
 

 

 

 

 

های گفتمان آتش به اختیار شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه

 ایاز منظر امام خامنه

 صالحیپژمان 

 دهیچک

در ادبیات انقالب اسالمی با توجه مقتضیات زمان و مصالح  «آتش به اختیار» طرح موضوعِ گفتمان

های فرهنگی دشمنان ، نشان از لزوم مقابله با هجمهمقام معظم رهبریجامعه اسالمی از سوی 

و فرهیختگان  تواند تکلیف نخبگانهای آن میدارد از اين رو تبیین و شناسايی ابعاد و مؤلفه

عنوان افسران جنگ نرم، در مواجهه با دشمنان مشخص ساخته و به نمايش جامعه اسالمی را به

 نظام اسالمی در برهه کنونی بپردازد.کارآمدی 

های تحلیل مضمون و ساير رويکردهای کیفی به با استفاده از روش شده تالشدر تحقیق حاضر 

عنوان راهکاری برای شناسايی و تبیین ابعاد گفتمان آتش به اختیار، از منظر مقام معظم رهبری به

دهد برخی آمده از اين پژوهش نشان میدستغلبه بر مشکالت کنونی کشور پرداخته شود. نتايج به

عبارت است  های گفتمان آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبریمؤلفه ترين ابعاد واز مهم

گیری ارکان اصلی گفتمان يادشده، منتهی ی، فرهنگی، فکری و جهادی که به شکلعلماز: ابعاد 

بر اساس قوانین اسالمی و احکام  سازی صحیح ابعاد مربوطم و پیادهشود که توجه دقیق به مفاهیمی

 توفیق و پیشرفت جامعه اسالمی را در برهه کنونی سبب شود.تواند دينی، می

 ایخامنه امام، اریآتش به اختجنگ نرم،  :هادواژهیکل
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 مقدمه

 تی درترين دستاوردهای رويکرد دينی به استقرار نظام حاکمیّمهماز ايران يکی انقالب اسالمی 

ساختارهای اجتماعی، اقتصادی،  تمامی آن درنتیجهجامعه از منظر ايدئولوژی اسالمی بوده است که 

يافته های اسالمی متحول شده و سازمانها و ارزشسیاسی، فرهنگی و علمی کشور بر اساس آرمان

 . (54: 1397 سالمی،)است 

ها و ابعاد به مؤلفه ایها و رويکردهای امام خامنهگیریمطالعه و بررسی موضوعی جهت

نقالب اسالمی بر افرهنگی  دهد که عناصر اجتماعی، سیاسی ویاسالمی و ايرانی انقالب؛ نشان م

ها و ابعاد کلیدی اين مؤلفه .گرفته استهای دينی مردم مسلمان ايران شکلاساس اعتقادات و ارزش

توانند توسعه و رشد جامعه اسالمی را در تمامی صورت آمیخته و همساز میدر کنار هم و به

 . (69: 1394)مرشدی زاده و احمدلو، های فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی سبب شوند زمینه

لمی انقالب اسالمی با توجه به های اساسی و مهم رويکرد فکری، فرهنگی، اجتماعی و عمؤلفه

 نقشةتوان طرح و يابند که با توجه به آن میطوری در ساختار حاکمیتی تبلور میهای دينی آموزه

از  ؛(142: 1397 ،)زارعی و ابولیکشور ترسیم نمود ة جامع تحول را در ابعاد مختلف برای پیشبرد آيند

ت اسالمی و رهبر جامعه اسالمی، زعامت امّ عنوانبه ایسوی ديگر در عصر حاضر امام خامنه

توانند در اين جايگاه خاص به تبیین، شناسايی و ارائه رو میباشند و ازايندار میواليت امور را عهده

 .(39: 1395)برزگر و رضايی، رهنمودهای کلیدی برای کشور بپردازند 

ترين مهم ةنظام در زمر های کلیصد و دهم قانون اساسی، تعیین سیاستبر اساس اصل يک 

تواند شده است که رهبری با استفاده از آن می ترين وظايف و اختیارات مقام رهبری برشمردهواصلی

رهبری با اشراف  ،. از اين نگاه(166: 1390)افشانی، های کالن کشور را تعیین و ابالغ نمايد سیاست

 به تبیین یاسالم ها و نیازها و متناسب با مقتضیات جامعهجامع و ديد کامل با توجه به خواسته

پرداخته و متناسب با  و مصالح نظام اسالمی اصول دينیاساس احکام و شور بر رويکردهای کالن ک

  پردازد.می مختلف ونها و شئکشور در عرصه یلک هایسیاست ابالغ ن خطوط راهنما وییآن به تع

گذار بر ی تأثیرو خارج یداخل هایمؤلفهشناخت ابعاد و  های مرتبط باحوزه در روازاين

له انات و رهنمودهای معظمیب ،هامشیبرای تعیین خط اسالمی، بهترين راهنما گیری حکومتجهت
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)دانائی فرد عنوان فصل الخطاب برای افراد و نهادها تلقی شود تواند بهاست که میدر مسائل مختلف 

  .(124: 1394و همکاران، 

-گذاریهای مرتبط با سیاستله درزمینه، موضوعی است که معظم«اریآتش به اخت»گفتمان 

اهمیت ويژه اند و به دلیل های دانشجويی ايراد فرمودههای فرهنگی و جهادی کشور در جمع تشکل

  و تأثیرگذاری قلمرو آن، در اين مقاله مورد بررسی قرارگرفته است.

ن در ينو ی، به ابداع گفتمان«آتش به اختیار»به کار بردن اصطالح  درواقع مقام معظم رهبری با

 یاصل هایشکل گیری هستهناظر بر  نمودند که از ديدگاه مفهومیمبادرت  یات انقالب اسالمیادب

راهنمای جامعی برای  تواندمی درنهايته کو جهادی کشور است  ینگی، علمی، اجتماعفکری، فره

ابعاد جنگ  مقتضایبهمصالح نظام اسالمی و  بر اساس و عمل اقدام جامعه برای دلسوزان و نخبگان

 دشمنان باشد.نرم 

با توجه به آنچه گفته شد از ادبیات موضوع و بررسی محتوايی بیانات مقام معظم رهبری چنین  

بسیار هدفمند و هوشمندانه در فضای علمی، سیاسی  «آتش به اختیار»گفتمان آيد که طرح برمی

 . بر اين اساس(44: 1395)جاللوند ، است دارای مخاطبین خاصی شده است و و اجتماعی کشور مطرح

 عنوانبه کشورنخبگان فکری، فرهنگی، اجتماعی، علمی و مديريتی  توانندمخاطبان اين گفتمان می

 . باشندافسران جنگ نرم 

شود گفتمان مزبور به معظم له، مشاهده می هایبا کنکاش جامع و تحلیل مضمون فرمايش

نونی به آن وجهی کة ای است که در برهلحاظ ساختاری و محتوايی دارای ابعاد و نتايج ويژه

؛ جاويدی و 1395)جاللوند، خاص بخشیده و در ادبیات انقالب اسالمی آن را برجسته نموده است 

های انقالبی . اجرای صحیح، هدفمند و مبتنی بر اصول دينی و پايه(1395ای، ؛ خامنه1395همکاران، 

ی، جهادی و علمی مناسبی برای تحول در ساختار فکری، فرهنگ ةتواند مقدماين گفتمان می

 . (1395)همان، کشور باشد 

ها، نقاط تأکید و گیریشده است با استفاده از روش تحلیل محتوا، جهت کوششاين مقاله در 

از منظر  که دهیم نشان و نموده بندیدسته و را واکاوی یهی گفتمان آتش به اختیارتحلیل توجّ

فرهنگی،  تحوالت یعرصه مديريت ملزوماتمات و از مقدّ  «آتش به اختیار» مقام معظم رهبری
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 فرهنگی، هایآوری در برابر هجمهمقاومت و تاب استقالل، حفظ علمی، فکری و جهادی کشور برای

 .است سیاسی دشمنان و اقتصادی

آتش به اختیار شناسايی و  های گفتمان انقالبیشده ابعاد و مؤلفه تالشدر تحقیق حاضر  

بندی الزم از اين گفتمان در راستای ساس روش تحلیل مضمون به جمعتبیین شده و درنهايت بر ا

