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 یا خامنه اهلل یتآ یشهمضمون جهاد در اند یلتحل
  

 21/1/2012 تاریخ تأیید:                    21/22/2911 تاریخ دریافت:

  پور یمهد یهآس 

 

 دانند، یم عدالتی یو مبارزه با ظلم و ب یندفاع از د یجهاد را جنگ در راه خدا برا یاریبس

آموزه مهمم   ینگوناگون از ا یها و برداشت یاز معان یفیبه ط توان یم تر یقدق یاما با بررس

و  یاجتمماع  همای  یمت اسمت  ظرف  یو اجتمماع  یابعماد فمرد   یکه دارا یافت دست  ینید

مفهوم جهماد در   یین. هدف پژوهش حاضر تبرسد ینظر م به تر یجد ادجه یضهفر یرنظامیغ

تما   8631 یهما  سما   یط یشانا یاناتاز ب یپژوهش یها است. داده یا خامنه اهلل یتآ یشهاند

اسمت.   شمده  یم  تحل ینو با استفاده از روش شبکه مضام یفیک یکردو با رو  انتخاب 8011

و  یمر دهنمده و فراگ  سمازمان  ای، یمه پا مضامینگام استخراج  در سه یا مضمون شبکه ی تحل

. پنج مضمون دهد یقرار م ی مورد تحل یینها های یافتهعنوان   را به یرفراگ ینمضام تیدرنها

 یمادی بن یا جهاد آموزه دهد ینشان م یا خامنه اهلل یتآ یشهجهاد در اند شده ییشناسا یرفراگ

. جهماد بما   کنمد  یم یفاا یدینقش کل نانسا یاست که در همه ابعاد زندگ یاله ای یضهو فر

 ازمنکر، یمعروف و نه و امربه یاجتماع یتمسئول ی،و دگرساز یچون خودساز هم یمیمفاه

محور  آباد و عدالت یا به جامعه یابی دست یتالش برا یزمبارزه با هرگونه مانع و دشمن و ن

که در آن جهاد نباشمد،   یا جامعه یا خامنه اهلل یتآ یشهو محکم دارد. در اند یقعم یوندیپ

. از مانمد  یمم  یخورده باق مانده و شکست  است که همواره عقب تفاوت یتنب  و ب یا جامعه

مقاب  ظالمان و استکبار، توجه به جهاد در هممه ابعماد    و نجات در یروزیرمز پ یشاننظر ا

 است. یزندگ

 

 .یاجتماع یتمسئول ی،مضمون، جهاد، خودساز یلتحل ی،ا خامنه اهلل یتآ :ها هکلیدواژ

                                                 
یوران  ، اهوواز، ا اهوواز  چموران  یددانشوااه هوه   یاسوی، دانشکده حقوو  و علووم س   یاسی،گروه علوم س یار،استاد .2
(assmahdipour@scu.ac.ir). 
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 مقدمه -۱

در این میان  .هود های یک جامعه بنا میسازی همواره بر اصول و ارزشپیشرفت و تمدن

ها و الاوهای پیشورفت یوک جامعوه اسوت.     بخش ارزشهای دینی منبع اصلی قوامآموزه

ویژه گفتمان انقوال    های مهم اسالمی در اندیشه هیعی و به عنوان یکی از آموزه جهاد به

عنووان   ست. توجه به ابعواد مختلوج جهواد بوه    اسالمی در این زمینه دارای ظرفیت عملی ا

هوای فوردی و اجتمواعی پیشورفت و      الاوی مبارزه با موانع و مشکالت و نیز ایجاد زمینه

 سازی در جوامع اسالمی ضروری است. تمدن

های دینی و اهمیت راهبوردی آن در برسوازی جامعوه     توجه به نقش چند بعدی آموزه

ی و راهبردی دارد. بنابراین تبیین مفهووم جهواد و   مبتنی بر عدالت و پیشرفت اهمیت نظر

توانود در   بر ارائه الاوی نظوری بوومی موی    های گسترده اجتماعی آن عالوه کشج ظرفیت

گذاری راهبردی پیشرفت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. خأل نظری نقش سوازنده   سیاست

های  سو و نیز ارائه برداهت جمله جهاد در ایجاد پیشرفت و آبادانی ازیک های دینی از آموزه

کننده ایون   رفتن نقش تعیین دیدن آموزه جهاد موجب به حاهیه نظامی افزاری و غالباً سخت

جملوه   هوای مختلوج از   اسوت. ازسووی دیاور آسویب     فریضه دینی در جوامع اسالمی هده

هوای اجتمواعی    تفاوتی اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی ضرورت واکاوی ظرفیوت  بی

 نماید. جمله جهاد را اجتنا  ناپذیر می های دینی از آموزه

هدف اصلی این مقالوه توسوعه و تقویوت دانوش بوومی جهواد اسوته بورای هموین           

است. کموک بوه جریوان     عنوان مبنای تحلیل انتخا  هده ای به اهلل خامنه های آیت اندیشه

هوا در   ههوای ایشوان و تقویوت نقوش دانشواا      تحلیل علمی در کشور با محوریت اندیشوه 

جمله اهداف فرعی این پژوهش هستند. لذا با طرح ایون سولال کوه     مطالعات راهبردی، از

اهلل  جهاد در اندیشه آیت ای کدامند؟ و اساساً اهلل خامنه مضامین فراگیر جهاد در اندیشه آیت

 ای دارای چه ابعادی است؟ پژوهش حاضر را دنبال خواهیم کرد.  خامنه

گام، ابتدا مضامین  ای طی سه ده از روش تحلیل مضمون هبکهدر این پژوهش با استفا

های موضوعی مرتبط با مفهووم   ها که از بیانات رهبر انقال  ازطریق فیش قول پایه از نقل

هووده در گوام دوم،    اسوت، اسوتخرام موی    آمده دست به 2011تا  2931های  جهاد طی سال

ای  اهلل خامنوه  جهاد در اندیشه آیوت  دهنده و در گام سوم، مضامین فراگیر مضامین سازمان

های نهایی تحقیق است که آموزه جهاد در اندیشه  هود. مضامین فراگیر یافته مشخص می

 دهد. رهبری را مورد تبیین و واکاوی قرار می
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 پیشینه پژوهش -۲ 

( در چارچو  2911با نااهی به آثار مرتبط قبلی، برخی موارد قابل توجه استه پورابراهیم )

ای  اهلل خامنوه  یه استعاره هناختی به بررسی مفهوم جهاد و پایوداری در گفتموان آیوت   نظر

ای کوالن سیاسوی، زیرسواخت     عنووان اسوتعاره   است. استعاره جهاد در این مقاله به پرداخته

های استعاری در گفتمان سیاسی رهبر انقال  است. نویسنده توجه  سازی بسیاری از مفهوم

یشه رهبری را ناهی از هرایط ویژه نظوام سیاسوی ایوران و جهوان     به استعاره جهاد در اند

 داند. اسالم دربرابر نظام سلطه می

انود.   ( راهبرد جهاد در قرآن کریم را مورد بررسی قورار داده 2919نیا ) پور و ستوده جانی

دهد که بنیاد جهاد در دین اسالم به اقوداماتی اهواره دارد کوه از     نتایج این مقاله نشان می

هود.  ها منتهی می های آن ها و سیاست های نامشروع حاکم، به نفی رژیم رهاذر نقد قدرت

هوود.   افزارگرایانه مطرح می عنوان راهبردی نرم مطابق این بررسی، جهاد در دین اسالم به

هوای   جانبه و عمومی ازجمله گونه اهلل، جهاد مساعدتی، همه سبیل جهاد الهی، توحیدی، فی

 تند.مختلج جهاد هس

اند.  ( به تبیین مفهوم جهاد در نارش هیعه امامیه پرداخته2911جمشیدی و همکاران )

عنوان امری عبوادی و تکلیفوی    دهد در نااه امامیه، جهاد به های این مقاله نشان می یافته

نوام دیون، جهواد     توان هر اقدام و هر جنای را، هرچند به هرعی هرایط خاصی دارد و نمی

 هاد ارتباط مستقیمی با مفاهیم صلح، امنیت و عدالت دارد. دانست. اهداف ج

گیوری انقوال     ( معتقدند، آموزه جهاد نقش مهمی در هوکل 2911داوند و جمشیدی )

منود و ریشوه در    است. مقاله روش مبارزه در انقال  اسوالمی را ضوابطه   اسالمی ایفا کرده

مثابوه   جهاد در ایون مقالوه بوه    است. داند که از اصل جهاد الهام گرفته فرهنگ اسالمی می

انقال  و مبین روش مبارزه انقال  اسالمی است. آموزه جهاد و ازجمله جهاد اکبر، اصغر، 

تبلیغی و جهاد مسلحانه در انقال  اسالمی مطابق با منابع فقهی و اسالمی به اجرا گذاهته 

 است. هده 

است. کتا  هامل چهار  ( به موضوع جهاد در اسالم پرداخته2911آبادی ) صالحی نجج

ای کوه در   گونوه  نظر نویسنده جهاد بوه  است، به قالب مجموعه دروس ارائه هده فصل و در

اند، در دو قطوب مخوالج    است با آنچه فقها در متون فقهی نوهتهقرآن و سیره پیامبر

آزار مجواز   قرار دارند. او معتقد است در اسالم حمله نظامی ابتودایی بوه غیرمسولمانان بوی    

رفتاری با آنان، برای دفع هر دهمن مهاجم به جهواد تشوریع    یست، بلکه با تشویق خوشن
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نبودن وجو  جهاده بوه ایون معنوا کوه      است. کتا  بر دو نکته تأکید دارد یکی ادواری هده

جهاد مشروط به اذن یا امر امام معصوم نیست، بلکه هروقوت دهومن حملوه کنود، جهواد      

 یبت تعطیل نیست.واجب است و نیز جهاد در عصر غ

( معناهناسی جهاد در قرآن کریم را مورد بررسوی  2911کرمی میرعزیزی و همکاران )

دهد، برخالف رویکرد عمومی که واژه جهواد   های این پژوهش نشان می اند. یافته قرار داده

