْلَقَماَءِة َو ُضِرَب َعَلی َقْلِبِه ِباْلِ َث ِبالّصَ اْلَباَلُء َو ُدّیِ
 ِمْنــُه ِبَتْضِییــِع اْلِجَهــاِد َو ِســیَم اْلَخْســُف َو ُمِنــَع 

ُ
ِدیــَل اْلَحــّق

ُ
َو أ

ْصــُف شــهید مطهری در این مــورد می فرمایند: »آثار منفی  اْلّنِ
کــه در ایــن جمله ها تذکــر داده شــده، چنان که از مضمون 
آن ها پیداســت آثار جمعی اســت نه فردی، یعنی مربوط به 
جامعه  است نه فرد. آثار منفی عبارتند از: 1( ذلت و خواری، 
ملتــی کــه ایــن درجــه را از دســت بدهد قطعــا خــوار و زبون 
می  گردد 2( شداید و گرفتاري ها؛ زبون و توسری خور بودن 
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بر خالف تصور آنان که  می پندارند پناهگاه آســایش اســت، 
صدهــا گرفتــاری در پــی خــود مــی آورد 3( حقــارت روحی 4( 
بصیــرت و بینش را از دســت دادن، این نکته عجیب اســت 
کــه علــی)ع ( بصیــرت دل و نورانیت قلــب را موقوف به این 
امر می شــمارد. در منطق  اســالم به صراحت گفته شــده که 
بصیرت زاده عمل است، ولی هیچ جا به این  صراحت، عملی 
اجتماعــی مانند جهــاد را یك رکن از ارکان معنویت و ســلوك  
الی اهلل نشمرده است تا آن جا که ترك آن موجب پیدایش 
حجاب ها بر دل  گردد. 5( با ترك جهاد، دولت حق از آنان که 
بــه آن هــا ســپرده شــده گرفتــه می شــود. دیگر آن هــا الیق 
نیســتند که پرچمدار اســالم و منادیان حق به شــمار روند. 
6( محرومیت از انصاف دیگران، یعنی تا ملتی مجاهد اســت 
دیگــران او را بــه حســاب می آورند و اجبــارا رعایت انصاف را 
درباره اش می نمایند. اما ملتی که این خصیصه را از دســت 
داد، دیگران  برای او شخصیتی قائل نمی شوند و از هر گونه 

انصافی درباره اش مضایقه  می کنند.«
جهاد یکی از راه های ممکن نیســت. بلکه جهاد البد اســت. 
هــم بــه لحــاظ ســنت های الهــی از آن گریــزی نیســت )آیــات 
قــرآن41( )شــهید مطهری42( و هم راهی جــز این برای غلبه بر 
اســتکبار متصــور نیســت و همان طــور کــه راهی جز ایــن در 8 
ســاله دفاع مقــدس برای غلبه بر دشــمن نبــود43. »مبارزه 
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از لوازم و ضرورت هایی اســت که بی آن، شــریعت هرگز به 
غایات خویش دست نمی یابد و به فرموده قرآن، اگر نبود 
این کــه بعضــی در برابــر بعضی دیگــر به دفاع بــر می خیزند، 
بدون تردید صومعه، مصّلی، معبد و مســجدی در این کره 
خاکــی باقــی نمی مانــد و یــاد خدا یکســره فراموش می شــد 
)حــج/40( و فســاد زمیــن را فــرا می گرفت. )بقــره/251(«44 
»انســان در مبــارزه میان حق و باطل به کمال می رســد، چه 
در درون خویش که جهاد اکبر باشــد و چه در بیرون از خود 
که جهاد اصغر... جنگ ممکن است که باشد یا نباشد، اما 
مبــارزه تمامی نــدارد.«45 »اما حقیقت اســالم ظاهر نخواهد 
شــد مگر در کشــاکش جهــاد و مبــارزه.«46 و حضــور در جهاد 
چیــزی از جنــس تبــرک جســتن نیســت. بلکــه همــه جانبه و 
همیشگی است تا حق جهاد به جا آورده شود. َوَجاِهُدوا ِفي 
اهلَلِّ َحــَقّ ِجَهــاِدِه )حج 78(47 عبارتی که در زیارات همه ائمه 

هم در موردشان ذکر شده که حق جهاد را به جا آوردند. 
در جهاد باید به مرزهای مســتکبرین هجوم برد. )در معنای 
فرهنگــی و اقتصــادی جهــاد به ایــن موضوع دقت شــود( َو 
ْن َیْغُزوُکْم َفَواهلِل َماُغــِزَي َقْوٌم َقّطُ 

َ
ُقْلــُت َلُکُم اْغُزوُهْم َقْبــَل أ

وا48 که اگر تهاجمی نباشــد و بخواهیم 
ُ
 َذّل

َ
ِفــي ُعْقــِر َداِرِهْم ِإاّل

در خانه خود با دشمن بجنگیم حتما مغلوبه خواهد شد.49
جهــاد نیازمنــد اتحــاد نیروهاســت.50 »وقتــی دشــمنی زیــاد 
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شــد، از ایــن طــرف همــکاری بایــد زیاد بشــود، تــالش باید 
زیــاد بشــود. وقتی دشــمنی حمله میکند، انســان بایســتی 
نیروهای خودش را متمرکز کند و مجتمع کند و کار کند؛ امروز 
این جوری است -حاال بعد شرح خواهم داد- دشمن ها در 
صددند مّلت ایران را اذّیت کنند. همچنان که بنی اســرائیل 
حضرت موســی)ع( را اذّیت می کردند، این دشــمناِن ما هم 
که بعضی شــان جزو بنی اســرائیل اند، می خواهند مّلت ما را 
که تابع پیغمبر و حضرت موســی)ع( و حضرت عیســی)ع( و 
بقیۀ پیغمبران اســت اذّیــت کنند. وقتــی  می خواهند اذّیت 
کننــد، ما باید همۀ نیروهای مان را جمع کنیم، متمرکز کنیم، 
تالش کنیم و کار کنیم؛ مثل دوران دفاع مقّدس«51 َفَیا َعَجبًا 
َعَجبــًا َو اهلِل ُیِمیُت اْلَقْلــَب َو َیْجِلُب اْلَهّمَ اْجِتَماُع َهــُؤاَلِء اْلَقْوِم 
ُکْم52 و البته اگر فضای جهاد  ُقُکْم َعْن َحّقِ َعَلــی َباِطِلِهــْم َو َتَفّرُ

باز شود خود متضمن اتحاد است.
بنیــان تمدنــی غربــی بر این نهاده شــده اســت که انســان 
گــرگ انســان اســت. بر این اســاس آنچــه که بیــش از همه 
چیــز ســوخت تمدن غربــی را شــکل می دهد رقابت شــدید 
بــا همنوع خود برای بقاســت، که البتــه در ظاهر رقابت برای 
سود بیشتر جلوه داده می شد. در این رقابت آن که ضعیف 
اســت و ناتوان، سرنوشــتی جــز از بین رفتن نــدارد؛ و آن که 
قوی تــر اســت در رقابــت با دیگران به ســود و منفعت و علو 
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بیشــتری می رســد. شــاه کلید تقابــل بــا چنین تمدنــی جهاد 
اســت. جهاد، به دالیلی که توضیح داده شد، خودی باقی 
نمی گذارد که برای باال بردن آن و ســود بیشــتر رساندن به 
آن، رقابــت معنی دار شــود. جهــاد، ایثار و شــدیدترین نوع 
ایثــار را بــه جای فکر به بقا و ســود شــخصی می نشــاند و آن 
وقــت رقابتــی هــم اگر باشــد بــرای ایثار بیشــتر اســت،53 نه 
ســود مــادی بیشــتر. )و بــاز هم البــد بودن جهاد مشــخص 
میشــود( لــذا در حالــی که در تمامــی ارتش های دنیــا، تنبیه 
ســرباز متخلف این بود که او را به خط مقدم می فرستادند، 
در جبهه های ما کامال به عکس بود و منع حضور در عملیات 
و خط مقدم تنبیه حســاب می شــد. و این چیزی است که ما 
باید در تحلیل این یوم اهلل و این نقطه عطف تمدنی به آن 

توجه ویژه داشته باشیم.
واضح اســت کــه در حال حاضر معنی جهــاد در اذهان در دو 
عبــارت جهــاد نظامی و جهــاد فرهنگــی یا اقتصادی یکســان 
نیســت. به عبارت بهتر »جهاد« در عبــارت »جهاد فرهنگی و 
اقتصادی« در معنی درســتش قرار نــدارد. همین طور اردوی 
جهــادی بیشــتر وجــه اردو دارد و نهایتا ســازندگی؛ مدیریت 
جهادی هم بیشــتر معنی پــرکاری و افزایش ســاعات کاری را 
در ذهــن عمــوم متبادر می کند. از این روســت کــه می توان 
گفــت یکــی از کارویژه هــای مهم ســازمان تبلیغات اســالمی، 
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بازگرداندن معنی جهاد به اصل خودش است.
برای این موضوع الزم است که اوال حضور دشمن و دشمنی 
وی بــا همــه مــردم آشــکار شــود. مــردم باید عمیقــا متوجه 

شوند که جنگ و مبارزه ای در جریان است.
ثانیــا بایــد مبارزیــن ایــن میــدان بــه معنــای واقعــی کلمــه 
مجاهــد، باشــند و ایــن موضــوع بــه چشــم مــردم بیایــد. 
و  پهلوانانــه  بایــد وجــوه  مبــارزه  ایــن  میــدان داران  یعنــی 
شهادت طلبانه داشته باشند. برای این موضوع الزم است 
کــه افــرادی که جلــودار این مبارزه هســتند تا جــای ممکن از 
خود تهی، دیده شــوند. افرادی که نه برای بدست آوردن 
ســود و قدرت بیشــتر بلکــه برای فــداکاری و ایثار شــدیدتر 
بــه میدان آمده انــد و خود را با خطری روبرو کرده اند که هر 

کسی از افراد جامعه را یارای رو در رویی با آن نیست.
ثالثــا بایــد میدانــی برای حضور عمــوم مــردم و نقش آفرینی 
عمــوم مــردم در این جنگ فراهم شــود. »البّتــه بعضی هم 
ممکــن اســت کــه آمادگــی نداشــته باشــند؛ یعنــی این جــور 
نیســت کــه همه بتواننــد کارهــای برجســته ای در این زمینه 
انجــام بدهنــد، لکن وقتــی که می بیننــد یک کســانی در آن 
صفوف مقّدم با پیشــتازی و عالقه و شوق حرکت می کنند، 
این هــا هم به شــوق می آیند و باالخــره در بین صفوف یک 
جایــی بــرای خودشــان پیــدا می کننــد و آن ها هــم وارد این 
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میــدان می شــوند54 .«بــرای مثــال در جنــگ اقتصــادی، آن 
کســی کــه میدان دار و پیشــتاز اســت در ذهن مــردم فردی 
فداکار و با کمترین نفع شخصی دیده نمی شود. بلکه مردم 
احســاس می کننــد اگر موفقیتــی هم در این زمینــه رخ بدهد 
بیشــترین ســود و نفع را آن ها می برند. یعنــی در این بخش 
همانند تمدن غربی، ســوخت، همان نفع و ســود شــخصی 
اســت. بنابراین عموم افراد هم به محاســبه نفع شخصی و 
ســهمی که به آن ها در این میدان می رســد، می پردازند که 
مثــال آن را در موضــوع انتخــاب بیــن کاالی خارجــی و داخلی 
می تــوان مشــاهده کــرد. و ایــن تــازه در شــرایطی اســت که 
میدان داران و مســئوالن اقتصادی انســان های درستکاری 
باشــند، نــه ماننــد امــروز که هــر لحظــه پرونــده ای در مورد 

فساد گردن کلفت های اقتصادی بیرون می آید.
امــا در دوره کرونــای اول، ایــن موضــوع کامال عکس شــده 
بــود. حتی مســجدها و هیئت هــا و حرمها هــم از پیش تازان 
جهــاد گرفته شــده بود. حقوق و دســتمزدی هم بــرای این 
موضوع نمی گرفتند. خطر حضور در میدان جهاد هم شدید 
بود و هم برای عموم مردم عیان. در همین زمینه اقتصادی 
در ایــام کرونــا تجربه ای دیگــر رقم خورد. تولید ماســک. در 
تولید ماســک اوال میدان باز شــد و هرکس کــه به اندکی از 
ابــزار تولیــد آن دسترســی داشــت می توانســت وارد میدان 
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شود. ثانیا مبنا از سود و نفع شخصی به مسابقه ایثار برای 
ادای ســهم بیشتر در میدان مبارزه تغییر کرد. که این ناشی 
از حضور ســابقون در میدان های پرخطر و ســوزاندن ریشــه 
خودخواهی هــا بود. افرادی که شــجاعت یا موقعیت حضور 
در بیمارســتان و غسالخانه را نداشتند، برای ادای دین، به 
سهم خود وارد میدان های مواسات و کمک های مومنانه و 
تولید ماســک و ... می شــدند. و با همین روش رکوردهای 
عجیب و غریبی در تولید ماســک زده شــد. امری که رهبری 
هــم بــه آن اشــاره کردنــد و در دیــدار بــا تولیــد کننــدگان 
خواســتار بهره بــردن از ایــن الگوهــا بــرای حضــور در میــدان 