های اسالمی پرداخته شود. نتايج اين پژوهش های اصیل انقالب اسالمی بر اساس آموزهتحقق آرمان

اند از: های مهم گفتمان آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبری عبارتدهد که مؤلفهنشان می

فرهنگی، فکری، اجتماعی و جهادی که بر اساس آن هر اقدامی بر اساس  عوامل و عناصر علمی،

های قانونی و با لحاظ مقتضیات زمان از مصالح نظام اسالمی، احکام شرعی، اصول دينی، چارچوب

بینی و وظايف مهم افسران جنگ نرم است که در پرتو بصیرت دينی، دانش، خرد جمعی، واقع

گیری از تدبیر های نفوذ بدخواهان انقالب و با بهرهل در روشقّشناسی و تعکوشش جهادی، دشمن

شود که دستاوردهای مهم آن جملگی در پیشرفت، عزت، آزادی، توسعه پذير میو نصرت الهی امکان

های انقالب و رشد کشور و کنترل پیامدهای تهاجم دشمنان اسالم و سرآغاز تحقق اهداف و آرمان

ژوهش حاضر با استفاده از رويکرد تحلیل مضمون در پی پاسخگويی اسالمی متجلی خواهد شد. پ

 های زير است:به پرسش

هايی نخست: از منظر مقام معظم رهبری گفتمان آتش به اختیار از چه ابعاد و مؤلفه

 شده است؟تشکیل

ر در جامعه اسالمی با توجه به دوم: مقدمات، ملزومات و نتايج استقرار گفتمان آتش به اختیا

 شده توسط مقام معظم رهبری کدام است؟محورهای تعیین

 پژوهش انجام روش

و  شناسايیتحلیل مضمون و دلفی برای  هایروشاز  برای نیل به اهداف پژوهش، در اين تحقیق

است. با استفاده  شدهاستفاده ،آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبری هایمؤلفهتبیین ابعاد و 

ارتباط میان  ةهای کیفی، نحود در دادهشناخت الگوهای موجوتوان با می ن،از روش تحلیل مضمو

 . ها را تبیین نمودآن
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سلسله  صورتبهق فراهم آوردن فهرستی از مضامین ياز طر تواندمیروش تحلیل مضمون، 

 هايینگارهرا در قالب الگوها و  نیم و مضامیمفاه اين ارتباطات میانها، نآ از ایشبکه و ايجاد مراتبی

های متنی پرداخته و از مند به تحلیل دادهدهد. اين روش، با ارائه فرايندی نظامشبیه تارنما نشان 

: 2006، 1براوان و کالرک)رسد های غنی، تفضیلی و مبسوط میداده بههای پراکنده و متنوع بطن داده

و ضمنی، بايد در نظر داشت رغم نقاط قوت اين روش در به دست آوردن مضامین پیچیده . علی(80

صرفاً يک روش کیفی خاص نیست  ،عنوان متدولوژیکه در اين شیوه از پژوهش، تحلیل مضمون به

های کیفی مورداستفاده ها يا فرايندهای باشد که در غالب روشای از فعالیتتواند مجموعهبلکه می

 .(124: 1394ی فرد و همکاران، )دانايگیرد قرار می

 تواندمیآن  زيرا نتايج ؛کاربردی است گیریجهتز تحقیق حاضر دارای یع شناسی ننو ازنظر 

تحول  اندازچشم اهداف کالن و اسناد مرتبط بادر تنظیم و طراحی  یاربردکو  یعمل صورتبه

 تصويرقرار گیرد.  فادهمورداستمرتبط  هایسازیتصمیمر يا سايعلمی، فرهنگی و اجتماعی کشور و 

 مقام منظر از نرا بر اساس روش تحلیل مضمو اختیار به آتش گفتمان هایمؤلفه و ابعاد يک شماره

 دهد.نشان می رهبری معظم

 
ه اختیار از بگفتمان آتش  هایمؤلفهابعاد و مدل مفهومی پژوهش شامل ( 1نگاره شماره )

 منظر مقام معظم رهبری

 

                                                             
1. Clarke & Braun 
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های اجتماعی، فرهنگی، و تبیین مؤلفه تعیین ی برایدر جامعه اسالم فقیهواليت جايگاه .1

 علمی و سیاسی

ی خيتار های مختلفاعصار و دوره برای فرهنگ حاکمیتی در جوامع اسالمیبه  ی گذارنگاهبا 

 رمکامبر ایپ دورة بهمحدود تنها  ینياحکام د و قوانین سازیپیاده ضرورت هشود کمشاهده می

. درآيات قرآن (108: 1396)میردامادی، گیرد می را در برمیهای اسالمبنا تمامی دورهاين و  نبوده است

اسالم دارای  احکام توجه افراد به اين اصل، تأکید شده است که صورت مکرر ضمن جلبکريم نیز به

رو است که تابند و ازاينرا برنمی مکانی مشخص و ی زمانیگستره قید مکانی و زمانی نبوده و لذا

 های مختلف اين احکام و قوانین همواره مدنظر بوده استتعیین ابعاد و بخشتبیین، شناسايی و 

های قوانین اجتماعی و فرهنگی زمینه رو حاکمیت با تبیین و تشريع ابعاد و مؤلفهازاين .(109همان: )

 . (71: 1394)طاهری نیا، دهد قرار میورد توجّه شکوفايی جامعه اسالمی را م

نظیر احکام شرعی مبنای اجتماعی داشته و همواره اجرا  ،ت اسالمیبرخی از قوانین و مقررا

توان در ساير احکام اجتماعی و حقوقی مشاهده نمود. برخی ديگر گردند. مشابه اين وضع را میمی

اسالمی است که نظارت بر اظر بر مسائل سیاسی و دفاعی جامعة ن ،های اجتماعیاز ابعاد و مؤلفه

 . (12: 1384)عظیمی، فقیه است اختیارات ولیحسن اجرای آن در حدود 

سازی اجرای آن امور مربوط به حراست از جغرافیای اسالمی و ايدئولوژی اشاره نمود که زمینه

. برخی (24: 1389)فرهی و همکاران،  از آن جمله است شودبه حفظ امنیت نظام اسالمی منتهی می

وجه به مقتضیات زمان و بر اساس مصالح و نیازهای ديگر از مسائل و مشکالت در جامعه اسالمی با ت

؛ بنابراين (41: 1391)اسکندری و ثمنی، شود فقیه، تبیین و تعیین میهر مقطع زمانی توسعه ولی

بر اساس احکام و قوانین دينی و مصالح  ،عنوان امین مسلمین و زمامدار امورتواند بهفقیه میولی

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فکری نظام اسالمی بپردازد. اجتماعی به تبیین و تعیین مؤلفه

فقیه در تبیین معیارها و نقش واليت درزمینة ایتوان به بیانات امام خامنهدر اين خصوص می

 هایهدف سمت به نظام کلی حرکت بانیديده و پاسداری» :اشاره نمود های نظام اسالمیمؤلفه

 «است فقیه در دوره غیبت امام عصرواليت قشن تريناساسی و ترينمهم متعالی آن، و آرمانی

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3233). 
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 استنباط و فهمیده دين عمق از و نیز اسالم سیاسی فقه متن از را نقش اين راحل امام

 اين اسالم فقهای ها،زمان تمام در تشیع و فقه تاريخ و شیعه تاريخ طول در همچنان که ند؛اهنمود

 .()همانکردند  اذعان آن به و شناختند و فهمیدند دين از فحوای مهم را

های اجتماعی، فکری، علمی و فرهنگی جامعه اسالمی بر شود تبیین مؤلفهچنانکه مشاهده می

های امام راحل و با لحاظ آراء مردم از وظايف خطیر رهبری اساس معیارهای دينی و انديشه

 حساسی مسند در که رهبری کسی است معظم له، رهنمودهایشده است. بر اساس شمرده

های جهادی، مديريتی، وابطی است که بر اساس آن به تبیین و تعیین مؤلفهو دارای ض قرارگرفته

 اين از يکی فاقد و شود سلب وی از هاضابطه اين از يکی اگر روازاين ؛پردازداجتماعی و سیاسی می

شد  خواهد ساقط اهلیت از طرفدار وی باشند، نیز کشور مردم همه چنانچه شود، هاويژگی

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3233).  