معنوای قودرت و جنوگ     است، این واژه غالبواً  گذاری کرده را مطابق با جنگ )قتال( مفهوم

 رگونه، یعنی تالش با مفاهیم تئوریک از قبیل قول، وعظ، ارهاد و ... دارد.افزا نرم
اما این مقاله از سه جنبه نوآورانه استه نخست ازجهت انتخا  مضمون جهاد در اندیشه 

است. دوم ازنظر رویکرد، در این مقاله تمرکز اصلی  ای که تاکنون انجام نشده اهلل خامنه آیت
توانود   تمدنی آموزه جهاد در اندیشه رهبری استه امری که موی  های اجتماعی و بر ظرفیت

گامی درجهت تقویت ادبیات پژوهشی مقوله پیشرفت و تمدن اسالمی باهد. سومین جنبوه  
تواند با  ای بیانات رهبری است که می نوآوری، استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون هبکه

 قرار داد. تر  مورد تبیین دقیقهای معنایی مضمون جهاد را  منطق استقرایی، الیه

 مبانی مفهومی و نظری جهاد -۳

 شناسی جهاد  ( مفهوم۳-۱

معنووای سووختی، مشووقت و تووالش تووو م بووا رنووج  جهوواد )در لغووت( از جیهوود یووا ج هوود بووه
. در هرع اسالم جهاد، جنایدن در راه حق است و در وجوه  (929 ، ص.2911)مقداد، است آمده

و در برخوی   (2111 ، ص.2، م2931)معوین،   مسلمانان با کافرانو غزوه « جنگ دینی»اسمی 
و ازنظور لغووی   « جاهیودی »معنای زمین سخت و سفت اسوت. جههواد از فعول     منابع جیهاد به

معنی جنگ و مبارزه در راه خدا بوا هموه ابزارهوا ازجملوه، بیوان، جوان و موال تعریوج          به
معنای مشقت و  به« جیهد»توان از  د را میریشه لغوی جیها .(91، ص.2911نیا،  )قربان است هده 

  انودازه طاقوت دانسوت    معنای کوهش گسوترده و وسویع بوه    به« ج هد»سختی یا از کلمه 

 .(929 ، ص.2911)مقداد، 

معنای حوداکثر تووان و طاقوت و     است که جهد گاهی به آمده المنجددر فرهنگ عربی 

کارگیری آنچه در تووان   ه یعنی بهرود و مجاهد کار می معنای سختی و دهواری به گاهی به

. در (211 ، ص.2911)معلووف،   است. در اصطالح، جهواد مبوارزه بورای دفواع از دیون اسوت      

نیز بر کثرت و نهایت سعی در حد وسوعت و طاقوت در گفتوار و کوردار تأکیود       العر  لسان

نیوز واژه   الوسویط  معجمدر فرهنگ واژگان  .(291-299 ، ص.9م  ،2020منظور،  )ابن است هده
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معنای جدیت و تحمل سختی در کار تا رسیدن بوه مطلوو  و جهواد در اصوطالح      جهد به

 . (201ص.  ، 2911)انیس و همکاران،  است معنای مبارزه با کفار آمده هرعی به

مجاهودت بوا هواهوای نفسوانی و     »مثابه مفهومی اخالقوی   در اصطالح دینی جهاد به

و کالمی فقهی، کاربرد نهایت  یا جهاد اکبر (911 ص.، 2911)جمشیدی، «های هیطانی هوس

توان برای قتال در راه خدای عزوجل با نفس )جان( و موال )دارایوی( و زبوان یوا غیور آن      

 .(219-22ص.  ، 2012)حرعاملی،  است

عنوان ابزاری برای حفظ اسالم و مسلمانان درمقابل تجاوز و  در اصطالح هرع، جهاد به

منظور دفواع از موذهب و جلووگیری از تجواوز و      جنای مشروع به عنوان ظلم، تشریع و به

ترین معنی مصطلح آن، همان جنایودن در راه خودای    است. روهن یافته  عدالتی توسعه بی

دهد. چنوین جهوادی بوا     متعال است که جهادگر در آن، خود را در معرض ههادت قرار می

 .(92 ، ص.2919)مصباح یزدی،  جهاد نفس نیز قرین خواهد بود

 های نظری از مفهوم جهاد ( برداشت۳-۲

ای  یکی از ارکان مهم دین اسالم آموزه جهاد است. در اسالم جهاد ازجمله فرایض عبادی

عودالتی بوه    های اسالمی و برچیدن ظلوم و بوی   رود که جهت حفاظت از آرمان همار می به

درهوای بهشوت    ، جهاد دری ازتعبیر حضرت علی است. به هده جامعه اسالمی توصیه 

کننده جهاد جامة خوواری بور تون خواهود      هود و ترک است که بر اولیا خاص الهی باز می

 .(12ص. ، 2911 )حسنی، کرد

دیودن آن اسوت و    های موجود دربواره جهواد، نواظر بور رزموی و نظوامی       عموم نظریه

ن بوه  تووا  در این میان ازمنظر تاریخی می 2است. هده اساس مبادی فقهی آن ترسیم  براین

 گیری برجسته در این زمینه اهاره کرد: سه جهت

 ( طرفداران نگرش تفریطی3-2-1

عنووان نمونوه بوه     کننده به یعنی گروهی که اصل جهاد و مجاهده را در عمل انکار می

دنبال قتل عثمان و بحران سیاسی و اجتمواعی    توان اهاره کرد. این گروه که به مرجئه می

ذیرش اصل ارجاع داوری به خداوند، سکوت خوود را توجیوه   ناهی از آن هکل گرفت، با پ

 .(31، ص. 2911)قادری،  کردند

                                                 
مختلج دینوی رجووع هوود بوه: ابون تیمیوه،       های  برای آهنایی با مبادی فقهی رویکرد غالب نزد گروه. 2

  .2021 ه هیکل، 2911 ه طوسی، 2912 ه زحیلی،2011 ه حسن،2910 ه ابوزهره،2931
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 ( حامیان گرایش افراطی 3-2-2

خوارم در تاریخ صدر اسالم و جریان سلفی و تکفیوری در دوران معاصور در تبیوین و     

کنند که حاصول آن چیوزی    آمیزی ارائه می کاربرد مفهوم جهاد، برداهت انحرافی و بدعت

 .(111، ص. 2911)یزدانی و هیخون،  جز تروریسم نیست

 ( نگرش اعتدالی به مفهوم جهاد3-2-3
مشواهده در سویره پیوامبران و معصوومان      هده در قرآن و قابل این همان الاوی اهاره

های جهادی و انقالبی پیوامبران در هویوه از    الدین فارسی معتقد است نهضت است. جالل

ند. برای نمونه، پیامبر اسالم به مبارزه اعتقادی دست زد. ابتودا  ا اصول واحدی پیروی کرده

و حضرت چنین حضرت موسی مشرکان برخاست. هم با قرآن به جهادی عظیم بر ضد

پذیر دیدند، به تکوین ملوت یوا هسوته اولیوة آن      نا وقتی تأسیس دولت را امکانعیسی

ی سیاسوی پیوامبران و اماموان بوا     هوا  اما گاهی مبوارزه  .(91ص. ، 2932)فارسی،  اکتفا کردند

ترین الاووی جهواد    بزرگهد. قیام امام حسین طاغوت به درگیری مسلحانه منجر می

 .(2913ههیدی، ر.ک: ) مثابه انقال  است به

افزارگرایانوه در عرصوه مودیریت داللوت دارد.      ازمنظر قرآن کریم جهاد بر الاویی نورم 
نگ در این زمینه استفاده کنیم، دو جنگ سوخت و  رو اگر بخواهیم از واژه مبارزه و ج ازاین

های مختلفی از جهاد بر  دهد گونه هود. بررسی آیات قرآن کریم نشان می نرم را هامل می
گونه جهاد  افزارگرایانه استوار است. براساس مستندات قرآنی انواع جهاد به هش رویکرد نرم

  بنوودی جهوواد عمووومی دسووتهجانبووه و  اهلل، مسوواعدتی، همووه سووبیل الهووی، توحیوودی، فووی
 .(11ص. ، 2919نیا،  ستوده پور و )جانی است هده

جهاد ازمنظر موضوعی هامل دوگونه جهاد اکبر یا جهاد با نفس و جهاد اصوغر اسوت.   
های دور تا به اموروز   جهاد اکبر اساس جهاد اصغر و ازجمله موضوعاتی است که از گذهته

، بوا طورح بحو     وسوائل الشویعه  حرعواملی در   اسوت. هویخ   مورد توجه علمای هیعه بووده 
احادیو  اخالقوی متعوددی را در    « ابوا  جهادالنفس و مایناسوبه »عنوان  ای تحت گسترده

چون مبارزه با نفس و فضائل اخالقی مانند توکل، تقوا، ورع، عفت، تواضوع   موضوعاتی هم
د اصغر به دوگونه . ازمنظر کارکردی جها(911-211ص.  ، 2012)عاملی، است  و ... ذکر کرده

 هود. ابتدایی و دفاعی تقسیم می

 ای  اهلل خامنه مفهوم جهاد در اندیشه آیت -۴

 31هوای   ای در سال اهلل خامنه عنوان موضوع درس خارم فقه آیت به« جهاد»حاصل بح  
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 الجهواد   ثوال  رسوائل فوی   ذیل کتا  « المهادنة»و « الصابئة»، «امان»سه مقاله  19تا 

 اختصار به توان می را این کتا  در ابداعات ایشان ترین بخشی از مهم .(2911، ای خامنه) بود

 برهمرد:  چنین

 جهاد فقهی تعریف در ( نوآوری۴-۱

 تعریج، دو هر در که اند کرده ارائه «جهاد» مفهوم برای مشهور تعریج دو غالباً پیشین فقهای

  ادلوه  از کوه  اسوتنباطی  براسواس ای  اهلل خامنه آیت اما است، گرفته قرار محور «نظامی نبرد»

 دانند. می قتال از اعم را جهاد مفهوم، این از تری جامع با ارائه تعریج اند، داهته روایی و قرآنی

