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 چکیده 
 پیش های انسانی، به برقراری امنیت برای بهتر زیستن مربوط است. هدف پژوهش  ترین اندیشه  ژرف

 این پژوهش سعی. باشد های مهدوی می امنیتی، مبتنی بر آموزه –های فرهنگ دفاعی بررسی مولفه رو،
که فرهنگ دفاعی پاسخ سؤال این به دارد هایی  واجد چه شاخص های مهدوی، مرتبط با آموزه گوید 

پرداخته است. نوشتار حاضر در  دفاعی فرهنگ چگونگی تحلیلی_ مفهومی، به رویکرد است. این مقاله با
ع را  که  تحلیل میدو ساحت این موضو کند: ابتدا بر سیاریت، چند ساحتی و نقصان فهم بشری نظر دارد 

کامل دچار بحران گردد. دوم، برای رسیدن به  های جدی می  همواره بدون مولفه معیار بودن انسان 
های فرهنگ  گردد. دراین جهت به مولفه امنیت پایدار، بیش از هر چیز بر رویکرد نرم فرهنگی متمرکز می

ی، همچون ابزاری بودن قدرت نظامی و دفاعی، مشروع و ذی صالح، صلح محور، حق محور، دفاع
کید دارد. پیش گرا، پیروزمندانه بودن تا  گیرانه، عزت 

کلیدی کامل،واژگان   شناخت شناسی، فرهنگ، دفاع. : انسان، انسان 
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 مقدمه
فکری، از دیرزمان یکی از مباحث انسان شناسی، به ویژه در بعد نجات و امنیت برای مکاتب 

کما این که هنوز این موجود پر رمز و راز ناشناخته مانده است  مسائل پر دغدغه بوده است؛ 
گزا (؛84: ص1386 ،کارل) که امروزه در  ها، بیش از هرچیز بر امور غیراالهی و بر نگاه رهبه ویژه 

کید شده  (؛(humanities)  واژه   : 1378، برس )استلیاومانیستی  معطوف به جنبه جسمانی بشر تا
کی،  که ادعا شود اصلی107: ص1389است )خا ترین عامل عدم  (. در همین جهت منطقی است 

گیر و هماهنگ با ابعاد انسان است.  امنیت و وجود منازعات جامعه معاصر، نبود فرهنگی فرا
کنار بحث از توحید و شناخت خدا، شناخت انسان ر گرو معرفی تر د ا بیشعارفان اسالمی در  ر 

کتاب انسان برتر سیر داده کامل»اند.  کتاب « انسان  اثر عزیز الدین نسفی به زبان فارسی و 
کامل» ح ش»اثر عالمه سید حیدر،  «جامت االسرار و منبت االنوار»و  ،تالیم عبدالکریم جیلی «انسان  ر

اثر امام خمینی،  «فة و والیةمصباح الهدایه الی الخال»و « نسمصباح اال»، «فصوص قیصرى رومی
کامل از دیدگاه نهج البالغه»اهلل جوادی آملی،  اثر آیت «تفسیر انسان به انسان» اثر  «انسان 

گران ،اثر سید محمد مهدی میرباقری «امام شناسی»اهلل  حسن زاده آملی و  آیت بهایی   از آثار 
که به طور مشروح به این بحث پرداخته یلسوفان اسالمی مانند بوعلی اند. همچنین ف هستند 

کتاب « رساله النفس»سینا در  ، یرازی)شحکمة المتعالیه )مبحث النفس( و مالصدرا در « شفا»و 
های معتنابهی از مطالب را به مبحث شناخت و چگونگی نقش  (، بخش125-12ص :1981

کامل در زندگی، اختصاص داده ای ه موزهآاند. در این زمینه در عصر حاضر،   انسان 
 (؛ این تفکر مبتنی بر دالیل عقلی و نقلی33)توبه:  عنوان ادامه برنامه انبیای االهی به  مهدوی، 

کامل122-107: ص1393)خادمیان،  ترین راهبرد نجات بخش، آرمانی و نهایی جامعه  (، 
ح است؛  بشری از آالم و تنگناهای بی سازی و فراهم  ها به امر زمینه که در آن چنان شمار مطر

ج ناس »کردن شرایط برای به ثمر رسیدن آن اشاره شده است. پیامبر اسالم؟لص؟ فرمود:  یخر
کنند و برای  ؛ مردمی از مشرق زمین قیام میمشرق فیوطئون للمهدی یعنی سلطانهمن ال

کمیت[ حضرت مهدی؟جع؟ زمینه و  4088، ح2: ج1418)ابن ماجه،  «کنند سازی می ]حا
 : فرمایندمی امام علی؟ع؟چنین در این زمینه هم (.87، ص51: ج1404مجلسی، 

ث ُترج ]رایة[ من خراسان ... هیزمون أصحاب الّسفیاین حیّت ینزل بیت املقدس یوطیء 
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آید. ]حامالن این پرچم[ اصحاب  ؛  پرچمی از خراسان ]ایران[ بیرون میللمهدی سلطانه
حکومت  زمینه رسند و المقدس می که به بیت دهند تا این سفیانی را شکست می

 (. 52ص :1983 ،سازند )ابن طاووس مهدی؟جع؟ و امنیت جهانی را فراهم می
که نباید تالش گویای این مطلب هستند  بینی  ها در این زمینه صرفًا؛ هدف پیش روایات مذکور 

بینانه این اندیشه نجات بخش و رصد بلکه باید ضمن درك واقت 1و انتظار برای آینده باشد؛
« فرهنگ»به ارتقای دائمی همه ابعاد و شرایط زندگی )به ویژه   ها و تهدیدهای آن، دائمی فرصت

که فرهنگ، دژ ح کرد؛ چرا  که بر فراز قله یکه ساحت بسیار مهم بشری است( اقدام  اتی است 
که 14: ص1378  شود )خرم،  یهر ملتی بنا م یهست (. از این رو، با توجه به نبود آرامش و امنیت 

تری را برای بشر به همراه داشته است؛ حتی سازمان ملل  بار و احساس تلخ ارب مشقتامروزه تج
هدفی جز حضور برتر   (؛ و شوربختانه 87: ص1385ها را ندارند )کارگر،  با آن ییارویتوانایی رو

کند با   (؛ این پژوهش سعی می248ص  : 1390های بزرگ را دنبال نکرده است )نجفی، قدرت
گیری از  روش تحلیلی، مفهومی و اسنادی، فرایند نظریه پردازی را از نسبیت در امان بدارد و بهره 