بر اساس مصالح کشور و مبانی  تواندمی يادشدهخاص بنابراين رهبری با برخورداری از شرايط 

های کالن کشور پرداخته و بر اساس آن تکلیف آحاد مردم را درباره مشیدين اسالم به تعیین خط

های علمی و اخالقی و با رهبر با برخورداری از صالحیت ينبنابرا نمايد؛ مسائل و مشکالت مشخص

های کالن کشور را مشخص نموده و گیریتواند خطوط کلی و جهت تصمیمپشتوانه مردمی می

های دشمنان را بر اساس بصیرت فقهی و اجتماعی تبیین و تشريح نمايد. ابزارهای مواجهه با توطئه

 برای را زمان امام عام نیابت و حکومت عقلی، و نقلی متعدد هادلّ بر اساس فقها تمامی همچنین

گذاری و تبیین خطوط کلی جامعه اسالمی را بر داشته و حق سیاست ط قبولالشرائجامع مجتهد

 .(53: 1396)لطفی، اند و مصالح کشور برای وی قائلاساس مقتضیات زمان 

ه از اختیارات قانونی و شرعی خود با توجه به آنچه گفته شد؛ مقام معظم رهبری با استفاد 

های دشمنان با طرح گفتمان آتش منظور مقابله با دسیسهبرای حفظ مصالح جامعه اسالمی و به

های جامعه اسالمی را در خصوص ابعاد مديريتی، به اختیار ضمن تعیین تکلیف نخبگان، سیاست

اند شمنان مشخص ساختهجهادی، علمی و فکری نظام اسالمی برای رويارويی با جنگ نرم د

 .(44: 1395، )جاللوند
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-های اجتماعی، جهادی، فرهنگی و فکری جنگتبیین و تعیین مؤلفه ضرورت و تاهمیّ  .2

 فقیهنرم دشمنان توسط واليت

جامعه اسالمی  ۀو نیز توسع های ناشی از تحرکات دشمنانکه دفع مخاطرات و آسیببا توجه به اين

نظام  برقراری و حکومت اسالمی با تشکیل آيد، لذاضرورتی ابدی به شمار میدينی  احکام بر اساس

های کالن نظام برای نظارت بر امور کشور، مديريت و اداره جامعه اسالمی و تعیین سیاستاسالمی، 

فقیه به شمار از ضرورت های وجودی واليت های دشمنانتوسعه و رشد و نیز مواجهه با دسیسه

  .(85: 1393رابی، ت)رود می

 های اجتماعی و اجرای احکامدستیابی به اين ضرورت در تبیین مؤلفه ،فقیهواليت وجود بدون

. از سوی ديگر عدم تبیین و (107: 1396)میردامادی، پذير نخواهد بود اسالمی امکان اداره جامعه و

های اجتماعی جاریساز بروز برخی ناهنهای کالن نظام اسالمی زمینهها و مؤلفهمشیتعیین خط

اخالقی است؛  و اجتماعی، اعتقادی، فکری آمدن برخی مشکالت در ابعاد و به وجود ومرجهرج نظیر

دهی و هدايت منظور سازمانکند بهرو ضرورت حفظ و نگهداشت جامعه اسالمی ايجاب میازاين

 جريان کشور در که ریامو همه به بخشیدن رهبری با استفاده از اختیارات خود برای انتظام ،جامعه

: 1393)اسدی، های اجتماعی، فرهنگی، جهادی و مديريتی کشور بپردازد دارد به تعیین و تبیین مؤلفه

 .(91: 1393؛ معینی پور، 112

محوری و  نقش های علمی، فکری، جهادی و مديريتیبنابراين ضرورت تبیین و تعیین اولويت 

 هایارزش گسترش و حفظ، نگهداشت، حراست برای اسالمی حاکمیت را در فقیهواليت بااهمیت

. (22: 1395)شفیعی و همکاران، نمايد مشخص می کامالً  های دينیاسالمی و اجتماعی بر اساس آموزه

 در سپس و اسالمی صالح استقرار يک حکومت مجرای از نخست وهلة ضرورت ايفای اين نقش در

يابد نمود می رهبر جامعه اسالمی بااهمیت و اصلی برای رسالتی عنوانجامعه به پرتو تربیت دينی

 .(47: 1396)صديقی و همکاران، 

 تعیین، تدوين، تصويب در آشکاری کامالً شکل ها بهحوزه از نقش اين امروزه ضرورت و اهمیت 

بديهی به نظر  کامالً  اسالمی های دينی وارزش بر کشور مبتنی رشد و توسعه هایبرنامه اجرای و

 اجتماعی، هایمؤلفه مهمی که می تواند از طريق تبیین و تعیین .(119: 1384 شوشتری،) رسدمی

 فقیه محقق گردد.واليت توسط دشمنان نرم جنگ فکری و فرهنگی جهادی،
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، یعلم مديريتی، ،یابعاد اجتماع برای تبیین و تعیین فقیهواليت یراهبرد هایحوزه .3

 ی جامعه اسالمیرکو ف یفرهنگ

اجتماعی و  هایکالن در حوزه گذاریسیاست یندهايفراهای مرتبط با مؤلفه تبیینتعیین و 

 است که جهانی و ایمنطقه تحوالت و تاريخی هایات زمان، دورهمقتضیّ  از تابعی عموماً  ،یراهبرد

اخت نار پردکدر  عقیدتیو  يیایجغراف یدفاع از مرزها هایبر اساس آن به لحاظ ژئوپلیتیک، ايده

 داتيبه تهد يیپاسخگو شیوةن نحوه نگرش و یو همچن یاسالم هایارزشمربوط به حفظ  هایهزينه

در سطوح  یت ملیامن هایانديشه راهبردها و قیز فهم دقیو انقالب و ن نظامدشمنان  هایو توطئه

انات یبا توجه به ب ایخامنهامام  یراهبرد هایانديشهق یو تدق یذهن کجز با شناخت ادرا ،کالن

 . (37: 1395 رضايی، و )برزگرنخواهد بود  پذيرامکانشان يو آثار ا

ح و چه يصر صورتبهانقالب چه  یمعظم رهبر مقام هایو فرمايشفرامین  نظام اسالمیدر 

های شاخهعمل همه  یمبنا حکومتیم کحيک  عنوانبهبالفصل  ایگونهبه تواندمی یحيتلو صورتبه

قانون اساسی  110. مطابق اصل (39: 1395)همان، گیرد مرتبط قرار  یتیو امن ینظام اجتماعی،

جنگ و صلح جمهوری اسالمی ايران، مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوای مسلح و اختیار اعالن

در  ردیراهب هایحوزه رو بیان. ازاين(164: 1390)افشانی،  دارندعهدهو همچنین بسیج نیروها را بر 

ی در حیطه اسالم جامعه اداره در فکری و فرهنگی علمی، مديريتی، اجتماعی، ابعاد تعیین و تبیین

 شود.اختیارات مقام معظم رهبری محسوب می

برای تعیین و تبیین ابعاد فکری، علمی، فرهنگی  ایخامنه امام هایسپهر انديشه. 4

 و اجتماعی نظام اسالمی

 و های دينی خودآرمان تحقق منظوربه ای است کهگونهاسالمی به نظامامنیتی و دفاعی  ساختار

 حکیمانة هایراهبردها، رهنمودها و انديشه الزم است ،کشور اقتدار مّلی و ارضی تتمامیّ حفظ

مکاران، )نجاتی و هتبعیت و پیروی داشته باشد  و از آن قرار دادهرا مدنظر  ایخامنه امام حضرت

1395 :29).  

