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چکيده
آتش به اختيار اصطالحي نظامي است که توسط مقام معظم رهبري در عرصة فرهنگي به کار
برده شده و افسران جنگ نرم به آن فرمان داده شدهاند تا در زمان اختالل فرماندهي ميادين
جنگ نرم ،با تشخيص خود وارد شده و اقدام نمايند .فرمان آتش به اختيار فرهنگي ،بر اساس
مباني عقلي و نقلياي صادر شده که استحکام و نفوذ آن را دوچندان مينمايد .امر به معروف و
نهي از منکر ،جهاد کبير ،اصل قيام و اصل مسئوليت اجتماعي از مباني نقلي آن دانسته شده و
ماهيت کار فرهنگي  ،اصل وجوب حفظ نظام ،اصل مصلحت و فرآيند تمدنسازي اسالمي را
ميتوان به عنوان مباني عقلي اين فرمان به شمار آورد که تأکيدي بر صحت و جواز آن هستند.

کليدواژهها:

آتش به اختيار ،امام خامنهاي ،فرهنگ ،مسئوليت اجتماعي ،جنگ نرم.

 دانشجوي دکتري فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران و مربي مجتمع آموزش عالي
شهيد محالتي (نويسنده مسئول)jalalvand61@gmail.com :
 دانشجوي کارشناسيارشد علوم قرآن و تفسير دانشگاه قم.
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مقدمه
اهميت فرهنگ در حيات فردي و اجتماعي به حدّي است که شکلگيري شخصيّت انسان و
انسجام اجتماعي و ملي او وابسته به آن دانسته شده است .اين مهم مد نظر مقام معظم رهبري
نيز بوده که معظم له فرهنگ را اساس هويّت يک جامعه معرفي مينمايند
()http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1225؛ عاملي که رکود و خمودي يا تحرّک و ايستادگي
يک ملّت را درپي خواهد داشت و در نتيجة آن ميتوان اظهار ذلّت و تسليم يا احساس غرور و عزّت
در برابر ديگران را مشاهده نمود .در نظر ايشان ،همين فرهنگ ،شکلدهندة اذهان افراد جامعه و
برانگيزانندة رفتار حاصل از آن در جامعه و جهتدهندة تصميمهاي کالن اقتصادي ،سياسي و
مديريّتي کشور است؛ از اين رو فرهنگ صحيح همان است که همسو با مباني ديني و عقلي بوده و
جامعه را به سمت رشد همه جانبه حرکت دهد (.)http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18308
مختصات ارائه شده از فرهنگ در انديشة مقام معظم رهبري بيانگر اين است که مردم يک
جامعه نقش فراواني در ايجاد و تقويت فرهنگ آن جامعه داشته و در اين مسئله همة افراد جامعه
به قدر وسع خود بايد تالش نمايند و نميتوان اين موضوع را به سازمان يا نهاد خاصّي واگذار
نمود .البته نهادها و سازمانهاي مسئولِ در امر فرهنگ ،وظيفة سياستگذاري و راهبري جامعه
در اين موضوع را به عهده دارند؛ لکن در زمان سکون و اختالل اين نهادها ،بايد حفظ و تقويت
فرهنگ در جامعه ادامه پيدا کند تا ايمني و پيشرفت جامعه با خللي مواجه نشود.
فرمان آتش به اختيار در چنين فضايي و با هدف اصالح جامعه در بعد فرهنگي صادر شده
است که مخاطب خاص دارد و از سويي ،لوازمي براي اجراي صحيح آن بايستي متصوّر بود .گرچه
ممکن است در باديِ امر ،برداشتهاي مختلفي از اين فرمان صورت گيرد و هرج و مرج و عدم
کنترل توسط حکومت ،الزمة آن پنداشته شود؛ لکن با بررسي بسياري از فرامين ديني ميتوان
شبيه اين مفهوم و فرمان را در موارد ديگري نيز مشاهده نمود .پژوهش پيشرو درصدد برشمردن
و بيان آموزههاي ديني و ضرورتهاي عقلي است که اين فرمان بر اساس آنها صادر شده است؛ از
اين رو زير سه عنوان مباني قرآني ،روايي و عقلي در پي پاسخي براي اين مسئله است که اين
فرمان بر پايه کدام يک از آموزههاي ديني و ضرورتهاي عقلي صادر شده است؟
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مفهومشناسي
 .1مباني
در بيان لغتشناسان ،مباني جمع مبنا و در معناي شالوده ،اساس ،بنيان ،پايه و ريشه معرفي
شده که با واژههايي چون اصل ،قاعده و ضابطه مترادف پنداشته شده است

(مرتضي زبيدي،1414 ،

ج79 :1؛ ازهري ،1421 ،ج119 :1؛ ابوجيب)20 :1408 ،؛ لکن اين واژه به مرور به حوزة پيشفرضهاي
کالن و اصول موضوعة فلسفي علوم ،گسترش يافته و حتّي گاهي بر ادلة اثبات نظريّهاي اطالق
شده است.
در سير تطور تاريخي ،با پيشرفت گسترة معنايي ،واژة مباني بر علومي چون فقه ،حقوق،
تاريخ ،جامعهشناسي و  ...نيز اطالق گرديد و با توسعهاي معنايي بر اصول موضوعة کالمي و
فلسفههاي آن ،مانند مباني فلسفي يا کالمي فقه ،يا مباني اخالقي حقوق و  ...نيز اطالق شده
است .تاجايي که از معناي فلسفي آن عبور کرده و براي بيان ستونهاي اصلي هر علم يا بحثي
استعمال شده است.
بنابراين منظور از مباني در نوشتار حاضر ،پيشفرضها و بنيادهاي عقلي و ديني است که
فرمان آتش به اختيار بر اساس آن بنا نهاده شده و پشتوانهاي فلسفي و اعتقادي در جواز صدور
اين حکم و تمسّک به آن براي حلّ معضالت کشور در اين برهة زماني دانسته شده است.
 .2آتش به اختيار
ي خاصّ صحنة نبرد سخت است که در زمان فقدان فرماندة ميدان
آتش به اختيار اصطالح نظام ِ
جنگ و يا قطع ارتباط او با قرارگاه به کار برده ميشود .در چنين شرايطي نيروهاي عملکننده
با استفاده از ابتکار و خالقيّت خود و بدون قرار گرفتن در موضع انفعال ،ميکوشند تا نقش مؤثّري
در مقابله با حمالت دشمن ايفا نموده و مغلوب خصم نگردند .اين اختيارِ در تشخيص و انتخاب
تاکتيک و اقدام مناسب ،تنها در صورتي است که امکان هدايت تحت فرماندهي واحد از ميان
رفته باشد و در آن زمان ،سنجش مسائل اصلي و فرعي و انتخاب اولويتها توسط نيروهاي آتش
به اختيار انجام خواهد شد.
مقام معظم رهبري اخيراً اين تعبير را از ادبيات نظامي به فضاي فرهنگي و اجتماعي کشور وارد
نموده و ضمن توصيه به دانشجويان ،براي تالش جدّي و همه جانبه در طرح و رواج و اشاعه گفتمان
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انقالب اسالمي در دانشگاهها ،فرمان آتش به اختيار را صادر فرمودند .خطاب اين فرمان ،همة
هستههاي فکري ،عملي و فرهنگي جهادي در سراسر کشور است که اختالل در سياستگذاريهاي
فرهنگي ،آنها را به صحنه آورده تا با فکر و انديشة خود ،ابتکار عمل را به دست گرفته و کاستيهاي
مسئولين و نهادهاي فرهنگي را جبران نمايند (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36775
ايشان تصوير روشنتري از مخاطبين فرمان آتش به اختيار ارائه نموده و افسران جوان جنگ
نرم را مخاطب اين فرمان ميدانند؛ آنهايي که خودشان فکر ميکنند ،پيدا ميکنند ،تصميم
ميگيرند ،حرکت ميکنند و اقدام ميکنند (همان) .ايشان با يادآوري تفاوت ميان افسر و سرباز،
از اساتيد و دانشجويان به افسران جنگ نرم تعبير ميکنند

(http://farsi.khamenei.ir/newspart-

 .)index?tid=2748#63047در نظر ايشان ،افسران جنگ نرم گروههايي هستند که توان فکر ،طرح
و تصميم دارند؛ از اين رو فرمان آتش به اختيار به سطحي از جامعه اختصاص دارد که قدرت
تشخيص و اولويّتبندي مسائل اصلي و فرعي را دارند .اين گروه با رعايت حدود و لوازم مسائل
فرهنگي ،در رکود و يا حتي سکون دستگاههاي ذيربط ميتوانند آتش به اختيار عمل کرده و در
مقابل اقدامات دشمن و براي حرکت به جلو فرهنگ جامعه ،دست به کار شوند.