 جهاد رکنی های مؤلفه در نوآوری (۴-۲

 اساسوی  عناصر ایشان. است هده «جهاد» اساسیه عناصر در نوآوری باع  تعریج این خود

 جهوت  در قدرت این . اعمال1. قدرت کارگیری به و تولید. 2: است برهمرده چنین را جهاد

 در قودرت  اعمال. 9 .(اهلل سبیل فی) مفاسد دفع و اسالمی امت و اسالم کلی مصالح تحقق

 باهوده بنوابراین   دهومن  بوردن  ازبین یا و تضعیج دهمن، بر غلبه باع . 0. دهمن با تقابل

 باتقوا عاقل مدبّر مدیر فقیه امر تحت باید. 1. است جهاد مهم عناصر از یکی هناسی دهمن

 باهد. غیبت عصر در

 جهاد اقسام بندی دسته در ( نوآوری۴-۳

. اسوت  جهواد  اقسوام  بنودی  دسوته  در نوآوری جهاد مبح  ای در اهلل خامنه آیت ابداعات از

 ایون  ایشوان  کننود،  موی  تقسویم  دفواعی  و ابتودایی  بوه  را جهواد  که فقها مشهور برخالف

 دلیول  هموین  بوه  هرعیه  ادله از برگرفته مستقیماً نه داند، می فقها به را متعلق بندی تقسیم

 جهاد برای جدید بندی تقسیم هش جهاد، برای متعدد حیثیات ادله و طرح به مستند ایشان

 ابتکوارات  از دیاور  یکی نیز فقهی های بندی دسته در تحول ایجاد بنابراین. کند می مطرح

 .(21/1/2911)کعبی،  دارد مجتهد نهایی فتوای در مهمی تأثیر که است اجتهاد در رهبری

موورد توجوه قورار     ثال  رسائل فی الجهواد آنچه در بررسی نوآوری در آموزه جهاد در 

 معنای مبارزه است:  گیرد، مفهوم جهاد به می

کوه در انوواع و    نشدنی است که جهاد آن عرض عریض و آن عمل هامل و عام و نافع تمام

عورض کوردیم کوه معیوار جهواد،       کتا  جهادکند. ما در اول  اهکال مختلج تحقق پیدا می

همشیر و میدان جنگ نیست، معیار جهاد همان چیزی است که امروز در زبان فارسی موا در  

 ، 2011ه صوووولح میرزایووووی،11/3/2919، ای خامنووووه)وجووووود دارد. « مبووووارزه»کلمووووه 

دهود.   گری معنای مبارزه را نموی  ه، در زبان فارسی، جنگ و ستیزهجهاد یعنی مبارز (11ص. 
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کونم، مبوارزه    کنم، مبوارزه اجتمواعی موی    کنم: مبارزه علمی می گویی من دارم مبارزه می می

کنمه همه اینها مبارزه اسوت و معنوا دارد. مبوارزه یعنوی      کنم، مبارزه مسلحانه می سیاسی می

جایی است که انسان با یک موانع   ک دهمن. مبارزه آنمقابل یک مانع یا ی تالش پرنیرو در

هوای طبیعوی    هوود دهومنه و در جبهوه    های انسانی موی  برخورد کند، که این مانع در جبهه

 (92ص. ، 2011 میرزایی، ه صلح2/0/2919، ای خامنه) «هود موانع طبیعی. می

بوه جنبوه    ای محودود  اهلل خامنوه  که بیان هد آمووزه جهواد در اندیشوه آیوت     گونه همان
افزاری جهاد )نظامی( نیست، بلکه باید در زمینه معرفتوی، علموی و اجتمواعی ایون      سخت

کردن در میدان قتوال   جهاد فقط همشیرگرفتن و جنگ»آموزه و فریضه الهی عینیت یابد: 
نیسته جهاد هامل جهواد فکوری، جهواد عملوی، جهواد تبیوین و تبلیغوی و جهواد موالی          

 (91-91ص. ، 2011میرزایی،  ه صلح11/1/2911، ای خامنه) «است.
چه اهاره هد ازنظر فقهی میان علمای اسالمی درباره انواع، اهوداف و چاوونای    چنان

بعدی و افراطی از این  های تک های زیادی وجود دارد که نتیجه برخی برداهت جهاد تفاوت
ابوزاری  های سلفی و تکفیری اسوت. در فقوه امامیوه، جهواد       گیری گروه آموزه الهی هکل

آمیز و تحقق عدالت و رفع فتنه از جهان است و  زیستی مسالمت درجهت ایجاد صلح و هم
 هود.  بر ماهیت دفاعی جهاد تأکید می

بعد از پیروزی انقال  اسالمی و در گفتمان اسالم سیاسی امام خمینی جهواد دفواعی   
س جنبه میودانی و  سال دفاع مقد 1مورد توجه قرار گرفت. این برداهت از جهاد در دوران 

برابور موانوع بورای     معنای عمومی آن، یعنی مبارزه و کوهش در عینی یافت، اما جهاد در
کوه   پیشرفت و دستیابی به خیر مادی و معنوی، در ابعواد مختلوج بوروز یافوت. توا جوایی      

چون مودیریت جهوادی، جامعوه جهوادی، جهواد فرهناوی و علموی، جهواد          مفاهیمی هم
های جهادی و ... در ادبیات سیاسی اجتماعی جامعه هکل  ی، گروهاقتصادی، جهاد سازندگ

گرفت و نتایج آن در زندگی عمومی نمود یافت. در این بررسی مضوامین فراگیور جهواد و    
 ای مورد واکاوی و تبیین قرار می گیرد. اهلل خامنه ابعاد آن در اندیشه آیت

 روش تحقیق -۵

 .(Braun&Clarke,2006) تحلیول مضومون اسوت    های کارآمد تحلیل کیفوی،  یکی از روش
های کیفی  روهی برای هناخت، تحلیل و گزارش الاوهای موجود در داده 2تحلیل مضمون

                                                 
1. Thematical Analysis  
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های پراکنده و متنووع را   های متنی است و داده است. این روش فرایندی برای تحلیل داده

 .(Boyatzis,1998) کند های غنی و تفصیلی تبدیل می به داده
مضمون به سه روش قالب مضامین، ماتریس مضامین و هبکه مضامین مطابق تحلیل 

 است. هده هود که در این تحقیق، از روش هبکه مضامین استفاده  ( انجام می2با جدول )
 

 های تحلیل مضمون روش
 

 دهنده ارائه شرح ها روش

 قالب مضامین
هوای   در تحقیقاتی که تعداد متوون و داده 

 رود. کار می سی منبع( بهآن زیاد باهد)ده تا 

King, 

&Horrock 

(2010) 

 ماتریس مضامین

جهت مقایسه مضوامین بوا یکودیار و یوا     

ها استفاده  مقایسه مضامین در منابع و داده

 هود. می

Miles, 

&Huberman 

(1994) 

 هبکه مضامین

ای هووبیه تارنمووا  هووبکه مضووامین نقشووه

دهنده و روش نمایش  مثابه اصل سازمان به

 کند. یعرضه م

Attride -

Stirling (2001) 

 (8جدو  )
ترین سطح قضایای پدیده از موتن   در هبکه مضامین، براساس روندی مشخص، پایین

ای و  بنودی ایون مضوامین پایوه     هود )مضامین پایه(ه سوسس بوا دسوته    بیرون استخرام می
سووم، ایون   دهنده(ه در قودم   )مضامین سازمان رسند میتر  ها به اصول انتزاعی تلخیص آن

آینود   صورت مضامین حاکم بور موتن درموی    های اساسی به قالب استعاره مضامین عالی در
ای هوبیه تارنموا، مضوامین برجسوته      )مضامین فراگیر(، سسس این مضامین با ترسیم نقشه

د. تارنموای گرافیکوی بوا از    دهو  مینشان  را ها هریک از سه سطح همراه با روابط میان آن
مراتب درمیان مضامین بر وابستای متقابول میوان هوبکه تأکیود      لسلهبردن هرگونه س بین
 .(211ص. ، 2911جعفری و همکاران، )عابدی هود می

طورکلی به سه بخش اصلی تقسیم کرد: تجزیه متنه  توان به تحلیل هبکه مضمونی را می

بورای  مراحلی که  .(Attride-Stirling, 2001) ها سازی کشج پارچه کشج متن و درنهایت یک

 است. هده  نشان داده 1یافتن هبکه مضمونی الزم است طی هود، در جدول 
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 مراح  تنظیم شبکه مضمونی
 

 اقدام گام مرحله تحلیلی

 الج(تجزیه متن

 گام اول: کدگذاری
تر با  های کوچک تجزیه متن به بخش

 استفاده از چارچو  کدگذاری

 گام دوم: تعریج مضامین
های  بخشاستخرام مضامین از 

 کدگذاری هده متن. تصحیح مضامین

سوووواختن  گووووام سوووووم:

 های مضمونی هبکه

 منظم کردن مضامین

 ای یافتن مضامین پایه

ای برای یافتن  بازآرایی مضامین پایه

 دهنده مضامین سازمان

 استخرام مضامین فراگیر

 های مضمونی ترسیم هبکه

 بازبینی و تصحیح

  (کشج متن

گووام چهووارم: توصوویج و   

 های مضمونی کشج هبکه

 توصیج هبکه

 کشج هبکه

سوازی   گام پنجم: خالصوه 

 های مضمونی هبکه
 های مضمونی کردن هبکه خالصه

سازی  م(یکسارچه

 ها کشج
 توصیج الاوها گام هشم: توصیج الاوها

 (2جدو  )

دربواره مفهووم    2011-2931از سوال   ای اهلل خامنه های این تحقیق از بیانات آیت داده

چنوین   است.( هم هده ها استفاده  است )بیاناتی که هبیه بودند، یکی از آن انتخا  هدهجهاد 

منظور هناسایی و کشج مضامین اصلی بیانات ایشان، از روش تحلیل مضمون با کاربرد  به

 است. هده  در تحقیقات کیفی استفاده  گسترده

هوای تحلیول    الاوریتم این تحقیق مطابق هکل زیر با روش هبکه مضوامین از روش 

 هود:  مضمون ارائه می
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 ای  اهلل خامنه ای جهاد در اندیشه آیت مضامین پایه -۶

 بوه طور صوریح   ای، که به اهلل خامنه هایی از بیانات آیت قول متون اصلی، نقل در گام اول از
انود. در اداموه هرکودام از ایون      دهوی هوده   قالب کدهایی سازمان اند، در جهاد اهاره داهته

ه گوردد  ها حاوی مضمونی است که با خواندن آن متن، مستقیماً به ذهن متبادر می قول نقل
 .گیرد ( انجام می0و  9هده در باال به هرح جداول ) های ارائه سایر گام

 ای قو  به مضامین پایه تبدی  نق 
 

 ای مضمون پایه قول نقل ردیف

2 

گاهی جهاد، جهاد سیاسوی اسوت، گواهی    
جهاد فرهناوی اسوت، گواهی جهواد نورم      
است، گاهی جهاد سخت است، گواهی بوا   
  سالح است، گواهی بوا علوم اسوته هموه     

بایود   هوا  این  جهاد است اما در همه ها این
توجه داهت که این جهواد، علیوه دهومن    

اسوت، علیوه    بشوریت است، علیه دهومن  
قدرت خوود و   اتکای دهمنانی است که به

زر و زور خووود، وجووود سووناین و مطووامع 
. کننود  موی تحمیول   بشریتخودهان را بر 

  .(11/11/2911) معنا ندارد ها آنسازش با 

جهاد در ابعاد مختلج )سیاسی، 
 فرهنای، علمی، سخت و نرم(

 وجود دارد.