که شرط تعالی فرهنگ دفاعی در هماهنگی و  کند  به تبیین این نگاه بپردازد و این نکته را عنوان 
که  همنوایی با اندیشه مهدویت است. از مهم ترین اصول مورد نظر پژوهش حاضر، این است 

کامل االهی، هم در بُ اندیشه اسالم عد دفاع از آن، عد تاسیس و تبیین و هم در بُ ی بر محور انسان 
دا ِعلما َصحیحا إاّل َشیئا » :فرمایند ها است. امام باقر؟ع؟ می واجد برترین مولم با َلن ََتِ قا و َغّرِ َشّرِ

نخواهید یافت، مگر هرگز علم صحیحی  ؛ به شرق و غرب عالم بروید،ََيُرُج ِمن ِعنِدنا أهَل الَبیِت 
ج شده باشد که از نزد ما اهل بیت خار  (. 209 : ص1404)طوسی، « علمی 

 مفهوم شناسی

 یک: فرهنگ
که با توجه به نگرش از جمله واژه« فرهنگ» های  ها و برداشت ها و مفاهیم علوم انسانی است 

__________________________________   

که به نوعی به فرهنگ دفاعی و زمینه سازی الزم برای ظهورمعتقد نبود و حتی مبارزه و « انجمن حجتیه»همچون جریان  .1
کرده بودند )خمینی،   (.139: ص1363، یو باق 322، ص17: ج1371انقالب قبل از ظهور را حرام 
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آن دست توان به اتفاق نظر جدی در تعریم  خاص صاحب نظران این علوم، به سادگی نمی
که از جمله گرفته است   یافت. اصطالح فرهنگ در سیر تاریخ، معانی و مفاهیم متنوعی به خود 

آداب و رسوم و آثار علمی  هن عبارتند از: ادب، تربیت، دانش، معرفت، مجموعمعانی و مفاهیم آ
کتاب لغت، نیکویی، پرورش بزرگی، فضیلت، شکوهمندى، هنر، حکمت،  و ادبی هر مّلت، 

ک ریزند، و نیز تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، شاخه  که زیر زمین خوابانند و بر آن خا درختی 
گاهی در تعریم در ابعاد مادی و60، ص1: ج1384مکتب و ایدئولوژى )صاحبی،  معنوی  ( و 

(، و یا 124: ص1381نسون، یعنوان جعبه ابزار )جان تامل ( و یا به62ص :1387پور،  تی)رف
  1(.14 -12: ص1378خرم،   ( یا دژ حیات )4-3: ص1378اندیشه )پهلوان،  مراقبت داشتن از

 گونه بیان داشت:   توان معنای مورد نظر از فرهنگ را این بندی، می در جمت
گون  گونا فرهنگ، حدود و ساختاری، انتزاعی، نسبتًا منسجم و متشکل از اجزایی 

ها، اخالقیات،  عتقادات، نگرشها، هنجارها، نمادها، باورها و ا جامعه، همچون ارزش
ی از نسلی به نسل دیگر قابل انتقال ها، اطالعات هنر ها، دانش احساسات، رسوم، سنت

 باشد.  می
کننده در اقتدار، دفاع، پیروزی  تعیینبه عنوان عنصر   با توجه به همین نقش، همواره فرهنگ 

کانون و شکست ملت غییرات فرهنگی، به عنوان های فکری بوده است و حتی ت ها مورد توجه 
شده است. حال با این درک، چگونگی  ترین سالح مهاجمان و مدافعان محسوب می مهم

  د.دگر فرهنگ دفاعی در امنیت پایدار به خوبی روشن می

 دو: دفاع 
کردن )فراه ( و ازاله با قدرت )ابن 45، ص2ج :1414، یدیاین واژه در لغت به معنای منت 

در مفهوم آن، تالش  توان از باب مفاعله بودن دفاع، باشد. می ( می87ص ،8: ج1414منظور، 
کرد )قرش با متمدن شدن  (.77، ص2ج:1352، یتوأم با مشّقت در مقابل تجاوز و تهدید را درک 

گیری زندگی شهری، احساس نیاز به امنیت بیش گردید؛ چرا تدریجی جوامت بشر و شکل  که  تر 
__________________________________   

کار م یزمان»کند:  یرو اضافه می. آلن ب1 زان یا میزان آموزش و پرورش  و یرود، م یکه واژه فرهنگ، باالخص در مورد انسان به 
 :  واژه فرهنگ(.1375)آلن بیرو، « دهد را نشان می یشه و اشتغاالت فکریتوجه به پرورش اند
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کننده بوده است.همواره شدت منازعات مختلم، حت رو، در این   از این 1ی در سطح تمدنی خیره 
که به دنبال تقویت و سالم سازی تمدن بشری است، انسان را به داشتن   نوشتار، اندیشه مهدوی 

کامل، به منظور ازاله هر بی  گیر و اثرگذاری با محوریت انسان  سازمانی با فرهنگ دفاعی فرا
گزیر می  داند. عدالتی و انحراف نا

 سه: دفاع نرم )فرهنگ دفاعی( 
شود و بشر همواره   ، در شکل سخت و نظامی خالصه نمی«دفاع»و « تهاجم»که   باتوجه به این

کید داشته است؛ امروزه شاهد تحول جدی 2برای نفوذ و تهاجم خود بر قدرت در  نرم هم تا
. لذا هر (47 _ 45ص :1370هستیم )تافلر،  جدید های  مدلدر  قدرت کاربرد چگونگیو  عوامل

های دفاعی در بستر اندیشه، باور فکری، اراده، عزم و روحیه پایداری، فرهنگ   گونه آمادگی
آید. برخی این بستر استحکام بخش را قدرت نرم در تهاجم و دفاع   مدافعانه به حساب می

قسیم ت «نرم»و  «سخت»نای به دو نوع ُجزف  شمارند. قدرت در نگاه برخی افراد همچون می
کردن تواناییبرای  در نگاه او، اقناع شود. می و  ؛مبنای قدرت نرم فکری فرهنگی، های جذب 

(. در این نگاه، برای منابت 47: ص1389، ی)نا تهدید و اجبار، مبنای قدرت سخت هستند
کید می ها و اندیشه  قدرت نرم، به سه مؤلفة فرهنگ، ارزش گردد. با توجه به   های اعتقادی تا