مباني قرآني آتش به اختيار
 .1امر به معروف و نهي از منکر
امر به معروف و نهي از منکر از واجباتي است که شارع مقدس با هدف حفظ ارزشها و اصالح
جوامع وضع نموده و همة مردم را مکلّف به انجام آن نموده تا واجبات ديگر به سبب آن استوار
گردند و جامعه به سمت سعادت پيش رود .از آنجايي که اين تکليف به دوش همة افراد جامعه
گذاشته شده و براي آن شئون و مراتبي مشخص شده تا به صورت دقيقي انجام گيرد ،مفهوم
آتش به اختيار بيشترين قرابت را با مفهوم امر به معروف و نهي از منکر دارد.
آياتي از قرآن کريم نيز که به اين دو فريضه ميپردازند ،با بيانهاي مختلف ،متکفّل اين مسئله
را افراد مختلفي ميدانند .طبق تصريح آية  90سوره مبارکه نحل ،اين امر شأن ربوبي دارد« .إِنَّ اللَّهَ

يَأْ ُمرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبي وَ يَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَ ِر» (کاشاني ،1336 ،ج)216 :5؛ آيه 157
سوره مبارکه اعراف آن را بر دوش پيامبر نهاده است «الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ
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مَکْتُوباً عِنْدَ ُهمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَ ْأ ُمرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْ َکرِ» (طباطبايي ،1417 ،ج)365 :8؛ آيه
 41سوره مبارکه حج ،در مرتبه بعدي اين تکليف را به عهده حاکمان صالح (ائمه معصومين) قرار
داده است «الَّذينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ

عاقِبَةُ الْأُمُورِ» (مکارم شيرازي ،1374 ،ج)52 :8؛ آية  114سوره مبارکه آلعمران ،گروههايي از جامعه را
ن
عهدهدار امر به معروف و نهي از منکر ميداند «يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْ ِم الْآخِرِ وَ َيأْ ُمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْ َن عَ ِ

ن» (همان ،ج )57 :3و در نهايت ،آية  110سورة مبارکة
الْمُنْکَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِي َ
س
آل عمران ،تکليف را بر دوش مجموعة امّت اسالمي قرار داده است «کُنْ ُتمْ خَيْ َر أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّا ِ

تَأْ ُمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ َعنِ الْمُنْکَرِ َو تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»؛ و کليت و گستردگي اين امر شريف بر امّت اسالم
را به خاطر اتّصاف برخي از افراد اين امت ،به حقيقت ايمان دانستهاند که به سبب آن حق امر به
معروف و نهي از منکر را خواهند داشت (طباطبايي ،1417 ،ج .)584 :3ذکر مراتب آمران به معروف ،در
راستاي تأکيد قرآن است مبني بر اينکه اين مسئله در هر شرايطي بايد دنبال شده و به اجرا گذاشته
شود تا منافع حاصل از آن بر جامعة اسالمي مترتّب گشته و از آسيبهاي احتمالي آن جلوگيري
بهعمل آيد .اين تأکيد و توجّه به فريضة الهي مبنايي محکم در فرمان آتش به اختيار است که به
سبب آن همة مردم سهمي از اصالح امور جامعه را به عهده ميگيرند.
آيه  71سوره مبارکه توبه 1بحث از واليت گروه آمر به معروف را مطرح نموده است

(همان ،ج:3

)339؛ مقام معظم رهبري با اشاره به همين آيه ،منظور از واليت را اعتقاد به راه قرآن و اسالم و دل
دادن و سرسپردن به حکومت الهي ميداند ،به گونهاي که در سايه اين حکومت ،دلها به هم نزديک
شوند .در نتيجه ،وجود واليت در بين مؤمنين ،الزمة حکومت الهي و حکمراني آيات و احکام نوراني
قرآن است .مراتب ذکر شده از امر به معروف در آيات قرآن و آيه اخير نشان دهندة اين است که دو
فريضه ياد شده ،شأني از شئون حکومت و واليت است که با ارادة ولي و حاکم ،به عهده ديگران
گذاشته خواهد شد (.)http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=9&npt=7&aya=71#5531

« .1وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ»
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فرمان آتش به اختيار از جهات متعددي شبيه دو فريضة امر به معروف و نهي از منکر است؛
حفظ ارزشها ،توسعة فرهنگ و اصالح جامعه ،تعظيم شعائر ،استقرار عدالت و در نهايت حفظ
دين از اهدافي است که در هردو ،مورد توجه قرار ميگيرد .وجه تمايز آنها نيز در اين است که
امر به معروف و نهي از منکر آنچنان که گفته شد ابتدا بر عهدة نبي و حاکم و حکومت است و
سپس نوبت به ديگران و مردم ميرسد؛ در حالي که آتش به اختيار آنجايي است که حکومت و
دستگاههاي مسئول نتوانند يا نخواهند مسئوليّت خود را به درستي انجام دهند .لذا خطاب آتش
به اختيار به مسئولين نهادها و حکام نيست ،بلکه گروههاي خاص غيرمسئول و در نهايت همة
مردم را شامل ميشود .عالوه بر اين ،در امر به معروف ،طرف بايد عالم باشد و فرد امر و نهي شده
جاهل نيست ،در حالي که اين شرط در آتش به اختيار ضرورتي ندارد .در واقع فرمان آتش به
اختيار ،روشي در اجراي امربه معروف و نهي از منکر است که حاکم جامعه ،تکليف آن را در
مرحله اول بر عهدة گروههاي خاصي از آن جامعه قرار داده است.
از اين رو دو فريضه امر به معروف و نهي از منکر بنيادي ديني براي فرمان آتش به اختيار
خواهد بود و حاکم ،با تفويض اختيار خود در امر به معروف به گروههايي از دل جامعه ،وظيفه
راهبري و هدايت آن جامعه در امور فرهنگي را به آنها واگذار نموده و زمينههاي تحقّق اهداف جامعه
و تعالي و پيشرفت را بدين وسيله فراهم خواهد نمود؛ اين همان فرمان آتش به اختيار است.
 .2جهاد کبير
جهاد اکبر و جهاد اصغر دو اصطالحي است که در آموزههاي ديني ما بسيار به کار برده شده
و از آنها به مبارزة با نفس و جهاد با دشمن خارجي نام برده شده است؛ لکن در آيات قرآن،
تعبير ديگري از جهاد به کار برده شده که متفاوت از دو اصطالح قبلي است و با عنوان «جهاد
کبير» معرفي شده است 1.مقام معظم رهبري در بيان معناي اي ن اصطالح قرآني ،لزوم جهاد
و مقابله با دشمن را هميشگي دانسته ،آن را گاهي نرم و با سالح علم و گاهي سخت و با
سالح جنگي ميداند .از ديدگاه اي شان ،وجه مشترک همة اي ن جهادها ،مقابله با دشمناني

« .1فَلَا ُتطِعِ الْکَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً کَبِيراً» (فرقان.)52 :
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است که با اتکاء به قدرت زر و زور براي تأمين مطامع شان ،خود را بر بشريت تحميل ميکنند
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35186
جهادکبير را ميتوان جهاد فرهنگي دانست و برخي از مفسرين ،اين جهاد را به استفاده از
قرآن براي مقابله با دشمنان و يا به عمل کساني که به وسيله قرآن با کژيها ،انحرافات و آلودگيها
مبارزه ميکنند ،تعبير کردهاند