1 
وقفوه، هموراه بوا     جهاد یعنی توالش بوی  

و  وو  در حود معقوول البتوه   و پذیری  خطر
 .(19/11/2911) پیشرفت و امید به آینده

وقفه، خطرپذیری،  جهاد، تالش بی
پیشرفت  و امید به آینده  در همه 

 ها است. میدان
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9 

امروز تولید علم، تولید کار، تولید ابتکوار،  
مردم، تولیود   مورد نیازتولید کاال، کاالی 

انسان کارآمد، تولید فرصت و تولید عزت، 
 یووک جهوواد اسووت.  هووا ایووناز  هرکوودام

 تولیدکننوودهالل َّووه  سووبیل مجاهوود فووی 
   .(12/12/2911) است

تولید در ابعاد مختلج مادی و 
 هود. معنوی جهاد محسو  می

0 

جهاد یعنی مبارزه. در زبان فارسی، جنگ 
دهود.   نموی گری معنای مبارزه را  و ستیزه

  مبوارزه  ،کنم گویی من دارم مبارزه می می
کونم،   اجتماعی می  کنم، مبارزه علمی می
مسولحانه    کنم، مبوارزه  سیاسی می  مبارزه
مبارزه اسوت و معنوا    ها اینکنمه همه  می

دارد. مبارزه یعنی تالش پرنیرو درمقابول  
یک مانع یا یک دهمن. اگر هیچ موانعی  

 رزه وجود نودارد درمقابل انسان نباهد، مبا
(11/11/2919).  

جهاد در زبان فارسی یعنی مبارزه 
 گری است. ستیزهاز  که غیر

مقابل  جهاد هرگونه مبارزه در
 دهمن است.

1 
جهاد در قرآن و حدی  یعنی  

برداهتن موانع  مبارزه برای ازمیان
 انسانی )دهمن( و موانع طبیعی.

3 
هر تالهی که در راه خدا انجام  

جهاد و با موفقیت همراه هود، 
 است

1 

مجاهدت فقط جنایدن و به میدان جنگ 
رفووتن نیسووت. کوهووش در میوودان علووم، 

سیاسی و تحقیق نیز  های همکاریاخال ، 
هود. ایجواد   برای مردم جهاد محسو  می

صوحیح در جامعوه نیوز      فرهنگ و اندیشه
خدا و  در راه، همه جهاد ها اینجهاد است. 
  .(13/21/2912) ه استالل َّ سبیل جهاد فی

مجاهدت محدود به میدان جنگ 
نیست، بلکه تالش در ابعاد مختلج 

و... جهاد  ی، فرهنایعلمی، اخالق
 در راه خدا است.
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1 

اش که البته  جهاد با همان هکل اسالمی
ظلووم نیسووت. در جهوواد،   ،حوودودی دارد

نیسوت.   ها انسانتعدی و تجاوز به حقو  
 وآن ایون ن گیوری و کشوت   در جهاد، بهانه

بردن هرکسی کوه   نیست. در جهاد، ازبین
 هوووود دیوووده نموووی ،مسووولمان نیسوووت

(29/21/2911) . 

جهاد اسالمی با ظلم و تجاوز به 
 ها مناسبتی ندارد. حقو  انسان

1 
ما  فرایض ترین بزرگجهاد علمی یکی از 

 .(13/11/2911) است
ترین  جهاد علمی یکی از بزرگ
 فرایض دینی است.

21 

یعنوووی چوووه؟ یعنوووی « کبیووورجهووواد »
نکووردن از دهوومن، از کووافره از   اطاعووت

بووا تووو   خصوومی کووه در میوودان مبووارزه 
اطاعت نکون. اطاعوت یعنوی     قرارگرفته،

چوووه؟ یعنوووی تبعیوووته تبعیوووت نکووون. 
 هوای  میودان نکوردن در کجوا؟ در    تبعیت

مختلجه تبعیوت در میودان سیاسوت، در    
میوودان اقتصوواد، در میوودان فرهنووگ، در 

مختلوج از   هوای  میودان میدان هنور. در  
 دهمن تبعیت نکنه این هد جهواد کبیور  

(19/19/2911). 

جهاد کبیر عدم تبعیت از دهمن 
 های مختلج است. در میدان

22 

که آیا جهاد، دفواع  اسوت یوا     بح  این
 هوای  بحو  ، ها این  است یا مانند یابتدا

فرع  اسوته بحو  اصول  ایون اسوت:      
ال تُقوواتولون  فوو  سیووبیله اهلله وی    مووالکم

الم ست ضووعیفین  مووون  الرهَّجوواله وی النوَّسوو  و وی   
، مقاتلووه کنیوود نموویچوورا جهوواد ، الوهلوودان
خودا و   در راه کنیود  نموی ، نبورد  کنید نمی

مستضعفین،  در راه[ و گوید میبالفاصله ]
براى نجات مستضوعفین؟ ایون احسواس    

بح  جهاد دفاعی یا ابتدایی 
مهم احساس  ،فرعی است

مسئولیت برای نجات مستضعفین 
 .است
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مسئولیت اسوته یعنو  هوما بورو جوان      
خودت را به خطر بینداز و جانوت را کوج   

خطور، بوراى    هوای  میداندستت بایر در 
که مستضعفان را نجات بده ه معناى  این

 ایوون، همووان مسووئولیت اسووت دیاوور   
(13/11/2919). 

21 

  تنیوده  درهوم هدت پیچیده و  هدر معادالت ب
و  هوا  پدیوده و  هوا  جامعوه و  هوا  انسانروابط 
نقش، از آن  کارآمدترین و، بارزترین ها اقدام

 .(13/13/2911) است جهاد وایمان، عزم 

کارآمدترین  ،جهاد، ایمان و اراده
نقش را در روابط پیچیده جوامع و 

 د.نها دار انسان

29 

که عودالت، معنویوت، عوزت و     ای جامعه
، داند میخود  های هدفاستغنا را سرلوحه 

هدن به ایمان و عوزم و جهواد،    از آراسته
 .(19/13/2911) ناگزیر است

جهاد برای رسیدن یک جامعه به 
عدالت، معنویت، عزت و استغنا، 

 گریزناپذیر است.

20 

منافع مبارزه بوا نفوس، اصوالح نفوس و     
کوه جهواد    ودا  خ در راهمجاهدت درونی 

 هوم  هوما  خوود  و مخصووص اکبر است  
 و ملوت  و کشوور  و جامعه بلکه ماند، نمی
 عوزت  و سیاسوی  اوضواع  و کشور اوضاع
 وضوع  و اقتصوادی  اوضواع  و المللوی  بین

 از موردم،  آخورت  و دنیا خالصه و زندگی
شش پیدا درخ و تأللو و رونق رهاذر این
  .(22/21/2919) کند می

)مبارزه با نفس( منافع جهاد اکبر 
بر ابعاد فردی، موجب رونق  عالوه

 .جامعه و کشور خواهد هد

21 

کنیم، سوازندگی،   تالش و جهادی که می
کوووه  ای خودسوووازی و دیاووور سوووازی 

رویم، خدمتی که به خلوق   دنبالشان می به
کنویم،   عودلی کوه موی     کنویم، اقاموه   می

انودازیم، هموه در    حکومتی که به راه می
ایون اسوت کوه پویش     اول، بورای    درجه

یک بنوده بتووانیم    عنوان بهخدای متعال 

هرگونه تالش، سازندگی، 
خودسازی و دیارسازی برای ادای 

 است. تکلیج و حق بندگی پروردگار
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پروردگارا! ما حوق بنودگی   »عرض کنیم: 
جووا  تووو را تووا حوودی کووه توانسووتیم بووه  

  .  (11/13/2919) «آوردیم.

23 
ازمنکر  و نه  معروف امربهاساس جهاد را 

 .(11/10/2912) کند استوار م 
معروف و  اساس جهاد بر امربه

 استوار است.ازمنکر  نه 

21 
  راه پیشرفت ایران اسالمی، احیوا روحیوه  

 مجاهودت اسوت    انقالبی و احیوا روحیوه  
(11/10/2911).  

خدای متعال راه درست را به 
 دهد. مجاهدان نشان می

21 
  احیوا روحیوه   راه پیشرفت ایران اسالمی،
 مجاهودت اسوت    انقالبی و احیوا روحیوه  

(11/10/2911). 

احیا روحیه جهادی باع  پیشرفت 
 ایران اسالمی است.

21 

اهمیتی هم نیسته در  با  جهاد، با  کم
روی همووه هووم بوواز  بهشووت اسووت، بووه

. ایون  هوود  موی روی اولیا باز  ه بههود نمی
کوه موردم مجاهود موا از      دهود  مینشان 

اولیای خداوند هستند که ایون بوا  روی   
 .(19/11/2911)است  باز هده ها آن

جایااه مردم مجاهد در ردیج 
 اولیا الهی است.