ای در تبیین ابعاد فکری، علمی، فرهنگی و اجتماعی های امام خامنهبرای شناخت سپهر انديشه

 مايهدرون زمینه شناخت از طريق بررسی و مطالعه آثار و بیانات ايشان،الزم است  ابتدا ،نظام اسالمی
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 و یعلم ورتبل زيرا ؛جاد شوديا يیو محتوا یموضوع به لحاظ له معظم رهنمودهای ار وکو عمق اف

 رهبر، عنوانای بهخردمندانه حضرت امام خامنه گفتار و المک در اسالم نین مبيد هایآموزه یعمل

 . (19: 1395)نصیری، است  مشاهدهقابل اسالمی نظام مقتدای و مرشد

 اسالم محتوای عملی دين مبین از بسیار ارزشمند برآمده ایذخیره بیانات و آثار اين ةمايدرون

و غیره است که  علوی و نبوی سیره اسالم، تاريخ تفسیر، حديث، فقه، آن نظیر: متعدد ابعاد و

 .(65: 1396)مرشدی زاده و همکاران، تواند از منظرهای گوناگون موردبحث و بررسی قرار گیرد می

 اسالم نيمختلف د هایبخشابعاد و  که انطباق جامعی با يافتهکمال و شرفتهیپ فهم دستیابی به اين

 از معظم له کهآن مربوط به  هایآموزهن و يروشن د و عمیق درک انکجاد اميبر ا عالوه ،دارد

منظور ترسیم  به عنوان منبعی باارزشتواند بهمی دارند، آينده و حال روندهای رخدادها وتحوالت، 

مورداستفاده قرار  اسالمی جمهوری پیشرفت و تعالی نظام راه ةنقش اندازهای کالن و تدوينچشم

  .(93: 1391)علیزاده و مرادی صالحی، گیرد 

تفکرات،  توان ابراز داشت کهبامطالعه پیشینه پژوهش و تحقیقات صورت گرفته در اين حوزه می

 برگ امنیتی، دفاعی و غیره های علمی، اجتماعی،درزمینه ایهای امام خامنهها و ديدگاهانديشه

 اسالمی انقالب پیروزی ابتدای از که است ايشان های کالنها و نگرشديدگاه ةمجموع از زرينی

: 1396 يدالهی، و سالمی) تبلور عینی يافته است ،برای هدايت جامعه مختلف هایموقعیت در تاکنون

 امام حضرت های سیاسی و دفاعیو انديشه هافرمايش از گرفتهئتنش راهبردی و دفاعی الگوی .(84

 شده است:بندیها و مقتضیات کنونی به شرح زير طبقهويژگی به توجه با ایخامنه

 ؛الهی فرامین و اوامر مسیر در حرکت و ايمان مداری (1

های ها و دشمنیمردم برای رويارويی با دشواری توان و قدرت بزرگداشت و ساالریمردم (2

 ؛استکبار جهانی

 ؛دفاعی آن نظام اسالمی کامالً  تماهیّ توان ايستادگی و قدرت بازدارندگی با توجه به (3

سیره نبوی  و ساز دين مبین اسالمانسان دستورات های برتافته ازدر نظر داشتن انديشه (4

 ؛معصومین و حضرات

: 1396)سالمی و يدالهی، های داخلی کشور نفی خودباختگی در برابر استکبار و اتکا بر توانايی (5

 .(178: 1395 و امیدی و همکاران، 45 :1396؛ دهقانی فیروزآبادی و مرتضوی شريف،89
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های لزوم تبیین راهبردهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و مديريتی با توجه به دسیسه .5

 رهبری معظم مقام منظر از دشمنان

های ها و توطئهواکنش صحیح و اصولی به خدعه گیری وتصمیم منظوربه ایاز منظر امام خامنه

شناسايی و مورد  ،را از ابعاد مختلف م، الزم است در ابتدا دشمندشمنان اسال پیچیده و متکثر

ها در مرزهای جغرافیايی و های نفوذ آنها و روشارزيابی قرارداد تا از اين رهگذار بتوان به نقشه

 ضربه در را او هایروش ترتیباينو به (32: 1396)صديقی و همکاران، ايدئولوژيک جهان اسالم پی برد 

  بازشناخت. مقاصدش به رسیدن و زدن

شده تا عالوه دشمن تحلیل قوت و ضعف نقاط ،الزم است در بیانات مقام معظم رهبری بنابراين

فرهنگی و فکری در  نظام اسالمی را در ابعاد مختلف اجتماعی، ،بر تنظیم استراتژی مناسب دفاعی

هنگام ارائه نمود ملی مناسب و بالععکس ،کشور اتیبا توجه به مقتضو  محافظت نمود دشمنبرابر 

 هافعالیت اين مجموع به در ادبیات انقالب اسالمی» :به فرموده معظم له .(78: 1389)مظفری، 

 مراحل در آن منفی آثار نگیرد، انجام خوبیبه دشمن شناسايی اگر شود کهگفته می شناسیدشمن

. (https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599)« دهدمی نشان را خود برخورد، و گیریتصمیم

مستمر برای افراد  ةوظیف يک عنوانبه شناسیاصول و مبانی دشمن تأيید ضمن همچنین معظم له

 :فرمايندمی جامعه اسالمی،

 ترپیچیده اسالمی ايران علیه توطئه در را خود هایروش دشمن، که نسبت همان به ايران تملّ

 و سیاسی فکری، معنوی، آمادگی با و خود بیفزايند آگاهی و هوشیاری بر الزم است ،کندمی

 کند شناسايی هست، که لباسی هر در را دشمن چهره يکديگر، با ارتباط و اتصال و وحدت حفظ

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2860). 

های نظامی، فرهنگی و توان توان دفاعی کشور را برای مواجهه با دسیسهاز اين رهگذر می

کاهش  ،حداقلهای دشمنان را به های ناشی از هجمهاجتماعی دشمنان افزايش داده و آسیب

 های فرهنگی، اجتماعی، جهادیداد. بنابراين ايجاد چنین راهبردی مستلزم آشنايی با ابعاد و مؤلفه

يريتی نظام اسالمی از منظر و ديدگاه مقام معظم رهبری است تا از اين مجرا بتوان عزت و مد

های دشمنان حفظ و کشور را در مسیر بالندگی و اسالمی و اقتدار کشور را در برخورد با آسیب

 شکوفا ياری نمود.
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تهاجمات نرم در مواجهه با  جنگ افسران عنوانبه اسالمی جامعه نخبگان مطلوب تهويّ  .6

 فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دشمنان از منظر مقام معظم رهبری

 ةهای دشمنان، نخبگان جامعمواجهه با دسیسه ة، پیشگامان عرصمقام معظم رهبری ديدگاهاز 

در جنگ نرم از منظر مقام معظم رهبری  «آتش به اختیار»اسالمی هستند که مخاطبان مهم گفتمان 

خود، هويت  هایايشان در خالل فرمايش .(70: 1390؛ شاه علی، 49: 1395،  )جاللوندبه شمار می روند 

اند. ها را بازگو نمودهعنوان افسران جنگ نرم معرفی نموده و رسالت مهم آنمطلوب نخبگان کشور را به

 مطلوب هويت ةهای برگرفته از گفتارهای حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص مقايسيافته

 افسران دشمنان برای ازنظر مطلوب نرم و همچنین هويت جنگ جوان افسران برای اسالمی جمهوری

 شده است:در جدول شماره يک نشان داده نرم جنگ جوان

ف
ردي

 

 اسالمی جمهوری مطلوب هويت

 نرم جنگ جوان افسران برای

 دشمنان ازنظر مطلوب هويت

 جمهوری نرم جنگ جوان افسران برای

 اسالمی

 انگیزهبی پُرانگیزه 1

 هوشیار 2
 فريب خور

 بین به دشمنخوش

 امید نا امیدوار 3

 بهره از توان فکری الزمفکر و بیبی ورزبافکر و انديشه 4

 پذيرتسلیم شجاع و فداکار 5

 اعتنا به سرنوشت خود و ديگرانبی مصمّم و با تصمیم 6

7 
 باايمان و متدين

 دامنپارسا و پاک

 ايمانبی

 غرايزسرگرم 

 خودی ةبدبین به فرمانده و عقب نفسدارای اعتمادبه 8

 فعال، پرکار و اثرگذار 9
)به مواد  معتاد حال،تحرک و بیبی

 های کامپیوتری(رانی يا بازیمخدّر، شهوت

نرم از منظر  جنگ جوان افسران اسالمی برای جمهوری مطلوب ( هويت1شماره )جدول 
  (https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32859)ایامام خامنه
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سازی پارادايم آتش به اختیار از منظر در پیاده «گفتمان»بررسی کاربردهای  .7

