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چکیده
بهه رر نو آمهاد ی و اقتهدار در برابر تهها د دنههما،آمهاد ی و قهدر داهاعی فتهه مینههود کهه ا ملففههرهای قهدر ناها رهای
سهیاسهی دینی و غیر دینی محسهو مینهود ،و اسها رر ونه یشهرا ،،توسهعه و ماابهه اسه،ا ا ایا رو رمگان در صهدد تاو ی،،
تکامل و تجهیز رمه انبۀ سها مان دااعی خو یش برآمدهاندا چرا که حفظ مو ودی ،،تمامی ،ارضهی ،اسهتاال و آ ادی ایشهان
در سهایه ایا امر مهد تأمیا مینهودا امری بسهیار مهد که آیا قرآن کرید بدان امر و تأکید نمودهاسه،ا فاا ایا نونهتار با رو
ا
توصهیفی -تحهیهی و تفسهیری به بررسهی اهسهفه و ودی آماد ی و قدر دااعی ا نگاه قرآن با رو یکرد تفسهیری عالمه طباطبائی
رداختهاسهه ،که یااتهرای ایا ژورش بدیا نههرا اسهه،ا آماد ی و قدر دااعی سهها وکارم مبنایی ،حیاتی ،عاهی ،اطری،
نهرعی ،مسهتمر و یشنیا داا و هاد نهمرده مینهودا و ناش ملثری در ایجاد ررب و تر در دنهما دارد و نیز رابطه مسهتاید
بیا آن و بها دارنهد ی و ود دارد کهه ررچهه میزان آمهاد ی و اقتهدار داهاعی اازایش یهابهد بهه رمهان میزان سههطب بها دارنهد ی رد ارتاها
مییابدا رمچنیا با باال راتا سههطوا آماد ی و قدر دااعی میزان غااهگیر نههدن قوای مسهههب و مداان ناا اسههالمی کارش
مییابد و اه به صهفر میرسهد و در نهای ،آماد ی و قدر دااعی رمه انبه عامل مهمی در حفظ دیا و نهعائر افهی و صهیان،
ا
ام ،اسهالمی میبانهد که در دید اه عالمه طباطبائی مهدتریا اهسهفه و ودی و ردف نهایی ا آماد ی و قدر دااعی اسه ،و
اررا  ،عد غااهگیری و با دارند ی ارداف میانی و ابزاری برای رس هیدن به ردف مطهو و نهایی -حفظ دیا و نههعائر افهی و
ام ،اسالمی میبانندا

واژگان کلیدی :داا  ،اهسفۀ و ودی ،آماد ی دااعی ،قدر دااعی ،طباطبائی ،قرآن.
(نویسنده مسئو

) Email: f_akbari62@yahoo.com

*
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 .۱مقدمه
ا دیربا تا به حا  ،وامن انسانی اعد ا محدود و سترده ،برای حفظ ان ،بااء ا تما ،
تثبی ،موقعی ،مافی ،ا تماعی و سیاسی خود ،نیا به قدر و نیروی دااعی را احسا نموده و
برای آن تدابیری اندیشیدهاند که بر اسا ماتضیا
با ستر

مانی و مکان ساختاررای متفاوتی دانتهاس،ا

معی ،،سترد ی وامن انسانی ،نکل یری ناا رای سیاسی و حکوم،رای

متعدد ارمی ،و ضرور نیا به آماد ی و قدر دااعی در برابر انوا تهدیدا داخهی و خار ی
ا
مهمو تر شتهاس،؛ تا آنجا که یکی ا کهیدیتریا ملففهرای قدر ناا رای سیاسی محسو
نده ،و در قافب سا مان ناامی ماتدر تحاق یااتهاس،ا حفظ مو ودی ،،تثبی ،موقعی ،و اقتدار
حکوم،را در سایه توان مندی دااعی سا مان ناامی اس ،و ایا امر مهد اختصاص به حکوم،،
ا
مه ،و مکتب خاصی ندارد بهکه رمگان بدان نیا مند بوده و به نحوی در ایجاد ،تحاق ،تکامل،
مدیری ،دقیق و کارآمدی آن کونیدهاندا ناا اسالمی نیز ا ایا قاعده مستثنی نبوده ،بهکه نیا
به ایا قدر دااعی ا سایر ناا رای سیاسی ،حکوم،را و مکاتب بیشتر اس،؛ یرا با برنامهرا
و آرمانرایی که برای بشری ،در نار راته ،دنمنان یادی در برابر قد براارانتهاند ،و با تما
نیرو ،در صدد عد تحاق ایا آرمانرای افهی و انسانی رستند.
قرآن کرید نیزکه کتا

ند ی و سعاد بشری اس ،به ماوفه آماد ی وکسب قدر دااعی

عنای ،و ارتما ویژه دانته و بدان امر نمودهاس ،،و ا مومنان می خوارد خود را به باالتریا مرتبه
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ایمان سالا نگ بر یرید و آن اه دسته دسته یا رمه یکباره امتفق (برای هاد) بیرون رو ید (نساء/
)71ا
بررسی آیا اوق نشان میدرد که خداوند با ایا مسأفه ارتما

دی دانتهاس ،و در کنار ایا

اراخوان اهسفه آن نیز مطرا نموده اس ،که ایا ژورش در صدد اس ،با رو توصیفی – تحهیهی

فلسفۀ وجودی آمادگي و قدرت دفاعي در قرآن با  /...محمدرضا ابراهیمنژاد ،فاطمه اکبری و عنایت شریفی

9

ا
و تفسیری ،به بررسی اهسفه و ودی قدر دااعی ا منار قرآن با تأکید بر اندیشه عالمه طباطبائی
رداخته و به سلاال

یر اسخ دردا

اففا اهسفۀ و ودی آماد ی و قدر دااعی ا منار قرآن چیس،؟
ا
ا رویکرد تفسیری عالمه طباطبائی به ایا مسأفه چیس،؟
دربارۀ یشههنۀ ایا تحایق تاکنون به دفیل ایگاه و ارمی ،آن ،اعافی،رایی در قافب کتا ،
ماافه ،ایاننامه و ااا ا منار قرآن و اسال انجا ندهاس ،که میتوان به موارد یر اناره نمودا
ا
مااالتی رمچونا «نگاری به ضرور و د نیرورای مسهب ا منار منابن روایی و قانونی»
تأفیف صادق ارا ی  -مجهۀ حصون ،اییز  ،1384نمارۀ  5که به ضرورر آماد ی دااعی در آیا
و روایا بدون اناره به اهسفه آن رداختهاس،؛ «مبانی و اصو دااعی مهوری اسالمی ایران ا
منار قرآن کرید» تأفیف رضا یدافهی -نشریۀ مطافعا دااعي استراتژیك ،بهار  ،1399دوره ،18
نماره  79که مبانی دااعی و اهسفه و ودی هاد و داا را مورد بررسی قرار دادهاس ،،نه مبانی
قدر و آماد ی دااعی را؛ «طراحی افگوی با دارند ی ناامی ا منار آمو هرای دینی» تأفیف عهی
نژاد مهدی ،ودر ی محسا و نجاعی سعید  -مطافعا مدیری ،راربردم داا مهيا اییز
 ،1398دوره  ،3نمارۀ  11که مد با دارند ی اسالمی و نیوهرایی که منجر با با دارند ی مینود
را مورد بررسی قرار داده و به ایا نتیجه دس ،یااتهاس ،که با عنای ،به اینکه دیا اسال حامی صهب
طهبی و احااق حاوق مستضعفان عافد اس ،،در ایا افگو با دارند ی ناامی بیشتر تأکید بر
هو یری ا

نگ و خشون ،دارد و در ایا راستا تفاو آنکاری با حمال

یش دستانه غربیرا

و رمچنیا خشون،طهبی برخی ا ارقهرا و قومی،رای به ظارر اسالمی ا قبیل روه تروریستی
افااعده و داعش ،دارد؛ «تأثیر اقتدار دااعی بر اقتدار سیاسی ا دید اه اما خامنهای» تأفیف اتبافهه
کالنتری ،نشریۀ سیاس ،دااعي ،بهار  ،1396دورۀ  ،25نمارۀ  98که به ایا نتیجه میرسد که ا
طریق قدر مونکي و توان نهضتي ،تهدیدا امنیتي ،منطاهام و ارامنطاهام خنثي مينود و به
رمیا دفیل اقتدار دااعي رمه انبه ضما خنثي کردن انوا تهدیدا سخ ،،نر و رونمند ،باعث
اقتدار سیاسي ناا