11 

را، هوم در تواریخ و هوم در     ها ملت آنچه
عوالم   هوای  ملتدوران خودهان، درمیان 

، مجاهدت اسوت، توالش   کند میسربلند 
 .(13/12/2919) است

ها  مجاهدت موجب سربلندی ملت
 درطول تاریخ است.

12 
دفاع مقدس جهاد بوزرگ دینوی و ملوی    

 . (11/13/2911) ملت ایران بود
دفاع مقدس جهاد بزرگ دینی و 

 ملی ملت ایران است.

11 

خدای متعوال بورای مجاهودین فضویلت     
است، برای مجاهدت رتبه قائل  قائل هده

هوا   بعضوی  است، برای هموین اسوت   هده
 ها آنو این مجاهدت،  کنند میمجاهدت 

فقوط   ه نوه رسواند  موی را به مقامات عوالی  
، دنیای کنند میآخرت خودهان را درست 

مجاهدت دارای آثار و پیامدهای 
اجتماعی  ومعنوی و فردی  ومادی 

 است.
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 کنند میو تقویت  سازند میدیاران را هم 
  .(11/10/2911) آورند وجود می و به

19 
دسوت انسوان    بوه  چیوز  هویچ بدون جهاد، 

  .(13/11/2911) آیده نه دنیا و نه آخرت نمی
انسان با جهاد دنیا و آخرت را 

 آورد. دست می به

10 

است که ایموان را   کسی آنملمن حقیقی 
بووا جهوواد و هجوورت و نصوورت همووراه   

. تشخص بسیجی به ایون اسوت.   کند می
این فکر غلط و انحرافی که ما ایموان را  

ای عمل و منهای جهاد، برای تقر  منه
 10]آیوه  الل َّه کافی بودانیم، ایون آیوه     الی

و آیووات زیووادی آن را رد سوووره انفووال[ 
همین اسوت کوه    . بسیج، قائم بهکنند می

عموول  هووم آنایمووان همووراه بووا عموول، 
 .(11/11/2911) مجاهدانه باهد

 ،ایمان منهای عمل و منهای جهاد
 است. ای یفکر غلط و انحراف

11 

نباهود، یوک ملوت     هوا  مجاهدتاگر این 
مانوده،   خور، همیشه عقب همیشه توسری

بواقی   زورهونو همیشه ضوعیج، همیشوه   
 . (11/11/2911) خواهد ماند

ها  اگر مجاهدت نباهد، ملت
مانده، ضعیج و  همیشه عقب

 تحقیرهده هستند.

13 
کوردن   خواطر فرامووش   امت اسوالمی بوه  

خدا به وضوعیت اسوفبار    در راهمجاهدت 
 .  (21/11/2911) است امروز رسیده

کردن مجاهدت، علت  فراموش
وضعیت اسفبار جوامع اسالمی 

 است.

11 
ابراز دهمنی با بسیج، یعنی ابراز دهومنی  
با مجاهدت و توالش و نشواط و کوار در    

  (11/11/2910) ها همه میدان

معنای  دهمنی با نیروی بسیج به
مجاهدت، نشاط دهمنی با تالش، 

 و کار است.

11 

هووای تنبوول و   خوودا نصوورتش را بووه آدم 
هوای   دهد. خدا از انسوان  نمی مجاهدت بی

خیال و الابالی حمایت  بیکاره و تنبل و بی
 . (21/11/2910) ولو ملمن باهند ،کند نمی

های تنبل و  خداوند به آدم
مجاهدت، حتی اگر ملمن  بی

 رساند. باهند، یاری نمی

11 
مشغول مجاهدت اسوت، حوق    کسی که

پیوروزی در   یقینواً چون  .ندارد ناامید هود
 .   (21/11/2911) انتظار اوست

 مجاهدان نباید ناامید هوند.
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91 

آنچووه بنووده در وضووع کنووونی بوورای خووودم  
کوونم و بووه  ام و مووی احسوواس تکلیووج کوورده

کنم، این است  کشور هم توصیه می مسئوالن
کووه مووا میوودان مجاهوودت را رهووا نکنوویمه   

که طبق تشوخیص   هایی در صحنهمجاهدت 
و فهم درست مسائل، بر ما تکلیج است. این 

رفووت از  راه بوورون توورین مهووممجاهوودت، 
 . (21/13/2911) مشکالت است

مسئوالن نباید میدان مجاهدت را 
 هرها کنند

 مجاهدت یک تکلیج و راه
 رفت از مشکالت است. برون

92 
خدا را با مال و جوان و   در راهمبادا جهاد 

 .(29/21/2911) زبان ترک کنید
 مبادا جهاد ترک هود.

91 
ه هرچوه ممکون   انود  اصلدر جهاد، مردم 

 جلوب بشوود   هوا  آناست، بایستی اعتماد 
(29/21/2911).   

در جهاد جلب اعتماد مردم اصل 
 است.

99 

دهوومن  از صووحنه بوودون جهوواد، هوویچ 
نشین  نخواهد کرد، و جهاد هم جز  عقب

پذیر  با اتحاد و وحدت و هماهنا ، امکان
   (11/12/2931) نیست

جهاد با وحدت و هماهنای 
 پذیر است. امکان

90 

نبورد   های میدانرا چه در  اهلل سبیل فیجهاد  
چووه در  ،کووه الزم باهوود وقتووی آننظووامی، 
میودان سیاسوت، میودان     وو  دیار های میدان

دنبال کنیم و حس  - ها میداناقتصاد و دیار 
عزت و کراموت انسوانی و اسوالمی را بورای     

 .   (11/10/2911) خودمان مغتنم بشماریم

ها باید حفظ  جهاد در همه میدان
 هود.

91 

گاهی انسان عمل هم دارد، اما نسبت به 
گوید به موا   وظایج اصلی تعهد ندارده می

برخاسته از هووس نیوز    های روی کجچه! 
ها نباید تن  طور است. انسان به این همین
  .(21/11/2911) بدهد

تعهدی آفت جهاد  تفاوتی و بی بی
 است.

93 

خودش  عملی بایستی حتماً با تنبلی و بی
مبارزه کنده تالش و مجاهدت کنود و در  

از  یکووی ایوونایون راه قبووول خطوور کنود.   
   .(21/11/2911) وظایج است

در مسیر مجاهدت نباید دچار 
 عملی هد. تنبلی و بی
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91 

خود دسوت   های هدفوقتی این ملت به 
پیدا خواهد کرد و مشکالت گونواگون را  

داهت که ایمان و  برخواهداز سر راه خود 
یوک   عنووان  بوه  مسوئوالن جهاد درمیان 

ارزش هناخته هوود. ایون جهواد، جهواد     
و جهوواد  خووواهی عوودالتعلمووی، جهوواد 

  (12/12/2910) مدیریتی و اقتصادی است

مشکالت ملت زمانی برطرف 
هود که ایمان و جهاد در بین  می

عنوان ارزش هناخته  مسئوالن به
 هود.

91 
، بوه  ها سازی تمدن، همه ها پیشرفتهمه 

 اسووت  برکووت مجاهوودت دائووم هووده   
(22/11/2911).  

سازی با  پیشرفت و تمدن
 یابد. مجاهدت تداوم می

91 

مقصوووودهای بوووزرگ محتوووام   هموووه
. هیچ مقصود بزرگی نیسوت  اند مجاهدت

که بدون مجاهدت حاصول هوود. اتحواد    
هوم بودون مجاهودت     هوا  مسولمان بوین  

ماسوت کوه     وظیفوه حاصل نخواهد هود.  
بوورای اتحوواد دنیووای اسووالم مجاهوودت  

 . (11/21/2911) کنیم

های بزرگ مانند اتحاد  برای هدف
 اسالمی باید مجاهدت کرد.

01 

بعثوت    از اولوین لحظوه   اکورم  پیامبر
دهووار را   ةیک جهاد مرکب هموه جانبو  

دهوواری   درنهایوت سوال   19آغاز کرد و 
این جهاد را پیش برد. جهواد او در درون  

حقیقت هویچ   خود، جهاد با مردمی که از
ادراکوی نداهوتند و جهوواد بوا آن فضووای    

 . (92/11/2911) ظلمانی مطلق بود

 19پیامبر از اولین لحظه بعثت 
 جانبه را آغاز کرد. سال جهاد همه

02 

باید احساس وظیفه را فرامووش نکنویمه   
مجاهوودت را فراموووش نکنوویمه جهوواد   

ماسوت و    مختلج، وظیفوه  های درصحنه
 ضووامن پیشووورفت و پیووروزی ماسوووت  

(11/11/2913).   

جهاد وظیفه هماانی و ضامن 
 پیشرفت و پیروزی است.

01 

یکووی از نکووات برجسووته در فرهنووگ    
بارزش، بیشوتر   های مصدا اسالمی، که 

در تاریخ صودر اسوالم و کمتور درطوول     

فرهنگ رزمندگی و جهاد یکی از 
نکات برجسته در فرهنگ اسالمی 

 است.
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فرهنگ رزمندگی و »هود،  زمان دیده می
  .(11/19/2911) است« جهاد

09 

 کووه از همووه اسووتعدادهای موجووود   ایوون
کوه اسوتعدادهای    کنویم  میکشور دعوت 

 خودهووان را در خوودمت پیشوورفت ایوون  
 کار بیندازند و به صحنه بیاورنود   کشور به

 و به میدان بیاورند و از مسئوالن دولتوی  
  کنوویم موویو سووایر مسووئوالن دعوووت  

 کووه از ایوون اسووتعدادها اسووتقبال بکننوود، 
 ایوون آن بخووش فعووال اجتموواعی ایوون   

 . (19/19/2911) جهاد کبیر است

بر استعدادهای داخلی جهت  تکیه 
پیشرفت کشور بخش فعال 
 اجتماعی جهاد کبیر است.