 ایشناسی در بیانات امام خامنهواژه

 یکه دارا اندکرده یمعرف ایمنظومه یو معان ی تعابیرمفهوم کلّ به را «گفتمان» ساده، تعريفی در

 تواند مورداستفاده قرارگیریجاری جامعه اسالمی می مسائل درک برای و درونی بوده انسجام کي

 عنواناندازهای يک جامعه بهدر طرح چشمگفتمان  تیاهم و ضرورت. (105: 1395 پروانه، و قربانی)

های مختلف موردنقد و معموالً از ديدگاه ،رو برای شناخت و حل مسائلشمند و پینظامشیوه  يک

 :شودها به شرح زير فهرست میبرخی از آن ،گیرد که با توجه به مطالعات پیشینبررسی قرار می

العمل متناسب از سوی که ناظر بر تبیین محتوايی رفتار و عکس های سازندهگفتمان: نخست 

ناپذير که از آن اجتناباست  یامر گفتمان ،در اين ديدگاه رقیب در قبال آن رفتار است که ةحوز

 رفتاری و معنايی مسلط هایشکل تواندمیه ک شوداستفاده می یهژمون افتن آن نوع خاص ازي برای

 و منوچهری 106: 1393اسدی، )طور مؤثر آن را مورداستفاده قرار دهد شناسايی و تبیین نموده و به را

با مخاطب قرار دادن افراد انسانی در  «آتش به اختیار»گفتمان  ،از اين ديدگاه. (36: 1392 ديگران، و

اجتماعی و  ةصورت يک شیوتواند بهاسالمی از طريق تبیین اصول و اشکال محتوايی، می ةجامع

 یبراشکل مسلط رفتاری به ايفای نقش پرداخته و عنوان يکروش غالب، ضمن عمومیت يابی، به

 العمل مناسب را فراهم نمايد.عکس ،بیرق یهاشهيبا اند يیارويرو

تفکیک  با گفتمان ،بخش رفتارها که در اين شیوهعنوان هويتاجتماعی گفتمان به کارکرد: دوم

عوامل و  به ايجاد و اعتالی هويت در پی بندی ارزش کیفی هر عنصر،ها و رتبهو مجزا سازی مقوله

گفتمان آتش  ،. از اين منظر(106: 1390اسدی، و  36: 1392 ديگران، و منوچهری)است  اجتماعی کنشگران

های مردم و برقراری به اختیار با ايجاد و اعتالی هويت در کنشگران اجتماعی اعم از: نخبگان و توده

ها را در های مرتبط پرداخته و آنتواند به تفکیک و مجزا سازی مقولهارتباط با ساير عناصر، می

 نسبت به ادبیات غیر، سازیبرجسته با گفتمان ،بیان ةاين شیو بخشی پايدار نمايد. درمسیر هويت

 چینی و ضرورت آفرينی،تواند با مقدمهمبادرت نموده و می هامجموعه درونی اتقان و بخشیهويت

 پروانه، و قربانی)برد  محاق به مطرود و را هاآن و يا نموده محدود را رقیب هایگفتمان ظهور زمینه

آتش به اختیار کاماًل جلوه يافته است زيرا گفتمان مزبور با  که در گفتمان مهمی. (119: 1395
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ها های رقیب، آنهای اتقان درونی توانسته از طريق ايجاد محدوديت برای گفتمانگیری از شیوهبهره

 های مرتبط بپردازد.سازی عناصر و مؤلفهنشینی وادار نموده و به برجستهرا به عقب

 محتوايی مسلط هایشکل کنندهتعیین بتواند اينکه برای گفتمان آتش به اختیار ديگر تعبیر به

تبیین  را کنشگران بتواند هويت و های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی باشدرفتاری در حیطه و

 و سازیبرجسته» فرايند طريق از را ای کارآمد کارکردهای خودو تعیین نمايد؛ الزم است به شیوه

، گفتمانهمانند ساير کارکردهای  به انجام رساند و در اين حالت« طرد و تخاصم ایفض ايجاد

 خود قوت نقاط و هادال سازی،برجسته فرآيندهای واسطهبه پارادايم آتش به اختیار توانسته است

هايشان، زمینه تحول در ضعف و خألها کاستی و رفع راندن حاشیه به با و کرده برجسته را

  .(67: 1395و ،  )جاللوندد را در سطح جامعه فراهم ساز مخاطبان هایانديشه

 ای مؤثر در گفتمان آتش به اختیارعنوان شیوهبه سازیبرجسته و طرد هایمکانیسم روازاين

. خوبی مورداستفاده قرارگرفته استبه بیگفتمان رق راندن هیحاش به و غالب هایشیوه تيتقو یبرا

 یرهبر معظم مقام یآرا های موجود درمؤلفه مجموعه شد آورده گفتمان باب دودر  آنچه به توجه با

 شده تالش آن در الً اوّ که دانست یگفتمان ایمنظومه توانمی ار رایدر خصوص گفتمان آتش به اخت

 به و طرد کرده را آن و نموده يیعنوان دشمن دين و اسالم اعتبار زدابه رقیب هایگفتمان از که

 یانقالب هایدال و معانی فرايندهای مرتبط با تثبیت در اين گفتمان کوشیده شده ثانیاً برد؛ محاق

 بتواند هم قيطر نيا از تا ن شودییتب یو علم یرک، فی، فرهنگیاجتماع هایحوزهدر 

افسران  یرا برا یرفتار و محتوايی مسلط الکاش و هم دين نماییشور را تبکالن ک هایگیریجهت

 تيهو و یفرهنگ اسالم یعالوه بر اعتال کهطوریبه ،سازدمشخص  هان حوزهيجنگ نرم در ا

 د.يخدشه ننما دچار مردم را و نظام ،یاسالم انديشیمصلحتو  ینيد مداریقانون، یانقالب

 و یدسترس تیقابل یدارا گفتمان نيا است کهآن  اریگفتمان آتش به اخت در مهم نکته 

ان نقاط قوت یضمن ب ،ن گفتمانيه در اکبدان معنا  ؛(67: 1395 )جاللوند ،هست  زین سنجیاعتبار

 منحرف و دشمن ساخته هایگفتمان نضج هایزمینهشده است تا  شوشک ی و علمیت جهاديريمد

 مختلف هایرسانه در شانيا یرهنمودها عیوس انتشار بهدر اين بخش برای همین  رودب نیب از

در  را الزم اعتبار همعالوه بر آن گفتمان مزبور توانسته است .است شده اقدام یداخل سطح در ويژهبه

 یکارآمد اثبات مستلزم ریاختوفیق  که نمايدسب کعامه مردم هم در میان و  نخبگانجامعه  انیم
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 یابعاد آن بررس یشده برخسعی ق حاضر یه در تحقکاست  یعمل و ینیع هایعرصه در گفتمان نيا

 شود. بیانو 

 آتش به اختیار از منظر ايجاد تحول در جامعه اسالمی ابعاد گفتمان .8

وضعیتی به اصالح و يا بهبود  تواندمیاست که  شدهمعرفیتحول به مفهوم توسعه  ،از منظر مديريتی

در ادبیات انقالب اسالمی، تحول را تغییرات بنیادين در ابعاد مختلف  .(40: 1390)شاه علی، منجر شود 

اند که دارای تأثیرات، زمینه بروز و ظهور شديد خارجی است و با نفی شکل قبلی، تعريف کرده

: 1394)دانائی فرد و همکاران، گذارد ساختار جديدی را بر اساس نظام ايدئولوژيک اسالمی به نمايش می

، ناظر بر شودمیای که در گفتمان آتش به اختیار به تحول در جامعه منتهی هدانهعمل مجا .(131

اعی، اقتصادی و فرهنگی به رونق اجتم تواندمیايمان کامل و حقیقی در میدان عمل است که 

 مهم يکی از نتايجاز اين رو  .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534)منتهی شود 

فتمان آتش به اختیار؛ تحول فکری، فرهنگی، علمی و جهادی جامعه اسالمی است که در استقرار گ

 .شودمیادامه به آن پرداخته 

 ابعاد علمی گفتمان آتش به اختیار .1. 8

دهد که مقدمه هر پیشرفت صنايع مختلف در جهان نشان می ةی روندهای رشد و توسعمطالعه

های دانشی آن جامعه است که اقتصادی برخورداری از نگرش علمی و استفاده از ظرفیتصنعتی و 