مهورم اسالمي ایران در سطب منطاه و هان ندهاس ،که رمۀ ایا آثار
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بسیار ار نمند و غنی رستندا وفی اثری مستال در با اهسفه و ودی آماد ی دااعی ا منار قرآن
ا
با رویکرد تفسیری عالمه طباطبائی نگانته نشده اس،؛ فاا نونتارحاضهر با ایا ردف ،اوفیا اثری
اس ،که به تبییا و بررسی اهسفه و ودی آماد ی و قدر دااعی ا منار قرآن با رویکرد تفسیری
ا
عالمه طباطبائی می ردا دا

 .۲مفهومشناسی
داا در فغ ،به معنای یر آمدهاس،ا ا بیا بردن با قو (راک؛ ابامناور،ج8ا  ،)87رد
کردن و بر رداندن ،کوچ کردن ،حمای ،و یاری کردن (راک؛ افزبیدی ،بیتا ،ج 11ا )115ا راغب
ا
مینویسدا ا ر با حرف (افی) متعدی نود در معنی دادن و رساندن اس ،و ا ر با حرف (عا)
ا
متعدی نود در معنی (حمای )،اس،ا
داا انوا مختهفی دارد که عبارتند ا ا داا ا تماعی ،انی و حیاتی ،مافیِ ،عرضی و ناموسی

و داا ا استاال و آ ادی در برابر استعمار ران و متجاو انا رمۀ انوا داا  ،ا نگاه رمه انسانرا
و اسال مشرو  ،ضروری و وا ب رستند (راک؛ طارری خر آبادی1368 ،ا 49؛ بهشتی

دامغانی1391 ،ا )24ا رر چند که در ایا کار نامالیماتی رد محتمل باند؛ مگر اینکه در ایا میان
خطری قطعی و یاینی در کار باند که با و ود آن خطر ،دیگر داا و کونش ملثر نباند؛ در آن
صور مینود داا را تعطیل کرد (راک؛ طباطبائی ،1390 ،ج 18ا )279ا
معاد اارسی کهمه «داا » دااند اس ،که به دو صور عامل و غیر عامل قابل تحاق اس،ا
افف) دااند عامل که رمان نگ دااعی رو در رو با دنما متجاو به حرید مر ی ،استاال
و آ ادی ،ان ،ما و نامو مسهمانان صور می یردا
) دااند غیرعاملا رنر عهد داا بدون اسهحه میباند و در آن ا آمو هرا و دستورافعملرای
عهمی و رونمندانه ،رمراه با بکار یری ابزار آال و اناوریرای نویا ه ،اازایش کارآمدی،
ا
ایمنی ،کارش آسیب ایری و تهفا در مان نگ و کال حوادث سهمگیا غیرمنتاره استفاده

فلسفۀ وجودی آمادگي و قدرت دفاعي در قرآن با  /...محمدرضا ابراهیمنژاد ،فاطمه اکبری و عنایت شریفی

11

مینود (راک؛ الفی ارارانی1390،ا )9ا به دیگر سخا آیاتی که بر کسب قدر دااعی امر
میکنند دعو به داا غیر عامل اس ،و در ماابل آیاتی که به هاد و داا در برابر دنما امر
میکند داا عامل میباندا
با دارند ی؛ ایا مفهو ا منار فغوی ا مصدر «با دانتا» به معنای منن کردن ،هوی کسی
یا چیزی یا کاری را راتا اس( ،راک؛ عمید1374،ا ج2ا 115؛ درخدا ،1377 ،ج 5ا )222ا
در بان انگهیسی واژۀ ( )Deterrenceبه معنای با دان ،،منن (راک؛ آریان ورکانانی،1374 ،
ج 1ا  ،)586و ایجاد تردید ا طریق تر و تهدید (راک؛ حیید1378 ،ا ص )135آمدهاس،ا در
عهو سیاسی به معنای یشگیری و خودداری نخص ،کشور و یا حکومتی ا انجا حرک ،و
اعافیتی بر عهیه دیگری به دفیل تر  ،وحش ،،ترور و تهدید اس،ا در واقن با دارند ی ،روان و
اراده دنما را ردف می یرد و آن را سس ،و فر ان میکند و ا رر ونه اقدا عمهی با میداردا یرا
دنما به ایا نتیجه میرسد که رر ونه کنش او واکنشی دردناک ،رنج آور،آسیب ننده ،خسار ا،
سترده و غیر قابل بران را به بار میآورد (راک؛ ریفیتس1388 ،ا )163 - 165ا
در واقن با دارند ی ،ناظر به راربرد منصرفسا ی اس ،که به قصد هو یری ا انجا عمهی
مشخص صور می یردا و با سیاس ،ا بار تفاو داردا رد اقدا غیر قابل قبو طرف و رد
تهدید به تالای طرف با دارنده ،با توسل به نیوهرای ناامی ،اقتصادی ،دیپهماتیک و ااا صور
می یرد بر ایا اسا با دارند ی میتواند در مینهرای مختهف و به نیوهرای متاارن و غیرمتاارن
هوه ر نود (رمان).

 .۳مبانی نظر ی
 .۱-۳دفاع امری فطری
داا ا امور طبیعی و اطری بشر اس،ا یرا در درون رمه مو ودا یک نیروی اطری ،اصیل
و غریزی تح ،عنوان انگیزه داا و راتار دااعی ا حیا خود در برابر خطرا به ودیعه نهاده
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ندهاس ،که رر اه خود را در معرض نابودی ،تجاو و تصاحب سایریا بینند ،به صور غریزی،
ا راربردرایی متنو رمچون حمهه ،ریز و استتار بهره می ویند که خداوند به طور غریزی در
آنها قرار دادهاس،ا
انسان نیز به تبن میل غریزی و اطری ،و نیز به دفیل برخورداری ا مورب ،عال ،بان،
استعدادرای متنو  ،ارص ،تربی ،اخالقی و متناسب با عوامل خطرآاریا انسانی و غیرانسانی،
مجموعه نرایط ،مختصا

غراایایی ،آ و روایی ،نخصیتی و روانی ،مانی و مکانی ،موقعی،

استراتژیک و ژئو وفوتیک نیوهرای دااعی خاص را در یش می یردا
ا
عالمه طباطبائی مینویسدا «طبیع ،و ودی ،به خودی خود مجهز به قوه و ادواتی نده که با
ا
آن ا خود داا میکند؛ چون مفطور به حب و ود اس ،،اطرتا و ود را دوس ،میدارد و رر
چیزی که حیا او را تهدید میکند به رر وسیهه که نده و حتی با ارتکا قتل و اعدا  ،ا خود دور
میسا د و به رمیا ه ،اس ،،که ریچ انسانی نخواری یاا ،که در وا کشتا کسی که
میخوارد او را بکشد و ز کشتنش چارهای نیس ،نک دانته باند ،و ایا عمل را ائز نداند»
(طباطبائی ،1390،ج1ا )436ا اطر  ،فزو داا ا خود و متعهااتش را به ردن بشر انداخته و
افها کردهاس،؛ که اه به نحو نایسته و اه به نحو نانایس ،نمود مییابد (رمان ،ج 4ا )420ا
مبار ه و داا ا سن،رای اری عمومی و ارا یر در بیا مو ودا و انسانرا اس،ا که ایا
سن ،اطری به خداوند متعا با می رددا چرا که خدای متعا تمامی مو ودا را به قوه و نیروی
داا مجهز ساخته ،تا در برابر دنمنانشان ا خود محااا ،کنند ،تا در محیطی اما و عاری ا
اساد و بیعدافتی و ظهد ،مسیر سعاد و تکامل خویش را طی نمایدا بنابرایا ال مه حیا اما و
سعادتمند در رو آماد ی رمه انبه اس،؛ بر رمیا اسا

آدمی باید رمواره مراقب باند ،و

یشبینی را ،تدارکا و ابزاررای ال را ارارد نماید تا رنگا خطر غااهگیر نشودا چون مبار ه،
قتا و نگ امری دائمی و مستمر نیس ،و اه رخ میدرد و ما مشا ،ماطعی را برای راحتی
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دائمی تحمل میکنیدا اما آماد ی دااعی امری دائدافوق ،اس ،و باید رمیشه در باالتریا سطب
رونیاری و دااعی قرار دانته بانید (رمان،ج 14ا )385ا

 .۲-۳متعلق امرالهی
ررچند که داا امری اطری اس ،،اما اسال نیز به آن امر میکندا یرا دیا اسال و دستوراتش

منطبق بر اطر انسانرا میباندا ﴿فأقِم وجهك لِل ّدي ِن حنِيفا فطرةَ ِّ
ِ
يل
َ َ
َ
اَّلل الّىت فَطََر َ
الناس َعليها ،ال تَبد َ
لق ِّ
ِْلَ ِ
ين ال َقيِّم( ﴾..رو )30 /ا
اَّلل ذل َ
ک ال ّد ُ