 (6جدو  )

 ای اهلل خامنه دهنده و فراگیر جهاد در اندیشه آیت مضامین سازمان -7

دهنوده و   ای و مبتنوی بور آن، مضوامین سوازمان     یافتن به مضامین پایوه  پس از دست

هوود بوا    هود. در این مرحله از تحلیل مضمونی سعی می میمضامین فراگیر هناسایی 

توری   ای به مضامین انتزاعوی  دهی مجدد مضامین اولیه یا همان مضامین پایه سازمان

در جدول هماره  تر و فراگیرتر رهنمون سازد. های اصلی یابیم که ما را به مضمون دست

 اند. یی هدهدهنده و مضامین فراگیر استخرام و هناسا مضامین سازمان 0

 دهنده و فراگیر ای به مضامین سازمان تبدی  مضامین پایه
 

 ردیف ای مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضامین فراگیر

جهاد مبارزه 

در همه ابعاد 

 زندگی است.

جهاد در ابعاد مختلج وجود 

 دارد.

جهاد در ابعاد مختلج )سیاسی، 
فرهنای، علمی، سخت و نورم(  

 وجود دارد.

2 

وقفه، خطرپذیری و  تالش بی

ها  امید به آینده در همه میدان

 جهاد است.

وقفوووه،  جهووواد، توووالش بوووی 

خطرپذیری، پیشرفت و امید به 

 ها است. آینده در همه میدان

1 

تولید در ابعاد مختلج جهاد 

 است.

تولید در ابعاد مختلوج موادی و   

 هود. معنوی جهاد محسو  می
9 
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که جهاد در لغت یعنی مبارزه 

گری متفاوت  با جنگ و ستیزه

 است.

جهوواد در زبووان فارسووی یعنووی 

مبووارزه کووه غیوور از جنووگ و   

جهاد هرگونه  گری است. ستیزه

 مبارزه در مقابل دهمن است.

0 

جهاد هرگونه تالش و مبارزه 

درمقابل دهمن و یا موانع 

 طبیعی است.

جهوواد در قوورآن و حوودی  یعنووی 

 برداهتن موانع مبارزه برای ازمیان

 انسانی )دهمن( و موانع طبیعی.

1 

هر تالهی در راه خدا جهاد 

 است.

هوور تالهووی کووه در راه خوودا  

انجام هود، جهاد و با موفقیوت  

 همراه است.

3 

تالش علمی، اخالقی، 

فرهنای، اقتصادی و ... جهاد 

 است.

مجاهوودت محوودود بووه میوودان 
جنگ نیسوت، بلکوه توالش در    
ابعوواد مختلووج ازجملووه علمووی، 
اخال ، فرهنوگ و ... جهواد در   

 راه خدا است.

1 

جهاد اسالمی با ظلم، قتال و 

 تجاوز مناسبتی ندارد.

جهاد اسالمی با ظلوم، قتوال و   

هووا  تجوواوز بووه حقووو  انسووان 

 مناسبتی ندارد.

1 

ترین  جهاد علمی یکی از بزرگ

 فرایض دینی است.

ترین  جهاد علمی یکی از بزرگ

 فرایض دینی است.
1 

تبعیت از دهمن جهاد عدم 

 کبیر است.

جهاد کبیر عدم تبعیت از دهمن 

 های مختلج است. در میدان
21 

جهاد 

خودسازی و 

دگرسازی 

 .است

جهاد مسئولیت اجتماعی برای 

 نجات مستضعفین است.

بح  جهاد دفواعی یوا ابتودایی    
فرعی است، آنچوه مهوم اسوت    
احساس مسئولیت برای نجوات  

 مستضعفین است.

22 

 

روابووط پیچیووده جوامووع و   در 

هوا جهواد، ایموان و اراده     انسان

 کارآمدترین نقش را دارد.

21 
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رسیدن به معنویت و عدالت 

 پذیر است. با جهاد امکان

یک جامعه برای رسیدن بوه  در 

 ،عدالت، معنویت، عزت و استغنا

 جهاد گریزناپذیر است.

29 

جنبه فردی  بر عالوهجهاد اکبر 

موجب رونق جامعه خواهد 

 هد.

 

ابعواد   بور  عالوهمنافع جهاد اکبر 

فردی، موجوب رونوق جامعوه و    

 کشور خواهد هد.

20 

 

هرگونووه تووالش، سووازندگی،   
خودسازی و دیارسوازی بورای   
ادای تکلیووج و حووق بنوودگی   

 پروردگار است.

21 

 و جهاد اکبر جنبه فردی
 دارد. اجتماعی

محودوده  جهاد اکبور فقوط بوه    
هخصی مربوط نیست، بلکه در 
محدوده عظیم اجتمواعی قورار   

 دارد.

23 

معروف و  اساس جهاد امربه
 ازمنکر است. نهی

معوروف و   اساس جهاد بر امربوه 
 ازمنکر استوار است. نهی

21 

جهاد 

پیامدهای 

مادی و 

 دارد.معنوی 

هدایت الهی پاداش مجاهدان 
 است.

خدای متعال راه درسوت را بوه   
 دهد. مجاهدان نشان می

21 

روحیه جهادی رمز پیشرفت و 
 آبادانی است.

احیووا روحیووه جهووادی باعوو    
 پیشرفت ایران اسالمی است.

21 

ها از  جهاد موجب رهایی ملت
 هرگونه نظام سلطه است.

جهوواد اسووالمی بوورای نجووات  
های تحت سلطه استعمار و  ملت

 استبداد است.

11 

مجاهدت باع  سربلندی 
 ها درطول تاریخ است. ملت

مجاهوودت موجووب سووربلندی   
 ها درطول تاریخ است. ملت

12 

دفاع مقدس الاوی عملی 
پیروزی در جهاد دینی و ملی 

 است.

دفاع مقدس جهاد بزرگ دینوی  
 و ملی ملت ایران است.

11 
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قر  الهی پاداش مجاهدان 
 است.

پوواداش جهوواد بووا تقوور  بووه   
پروردگوووار و کسوووب مقوووام   

 است.مجاهدان 

19 

دنیا و آخرت با جهاد کسب 
 هود. می

انسان با جهاد دنیوا و آخورت را   
 آورد. دست می به

10 

آفات جهاد 
باید هناسایی 

 هود.

 است. غلطایمان بدون جهاد 

ایمووان منهووای عموول و منهووای 
ای  جهاد فکور غلوط و انحرافوی   

 است.

11 

 حقیر جهاد، ضعیج، بدون ملت

 .است مانده عقب و

هوا   ملوت  ،مجاهدت نباهود اگر 
مانوده، ضوعیج و    همیشه عقوب 

 تحقیرهده هستند.

13 

فراموهی مجاهدت علت 

وضعیت اسفبار جوامع اسالمی 

 است.

کردن مجاهدت علوت   فراموش

وضعیت اسفبار جوامع اسالمی 

 است.

11 

 

هووای تنبوول و  خداونوود بووه آدم
حتوی اگور مولمن     ،مجاهدت بی

 رساند. یاری نمی ،باهند

11 

 11 مجاهدان نباید ناامید هوند. ناامیدی آفت جهاد است.

 
سووربلندی و عووزت یووک ملووت 

 پذیر نیست. بدون جهاد امکان
91 

 92 مبادا جهاد ترک هود. ترک جهاد آفت است.

 
در جهوواد جلووب اعتموواد مووردم 

 اصل است.
91 

پذیر  جهاد بدون وحدت امکان

 نیست.

جهوواد بووا وحوودت و هموواهنای 

 است.پذیر  امکان
99 

 
هوا بایود    جهاد در هموه میودان  

 حفظ هود.
90 

تعهدی آفت  تفاوتی و بی بی

 جهاد است.

تعهودی  آفوت    تفاوتی و بوی  بی

 جهاد است.
91 
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عملی آفت جهاد  تنبلی و بی

 است.

در مسیر مجاهدت نبایود دچوار   

 عملی هد. تنبلی و بی
93 

اگر جهاد در بین مسئوالن 

ارزش نباهد، مشکالت 

 نخواهد هد. برطرف

مشکالت ملت زموانی برطورف   

هود کوه ایموان و جهواد در     می

عنووان ارزش   بین مسئوالن بوه 

 هناخته هود.

91 

پیشرفت و 

سازی  تمدن

با مجاهدت 

پذیر  امکان

 است.

جهاد موجب پیشرفت و 

 . سازی است تمدن

سووازی بووا   پیشوورفت و تموودن 

 یابد. مجاهدت تداوم می
91 

 

 هوای بوزرگ ماننود    برای هدف

اتحاد اسوالمی بایود مجاهودت    

 کرد.

91 

گیری تمدن اسالمی با  هکل

 جهاد آغاز هد.

 19از اولین لحظه بعثت پیوامبر  

جانبوه را آغواز    سال جهاد هموه 

 کرد.

01 

 و پیشرفت ضامن جهاد

 .است پیروزی

جهاد وظیفه هماانی و ضوامن  

 پیشرفت و پیروزی است.
02 

رزمندگی و جهاد ویژگی مهم 

 اسالمی است.فرهنگ 

فرهنگ رزمندگی و جهاد یکی 

از نکووات برجسووته در فرهنووگ 

 اسالمی است.

01 

خوداتکایی درجهت پیشرفت 

 کشور جهاد کبیر است.

استفاده از اسوتعدادهای کشوور   

 ،درجهووت خوودمت و پیشوورفت 

بخش فعال اجتماعی جهاد کبیر 

بوور اسووتعدادهای  تکیووه  اسووت.

داخلی جهوت پیشورفت کشوور    

اعی جهاد کبیر بخش فعال اجتم

 است.