اقتصاد مقاومتی شدند55.
برای روشــن شــدن اهمیت حضور پیشتازان شهادت طلب، 
خوب اســت توجــه کنیم که موج کمک هــای مومنانه پس از 
ایــن حضور و حتــی به فرموده رهبری پیش از آن که ایشــان 
دعــوت بــه مواســات کننــد، راه افتــاد56 و با توصیه ایشــان 
شــدت گرفــت. اما پــس از آن کــه حضور شــهادت طلبانه در 
میــدان کاهش پیدا کرد و کم کم قطع شــد، با وجود ادامه 
توصیه هــای ایشــان و تاکیــدات چندبــاره ایشــان، آن مــوج 

اولیه تکرار نشد.
و برای روشــن شدن اهمیت باز بودن میدان برای عموم57 
مردم، خوب است به تفاوت اثرات فرهنگی حضور مدافعین 
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حــرم در کشــور، در بــازه ای کــه فقــط متخصصیــن و نظامیان 
امکان حضور در میدان را داشــتند با بازه ای که میدان برای 

مردم عادی)هر چند اندک( باز شده بود، توجه کنیم.
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حکمرانی مجاهدانه
ظهــور کرونــا ناکافــی و ناممکــن بــودن ادارۀ جوامع بــر پایه 
بــازار را بــه روشــنی نشــان داد. در عین حــال در حالی که در 
اکثــر بحران های این چنینی تقویت دولــت و دولت گرایی به 
عنــوان راه حــل مطرح می شــد؛ در ایــن دوره، ناتــوان بودن 
دولت هــا هم به صــورت هم زمان عیان شــد. در تمام دنیا 
نه دولت و نه بازار از عهده کار بر نیامدند و آن چه که بیش 
از همه توانســت به نحوی مدیریــت کار را ممکن کند حضور 
نیروهای داوطلبانه بود. بازدهی غیرقابل مقایسه این نحو 
از مدیریت، متفکرین را به جدی تر گرفتن مفاهیمی همچون 
اجتماعــی  اجتماعــی و حکمرانــی  اجتماعــی، دولــت  مســئله 
واداشــت. چیزی که در کشــور ما هم به روشنی دیده شد. 
در حالــی کــه حتــی پیــش از کرونــا هــم، دولــت و بــازار توان 
آن چنانی ای برای مدیریت شرایط عادی نداشتند، مدیریت 
مردمی و جهادی کرونا باعث شــد که حتی برای این دو یک 
فضای تنفس جدیدی شــکل بگیرد. گر چه شــاید برای دنیا 
این موضوع یا حداقل توجه به آن جدید باشد اما در کشور 
ما فراوان با این پدیده مواجه شده ایم58 که هر جا میدان 
جهاد برای عموم مردم باز شــود معادالت عوض می شود و 
موفقیت های الیحتســب رقم می خورد. امری که رهبری هم 

مکرر بر آن تاکید می کنند.
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»برادران، خواهران، کسانی که این سخن را خواهید شنید! 
زمام امور بهبود اوضاع این کشــور، دســت مردم این کشور 
اســت؛ بخصــوص دســت جوانــان. همــه چیز در ســایۀ عزم 
مــردم، تصمیــم مــردم، بصیــرت مــردم، و ایمــان مــردم در 
ایــن کشــور می تواند در مجــرای صحیح خودش قــرار بگیرد و 
کشــور را به نقطۀ مطلوب خودش برســاند. این که ما دائم 
می گوییــم »ظرفّیت های داخلــی، ظرفّیت های داخلی«، این 
را بایــد جــّدی گرفت؛ هم در زمینۀ مســائل فرهنگی، هم در 
زمینۀ مســائل اقتصادی، هم در زمینۀ مسائل اجتماعی. در 
همۀ زمینه ها، حّتی در زمینه های اختصاصی دستگاه ها، مثل 
زمینه های امنّیتی و غیره هم این مردم هستند که می توانند 

کمک کنند، پیش ببرند کارها را و اصالح کنند....«59
ایــن امــر پیونــدی دارد بــا همــان مســئله ای که در قســمت 
قبــل در باب بــاز کردن میدان جهاد برای مردم عرض شــد. 
مواجهه تمدنی یعنی این که بتوانیم این موفقیت یوم اللهی 
را تثبیــت کنیــم. آنچــه می توانــد ضامــن تثبیــت و تکــرار این 
موفقیت هــا باشــد، کمــک بــه فراتــر رفتــن ایــن تجربه هــا از 
موج هــای احساســی و بــه کار گرفتــن انــرژی عظیــم آن ها در 
راســتای جامعه ســازی و تبدیل شدن آن ها به ساخت های 
اجتماعی و مدل های حکمرانی اســت. تــا در افق بلند مدت 
ما را به تمدن اســالمی نزدیک کند. به عبارتی باید بتوانیم 
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کاری کنیم که جهاد)در معنی دقیق کلمه( به شــیوه مرکزی 
زیســت جامعــه تبدیــل شــود و نه به حاشــیه یــا موضوعی 
علی حــده کــه در مواقــع و قشــر خاصــی امــکان بــروز و ظهور 

داشته باشد.
در عرصه نظامی تا حدودی توانســتیم چنین تجربه ای را)هر 
چند ناتمام( رقم بزنیم. در حالی که نیرو، ساختار و سازمان 
نظامی کالســیک ما از مدیریت جنگ ناتوان بودند، میدانی 
برای نیروهای مردمی جهادی باز شــد. در کنار هم نشســتن 
نیروهای متخصص ارتشــی و نیروهــای مجاهد مردمی جنگ 
نابلد، در نهایت به شــکل دهی نیرو، ســازمان و ســاختاری 
متمایــز بــرای بخــش نظامــی مــا منجــر شــد.60 و نــوع دیگــری 
از جنگیــدن را بــرای مــا ممکن کرد کــه ایمــان و اراده مردم را 
بــه میدان می آورد و همه موفقیت ها هم در ســایه آن رقم 
خــورد. و بــه برکت این نوع از ســازماندهی در عرصه نظامی 
حتــی پــس از جنــگ و بــه عبارتــی پایــان شــرایط بحرانــی هم 
موفقیت های چشــمگیری رقم خورد. کرونا فرصتی را فراهم 
کــرد کــه درباره ایجاد نظــام و ســاختاری جهادی-انقالبی در 

دیگر عرصه ها هم فکر کنیم و هم بتوانیم عمل کنیم.
نظم مدرن از ســه جهت مانع امکان جهاد عمومی می شود. 
اوال به دلیل فردگرایی شدید، بسیاری از مسائل را از حیطه 
مســئله اجتماعی و یا همگانی خــارج می کند. کرونا این مانع 
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را بــه هم زده اســت. نوع و شــدت انتقال ایــن ویروس به 
نحوی است که باعث شده سالمت ماندن کودک زباله گرد 
به ســالمتی یک خانواده مرفه اتصال جدی و سریع داشته 
باشد. همین موضوع باعث به هم خوردن تصورات سابق 
از حقوق و مســئولیت های فردی و اجتماعی شــده اســت. و 
ایــن فرصتــی اســت بــرای ترســیم دوبــاره و درســت تر مرز و 
نســبت ایــن دو در جامعــه مــا. نبایــد این موضوع در ســطح 
مقایســه اجباری بودن ماسک و حجاب به صورت شوخی و 
زخم زبان برگزار شــود. کمک به شــکل دهی درســت نسبت 
این دو هم در ســطح نخبگانی و علمی و هم در ســطح عموم 
مــردم اولیــن مانعــی اســت کــه در برداشــتن آن ســازمان 

تبلیغات اسالمی می تواند نقش جدی داشته باشد.
ثانیا به دلیل تخصصی شــدن شــدید، امور از حوزه عمومی 
بیــرون میرونــد. مثال عجیب و روشــنگر آن کــه در این دوره 
کرونایــی هــم به چشــم آمد، امــور مربوط به غســل و کفن 
و دفــن امــوات اســت. دربــاره اهمیت کلیت حضــور مرگ در 
زندگی پیش از این صحبت شــد. در حالی که همه میدانند 
که مطابق روایات و شــیوه اســالمی، مســتحب است کفن و 
دفن میت به دســت نزدیکان آن ها انجام شــود، و باز هم 
همه می دانند اختیار کردن این امور به عنوان شــغل مکروه 
اســت؛ مــا در این امور هم تســلیم نظم مدرن شــده ایم. و 
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بــا تخصصی شــدن این امــور عبــرت زا، عموم مــردم از انجام 
آن محروم شــده اند. اگر ما می خواســتیم تسلیم این نوع از 
تخصصی شــدن شدید در نظم مدرن بشــویم، امور نظامی 
هــم از حیطــه جهاد خارج می شــدند. بایــد از تجربه یوم اهلل 
زمــان جنگ بهره ببریــم و همان ترکیبی کــه در دوره جنگ با 
کنار هم قرار گرفتن نیروهای جهادی جنگ نابلد و نیروهای 
ارتشــی متخصــص رقم خورد را بســتری کنیم برای باز شــدن 

دائمی میدان برای عموم مردم61.
ثالثا بروکراتیزه شدن هم مانع به میدان آمدن نیرو و اراده 
عمومی می شــود. این مســئله ای اســت که رهبری در تولید 
ماسک هم به آن اشاره کردند. »اگر دولت می گفت که »هر 
کس میخواهد مثاًل از این ماسک تولید کند، باید بیاید از ما 
اجــازه بگیرد«، همین یک کار کوچــک را اگر انجام می دادند، 
کافــی بــود بــرای این کــه ماســک در کشــور تولید نشــود«62 
قوانیــن و ســاز و کارهــای دســت و پا گیر برای حضــور جهادی 
مردم باید برداشــته شــوند. البته این امــر مقابل بی نظمی 
نیســت، بلکــه همان طــور کــه عــرض شــد نــوع متفاوتــی از 
سازمان و سازماندهی باید رقم بخورد. چیزی که رهبری در 

بیانیه گام دوم از آن به عنوان نظام انقالبی یاد می کنند. 
ممکن است اکنون این مسئله مطرح شود که شکل دادن به 
نظامات حقوقی و ساختاری کشور امری مربوط به مسئولین 
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اســت و طرح ریــزی آن نیز مربوط به نخبــگان و متفکرین. اما 
واقعیت این است که ما به تعبیر رهبری در عرصه ای تجربه 
نشــده وارد شــده ایم. طــرح متقــن و دقیقی برای ایــن امور 
وجــود نــدارد و کشــش ناخــودآگاه برنامه ریزان کشــور هم 
بــه ســمت بروکراتیــزه کــردن و تخصصی کــردن بیشــتر امور 
اســت. مــا در حال حاضــر اوال نیازمند خودآگاهــی عمومی در 
رابطه با تحول نظامات اداره کشور به سمت نظامات جهادی 
هســتیم. ثانیا نیازمند این هســتیم که فضای جهاد و حضور 
نیروهای مجاهد در میدان تداوم داشته باشد تا در کنار آن 
خودآگاهی، کمک کند که یوم اهلل ها در »مسیر آینده ملت« 
اثری جاودانه بگذارند. این مسئله ای است که ما از ابتدای 
انقالب با آن مواجه بوده ایم. بعد از پیروزی انقالب عده ای 
به مردم گفتند که انقالب به پیروزی رســید و حاال به منزل 
بروید و اداره امور را به ما واگذار کنید؛ تا بعد از پایان جنگ 
کــه همیــن موضوع به مربی ها تذکر داده می شــد که دهۀ 
آن ها به پایان رســیده و امور را به متخصصین واگذار کنند؛ 
تــا برجام که آن را امری تخصصــی جلوه می دادند که عموم 
مــردم نباید به آن وارد شــوند. حتی بعــد از فروکش کردن 
موج اول کرونا نیروهای جهادی به خانه های شان فرستاده 

شدند و شد آنچه شد.
گفتمــان تداوم انقــالب نیازمنــد در یاد نگهداشــتن تمدنی 
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یوم اهلل هاســت. ما در موقعیتی هستیم که با جنگ جهادی 
موفــق بــه شکســتن حصــر آبــادان شــده ایم. اگــر یــوم اهلل 
شکســتن حصــر آبــادان را بــه مثابــه مکتــب و گامــی تمدنی 
بفهمیــم و در کار بگیریــم، مصداق الزیدنکم میشــویم و به 
آزادســازی خرمشــهر میرســیم. امــا اگــر بعد از شکســت حصر 
آبــادان، مــردم را بــه خانه های شــان بفرســتیم و بــه جنــگ 
کالسیک برگردیم، مصداق َو َلِئن َکَفرُتم ِإّنَ َعذابی َلَشدید 
میشــویم و آبــادان را هــم از دســت میدهیم. تاکیــد رهبری 
بــه »عمــل« در توصیف جهــاد مردم و این کــه »انقالبی گری 
بــا زبان نیســت، با عمل اســت؛ عمل جلوتر از زبان بایســتی 
عمــوم  راستاســت.  همیــن  در  هــم  ببــرد«63  راه  را  انســان 
نظریه ها و الگوهای علمی پس از یک عمل موفق و پیشــرو 
بــه وجــود آمده انــد. و ایــن در مــورد نظریــات اجتماعــی و 
مدیریتی شدت بیشتری دارد. نباید تصور کنیم با نشستن 
و نظریه پردازی کردن، طرح نظام انقالبی کامل خواهد شــد 
و سپس باید آن را در جامعه پیاده کرد. نظر ورزی و تدقیق 
الگوها امری الزم است که از دل همین عمل های مجاهدانه 
بیــرون می آیــد. ایــن همــان راه کارهای عملی اســت که رهبر 
انقــالب وظیفــه پیدا کــردن آن هــا را به »حلقه هــای میانی« 