(طباطبايي ،1417 ،ج230 :15؛ قمي مشهدي ،1368 ،ج410 :9؛ عروسي

حويزي ،1415 ،ج .)24 :4اين تعبير از يک سو اهميت مبارزات منطقي و عقيدتي و از سوي ديگر
عظمت مقام قرآن را روشن ميسازد .مقام معظم رهبري در بيان معناي جهادکبير ،آن را به «عدم
تبعيت از دشمن» معنا ميکنند.
اين جهاد از آن رو به وصف کبير متّصف شده که جهادي همه جانبه و گستردهتر از همة
انواع جهاد است و به وسيلة قرآن ،اسالم يا به عدم تبعيّت از دشمن و مجاهده با آن ،صورت
ميگيرد .شايد کبير نشانة اين است که مجاهده با زبان و تالش استداللکنندگان براي نماياندن
راه حق ،بزرگتر و باارزشتر از جهاد در ميدان جنگ سخت است (تفسير عاملي ،ج .)387 :6اينکه
جهاد از شمشير و نيزه به برهان و بيان منصرف گشته ،نشانة اين است که اوالً جهاد را براي امر
به معروف و نهي از منکر به کار برده و ثاني ًا از جانب خداوند ،در جهاد اختيار داده شده تا نوع
مبارزه توسعه داده شود و روشهاي ديگر نيز براي مبارزه به کار بسته شود.
معظم له در تفسير جهاد کبير ،ايستادگي و مقاومت در مقابل دشمنان و عدم تبعيّت از
آنها را برجسته نموده و معتقدند اين عدم تبعيت در ميدانهاي مختلف از جمله در ميدان
سي است ،اقتصاد ،فرهنگ ،هنر و ديگر مياديني که دشمن به سمت خود ميکشاند ،تجلي
مييابد ( .)http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=12938#59354ايشان جوانهاي مؤمن و
انقالبي را به کارهاي فرهنگي خودجوش دعوت نموده و همه دستگاهها را به حرکت در اين
مسير فراميخوانند و اين فعاليت فرهنگي و استقامت در برابر دشمن را جهاد کبير ميخواند
(.)http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=12938#59355
با اين بيان روشن ميشود که جهاد کبير مبنايي براي صدور فرمان آتش به اختيار است و
جهاد فرهنگي در اليههاي مختلف جامعه براي مبارزه با دشمنان دين ،مورد تأييد و تأکيد دين
و قرآن است .در جهاد کبير ،ايستادگي و مقابله با تهاجم دشمن و مقاومت در برابر سرسپردگي
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به دشمن مورد نظر است و اين هدف در فرمان آتش به اختيار نيز دنبال ميشود .در نتيجه
ميتوان اين فرمان را يکي از راههاي عملياتي نمودن جهاد کبير دانست که به سبب آن حفظ
ارزشها و مقابله با تهاجم فکري و فرهنگي انجام ميگيرد؛ در نتيجه از اين طريق ميتوان مانعي
براي سلطة فرهنگي بيگانگان بر کشور ايجاد نمود تا ضامن مصونيت جامعه در ابعاد مختلف باشد.
 .3قاعدة قيام
قيام در لغت به معناي آمادگي ،داشتن انگيزه ،اراده ،بيداري ،بهپا خواستن ،ايستادن ،خيزش،
مبارزه ،استقامت و تالش پايدار است و در اصطالح ،حرکتي آگاهانه با هدفي معين است که به
صورت فردي يا جمعي براي اصالح و تغيير وضعيت نامطلوب موجود انجام ميگيرد .آيه  46سوره
سبأ به اصل قيام در زندگي انسان اشاره دارد« :قُلْ انََّما اعِظُکُم بِواحِدَةٍ أنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثني وَ فُرادي؛ اي
رسول! بگو به امّت ،که من به يک سخن شما را پند ميدهم؛ اينکه شما خالص براي خدا ،دو نفر
دو نفر با هم يا هر يک تنها ،قيام کنيد».
اين قاعده بيانگر آن است که وضع موجود زندگي انسان ،با وضع مطلوب مبني بر حرکت و
تالش مستمر براي رسيدن به هدف مطلوب فاصله دارد .خداوند در آيه ياد شده انسان را به اين
قيام اندرز ميدهد و صالح وي را با قيد انحصار ،تنها در آن معرفي مينمايد؛ زيرا مادامي که فکر
ملّتي در خواب باشد ،مورد هجوم دزدان و سارقان دين و ايمان و آزادي و استقالل قرار ميگيرد،
اما با بيداري افکار ،راه بر آنها بسته خواهد شد (مکارم شيرازي ،1374 ،ج .)136 :18با اين انحصار ،ميتوان
ريشة همه اصالحات فردي و جمعي را در قيام براي خدا و سپس به کار انداختن فکر و انديشه
دانست؛ زيرا با بيداري افکار و انديشهها و دوري از غفلت ،سرمايههاي مادي و معنوي جامعه به کار
گرفته ميشود.
از آنجايي که انگيزههاي انسان ارزش متفاوتي دارند ،نقطة عطف اين دعوت ،توجه به خداي
متعال و کمال مطلق در تمام مراحل زندگي است .لذا در اين قاعده ،انگيزههايي ارزشمند هستند
که از سطح خودخواهي فردي گذشته و به هستي بيکران توجه داشته باشند .مقام معظم رهبري
با الهام از اين قاعده ،همة افراد جامعه را به حرکت براي خدا و تالش در چارچوب اهداف الهي
دعوت مينمايند .در نظر ايشان ،انسان مأمور به کار ،تالش و زحمت است ،لکن اگر حرکت او در
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جهت تحقّق ارزشها و اهداف الهي باشد ،مفيد فايده است و اين امر با قيام هلل تحقّق خواهد يافت
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2259
حضرت امام خميني (ره) قيام را در دو حوزة عرفان و سياست وارد ميدانند .از ديدگاه ايشان،
انسان با بهکارگيري عقل و اختيار خود قادر خواهد بود تا در جهت تهذيب نفس و احياي درون
خود و نيز تهذيب جامعه و احياي بيرون قيام کند (صحيفه امام ،1386 ،ج .)245-244 :7در انديشه
حضرت امام (ره) چهار ويژگي ميتوان براي قيام هلل يافت .تفکر اسالمي ماهيت اوليه قيام و جهاد
را دفاعي معرفي ميکند و قيامي که با تجاوز و ت ّعدي همراه باشد ،طاغوتي ،نفساني و باطل است.
لذا اولين خصيصه اينگونه قيامها دفاعي بودن آنهاست (همان ،ج)85 :14؛ خصيصه دوم اينکه ،قيام
هلل خود نوعي کمال و برتري است ،زيرا به سبب آن ،فرد و جامعه از حالت خمودي و سستي خارج
شده و موجبات رشد و شکوفايي استعدادهاي بشري را فراهم نموده ،حرکت به سمت کمال را رقم
ميزند (همان ،ج)397 :21؛ سومين خصيصه  ،قداست و معنويّت آن است که به عنوان يکي از عبادات
مطرح شده است (همان)93 :؛ بي حد و مرز بودن ،خصيصه چهارمي است که قيامهاي هلل با خود
دارند و محدود به زمان و مکان خاصي نميشوند .مبارزه ،حرکت و صيرورت انسان و جامعه تا زماني
که انسانيت انسان پابرجاست ،ساري و جاري خواهد بود (همان.)284 :
با تطبيق خصايص ذکر شده براي قيام با فرمان آتش به اختيار ،ميتوان آن را مصداقي براي
عملياتي نمودن اصل قيام هلل دانست .اين قيام در مرتبة اول دفاعي است و در مقابل تهاجم و
نفوذ دشمنان دين و فرهنگ خود را نشان ميدهد و در زماني که جامعه روال عادي خود را طي
ميکند و نشاني از تهاجمهاي دشمن در او ديده نشود ،نمودي ندارد .از طرفي فرمان آتش به
اختيار نوعي کمال و برتري است؛ زيرا هم اصالح و هم بيداري استعدادهاي خفته جامعه را در
پي دارد و در نهايت ،سعادت جامعه را رقم خواهد زد .سومين خصيصه قيام نيز در فرمان آتش
به اختيار جاري است و اين فرمان بهعنوان عبادتي براي مجريان آن محسوب خواهد شد؛ زيرا
عالوه بر تالش براي اصالح فرهنگ جامعه ،تبعيت از فرمان ولي امر مسلمين خواهد بود .چهارمين
خصيصه قيام که مطابق با ويژگي آتش به اختيار است ،بي حد و مرز بودن آن است .آنچه در
ماهيت اين فرمان بيش از همه خود را نشان ميدهد اين خصيصه است و آتش به اختيار به معناي
خروج از حدود و مرزها با قدرت مانور باال و حرکت براي رسيدن به هدفي مشخص است.
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بنابراين در آتش به اختيار ،حرکتي خودجوش براي خدا و در چارچوب اهداف تعيين شده
به منظور اصالح جامعه و خروج از بحرانهاي پيشرو و نيز مقابله با هجوم دشمنان اتفاق خواهد
افتاد .از اين رو اصل قيام نيز يکي ديگر از مباني اين فرمان محسوب ميشود و مقام معظم رهبري
بر اساس آن ،دامنة تکليف اصالح وضعيّت فرهنگي جامعه و مقاومت در عرصة جنگ نرم را وسعت
بخشيده است.