های بشری مشخص اين مهم خود ضرورت و اهمیت استفاده از رويکردهای علمی را در کوشش

  .(30: 1395)آزادی و همکاران، سازد می

و استفاده از  توان اهمیت و ضرورت دانشمقام معظم رهبری می هایی به فرمايشبا نگاه

های مختلف را دريافت. در بخشی از کشور در ابعاد و حوزه ةهای علمی برای توسعرهیافت

های مختلف پیشرفت کشور نگاه امروز وقتی به راه» :آمده است ایامام خامنه رهنمودهای

 «شودنوعی به علم و کاربرد آن منتهی میها بهآن ةبیند همکنید، میمی

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262) ما احتیاج داريم »خوانیم: و يا درجايی ديگر می

، همراه با عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد الش، پیشرفت و رشد علمی و فنّاوریکه در کشورمان ت

شود که علم بنابراين مشاهده می .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886) «توأم باشد
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همواره در ادوار مختلف مورد تأکید معظم له قرار داشته  ،و دانش توأم با توجه به عدالت و معنويت

که طوری توأم با معنويت در بیانات ايشان است به ِعلم انديشةاست که اين مهم نشان از عمق توجه به 

مقام عمل و با استفاده از رويکردهای صحیح مديريت بتوان در سايه تحقق کامل ابعاد نظری آن در 

 رشد و پیشرفت صنعتی و اقتصادی را فراهم نمود. یسازجهادی، زمینه

ق گفتمان آتش به اختیار، توجه ويژه به ابعاد علمی و ترين نتايج قابل تعمّيکی از مهم بنابراين

راه  ةو دانش را در تبیین نقش بااهمیت علم ةساختارهای دانشی آن است که اهمیت و ضرورت مؤلف

 سازد.انداز دانشی کشور مشخص میو چشم

 ابعاد فرهنگی گفتمان آتش به اختیار .2. 8

علیه واحدهای فرهنگی يک کشور محسوب  جنگ نرميکی از ابعاد مهم  دشمنان تهديدهای فرهنگی

يک ساختار ارزشی و  ةويژه دربارهای تهديد علیه فرهنگ يک کشور بهشوند بنابراين از شیوهمی

فرهنگی همانند جمهوری اسالمی ايران که مبنايی ايدئولوژيک دارد؛ در قالب تهاجم يا شبیخون 

 .(132: 1391، درخشه)شود میفرهنگی طراحی و اجرا 

در باب مسائل فرهنگی، مشاهده  ایو امام خامنه با نگاهی به بیانات حضرت امام خمینی 

گیری يک جبهه فرهنگی علیه نظام اسالمی، همواره بر شود که ايشان باوقوف کامل به شکلمی

: 1395)شفیعی و همکاران، اند های فرهنگی دشمنان تأکید داشتههوشیاری و آمادگی مقابله با هجمه

  .(118: 1391؛ شايگان، 44

هنگام اقدام ب و انجام فرهنگی دشمنان و هوشیاری در تشخیص لزوم مبارزه با تهاجم روازاين

که بر  سازدمیبا آن، يکی ديگر از ابعاد مهم گفتمان آتش به اختیار را مشخص  رويارويیبرای 

و اقناع افکار عمومی نسبت به مبانی فرهنگی فرهنگی  کارآمدیی و کسب اقتدار ناشی از نفوذ و پوياي

در بیان  اینمايد. امام خامنهمی تاکیدبعاد انقالب برای افکار عمومی اسالم و انقالب و تبیین ا

 فرمايند:ت مسائل فرهنگی میاهمیّ

ت دهم و اعتقاد راسخ دارم که قوام يک کشور و ملیّ جانب به مسائل فرهنگی بهای زيادی میاين

ت، وجه تمايز او ت بستگی دارد و لذا بیش از هر چیز فرهنگ يک ملّت، به فرهنگ آن ملّ يک ملّ

 .(https://farsi.khamenei.ir/others-article?id=10158)دهد ها را نشان میتبا ساير ملّ
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توان به نقش می ایامام خامنه ةت و جايگاه فرهنگ در انديشه و سیربه اهمیّحال با توجه 

و م اسالمی پی برد های دشمنان و ارائه تصوير صحیح و جامع از نظاآن در مقابله با توطئه برجستة

های حکومت مهم گفتمان آتش به اختیار در پیشبرد اهداف و طرح ةمؤلفکه توان اذعان داشت می

اسالمی و مقابله با دشمنان، بُعد فرهنگی آن است که بارها و به طرق مختلف از سوی رهبر معظم 

های فرهنگی ه با دسیسهانقالب مورد تأکید قرارگرفته است و رکن مهم اين گفتمان را برای مواجه

عنوان خط راهنمای نخبگان در استفاده کاربردی به فه عالوه برکشد. اين مؤلّ دشمنان به تصوير می

های های فرهنگی، تکلیف افراد انسانی را در جامعه اسالمی برای مقابله با هجمهمواجهه با پديده

 فرهنگی دشمنان مشخص نموده است.

 آتش به اختیارابعاد فکری گفتمان  .3. 8

ت اين بخش از ترين ارکان گفتمان آتش به اختیار است. اهمیّخردورزی توأم بادانش و دين از مهم

ل، انديشه و سنجش میزان انطباق الزمه هر اقدامی را تعقّ ،که معظم له به گونه ای استگفتمان 

ر ل و تفکّ. ايشان تعقّ(31: 1396)صديقی و همکاران، دانند رفتارها با موازين و شئون اسالمی و عقلی می

  دانند.بصیرت واليی می ةهای ايمان انقالبی و بارزه برجسترا از مؤلفه

توان ر انقالبی و بصیرت دينی میدر چنین فضايی است که با استفاده از دانش برگرفته از تفکّ

نمود. در همین راستا  ها را فراهمزمینه ةو صنعتی کشور در همنّاوری های تولید دانش، رشد فزمینه

عنوان الزمه تولید دانش و فن تأکیددارند. مستمراً بر پرورش انديشه و توان علمی به ایامام خامنه

رفت از مشکالت موجود را راهکار برون ،و دانشجويان ن در توصیه مکرر به مسئولین، استادانايشا

های فکری و دانشی بر اهمیت به ظرفیتاند و با توجه سازی دانش عنوان کردهگسترش علم و تجاری

توان به ابعاد فکری رو می. ازاين(33: 1396)همان، اند تدوين نقشه جامع علمی کشور تأکید نموده

عنوان يکی از ارکان مهم گفتمان آتش به اختیار در توسعه و پیشرفت کشور و بصیرت انقالبی به

 د و توسعه کشور قلمداد کرد.رش ةمقابله با دشمنان اشاره نمود و آن را الزم
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 ابعاد جهادی گفتمان آتش به اختیار .4. 8

پیشرفت فکری، فرهنگی و علمی  شودمیمشاهده  ایخامنهامام  رهنمودهایبا نگاهی اجمالی به 

 ایخامنهامام  .(95: 1393روش، )نیکشود می پذيرامکاندر کشور از طريق رويکرد مديريت جهادی 

 : فرمايندمی

تی که . ملّ کندمی، فرهنگ هم پیشرفت کندمیاقتصاد هم پیشرفت  ،اگر مديريت جهادی بود

و تحقیر  گیردمیاقتصادی پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد در اوج قرار 

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26284) شودمین

که انقالب اسالمی شود میخوبی روشن به رهبریبا نگاهی به رهنمودهای مقام معظم 

شود. اين سبک مديريت ر میدارای يک سبک مديريت خاص است که در پرتو حرکت جهادی میسّ

)احمديان، بومی انقالب اسالمی از سوی مقام معظم رهبری به مديريت جهادی تعبیر شده است 

تقويت ايمان  ةتوسعه و پیشرفت کشور را در ساي ،شود معظم له. بنابراين مشاهده می(24: 1392

دانند که خود ناظر بر ابعاد معنوی گفتمان آتش به اختیار است پذير میو رشد ابعاد معنوی امکان

های غیرمادی و معنوی کشور محقق تی و ظرفیّمادّ هایظرفّیتکه در پرتو مديريت جهادی 

فتمان آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبری، های گشود. بنابراين بامطالعه دقیق مؤلفهمی