واگذار می کنند64و 65.
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والیت و مواسات
چیــزی که اهمیت توجه به این نوع دیگر حکمرانی را بیشــتر 
می کنــد ایــن واقعیــت اســت کــه مــا در یــک جنــگ ترکیبــی 
نامتقارن با اســتکبار هســتیم. »این جنگ نامتقارن که گفته 
می شــود، معنایش این اســت که یک طرف از یک وســایلی 
و ابزارهایــی برخــوردار اســت کــه طــرف دیگــر، آن ابزارهــا را 
نــدارد و حّتــی گاهی نمی شناســد«66 رهبــری در جای دیگری 
توضیــح می دهند که وقتی جنگ چنین اســت مــا هم باید از 
ابزارهایی که داریم و دشمن ندارد و نمی شناسد استفاده 
کنیــم67. »ایــن محّبت هــا، ایــن ارتباط هــا، ایــن هماهنگی ها 
چیزهایــی اســت کــه طــرف مقابــل مــا -کــه اســتکبار جهانی 
اســت، صهیونیسم اســت، آمریکا اســت- اصاًل این ها را نه 
می دانند و نه حّتی می شناســند و نمی توانند تحلیل بکنند؛ 
برای شــان قابل تحلیل هم حّتی نیســت68.« در همین راستا 
در سخنرانی سال 1399 در دیدار با نمایندگان مجلس تاکید 
کردند که این ظرفیت ها باید به نحوی وارد کار شود: »من 
اصــرار دارم کــه به ایــن ظرفّیت هــای معنوی توّجــه کنیم، از 
اینها اســتمداد کنیم، این ظرفّیت هــا را -آن هایی که نیاز به 
فعلّیت دارد- به فعلّیت برســانیم. این ظرفّیت های معنوِی 
کشــوِر مــا، غالبــًا یــا تقریبًا همــه، ریشــه در ایمــان مذهبی و 
ایمان انقالبی دارد؛ یعنی ایمان مذهبی و انقالبی مردم زیاد 
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اســت، ظرفّیتی به وجود می آورد، توانایی هایی را در کشــور 
بــه وجود مــی آورد کــه از این توانایی ها می شــود اســتفاده 
کرد. در طول انقالب -از اّول انقالب تا دوران جنگ تحمیلی 
تــا امــروز- نمونه هایــش را دیده ایم. تازه تریــن نمونۀ این 
ظرفّیت هــای مهّم مّلــی و مبتنی بر ایمــان انقالبی و مذهبی، 
همین حضور به هنگام و فداکارانۀ مّلت در موج اّول بیماری 

کرونا است. این شوخی بود؟«69و70
اوجــب واجبــات بــرای تحقــق حکمرانــی مجاهدانــه، تحکیــم 
پیوندهــای ریــز و درشــت در داخــل جامعــۀ ایمانــی اســت؛ 
چــرا که بدون این پیش نیاز اساســی، عزت و شــوکتی برای 
مؤمنیــن در برابــر طاغوت باقی نمی ماند و توان و اســتعداد 
آنان، یا در تقابل های درونی هرز می رود و یا به دلیل نبود 
یــک جبهــۀ قوی و در نتیجه عدم هم افزایــی، عمال توانی در 
جامعــه برای هــم آوردی با موانع و دشــمنان وجود نخواهد 

داشت و حاصل، جز یأس و عقب گرد نخواهد بود.
اما در شــرایطی که سیاســت های ناکارآمد توســعه گرایانه از 
ســویی و مدیریت دیوان ســاالر منفعل خســتۀ دلبســته به 
بیــرون از ســوی دیگر، تحقــق عدالت و پیشــرفت را با وقفه 
مواجه کرده  و شرایط اقتصادی سختی را برای طبقات محروم 
جامعــه رقم زده اند، ترمیم و تقویت پیوندهای ایمانی بین 

آحاد جامعه، بیش از پیش مهم می نماید. 
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بی شــک »عدالــت« همچنــان ارزش مطلــق و غایــت اصلــی 
حاکمیت اسالمی است؛ اما با شرایطی که توضیح آن گذشت، 
نمی تــوان دســت روی دســت گذاشــت و تــا ایجــاد شــرایط 
مناسب برای جابه جایی مدیریت ها و اصالح سیاست ها در 
جهــت بازگرداندن دوبارۀ عدالت به صدر اهداف مجموعۀ 
حاکمیت، شاهد فشار سنگین مشکالت اقتصادی بر دوش 
مردم و از هم پاشــیدن پیوندهای اجتماعی بود. از این رو، 
امام جامعه فرمان »مواســات« صادر می کند تا هم مرهمی 
بــر دردهای مردم بگذارد، هم دوبــاره رایحۀ خوش برادری 
ایمانی در جامعه بپیچد و خلل پدید آمده در جبهۀ مؤمنین 
تا حدی پر شــود واز همه مهم تر، امید به عبور از این شرایط 
نابســامان تحمیلــی و البتــه عارضی، به مدد تکیــه بر قدرت 
الهــی و تــوان خــودی، دوبــاره احیا شــود و عزم مــردم برای 
حضور فعاالنه در صحنه و بازگرداندن کشور به ریل انقالب 

جزم شود. 
همان طــور که عرض شــد باید مواســات را به عنوان شــیوه 
زیستی ذیل مفهوم جهاد، در چهارچوب محور تمدنی ایرانی 
اســالمی دید؛ تمدنی که به جای رقابت و دریدن دیگران، 
بــر محور محبــت و فــداکاری برای دیگــران در راســتای رضای 
خــدا بنــا شــده اســت. بــا همیــن مبنــا روشــن می شــود کــه 
دوگانــه عدالت-مواســات دوگانــه کاذبی اســت که نباید 
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بــه آن ورود کــرد. بــه عبارتــی، اگــر فرهنــگ مواســات بود و 
انسانهای حریص با انســانهای دیگرخواه و ایثارگر جایگزین 
شــدند، می تــوان عدالت اســالمی را در جامعــه محقق کرد، 
و اال علــی)ع( هــم تحمل نخواهد شــد. و حتی وقتی عدالت 
ناب و تام هم محقق شد باز هم جامعه باید بر محور ایثار و 

مواسات اداره شود.
پــس نبایــد مواســات را به معنــای »اقتصاد خیریــه ای« و در 
برابــر عدالــت قــرار داد، جوری که جامعه احســاس کند بین 
ایــن دو، یکــی را بایــد انتخاب کنــد. بلکه مواســات را–که از 
توابع اخوت ایمانی و از صفات جامعۀ مهدوی اســت- باید 
در طــرح امام جامعه برای »جبــران عقب ماندگی در عدالت« 
فهمیــد و تبییــن کــرد. وقتــی مســؤالن امــر در حاکمیــت، در 
ایفــای وظایف ذاتی خود در ترســیم و تحقق توأمان عدالت 
و پیشرفت کوتاهی کرده و جامعه نتوانسته گمشدۀ خود را 
در نسخه های ارائه شده به این منظور بیابد، وظیفۀ اقشار 
پیشــتاز مؤمنین در کمک به ولی جامعه، مضاعف می شــود؛ 
هم باید برای بازگرداندن مدیریت های کالن کشور به مدار 
عدالــت، گفتمان ســازی کــرده و بــرای مطالبه گــری و حضــور 
عمومــی مردم در این میدان، مقدمه ســازی کننــد؛ و هم با 
ترویــج عملــی »همدلــی مؤمنانــه« و »مواســات«، نگذارنــد 
فشــارهای طبیعــی و غیرطبیعــی، جامعــه را از هــم پاشــیده و 
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مــردم را بی پنــاه و خــرد و ناامیــد و منــزوی و یــا کینه تــوز و 
مترصــد انتقام کند، کــه در هر کدام از این حاالت، نتیجه ای 
جز پراکنده شدن این اصلی ترین بازوهای امام جامعه برای 

اقامۀ قسط نخواهد داشت.
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خانواده
بــرای توضیح این که ما در موضوع خانواده در یک موقعیت 
تمدنی هستیم نیازمند شناخت مختصری از جایگاه ساختاری 
اساســی خانــواده پیــش از مواجهــه بــا مدرنیتــه هســتیم. 
خانــواده در ســاختار جامعــه ســنتی دارای کارکردهای مهم و 

اساسی ای بوده است.
تــا اواخــر دوره قاجــار شــکل عمــده خانواده هــا، خانــواده 
گســترده بــوده اســت. یعنــی حداقــل 3 نســل در کنــار هــم 
اتحــاد  جامعــه،  ســازماندهی  بعــد  در  می کردنــد.  زندگــی 
و  اتحاد)ســببی  خویشــاوندان؛  گســترده،  خانواده هــای 
اتحاد)ســببی و نســبی،  نســبی( خویشــاوندان، طایفــه؛ و 
فرهنگــی، گاهــی نــژادی( طایفه ها، قــوم را تشــکیل میداد. 
اتحاد)سیاســی( اقــوام هــم، حکومــت مرکــزی را بــه وجــود 
مــی آورد. به عبارتــی حکومــت مرکــزی چیــزی نبــود جــز اتحاد 
توســط  اقــوام  نیازهــای  عمــوم  مختلــف.  اقــوام  سیاســی 
خودشــان و در ســاختار درونی خودشان رفع و رجوع میشد 
و حکومــت مرکــزی غالبــا دخالتــی در ســاز و کار داخلــی قــوم 

نداشت.
مثال در اقتصاد )خوراک، پوشاک و ...( تقریبا اقوام خودکفا 
بودند )اقتصاد معیشــت محور به جای بازار محور( و معدود 
نیــاز باقــی مانــده را با تبادل با اقوام، روســتاها و شــهرهای 
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دیگــر تامین می کردنــد. فرزندان و خصوصــا فرزندان ذکور 
بیشــتر، بــه معنای نیــروی کار بیشــتر و رونق بیشــتر بودند و 
خانواده چاره ای نداشت جز تامین خودبنیاد نیروی کار برای 
کشــاورزی یــا هــر زمینــه دیگری کــه عمده معیشــتش به آن 

متصل بود.
صنوف هــم در واقــع خانوادگی بودند)خصوصا در شــهرها 
کــه حرفه هایــی غیــر از کشــاورزی، فراوانی داشــت( به این 
معنــی کــه اوال پدر نجار یــا نانوا به معنای نجار و نانوا شــدن 
پســر بود. نه این که امکان انتخاب حرفه یا شــغل بیرون از 
ســاخت خانوادگــی نبود. ولی اوال مســیر همواری نداشــت، 
ثانیــا در حرفــه جدیــد هــم بایــد وارد داالن تربیــت نیــروی 
تخصصی خانوادگی میشد. به عبارتی، آموزشگاه، دانشگاه 
یا ... برای فراگیری فنون وجود نداشت، و خانواده ها خود 
ایــن کارکــرد را برعهــده داشــتند. مثــال مدتــی شــاگردی یک 
مسگر را می کردند، کمی فن را فرا می گرفتند و عموما به مرور 
بــه صورت هایــی همچون داماد اوســتا شــدن وارد ســاختار 
خانوادگــی صنــف می شــدند. کارکــردی کــه امــروزه برندها 
دارنــد، در نــام خانوادگــی و تعلــق بــه یــک خانــواده وجود 
داشــت. مثــال نــوه فــالن نجار معــروف بــودن به ایــن معنی 
بــود کــه کار او هم همان کیفیــت را دارد، همــان صداقت و 
خوش قولی در معامله را دارد و ... . »سوهان حاج حسین و 
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پسران« ته مانده و خراب شده این موضوع است. تقسیم 
خانواده هــا در شــئون و حــرف و مشــاغل، و در طایفه هــا 
و اقــوام، ســازماندهی کل جامعــه را تامیــن می کــرد. گرچــه 
ظلم هایــی در ایــن ناهمواری مســیر جابجایی شــأن و طبقه 
اجتماعــی بود، ولی کلیت این منظومه نه با هدف ظلم، که 
از طــرف عقالنیــت تاریخی جامعه برای تامین ســازماندهی و 

انسجام اجتماعی بود.
در همیــن بعــد ســازماندهی، در درون خــود خانــواده هــم 
نقش ها به دقت تقسیم شده بود و از ابرجد و جد تا نبیره 
و ندیده، دختر و پســر و زن و مرد تکالیف و حقوق مشــخص 
داشــتند تا امــکان تامیــن کارکردهــای فراوانی کــه خانواده 
باید داشته باشد فراهم شود. مثال نوعی از تامین اجتماعی 
در درون خانــواده وجــود داشــت. بــا فــوت پــدر وظایف به 
گردن پسر بزرگتر می افتاد و مثال با فوت شوهر، برادر شوهر 
بــا بیــوه بــرادرش ازدواج می کــرد و زن و فرزنــدان مرد فوت 

شده بی پناه نمی ماندند.
نوعی از ســاز و کار قضاوت و حل اختــالف در درون خانواده 
وجــود داشــت. اختالفــات )مالــی، زناشــویی، ...( به بزرگ 
خانواده ارجاع می شــد. به دلیل اقتدار فرهنگی ای که برای 
او بــه وجــود مــی آمــد، عمومــا حکمــش مــورد پذیــرش قرار 
می گرفــت ولــی اوال اجبــاری در پذیــرش نبود، ثانیــا باید دو 
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طــرف واقعــا و نه صــوری حکم را قبــول میکردند تــا بتوانند 
برگردنــد و در خانــواده در کنار هم زندگی کنند. بنابراین اگر 
نمی پذیرفتند، اختالف به ریش سفید طایفه ارجاع می شد. 
بــاز هم اگر حل نمی شــد بــه مرجعیتی باالتر در شــهر مراجعه 
میکردنــد تا حکم دیــن فصل الخطاب باشــد. بدین ترتیب 
تنهــا بخــش اندکــی از مســئله قضاوت برای ســاختار رســمی 