مباني روايي آتش به اختيار
 .1اصل مسئوليت اجتماعي
طبيعت اجتماعي انسان او را از زندگي فردي عبور داده و اصل استخدام ،وي را به سمت حيات
اجتماعي سوق داده است تا پاسخ نيازهاي طبيعي خود را در جامعه بيابد .از اين رو انديشمندان
پس از اثبات ناکارآمدي مسئوليت فردي در جامعه ،به قبول نظريّه مسئوليت اجتماعي متمايل
شدند .مطابق اين نظريّه افراد بشر از نظر ذاتي و زيستي برابر و همسان هستند .از اين رو ،آنگاه
که انسانها ناگزير از حيات اجتماعياند و از ويژگيها و تواناييهاي روحي و رواني يکساني
برخوردارند ،طبيعت ًا رفتار و نيازهاي خود را با مصالح جامعه هماهنگ نموده و انسجام و سعادت
جامعه را بزرگترين آرزوي خود ميپندارند.
مسئوليت اجتماعي به مجموعهاي از فعاليتهاي اجتماعي گفته ميشود که شخص در
چارچوب قوانين ،مقررات و هنجارهاي اجتماعي انتخاب نموده و موجب افزايش تعامالت و رضايت
خاطر انسان در جامعه ميشود و انسانهايي که در يک جامعه زندگي ميکنند ،در آن فعاليتها
سهيماند .داشتن نگاه دلسوزانه به خود و ديگران ،شناخت حقوق اوليه انساني خود و ديگران،
توانايي پذيرش ايدهها و تجارب جديد و حس کنترل ،صالحيّت و شايستگي به عنوان مؤلفههاي
مسئوليت اجتماعي ذکر شدهاند (.)Polk, 2006
گرچه عقل و تجربه بشري پس از طي زمان طوالني و در دوران مدرنيته به موضوع مسئوليت
اجتماعي توجه نموده و پاية حقوق شهروندي را بر مفاهيمي چون حقوق ،مسئوليت و تکوين
جامعه مدني بنا نهاده است ،لکن در دين اسالم از همان ابتدا و بر اساس مقتضيات فطرت انسان،
بناي احکام و دستورات شرعي بر اجتماع گذاشته شده است .به تعبير عالمه طباطبايي ،اسالم در
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همه شئون خود به جامعه عنايت دارد و اساس برنامههاي خود را جامعه قرار داده است؛ از اين
رو احکام و دستورات گستردة اسالم در شئون مختلف جامعه بشري ،انسان را در مسير ايجاد
جامعهاي هماهنگ با فطرت خود و نظام طبيعي جهان قرار داده است ،بهگونهاي که افراد آن
جامعه با ياري هم ،تجلّيبخش انسانيّت انسان باشند (طباطبايي.)35 :1387 ،
روايات رسيده از پيامبر (ص) و ائمه (ع) نيز تأکيدي بر اجتماعي بودن انسان و تالش او
براي ساختن جامعهاي سالم و متعالي است .در روايتي از پيامبر (ص) آمده است که «کُلُّکُمْ راعٍ

وَ کُلُّکُم مَسئُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ؛ همه شما نگهبان و مسئول [عملکرد و رفتار] يکديگر هستيد»

(ارشاد

القلوب ،ج .)184 :1بنابراين نميتوان مسئوليت حفظ جامعه از باليا و آسيبها و تالش براي ارتقاء
همه جانبه جامعه را تنها بر دوش حکومت انداخته و ديگران را بيمسئوليت خواند.
مقام معظم رهبري با استفاده از اين رواي ت ،ضمن مسئول دانستن همه مردم ،پيشرفت را
آن نوع تحولي ميداند که در پيوندها و نظامهاي اجتماعي به چنين حقايقي منتهي شود؛ به
عبارت ديگر ،پيشرفتي مورد نظر اسالم است که مبتني بر مسئوليت اجتماعي باشد
( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362اين نگاه اسالم به انسان ،جامعه و پيشرفت،
مبنايي ديگر در فرمان آتش به اختيار توسط مقام معظم رهبري است؛ فرمان ياد شده با يادآوري
مسئوليت اجتماعي افراد جامعه ،انحصار تکاليف فرهنگي را از دستگاههاي ذيربط برداشته و به
گروههاي ديگري تعميم داده است .در واقع آتش به اختيار ،حرکتي خودجوش از طرف گروههاي
مردمي براي حفظ و ارتقاء فرهنگ جامعه و مصونسازي ميراث فرهنگي کشور در مقابل تهاجم
بيگانگان بوده که برخاسته از حس مسئوليت اجتماعي افراد است.
حديث معروف «مَن اَصبَحَ وَ لَم يه َتمَّ ِباُموُرِ المُسلِمين فَلَيسَ بِمُسلِم» (کليني ،ج ،164 :2ح )5جزء بيّنات
اسالم بوده که مؤ ّيد مطالب پيشگفته است .اين مسئوليت هم نسبت به خود و هم نسبت به نزديکان
و نيز نسبت به جامعة خود و در نهايت نسبت به همة بشريّت ،براي انسان تعريف شده است
( .)http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1263&npt=8#52380آيه مبارکه «قُوا اَنفُسَکُم َو اَهليکُم