ا
عالمه طباطبائی مینویسدا در حایا ،خداوند ا یک سو خها ،آدمی او را برای ایا ایر

آماده ساخته اس ،و ا سوی دیگر دیا را اسخ وی نیا رای اطری انسان قرار داده و ناریا و راه
حلرای منطبق ،ردسو ،دقیق و امن برای ند ی ارائه میدرد (راک؛ آفوسی1415،ق ،ج11ا
)41ا بدیا ونه بیا عباد و اطر

یوند و یوستگی اس،ا معبود رمان ااطر و عابد رمان مفطور

اس ،،و اطر بند ان بر عباد ااطر ررنمون میباندا حاصل آنکه اطر در کل هان و در
رمه ابعاد آن سرای ،دارد و بیا آن دو رمارنگی بوده و بهکه یك اطر واحد اس ،که به ماتضای
بود (واحد) در کل آارینش و در مااطن و مراتب آن و ا مهه در انسان حضور دارد» ( وادی
رمان ِ
آمهی ،بیتاا )87ا

بدیا رو دیا اطری در قرآن به آماد ی دااری مداو در برابر دنمنان امر میکند؛ یرا وامن
انسانی متعدد ا مجموعهای ا ااراد با ویژ یرای متنو که به مناور حفظ مناان خویش رد رد
آمدهاند متشکل ندهاندا دیری نمی اید که یک ا تما به مناان ا تما دیگر طمن میور د ،در
نتیجه کشمکش بیا دو ا تما نکل می یرد ،و با تما توان خود برای نکس ،طرف ماابل تال
میکنندا بنابرایا دا  ،مبار ه و تجاو سر مینی امری ریز نا ایر در وامن بشری ا ابتدا تا به
اکنون می باند که مسبب نگرای کوچک و بزرگ و خسار ا ندهاندا در واقن نگ و داا
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امر قهری اس ،چراکه در انسان اطرتا ابزار داا رمچون غضب ،ند  ،نیروی تعال و تفکر قرار
داده نده که خود دفیهی بر ا تنا نا ایری وقو

نگ اس( ،راک؛ طباطبائی ،ج 9ا )116ا

بنابرایا به حکد اطر  ،بر وامن اسالمی ارض اس،ا در رمه حا  ،تا آنجا که در توان دارند،
خود و وامن نان را در حد توان ناامی بافاوه و باففعل دنما مجهز نمایند بدیا سبب خطا
در آیا اوق عا اس،ا یعنی کل مسهمانان ،اعد ا مرد و ن ،یر و وان تکهیف دارند اسهحه به
دس ،یرند ،و ا حرید اسال و مسهمیا داا کنندا بنابرایا ا با مادمه وا ب ،بر رمگان ال
اس ،که آمو

کاای ببینند و به آماد ی ال دس ،یابند (راک؛ رمان ،ج 9ا )115ا

دس،یابی به ایا سطب ا آماد ی مستهز اطالعا دقیای ا ارداف و توان ناامی باففعل و
بافاوه دنما و رصد دقیق آن می باند تا مواای ،بزر ی را برای سپاه اسال ارارد آورند ،و دنما
متجاو را خوار و خفیف نموده ،و به عاب براندا و بافعکس عد آماد ی عامل نکس ،و
سرااکند ی ملمنان مینودا

 .۳-۳آمادگی دفاعی پیش نیاز جهاد
ا نار عاهی و ود مادما ماد بر تحاق رر امری اس،ا به عبار دیگر تحاق درس ،رر
امری در رو ارارد آوردن مادما و یش نیا رای آن میباند یرا تا یش نیا رای امری طی
نشود آن امر یا به سرانجا نمی رسد و یا نتیجه عکس میدردا که بر اسا قاعده «کهما حکد به
افعال حکد به افشر » (انصاری1426،ق ،ج1ا  )598ااه اسالمی تهیه مادما را ار با مادمه
وا ب ،وا ب میداند مثل وضو برای نما ااا (راک؛ ااضل فنکرانی ،1381،ج 4ا )346ا
خداوند در با

ِ
استَط َْعتُ ْم ِم ْن قُ َّوةٍ َوِم ْن ِرَب ِط
کسب آماد ی دااعی میارمایدا « َوأَعدُّوا ََلُ ْم َما ْ

اْلَْي ِل» که واژه «إعداد» به معنای ارارد آوردن تفصیهی و دقیق رر چیز اس( ،راک؛ مصطفوی،
ْ
ا
 ،1368ج8ا )49ا عالمه طباطبائی در معنای إعداد مینویسدا رمۀ انسانرا برای رسیدن به ارداف
خود باید ابزاررا ،وسایل و برنامهرایی را تدارک ببینند تا به واسطۀ آن به ارداف خرد و کالن خویش
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نائل آیند؛ که ا ر ا قبل مهیا نکنند ،رسیدن به مطهوبشان غیر ممکا خوارد بود؛ به ایا مادما ،
إعداد فته مینودا مانند تهیه کردن ریز و کبری ،برای تهیه آتش ،و نیز مانند تهیه آتش برای طبخ
غاا و کهمه «قوه» نیز به معنای تما چیزرایی که با و ود کار معینی ا کاررا ممکا می رددا
ایا واژه در نگ به معنای رر چیزی اس ،که نگ و داا با آن امکان ایر اس ،،ا قبیل انوا
اسهحه ،مردان نگی با تجربه و دارای سوابق نگی و تشکیال ناامی (راک؛ طباطبائی،1390 ،
ج9ا  ،)114بود ه ،کمک مافی مردمی ،وحد و یکپارچگی ،آمور ناامی نان ،ظارر سا ی،
خضا کردن ،نیوه رای تبهیغی رمچون تبهیغ و سرود (راک؛ قرائتی ،1388 ،ج3ا )344ا واژۀ
قوه ،واژۀ ر معنایی اس ،که نه تنها وسائل نگی و سالارای مدرن رر عصری را در بر می یرد،
بهکه تما نیرورا و قدر رایي را که به نوعی در یرو ی بر دنما اثر دارد نامل مینود ،اعد ا
نیرورای مادی و معنوی (راک؛ مکار نیرا ی ،1371،ج7ا )222ا
ایا آیه ،بیانگر یک اصل ا تماعی اسالمی رمواره نو و نده اس،ا یعنی رد مسیر ما را در
انته ،حا و آینده ،بر اسا ماتضیا

مانه و نرایط مشخص میکند و در رمۀ مانرا میتوان

ایا حکد را با تو ه به نرایط مانه ا رایی نمود (راک؛ مطهری1367،ا  )93بنابرایا آماد ی و
تجهیز به آنچه داا و هاد قوی و مواق را رقد می ند امری حتمی ،عاهی و رمیشگی اس ،یرا
ارارد آوردن انوا تجهیزا سخ ،اازاری و نر اازاری و رونمندسا ی در حیا داا و هاد امری
سخ ،و اه غیرممکا اس ،که نکس ،را به دنبا داردا دای ا ایا مسأفه خود آماد ی دااعی
نیز کارکردرای مهد یادی دارد که یکی ا آنها تضمیا مواای ،هاد و داا اس.،

 .۴-۳مردمی بودن آمادگی دفاعی
آماد ی وقدر دااعی یک امر عمومی و ارا یر و نامل کل ااراد امعه اس ،و اختصاص به
نهاد و تشکیال خاصی ندارد بهکه بر رمگان ارض اس ،که که خود را به آنچه برای مبار ه با
دنما ال اس ،تجهیز کنند یرا رر چند حکوم ،توان تأمیا رمه امکانا و تجهیزا و
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مکانسیدرای دااعی را دارد اما در نرایط خاص و حسا

اراتر ا نیرورای تربی ،یااته خویش

نیا مند بسیج مردمی برای تأمیا نیروی انسانی خویش اس ،،و ا سوی دیگر در صور تجاو
دنما متخاصد مناان تک تک ااراد امعه به خطر می ااتدا ا ایا رو رمه در حد توان خود باید
ایا آماد ی را در خود ایجاد کنندا در حایا ،قرار راتا نیرورای مردمی در کنار نیروی دااعی
حکومتی دژ دااعی قوی در برابر دنمنان اس ،و تجربه تاریخی ثاب ،نمودهاس ،که اتحاد بسیج
مردمی و نهادرای ناامی مواای،را و یرو یرای بزر ی را رقد ده اس ،و بافعکسا
ا
ا ایا رو عالمه طباطبائی در ذیل آیۀ 60انفا مینویسدا دنما مناان یک امعه اسالمی
دنما مناان تمامی ااراد اس ،،و بر رمه ااراد اس ،،که قیا نموده و دنما را ا خود و ا مناان
خود دان درند ،و باید برای چنیا رو ی نیرو و اسهحه یر سر دانته بانند ،تا بتوانند مناان خود را
ا خطر دس،برد دنما نگهدارند ،چرا که ارهای ا ذخیرهرای دااعی رس ،که تهیه آن ز ا
عهده حکوم،را بر نمیآید ،و فیکا ارهای دیگر رد رس ،که مسئو تهیه آن خود اارادند ،چون
یادی باند به ااراد مرد محتاج اس ،،س مرد