ح است )ابن سینا،   این که از سویی مهدویت به عنوان قانون واحد نجات بخش جهانی مطر
های ذهنی بشر و   ها و سردرگمی  و پایان دهنده تمامی اختالفات و نزاع (371ص  ، 3: ج1375

__________________________________   

یخ به پایان نرسیده هانتینگتون نتیجه می رو   . از این1 که تار ها، نوع بشر را متحد و یا  است. جهان واحد نیست. تمدن گیرد 
یخ با وضعیت نخستین یمختلفی است و ما برا یها کنند. جهان متشکل ازتمدن متفرق می که  مواجه می یبار در تار شویم 

ن، که هرکدام به طور جد دارای نقش است )هانگتینتو  جهانی، هم چندقطبی است و هم چندتمدنی؛  یها در آن سیاست
 (.22ص  ها،   برخورد تمدن

 یمربوط به آن برا یغات و ابزارهایاستفاده از تبل، به معنای «جنگ نرم»کا، یجنگ آمر ین دانشگاه ملیسیتئوردر نگاه  . 2
 (.487ص: 1370 ،نزیکال« )باشد طرف مقابل می یشده در مختصات فکر یشرفت مقاصد طراحیپ و نفوذ
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کننده منافت و مصالح انسان می مسلمًا این اندیشه (؛ 297ص  ، 1ج  : 1386امامی، ) باشد تامین 
ها تزاحم جدی خواهد   گری مفسدان و ابرقدرت  ( با قدرت طلبی و سلطه33: جهانی )توبه

توان در  یسخت و نرم، نم  از سوی دیگر، بدون داشتن تفکر و فرهنگ دفاعی در دو حوزهداشت. 
افت. لذا برای جامعه مهدوی، یدار در جامعه دست یت پایاین عرصه به اهداف مورد نظر و امن

ا باورهای مهدوی در همه ابعاد، امری مقدمی و ضروری به شمار وجود قدرت نرم منطبق ب
در  که صورت محدود است  همین مسئله، ولو به وجود .(125ص  ، 52ج   :1404)مجلسیرود   می

کلی تش  و نبردها خ، همواره توانسته است در برابر تهاجمات و از وراییت در طول تارینگاه 
خ معروف اهل تسنن  ،نیوعاظ السالطکه   کما این بماند؛ زنده مبارزات، بالنده و پیشرو موّر

که امام داند،   می را اشتباه غاصب و ظالم هر حکومت به دادن تن باور شیعه،: »دیگو یم مگر آن 
گیا نایمعصوم  کننده این جریان نباشدرد و نگی  رد، آرامیب او، حکومت را در دست  د یپورس« )رها 

پس، مقصود از فرهنگ دفاعی، تقویت روح مقاومت سلحشوری،  (.376ص :1379 ،ییآقا
تحّمل مشّقت در جهت دفاع نرم و سخت، عاری از همه ثغور مادی و معنوی جامعه و مانند خون 
کم شدن و ضعیم شدن آن، زمینه مرگ آن ملت فراهم  که در صورت  در پیکره ملت جاری است 

که به اهم آنها و پی این فرهنگ از شاخصه گردد. مسلماً  می ها اشاره  امدهایی برخوردار است 
 شود. می

 های فرهنگ دفاعی مهدوی  شاخصه

 های بشری  یک: نارسا بودن شناخت
گردد.  مشخص میآن  «شناختاری»و دستگاه  به نوع« ساختار»هر  و ثبات  شک اصالت بی

گزارهای علو بی گذاری علمی  م برای واقعیت تردید انسان به دلیل فقر ذاتی، در صدق و ارزش 
کامی شناختی بسیاری روبه گیر ناتوانی و انحرافات  نظام خلقت، با نا رو است و لذا به شکلی در 

که به  (؛ به292ص: 1380نظری و عملی شده است )نصر، خاطر  ویژه در مرحله تشخیص و عمل، 
همین (. بر 269ص  : 1363باشد )فوکویاما،  مواجه می ییها  ها با آسیب تاثیرگذاری هوس

که انیشتین می گاه فکر نمی مبناست  ای برتر از ایده دیگر وجود داشته باشد  کنم ایده گوید: هیچ 
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 (.292: ص1395)کورد موری، 

کامل در مشابهات فرهنگی  دو: معیار بودن انسان 

 «لالمام عالمات: یکون اعلم الناس واحکم الناس واتیق الناس»فرماید:  امام رضا؟ع؟ می
ُکم ِشّدة َفاسَتعینوا ِبنا إذا َنَزلت بِ » :فرمایند ( و در جای دیگر می116، ص25ج :1404)مجلسی، 

کید 617ص، 2ج: 1417)بحرانی، « اهلل َعیَل  (. روایات در توصیم امام، به خوبی بر این مسئله تا
که 200، ص1ج :1365، )کلینی« املخصوُص بالعلم، املوسوُم باحللم، نظام الّدین»دارد:  (؛ به ویژه 

کنونی  است مواجه  ییایانسان با دن، در جهان امروز یورافن و ارتباطات شرفتیپو با در وضعیت 
 :1382)شولت،  دهد یم دست از شیپ از تر شیبی خود را معنا   ییایجغراف ةکه هر لحظه فاصل

 شیپ (56 _ 45 ص :1381 مهربان،) «شدن دهکده» یسو به نیکل زم ی،ریتعب به (.120ص
کارآیی  رود می انگیزی فراهم آمده  به صورت هولجنگ فرهنگی زمینه  درشایعات و فرصت برای 

که وجود مرکز و محوری مطمئن و همچنین درک این مسئله توسط مردم، است.  بدیهی است 
که انسان 1تر فرهنگ دفاعی شود. تواند باعث استحکام هر چه بیش می ها   در این صورت است 

گرایی»گاه به معضالت شناختی، همچون   هیچ تکامل »و  (185: ص1393)خادمیان، « نسبیت 
که59-76ص :1389 ،زارعیانو  رحیم پور« )گرایی طبیعی گرفتار  (  قاتالن شناخت است؛ 

کیت جهل، مردگی فکری موفق می نمی گردند  شوند و به نجات از تحیر، نزاع، و جنگ سخت با شکا
 (.289-283و ص 276-275: ص 1391و مصباح یزدی،  38-29ص :1387آملی،  ی)جواد