09 

 (0جدو  )
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 های تحقیق یافته -8

 : است پنج مضمون فراگیر جهادهامل ای  اهلل خامنه تحلیل مضمون بیانات آیت

 ( معنای جهاد: جهاد مبارزه در همه ابعاد زندگی است.8-۱

معنای مبارزه است که با جنگ و ستیزه تفاوت دارده ازنظر مفهومی هرگونه  جهاد در لغت به
هوود کوه موضووع جهواد      مقابل موانع انسانی )دهمن( و طبیعی، جهاد تلقی موی  تالش در

بودن مفهوم جهاد است که  ابتدایی یا دفاعی محل بح  نیست، آنچه مهم است چندوجهی
تواند در ابعاد مختلج اخالقی، علمی، تولیدی، سیاسی، فرهنای و ... موضووعیت داهوته    می

 ها است. زندگی، پیشرفت و امید به آینده در همه میدان باهد. جهاد تالش و مبارزه در
 ( ابعاد جهاد: جهاد خودسازی و دگرسازی است.8-۲

ای صرفاً مبارزه با نفوس و   اهلل خامنه در اندیشه آیت، اساس جهاد اصغرعنوان  بهجهاد اکبر، 

خودسازی نیست، بلکه جنبه اجتماعی دارد و موجوب آبوادانی جامعوه خواهود هود. نکتوه       

معوروف و   عنوان اسواس و پایوه امربوه    به طرح آن ،بودن مضمون جهاد توجه اجتماعی قابل

دهد که احساس مسئولیت اجتمواعی و حساسویت    . این مضمون نشان میاست ازمنکر نهی

 از مصادیق جهاد است.  ،نسبت به مسائل مختلج جامعه

 .( پیامدهای جهاد: جهاد دارای پیامدهای مادی و معنوی است8-۳

کننود   دایت و قر  الهی وعده خداوند به مجاهدان است. کسانی که در راه خدا جهاد میه
ها  ، ملتانپاداش به مجاهد بر عالوهدر دنیا و آخرت مورد رحمت و توجه الهی خواهند بود. 

و جامعه مجاهد نیز مشمول پاداش و پیامدهای مادی و معنوی جهاد خواهند هد. عوزت و  
ها است و جهاد رمز پیشورفت و آبوادانی جواموع     جه مجاهدت ملتسربلندی و پیروزی نتی

پذیر است. در این میان دفاع  نجات از هرگونه سلطه تنها با جهاد امکان .هود محسو  می
 مقدس الاوی عینی و عملی جهاد بزرگ دینی و ملی ملت ایران است.

 .استپذیری  ماندگی، انحراف و سلطه آفات جهاد: ترک جهاد موجب عقب (8-۴

نظور   هوا نقوش کلیودی دارد. بوه     هناسایی آسیب ،در تبیین مفهوم جهاد و درک فلسفه آن
جا پیوند مستحکم ایمان با جهاد یا ایموان و عمول    ترین نکته در این رسد اولین و مهم می

 ای تنها کامل نیست و به حقیقت راه ندارد، بلکه مسیر انحرافوی  است. ایمان بدون جهاد نه
این فکر »است و براساس آیات الهی، فرد ملمن بدون جهاد به قر  الهی نزدیک نیست. 
الل َّوه کوافی    غلط و انحرافی که ما ایمان را منهای عمل و منهای جهاد، بورای تقور  الوی   

. بسیج، قائم به همین است که کنند میو آیات زیادی آن را رد [ 10]انفال/بدانیم، این آیه 
  (11/11/2911).« عمل مجاهدانه باهد هم آنایمان همراه با عمل، 
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های جهاد اسوت کوه    عملی ازجمله آفت تعهدی، تنبلی و بی تفاوتی و بی ترک جهاد، بی
چنوین یکوی دیاور از نکوات      هوا خواهود هود. هوم     مانودگی ملوت   موجب حقارت و عقوب 

عنووان یوک ارزش مطورح     ه اگر جهاد در بین مسئوالن بههناسانه جهاد این است ک آسیب
ها تفرقه و پراکندگی میان مسلمانان  این بر عالوههود.  نباهد مشکالت جامعه برطرف نمی

 های جهاد است.  از موانع و آفت
 پذیر است. سازی با مجاهدت امکان انداز جهاد: پیشرفت و تمدن چشم (8-۵

ای بودنده ایون مضومون بیوانار آن     جانبه غازگر جهاد همهآ اسالم از ابتدای بعثت، پیامبر
جانبه گذاهته هد و آنچه اهمیت دارد،  است که اولین سنگ بنای تمدن اسالمی با جهاد همه

سو جهاد معرفتی و جهاد علمی مبنای  رسد ازیک نظر می جهاد درمقابل ظلم و جهل است. به
های مهوم فرهنوگ    زمندگی از ویژگیسازی هستند. ازسوی دیار فرهنگ ر پیشرفت و تمدن

سازی است.  هود، امری که تو م با تداوم جهاد و ضامن پیشرفت و تمدن اسالمی محسو  می
جهاد کبیر یکی از انواع جهاد است که در این مضمون، خوداتکایی و توجه بوه اسوتعدادهای   

رسد که تداوم جهاد و  نظر می دهد. به عنوان مبنای پیشرفت در مرکز توجه قرار می درونی را به
توانود   برداهت چندبعدی متناسب با نیازهای مادی و معنوی و ضرورت فرهنگ جهوادی موی  

 باهد. سازی یابی به اهداف بزرگ یعنی پیشرفت و تمدن ضامن دست
 ای اهلل خامنه نمودار شبکه مضمونی جهاد در اندیشه آیت

 های تحقیق منبع: یافته
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 نتیجه

ای  اهلل خامنوه  بررسی جایااه و ابعاد مفهوم جهاد در اندیشه آیت مسئله محوری این مقاله،
معنای قتال و جنگ نیست، بلکه این آموزه دینوی ابعواد    که مفهوم جهاد صرفاً به این هاست

عنووان   تر است. جهواد بوه   جنبه اجتماعی آموزه جهاد برجستهای دارد که  فردی و اجتماعی
ایجواد پیشورفت و   و ودسوازی و دگرسوازی   خ در ای ظرفیوت گسوترده   ،یک فریضه الهوی 

هوای فوردی و جمعوی، مودیریت سیاسوی،       سازی دارد. جهاد نقطه اتصوال خواسوته   تمدن
تواند جامعه اسالمی را به پیشورفت   ای مهم می عنوان آموزه اقتصادی و فرهنای است و به
 و تمدن اسالمی رهنمون هود. 

نجیره معنایی قتال، تبیوین مفهووم   ز جانبه از مفهوم جهاد در های یک برخالف برداهت
ای الهی است که در  عنوان فریضه ای یک آموزه بنیادی و به اهلل خامنه جهاد در اندیشه آیت

چون خودسوازی و   کند. جهاد با مفاهیمی هم همه ابعاد زندگی انسان نقش کلیدی ایفا می
هرگونه مانع و تالش ازمنکر، مبارزه با  معروف و نهی دگرسازی، مسئولیت اجتماعی و امربه

 محور پیوندی عمیق دارد. ای آباد و عدالت یابی به جامعه برای دست
تفواوت   ای تنبل و بوی  ای که در آن جهاد نباهد، جامعه جامعه ،ای اهلل خامنه آیت رظازمن

مقابول   رمز پیروزی و نجات دره ماند خورده باقی می مانده و هکست است که همواره عقب
توجه به جهاد در همه ابعاد زندگی اسوت. پیوروزی انقوال  اسوالمی و      ،ظالمان و استکبار

عنوان الاو و مصدا  جهاد و  مقاومت و ایثار در هشت سال جنگ تحمیلی ازنظر ایشان به
تصوادی  قاین جهاد در ابعاد مختلج سیاسی، ا بر عالوهمبارزه دینی و ملی ملت ایران است. 

ارزه دربرابور موانوع، در ادبیوات فکوری و عملوی      معنای تالش و مب فرهنای و اجتماعی به
واسطه نیاز جامعوه   های مختلج و به که در عرصه است، تا جایی جامعه امروز ما عینیت یافته

هوا از جامعوه )در عرصوه     های جهادی برای آبادانی و رفع محرومیوت  هاهد حضور فعالیت
 مدیریتی، علمی، فرهنای و اقتصادی( هستیم.

چون سیل و زلزله و طی  های طبیعی هم ویژه در بحران ش ملی که بهتردید این پوی بی
های اخیر در بحران کرونا موورد توجوه قورار گرفوت، از گفتموان انقوال  اسوالمی و         سال

گیورد. آمووزه جهواد     برداهت چندبعدی از آموزه جهاد در اندیشه رهبران انقال  نشئت می
هوا و هنجارهوای دینوی     بوا تکیوه بور ارزش   برداهوته و   میوان  های اجتماعی را از تفاوتی بی

 دهد.  مسئولیت اجتماعی افراد را مورد توجه قرار می
های اجتماعی و فرهنای آموزه جهاد در  های بعدی ظرفیت هود در پژوهش پیشنهاد می

متون دینی مورد توجه قرار گیرد، تا ضمن استخرام الاووی نظوری در عرصوه راهبوردی     
 یز سرمایه اجتماعی تقویت گردد.مسئولیت اجتماعی جامعه و ن
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 منابع

 .قرآن کریم

 جا: مطبعه السنه المحمدیه. بیالقتال.  ةرسالق(. 8631ابن تیمیه، ا. )

 (. بیروت: دار صادر.6)ج لسان العرب. ه.ق(. 8181ابن منظور، م. ) 

 قاهره: الدار القومیه.فی االسالم.  ةالعالقات الدولیق(. 8611ابوزهره، م. )

 . قاهره: مجمع اللغه العربیه.معجم الوسیطق(. 8631انیس، ا. و همکاران. )

(. استعاره جهاد و پایداری در گفتمان و ایدئولوژی سیاسی رهبر: رویکررد  8631پورابراهیم، ش. )

 .811-813 .صص (81) 1ادبیات پایداری، شناختی. 

تحقیقرات   فزارگرایانه جهاد در قرآن کریم.ا (. تبیین راهبرد نرم8636نیا، م.ر. ) پور، م.؛ ستوده جانی

 .38-11 .صص (16)88علوم قرآن و حدیث،

 .. تهران: انتشارات جامع امام حسینمبانی اندیشه نظامی در اسالم (.8613جمشیدی، م.ح. )

الملل ازمنظر شیعه امامیه و عردم   (. جهاد اسالمی در روابط بین8631جمشیدی، م.ح. و همکاران. )

 .813-831صص  (1)86 مطالعات انقالب اسالمی، گرایی و تروریسم. خشونت تناسب آن با

ع. ربرانی شریرازی(. رهرران: مکتبره      )تصحیح و تحقیر::  الشیعه. وسائلق(. 8148حر عاملی، م. )

 االسالمیه.