حکوم ،رر قدر رد نیرومند و دارای امکانا
ا
رد به نوبه خود باید قبال انون نگی را آموخته و خود را برای رو مبادا آماده کنند س تکهیف «و
اعدوا» ،تکهیف به رمه اس( ،راک؛ طباطبائی ،1390 ،ج9ا )115

 .۴فلسفۀ وجودی آمادگی دفاعی از نظر قرآن
خداوند متعا حکید اس ،و ال مه حکم ،افهی غای،مندی در آنچه که بدان امر یا نهی
میکند میباند؛ یعنی یا در آن تأمیا مصافحی یا دان مفاسدی مستتر اس ،که ا

مهه ایا اوامر

امر به آماد ی و اقتدار دااعی اس ،که به یایا ارداف ،غای ،و اهسفهای درآن فحاظ ندهاس ،که
عبارتند ا ا
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 .۱-۴ارهاب و ترساندن
اررا ا ماده «ررب» به معنای تر و خوف با دوراندیشی و احتیاط و اضطرا اس( ،راک؛
افراغب االصفهانی 1412،ه ،ج 1ا )366ا بنابرایا اررا بر دو اصل ایدار اس،ا یکی دالف ،بر
خوف دارد و دیگری دالف ،بر دق ،و خف ،دارد (راک؛ ابا اار 1399 ،ه،ج 2ا )447ا در عرصۀ
هانی و تعامل بیاافمههی فتگو و استدال و دیپهماسی رمیشه کارسا نیس ،و در بعضی موارد
باید با قدر و تهدید وارد میدان ند و در ماابل دنما بیمنطق و متجاو ایستاد (راک؛ قرائتی،
 ،1388ج3ا  )345ا ایا رو برای حفظ مناان باید در کنار دیپهماسی باید ا اقتدار ناامی
اوقافعاده بهره برد؛ یرا قدر دااعی قوی ،اوق تصور دنما ،ارا یر و به رو  ،فشکری قوی به نا
تر

و رعب به دنبا میآورد که در حایا ،ا بعد روانی بر دنما تاثیر می اارد و طرا و
یانباری آن میکارد.

برنامهرای دنما را ناش بر آ میکند و یا به تعویق میاندا د و یا ا ند
ا
ِ
اْلَْي ِل) چنیا مینویسدا
استَط َْعتُ ْم ِم ْن قُ َّوةٍ َوِم ْن ِرَب ِط ْ
عالمه طباطبائی در تفسیر (وأَعدُّوا ََلُ ْم َما ْ
ردف برخورداری ا قدر و تسهیحا و اازایش آ اری ر می و ور ید ی نگی سربا ان (تُ ْرِهبُو َن
بِ ِه َع ُد َّو َِّ
ين ِم ْن ُدوِنِِ ْم) یعنی ایجاد رعب و تر در د دنمنان خدا و مرد
اَّلل َو َع ُد َّوُك ْم َوآ َخ ِر َ

امعه

اس ،تا آنها را سر ایشان بنشاندا بنابرایا اررا  ،یک نیروی دااعی قوی اس ،نه مها د وآغا
کننده نگ؛ قصد آ ادی بخشی اس ،نه تجاو به دیگران؛ هوفهرایش به سم ،دنما نشانه و
در سینه دنما ارو میرود نه دوس،؛ اسدار مناان خویش باند نه بیگانه و سرانجا  ،ارتشی در
کنار مرد و دو به دو آنها نه رویاروی آنها اس( ،راک؛ طباطبائی ،1390،ج 9ا )114ا
بنابرایا ردف آماد ی و اقتداردااعی در سطوا حکومتی و مردمی با ردف انداختا اررا و
تر د و ان دنما اس ،،تا ملمنان ا یوق استعمار ران و مستکبران منطاهای و هانی ررایی
یابند و در قافب ام ،واحده با تما توان و امکانا حااط مناان و مصافب خویش بانندا
عه ،ایا امر ایا اس ،که ال مه حفظ مو ودی ،در عرصه بیاافمههی و هانی برخورداری
ا اقتدار ناامی کارامد ،یشراته ،ردفمند ،منسجد ،مستمر ا

ه ،سخ ،اازاری ،نر اازاری
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اس،ا تا به حیا

خویش افبته به صور مستال ،عز مندانه و به دور ا رر ونه تحایر و

سرخورد ی ادامه درد و ایا محاق نمینود مگر اینکه ریمنه و وسع ،دااری و امنیتی آن امواج
سهمگیا تر را بر قهبرای سردمداران کفر و استعمار مستوفی نموده و فر ه بر روا و روانشان
بیفکندا به تعبیر دیگر فشکر اررا عامل مهمی برای حفظ امنی ،و مناان حکوم ،اسالمی را در
سطب داخهی ،منطاهای و بیاافمههی حفظ میباند و ا ایا طریق بهتر میتواند ناش خود را به
عنوان با یگر عرصه منطقای و هانی ایفا نموده و مصافب و مناان مهی و ارامهی خویش را تأمیا
نماید و روابط و تعامل سا نده بر ایه روابط متاابل با سایر کشور را دانته باند که در سایۀ دنما
رراسی کامل ،ایمان ،اعتااد ،ار

رای انسانی و اسالمی حفظ ،تاوی ،و ا رایی و ارا یر نوندا

در واقن توان دااعی ال و ماتدرانه یک عمل یشگیرانه اس ،،که با نناخ ،دسیسهرا و
ناشهرای دنما در انته ،حا و آینده ،یشبینی و طراحی و سا ماندری تدارکا ماابهه با آن
میتوان اررا و تر را به ان آنان انداخ ،و مانن ا برو حوادث و رو یدادرای خسار بار ند
ا ایا رو ماا معاد رربری نیز میارمایدا «در دنیایی که قدر رای ور و ،سهطه ر و دارای
کمتریا وررۀ اخالق ،و دان و انسانی ،حاکد رستند و ا تجاو به کشوررا و کشتار انسانرای
ا
بی ناه ریچ ابایی ندارند ،توسعۀ صناین دااعی و تها می کامال طبیعی اس،؛ یرا ایا قدر را تا
اقتدار کشور را احسا نکنند امنی ،تأمیا نخوارد ند ( https://farsi.khamenei.ir/news-
)content?id=34213ا

 .۲-۴وسعت و دامنۀ هراسافکنی
ررا ااکنی یک تاکتیک ماطعی نیس،ا بهکه یک راربرد مستمر اس ،،که ریچ وقفهای در
آن ایز نیس،ا چون ا یک سو دنمنی دنمنان امرم مستمر و رمیشگی اس ،و دا میان حق
و باطل رمیشه بوده و خوارد بود و ا سوی دیگر دنمنی رمیشه باففعل و مشهود و مهمو و
نناخته نده نیس،ا بهکه اه دنمنی بافاوه ،نانناخته ،نامحسو و در بستر مان و در آینده برو
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ا
میکند ،و یا حا اعهی کشوررا و دوف،را نه تنها بیانگر دوستی و عد دنمنی آنهاس ،بهکه کامال
ردنار و ردسو با ارداف و ااکار ما به نار میرسند وفی ممکا اس ،چند صباحی دیگر خالف
ایا ظارر ونافی خویش عمل نموده و دنمنی بور ند که دیگر ارص ،برای آماد ی و توان دااعی
میسر نیس ،و ال مۀ ایا ایا امر مهد دنما نناسی قوی با تما ابعاد و وایایش اس،ا

ين ِم ْن ُدوِنِِ ْم﴾؛ و کسان دیگری ز آنان را نیز
ا ایا رو خداوند در ادامه آیه میارمایدا ﴿ َوآ َخ ِر َ