باقی می ماند.
در بخش شهری هم تقریبًا همین دسته بندی خاندان و تا 

حدی طایفه و سپس صنوف و محله ها وجود داشت.
ســننی هــم در اینجا تعریف شــده بــود برای ممکن ســاختن 
این قضاوت ها و حل اختالف ها و نقش ها. مجموعه ســنتی 
کــه برای احترام به بزرگتر تعریف شــده اســت)عید ابتدا به 
خانه بزرگتر رفتن، باالی سفره نشستن بزرگتر، جلوی بزرگتر 
پــا دراز نکــردن، عیــدی دادن بزرگتر به کوچکتــر و ...( برای 
تولیــد و حفــظ اقتــداری اســت کــه در مواقــع اختــالف یــا ... 
بتواند مشــکل گشا شود. متناســب با این نقشی که بزرگتر 
یــا ریش ســفید یــا خان داشــتند، ســاز و کار و ســنتی طراحی 
شــده بود برای این که فردی خردمند، دارای قدرت بیان و 
توانایی ارتباط با قشرهای مختلف، دارای حد خوبی از ثروت 
بــرای پشــتیبانی در ســختی ها و ... انتخــاب شــود و اینگونه 
نبــود کــه حتما پســر خان، خان شــود یــا پیرترین فــرد ریش 
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ســفید. »درست اســت که خان از بدو تولد عضو مهم ترین 
تیــره ایل بــود، ولی بر مبنای توانایی و لیاقت خود و توســط 
ســایر روســای طوایف به این مقام می رســید. اگر ناتوانی از 
خــود بروز میداد به راحتی بــزرگان طوایف از دورش پراکنده 
می شــدند و فرد دیگری را جانشــین وی می کردند.« )ایران 

بین دو انقالب، آبراهامیان(
بخــش بزرگــی از امنیت هــم بر عهده خــود خانواده ها و تیره 
و طایفه هــا بــود. حتــی عشــایر خــود نقــش نیــروی نظامی و 
مرزبانــی دولــت مرکزی را به عهده داشــتند و بیــرون از این 
ســاخت ماندن نوعی از بی پناهی در برابر دزدان و راهزنان 
و حتــی حکومت مرکزی را هم در بر داشــت. در بعد فرهنگی 
و آموزشی هم تقریبا تمامی آموزش های اجتماعی مربوط به 
هنجار، اجتماعی شــدن، آداب و رســوم و ... در خانواده و از 

کودکی شروع میشد.
و  فرهنگــی  سیاســی،  اجتماعــی،  ســاختار  ســتون  خانــواده 
اقتصادی جامعه بود. متزلزل شــدن خانواده به فروریختن 
جامعه می انجامید. چون ریشه همه ساختارها و کارکردهای 
جامعــه در خانــواده بــود، عمــوم افــراد جامــه هــم نیــاز بــه 
خانواده را شدیدا احساس می کردند و هیچ جایگزینی برای 
ارضــای نیازهــای متنوعی کــه خانواده بر عهده داشــت پیدا 

نمی کردند.
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امــا در جامعه جدیــد، همه کارکردهای خانــواده یکی یکی از 
آن گرفته شــد. بعد ســازماندهی و امنیت به دولت سپرده 
شــد. فرهنگ و اجتماعی ســازی به دانشــگاه ها و مدارس و 
رسانه ها و ... سپرده شد. بعد اقتصادی به بازار و بنگاهها 
و کارخانه های تخصصی اقتصادی، برای بعد تامینی خانواده 
بیمه و سازمانهای تامین اجتماعی و بهزیستی و ... راه افتاد 
و بعــد قضــاوت هــم به قــوه قضائیــه رفــت. االن وضعیت 
ساختاری جوامع به نحوی است که جامعه شناسان طرفدار 
خانــواده هــم نمی توانند کارکردی و لزومی بــرای آن بیابند. 
حتــی تربیــت زیر هفت ســال و حتــی دوره جنینــی کودک هم 
امری تخصصی شــده و موسســاتی به صورت حرفه ای این 
کار را انجــام میدهنــد. همانطــور کــه موسســاتی بــه صورت 
حرفــه ای ســالمندان را نگهــداری میکننــد. در همــه امــور و 
نیازهای انسان، نحو بهتر و حرفه ای تری از آنچه که خانواده 
میتواند خدمت ارائه کند، در بیرون وجود دارد. کریستیانو 
رونالدو که الگوی بخش بزرگی از جوانان و نوجوانان دنیای 
امــروز اســت، 4 بچــه دارد کــه مــادر 3 تــای آن هــا نامعلــوم 
است. یعنی به صورت سفارشی اسپرمش را در شرکت های 
مخصوص با تخمک مادران برگزیده به اشــتراک گذاشــته و 

بچه را به خانه آورده.
در ایــن ســاخت اجتماعی خانواده هیــچ و دقیقا هیچ کارکری 
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ندارد. هر چه هم که از ضرب دست فرهنگی گذشته باقی 
مانــده با به وجود آمــدن نهادهای حرفه ای تر و تخصصی تر 
و تقســیم کار بیشتر از بین خواهد رفت و خانواده بی معناتر 
خواهد شد. بنابراین با وجود عمیقا ریشه دار بودن تاریخی 
و فرهنگــی و اجتماعــی آن، در برابــر از بیــن رفتــن و ضعیــف 
شــدن جانســختی نمیکند. یک فرد عادی در ساخت جامعه 
امروزیــن، واقعا دلیلی بــرای ازدواج نمیبیند و حتی اتفاقا آن 
را مانعــی برای پیشــرفت در این ســاخت فعلی مــی یابد. به 
عبارتی در این ساختار، خودبخود و به صورت طبیعی انسانها 
به سمت تجرد، ازدواج سفید، خانه مجردی و ... می روند. 
چــون در تامیــن مســائل روی زمیــن خود نیازی بــه خانواده 

نمی بینند. 
اگر ما این مسئلۀ زیرساختی را درست نکنیم، عمده کارهای 
فرهنگــی و تبلیغاتــی مــا بــرای خانــواده، ماننــد آب در هاون 
کوبیــدن و شــنای در جهت خالف آب می شــود. این دســت 
اقامات ما بعضًا نوعی مخدر برای فراموش کردن ریشه درد 
و حــل ریشــه ای آن می شــود. لولــه در عمــق 1 متری ســوراخ 
اســت. ما مدام در حال ترمیم ســفید کاری دیوار هســتیم. 
اگــر به فــرض هم موفق شــویم با تجدید مکرر ســفیدکاری 
دیــوار زمــان زرد بــودن دیــوار را از 28 روز در ماه قبل، به 20 
روز در مــاه کاهــش دهیم، صرفــا مخدری درســت کرده ایم 
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کــه عقــالی قــوم دیرتــر متوجه لوله ســوراخ شــده شــوند و 
بــه خرابــی لولــه فرصــت می دهیــم که گســترده تر شــود. یا 
می تــوان گفــت که مخدری درســت می شــود کــه داد مردم 
دیرتر از این مدل ناجور توســعه بلند شــود و عقال دیرتر فکر 
مدل بومی پیشــرفت بیفتند. اما اگر بــا نگاه جامعه پردازانه 
و تمدن ســازانه نــگاه شــود، اوال عمــده انــرژی هــم در کار 
فرهنگــی و هــم در کار مطالعاتــی و هــم در کار میدانی صرف 
نهایــی آن طراحــی  بــا هــدف  یــا  اصــالح ســاخت می شــود 
می شــود، ثانیــا نقاط کانونــی و تمرکز متفاوتی از آســیب های 
متوجه خانواده را پیش روی ما می گذارد )مثال تغییر ساختار 
نظام تامین اجتماعی مدرن فردمحور فعلی به سمت تامین 
خانواده محور خودکفا در مدل قبلی اصال به چشم نمی آید 
و در این مدل چه بسا نقطه کانونی است( ثالثا مخدر بودن 
و مضر بودن بعض کارهای در ظاهر به نفع خانواده را عیان 

می کند.
حــاال در ایــن زمیــن بــازی کرونــا بــه میــدان آمــده اســت و 
خانــواده  از  ایــن  از  پیــش  کــه  را  کارکردهایــی  از  بســیاری 
توســط مجموعه هــای حرفه ای گرفته شــده اســت را دوباره 
بــه خانــواده پــس داده. عمــده مهــد کودکها در ایــن دوره 
ورشکست شدند. مدارس و دانشگاه ها یا تعطیل بودند یا 
به صورت مجازی و پاره وقت برگزار شــدند. روابط اجتماعی 
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خارج از خانواده در زمان هایی تقریبا بریده شد و تا حدودی 
روابط خانواده گسترده فقط باقی ماند. رستورانهایی تعطیل 
شــدند و اســتفاده از غذای خانگی بسیار بیشتر شد. حضور 
اعضای خانواده در خانه بیشتر شد و توجه جهانی به لزوم 
بازنگــری در معمــاری خانــه به وجــود آمد. تمرکــز توجهات و 
خالقیت ها از مراکز تفریحی و ســرگرمی شهری و به تفریحات 
و سرگرمی های درون خانوادگی جلب شد. بخشی از وظایف 
نظــام ســالمت بــه خانواده هــا واگــذار شــد و تــالش شــد 
درمانهای اولیه در خود خانواده ها انجام بشود. وظایف زن 
در خانواده توســعه بیشــتری پیدا کرد)گزارش دیلی میل از 
جمعبندی 90 تحقیق درباره دنیای پســاکرونا71( و خانه داری 
معنی دار تــر شــد. و بســیاری از مســائل دیگــر. همــه این هــا 
نشــان دهنــده فرصت ناب و بی نظیری اســت بــرای این که 
بتوانیــم طرحی برای بازگشــت خانواده به ســاختار اجتماعی 
در افکنیم. تا این شــرایط موجی نباشــد که به خاطر شــرایط 

بحرانی ایجاد شده است و پس از آن از بین برود.
در این موضوع هم باید به مسئله جلوتر بودن عمل از نظر 

و لزوم خودآگاه کردن عموم توجه کرد.
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مسجد
همیــن رونــد تاریخــی را می تــوان بــرای مســجد تصویــر کرد. 
بــه مرور زمــان تمامی کارکردهای مســجد از آن گرفته شــده 
اســت. در حــال حاضــر مســجد مرکزیــت حکومتــی نــدارد72. 
ادارات و ســاختمان ها و مراکــز دولتــی کامــال تفکیــک شــده 
از آن هســتند. از طرفــی در ســاختار حکومــِت محله هــا هــم، 
شــهرداری ها و شــورا ها و شــورایاری ها در کنــار فرمانداری و 
.... چیزی برای مسجد باقی نگذاشته اند. خیریه ها، کمیته 
امــداد و بهزیســتی و ... هــم وظایــف پشــتیبانی و تامینــی را 
برداشته اند. مسجد کارکرد آموزشی داشت، که آن هم به 
مدارس و دانشگاه و ... واگذار شد. مسجد کارکرد قضایی 
داشت که آن هم به قوه قضائیه واگذار شده است. حتی 
مرکزیت دینی و تبلیغی هم با به وجود آمدن حســینیه ها و 

هیئت های محلی و ... از بین رفته است. 
مسجد و خانواده هر دو مرکزیت ساختاری جامعه در تمامی 
ابعــاد بودنــد. باقی ســاختارهای رســمی بر روی آن ها ســوار 
می شــدند. هیــچ نهاد مــوازی ای هــم کارکردهای آن هــا را تا 

پیش از دوره مدرن ارائه نمی داد.
بــاز هــم در دوره کرونــا بخشــی از ایــن کارکردهــای مســجد 
زنده شد. که البته اگر این نگاه بازگشت مسجد به ساختار 
جامعه وجود داشــت بیــش از این امکان بهره بــرداری بود. 
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مســجد محوریــت مواســات و شناســایی و تامیــن اجتماعــی 
محلــی شــد. از طرفــی محوریت امدادرســانی و پخــش لوازم 
بهداشــتی و ضدعفونــی را پیــدا کرد و در ضــد عفونی کردن 
مناطق مشترک شهری نقش محوری داشت. حتی در بعضی 
از مناطــق بــرای جبران عقــب ماندگی های تحصیلی ناشــی از 