اندازهای نظام بخشی به چشممديريت جهادی را در پیشبرد اهداف و تحقق برجستةتوان نقش می

 خوبی مشاهده کرد.اسالمی به

 عنوان خروجی کاربردی گفتمان آتش به اختیارمقابله با جنگ نرم دشمنان به .9

آتش به اختیار در ادبیات انقالب اسالمی، بُعد کاربردی آن است ترين وجه کاربردی گفتمان مهم

در  ایخامنهامام شده از منظر مقام معظم رهبری تبیین و تشريح شود.  تالشکه در اين بخش 

 :فرمايندمیفرازی مهم 

امروز اولويت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است که هدف آن ايجاد ترديد، اختالف و 

و تقويت بصیرت،  حفظ ،مقابله با اين تهاجم هایراه ترينمهمبدبینی میان آحاد مردم است و 

ها است تشخیصبسیجی، امید کامل به آينده و مراقبت جدی در  ةروحی

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8430). 
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نبرد نرم نمود و  صورت، اقدامات دشمن بهمقام معظم رهبری هایامروزه مطابق با فرمايش

گونه که دفاع از کیان اسالم بر هر همان بنابراين. (43: 1395)نجاتی منفرد و همکاران، بروز يافته است 

دوستداران اسالم و نظام مقدس  همةهای آن بر مسلمانی واجب است تقابل با جنگ نرم و آسیب

. از سوی ديگر ازآنجاکه نظام (49: 1394)محمدعلی زاده و زارع، جمهوری اسالمی فرض واجب است 

هايی های مردمی برای مبارزه با اين نوع جنگ از ضرورتساالر است، اتکا به قدرتاسالمی، نظامی مردم

 ه اختیار در ادبیات انقالب اسالمی باشد.ساز ايجاد گفتمان آتش بتواند زمینهاست که می

 مهم گفتمان آتش به اختیار، مستلزم  ِهایمبارزه با جنگ نرم به مصداق يکی از خروجی 

تواند بسترساز هايی است که احتماالً میبرخورداری از بصیرت در مواجهه با دشمنان و شناخت حوزه

 شود:ها به شرح زير فهرست میين حوزهپذيری نظام اسالمی را فراهم آورد. برخی از اآسیب

 های مديريتیالف( ضعف

 .(38: 1395)نجاتی منفرد و همکاران، های ساختاری و کارکردی ب( ضعف

 «آتش به اختیار»گفتمان  هایمؤلفهابعاد و تدقیق و با  يادشدهحال با نگاهی اجمالی به موارد 

مناسب برای اصالح  هایراهکه يکی از اذعان داشت  توانمیدر مقابله با جنگ نرم دشمنان 

مديريتی، ساختاری و کارکردی؛ تقويت قوای فکری، فرهنگی، علمی و جهادی کشور  هایضعف

. شودمیگفتمان آتش به اختیار محقق  هایمؤلفهاست که از طريق کاربست صحیح و اصولی ابعاد و 

تقويت قدرت نرم کشور برای مواجهه با آتش به اختیار اصطالحی است که بر از اين ديدگاه 

 .(49: 1395)جاللوند ، نمايد تهديدهای امروزی دشمنان جامعه اسالمی، داللت می

فرمايند: اشاره نمود که می ایامام خامنه هایتوان به فرازی از فرمايشدر تأيید اين مهم می 

قرار دارد بسیار آرايش پیچیده، ای و فرهنگی که در مقابل جمهوری اسالمی امروز آرايش رسانه»

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262) «ای استمتنوع، متکثر، کارآمد و فنی و پیشرفته

دشمن، برخورداری از بصیرت  ایرسانهبنابراين ضرورت مواجهه با آرايش فرهنگی، اجتماعی و  

گفتمان آتش به  هایمؤلفهبا توجه جامع به ابعاد و  تواندمی علمی، فرهنگی و جهادی است که

 پذيرامکان و دينیشرايع اسالمی  بر اساسدقیق آن با توجه به مصالح انقالب و  سازیپیادهاختیار و 

افسران جنگ نرم و مخاطبان اصلی  عنوانبه اسالمی ةجامعدانشجويان و فرهیختگان ، درنتیجه شود

ف مقدم مقابله با حضور دشمن در جبهه فرهنگی، فکری، اجتماعی گفتمان آتش به اختیار در صفو
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مصالح کشور و مقتضیات دين مبین اسالم در چارچوب قانون  بر اساسهوشیار و  ایگونهبهو علمی 

 سازیپیادهموازين علمی، عقلی و شرعی  بر اساساين گفتمان را  هایخروجی ،و احکام الهی

 .پوشانندعمل می ةامدشمنان ج نرم جنگ اين گفتمان برایترين خروجی نمايند و به مهممی

 گیرینتیجه

های مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی و  درزمینه ایخامنهامام  هایانديشهافکار و  مطالعه با

ی هادغدغهپیشرفت کشور و توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور از  شودمیفکری مشاهده 

ايشان بر ارائه چهره مطلوب از نظام اسالمی  کهطوریبهبوده است  هازمانادوار و  ةهممهم ايشان در 

احکام دينی و اتکا به توان دانشی و ايمان انقالبی توأم با عمل  بر اساسحکومت اسالمی  کارآمدیو 

 .اندداشته تأکیدو مديريت جهادی 

همچنین تحقّق  ،جنگ نرم  های مختلف ازجملهمبارزه با دشمنان در جبههاز سوی ديگر  

نظام اسالمی برای پیشرفت توأم با معنويت و دانش جز با بصیرت علمی، فرهنگی و  اهداف عالی

اين  و ستین ريپذامکان رونداختیار به شمار میاز ارکان مهم گفتمان آتش به که جملگی فکری 

  .سازندرم مشخص افسران جنگ ن عنوانبه را نخبگان جامعه اسالمی و مشی رسالت توانندمی موارد

توسعه و رشد فرهنگی،  ؛گفتمان آتش به اختیار هایمؤلفهاستقرار کامل ابعاد و مهم نتیجه 

آن  مديريت جهادی به معنی واقعی سازیپیادهعلمی، اجتماعی و فکری جامعه است که با توجه به 

 .شودمی پذيرامکان هادر همه حوزه

ی و کارآمدی نظام داشت الزمه پوياياذعان  توانمیبنابراين با توجه به نتايج اين پژوهش  

اسالمی، بصیرت علمی، نگرش جهادی و ايمان انقالبی است که شالوده استوار گفتمان آتش به 

 ،مهم اين پژوهش نتیجههمچنین  ؛دندهاختیار را برای تحقق اهداف و معارف عالی اسالم تشکیل می

طور خالصه های آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبری است که بهتعیین و تبیین ابعاد مؤلفه

عنوان خروجی مؤثر و کارکردی توانند بهاند از: ابعاد علمی، فرهنگی، فکری و جهادی که میعبارت

 اسالمی مدنظر قرار گیرند. ةاين گفتمان در جامع

 

 



 ایهای گفتمان آتش به اختیار از منظر امام خامنهشناسايي و تبیین ابعاد و مؤلفه

 

 

69 

 فهرست منابع

 و نقش ابعاد ترينمهم و فقیهواليت مطالعةيار، اله منصوری، قباد وکمری،امید. و  آزادی، -

 .1395مديريت،  و حقوق اسالمی علوم ملی همايش ،نخستیناسالمی انقالب در آن کارکردهای

 انقالب گفتمان در «ستیزیصهیونیسم» مفهوم تکامل سیرحانیه،  سامعی، مهدی و آهويی، -

 دانشگاه) اسالمی انقالب ، فصلنامه پژوهشنامهایخامنه اهللآيت انديشه بر تأکید با اسالمی

 .1395 تابستانسال ششم ، 2شماره ، (همدان

، گیری از بیانات مقام معظم رهبریسازی مديريت جهادی با بهرهمدل  ،اکبراحمديان، علی -

 .1393سال بیست و دوم، تابستان ، 87شماره مجله سیاست دفاعی، 

 نظام ضد گرايیتعامل گفتمان) ایخامنه اهللآيت خارجی سیاست گفتمانی تحلیل ناصر، اسدی، -