به ررا اندا ید که ایشان را نمینناسیدا در واقن ایا نکته را به مسهمانان ونزد میکند که باید
حواستان به دنمنان بافاوه و ش ،رده که رنو دنمنی خویش را آنکار و عهنی نساختهاند و در
ونش نفاق دنمنی میور ند رد باند و ا آنان غاال نشوید ،یرا آنها تنها در ظارر با نما
ا
ردعایده ،رداکر و ردراه بوده (راک؛ ابا ابی حاتد1419 ،ق ،ج5ا  )332و مطهن بر اسرار و نااط
ضعف و قو نما رستند (طبرسی1420 ،ق ،ج2ا )34ا دنمنی اینان بسی خطرناکتر ا دنمنان
آنکار اس،؛ یرا در فبا خودی و تح ،عنوان نیروی اسال و دوس ،ضربه مههک بر ملمنیا
وارد میسا ند و راه حل برخورد عافمهنه ،ماتدرانه و رونمندانه با دنمنان بافاوه ،آماد ی دااعی
در تما مانرا و مکانرا اس ،یرا «آماد ی دااعی باال مو ب تر و اضارا دنمنان آنکار
و نهان خدا و مومنان مینود ،طمن آنان را نسب ،به سر میا و مناان مسهمانان قطن کرده ،و
وادارنان میکند دنمنی خود را نهان نموده و برو ندرند و برنامهرای نومشان را به ا را نگاارند
و عاب بنشینند (راک؛ رنیدرضا ، 1990 ،ج10ا )56ا
بنابرایا ا ر امعه ا اقتدار ال ناامی و کاای نسب ،به دنمنان آنکار و احتمافی خویش
ا
برخوردار باند قطعا اقتدار سیاسی در عرصه منطاهای و بیاافمههی را به دنبا دارد که به بهتریا
نکل و با کمتریا رزینه میتواند امنی ،و حاوق مردمانش را در داخل و خارج مر رای غراایایی،
امنی ،مر رای دریایی ،روایی و مینی و حتی برون مر ی را تأمیا نمایدا و ود مرد و ناا
سیاسی رونیار و با اقتدار ،مو ی ا تر و نگرانی را بر د رای دنما میااکند و آنان را ا راتار
تجاو رانه با میداردا
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 .۳-۴صیانت از غافلگیرشدن
غااهگیری در فغ ،حافتی اس ،که در اثر حمهه بی خبر نخصی به نخص دیگر یا دیده ندن
نهخصی در حا انجا عمهی غیر منتاره به و ود میآید (راک؛ درخدا ،1377 ،ج8ا  )112و در
اصطالا ناامی عبار اس ،ا وارد ساختا ضربه به دنما در مان ،مکان و حافتی که انتاار
وآماد ی ایر و واکنش ال عهیه آن را ندانته باند (راک؛ رستمی1386 ،ا )249ا
ررچند که اصل غاال یری ا نیوه و رو رای تاکتیک ناامی اس ،اما به دفییل اینکه راه
میانبر برای یرو ی اس ،،ارمی ،اراوانی داردا مخصوصا مانی که با ترکیبرای مختهفی ا
نهانکاری ،سرع ،،اریب ،منحصر به ارد بهودن و هسار تاوی ،ردد ،میتواند تعاد قدر
ا
را قاطعانه ابه ا کند و راه دس،یابی به یرو ی را با تالنی بسیار کمتر ا حد تصور رموار نماید
(راک؛ کافینز ،تر مه کور

بایندر )72 ،1388،چراکه دنما ا طریق غاال یری به دنبا

یرو ی سرین و اتب آسهانتهر مهواضن مورد نار خود ،بررد دن تعاد روحی دنما ،ایجاد
نارمارنگی و آنفتگی سا مانی ،بران کمبود نیرو و امکانا و به دس ،راتا ابتکار عمل اس،
(راک؛ معی ا نو یسند ان)15 ،1380 ،ا
قرآن کرید به اصل غااهگیری اناره نمودهاس،ا و به ملمنان می ارماید در رمه حا و نرایط
حتی در حا نما نیز باید آماد ی خود را حفظ کنید یرا کوچکتریا غفه ،نما دنما را به

حرک ،وا می داردا ﴿ولْيأْ ُخ ُذوا ِحذْرهم وأ ِ
ِ
َسلِ َحتِ ُك ْم َوأ َْمتِ َعتِ ُك ْم
ين َك َف ُروا ل َْو تَ غْ ُفلُو َن َع ْن أ ْ
َُ ْ َ ْ
ََ
َسل َحتَ ُه ْم َو َّد الَّذ َ
فَ يَ ِميلُو َن َعل َْي ُك ْم َم ْي لَةً َو ِاح َدةً  ﴾...آنها باید وسایل دااعی و سالارایشان (را در حا نما ) با خود

حمل کنند؛ ( یرا) کااران آر و دارند که نما ا سالارا و متا رای خود غاال نو ید و یکباره به
نما رجو آورند (نساء)102/ا
یرا غفه ،انسانرا را به استضعاف کشانیده و با و ود غفه ،،دیگر قدر معنا ندارد (راک؛
طباطبائی ،1390 ،ج5ا  )51و غفه ،و رر ونه سستی و ارما کاری ناطۀ ماابل رونیاری اس،
که در اه نفوذ و ضربه دنما اس،ا ا آیه ایا نکا به دس ،میآید که باید در رمه حا  ،رونیاری
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ْ ْ
ال و ود دانته باند ،ا
حتی نما نباید مسهمانان را ا خطر دنما غاال کند َ«و ف َیأخاوا
َ
َا
أ ْس ِه َح َته ْد» ،ا آر ورای دنما ،آ اه بانیدا َ«و َاد اف ِا َیا» ،با رونیاری ،باید ا امکانا ناامی و
َ
َ
ا
اقتصادی حفاظ ،کردا «أ ْس ِه َح ِتک ْد َو أ ْم ِت َع ِتک ْد» ،غفه ،ا ام ،اسالمی ،نبیخون کفار را در
ََْا َ
واحدة» رر سخا و برنامه و حرکتی که مسهمانان را غاال کند ،امی اس،
یخوارد دان،ا «میهة ِ
َا
ََ َ َْ َ
در ه ،ارداف و خواستهرای دنماا َ«و َاد اف ِا َیا کفروا ف ْو تغفهون» ،در ریچ حافی ،ر منده نباید
ْ
ا وسائل حفاظتی دور باند ا
حتی ا ر اسهحه ندارد ،ره بر تا دانته باندا«خاوا ِحا َرک ْد» (قرائتی،
 ،1388ج 2ا )148ا
نناخ ،نااط ضعفف و ران نواقص و کاستیرا ،مناطق حسا

و رخطر ،تو ه به مان و

رصد فحاهای دنما ،یر آورد کردن کردن تاکتیک و تکنیکرای دنما و رونیاری صد در صدی
امری ال  ،حتمی اس،ا یرا دنما بیکار ننشسته و نمینشیند و رر فحاه ممکا اس ،با کوتاری
و غفه ،ما ا یک امر زئی ا انوا غاال یری استفاده نماید؛ یرا ،ایا اصل به فحاظ عامل و
چگونگی آن ،دارای انواعی اس ،که میا منطاۀ در یری نو

هسهتهر

و آرایهش دنما و

امکانا و مادورا خودی ،ا رای رر یك ا آنها را تعییا و دیکته میکندا کاملتریا و مواقتریا
نکل غاال یری ،ترکیب انوا آن اس،؛ به ونهای که دنما ،ا یک یا رمزمان ا چند نو
غاال یر کننده رمچون غاال یری مانی ،مکانی ،طراحی ،تاکتیکی ،غاال یری و تکنیکی
استفاده کند (راک؛ معی ا نو یسند ان1380،ا )16ا
تنها حربه و عامل ران و دان غاال یری و ود آماد ی تما وق ،در برابر دنما خوارد بودا
در حایا ،یرو ی در رمۀ مانرا ااط و ااط با آماد ی ا رر ه ،امکان ایر اس( ،راک؛
آفوسی1415 ،ه،ج10ا  )24یرا دنما با دیدن آماد ی کامل مومنان و مجهز ندنشان به انوا
سالارای متناسب با مان خودنان متو ه مینود که باید اکر و نی ،حمهه و تجاو به داراالسال
را ا سر بیرون کند و ا ند تر و اضطرا سرینتر تسهید نده و زیه دادن را بپایرد؛ یا ممکا
اس ،با دیدن قدر  ،عام ،و نوک ،مسهمانان ،اسال را بپایرد ،ا کمک کردن به سایر دنمنان
مسامانان خودداری کنند ،و ایا آماد ی امن و کامل یشاالسال اعتبار و اقتدار مومنان را اازایش
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میدرد (راک؛ اخر را ی 1420 ،ق ،ج15ا  )499و راه رر ونه غاال یر ندن را سد مینماید و
ایا یا به دنما افاا مینود که راه نفوذی برای ضربه دن و ود نداردا
دودن غفه ،و غااهگیر نشدن در سایۀ سیاس ،ااری قوی درحو ۀ ناامی و اقتصادی و
اررنگی ،ا رای دقیق ،تال

بیوقفه ،تعییا اوفوی،را ،وحد و رددفی ،ردسویی میدان و

دیپهماسی ،تجهیزا مدرن و به رو اوق تصور دنما ،تکیه بر توان داخهی ،بومیسا ی ابزار
آال نا امی ،عد وابستگی به بیگانگان ،نگاه به درون و مرد  ،احسا وظیفه و مسئوفیا نسب،
به خود و امعه و آیند ان ،نناخ ،دنما اصهی و رریز ا کساف ،و تنبهی قابل تحاق اس ،و
سستی در رر یک ا مصادیق طمن دنما را می نباند و کشور و دوف ،و مه ،را عاب نگاه
میداردا ماا معاد رربری می ارمایندا غفه ،ا دنما بیرونی ،خطای راربردی عایمی اس ،که
دنمنی او را باید اهمید،
ما را دچار خسار خوارد کردا خو  ،باید دنما را نناخ ،،دید ااا
ِ