نَار ًا» (تحريم )6 :نيز با توسعه دايرة مسئوليّت انسان خطوط مسئوليت او را ترسيم ميکند تا با خارج
نمودن او از چارچوب فرديّت ،به سمت خواستههاي انساني و ديني گسترده هدايت نمايد و انديشيدن
براي رهايي و رستگاري ديگران نيز جزئي از مسئوليت او قرار خواهد گرفت (مدرسي ،1377 ،ج.)117 :16
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بر اساس اين آيه ،افراد عالوه بر اينکه نسبت به خود مسئوليت دارند ،مسئول اهل بيت و خانواده خود
نيز هستند و در قبال آنها تکاليفي بر دوش او قرار داده شده است.
يکي از نمودهاي تجلّي مسئوليت اجتماعي ،همدلي و همزباني است که خاستگاه اتحاد و وحدت
افراد جامعه ميشود؛ در حقيقت قلوب افراد در جامعه اسالمي با فکر و عقيدة واحدي پيوند خورده
و با هم انس ميگيرد و اين اتحاد و همدلي ،با رفع اختالفات موجود در جامعه ،راه تسلّط دشمنان
و فساد را مسدود نموده و آتش فتنه را خاموش مينمايد .از اين رو اگر در جامعه ،روابط انسانها بر
اساس همدلي ،تعاون و خدمت باشد و همة افراد از هنر و ابتکار يکديگر بهرهمند شوند ،جامعه رشد
يافته ،تقويت ميشود و امور سامان مييابد؛ اين همدلي ،تحقق بخش اهداف واالي جامعه بوده و
زمينه بروز و ظهور مسئوليت اجتماعي را فراهم خواهد نمود.
نتيجه اينکه بر مبناي اصل مسئوليت اجتماعي ،انسان در اجتماع نه تنها نسبت به خانواده،
بلکه نسبت به جامعة خويش نيز داراي وظايف و تعهداتي است که متناسب با آن ميتواند از حقوق
و امتيازات شهروندي برخوردار باشد .اين نتيجه در ارتباط مستقيم با فرمان آتش به اختيار است.
اصل مسئوليت اجتماعي تأکيد دارد که مسئوليت امور تنها بر عهدة گروه و افراد خاصي
نيست و همة افراد جامعه نسبت به رويدادهاي آن مسئول بوده و وظايفي بر عهده دارند؛ يکي از
ابعاد اين مسئوليت ،فرهنگ جامعه و هنجارهاي اجتماعي است .تمام افراد جامعه نسبت به تعالي
فرهنگ و تقويت هنجارهاي اجتماعي و در نهايت رساندن جامعه به سعادت ،متعهد و مسئول
هستند .با اين پيشفرض ،زماني که نهادها و سازمانهاي فرهنگي در انجام وظايف خود سستي
به خرج داده و قادر به انجام وظيفه هدايتگري و سياستگذاري صحيح خود نباشند ،اين وظيفه
توسط عدهاي ديگر که از آنها به افسران جنگ نرم تعبير شده ،انجام خواهد شد تا فرهنگ ،سير
تکاملي خود را طي کرده و پويايي جامعه مختل نشود .البته انجام اين فرمان چارچوب و اصول
الزامي دارد که خارج از بحث فعلي است.
خطاب فرمان آتش به اختيار را ميتوان هم به فرد فرد جامعه برگرداند و همه جامعه را
مسئول کمکاري و اختالل نهادهاي فرهنگي دانست و هم مختص به گروهي خاص در جامعه
دانست .به نظر ميرسد در اين مقطع زماني ،فرمان ،همه افراد جامعه را شامل نشده و گروه خاصي
که از آنها تعبير به افسران جنگ نرم ميشود را دربر ميگيرد؛ لکن در صورتي که اين گروه نيز
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نتوانند وظايف خود را به درستي انجام دهند و اختالل در انجام مأموريتهاي فرهنگي همچنان
مشاهده شود ،تعميم خطاب اين فرمان به ساير گروههاي ديگر و در نهايت به همه افراد جامعه
قابل تصّور است.

مباني عقلي آتش به اختيار
 .1ماهيت کار فرهنگي
مقام معظم رهبري فرهنگ را به هوايي تشبيه ميکند که فرد با استنشاق آن قدمهايي برميدارد
و به سمت هدفي پيش ميرود .در نظر ايشان هر فعاليت ديگري که انسان انجام ميدهد ،برخاسته
از اين استنشاق است و طبيعتاً تزريق هواي مسموم نتيجهاي را در اندامها به دنبال خواهد داشت
که متناسب با آن هواي مسموم است (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3398
از ديدگاه ايشان ،کار فرهنگي محدود به تأليف ،نمايش و امثال اينها نيست و هر کاري که
سبب رشد و فعل و انفعال در ذهن ،روح و عواطف انسان شود ،کار فرهنگي خواهد بود؛ تا جايي
که ايشان رساندن دارو به يک نيازمند و تهيه تکه ناني براي او را يک کار فرهنگي معرفي مينمايند
( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2411از طرفي ايشان اتکاي کار فرهنگي به مردم
را بسيار تأثيرگذار و الزم ميدانند .از اين رو تمام فعاليتهاي قرآني و نيز تالشهايي که براي
رشد سياسي و بروز ابتکار و خالقيت مردم صورت ميگيرد ،مجالس سخنراني ،عزاداري ،نمازهاي
جماعت و تمام اموري که به رشد و فالح افراد يک جامعه و به تبع آن ارتقاء جامعه ميانجامد،
همه در زمرة کارهاي فرهنگي قرار ميگيرند.
مسلم ًا اين دامنه وسيع از فعاليتها را نميتوان در حيطة وظايف و فعاليتهاي نهادها و
سازمانهاي مسئول امور فرهنگ دانست ،زيرا در اين صورت ،به سبب توان محدود دستگاههاي
مربوطه ،نميتوان حجم گستردهاي از اين فعاليتها را در جامعه مشاهده نمود؛ بنابراين بدنة جامعه
بايستي به صورت مستقيم درگير اين مسائل شده و همة افراد جامعه در مسير رشد و تعالي فرهنگ
تالش نمايند .اين نوع نگاه در کار فرهنگي سبب ميشود تا مقام معظم رهبري خطاب به همه افراد
جامعه بيان نمايد هرجاي از اين نظام قرار گرفتهايد ،همان جا را مرکز دنيا بدانيد و آگاه باشيد که
همه کارها متوجه شما خواهد بود ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2596بنابراين
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ماهيت کار فرهنگي مستلزم تالشي دامنهدار و مستمر در جامعه است تا زمينههاي تنفس سالم
افراد و جامعه را فراهم نمايد.
اين درجه از اهميت کار فرهنگي هر عقل سليمي را به اين سمت رهنمون خواهد بود که
ايستايي در اين مسير به بهاي هالکت جامعه و آغاز سير قهقرايي هر ملتي خواهد بود .لذا حرکت
بدون وقفه در اين مسير ،ضرورتي انکارناپذير خواهد بود .فرمان آتش به اختيار در اين فضا رخ
نشان داده و ضرورت آن هويدا ميگردد .در واقع مفهوم آتش به اختيار ،راهبردي براي حرکت
مستمر و وسيع فرهنگ و کار فرهنگي با هدف تحقق ارزشهاي متعالي جامعه و به تبع آن ،رشد
مادي و معنوي آن جامعه خواهد بود.
 .2اصل وجوب حفظ نظام
فطرت اجتماعي انسان و ضرورت وجود نظام و انسجام براي زندگي جمعي ،حقيقت انکارناپذير
هميشگي است؛ زيرا اجتماع تنها در گردهمايي يک جمع يا گروه نيست ،بلکه آنگاه که ارتباط و
انسجامي هدفدار ،اعضا را به هم پيوند دهد ،اجتماع شکل ميگيرد .عقل انسان حکم ميکند که
دوام اجتماع و حيات اجتماعي او منوط به استيفاي حقوق صاحبان حق و ايجاد روابط نظاممند
و تعادل در مناسبات بين افراد جامعه است و الزمة اين امور ،وضع قوانيني براي تدبير مسائل
اجتماعي است .از اين رو شناسايي و دفع عوامل ايجاد اختالل در نظام جامعه ،ضروري مينمايد.
در نتيجه بر اساس حکم عقل ،حفظ نظام از هرچيزي که باعث اختالل در آن ميگردد ،واجب و
ضروري است.
در بيان فقها ،واژه «نظام» در سه معنا به کار برده شده است:
الف) نظام به معناي نظم و سامان داشتن امور معيشتي مردم و به بياني کليتر ،انتظام
اعتقادي ،سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي جامعه را گويند .حفظ نظام در اين معنا رعايت اموري است
که قوام جامعه وابسته به آن است و اخالل آن سبب هرج و مرج و اختالل در معيشت مردم
خواهد بود .اين معناي از نظام ،سبب وضع بسياري از احکام معرفي شده و حتي صاحب جواهر،
دستيابي به مرتبه اجتهاد را به سبب توقف نظام بر آن ،واجب شمرده است