کامل در فرهنگ  سه: دوام حضور انسان 

کامل نمی تواند به شکوفایی الزم  باتوجه به موارد قبلی، جامعه انسانی بدون حضور انسان 
ٍة »فرمایند:  برسد. امام رضا؟ع؟ می ٍ ِمن  ُحّجَ َفَة َعنی  ُض َطر  ر  َ ِلَهاَلو  َخَلِت األ  ه 

َ
گر زمین َلَساَخت  ِبأ ؛  ا

__________________________________   

ک روسو م که حتی در تمدن مادی غرب می. بداهت مسئله تا جایی است  1  یبرا»سد: ینو یتوان این ندا را شنید. ژان ژا
که به تمام شهوات انسان ینین قوانیکشف بهتر کل الزم است  چ حس یه یول  ناظر باشد؛  یکه مناسب ملل است، عقل 

مصلحت آن   بشناسد.  ین را به خوباما آ  گونه وابستگی نداشته باشد؛  عت هیچیباشد( و با طب ینکند )فاقد حواس شهوان
کند یبه بهروز یبه ما بستگی نداشته باشد؛ ول کمک   (.48ص  : 1352)روسو، « ما 
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، 23: ج1365)مجلسی، « برد یک چشم به هم زدن از حجت خالی باشد، اهلش را فرو می
گفته شده است:  دائمًا در مرتبه قطبیت نظام هستی یک   (. از این29ص کامل»رو  هست « انسان 

کند )قیصری که در این مقام قرار می (. برخی هم 4: ص1363، گیرد تا این ترتیب و نظام را حفظ 
کامل علت غایی وجود عالم است و چون وجود هر چیزی بر تحقق علت غایی   گفته اند انسان 

(. در نتیجه وجود عالم، 488ر 487، ص2: ج1381مبتنی است؛ وجود او ضروری است )صدرا، 
کامل محال خواهد بود. بر این اساس، تا زمانی ادامه حیات موجودا ت معنا منهای وجود انسان 

که غایت آن کامل( موجود باشد؛ همان دارد  که در این فرهنگ دفاعی،  ها هم )انسان  طور 
کامل نمی گیری از اندیشه انسان  تواند نجات بخش  همواره هیچ دکترین و اقدامی منهای بهره 

 باشد. 

 باورداشت علم غیب چهار:
ْيِب > جملهدر  «غیب»منظور از از امام صادق؟ع؟  در حدیثی  (؛ باور به3:)بقره <ُيْؤِمُنونَّ ِباْلغَّ

کما 52ص، 51ج )مجلسی، استقبل از ظهور عنوان شده  ؟جع؟حضرت صاحب الزمان (؛ 
مورد  ،ا و آخرتیدنبین ق یرابطه عما توجه به ب آخرت نگری، اصل فکرینظام این در که   این
ک قرار  یکسان یبرا [تنها]آخرت را  ین سرای! ایآر»د: یفرما یم می. خداوند حکاستد یتأ

که ارادیده یم آخرت کاران زیپره یک برایا ندارند و عاقبت نن و فساد ریدر زم ییجو یبرتر هم 
های مهدوی، حتی در زمان غیبت با  . از این رو، باورمندان به آرمان(83)قصص:  «استنگر 

هت سعادت توامان های االهی در ج پیروی از امام حاضر غایب، جان فشانانه به دفاع از ارزش
گفت از برترین  می (.194-171: ص1387، درویشی) اندیشند می آخرتدنیا و  اندیشه  هنرتوان 

دنبال امنیت در ابعاد ظاهری و مادی است و ثانیا، همه  ساز و به زمینه که ابتدا  االهی، این است 
  دهد. قرار می خدا و ملکوترا در خدمت  سرمایه دنیایی

   دفاعی مهدوی های فرهنگ  پیامدها و برتری

 یک: ضرورت آمادگی دفاع
گذشت،   یامنیت جامعه اسالم یکننده حیات و بقا تضمین« فرهنگ دفاعی»بنا بر آنچه 
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ْنُفِسُكْم فِي ت. شیخ طبرسی با تمسک به آیه: اس
َّ
ْمواِلُكْم وَّ أ

َّ
وا ِخفافًا وَّ ِثقاًلا، وَّ جاِهُدوا ِبأ >اْنِفُر

ِه  ِبيِل الل َّ ش در راه خدا ید، و با مال و جان خویج شویبس -ن باریاز سبکبار و سنگ -؛ همه < ...  س 
کن که هر فردی به اندازه استطاعت  فرماید: این دلیل روشنی است  (؛ می129توبه: ) «دیجهاد 

کند )  :1380اخوان، خود با ابزارهای اندیشه، جان، مال و هر چه در توان دارد، باید جهاد 
کید دارد676-675ص که عقل و  (. امام خمینی در مورد ضرورت آمادگی و سازماندگی دفاعی تا

ع مقدس دستور داده که می  شر که باید همیشه در برابر اشخاصی  کنند، خ اند  واهند به شما تجاوز 
منتظر  1(. از این رو در اندیشه دینی و مهدوی صرف ادعای62: ص1385 آماده باشید )خمینی،

که برای تحقق ذی  بودن منهای فرهنگ دفاع و جهاد نمی تواند صادق و اثرگذار باشد؛ چرا
 کند. المقدمه )امنیت( فرهنگ دفاعی هم ضرورت پیدا می

گریز و بشردو  ستانه  دو: ستم 
که بشر به همه حقوق الزمه خودش، به خصوص امنیت خواهد   کید دارد  اندیشه مهدوی تا

 رسید. 
ک» ن عراق و یک زن بیشوند؛  ان رام مییرود؛ وحش می نه از دل بندگانیدر زمان قائم؟جع؟ 

گ که همه جا یکند، در حال یشام عبور م ع است و زیهمواره   رد.نت خود را با خود دایاهان و مزار
  (.110: ص1404)حرانی،  «کندینم ترس اضطراب و او را دچار یاچ درندهیه

کسی باشد، آن مهدی آن چنان از جامعه ستم زدایی می» گر حق مظلومی زیر دندان  که ا را  کند 
 (.308ص :1419)صافی،  «گرداند به صاحبش برمی

کامل   سه: فرماندهی معصوم و انسان 
 انکار رقابلیغ امور از  ط، یشرا جامتمشروع و  مدیر به  عصر،  نیخصوصًا در ا یانسان جامعه ازین

 :است
کثر افراد خوش یحت امروزه  اضمحالل حال در شانیآشنا یایدن که نیا دنید با تین ا