کرونا وارد میدان شد.
توضیــح این کــه: تفاوت بیــن مدیریت دیوان ســاالر و نظام 
امام-امــت بــرای مــردم وفــادار مــا مشــهود اســت و همین 
توفان هــای  برابــر  در  انقــالب  مانــدگاری  عامــل  مهمتریــن 
چهــل و دو ســال گذشــته بــوده اســت. امــا بــدون خــرد و 
مصداقــی کردن جایگاه مــردم در تحکیم ایــن نظام والیی، 
نمی توان دل خوش به موفقیت های گذشــته، حفظ و بقای 
آن را در آینــده نیــز تضمیــن کرد. مســجد در این میان نقش 
اساســی دارد و می تواند شــبکۀ والیت را تا دورافتاده ترین 
نقــاط نیــز گســترش دهــد؛ شــبکه ای معنوی کــه میــان آحاد 
و گروه هــای مؤمنیــن از یــک جهــت و میان آنــان و امام امت 
از ســوی دیگــر، پیونــد عینــی و ســر صحنــۀ واقعی تریــن و 
ملموس تریــن مســائل مردم برقرار می کنــد و در کنار این که 
مانع از اهمال کاری نهادهای مسئول می شود، موانع پیش 
روی آنان را در خدمت به مردم، از پیش پایشان برمی دارد 
و بدون فوت وقت، مانع از ارتجاع و رکود حاکمیت می شود. 
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بی شــک اگــر امــام مســجد، خــود را در جایــگاه امــام محلــه 
پیــدا کنــد، با فعال کــردن ظرفیت مــردم و خصوصا جوانان 
مؤمن و متخصص می تواند به شــبکۀ مسائل محله اشراف 
یابد و در تقســیم کاری مؤمنانــه، گام های علمی و عملیاتی 
بــرای نقش آفرینــی و مجاهــدت خــود مــردم در جهــت حــل 
ایــن مســائل بــردارد73. البتــه وقتــی ابعــاد مســئله پیچیده 
و گســترده  می شــود، ایــن بار شــبکۀ مســاجد یــک منطقه و 
ســپس یک شــهر اســت کــه در »مســجد جامــع« و »مصلی« 
بــه هم می رســند و بــه محوریــت »امــام جمعه«، اســتعداد 
مؤمنــان انقالبی یک شــهر، بــه خدمت شناســایی و برطرف 
کــردن مســائل آن درمی آیــد74. و در نهایــت، یــاور مخلــص 
دســتگاه های رســمی حاکمیــت و بلکــه موتــور محــرک آن در 
جــادۀ تحقــق آرمان هــای انقــالب اســالمی و تشــکیل دولت 
و جامعۀ اســالمی می شــود. خالصه این که تــا میدان جهاد 
بــرای عمــوم مردم، بومــی و ملموس و خرد و جزئی نشــود، 
حکم رانــی مجاهدانــه در حــد شــعاری جــذاب باقــی خواهد 
ماند و این تکلیفی اســت که بر دوش ائمۀ مســاجد و ائمۀ 
جمعه اســت. در این راســتا، بازخوانی تجربۀ فعالیت »جهاد 

سازندگی« واجبی فوری است.
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ساخت اجتماعی متناسب با جهاد
پیش از این توضیح داده شـد که ایده مرکزِی تمدن غرب، 
»انسـان، گـرِگ انسـان« اسـت. ایـن ایـده جامعـه و سـاختار 
و روابـط اجتماعـی ای را بـه وجـود آورده کـه مبتنـی بـر آن کار 
می کنـد و آن را تقویـت می کنـد. بنابرایـن اگـر در غـرب کسـی 
دارای خودخواهـی و طمـع یـا ambition نباشـد، در آن نظـم 
افـرادی کـه دارای  نابـود می شـود. و  پیشـرفتی نمی کنـد و 
ایـن صفـات نیسـتند، پـس از قـرار گیـری در ایـن نظـم، ناگزیر 
می شـوند تـا جـای ممکـن این قابلیـت خود را به بـروز و ظهور 
برسـانند تـا زنـده بماننـد. در برابـر ایـن ایـده، اسـالم جهـاد 
را طـرح میکنـد کـه مبتنـی بـر توحیـد اسـت. طرحـی کـه در آن 
کامـال معکـوس طرح غرب، هرکس بیشـتر »خود«ی نداشـته 
باشـد و فقـط خـدا را ببینـد بیشـتر پیـش مـی رود و موفق تـر 
خواهـد بـود. حـال اگـر سـاخت اجتماعـی مـا همـان سـاخت 
اجتماعـی دنیـای مـدرن باشـد، افـراد، هرچند فـداکار و دیگر 
خواه باشـند و عقایدی مبتنی بر جهاد داشـته باشند، ناگزیر 
خـود  وجـودی  ورز  طمـع  و  خودخـواه  بخـش  کـردن  فعـال  از 
هستند تا بتوانند بقا و دوام داشته باشند. پس ما ناگزیریم 
از این کـه بـه سـاخت اجتماعـی مبتنـی بـر جهـاد و فـداکاری فکـر 

کنیـم و بـرای آن طرحی داشـته باشـیم.



61

کرونا فرصت جهاد و زندگی

خانـواده نهـادی اسـت که تکوین آن بر پایه فـداکاری بوده 
است. و اتفاقا از بین رفتن همین فداکاری و دیگرخواهی و 
تسـری روابـط مبادلـه ای بـه خانواده از جمله دالیل اساسـی 
قاعدتـا  مـادری  هیـچ  خانـواده  در  اسـت.  آن  رفتـن  بیـن  از 
محاسـبه سـود و زیـان بـرای نگهـداری از فرزنـدش نمیکنـد 
یـا هیـچ پـدری دنبـال گرفتـن پـول از اعضای خانـواده اش در 
قبـال تهیه خوراک و پوشـاک آن ها نیسـت. خانـواده نهادی 
اسـت که بنیانا مبتنی بر این وجه انسـان طراحی شـده و لذا 
امـکان بـروز شـدیدترین فداکاری هـا و دیگـر خواهی هـا کـه 

مرکزیـت مفهـوم جهـاد اسـت را فراهـم میکند.
در الیـه میانـی جامعـه ایـن مسـاجد هسـتند کـه می تواننـد 
چنیـن نقشـی را ایفـا کننـد. مسـجد هـم بـه صـورت تاریخـی 
 ... و  بروکراسـی  و  مبادلـه  بـر  کارکردهایـش  بنیـان  خـود، 
زاییـده آن نظـام »انسـان گـرگ  نبـوده اسـت. بروکراسـی، 
سـرد  و  مبادلـه ای  روابـط  بـر  مبتنـی  لـذا  و  اسـت  انسـان« 
کامـال  خـود  درسـت  تاریخـی  صـورت  در  مسـجد  امـا  اسـت. 
بـوده اسـت. مسـجد مرکزیـت تمامـی کارهـای  ایـن  عکـس 
جهـادی و دواطلبانـه کـه عایـدی ای جـز رضـای خـدا بـرای آن 
متصـور نیسـت، بـوده اسـت. عمـوم کارکردهایـی هـم کـه 
بـرای جامعـه داشـته اسـت در فضـای جهـادی رقـم میخـورده 
اسـت. مسـجد به دلیل حضور در محل و آشـنایی با مسـائل 
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واقعـی آن محـل و همچنیـن ارتباطات ایمانی که برقرار میکند 
میتوانـد بسـتر حـل و فصـل مسـائل میانی جامعه در بسـتری 
جهـادی را فراهـم کنـد. و کامـال در تقابـل بـا آن 3 وجهـی کـه 
نظـم مـدرن مانـع بـروز جهـاد می شـود )فردگرایـی شـدید، 
و  بگیـرد  قـرار  شـدید(  برکرواسـی  شـدید،  تخصص گرایـی 
بدیلـی بـرای کارکردهـای آن ها در سـطح میانـی فراهم بکند. 
منظـور از حکمرانـی مجاهدانـه هـم سـطح کالن ایـن موضـوع 
توانایـی  کـه  بگیـرد  شـکل  سـاختاری  و  بسـتر  بایـد  اسـت. 
از ایـن تـوان در سـطح کالن را داشـته باشـد و  بهـره گیـری 
بتوانـد بـا بـه وجـود آوردن سـازماندهی و سـاختاری جدیـد 
اگـر  عبارتـی  بـه  بزنـد.  رقـم  را  حکمرانـی  از  متفـاوت  روشـی 
ایـن گروهان هـای جهـادی شـکل بگیـرد، کفایـت آزادسـازی 
هـم  بـه  گروهانهـا  پیوسـتن  از  بایـد  نمی کنـد.  را  خرمشـهر 
جنگـی  مرکـزی  سـتاد  حـال  عیـن  در  و  بگیـرد  شـکل  گـردان 
اعتقـاد  گردانهـا  ایـن  کار  بـه  هـم  کـه  باشـد  داشـته  وجـود 
داشـته باشـد و هـم عقالنیـت و درایـت الزم را بـرای طراحـی 
نیـرو  از جنگیـدن، عملیـات، و سـازماندهی  مدلـی متفـاوت 
ایـن  از  بهره گیـری  امـکان  مـدل  ایـن  کـه  باشـد  داشـته  را 
گردان هـا را فراهـم کنـد. گردان هایـی کـه بـه لحـاظ وجـودی 

ارتـش هسـتند.  از گردان هـای  متفـاوت  کامـال 
در ایــن نوشــتار تــالش شــد مقدمات بهــره گیــری تمدنی از 
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شرایط ویژه ای که در آن هستیم متناسب با نیروهای ویژه ای 
کــه داریم طرح شــود. طبعا نیازمند هم فکــری و هم افزایی، 

نقد و اصالح و پیش تر رفتن آن در ادامه هستیم.
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»پاورقیها«
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13.  شــهید مطهــری، عــدل الهــی : "از ایــن نکتــه نبایــد غفلــت ورزیــد کــه 
مصائــب ، وقتــی نعمــت هســتند کــه انســان  از آنهــا بهــره بــرداری کنــد 
و بــا صبــر و اســتقامت و مواجهــه بــا دشــواریهایی کــه  مصائــب تولیــد 
می کننــد روح خــود را کمــال بخشــد . امــا اگــر انســان در برابــر ســختیها فــرار 
را انتخــاب کنــد و نالــه و شــکوه ســر دهــد ، در ایــن صــورت بــال از بــرای او 
واقعــا بالســت . حقیقــت ایــن اســت که نعمتهــای دنیا نیز ماننــد مصائب ، 
ممکــن اســت مایــه  رقــاء و ســعادت باشــد ، و ممکــن اســت مایــه بدبختی 
و بیچارگــی گــردد . نــه فقــر ، بدبختــی مطلــق اســت و نــه ثــروت خوشــبختی 
مطلــق . چــه بســا فقرهایــی کــه موجــب  تربیــت و تکمیــل انســانها گردیــده 
، و چــه بســا ثروتهایــی کــه مایــه بدبختــی و نکبــت قــرار گرفتــه اســت 
ــا ملتهــا در هنــگام  ــز چنیــن اســت . برخــی از افــراد ی ــا امنــی نی . امنیــت و ن
امنیــت و رفــاه ، بــه عیاشــی و تــن پــروری می افتنــد و بالنتیجــه در پرتــگاه 
خــواری و ذلــت ســقوط می کننــد و بســیاری دیگــر از ملتهــا از شــالق بدبختی 
و گرســنگی بــه جنبــش در می آینــد و بــه آقایــی و عزت می رســند . ســالمت 
و بیمــاری ، عــزت و ذلــت ، و ســایر مواهــب و مصائــب طبیعــی نیــز مشــمول  

همیــن قانــون اســت"
ُکــم  َلَنبُلَوّنَ َو  اســت:  شــریفه  آیــه ی  ایــن  مصــداق  ]بیمــاری[  ایــن   .14
ــٰرت؛  َم

َ
ــِس َو الّث ــَن ااَلمــواِل َو ااَلنُف ــوِف َوالجــوِع َو َنقــٍص ِم ــَن  الَخ ِبَشــیٍء ِم

هــم بــا خــودش خــوف مــی آورد و یــک عــّده ای واقعــًا میترســند، هــم 
مســئله ی مشــکل اقتصــادی را بــه وجــود مــی آورد، هــم نقــص امــوال و 
ــِر  انفــس و ثمــرات را همــراه دارد؛ لکــن بعــدش خداونــد میفرمایــد: َو َبّشِ
ِبرین؛)ســوره بقــره آیــه 155( اینجــا هــم صبــر الزم اســت.بیانات مقام  الٰصّ

معظــم رهبــری در ســخنرانی نــوروزی1399/01/02
15.سوره محمد آیه 31
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15.  بیانات در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا
ــق در  ــور موّف ــک کش ــورت ی ــه ص ــا ب ــا در دنی ــه م ــد ک ــن ش ــه ای 16.  "نتیج
برخــورد بــا کرونــا معّرفــی شــدیم. بعضــی از رؤســای کشــورها کــه بــا آقــای 
رئیس جمهــور -ایشــان بــه مــن گفتنــد- صحبــت میکردنــد، از ایشــان 
ســؤال کرده انــد کــه شــما چــه کار کردیــد؟ یعنــی ایــن نشــان دهنده ی 
ایــن اســت کــه کار مــا، توفیقــات کشــور مــا در مســئله ی مبــارزه ی بــا 
کرونــا در دنیــا منعکــس شــده کــه مســئوالن کشــورها از رئیس جمهــور مــا 

میپرســند شــما چــه کار کردیــد؛ ایــن اّول کار بــود" 1399/04/07
17.  خطبه های نماز جمعه تهران 1398/10/27

18.  سوره ابراهیم | آیه پنج
19.  همان

20.  همان
21.  جهــاد عظیمــی در کشــور بــه وجــود آمــد ... و ایــن بایــد در تاریــخ ثبــت 
بشــود؛ بایســتی بازخوانــی بشــود. بیانــات در ارتبــاط تصویــری بــا ســتاد 

ملــی مبــارزه بــا کرونــا در تاریــخ 21/02/1399
22. ایــن هــم یــک مطالبــه ی جــّدی و یــک آرزو اســت، ان شــاءاهلل ایــن 
بــرآورده بشــود- کاش کســانی بتواننــد مثــل شــهید آوینــی ایــن  آرزو 
جهــاد عظیــم و عمومــی را روایــت کننــد؛ همچنــان  کــه شــهید آوینــی بــا 
آن بیــان شــیرین و زیبــا و اثرگــذاِر خــودش توانســت جزئّیــات جبهــه را 
بــرای مــا روایــت بکنــد و آن را مانــدگار بکنــد. کاش کســانی بتواننــد ایــن 
کار را بکننــد؛ هــم در گفتــار و هــم در نوشــتار و هــم در کارهــای هنــری و 