ناشۀ او را باید تشخیص داد (راک؛ بیانا رربری 93/۴/۱۱در دیدار با اساتید دانشگاهرا)ا

نکس ،بونانه کااران و دنمنان ملمنان ا یک سو در رو ارارد آوردن تجهیزا و تسهیحا
ناامی در باالتریا سطب توان حکوم ،و وامن ،و ا سوی دیگر منوط به رونیاری و آماد ی
ِ
َسلِ َحتَ ُه ْم َو َّد
ْرُه ْم َوأ ْ
﴿ولْيَأْ ُخ ُذوا حذ َ
مجاردان ای سبیل افهه در نبرد با دنمنان خدا و خودنان اس،ا َ
ِ
َسلِ َحتِ ُك ْم َوأ َْمتِ َعتِ ُك ْم فَيَ ِميلُو َن َعل َْي ُك ْم َم ْي لَةً َو ِاح َدةً  ﴾...آنها باید وسایل دااعی
ين َك َف ُروا ل َْو تَ غْ ُفلُو َن َع ْن أ ْ
الَّذ َ

و سالارایشان (را در حا نما ) با خود حمل کنند؛ ( یرا) کااران آر و دارند که نما ا سالارا
و متا رای خود غاال نو ید و یکباره به نما رجو آورند (نساء)102/ا
بر اسا

آیۀ اوق ،یرو ی مومنان و نکس ،دنما مانی محاق مینود که رونیاری در

تما طو نگ توسط مجاردان حفظ نود و سربا ان و مدااعان ،اریب ناشهرای ایاائی و
ا
توطئهرای دنما را نخورند و با توکل بر خدا و تجهیزا خود در باالتریا سطب رونیاری ،دنما
را نکس ،داده و سر ایش بنشانند؛ یرا تجربه نشان داده رر ا نگجو یان رونیاری خو یش را
ا دس ،داده و مواضن خود را ررا کردهاند نکس ،در نگ حتمی بودهاس،ا
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 .۴-۴بازدارندگی
اقتدار دااعی و مهی یک امعه در رمۀ حو هرای ناامی ،سیاسی ،ا تماعی ،عهمی و ااا
عالوه بر اررا و تر دنما ،عامل مهمی برای با دارند ی آنان ا رر ونه حرک ،تها می و
ایاائی میباندا «با دارند ي» یعنی رر یک ا طرایا در یری ،طرف ماابل خویش را بدون به-
کار یری قوۀ قهریه ناامی و تها می بهکه تنها با استفاده ا تهدید و دانتا باالتریا سطب آماد ی
 که ا راهرای ونا ون اقتدار را به دنما تفهید نموده و دنما را به ایا باور رسانده که ررکنش او واکنشی سخ ،و سهمگیا را به رمراه دارد  -دنما را خهن سالا و ناشهرایش را ناش بر
آ نماید ،و ا رر ونه تها د ناامی با دارد (راک؛ قاسمی1383،ا )87ا
در واقن غرض حایای ا تهیۀ نیرو ،تجهیزا و ااا ایا اس ،،که به قدر توانائیشان بتوانند
دنما را دان کنند ،و مجتمن خود را ا دنمنی که ان و ما و ناموسشان را تهدید میکند حفظ
نمایند ،و دنما را ا دنمنیا با دارندا س ملمنان باید در ایا راه مجارده واقعی نمایند؛ یعنی
باالتریا و آخریا حد توانمندی و وسن و قدر خود را در دان دنما به کار یرند (راک؛
طباطبائی ،ج 16ا )151ا ا ایا رو ،ردف ا آماده کردن نیرو ا مهه سالا و تجهیزا  ،ترساندن
دنمنان نناخته و نانناخته خداوند و مسهمانان اس ،که امرو ه آن را قدر با دارند ی مینامندا
به سخا دیگر ،مهیا کردن نیرو برای داا ا حاوق امعه اسالمی و مناان حیاتی آن ،و نشان دادن
نیروی آماده ،تر دنما را به دنبا دارد که خود ،نوعی داا اس،ا نتیجه اینکه مسهمانان در تهیه
سالا و تجهیزا و کسب آماد ی تسهیحاتی و تجهیزاتی باید به اندا های تال کنند که به قدر
با دارند ی منطاهای و هان برسندا یرا با دارند ی منطاهای و کنتر تحرکا

دوف،را و

کشوررای رمسایه و وادار نمودن به تعامل احترا آمیز بر اسا حفظ حاوق متاابل ،ایا یا را به
دنمنان ارامنطاهای مخابره میکند ،که ایگاه ایا کشور در منطاه با ارمی ،،تعییا کننده ،با ثبا
و راین اس،ا ا ایا رو به راحتی نمیتواند معادال منطاه را رر طور میخوارد رقد بزند چون
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حریف و مانعی قوی در ماابل دارد که تحوال

منطاه را رصد ،مدیری ،و کنتر میکند و

کشوررای منطاه نیز به ایا باور می رسند که تبانی با دنمنان ارامنطاهای به ضرر آنها تما مینودا
با دارند ی مانی محاق مینود که یک کشور یا حکوم ،تنها راه داا ا حیاتش را در تجهیز
خود به تسهیحا ناامي یشراتهتر ا سالا دنما ،متناسب با آخریا تکنوفوژی رو و مانه
خویش ،و رر آنچه که در ایا راه ا امور مادی و معنوی نیا اس ،میبیند و قبل ا اینکه خطری او
را تهدید نماید خود را بدان مجهز میسا د تا دنما با روی ،توانمندیرای اوق افعاده آنان رراسان
و متحیر نود و ایا رعب مانن ا تجاو آنان به بالد اسالمی ،مناان مسهمانان ،ان و نامو آنان
در داخل و بهکه خارج بالد اسالمی نود (راک؛ رنیدرضا ، 1990 ،ج11ا )230ا
به دیگر سخا ،امعه اسالمی به ایا باور میرسد که دس،یابي به آخریا سیستدرام ناامي
ضروری و نرط باا در عرصۀ رقاب ،بیاافمههی اس ،و در سایۀ ایا توانمندی و اقتدار ،دنمنان
خود را به خویشتاداری ،مصافحه و ند ی مسافم،آمیز وادار میکند و در رمۀ عرصهرا حرای
برای فتا و ناشی برای ایفا دارد؛ به ونهای که رقبای بیاافمههی در رمه تصمید یریرا نگران
دید اه و نار کشور ماابل رستند و خیا آسودهای ندارند.
با با دارند ی تا حد یادی میتوان اتنۀ دنما را خنثی نمود و میدان و ابتکار عمل را ا او
سهب کرد و ا
نر و توطئۀ دنما دان نمود یرا اتنۀ دنما عواقب یانباری به دنبا دارد تا آنجا که

ُوهم َح ّىت ال تکو َن فِتنَه) (بارها)193
خداوند برای دان آن اذن هاد داده و با بانگ رسا میارمایدا (قَاتِل ُ

«با کفار قتا کنید تا ا اتنه آنان هو یری کرده بانید» س قتا با کفار برای دان اتنۀ آنان اس،
(راک؛ طباطبائی ،ج4ا  )164و امعۀ اسالمی عاری ا اتنه و اساد میتواند در امنی ،و آرامش،
مسیر یشرا ،خویش را برای رسیدن به آرمانرای مادی و معنوی خویش طی نماید .آماد ی
دااعی و با دارند ی استمرار دارد تا انجا که دنما و ناشهرای اتنه و اساد بر انگیز و ود دارد و
بر آن اصرار میور ندا س وظیفۀ حکوم ،،مرد و کل مسهمانان عافد داا رمه انبه،
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توانمندسا ی کامل ،ادامه مبار ه و هادرام ونا ون عهمي و عمهي تا ران اتنه و ایر اسال
اس( ،راک؛ وادی آمهی، 1392 ،ج 9ا )624ا