(نجفي ،1402 ،ج:21

)404؛ با اين بيان که الزمة حفظ نظام ،برخورداري از منصب قضا است و الزمة منصب قضا،
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رسيدن به مرتبة اجتهاد است .بنابراين با حضور افرادي برخوردار از قوة اجتهاد در منصب قضا،
حقوق افراد جامعه استيفا شده و از هرج و مرج و ستيزهجويي ممانعت ميشود.
اين تعريف از نظام ،مبنايي براي برخي از فقها در اعتقاد به ضرورت تشکيل حکومت ،اعم از
اسالمي و غيراسالمي شده است؛ با اين بيان که احکام اسالمي در همة زمانها جاري بوده و به
زمان خاصي تعلق ندارد و اجراي احکام ،بدون تشکيل حکومت را غيرممکن و سبب هرج و مرج
و اختالل در نظام معيشتي و اجتماعي جامعه دانستهاند (موسوي خميني ،1379 ،ج.)619 :2
عالوه بر اين ،به سبب اهميّت حفظ نظام معيشتي و اجتماعي مردم ،فقها بين واجبات نظاميه
و ديگر واجبات ،فرق نهاده و گرفتن اجرت براي واجبات نظاميه را مجاز شمردهاند؛ با اين استدالل
که نظام اجتماع ،متوقف بر واجبات نظاميه است و از آنجايي که اسالم به دنبال سامان دادن نظام
و زندگي اجتماعي انسان است ،آن افعال را بر مردم واجب کفايي نموده و دريافت اجرت براي آن
را مجاز دانسته است (اصفهاني.)211 :1409 ،
با بياني که گذشت ،ميتوان اين معناي از نظام و حفظ آن را مبنايي عقلي براي فرمان آتش
به اختيار دانست .زيرا حفظ نظام اجتماعي و معيشت مردم ضروري است و بر حاکم جامعه واجب
است تا مقدمات اين نظام را در جامعه فراهم آورد و با ساماندهي تشکيالتي ،اين سازمان را به
هدف نزديک نمايد .در باب امور فرهنگي و فرهنگ جامعه که يکي از لوازم حفظ نظام است ،اين
فرمان در گام اول به عهدة سازمانهاي مرتبط قرار داده شده و در صورتي که اين وظيفه انجام
نشد و يا با وسعت دامنه اين امور ،از عهدة اين سازمانها خارج شد ،اين وظيفه به گروههاي
ديگري واگذار شده تا نظام اجتماع مختل نشود.
ب) گاه نظام به معناي کشور اسالمي دانسته شده و منظور از حفظ نظام ،حفاظت از کشور
در برابر هجوم دشمنان و حفظ موجوديت اسالم و مسلمانان در مواجهه با کفار است

(موسوي

خميني33 :1381 ،؛ همو ،1386 ،ج .)465 :16با اين معنا نيز ميتوان حفظ نظام را مبنايي در فرمان
آتش به اختيار دانست؛ زيرا يکي از مصاديق تهاجم دشمن که توسط مقام معظم رهبري نيز
دشوارتر از تهاجم سخت نام برده شده ،تهاجم فرهنگي و جنگ نرم است .طبيعتاً حفظ موجوديت
اسالم و مسلمانان ،آنگاه که با تهاجم فرهنگي رو به رو هستيم ،بر همة افراد جامعه ضروري است
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و مانند ميدان جنگ نظامي ،دفاع در اين ميدان نيز سلسله مراتبي دارد و در اختالل و ضعف
عدهاي ،اين وجوب و ضرورت بر دوش عدهاي ديگر خواهد بود.
ج) از واژه نظام در محاورات معاصر ،بيشتر معناي حکومت يا نظام سياسي و يا نظام اسالمي
برداشت ميشود .منظور از حفظ نظام در اين معنا ،حفظ نظام جمهوري اسالمي است که در
برخي تعابير امامين انقالب اسالمي به کار رفته است (خامنهاي .)485 :1424 ،برخي فقهاي معاصر
حفظ نظام اسالمي را واجب دانستهاند ،زيرا آن را الزمة حفظ اسالم ميدانند.
اين معناي از نظام را نيز مانند معاني سابق ،ميتوان از مباني فرمان آتش به اختيار دانست .بر
اساس نظر مقام معظم رهبري ،حفظ نظام جمهوري اسالمي واجب است و اوجب از همه امور است.
در نظر ايشان ،نظام داراي مرزهاي مشخصي است که يکي از اين مرزها ،مرزهاي اخالقي و فرهنگي
است که بايد حفظ شود ( )http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2994#44802و در مواجهه
نظام با هجمههاي مختلف اعتقادي ،فرهنگي و  ...همه مردم وظيفة حفظ و حراست از نظام جمهوري
اسالمي و انقالب اسالمي را دارند (.)http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2994#61713

با پذيرش رابطة تالزم بين حفظ نظام اسالمي و حفظ اسالم ،فرمان آتش به اختيار را ميتوان
در راستاي حفظ اسالم دانست .به خاطر اين مسئله است که حفظ نظام از اوجب واجبات معرفي
شده و همة مسائل بعدي فرع بر اين مسئله است .بنابراين انجام امور فرهنگي و مقابله با تهاجم
شبانهروزي دشمنان ،در مرتبة بااليي از اهميّت قرار دارد و نميتوان آن را مختص به گروه و
سازمان خاصي قرار داد تا با ضعف و سستي آنها جامعه عقب رانده شده و از سعادت و پيشرفت
بازماند ،بلکه همة مردم مکلّف به انجام وظيفه در اين زمينه هستند.
 .3مصلحت
مصلحت يکي از امور اساسي و بنيادين در تشريع احکام است که همة مذاهب اسالمي در آن
اتفاق نظر دارند و حتي مورد پذيرش اشاعرهاي است که منکر حسن و قبح ذاتي هستند

(الفوائد:

 .)334-330علماي اماميه هم معتقدند جعل احکام بر مبناي مصلحت است ،اما در اين مسئله که
راه کشف مصلحت خطاب شارع است يا اينکه عقل به تنهايي قادر به کشف آن است ،اختالف
نظر دارند.
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مصلحت بيشتر در بُعد اجتماعي و در دايرة حکم حکومتي رخ نشان ميدهد؛ از اين رو در
زمانهاي گذشته به سبب نبود حاکميت علماي دين ،مورد استفاده زيادي نداشته ،لکن در عصر
کنوني و با تشکيل نظام جمهوري اسالمي ،بهرهگيري از مصلحت از اهميّت فراواني برخوردار است.
حضرت امام (ره) حکم حکومتي را از احکام اوليه ميداند (موسوي خميني ،1386 ،ج )457 :20با
اين تفاوت که اين احکام ،وصف دائمي بودن را ندارند و حاکم اسالمي که با واسطه يا بدون واسطه،
منصوب از طرف شارع است ،حکمي را صادر ميکند .حکم حاکم از اين جهت که حاکميت او توسط
شارع جعل شده ،حکم اولي کلي است و از جهت اينکه با اختياري که به او داده شده حکمي را
صادر مينمايد ،حکم حکومتي است .در نتيجه حاکم اسالمي با استفاده از مشاوران و کارشناسان
خبره به تشخيص مصلحتها در محدودة شرع پرداخته و حکم حکومتي را جعل مينمايد.
عالمه طباطبايي اين مطلب را چنين بيان ميکند« :احکام حکومتي تصميماتي است که ولي
امر ،در ساية قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته ،طبق آنها
مقرراتي وضع نموده به اجرا درميآورد .مقررات نامبرده الزماالجرا و مانند شريعت داراي اعتبار
ميباشند» (طباطبايي .)180 :1387 ،اين مصلحتسنجي در ضرورتهايي خاص حتّي ايجاب ميکند
که اهميت حکمي ثانويه بيشتر از حکمي اوليه گردد و از حکم اصلي صرف نظر گردد.
بنابر آنچه گفته شد ،تشخيص اهم و مهم و ترجيح امر اهم که مسئلهاي عقلي است ،يکي از
عناصر اساسي در ادارة جامعه اسالمي است که عدم به کارگيري آن در برخي موارد ضربات
جبرانناپذيري را بر پيکر جامعه وارد خواهد نمود .در انديشه امام خميني(ره) نيز جايگاه مصلحت
به قدري از اهميت برخوردار است که ناديده انگاشتن آن موجب پندار ناتواني قوانين اسالم در
اداره امور جامعه ميشود (موسوي خميني ،1386 ،ج.)61 :21
طرح فرمان آتش به اختيار توسط مقام معظم رهبري در اين مقطع زماني مصلحتي است که
براي جبران کمکاريهاي مسئوالن ذيربط و اختالل در انجام مسئوليتها و يا اينکه براي انجام
وظيفه بهتر و بيشتر در فعاليتهاي فرهنگي تشخيص داده شده است .اين مسئله گذشته از حکم
حکومتي يا ثانويه بودن ،امر مهمي است که با مسئله تقسيم وظايف در جامعه و انجام تخصصي
امور در تعارض است .در فرمان آتش به اختيار ،امر بين دو مورد داير ميشود که طبيعتاً نميتوان
بين آنها جمع نمود و تنها يکي از آن دو را ميتوان انتخاب و عملياتي نمود.
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تقسيم وظايف به همراه جريان امور در مجراي خود ،اصلي منطقي و عقلي است و از اموري
است که مانع هرج و مرج و تداخل وظايف و مسئوليتها در جوامع ميشود؛ از طرفي حفظ نظام
و مقابله با تهاجم دشمنان و انجام فعاليتهاي فرهنگي براي حفظ و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه
نيز امري است که عقالي هر جامعهاي مهر تأييد بر آن ميزنند .از آنجايي که اين دو مهم در
جامعه ضروري هستند و گاهي بين آنها تزاحم ايجاد ميشود ،حاکم جامعه چارهاي جز انتخاب
اهم و کنارنهادن مهم ندارد.
مقام معظم رهبري در انتخاب بين دو امر يادشده ،آتش به اختيار را برگزيده و آسيبهاي
مفروض آن  -در صورتي که به درستي اجرا نگردد  -را بر تسلط و غلبه دشمن و فتح ميادين و
عرصههاي فرهنگي کشور ترجيح داده است .در اين فرمان ،امر اهّم ،حفظ نظام و مقابله با تهاجم
دشمن و تقويت ارکان اعتقادي و فرهنگي کشور دانسته شده و در مقابل ،حفظ نظامات اداري و
سازماني و انسجام و يکپارچگي در حرکت نهادها و سازمانهاي فرهنگي در اولويت دوم و مهم
فرض شده است .از اين رو در ترجيح بين اهم و مهم ،فرمان آتش به اختيار مصلحت دانسته شده
و اين مصلحت مبنايي عقلي در انتخاب اين مسير شده است.
 .4فرآيند تمدّنسازي
مقام معظم رهبري از سال  1380چشم انداز اهداف انقالب اسالمي را مطرح نموده و از سال
 1383به بعد ،در مناسبتهاي مختلف ،گامهاي رسيدن به اين اهداف را برشمردهاند .ايشان
فرآيند تحقق اهداف يادشده را در پنج مرحله اساسي مطرح و هر مرحله را در مواضع مختلف
تبيين و تشريح نموده است .معظمله مرحله اول از اين فرآيند را «انقالب اسالمي» دانستهاند و
پس از آن و در مرحله دوم «نظام اسالمي» تشکيل خواهد شد؛ مرحله سوم تحقق اهداف انقالب،
تشکيل «دولت اسالمي» است و در مرحله چهارم« ،کشور اسالمي» شکل خواهد گرفت؛ در نهايت
و در مرحله پنجم« ،دنياي اسالمي» تشکيل خواهد شد که هدف نهايي انقالب خواهد بود.
از گامهاي پنجگانه يادشده تاکنون دو گام طي شده و انقالب اسالمي در گام سوم قرار دارد.
ايشان اين فرآيند را بسيار طوالني و دشوار دانسته و در عين حالي که انسان به طور نسبي به آن
اهداف نزديک ميشود ،تکاليف و وظايفي براي مردم و کارگزاران در هر مرحله ذکر نمودهاند.

مباني فرمان «آتش به اختيار» در منظومه فکري امام خامنهاي

59

انقالب اسالمي از ابتداي حرکت تاکنون با دشمنان و مخالفين داخلي و خارجي مواجه بوده
است؛ که طي سالهاي گذشته تمام توان و امکانات خود را به کار بستهاند تا مانعي سر راه انقالب
به وجود آورده ،حرکت آن را مختل نموده و در صورت امکان آن را از حرکت بازدارند و در نهايت
بتوانند شکست انقالب را رقم بزنند .با ظهور انقالب اسالمي ،هنجارهاي جديدي جايگزين هنجارهاي
پيشين شده است؛ حفظ انقالب و هنجارهاي جديد الزم و ملزوم يکديگرند و طبيعت ًا اينها نيازمند
تالش و مجاهدت بوده و سختيهاي فراواني به دنبال دارند .از اين رو رهبر فرزانه انقالب همه را به
جهاد مداوم دعوت نموده و همه پيشرفتها و تمدنسازيها را مبتني بر جهاد همهجانبه و فراگير
دانستهاند (.)http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634&p=2#41891
بنابراين ،فرآيند تعريف شده براي انقالب اسالمي را ميتوان از مباني عقلي فرمان آتش به
اختيار دانست؛ زيرا پس از تشکيل نظام ،حاکم براي تأمين اهداف حکومت و هدايت جامعه براي
رسيدن به سعادت ،نيازمند برنامه و طرح و ابزاري است که به سبب آنها بتواند ادارة موفقي داشته
باشد .اين فرمان ،وسيلهاي براي نزديک شدن به اهداف انقالب اسالمي خواهد بود؛ زيرا حاکم،
بايستي به کمک افراد جامعه براي پيشبرد اهداف و مقابله با تهاجم دشمنان و حرکتهايي که
بهدنبال توقف و ضربه زدن به انقالب هستند ،از هر روش منطقي و عقاليي بهره گيرد .آتش به
اختيار يعني براي رسيدن به اهداف انقالب همه بايد آماده مبارزه و جهاد باشند؛ در تهاجم فرهنگي
بهعنوان يکي از تهديدهاي اصلي انقالب اسالمي ،اين آمادگي و جهاد ،به مراتب بيشتر و جديتر
خواهد بود .طبيعي است که دست روي دست نهادن و منتظر اقدامات مسئوالن فرهنگي کشور
بودن و کار را به دوش ديگران انداختن ،موجبات توقف حرکت انقالب و عدم دستيابي به اهداف
تعريف شده آن را فراهم خواهد نمود.
الف) اصل تحقق دولت اسالمي
سومين مرحله از مراحل پنجگانه تعريف شده در رسيدن به اهداف انقالب اسالمي ،تحقق دولت
اسالمي است .از منظر مقام معظم رهبري ،ما از دو مرحله انقالب اسالمي و تشکيل نظام اسالمي
عبور کردهايم و اکنون در مرحله سوم يعني حرکت به سمت تشکيل دولت اسالمي هستيم ،لذا
بيشترين حجم از بيانات و تأکيد در سخنان معظمله به اين بخش اختصاص دارد؛ از اين رو تکاليف
متفاوتي براي بخشهاي مختلف نظام و جامعه توسط ايشان تعريف و تبيين شده است .به نظر