همــان هنــری.  پدیده هــای  و  نمایش هــا 
23.  خطبه های نماز جمعه تهران 1398/10/27

24.  همان
25.  همان
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26.  همان
27.  و بعــد از آن معجــزة عظیمــی کــه اّتفــاق افتاد، که دریا شــکافته شــد و 
دشــمِن بنی اســرائیل بــا همــة نیروهایــش جلــوی چشــم آن هــا غرق شــد، 
خــب ایــن دیگــر بایــد یــک ایمــان ثابــت مســتقّری را در بنی اســرائیل بــه 
وجــود مــی آورد؛ ]ولــی[ ایــن جــوری نشــد. اّول کــه گفتنــد: »ِاْجَعــْل َلنــا ِإلهــًا 
ِلَهة«،)ســوره اعــراف آیــه 138( کــه دنبــال شــرک و بت پرســتی  َکمــا َلُهــْم آ
و ماننــد این هــا ]بودنــد و[ دلشــان َپــر زد بــرای بت پرســتی بیانــات در 

ســخنرانی تلویزیونــی بــه مناســبت عیــد قربــان در تاریــخ 1399/05/10
28.  صبــر یعنــی ایــن عــزم را، ایــن اراده را نگــه داشــتن، حفــظ کــردن" 

بیانــات در دیــدار مســئوالن نظــام  1392/4/30
29.  بعــد دنبالــة ایــن نــدای عمومــی پــروردگار اســت، صــدای بلنــد خــدا 
ُکــم، »تــأّذن« یعنــی بــا صــدای بلنــد خــدای متعــال بــه  َن َرّبُ

َ
ّذ

َ
اســت: َوِإذ َتــأ

ُکــم؛ اگــر شــکرگزاری کردیــد،  زیَدّنَ همــه اعــالن می کنــد کــه َلِئــن َشَکـــرُتم اَلَ
ــه روز افزایــش خواهیــم  مــا آن نعمتــی را کــه بــه شــما دادیــم ایــن را روزب
داد، زیــاد میکنیــم؛ َو َلِئــن َکَفرُتــم ِإّنَ َعذابــی َلَشــدید؛)4( اّمــا اگــر کفــران 
نعمــت کردیــد، وظایــف شــکر را بــه جــا نیاوردیــد، آن وقــت آنجــا عــذاب 
الهــی اســت، مشــکالت فراوانــی اســت کــه بــرای شــما پیــش خواهــد آمــد. 
بعــد در آیــة بعــد هــم نتیجــة کّلــی از ایــن مطالــب را می فرمایــد کــه: َو قــاَل 
ــّیٌ َحمیــد. ــِإّنَ اهلَل َلَغِن رِض َجمیعــًا َف

َ
ــم َو َمــن ِفــی األ نُت

َ
ــُروا أ ُموســی  ِإن َتکُف

)5( ایــن کــه مــا می گوییــم شــکرگزار باشــید، ایــن کــه می گوییــم مراقــب 
ــما  ــود ش ــرای خ ــن ب ــد، ای ــاد نبری ــدا را از ی ــت خ ــید، نعم ــدا باش ــت خ نعم
اســت َوااّل خــدای متعــال بی نیــاز اســت. خطبه هــای نمــاز جمعــه تهــران 

1398/10/27
ــی اســت؛ یعنــی در آن  ــات ســورة ابراهیــم اســت، مّک ــات، آی 30.  ایــن آی
وقتــی کــه مســلمان ها در اوج مبــارزات و ایســتادگی و مقاومــت در مقابــل 
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جریــان کفــر قــرار داشــته اند، در آن وقــت ایــن آیــات نــازل شــده اســت، 
بــه آن هــا مــژده می دهــد، بــه مــردم می گویــد کــه بدانیــد کــه خــدای 
متعــال اّیام الّلهــی دارد، آن اّیــام اهلل را بــه شــما نصیــب خواهــد کــرد؛ بایــد 
ــام اهلل باشــید. اگــر واکنــش درســت و شــاکرانه نشــان  شــما شــکرگزار اّی
دادیــد از آنچــه کــه خــدای متعــال بــه شــما داده اســت، خــدای متعــال بــه 

شــما پیروزی هــای بیشــتری را در آینــده خواهــد داد همــان
31.  رهبــر انقــالب؛ بیانــات در ارتبــاط تصویــری بــا نماینــدگان یازدهمیــن 

دوره مجلــس شــورای اســالمی 1399/4/22
32.  روح بشــر بــرای وصــول بــه مراتــب متعالــی کرامــت انســانی بایــد کــه 
در »عمــل«، از پســتی ها و کثافــات و تعلقــات تنــزه پیــدا کنــد و ایــن حکمــی 
اســت کلی که هنرمندان، فالســفه، مهندســان و اطبا و سیاســتمداران را 

نیــز شــامل می شــود. )شــهید آوینــی، تحلیــل پیــام امــام دربــاره هنــر(
33.  سوره ص آیه 46

34.  می فرمایــد: »لیــس علــی الذیــن آمنــوا و عملــو الصالحــات جنــاح فــی 
مــا طعمــوا اذا مــا اتقــوا و آمنــوا و عملــوا الصالحــات ثــم اتقوا و آمنــوا ثم اتقوا 
و احســنوا و اهلل یحــب المحســنین « .... علمــای اســالمی بــا الهــام از ایــن 
آیــه و ســایر تصریحــات و اشــارات متــون اســالمی ، مراتــب تقــوا را به تقوای 
عــام، تقــوای خــاص، تقــوای خــاص الخــاص اصطــالح  کرده انــد. تقــوای 
مجاهدیــن تقــوای پاکباختگــی اســت، شــهیدان تمــام مایملــك خــود را در 
ــان ایــن جامــه از  طبــق اخــالص گذاشــته و بــه حــق تســلیم کرده انــد، آن

جامه هــای تقــوا را بــر تــن کرده انــد.
35.  کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم

36.  "ایــن دفــاع بــه معنــای بــه میــدان آوردنِ  جــان و هســتی و ســالمت 
خــود و بــه معنــای فــداکاری اســت؛ و آن چیــزی کــه ایــن دفــاع بــه خاطــر 
آن انجــام می گیــرد، واالتریــن ارزشــهای انســانی و الهــی اســت. اســتقالل 
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و ســربلندی و افتخــار و هویــت و شــخصیت ذاتــی و دینــی و ارزشــهای 
مــورد اعتمــاد یــک ملــت، مــورد دفــاع قــرار می گیــرد. بــرای اینهاســت کــه 
یــک نظامــی بــا جــان و هســتی خــود وارد میــدان می شــود. لــذا ایــن نظامی 
در عــرف اســالمی »مجاهــد« اســت. جهــاد یعنــی تــالش و کوشــش در 
راه ارزشــهای واال؛ و بــرای همیــن اســت کــه »اّن الجهــاد بــاب مــن ابــواب 
الجّنــة«)1( ؛ جهــاد دری از درهــای بهشــت اســت." رهبر انقــالب؛ بیانات در 

مراســم مشــترک دانشــجویان دانشــگاه های افســری ارتــش
37.  کالمــی از حضــرت امیرالمؤمنیــن علیه الســالم نقــل شــده اســت 
را  )ص(  اکــرم  رســول  حضــرت  یــاران  شــما  اگــر  کــه  مضمــون  ایــن  بــا 
می دیدیــد، در چشــم شــما دیوانــه می نمودنــد. در اینجــا نیــز بایــد اذعان 
را  فی ســبیل اهلل  مجاهــدان  و  جنــگ  جبهه هــای  رزم آوران  کــه  داشــت 
اگــر بــا معیارهــای متعــارف و عقــل روانکاوانــه بنگریــم، دیوانگانــی بیــش 
ــق،  ــل ح ــز اه ــه، ج ــه هم ــت ک نیســتند؛ حــال آنکــه حقیقــت امــر ایــن اس
دچــار الیناســیون و ازخودبیگانگــی هســتند؛ همــه در عوالمــی کــه ســاختٔه 
ــای خــدا  ــد، جــز مؤمنیــن و اولی توهمــات دروغینشــان اســت حضــور دارن
کــه خــود را در »محضــر خــدا«، یعنــی در »جهــان واقعــی« می بیننــد. )شــهید 

ــه جــادو( آوینــی، آیین
ِة اْلُمْســِلَمِة َو 

َ
ــْرأ ــی اْلَم ــُل َعَل ــْم َکاَن َیْدُخ ــَل ِمْنُه ُج ّنَ الّرَ

َ
ــي أ ــْد َبَلَغِن 38.  "َلَق

ْخــَرى اْلُمَعاِهــَدِة َفَیْنَتــِزُع ِحْجَلَهــا َو ُقْلَبَهــا َو َقاَلِئَدَهــا َو ِرَعاَثَها َما َتْمَتِنُع ِمْنُه 
ُ

اأْل
 ِبااِلْســِتْرَجاِع َو ااِلْســِتْرَحاِم ُثــّمَ اْنَصَرُفــوا َواِفِریــَن َمــا َنــاَل َرُجــاًل ِمْنُهــْم َکْلــٌم 

َ
ِإاّل

َســفًا َمــا َکاَن ِبِه 
َ

 ُمْســِلمًا َمــاَت ِمــْن َبْعِد َهَذا أ
ً

ّنَ اْمــَرأ
َ

ِریــَق َلُهــْم َدٌم َفَلــْو أ
ُ

َو اَل أ
َمُلومــًا َبــْل َکاَن ِبــِه ِعْنــِدي َجِدیــرًا."

َجاِل َو اَل ِرَجاَل ُحُلوُم" نهج البالغه، خطبه جهاد  ْشَباَه الّرِ
َ

"َیا أ
39.  َوَمــا َلُکــْم اَل ُتَقاِتُلــوَن ِفــي َســِبیِل اهلَلِّ َواْلُمْســَتْضَعِفیَن )نســاء 75( 
عالمــه در اینجــا میفرماینــد کــه اوال توجــه شــود کــه مســتضعفین در کنــار 
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اهلل آمــده اســت. ثانیــا بــرای ایــن آورده شــده کــه حتــی اگــر بــرای فــردی 
ــود، آزادگــی و مردانگــی  ــرای جهــاد نب ــه خدایــش، محــرک الزم ب ایمــان ب
اش بــا جلــوی چشــم آوردن مظلومیــت مســتضعفین تحریــک شــود و بــه 
ــز  میــدان جهــاد بــرود. در اینجــا هــم صریــح کــردن )برجســته کــردن تمای
حــق و باطــل بــا اســتفاده از نقــاط حساســیت مخاطــب( دیــده میشــود تــا 

نــه تنهــا دینــدار کــه آزاده هــم متاثــر شــود.
40.  » و هــو لبــاس التقــوی « . جهــاد جامــه تقــوا اســت . قــرآن در ســوره 
مبارکــه اعــراف ســخن از جامــه تقــوا آورده اســت . علــی می فرمایــد : جامــه 
تقــوا جهــاد اســت . تقــوا یعنــی پاکــی راســتین ، پاکــی از چــه ؟ از آلودگیهــا 
، ریشــه آلودگیهــای روحــی و اخالقــی چیســت ؟ خودخواهی هــا و خــود 
پســندیها و خــود گرائیهــا . و بــه همیــن دلیــل مجاهد واقعــی ، با تقواترین 
بــا تقواهاســت . زیــرا یکــی پــاك و متقــی اســت از آن جهت اســت که پــاك از 
حســادت اســت ، دیگــری پــاك از تکبــر اســت ، ســومی پاك از حرص اســت 
، چهارمــی پــاك از بخــل اســت ، امــا مجاهــد پاکتریــن پاکهــا اســت . زیــرا پــا 

روی  هســتی خــود گذاشــته اســت ، مجاهــد پاکباختــه اســت .
41.  آیینه جادو، ج 2، ص 13

ِذیــَن َجاَهــُدوا ِمْنُکــْم 
ّ
ــا َیْعَلــِم اهلَلُّ اَل ــَة َوَلَمّ ْن َتْدُخُلــوا اْلَجَنّ

َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
42.  أ

ــا َیْعَلــِم  ْن ُتْتَرُکــوا َوَلَمّ
َ

ْم َحِســْبُتْم أ
َ

اِبِریــَن )آل عمــران 142(.أ َوَیْعَلــَم الَصّ
ِخــُذوا ِمــْن ُدوِن اهلَلِّ َواَل َرُســوِلِه َواَل  ِذیــَن َجاَهــُدوا ِمْنُکــْم َوَلــْم َیَتّ

ّ
اهلَلُّ اَل

ــه 16( ــوَن )توب ــا َتْعَمُل ــٌر ِبَم ــًة ۚ َواهلَلُّ َخِبی ــَن َوِلیَج اْلُمْؤِمِنی
ْنُفِســُکْم ِفــي َســِبیِل اهلَلِّ ۚ 

َ
ْمَواِلُکــْم َوأ

َ
اْنِفــُروا ِخَفاًفــا َوِثَقــااًل َوَجاِهــُدوا ِبأ

ِلُکــْم َخْیــٌر َلُکــْم ِإْن ُکْنُتــْم َتْعَلُمــوَن )توبــه 41(
ٰ

َذ
ْخَباَرُکــْم 

َ
اِبِریــَن َوَنْبُلــَو أ ــٰی َنْعَلــَم اْلُمَجاِهِدیــَن ِمْنُکــْم َوالَصّ ُکــْم َحَتّ َوَلَنْبُلَوَنّ