 .۵-۴حفظ دین الهی و امت اسالمی
دیگر اهسفۀ و ودی آماد ی دااعی ،حفظ دیا اطری  -افهی اس،ا اررا  ،با دارند ی و عد
غاال یری ردف نهایی ا آماد ی دااعی نیس ،،بهکه ردف میانی و ابزاری برای رسیدن به ردای
باالتر اس ،که ناطۀ تمایز اهسفۀ آماد ی دااعی بیا اسال و سایر مکاتب اس ،و آن ،حفظ دیا
اسال و یاده کردن آمو هرای دینی اس،ا به دیگر سخا آماد ی با ردف اررا و تر  ،عد غفه،
و با دارند ی خواس ،رمه مکاتب اسالمی و غیر اسالمی اس ،اما تفاو انجا رونا می نود که
ایا ارداف سه انه در حکوم،رای غیر اسالمی ردف غایی و نهایی تهای مینود اما در اسال و
حکوم ،اسالمی ارداف میان ی و آفی برای رسیدن به ردای نهایی و عافی نمرده مینود که آن
ا
حفظ دیا اطری و افهی اس،ا عالمه طباطبائی مینویسدا «غرض حایای ا تهیه نیرو ایا اس،
که به قدر توانائینان بتوانند دنما را دان کنند و مجتمن خود را ا دنمنی که ان و ما و
ناموسشان را تهدید میکند حفظ نمایندا به عبار دیگر ،که با غرض دینی نیز مناسبتر اس ،ایا
اس ،که به قدر توانائینان نائره اساد را که باعث بطالن کهمه حق و نابودی اسا

دیا اطری

مینود و نمی اارد خدا در میا رستش نود و عداف ،در میان بند ان خدا ریان یابد خامو
ا
سا ند (راک؛ عالمه طباطبائی ،ج9ا )116ا س بر رمگان وا ب اس ،دیا خدا را به طور کامل
به ا دارند و در انجا ایا وظیفه تبعیض قائل نشوند که ارهای ا احکا دیا را به ا بدارند و ارهای
را ررا کنند و به تمامی آنچه که خدا نا کرده و عمل بدان را وا ب نموده ایمان بیاورند (راک؛

ع لَ ُك ْم ِّم َن
رمان،ج 18ا )30ا به رمیا دفیل خداوند بر اقامه دیا امر میکند و میارمایندا ﴿ َش َر َ
ك ( ﴾...نوری)13 /ا اسا دیا بر اطر اس،؛ در نتیجه
ال ِّدي ِن ما َو َّ
وحاً َوالَّ ِذى أ َْو َح ْينا إِل َْي َ
صى بِه نُ َ

توانایی دارد که انسان را در رمۀ اعصار در سراسر رستی به سعاد برساند و تغییر و تنبل نمی ایرد
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ََ
ا ََ
ا ِّ َ
َ
َ َ
افتی اط َر اافنا َ عهیها ااا)ا به رمیا دفیل اقامه دیا مهدتریا
افهه
ِ
(اأقد و هک ِفهدیا ح ِنیفا اطرة ِ
حق قانونی  -انسانی اس ،که خداوند با ارسا یامبران و کتا رای آسمانی ایا امر را محاق
میسا دا ا ایا رو اقامه ادیان افهی وظیفۀ مهد انبیا و مرد اس،ا
حفظ دیا افهی و حفظ ان و ما و نامو مسهمیا در واقن داا ا حق انسانی ،اس،؛ یرا
انسانرا ا حای به نا حیا برخوردارند و نرک به خداوند مو ب رالک انسانی ،،مرگ اطر
و خامو ندن چراغ درون د را مینود و در ماابل ،قتا و هاد ای سبیل افهه داا ا حق
انسانی ،اس ،که حیا مرده را دوباره احیا میسا د و انسانی ،را نده می رداند(راک؛ طباطبائی،
رمان ،ج2ا )66ا

الدين ُكلُّه َِِّ
َّلل فَِإ ِن انْ تَ َه ْوا
ُوه ْم َح َّىت ال تَ ُكو َن فِتْ نَةٌ َويَ ُكو َن ِّ ُ ُ
﴿وقَاتِل ُ
ا ایا رو خداوند به مناور دان اتنه َ
صري﴾ (انفا ا /4و نیز باره ،)193/حفظ اماکا ،باا و نعائر دینی ﴿لَوال َدفْع َِّ
اَّلل ِِبَا ي ْعملُو َن ب ِ
اَّلل
ُ
ْ
فَِإ َّن ََّ َ َ َ
ساج ُد ي ْذ َكر فِيها اسم َِّ
ت ِ
ضهم بِب ْع ٍ ِ
َوات و م ِ
اَّلل كثرياً﴾ (حج )40/و
صوام ُع َو بِيَ ٌع َو َ
ض ََّلُّد َم ْ َ
صل ٌ َ َ
َّاس بَ ْع َ ُ ْ َ
ُ ُ َ ُْ
الن َ
دان اساد ﴿ولَوال َدفْع َِّ
ض لََفس َد ِ
اَّلل النَّاس بَ ْع َ ِ
ض( ﴾...باره )251/به هاد و داا در
ت ْاْل َْر ُ
ُ
َْ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ

برابر دنمنان امر میکند؛ چراکه دنمنی دنمنان خدا ،اسال  ،حکوم ،اسالمی و ام ،اسالمی

ایاننا ایر اس ،و تال میکنند ا مبادی مختهف ارداف خصمانه و خود را عمهی کنند و در ایا
راه ا ریچ تالنی دریغ نمیور ندا
با تو ه به آیا اوق ا ر داا ا دیا مشرو نباند و کااران مسهط نوند ،اتنه به ا میکنند،
اساد را در سراسر یتی با ردف انهدا ناا حاکد بر آن می سترانند و رمۀ عبادتگاهرا و اماکا
دینی ادیان مختهف را نابود کرده و چیزی ز محو دیا و نابودی رستش اهرای یکتا رستان نتیجه
نخوارد دادا چون اقامۀ دیا حای مشرو اس ،داا ا آن نیز حای مشرو خوارد بود (راک؛
طباطبائی ،رمان ،ج 2ا  ،66مخشری 1407 ،ق،ج 3ا )160ا س داا ا ایا حق اطری و
مشرو  ،حای دیگر اس ،که آن نیز اطری اس ،و قائد ماندن دیا توحید به روی ای خود ،و نده
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ماندن یاد خدا در میا ،منوط به ایا اس ،که خدا به دس ،ملمنیا دنمنان خود را دان کند (راک؛
طباطبائی ،رمان؛ رنیدرضا ، 1990 ،ج 11ا .)229

 .۶-۴دفع فساد و فتنه عامل تحقق دین و حاکمیت الهی
دان اساد ،اتنه و حفظ اماکا ماد و باا متبرکه مانی تحاق می یابد که مادما

هاد

مواق ارارد نده باندکه آن آماد ی دااعی رمه انبه اس،؛ چرا به حکد عال یش یری بهتر ا
درمان اس ،و به حکد نر نیز داا ا بیضۀ اسال بر رمگان ارض اس،ا رمانطور که فتید با
رعب و تر  ،رونیاری و با دارند ی تا حدود یادی و اه به طور کامل میتوان در برابردنما
ایستاد و دیا افهی ،سر میا ،مناان و ان و ما را با رزینۀ انی و مافی کمتر حفظ و صیان ،نمود
بدون اینکه نوب ،به نگ ایزیکی برسدا بنابرایا ،مهدتریا اهسفۀ و ودی آماد ی دااعی در ا
او و هاد در ا دو  ،حفظ دیا و اعتااد اس،؛ یرا عمود استاال و آ ادم یك مه ،و ایگاه
ایه
اعتاادم اوس ،و اینکه عنصر محورم ایگاه ایماني مراکز ماربي میبانند؛ یرا بر اسا « ِ
ٌ
َ َ َ َ
َ
َ
ِر ا ی ِح ابون أن َی َتط َّهروا» و بر ایه اصل «اي بیو ٍ ا ِذن افهه ان تران» مسجد و مانند آن رسته مرکزم

تأمیا عااید ،اخالق و عمل به احکا ااهي و حاوقياند .و نیز رمۀ مومنان مکهف به عمران ،آبادانی

و حفظ ایا مراکز میبانند تا مانن شتر اساد و اتنه نوند و دیا افهی بر کل ستره میا حاکد
باند (راک؛ وادی آمهی ،ج11ا )716ا که ا

مهه ایا وظایف آماد ی دااعی اس،ا

بنابرایا حفظ دیا در رو دان اتنه و اساد در رمۀ عرصهراس ،اس ،که رمۀ ایا امور در سایۀ
آماد ی دااعی ویژه با رو رای متعدد و متنو به منصه ظهور میرسد یرا اضل و فطف خداوند
بر ایا امر اس ،که میا خافی ا اساد باند و انسانرا تح ،حاکمی ،افهی مسیر سعاد و
بند ی را طی کنندا چون اساد در میا یعنی انهدا ناا حاکد بر آن اس( ،راک؛ وادی
آمهی،ج۱۱ا  )7۱۱یرا به دنبا اساد مسائهی چون رند و نمو مجدد کفر ،غهبه ااسدان بر میا،
ستر اساد و ظهد ،نابودی مناان و مصافب مرد  ،تعطیل ندن احکا و اوامر افهی و محو آنچه
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مایه آبادانی میا اس ،رخ می درد (راک؛ مخشری ۱۴۰7 ،ق،ج۱ا )۲96ا یرا قرآن میارمایدا