 عمان: مکتبه النهضه االسالمیه.فی القرآن و السنه.  ةالعالقات الدولیق(. 8141حسن، م.ع. )

مطالعات انقالب  (. بررسی رابطه فرهنگ سیاسی شیعه و پیروزی انقالب اسالمی.8611)حسنی، م. 

 .16-841 .صص (81) 1اسالمی، 

 . تهران: فقه روز. ثالث رسائل فی الجهاد(. 8631ای، س.ع. ) خامنه

(. تبیین نقش و کارکرد آموزه جهاد در فرایند انقرالب اسرالمی   8631داوند، ح.؛ جمشیدی، م.ح. )

 .611-613 .صص (1) 3های اجتماعی متفکران اسالمی،  نظریه .ایران

 . بیروت: دارالفکر.االسالمی ةآثار الحرب فی الفقق(. 8618زحیلی، و.م. )

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. .قیام حسین(. 8613شهیدی، س.ج. )

 . )چاپ ششم(. تهران: نشر نی.جهاد در اسالم(. 8631آبادی، ن. ) صالحی نجف
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تهرران:  العالی(.  ای )مدظله اهلل العظمی خامنه جهاد تبیین در اندیشه آیت(. 8144میرزایی، س. ) صلح

 انتشارات انقالب اسالمی.

 المرتضویه. ة. تهران: المکتباالمامیه ةالمبسوط فی الفقق(. 8611روسی، م. )

اده و کارآمرد  (. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی س8634عابدی جعفری، ح. و همکاران. )

 .818-831صص  (84) 1 اندیشه مدیریت راهبردی،های کیفی.  برای تبیین الگوهای موجود در داده

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.انقالب تکاملی اسالم. (. 8638فارسی، ج. )

 . تهران: انتشارات سمت.های سیاسی در اسالم و ایران اندیشه(. 8611قادری، ح. )

 .86-13صص  (1) 1 رواق اندیشه،(. حقوق جنگ در اسالم. 8611)نیا، ن.  قربان

 ،سرراج منیرر  (. معناشناسی واژه جهاد در قررآن کرریم.   8631کرمی میرعزیزی، ب. و همکاران. )

 .813-814صص  (16) 1 

 رسائل ثالث» کتاب در ای خامنه اهلل آیت حضرت شناسی اجتهادی روش(. 81/3/8631کعبی، ع. )

  قابل دسترس در:جهاد.  در فقهی های نوآوریالجهاد:  فی
https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=44346 

ع. عقیقی بخشایشی(. قم: انتشارات نویرد   )مصحح: کنز العرفان فی فقه القرآن.(. 8614مقداد، ف. )

 اسالم.

 البیارق.. بیروت: دار الشرعیه ةالجهاد و القتال فی السیاس ق(.8181هیکل، م.خ. )

 (8) 11، سیاست خارجی(. انقالب اسالمی ایران و پدیده تروریسم. 8613یزدانی، ع.؛ شیخون، ا. )

 .148-114صص 

 ، )مترجم: ا. سیاح(. تهران: انتشارات فرحان.المنجد البجدی (.8613معلوف، ل. )

 (. تهران: انتشارات امیرکبیر.8)جفرهنگ فارسی معین،  (.8634معین، م. )

. )تهیره و تردوین: م.م. نرادری قمری و م.ح.     و جهاد در قرآن (. جنگ8616زدی، م.ت. )مصباح ی

 اسکندری(. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

  . قابل دسترس در: جهاد مسئوالن از جمعی دیدار در (. بیانات8/1/8616ای، س.ع. ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3236  

بیانات در دیدار قاریان و حافظان برتر شرکت کننده در مسابقات (. 13/1/8631ای، س.ع. ) امنهخ
 . قابل دسترس در: المللی قرآن کریم بین

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33125 
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 سپاه. قابل دسترس در:  فرماندهان دیدار در (.  بیانات13/3/8616ای، س.ع. ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2726 

 وحردت  کنفررانس  میهمانران  و نظرام  مسرئوالن  دیدار در (. بیانات11/3/8631ای، س.ع. ) خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35186   :اسالمی. قابل دسترس در

ها. قابل دسرترس   دانشگاه اساتید و علمی نخبگان دیدار در (. بیانات6/1/8611ای، س.ع. ) خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3851                                در:

رضروی. قابرل    مطهرر  حررم  مجراورین  و زائرین دیدار در (. بیانات8/8/8611ای، س.ع. ) خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3332                      دسترس در:

. قابرل    دولرت  هیئرت  اعضرای  و جمهرور  رئیس دیدار در  (. بیانات14/1/8616ای، س.ع. ) خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3259                      دسترس در:

بلوچستان. قابل  و سیستان دانشجویان و جوانان دیدار در (. بیانات3/81/8618ای، س.ع. ) خامنه
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8798                     دسترس در: 

 نمازجمعه. قابل دسترس در: های خطبه در (. بیانات86/81/8611)ای، س.ع.  خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2705 

 ها. قابل دسترس در:   دانشگاه بازگشایی مناسبت به (. پیام3/1/8611ای، س.ع. ) خامنه
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2973 

 حسررین امررام پاسررداری تربیررت و افسررر  دانشررگاه در (. بیانررات6/6/8631ای، س.ع. ) خامنرره
 السالم(. قابل دسترس در: )علیه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33172 
مستضرعفین. قابرل    بسری   عرال   مجمرع  اعضا  دیدار در (. بیانات3/3/8636ای، س.ع. ) خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28344                    دسترس در:
 دانشجویان. قابل دسترس در:  اسالمی های انجمن اتحادیه به (. پیام16/3/8611ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=223 
 فطر. قابل دسترس در:  عید نماز های خطبه در (. بیانات88/81/8616ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2741 
 سپاه. قابل دسترس در:  فرماندهان دیدار در (. بیانات13/3/8616ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2726 
 عاشورا. قابل دسترس در:  ایه گردان فرماندهان دیدار در (. بیانات11/1/8618ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2627 
 از جمعری  و تیرر  هفرتم  شرهدای  هرای  خرانواده  دیردار  در (. بیانات1/1/8631ای، س.ع. ) خامنه
 حرم. قابل دسترس در: مدافع شهدای های خانواده

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35186
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8798
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https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33600 
 فارس. قابل دسترس در:  استان مردم دیدار در (. بیانات6/1/8634ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12163 
 کارون. قابل دسترس در:  شرق شهدای یادمان در (. بیانات3/8/8636ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26024 
 فطر. قابل دسترس در:  سعید عید نماز های (. خطبه13/3/8611س.ع. ) ای، خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8070 
 از جمعری  و تیرر  هفرتم  شرهدای  هرای  خرانواده  دیردار  در (. بیانات1/1/8631ای، س.ع. ) خامنه
 حرم. قابل دسترس در: مدافع شهدای های خانواده

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33600 
 . قابل دسترس در:  سیدالشهداء لشکر صبحگاه مراسم در (. بیانات13/1/8611ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2912 
 . قابل دسترس در:  قم استان بسیجیان دیدار در (. بیانات1/1/8613ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10403 
. قابرل   کردسرتان  ایثارگران و شهدا های خانواده دیدار در (. بیانات11/1/8611ای، س.ع. ) خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6742                      دسترس در:
 مرریالد سررالروز در مررردم مختلررف اقشررار دیرردار در (. بیانررات81/1/8611ای، س.ع. ) خامنرره

 . قابل دسترس در:امیرالمؤمنین
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3345 

 شرهادت  سرالروز  در بسریجیان  از فرر ن هرزاران  دیردار  در (. بیانات1/3/8611ای، س.ع. ) خامنه
 . قابل دسترس در:(ع) صادق امام حضرت

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3322 
 استان شهدای های خانواده و ایثارگران از جمعی دیدار در (. بیانات81/1/8611ای، س.ع. ) خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3280       کرمان. قابل دسترس در:
 نظام. قابل دسترس در:  کارگزاران دیدار در (. بیانات81/3/8613ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039 
 رهبری. قابل دسترس در:    خبرگان مجلس اعضای دیدار در (. بیانات83/3/8611ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3192 
 نمازجمعه. قابل دسترس در:  های خطبه در (. بیانات86/81/8611ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2705 
. قابرل   لبنران  اللّره  حرزب  مرکزی کادر اعضای دیدار در (. بیانات86/81/8614)ای، س.ع.  خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6742
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3280
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 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2601                      دسترس در:
. قابرل   افغانسرتان  اسالمی وحدت حزب اعضای دیدار در (. بیانات11/8/8633ای، س.ع. ) خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2292                      دسترس در:
 مبعث. قابل دسترس در:   عید روز در نظام مسئوالن دیدار در (. بیانات3/1/8634ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12834 
 نظام. قابل دسترس در:  کارگزاران دیدار در بیانات(. 81/3/8613ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039 
رضروی. قابرل    مطهرر  حررم  نمجراوری  و زائرین دیدار در (. بیانات8/8/8611ای، س.ع. ) خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3274                      دسترس در:
 مداحان. قابل دسترس در:  از جمعی دیدار در (. بیانات88/1/8631ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22443 
 نظام. قابل دسترس در:  مسئوالن دیدار در (. بیانات11/81/8611ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6022 
 در اسرالمی  کشورهای سفرای و نظام کارگزاران دیدار در  بیانات (. 68/1/8611ای، س.ع. ) خامنه
 مبعث. قابل دسترس در: عید روز سال

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3348 
 جهانی مجمع چهارمین در کننده شرکت میهمانان دیدار در (. بیانات11/1/8613ای، س.ع. ) خامنه
 . قابل دسترس در:بیت اهل

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3397 
. قابرل  اهلل رسول محمد 11 لشکر فرماندهان دیدار در (. بیانات14/6/8611ای، س.ع. ) خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4790                      دسترس در:
. قابل حسین امام پاسداری تربیت و افسر  دانشگاه در بیانات(. 6/6/8631ای، س.ع. ) خامنه

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33172                   دسترس در: 
 . قابل دسترس در:  قم اناست بسیجیان دیدار در (. بیانات1/1/8613ای، س.ع. ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10403 
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