)31 )محمــد 
43.  پیغمبــر اکــرم فرمــود : » الخیــر کلــه فــی الســیف و تحــت ظــل الســیف 



72

کرونا فرصت جهاد و زندگی

. ) 1 ( »
44.  "جهــاد ، تنهــا راه چشــیدن طعــم عــزت بــرای یــک ملــت .... عزیــزان 
مــن! بعضــی کســان از اســم جهــاد می رمنــد! خیــال می کننــد کــه تأســیس 
یــک کشــور، ایجــاد یــک تمــّدن، نظــم در زندگــی، پیشــرفت در زندگــی 
مــاّدی و معنــوی و رفــاه مشــروع بــرای انســانها، بــا جهــاد نمی ســازد و 
جهــاد ضــّد اینهاســت! چــه خطایــی! چــه غلطــی! بــدون جهــاد، هیــچ چیــز 
بــه دســت انســان نمی آیــد؛ نــه دنیــا و نــه آخــرت. بــدون جهــاد، در 
مقابــل گــرِگ بی دســت و پــای بیابــان هــم نمی شــود ایســتاد؛ چــه رســد 
بــه گرگهــای بســیار بســیار خطرنــاک دنیــای سیاســت و دنیــای اقتصــاد و 
ســرپنجه های خونینــی کــه میلیونهــا انســان را دریدنــد و نابــود کردنــد و 
خوردنــد و بردند!مگــر یــک ملــت بــدون جهــاد می توانــد ســرش را بــاال 
بگیــرد؟ مگــر یــک ملــت بــدون جهــاد می توانــد طعــم عــّزت را بچشــد؟ مگــر 
یــک ملــت بــدون جهــاد می توانــد در میــان ملتهــای دنیــا شــأن و موقعیتــی 
پیــدا کنــد؟ »اّن الجهــاد بــاب مــن ابــواب الجّنــة«. )1(همیشــه همین طــور 
اســت و جهــاد دری اســت از درهــای بهشــت. هــم خلــد بریــن الهــی؛ یعنــی 
بهشــت نشــئه ی آخــرت، هــم راحــت در ایــن دنیــا؛ یعنــی جهــاد." رهبــر 
انقــالب؛ بیانــات  در جمــع ســپاهیان و بســیجیان لشــکر 10 سیدالشــهداء؛ 

1377/7/26
45.  شهید آوینی، تحلیل پیام امام به هنرمندان

46.  همان
47.  شهید آوینی، جنگ در آینه نقاشی متعهد

آســمان  لمحــه ای در  کــه شهاب ســان،  نیســت  "امــا جنــگ عارضــه ای 
انقــالب ظاهــر شــود و بعــد بــه درون ســیاهی شــب بگریــزد … اصــاًل تصــور 
اســالم بــدون مبــارزه ممکــن نیســت و آنانکــه ایــن معرفــت را ندارنــد، 
بایــد در حقیقــت ادراك خویــش نســبت بــه دیــن اســالم شــك کننــد. 
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حقیقــت کلمــه “الالــه اال اهلل” و “اهلل اکبــر” محقــق نخواهــد شــد جــز در 
مبــارزه بــا همــه طواغیــت و اصنامــی کــه چــه در بیــرون و چــه در درون 
می خواهنــد والیتــی جــز والیــت حــق را بــر انســان تحمیــل کننــد. مــا جنــگ 
را آغــاز نخواهیــم کــرد، امــا مگــر شــیطان آرام خواهــد نشســت تــا غایــات و 
مقاصــد مــا در جهــان تحقــق پیــدا کنــد؟ و مگــر نــه اینکــه تحقــق غایــات و 
مقاصــد مــا مســاوی اســت بــا نابــودی شــیطان و نفــی و دفــع قدرت هــای 

شــیطانی؟" همــان
48.  "کســانی کــه در ایــن میــدان جهــاد فرهنگــی حضــور دارنــد بایــد حــق 
جهــاد را بجــا آورنــد ...البتــه مســائل فرهنگــی بــا دســتور و ُحکم پیش نمی 
رونــد بلکــه الزمــه موفقیــت در ایــن عرصــه، انگیــزه، ایمــان و حضــور فعــال 
انســانهای معتقــد بــه ارزشــهای دینــی و انقــالب اســالمی اســت" دیــدار 
جمعــی از مســئوالن حــوزه هنــری و دســت انــدرکاران تولید و انتشــار کتاب 

دا؛ 1389/2/20
49.  نهج البالغه، خطبه جهاد

50.  " دشــمن دوم، مکــه اســت کــه یــک مرکزّیــت اســت. درســت اســت 
کــه در مکــه حکومــِت بــه معنــای رایــج خــودش وجــود نداشــت؛ امــا یــک 
گــروه اشــراِف متکّبــِر قدرتمنــِد متنّفــذ بــا هــم بــر مکــه حکومــت میکردنــد. 
اینهــا بــا هــم اختــالف داشــتند، امــا در مقابــل ایــن مولــود جدیــد، بــا 
ناحیــه  از  یکدیگــر همدســت بودنــد. پیغمبــر میدانســت خطــر عمــده 
ــرد  ــاس ک ــر احس ــاد. پیغمب ــاق افت ــل اّتف ــم در عم ــور ه ــت؛ همین ط آنهاس
اگــر بنشــیند تــا آنهــا ســراغش بیاینــد، یقینــًا آنهــا فرصــت خواهنــد یافــت؛ 
لــذا ســراغ آنهــا رفــت؛ منتهــا بــه طــرف مکــه حرکــت نکــرد. راه کاروانــِی آنهــا 
از نزدیکــی مدینــه عبــور میکــرد؛ پیغمبــر تعــّرض خــودش را بــه آنهــا شــروع 
کــرد، کــه جنــگ بــدر، مهمتریــِن ایــن تعّرضهــا در اّوِل کار بــود. پیغمبــر 
تعــّرض را شــروع کــرد؛ آنهــا هــم بــا تعّصــب و پیگیــری و لجاجــت بــه جنــگ 
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آن حضــرت آمدنــد. تقریبــًا چهــار، پنــج ســال وضــع این گونــه بــود؛ یعنــی 
پیغمبــر آنهــا را بــه حــال خودشــان رهــا نمیکــرد؛ آنهــا هــم امیــدوار بودنــد 
کــه بتواننــد ایــن مولــود جدیــد - یعنــی نظــام اســالمی - را کــه از آن 
احســاس خطــر میکردنــد، ریشــه کــن کننــد. جنــگ ُاحــد و جنگهــای متعــّدد 
دیگــری کــه اّتفــاق افتــاد، در همیــن زمینــه بــود." رهبــر انقــالب؛ نمــاز 

1380/2/28 جمعــه؛ 
51.  "بــدون جهــاد، هیــچ دشــمنی از صحنــه عقب نشــینی نخواهــد کــرد، 
و جهــاد هــم جــز بــا اتحــاد و وحــدت و هماهنگــی، امکان پذیــر نیســت....
اگــر بخواهیــد جهــاد کنیــد، وحــدت می خواهیــد. منظــور مــا از وحــدت، 
هماهنگــی و یکنوایــی و هم صدایــی اســت، تــا بــرادران دیگــر در مقابــل 
هــم قــرار نگیرنــد و لوله هــای تفنــگ، از دشــمن بــه دوســت منصــرف 
نشــود. اگــر إن شــاء اهلل ایــن هماهنگــی باشــد، خــدا هــم کمــک خواهــد 
کــرد. »مــن کان هلل کان اهلل لــه«" رهبــر انقــالب؛ بیانــات در دیــدار اعضای 

ــتان؛ 1369/1/22  ــالمی افغانس ــدت اس ــزب وح ح
52.  رهبــر انقــالب؛ بیانــات در ســخنرانی تلویزیونــی بــه مناســبت عیــد 

قربــان در تاریــخ 1399/5/10
53.  نهج البالغه؛ خطبه جهاد

54.  رهبــر انقــالب در ســخنرانی تلویزیونــی بــه مناســبت عیــد غدیــر، بــا 
اشــاره بــه جهــاد عظیــم مــردم فرمودنــد: ایــن »تســابق الــی  الخیــرات«)10( 
اســت. مــا در قــرآن چنــد جــا داریــم کــه »ُیســاِرُعوَن ِفــی اْلَخْیــرات«؛)11( یــا 
ــا ]دارد[  ــک ج ــَن«.)12( ی اِلحی ــَن الّصَ ــَک ِم ولِئ

ُ
ــراِت َو أ ــی اْلَخْی ــاِرُعوَن ِف »ُیس

ولِئــَک ُیســاِرُعوَن ِفــی اْلَخْیــراِت َو ُهــْم َلهــا ســاِبُقوَن«؛)13( چند جــا ]دارد[ 
ُ

»أ
»َفاســَتِبُقوا الَخیــرات«،)14( یعنــی مســابقه گذاشــتن کــه قــرآن بــه معنــای 
واقعــی کلمــه بــه مــا می گویــد در کار خیــر و کمک هــای مؤمنانــه مســابقه 
بگذاریــد؛ یعنــی ســعی کنیــد شــما جلوتــر از دیگــران حرکــت کنیــد و ]پیــش[ 
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برویــد. و ایــن کار بــه نظــر مــن مهــم اســت. 
ــد  ــبت عی ــه مناس ــی ب ــخنرانی تلویزیون ــات در س ــالب؛ بیان ــر انق 55.  رهب

قربــان در تاریــخ 1399/5/10
56.  خــب مشــاهده کردیــد در همیــن قضّیــة کرونــا خوشــبختانه دولــت 
حمایــت کــرد از مــردم، یعنــی میــدان را بــاز کردنــد. اگــر دولــت می گفــت کــه 
ــاًل از ایــن ماســک تولیــد کنــد، بایــد بیایــد از مــا  »هــر کــس می خواهــد مث
اجــازه بگیــرد«، همیــن یــک کار کوچــک را اگــر انجــام می دادنــد، کافــی بــود 
ــا[ میــدان را بــاز کردنــد،  بــرای اینکــه ماســک در کشــور تولیــد نشــود؛ ]اّم
گفتنــد هــر کــس میتوانــد ماســک تولید کند، تولیــد کند. ]لذا[ دســتگاه ها 
تولیــد کردنــد، کارخانه هــا تولیــد کردنــد، ســتاد اجرائــی تولیــد کــرد، بنیــاد 
مســتضعفان تولیــد کــرد، در خانه هــا مــردم تولیــد کردنــد، در مســاجد 
تولیــد کردنــد؛ جــوری شــده کــه مــا االن ماســک زیادتــر از انــدازه ی نیــاز در 
کشــور داریــم و می توانیــم بــه دیگــران بدهیــم. بیانــات رهبــر انقــالب؛ در 

ارتبــاط تصویــری بــا مجموعه هــای تولیــدی 1399/2/17
تحــّوالت اساســی و مهّمــی در بخشــهای مــورد نیــاز کشــور از جملــه بخــش 
اقتصــادی انجــام بگیــرد. و بــا ایــن وضعــی کــه در قضّیــه ی ایــن ویــروس 
کرونــا پیــش آمــد و مــردم یــک تکانــی خوردنــد، یــک وضــع جدیــد و 
فوق العــاده ای بــه وجــود آمــد -ایــن تعطیلی هــا، ایــن نیازهــا، ایــن تأمیــن 
نیازهــا، ایــن همکاری هــا کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه ایــن همکاری هــا 
خیلــی بــا ارزش بــود- امیدواریــم ان شــاء اهلل ایــن خودش یــک مقّدمه ای 
و ســرآغازی باشــد بــرای کارهــای نــو و جدیــد و تحّوالتــی در زمینه هــای 

مختلــف از جملــه در زمینــة اقتصــادی. همــان 
57.  از مــردم خواســته شــد کــه وارد عرصــه کمــک بــه آحــاد ضعیــف 
جامعــه بشــوند. البّتــه اگــر مــا هــم نمی گفتیــم، خــود مــردم وارد شــده 
بودنــد؛ قبــل از گفتــن مــا هــم وارد شــده بودنــد. رهبــر انقالب؛ بیانــات در 
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ارتبــاط تصویــری بــا نماینــدگان یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی 
1399/4/22

کمــک  اّوِل  جریــان  آن  در  کــه  همچنــان  مــردم  عمــوم  بایســتی    .58
مؤمنانــه در آســتانة مــاه رمضــان وارد شــدند و بــه معنــای واقعــی کلمــه 
کمــک کردنــد، بــاز هــم همیــن]کار[ انجــام بگیــرد. رهبــر انقــالب؛ بیانــات در 

ســخنرانی تلویزیونــی بــه مناســبت عیــد قربــان1399/5/10
59.  لکــن هیچ جــا گمــان نمی کنــم مثــل کشــور مــا، مثــل ایــران عزیــز مــا 
باشــد کــه تعــداد کســانی کــه داوطلبانــه بــه یــک چنیــن کمک هایــی 
اقبــال می کننــد، ایــن همــه زیــاد باشــد؛ بنده ســراغ نــدارم و نشــنیده ام و 
گزارشــی نــدارم از این کــه در جایــی از کشــوری از کشــورهای دنیــا ایــن همه 
تحــّرک مردمــی و پشــتیبانی های مردمــی وجــود داشــته باشــد؛ کــه ایــن از 
خصوصّیــات مّلــت مــا در ایثارگــری اســت؛ هــم در بالیای طبیعی مثل ســیل 
و زلزلــه و امثــال این هــا، هــم در بالیــای غیــر طبیعــی مثــل تحمیــل جنــگ. 
در هشــت ســال دفــاع مقــّدس همیــن حرکــت عظیــم ایثارگرانــة مردمــی 
بــود کــه ایــن حماســة بــزرگ را بــه وجــود آورد و جبهه هــا را بــه آن شــکل 
آراســت کــه تــا آخــر در تاریــخ مــا یــک دوران برجســته ای اســت. امــروز هــم 
همیــن جــور اســت. رهبــر انقــالب؛ بیانــات در ســخنرانی تلویزیونــی بــه 