﴿اِ َّن َ ِ
وج َعلوا اَ ِع َّزةَ اَهلِها اَ ِذلّة﴾ (نمل)3۴/ا
فسدوها َ
املُلوك اذا َد َخلوا قَريَةً اَ َ

ا
تال برای دان اساد مختص مان و مکان خاص نیسس ،به تعبیر عالمه طباطبائی اینکه دان

اساد را منحصر در کفار و مان صدر اسال نمایید درس ،نیس،ا بهکه مراد ا دان اساد و اصالا
میا ،مطهق اصالا و دائدافوق ،بودن آن اس ،که در سایه چنیا اصهی ،ا تما را رمواره محفوظ
باقی میدارد (راک؛ طباطبائی ،ج۲ا )۲9۵ا ا ایا رو دان اساد ا میا به نسهی مخصوص و
ا
عصری خاص اختصاص ندارد ،یرا تفضل خداوند نامل رمه هانیان در تمامي اعصار اس،
َ
َ
َّ َ َ
افهه ذو اضل َعهيافعهمیا) (راک؛ وادی آمهی،ج۱۱ا  )7۱۱که هوی رمه یر ندن و
(وفکا
ِ
ٍ
رمگانی ندن اساد را در روی میا می یرد (راک؛ مکار نیرا ی ،۱37۴،ج۲ا )۲۴7ا
ا

مهه مصادیق و نیوهرای آماد ی دااعی به مناور برچیده نمودن اساد و اتنه در امعه و

حفظ دیا افهی تبییا عااید و آمو های دیا اسال در رمه ابوا با بان ویا ،دقیق ،رونا و به
موقن سبب مینود ،ااراد امن ا نار اعتاادی واکسینه نوند و دیا افهی و آمو هرا و قوانیش
حاکد نود و به دنما ارص ،نمیدرد تا عااید ناقص و نادرس ،خود را نشر درند و ناشهرای
ِ
نو خویش را در ارتباط با ملمنان ا رایی کنند و ند ی دنیوی و اخروی آنان را به خطر اندا ندا

بحث و نتیجهگیری
نگ ومبار ه امری رمیشگی در بیا بشری ،بوده و رس ،ا ایا رو آماد ی دااعی در برابر
ا
دنمنان امری عاهی ،طبیعی و مستمر و ا دید اه اسال نرعی و ا دید اه عالمه امری اطری،
عاهی و قرآنی اس،ا ارمی ،آماد ی و قدر دااعی و تأ کید بر آن به دفیل ایجاد رعب و تر در
روا و صفوف دنما ،عد غاال یر ندن ا ناحیه دنما و ایجاد با دارند ی قوی در سطوا
ا
منطاهای و هانی اس ،که در اندیشۀ عالمه طباطبائی ایا ارداف سه انه ابزاری برای رسیدن به
ردف نهایی که رمان حفظ دیا و نعائر افهی و ام ،اسالمی میبانندا افبته نیوهرا و چگونگی
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ا
ندافهه و افزاما تحاق با دارند ی قوی منطاهای و

بیاافمههی نیا مند ژورشرای دیگری اس ،که در ایا ماا نمی نجد.

منابع
1ا قرآن کریما
2ا ابا ابی حاتد ،عبد افرحماا(1419قا)ا تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتما ج5ا
افمحاقا أسعد محمد افطیب افممهکة افعربیة افسعودیةا مکتبة نزار مصطفی افبا ا
3ا ابا اار  ،احمدا (1399ره  1979 -ا)ا معجم مقاییس اللغها ج2ا بی اا دار
اففکرا
4ا ابا مناور ،محمد با مکر با عهیا ( 1414قا)ا لسان العربا ج1ا بیرو ا دار
صادرا
5ا آریان ور کانانی ،عبا

و منوچهرا ()1374ا فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به

فارسیا ج1ا تهرانا سپهرا
6ا آفوسي ،نها افدیاا ( 1415قا)ا روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع

المثانيا ج10ا افمحاقا عهي عبد افبارم عطیةا بیرو ا دار افکتب افعهمیها
7ا بهشتی دامغانی ،ابراریدا ()1391ا دفاع مشروع در فقه اسالمیا قدا مرکز ااهی
ائمه اطهارا
8ا

الفی ارارانی ،غالمرضاا ()1390ا پدافند غیر عامل و تهدیدهای نوینا تهرانا
ایرانا

9ا

معی ا نو یسند انا ()1380ا اصول جنگا تهرانا ژورشگاه تحایاا عهمی
سپاها

10ا وادی آمهی ،عبد افهها ()1 392ا تفسیر تسنیما ج11ا قدا اسراءا
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11ا ____________ا ()1392ا تفسیر تسنیما ج9ا قدا اسراءا
12ا ___________ا (بیتا)ا انسان در اسالما قدا اسراءا
13ا افجوررم ،أبو نصرا (1407قا)ا الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیةا ج 21ا
بیرو ا دارافعهد فهمالییاا
14ا حیید ،سهیمانا ()1378ا فرهنگ معاصر انگلیسیا تهرانا اررنگ معاصرا
15ا درخدا ،عهی اکبرا ()1377ا لغتنامه دهخداا ج5ا تهرانا تیراژها
16ا _________ا ()1377ا لغتنامه دهخداا ج5ا تهرانا تیراژها
17ا افرا م ،اخر افدیاا (1420قا)ا التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)ا ج 15ا بیرو ا
دار إحیاء افتراث افعربيا
18ا رستمی ،محمودا ()1386ا فرهنگ واژههای نظامیا تهرانا ایران سبزا
19ا رنیدرضا ،محمدا ( 1990ا)ا تفسیر القرآن الحکیم (تفسیرالمنار)ا ج10ا بی اا
افهیئه افمصریه افعامه فهکتا ا
20ا __________ا () 1990ا تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)ا ج11ا بی اا
افهیئة افمصریه افعامه فهکتا ا
21ا افزبیدی ،محمد با محمدا (بیتا)ا تاج العروس من جواهر القاموسا ج11ا بی اا
داراففکرا
22ا افزمخشرم ،أبو افااسدا (1407قا)ا الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلا ج1ا
بیرو ا دار افکتا افعربيا
23ا ___________ا (1407قا)ا الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلا ج2ا بیرو ا
دار افکتا افعربيا
24ا طارری خر آبادیا ()1368ا جهاد در قرانا تهرانا و ار
اسالمیا

اررنگ و ارناد

فلسفۀ وجودی آمادگي و قدرت دفاعي در قرآن با  /...محمدرضا ابراهیمنژاد ،فاطمه اکبری و عنایت شریفی
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25ا طباطبائی ،محمدحسیاا ( )1390ا المیزان فی تفسیر القرانا ج16ا بیرو ا موسسه
االعهمی فهمطبوعا ا
26ا ________________________________ا ج18ا بیرو ا موسسه
االعهمی فهمطبوعا ا
27ا ________________________________ا ج5ا بیرو ا موسسه
االعهمی فهمطبوعا ا
28ا ________________________________ا ج1ا بیرو ا موسسه االعهمی
فهمطبوعا ا
29ا ________________________________ا ج2ا بیرو ا موسسه
االعهمی فهمطبوعا ا
30ا ________________________________ا ج4ا بیرو ا موسسه
االعهمی فهمطبوعا ا
31ا ________________________________ا ج9ا بیرو ا موسسه
االعهمی فهمطبوعا ا
32ا ________________________________ا ج14ا بیرو ا موسسه
االعهمی فهمطبوعا ا
33ا طبرسي ،اضل با حساا (1420قا)ا تفسیر جوامع الجامعا ج 2ا قدا ملسسة
افنشر اإلسالميا
34ا عمید ،حساا ()1374ا فرهنگ فارسیا ج2ا تهرانا امیر کبیرا
35ا ااضل فنکرانی ،محمدا ()1381ا اصول فقه شیعها قدا مرکز ااهی ائمه اطهار( )ا
36ا قاسمی ،اررادا ()1399ا اصول و روابط بین المللا ویرایش دو ا تهرانا میزانا
37ا قرائتی ،محساا ()1388ا تفسیر نورا ج2ا تهرانا مرکز اررنگی در رایی ا قرآنا
38ا _______ا ()1388ا تفسیر نورا ج3ا تهرانا مرکز اررنگی در رایی ا قرآنا
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39ا کافینز ،ان ا ا ()1388ا استراتژی بزرگا کور

بایندرا تهرانا داتر مطافعا

سیاسی و بیا افمههیا
40ا مکار نیرا ی ،ناصرا ()1374ا تفسیر نمونها ج2ا تهرانا دار افکتب االسالمیها

سایتها
41. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34213
42. http://lib.eshia.ir/50080/11/1