  .1393 تابستان بهار و، 5شماره  ،اسالمی سیاست هایفصلنامه پژوهش، (سلطه

 انقالب پاسداران سپاه در پیروی الگوی تبیین و طراحی اسماعیل، ثمنی، و مجتبی اسکندری، -

، 3شماره  ،اسالمی فصلنامه مديريت ،ایخامنه امام و خمینی امام منظر از اسالمی

 .1391تابستان و بهار

شماره  ، مجله علمی مبلغان،اساسی قانون 110 اصل و فقیهواليت: شناسی شبهه هادی، افشانی، -

  .1390 تیر - خرداد ، 141

 مطالعات ، فصلنامهایخامنه اهللآيت منظر از ايران دفاعی راهبرد و رضايی، مسعود، برزگر، کیهان -

 .1395، زمستان 74راهبردی، شماره 

 ، ایخامنه اهللآيت حضرت رهبری معظم مقام انديشه سپهر در اخالقی امنیتيوسف،  ترابی، -

 .1393، بهار 8 شماره

 امام ديدگاه از پیشرفته سیاسی نظام در زمامدار و حاکم هایشاخص  ،رقیه جاويدی، -

 .1392 زمستان، 16شماره پژوهش،  فرهنگ، فصلنامه ایخامنه اهللآيت و خمینی

 امام فکری منظومه در «اختیار به آتش» فرمان مبانی بهزاد، جاللوند،و  مهدی جاللوند، -

  .1395 زمستان و پايیز، 4شماره واليت،  ، مجله انديشنامهایخامنه

 اهللآيت حضرت منظر از اسالمی تمدن تحقق فرآيند ، مسعود  پور، معینی و فرزاد بین،جهان -

 .1393 زمستان، 39شماره های انقالب اسالمی، ، فصلنامه پژوهشایخامنه

 دفاع و انقالب مستحکم سنگر حفظ اهلل؛ حفظه رهبری معظم مقام سخنان سید علی، ای،خامنه -

 .1395 آبان و مهر، 207شماره   ،مبلغان ، مجلهخارجی و داخلی امنیت از
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وپرورش های تحول آموزشفهم اولويتو خانی، علی،  باقری کنی، مصباح الهدی دانائی فرد، حسن و -

 .1394بهار 23سال ، 1فصلنامه مديريت اسالمی، شماره  ،ایاز ديدگاه امام خامنه

 حضرت سیاسی انديشه در سازیجهانیمحمدجواد،  جاوری،و  مسعود رحمتی، و درخشه، جالل -

 زمستانسال سوم  ،1شماره ،(همدان دانشگاه) اسالمی البانق ، پژوهشنامهایخامنه اهللآيت

1392. 

 /http://farsi.khamenei.irرهبری برگرفته از سايت اينترنتی:  معظم مقام آثار نشر و حفظ دفتر -

 خارجی سیاست گیریتصمیم الگوی شريف، مرتضوی و سید جالل فیروزآبادی، دهقانی -

، 38شماره اسالمی،  انقالب ، رهیافتایخامنه اهللآيت هایانديشه در ايران اسالمی جمهوری

 .1396 بهار

 فرهنگی اهداف تحقق در شدنجهانی هایفرصت و هاچالش، عابدين ابولی، و غفار زارعی، -

 .1397 بهار ، 12شماره اسالمی، و انسانی علوم راهبردی ، نشريه مطالعاتايران اسالمی انقالب

 ،ایخامنه امام حضرت هایانديشه بر حاکم دفاعی الگوی ارائهو يداللهی، رضا،  سالمی، حسین -

  .1396پائیز  پانزدهم، سال ،96 شماره ،استراتژيک دفاعی مطالعات فصلنامه

های اجتماعی پیشبرد فتنه در جنگ نرم از ديدگاه حضرت محرک  ،شاه علی، احمدرضا -

 .1390، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، علی

 ،«ایخامنه علی سید اهللآيت» منظر از اجتماعی امنیت هایشاخص سیبررشايگان، فريبا،  -

 .1391 تابستان و بهار ، سال دوم،1، شمارهمسلمان متفکران اجتماعی هایفصلنامه نظريه

 سیاسی ثبات در رهبری و واليت نقش علی،  مراد زاده،ابراهیم و  برزگر، و احمد شفیعی، -

، فصلنامه آفاق امنیت، (ایخامنه امام رهبری موردی مطالعه) ايران اسالمی جمهوری

 .1395 بهار، 30شماره

بررسی نسبت پیشرفت علم و فنّاوری و مسعود نیا، حسین،  هرسیج، حسینصديقی، مجتبی و  -

 .1396رهیافت انقالب اسالمی، زمستان  ة، فصلنامایدر انديشه سیاسی آيت ا... خامنه

 حکومت مجله ،شیعه سیاسی فقه در واليت عدم اصل چیستی و خاستگاه ،احمد نیا، طاهری -

 .1394 زمستان، 78شماره  ،اسالمی

 .1384، 3، نشريه حصون، شماره هاارزش حفظ در فقیهواليت نقش عظیمی شوشتری، عباسعلی، -

نقش اقتدار فرهنگی جمهوری اسالمی در مقابله  علیزاده، محمدجوا و مرادی صالحی، علیرضا،  -

 .. ،1391ایبا تهاجم فرهنگی از منظر امام خامنه



 ایهای گفتمان آتش به اختیار از منظر امام خامنهشناسايي و تبیین ابعاد و مؤلفه

 

 

71 

 و مديران تعالی و توسعه الگوی امیر،  حصیرچی، و ابوالفضل محمدی، و برزو بوزنجانی، فرهی -

 های، فصلنامه پژوهش(ایخامنه اهللآيت حضرت) رهبری معظم مقام منظر از سپاه فرماندهان

 .1389 زمستان و پايیز ، 8 و 7 ، شمارهانسانی منابع مديريت

 فرهنگی گفتمان در ملی نفساعتمادبه ارتقای راهبردهای ،مهدی ،انيیرضاو  حسن سید ی،روزآبادیف -

 . 1390 تابستان ، 44 ، شماره، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيکالعالیمدظله ایخامنه امام

دو  ،رهبری معظم مقام آرای در انقالب ماندگاری گفتمان ، محمود پروانه،و  مصطفی قربانی، -

 .1395 تابستان و بهار دوم، سال، 3شماره  واليت، انديشنامه تخصصی -علمیفصلنامه 

شماره اسالمی،  ، مجله حکومتغیبت عصر در فقیهولی اختیارات و واليت مبانیمحمود،  لطفی، -

 .1388 تابستان، 52

، ایخامنه امام ديدگاه از «جهادی عمل» الگوی ساسان،  زارع، و اکبر زاده، محمدعلی -

 .1394 پايیز، 11شماره اسالمی،  فصلنامه مديريت

، فصلنامه ایخامنه اهللآيت انديشه در ايرانی و اسالمی هويت هایمؤلفه علی،  زاده، مرشدی -

 .1396 تابستان ،70شماره ملی،  مطالعات

 .1389 بهار ، 55، شمارهاسالمی حکومت ، مجلهبصیرت مبانی، آيت مظفری، -

 سیاسی ةانديش در جمهوريت و واليت ةرابط  ،محمدرضا نسب، عبداهلل و مسعود پور، معینی -

 .1395 زمستان ، 15شماره  متعالیه، ، فصلنامه سیاستایخامنه اهللآيت

 .چهارم چاپ سمت، انتشارات :تهران ،سیاسی علوم در روش و رهیافت ،(1392) عباس منوچهری، -

 و امام خمینی منظر از فقیهواليت حکومت مشروعیت و ضرورت سیدمجید، میردامادی، -

 .1396 زمستان و پايیز ، 36، شماره حقوق مبانی و اسالمی فقه ، مجله مطالعاتنائینی میرزای

ای بررسی راهبردهای رسانه، کاظم دیس، خوشدلکمالی، محمدرضا،  و  رضایعلنجاتی منفرد،  -

 . ،1395ایفرهنگی دشمن درنبرد علیه انقالب اسالمی از منظر امام خامنهو 

و  121شماره  مجله پیام، ،ایخامنه امام ةانديش در کبیر جهاد راهبرد اصغر،علی نصیری، -
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