60

دوفصلنامه علمي – تخصصي انديشنامه واليت ،شماره ،4پاييز و زمستان 1395

ميرسد مفهوم آتش به اختيار نيز روشي براي وصول بهتر و سريعتر به اهداف انقالب اسالمي و
در اين مرحله ،علّت ناقصهاي براي تحقّق دولت اسالمي است که در ادامه ،بيان آن خواهد آمد.
تشکيل دولت اسالمي نيازمند آن است که دستگاه حاکمه ،اعم از قواي سهگانه و تمام
خدمتگزاران عمومي نظام اسالمي در سازماندهي و رفتار خود ،به صورت اسالمي عمل کرده ،ضمن
رعايت شکل اسالمي ،در محتوا نيز اسالمي شود .از اين رو الزم است که کارگزاران نظام عالوه بر
جهتگيري ،رفتار فردي ،رفتار اجتماعي و رابطة خود با مردم را نيز منطبق با معيارهاي اسالمي
نمايند .اگر اينها دچار اختالل شوند ،حرکتي که الزم است تا به تشکيل دولت اسالمي بيانجامد،
کند و متوقف شده و سبب تأخير در انجام امور براي رسيدن به هدف خواهد بود.
يکي از اهداف فرمان آتش به اختيار ،حفظ و ارتقاء فرهنگ اسالمي در حوزههاي مختلف کشور
است .اين روش مبتني بر ابتکارهاي بديعي است که در نقاط مختلف کشور توسط افرادي بعضا
ناشناخته و غيرمسئول صورت خواهد گرفت .اين فرمان ميتواند معرّف افراد مستعد فرهنگي ،به
نظام و دستگاههاي فرهنگي کشور باشد و ضمن شناسايي نخبگان اين بخش و استفاده از آنها در
مسئوليّتهاي فرهنگي ،موجبات ارتقاء فرهنگ کشور و نيز حرکت بهتر به سمت تشکيل دولت
اسالمي را محقق نمايد.
يکي از آسيبهاي انقالب و نظام ،روي کارآمدن افرادي است که در راستاي اهداف انقالب و
نظام حرکت نميکنند و حتي گاهي بر خالف حرکت انقالب پيش ميروند .فرمان آتش به اختيار
ميتواند با راهاندازي فرهنگ مطالبهگري که مورد تأکيد مقام معظم رهبري نيز هست ،مسئولين
نظام و مديران کشور را نسبت به وظيفه خود متذّکر ساخته و ضمن نقد سازنده ،با انحرافهاي
احتمالي نيز مقابله نمايد .فرهنگ مطالبهگري عمومي ميتواند پشتوانة بزرگي براي نظام و مخصوصا
قوه قضاييه و مقامات ذيربط براي مقابله با فساد مديران مياني و کنار نهادن آنها از مناصب حکومتي
باشد؛ اين مسئله موجب خوشبيني مردم به نظام و ايجاد تعادل در مسئوالن حکومتي خواهد بود.
اينها مواردي زمينهساز ايجاد دولت اسالمي است که امکان حرکت به سمت اهداف متعاليتر انقالب
اسالمي را محقق مينمايد.
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از اين رو ميتوان گفت ،اصل تشکيل دولت اسالمي ،هم از جهت کادرسازي و معرفي نخبگان
فرهنگي به نظام و هم ايجاد فرهنگ مطالبهگري و اصالح رفتار و عملکرد کارگزاران نظام ،ميتواند
مباني درستي در صدور فرمان آتش به اختيار باشد.
ب) اصل تحقق جامعه اسالمي
تشکيل جامعه اسالمي ،گام چهارم در تحقق اهداف انقالب اسالمي است .در اين مرحله کشور به
صورت کامل اسالمي خواهد شد و روح اسالم در ميان مردم و مسئولين موج خواهد زد .اين مرحله
در بعدي وسيعتر از مرحلة قبل خواهد بود و طبيعتاً به همت و تالشي مضاعف نياز دارد تا با
حاکميّت اسالمِ هدايتکننده به سوي علم و دانش ،جامعه به سمت سيطره علمي بر عالم و تبديل
به الگويي براي جهان اسالم پيش رود .در اين صورت عزت سياسي ،رفاه اقتصادي و فضايل اخالقي
بر جامعه حاکم خواهد شد.
اين تالش مضاعف براي حاکميّت اسالم در سراسر جامعه را ميتوان مبنايي عقلي در صدور
فرمان آتش به اختيار دانست .اين هدف بزرگ به زودي و به راحتي انجام نخواهد شد و کوشش و
زحمت عمومي وسيعي را ميطلبد که آتش به اختيار ،تسهيلکننده و تسريعکننده زمينههاي
رسيدن به اين هدف خواهد بود.

نتيجه
از مطالب پيشگفته ميتوان نتيجه گرفت:
 آتش به اختيار تعبيري نو از مفاهيمي قديمي است که دين اسالم به بيانهاي مختلف،افراد جامعه اسالمي را به آنها فراخوانده است .اين مطلب ريشه در بسياري از مفاهيم ديني چون
امر به معروف و نهي از منکر ،جهاد کبير ،قيام و مسئوليّتپذيري دارد و از طرفي عقل نيز از وجوه
متع ّددي به جواز آن حکم ميکند.
 فرمان آتش به اختيار توسط حضرت امام خامنهاي در حوزة فرهنگ و مسائل فرهنگيصادر شده است و افسران جنگ نرم را به جهاد و مبارزه در اين مسير فراخوانده است؛ لکن اين به
معناي انحصار در اين حوزه نيست و ميتوان صدور اين فرمان را در ديگر حوزههاي اجتماع نيز در
زمانهاي آتي متصوّر بود.
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 با نظر به انسان و اجتماعي که در آن زندگي ميکند ،ميتوان آتش به اختيار را در شرايطمخصوص به آن ،حکمي بديهي دانست که عقل ،جواز آن را تأييد نموده و حتّي انجام آن را ضروري
ميداند؛ زيرا در رکود جوامع ،عقل به دنبال راهي براي حرکت به سوي کمال و خروج از خمودي
است .آتش به اختيار يعني در هيچ شرايطي نبايد ساکت ماند و منتظر اقدام ديگران بود.
 همانطور که امر به معروف و نهي از منکر ،قاعدة قيام ،اصل مسئوليّتپذيري و ديگر مبانيذکر شده براي آتش به اختيار ،هرکدام داراي چارچوب و نظامي هستند که براي انجام صحيح آنها
وضع شدهاند ،طبيعتاً نميتوان آتش به اختيارِ برگرفته از آن مباني را بدون چارچوب و اصول دانست؛
حرکت به صورت آتش به اختيار نيز داراي نظام ،اصول ،چارچوبها و قواعدي است که در اجراي
صحيح آن بايستي مورد توجّه قرار گيرد.
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-

طبرسي ،فضل بن حسن ( ،)1377جوامع الجامع ،ترجمه احمد اميري ،مشهد :بنياد پژوهشهاي

اسالمي آستان قدس رضوي ،ج.5
-

عروسي حويزي ،عبدعلي بن جمعه (1415ق) ،تفسير نورالثقلين ،قم :انتشارات اسماعيليان ج.4

-

قرآئتي ،محسن ( ،)1383تفسير نور ،تهران :مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن  ،ج 6 ،4و .8

-

قمي مشهدي ،محمّد بن محمّدرضا ( ،)1368تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران :انتشارات

وزارت ارشاد اسالمي ،ج.9
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-

کاشاني ،مالفتح اهلل ( ،)1336تفسير منهجالصادقين في إلزام المخالفين ،تهران :کتابفروشي

محمدحسن علمي ،ج.5
-

کليني ،محمد بن يعقوب (1407ق) ،کافي ،تهران :دار الکتب االسالميه ،ج.2

-

مدرسي ،سيّدمحمّدتقي ( ،)1377تفسير هدايت ،ترجمه احمد آرام ،مشهد :بنياد پژوهشهاي

اسالمي آستان قدس رضوي ،ج.16
-

مرتضي زبيدي ،محمّد بن محمّد (1414ق) ،تاجالعروس ،بيروت :دارالفکر ،ج.1

-

مکارم شيرازي ،ناصر( ،)1374تفسير نمونه ،تهران :دارالکتب اإلسالمية ،ج 3و  18و .15

-

موسويخميني ،سيّدروحاللّه ( ،)1379تحريرالوسيلة ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

-

ـــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1381واليت فقيه ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

-

ـــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1386صحيفه امام ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،

چاپ چهارم.
-

نجفي ،محمّدحسن (1402ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،بيروت :دار إحياء التراث

العربي ،چاپ هفتم.
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