به نظم و ساختار و شود،  یم یآشفتگ دچار تر شیب روز به روز اطرافشان طیمح و است
__________________________________   

 (.40ص :1363، باقیهمچون جریان انجمن حجتیه ) .1
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 اند شده خردمند و ریمد یرهبر خواستار و کنند یم حسنیاز شدیدی  تر مطمئن ندهیآ
 با داشتن وکار سر  اد، یز عمل سرعت به ازین  مات، یتصم تعداد (.551ص   :1380تافلر، )

 یستگیشا عدمگویای  یهمگ  ، «یرهبر فقدان» و سابقه یب و بیاز مسائل عج یاریبس
  .(567ن، صهما) است یکنون یو دولت یاسیس یریگ میبارز دستگاه تصم

توان به اندازه فرمانده  ای را نمی  چ مسئلهیبه هر حال، به ویژه در بعد امنیت پایدار ه
کبیز،  یاتیتر و ح  معصومانه محسوس کما این143ص   :1387تر یافت )خا در اندیشه که   (؛ 

 شود:  های خاصی شناخته می  مهدوی فرمانده با شاخصه
یابی به راهکارهای  ادیق عنایت و تحقق نظام احسن االهی برای دستالم( رهبری از مص 

  1(.538: ص1375)نراقی،   رود  الزم بشر به شمار می
ج  از جهالتب( بدون شناخت و پیروی صحیح از او، هرگز بشر  ج و مر ها و   ها، انحرافات، هر

کاشانی،   ها و فرصت طلبی  غلط روی ها در همه ابعاد در نظر و عمل رهایی نخواهد داشت )امامی 
 (. 297ص  ، 1ج  : 1386

اهلل، خلیفةاهلل، شیخ، پیشوا، هادی، مهدی، امام، خلیفه،  ج( اندیشمندان اسالمی او را حجت
کسیراعظم، عبداهلل، مرآت الحق نامیدهقطب، صاحب الزمان، جام  اند )نسفی،  جهان نما، ا

گوهرین،  5-4صتا:  بی  (.73، ص1: ج1376و 
طورکه   (. پس همان65: کهمد( او منبت علم لّدنی غیر تحصیلی برای جامعه بشری است )

کارها کالم غیر منطبق با واقت مبّرا میقب یخداوند را از  ، یادوم )هیدان یح و ناپسند از جمله 
 (؛ امام هم از خطا معصوم است.299: ص1377

ه( فقط او دارای قدرت ذی صالح و شایسته رهبری است. ابوعلی سینا در فصلی راجت به امام  
که با این صفات به صفات پیامبران متصم شود، فرمانده و رهبر انسانی   و خلیفه می کسی  گوید: 

 (.455: ص1376، بن سینااگردد ) شود... و او حکمران روی زمین می می
ع فرماندهی، به خاطر وجود چنین شاخصه  ها، در   ح( فرمان بردار خواهد داشت. در این نو

__________________________________   

من  الوالیة هی الکمال االخیر الحقیقی لالنسان و انها الغرض االخیر»نویسد:   . عالمه طباطبایی در رساله والیت می 1
کربن،  طباطبایی) «التشریع الشریعة الحقة االلهیة  (.186 –185: ص1391و 
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که عناصر اصلی فرهنگ دفا عی است از طرف یاران در حد صورت شناخت الزم، محبت و متابعت 
خ می کما این اعال ر گذرگاه  نماید؛  گر فرهنگ این مسئله در  های تاریخی اسالمی همچون  که ا

کمیت امامت   صلح و قیام امام حسن و امام حسین؟ع؟ به خوبی مورد توجه قرار می گرفت؛ حا
ن یتر مهممچنین در ه (.10، ص2 ج :1380مفید، شد )  نمیفقدان جبهه نیرومند و متشکل دچار 
کشور بعث جنگ به جریان  قیدق یر، نگاهیاخ یها سده که  رانیا و جمهوری اسالمیعراق بین 

کم پیگیر در پرتو نظریه با همین فرهنگ که  یابیم درمی باشد، می ؟جع؟یت حضرت مهدیحا
 (. 254ص  : 1379 )جوادی آملی، تحقق یافتاطاعت از برترین فرمانده، والیت فقیه 

 چهار: صلح محوری در جنگ و دفاع 
برخی افراد سعی دارند رویکرد اسالم و مهدویت را خشن و جنگ طلب و با برداشت یک سویه از 
که بسیاری از روایات دال بر  کنند؛ درحالی  کشتار معرفی  برخی روایات، حضرت را اهل جنگ و 

کشتارهای منتسب به قیام آن بزرگوار؛ از جهت سندی و خشونت محتوایی غیر قابل اعتنا  ها و 
کاری همچون سفیانی )کورانی، 382، ص52: ج 1404هستند )مجلسی،  (؛ یا به افراد جنایت 

جا سید قطب به   (؛ قبل از ظهور حضرت مهدی؟جع؟ مربوط هستند. در این114: ص1383
کلمات رایج م نکته ظریفی اشاره دارد، مبنی بر این یان مردم که اسالم در بیان روش عملی خود از 

شود  مالحظه می« جهاد»های عامیانه خواهد داشت، استفاده نکرده است. در باب   که برداشت
کلمه کند، از   که جز جنگ و نزاع چیز دیگری در اذهان ایجاد نمی« حرب»که به جای استفاده از 

م ابتدا بر کند. یعنی اسال  که به معنای تالش توأم با رنج و مشقت است، استفاده می« جهاد»کلمه 
گذارد تا فرد با تفکر و مقبولیت شخصی در راهی قدم بردارد و این خود   فرهنگ و اذهان تأثیر می

های  (. به هر رو، با توجه به واقعیت6: ص 1359نشانه عدم اجبار در افراد است )سید قطب، 
گستره جهانی نهضت حضرت و تفاوت فرهنگ و مکاتب اعتقادی، ضرورت دارد بر  بشری، 

کید شود: تبلیغ و دعوت )حتی از اقلیت های دینی( )نعمانی،   راهکارهایی همچون موارد ذیل تأ
امدادهای غیبی  (؛361و  343، ص52ج :1404(؛ تصّرفات تکوینی )مجلسی، 125: ص1397

کرامت االهی )نعمانی، 318و  92)همان، ص ، 52: ج1404و مجلسی،  159و  92: ص1397(؛  
(؛ زیرا در این 318و  92ص  همان،و مترقی صلح آفرین )مجلسی، ( و قوانین متقن 365ص
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کثری صورت می مبارزه و جهاد  ،در بخش استراتژی دفاعیپذیرد. بنابراین،  صورت جذب حدا
مظلومان  آزادانه انتخاب زمینه حق شدن اصالح و فراهم به هدف مشروط 1)ابتدایی و دفاعی(؛

 یسعادت جدی آخرین چاره خواهد بود؛ حتی رحمتهای االهی در جهت نجات و  نسبت به ارزش
کردن موانت تعالی  که در صورت لزوم ظاهری خشونت آمیز هم دارد؛ لکن در واقت برطرف  است 

که  (؛20-19: ص1387انسان است )امام خمینی؟حر؟،  حتی افراد  فرهنگ مهدوی،در تا جایی 
کما این125ص  : 1397 ،ی)نعمان دارای امنیت هستند مسلمان غیرمخالم غیر مخرب و  که   (. 