مناســبت عیــد قربــان 1399/5/10
60.  رهبر انقالب؛ 1398/6/26 ؛ پس از دهه محرم

61. بعــد فّعالّیت هــا و همــکاری ســپاه و ارتــش؛ ببینیــد، ایــن خیلــی مســئلة 
مهّمــی اســت. آن روز ارتــش یــک ســازمان ســّنتی جاافتــادة موجــود در 
کشــور، و ســپاه یــک عنصــر جــواِن تــازه  بــه  میــدان  آمــدة انقالبــی، این هــا 
ــر  ــاد. رهب ــا ایــن اّتفــاق افت ــا هــم کار کننــد؛ ایــن آســان نیســت، اّم بایــد ب
انقــالب؛ بیانــات در ارتبــاط تصویــری بــا شــرکت کنندگان در آئیــن تجلیــل از 

پیشکســوتان دفــاع مقــدس 99/6/31 
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62.  خــب مجموعه هــای درمانــی صفــوف مقــّدم بودنــد؛ پزشــکان و 
پرســتاران و بقّیــه ی عوامــل درمانــی واقعــًا فــداکاری کردنــد که دیگــر زبان 
قاصــر اســت از اینکــه بخواهــد اهّمّیــت فــداکاری اینهــا را بیــان کنــد. پشــت 
ــه ی مســائل  ــد کــه وارد شــدند، در زمین ــی بودن ســر اینهــا هــم داوطلبان
ســالمت کمک کردند و کارهایی را که غیر متخّصصین میتوانســتند انجام 
بدهنــد، بعضــی  از اینهــا فــرا گرفتنــد و انجــام دادنــد و کارهــای بزرگــی در 
ایــن زمینــه انجــام گرفــت، کــه بایــد االن بــا توّجــه بــه اوج دوبــاره ی ایــن 
بیمــاری، همیــن خدمــات و ایــن پشــتیبانی ها بــاز هــم انجــام بگیــرد." 
رهبــر انقــالب؛ بیانــات در ســخنرانی تلویزیونــی بــه مناســبت عیــد قربــان 

1399/5/10
63.  رهبــر انقــالب؛ بیانــات در ارتبــاط تصویــری بــا مجموعه هــای تولیــدی 

1399/2/17
64.  رهبــر انقــالب؛ بیانــات در ســخنرانی تلویزیونــی بــه مناســبت عیــد 

1399/5/10 قربــان 
65.  در هــر برهــه ای از زمــان راه کارهــای عملــی مــورد نیــاز اســت. خــب 
محــّل بحــث مــا این جــا اســت. آن چــه شــما ســؤال می کنیــد -یعنــی نســل 
جــوان ممکــن اســت ســؤال بکنــد و یــک ســؤال مســتتری)12( اســت- 
همیــن اســت کــه باالخــره راهــکار عملــی بــرای این کــه مــا بتوانیــم بــه 
عنــوان یــک جــوان وارد میــدان بشــویم چیســت. ... مســئلة راه کارهــای 
عملــی...، احتیــاج دارد بــه هدایــت، تمرکــز، پیگیــری، فّعالّیــت پی درپــی و 
لحظه به لحظــه بــرای این کــه بتوانــد ایــن کاروان عظیــم جامعــه را و مهم تــر 
از همــه جوان هــای جامعــه را بــه پیــش ببــرد. ایــن کاِر چــه کســی اســت؟ 
ایــن تمرکــز، ایــن ایجــاد برنامــة کار، پیــدا کــردن راهــکار، ارائــة راهــکار، 
ــزی، بــه عهــدة چــه کســی اســت؟ ایــن بــه عهــدة جریان هــای  برنامه ری
حلقه هــای میانــی اســت. ایــن، نــه بــه عهــدة رهبــری اســت، نــه بــه 
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عهــدة دولــت اســت، نــه بــه عهــدة دســتگاه های دیگــر اســت؛ ]بلکــه[ به 
عهــدة مجموعه هایــی از خــود مّلــت اســت کــه خوشــبختانه امــروز مــا ایــن 
را کــم هــم نداریــم. رهبــر انقــالب؛ بیانــات در دیــدار جمعــی از دانشــجویان 

1398/3/1
66.  نکتــة بعــدی ایــن اســت کــه نیروهــای مســّلح مــا در دوران دفــاع 
مقــّدس و حّتــی بعــد از دفــاع مقــّدس، تجربّیــات ارزشــمندی را بــه دســت 
آوردنــد؛ یعنــی واقعــًا بعضــی از تاکتیک هــای نظامــی و کارهایــی کــه در 
گرفــت،  انجــام  مقــّدس  دفــاع  هشت ســالة  دوره ی  در  جنــگ  میــدان 
در دنیــا بی ســابقه بــود و خیلــی از عملّیات هــای مــا متضّمــن تجربّیــات 
فوق العــاده اســت؛ حــاال از عملّیــات ثامن االئّمه)علیه الّســالم( بگیریــم 
تــا مثــاًل فــرض بفرماییــد کــه فتح المبیــن، بیت المقــّدس، خیبــر، والفجــر 
هشــت، کربــالی پنــج و امثــال این هــا، کارهــای فوق العــاده ای در ایــن 
عملّیات هــای پیــروز انجــام گرفتــه؛ در عملّیات هایــی هــم کــه بــه پیــروزی 
نرســیده اســت و موّفــق نبــوده، مثــل کربــالی چهــار، مثــل رمضــان و امثــال 
بایســتی  تجربّیــات  ایــن  از  دارد؛  وجــود  ارزشــمندی  تجربّیــات  این هــا، 
اســتفاده کنیــم. امــروز البّتــه روایــت ایــن تجربّیــات در دانشــگاه ها معمول 
اســت و ایــن روایــت انجــام می گیــرد و بســیار هــم خــوب اســت، لکن کافی 
نیســت؛ بایســتی ایــن تجربّیــات تبدیــل شــود بــه نظرّیــات؛ تجربــه تبدیــل 
شــود بــه نظرّیــه ی دفاعــی و تدریــس شــود و تحقیق شــود و اطــراف آن ها 
پژوهــش انجــام بگیــرد و ایــن تجربّیــات بــه روز بشــود و منطبــق بــا نیازهای 
روز شــود و ان شــاءاهلل از آن ها]اســتفاده بشــود[؛ اینهــا ســرمایه های 
بســیار باارزشــی اســت کــه بایــد از ایــن ســرمایه ها اســتفاده کــرد و بســط 
و تکمیــل پیــدا کنــد. رهبــر انقــالب؛ بیانــات در ارتبــاط تصویــری بــا مراســم 
مشــترک دانش آموختگــی دانشــجویان دانشــگاه های افســری نیروهــای 

مســلح 99/7/21
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67.  رهبــر انقــالب؛ بیانــات در دیــدار اعضــای ســتاد بزرگداشــت چهارهــزار 
شــهید اســتان گلســتان 1395/9/15

68.  آن هــا نمی داننــد چــه قدرتــی در ایمــان بــه خــدا و در اعتقــاد به جهاد 
وجــود دارد؛ آثــارش را می بیننــد، درســت نمی تواننــد تحلیــل کننــد؛ لــذا به 

اقدامــات دیوانه وار ]دســت می زنند[." رهبر انقــالب؛ 1395/4/5
69.  رهبــر انقــالب؛ بیانــات در دیــدار اعضــای ســتاد بزرگداشــت چهارهــزار 

شــهید اســتان گلســتان 1395/9/15
70.  رهبــر انقــالب؛ بیانــات در ارتبــاط تصویــری بــا نماینــدگان یازدهمیــن 

دوره مجلــس شــورای اســالمی 1399/4/22
71.  "و ایــن به خاطــر تجهیــزات مــاّدی نیســت. تجهیــزات مــاّدی نقــش 
آن،  دارد؛  وجــود  دیگــری  چیزهــای  ندارنــد،  تعیین کننــده  و  اساســی 
تجهیــزات معنــوی اســت؛ آن عــزم و اراده ی ثابــت اســت، آن راه هــای 
ــی دلهــای یکایــک آحــاد مــردم اســت، .... ایــن، قــدرت  اســتحکام درون
جمهــوری اســالمی اســت؛ بــا ایــن قــدرت، هیــچ قــدرت مــاّدی ای توانایــِی 
مقابلــه نــدارد. و روح ]ایــن قــدرت[ هــم، روِح همیــن شــهادت اســت." 
رهبــر انقــالب؛ بیانــات در دیــدار خانواده هــای شــهدای مرزبــان و مدافــع 

1396/3/28 حــرم 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/   .72
Post-COVID-Birth-rates-drop-people-/8872719-article

stay-single-longer-scientists-predict.html
73.  تدبیــر شــود تــا مســاجد مرکــز سیاســت باشــد؛ مســـاجد، بایـــد مرکـــز 
]سیاســـت باشـــد[ همـان طـــورى ]کـــه[ صدر اسالم مرکـــز سیاســـت بوده 
مســـاجد. مســـاجد مثـــل این ها نبوده اســـت کـــه فقـــط مرکـــز چـــه باشـــد. 
خطبه نمـــاز جمعـــه خطبـــه سیاســـی بوده همیشـــه. مســـاجد مرکـــز بســـیج 
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قشـــون بـــوده؛ مرکـــز تبلیغــات اســالم بــوده اســـت. این هـــا ان شـــاء اهــل 
ــود. صحیفــۀ امــام، ج 8، ص: 200 ــر می شـ تدبیـ

«محـــراب« بـــه آن می گوینـــد؛ یعنـــی، آن جایـــی کـــه حـــرب از آن شـــروع 
می شـــود؛ محــل حـــرب. رهبــر انقــالب؛ ســخنرانی در دیــدار بــا خانواده های 
اســتان های  و  بندرگنــاوه  خــوی،  شــهرهای  جانبــازان  و  شــهدا  معظــم 
از  جمعــی  دانشــجویان،  از  گروه هایــی  غربــی،  آذربایجــان  و  مازنــدران 
مهاجــران جنــگ تحمیلــی، کشــاورزان و مســئوالن هیأت هــای هفــت نفــرۀ 

1369/03/02 زمیــن  واگــذاری 
74.  و امیدواریـم حـال هـم مسـاجد مـا برگـردد بـه آن وقتـی کـه مسـجد، 
محـــل حــل و عقـــد امـــور بـــود؛ امیدواریـــم حـــال هـــم مســـاجد مـــا برگــردد 
بـــه آن وقتی که مســـجد،ّ  محـــل حـــل و عقـــد امـــور باشـــد، مســـجد محـــل 
ــه  ــند کـ ــجدی ها باشـ ــد. مسـ ــز باشـ ــه چیـ ــد، همـ ــگ باشـ ــه هاى جنـ نقشـ
بتواننـــد کارهـــا را بخوبـــی انجـــام بدهنــد. صحیفــۀ امــام، ج 17، ص: 233

ــروز شــدیم،  ــد حــاال کــه پی ــال کنن 75.  این طــور نباشــد کــه عــّده ای خی
ــراى اداره مســجد بــود.  ــام مــا ب دیگــر مســجد می خواهیــم چــه کنیــم؛ قی
این هایــی کــه هــی صحبــت ایــن را می کننــد کــه حــاال مــا انقــالب کردیــم 
ــود. از  ــدا می ش ــاجد پی ــالب از مس ــر؛ انق ــر، خی ــاى دیگ ــراغ کاره ــم س بروی
مســاجد ایــن طــور امــور تحّقــق پیــدا می کنــد صحیفــۀ امــام، ج 12، ص: 501
ایــن مســاجد بــود کــه ایــن پیــروزى را بــراى مّلــت مــا درســت کــرد. ایــن 
مراکــز حّساســی اســت کــه مّلــت بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند. 
ــر  ــدیم دیگ ــروز ش ــا پی ــر م ــاال دیگ ــه ح ــد ک ــال کنن ــه خی ــد ک ــور نباش این ط
مســجد می خواهیــم چــه کنیــم. پیــروزى مــا بــراى اداره مســجد اســت. مــا 
اگــر نمــاز نباشــد و آداب اســالمی نباشــد، چــه داعــی داریــم کــه بیاییــم 
خودمــان را بــه مهلکــه بیندازیــم و وارد ایــن امــور بشــویم؟ مــا بــراى 
اســالم ایــن کارهــا را می کنیــم و شــما، شــما مّلــت بــراى اســالم قیــام 
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کردیــد، و بــراى اســالم ایــن همــه زحمــت کشــیدید و داریــد می کشــید. 
صحیفــۀ امــام، ج 13، ص: 15

می خواهنـد مسـاجد، ایـن سـنگرهای اسالمی و محـل تهییِج قیـام بر ضد 
ظلم را از دســـت شـــما بگیرند؛ مســـجد یك سـنگر اسالمی اسـت و محراب 
محل جنگ اسـت، حـرب اسـت. ایـن را می خواهند از دسـت شـما بگیرند 
... مسـجد یك محلـی بـود کـه مـردم را بـه نهضـت و بـه قیـام بر ضـد ظلـم 
تهییــج می کـــرد. این هـــا می خواهنـــد ایـــن ســـنگر را بگیرنــد. صحیفــۀ امام، 

ج 13، ص: 362