که مردم زمین و آسمان او را   مردی از امت من قیام می»فرمایند:   پیامبر اسالم؟لص؟ می کند 
 (.304، ص52ج :1404)مجلسی، « دوست دارند

گرا و نفوذ ناپذیر   پنج: عزت 
تسلط  گونه راه  ، خداوند در قوانین و شریعت اسالم هیچ2«نفی سبیل»براساس قاعده قرآنی 

کافران بر مسلمانان بسته است. در این زمینه  گونه راه تسلط  کفار بر مسلمانان را باز نگذارده و هر 
که حضرت  چنان 3میان استیالی سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی دشمن تفاوتی وجود ندارد؛

ِه »فرمایند:  می رسول؟لص؟ یَل َعَلی  ُلو َو اَل ُیع  اَلُم َیع  س  ِ
 (. مسلماً 334ص، 4ج: 1363صدوق، « )اإل 

های بلند پیشرو، نفوذ ناپذیر و نجات بخش   برخورداری از چنین فرهنگ دفاعی جامعه را در افق
گویای   دهد و لذا ضعم قرار می  در این جوامت است. نفوذ بیگانه های مشهود جوامت مسلمین 

 شش: امیدوار و ثابت قدم
گر ناام در معرض سقوط  فرهنگ دفاعی آن جامعه،ای زنده شود،   أس، در جامعهیو  یدیا

__________________________________   

 (.151-121: ص1389. برای مطالعه در این زمینه )ر.ک: جاوید  1
بيلا<سوره نساء مستند است:  141. این قاعده به آیه  2 ى الُمسلمینَّ س  جعلَّ اهلل للكافرينَّ علَّ : 1419  بجنوردی،) >و لن يَّ

 (.193ص

گر روابط بین دولت»فرماید:   ام خمینی؟حر؟ می. ام3 کفار   های اسالمی و دول بیگانه برقرار می  ا گردد، ]چنانچه[ موجب تسلط 
که بسته می بر نفوس و بالد واموال مسلمانان شود؛ برقراری روابط حرام است و پیمان )خمینی، « شود، باطل است هایی 

  (.185، ص1: ج1391
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گرفت یحتم که یار و یاور مهدی است، هرگز در برابر دشوار .قرار خواهد  ها و مشکالت  یکسی 
گاه خود را  ید و از درون نمیآ یدر نم ی، از پایزندگ « امنی اهلل اعظم»شکند، بلکه همواره تکیه 
ُحّجِتَك ف أرِضَك.... و مفّرج الَکرب و  ! َصّلِ َعیلَالّلُهّمَ » :میدار ین عرضه میداند. در دعا چن  می

کاِشَف الَبلو ِیل اهلّمِ و  ادرس( ی)فر« اثیغ»و « غوث»؟جع؟، یمهد از القاب حضرت.« یُمز
ا الَعَلُم امَلنُصوُب َو الِعلُم »آمده است:  نیاسیارت آل یاست. در ز َ امَلصُبوُب َو  َالّسالُم َعَلیَك َاهّیُ

بدیهی است وجود فرماندهی شایسته و الیق در  )قمی، مفاتیج الجنان(. «َوالَرمَحُة الواِسَعةالَغوُث 
ها، پرجاذبه، با ابهت و دوراندیش، دلسوز و پناهگاه مطمئن،   ترین سطح معنوی، برای قلب  عالی
دلیل  به رو دشمنان،  (. از این516: ص1404باشد )حرانی،   اتکا و توان آفرین می  رین نقطهت بزرگ

نداشتن معیار شناختی قابل اعتنا و عدم امید الزم، در مواجهه با این مدیریت قوی و منسجم، 
به برخود شود،  یم کینزد این شرایط بهساختارها  نیا یوقت  مسّلما  .اند شده یجد تناقض دچار

که می جدی اقدام می ردانی فکری های آخر الزمان را در همین سرگ ها و نزاع توان علت جنگ کند 
کامی یافت، چنان  های درونی و روانی عصرما از این مطلب بیگانه نیست.  که علت نا

 هفت: ضرورت دفاع از حریم امامت 
که  با توجه به دالیل ضرورت وجود امامت بعنوان امان دهنده بشری، شیعه تا حق امامت را 

واند به حیات طیبه راه یابد. ت توسط ظالمان در طول تاریخ غصب شده است، ادا شده نیابد؛ نمی
رو، همواره اعتراض مقابل این غصب را حق خود دانسته، بلکه این اعتراض را از اوجب   از این

ج»داند و آن را مصداق واضح و عملی  واجبات می که شواهد   می 1«انتظار فر انگارد؛ خصوصا 
که اهم شمشیرها بر پی کوتاهی تاریخی جهان اسالم بر این داللت صریح دارد  کر جامعه اسالمی از 

ها و  (؛ حتی زمینه بی امنیتی24ص :1400در حفظ همین حریم امامت بوده است )شهرستانی،
(. از این رو فرهنگ دفاعی 10، ص2 ج :1380مفید، ) منازعات را در این مسئله باید یافت

کید دارد.   مهدوی، به شدت بر حفظ امامت تا

__________________________________   

  (.318، ص50: ج1404)مجلسی « انتظار الفرج افضل االعمال امتی. »1
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 هشت: همگانی بودن فرهنگ دفاعی   

وقتی ادامه حیات و بقای جامعه اسالمی به درک چنین فرهنگ دفاعی منوط است؛ این 
کرم؟لص؟ خطاب به مردم مییطیم خاصی نخواهد بود. پ مسئله مختص فرد و ند: یفرما امبر ا

کلکم مسئول عن رع» کمال انسان  (؛ به38، ص72: ج1404)مجلسی، « تهیکلکم راع و  که  ویژه 
کامل  ناهنجاریکند در مقابل  اقتضا می تر بر جدی تر باشد، ها موضت بگیرد وحتی هرچه انسان 

کید می دفاع از ارزش  کند.  ها تا

 یزمینه سازنه: ضرورت 
های االهی  طبق روایات، شرط تحقق حکومت مهدوی، حضور افراد خاص با برجستگی 
ضرت باشد. امام صادق؟ع؟ شرط قیام و ظهور حکومت حق را تکمیل مدافعان خاص ح می
که س»داند:   می گاه باش، هرگاه آن عّده وصم شده  هستند، شمارشان  یصد و ده نفر و اندیآ

ها  ( و در توصیم آن203: ص1397)نعمانی، « د؛ خواهد شدیخواه  یکامل شود؛ آنچه شما م
 فرمایند:  می

که شب را در حال قیام به پرستش می  آنان مردانی شب زنده م پردازند و هنگا دار هستند 
که بر اسب  نماز، زمزمه های خود   ای مانند زنبور عسل دارند و صبح هنگام، در حالی 

روند. آنان پارسایان شب و شیران روزند و از ترس خدا،   سوارند، برای اجرای مأموریت می
کرده رساند )مجلسی،   آنان به امام حق یاری می هاند. خداوند به وسیل  حالت خاصی پیدا 

 (. 308، ص52: ج1404
ها جسم و جان   زنند و در جنگ  دور حضرت حلقه می»فرماید:   می حضرت امام جعفر صادق؟ع؟

امام (. 317ص)همان، « دهند  کنند و هر چه از آنان بخواهد، انجام می  خود را سپر بالی او می
  فرماید: می ؟ع؟باقر

ق یطلبون احلق فال یعطونه ث یطلبون فال یعطونه فاذا راوا ذلک یّن أک  بقوم قد خرجوا باملشر
 ایل اّل إال یدفعوهنا سالوه فال یقبلونه حیت یقوموا ووضعوا سیوفهم عیل عواتقهم فیعطون ما 

   لو ادرکت ذلک الستبقیت نف ی لصاحب هذا االمریّن إصاحبکم قتالهم شهداء اما 
  .(273ص :1397)نعمانی،

متعدد، نبود  یها امیان در طول تاریخ قیترین علل شکست شیعیان و علو که از مهم  کما این
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این رو، ضرورت دارد جامعه اسالمی  از (.143: ص1372، ییاران در این سطح بوده است )مدرس
کند؛ چنان های معنوی   که حضور افراد خاص با شاخصه به سمت پرورش چنین یارانی سوق پیدا 

گویای قدرت شده از اندیشه و فرهنگ دفاعی درونی و  نرم صورت بندی و ملکوتی در این سپاه، 
 قلبی متصل به قدرت الیزال االهی است.

 ده: اخالق محوری 

گرفتن تعهدات ویژه از یاران خود، قیام خود را در حد اعالی تحقق فرهنگ  امام  زمان؟جع؟ با 
 فرماید:  دهد. امام علی؟ع؟ می و اخالق قرار می

کسی را بناحق نکشند،   یعت میها با آن حضرت ب آن کنند؛ مثاًل  که مسائلی را رعایت  کنند 
ند، به منزلی هجوم یشخص محترمی را هتک حرمت نکنند، به مسلمانی فحش نگو

کسی را به غ کسی یهای الغر و ضع ر حق نزنند، مرکبینکنند،  م را سوار نشوند، راه را بر 
له نکنند، امانت را یمی ظلم نکنند، راهی را خوفناك نکنند، مکر و حیتینبندند، در حق 

که به آن  انت نکنند، خلمیخ کسی  گندم و جو را احتکار نکنند،   ها پناه وعده نکنند، 
کشتن یب نکنند، خونی را بنا حق نریبرد نکشند، شکست خورده را تعق می زند، به 

کم یچ  شخص مجروح اقدام نکنند، متکاى خود را خاك قرار دهند، نان جو بخورند، به ز 
که با کنند، مشك و بوى خوش ببوید و شایراضی باشند، براى خدا آن طور  ند و ید جهاد 

کنند )ابن طاووس،  کثیفی دورى   (. 136: ص1358از 
گواه زشتی  که تاریخ جنگ  با توجه به این های زیادی و خسارت دیدن مظلومان   های بشری 

که این زیبایی های اخالقی همچون محبت محوری، صلح محوری، خوش  است، بدیهی است 
کارگیری سالح  ( و ممنوعیت به9-8:ها، ممنوعیت شکنجه )انسانو غیر نظامی سرارفتاری با اُ 

گرایش، فتح قلبی انسان سلیم و  (؛ می177، ص19: ج1404کشتار جمعی )مجلسی،  تواند زمینه 
: 1379)مجتهدزاده،  تقویت فرهنگ دفاعی را فرهم آورد. از این رو نظریات ژئوپولیتیکی

گسترش حوزه نفوذ»(؛ به عنوان 62ص ها و   زارها و اهرمگیری از اب در بهره« دانش رقابت و 
کسب قدرت و تصرف امور مادی هستند   فرصت که عمدتًا ظالمانه و برای  های جغرافیایی، 
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 1ها عبارتند از: تئوری هارتلند  شوند. این نظریه (؛ دچار چالش می117: ص1385)حافظ نیا، 
کمربند شک  نظریه ننده های هارتلند )مکیندر( ریملند )اسپایکمن( قدرت دریایی )ماهان( 

 (.26: ص 1380اتوتایل، ژئاروید و دیگران، فضای حیاتی ) )کوهن( و

 و پدافندی در جنگ نرم2فندیاقتدار آگیرانه و   یازده: پیش
که می کید داشت، این است   یکی از راهبردهایی  که   توان در پرتو اندیشه االهی مهدوی بر آن تا

>وَّ » فرماید: نه در مقابل دشمنان امر میگیرا یابی به قدرت پیش خداوند متعال به ضرورت دست
ُكْم< ُدو َّ ِه وَّ عَّ ُدو َّ الل َّ ْيِل ُتْرِهُبونَّ ِبِه عَّ اِط اْلخَّ ة  وَّ ِمْن ِربَّ ْعُتْم ِمْن ُقو َّ طَّ ا اْستَّ ُهْم مَّ وا لَّ ِعد ُ

َّ
و در برابر آنان  ؛أ

]برای جنگ[ آنچه در قدرت و توان دارید، از نیرو ]و نفرات و ساز و برگ جنگی[ و اسبان ورزیده 
کنید تا به وسیله آن  (.60 أنفال:« )بترسانید را ها دشمن خدا و دشمن خودتان آماده 

تر به جهت پیشگیرانه بودن قدرت نرم، بر فرهنگ دفاعی  در این رویکرد دفاعی بیش مسلماً  
کید می و  377، ص2ج :1382، شیخ صدوق) درمتون روایی« کما ملئت»گردد. از واژه  تا
که انسان مهدوی از انواع روش (؛ دانسته می156، ص51ج :1404مجلسی،  کارآمد  شود  های 

ح که هم بتواند بر بدنه فرهنگ و اندیشه دشمن  های دشمن( بهره می مشروع )حتی از طر گیرد 
 نفوذ و تهاجم نرم)آفند( داشته باشد و هم در مقابل تهاجمات دارای قدرت باال باشد. 

 دوازده: برخورد با بدترین دشمنان 
ضعم در فرهنگ دشمن شناسی  ،است جامعه کننده اقتدارکه تهدید  هایی  آسیبیکی از 

گمراهان عصر خود  می باشد. بنا بر روایات، تمامی دشمنان حضرت از فاسقان و ظالمان و 
کرد. امام اشا« سفیانی»توان به   ترین دشمنان حضرت می هستند. از مشهورترین و سرسخت ره 

__________________________________   

تواند  آسیا، واقع بین آلمان وسیبریه مرکزی، می -تسلط دارندگان بر منابع انسانی و فیزیکی اور« نظریه هارتلند». بر اساس 1
کند. این دیدگاه توسط جغرافی دان انگلیسی، سر هالفورد مکیندر کنترل  ای مقاله در( sir hal ford makinder) جهان را 

ی در سال  1904در سال  کتاب و  (.5-1: ص1386حافظ نیا منتشر شد )1919وسپس در 
کل . 2 ل به یتما .کند ه مییرا توجو حمله به دشمن به طرف دشمن  حرکتکه توان و استعداد است  یا واژه «آفند» یبه طور 
 (.18-16: ص1392، یدهد )کرباس یل میاساس روح آفند را تشک یشرویپ
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هرگز سر به بندگی خدا فرو نیاورده و مکه و مدینه را ندیده » :فرمایند  باقر؟ع؟ در مورد سفیانی می
 گوید: امام صادق)ع( به من فرمود:  . عمر بن زید می(354، ص52ج :1404)مجلسی، « است

خ و ازرق استسفیانی خبیث» کبود و سر در (. 557، ص2: ج1382صدوق، « )ترین مردم و 
 جای دیگر حضرت فرمودند: 

کند و نقاب زده و شما را وحشت   او ظاهرًا مردی از شماست، و به اعتقاد شما تظاهر می
کرد. او شما را می گاهی   شناسد؛ اّما شما او را نمی  زده خواهد  شناسید ]و از از نیتش آ

که او   دهد و به دام می ندارید[. بنابراین، شما را یکی پس از دیگری فریب می اندازد، 
کار است )  (.763ص :1411طوسی، فرزند زنا

که   ع است  گویای این موضو به هر رو، استفاده وی از دین و علما در جهت اهداف خودش، 
خواهد ابعاد   که اسالم را قبول ندارد، می  وی عالوه بر مخفی نگه داشتن اعتقاد خود، مبنی بر این

کند.فرهنگ دفاعی مردم همچون اعتماد به ب  اورهای دینی را تخریب 
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 گیری نتیجه
برقراری امنیت در محیط به های مختلم، نسبت   دهد بشر به رغم پیشرفت ها نشان می  بررسی

کارآمد یماتیها و تصم استیسحیات انسانی، هنوز به   دچار است. اندیشه زیفاجعه آم و نا
این منازعات، به حیات تواند بشر را از  یکه م، قابل دفاع است فکری فرهنگی مهدوى، تنها نظام

گون نقش دژ و ثغور جوامت را  ها در هجمه که فرهنگ  طیبه سوق دهد. با توجه به این گونا های 
دارا هستند؛ توجه ویژه به آفند و پدافند فرهنگی قبل از دفاع سخت نظامی، شرط تحقق امنیت 

شناختی، الزم است همه مراحل فرایند  پایدار است. به ناچار آدمی به خاطر نقصان و محدودیت
کننده )فاعل(، طراحی دفاع )فعل(، دفاع شونده )مفعول(، سیر  فرهنگ دفاعی، همچون دفاع 
حرکت )استراتژی حرکت(، جهت و هدف حرکت)علت غایی( و سازمان دفاعی)نهاد دفاعی( را 

ع جدی حال و آینده جهان رو، نزا مبتنی بر اندیشه مهدوی قرار دهد. به زعم نویسنده مقاله پیش
کمیت االهی و مهدویت است معاصر، بیش از  .تر از نوع نرم بین فرهنگ غیر االهی با فرهنگ حا

کید می ک این رو تا دفاعی و امنیتی،  های رسانه(، ز فرهنگی )مدرسه، دانشگاه و حوزهشود در مرا
کراتی جهان اسالم به  ویژه در جبهه  به و  گستردهآرام، المانه، عحرکتی های مواجهاتی و مذا

کنند تا در  برای شناخت، تعمیق، طراحی و اجرای آموزهازند و دست یپیوسته   های مهدوی اقدام 
که دشمن در تهاجمات  پرتو آن، تربیت مدافعان در تراز این اندیشه صورت پذیرد.  در این زمان 

در  نماید، مهدی یاوران  ای روی آورده است، الزم میخود به شبیخون و آتش باری رسانه نرم
با تبیین و نشر این  که در این عرصه مادگی و آرایش الزم قرار بگیرندحالت آفند و پدافند آ

توان صحنه جنگ نرم دشمن را علیه آن تغییر داد. با  های االهی و عقل پسند، حتی می مؤلفه
از سرزمین  های مستعد از جوامت مختلم، حتی  این نگرش مسئله شناسایی و جذب انسان

تواند از بهترین مصادیق جهاد نرم به  ها برای اندیشه مهدوی، می مخالفان و تربیت مدافعانه آن
  عقبه فکری دشمن است.
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