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 چکیده

 ی رها قهدر  ناها    ی رها کهه ا  ملففهه   نههود ی  فتهه م   ی و قهدر  داهاع  ی و اقتهدار در برابر تهها د دنههما،آمهاد    ی بهه رر نو  آمهاد  
  ،، ی رو رمگان در صهدد تاو   ا ی توسهعه و ماابهه اسه،ا ا  ا  شهرا،، ی و اسها  رر ونه     نهود، ی محسهو  م   ی ن ی د   ر ی و غ   ی ن ی د   ی اسه ی سه 

  شهان ی ا   ی اسهتاال  و آ اد   ، ی ارضه   ، ی تمام  ،، ی اندا چرا که حفظ مو ود ش برآمده ی خو   ی سها مان دااع  ۀ رمه  انب  ز ی تکامل و تجه 
نونهتار با رو     ا ی اسه،ا فاا ا نموده   د ی بدان امر و تأک   د ی قرآن کر   ا  ی مهد که آ   ار ی بسه  ی ا امر نهود ی م   ا ی امر مهد تأم   ا ی ا   ه ی در سها 

مه طباطبائ   ی ر ی تفسه   کرد ی قرآن با رو  اه ا  نگ   ی و قدر  دااع   ی آماد    ی اهسهفه و ود   ی به بررسه   ی ر ی و تفسه   ی ه ی تحه   - ی ف ی توصه   ی عالا
 ، ی اطر   ، ی عاه   ، ی ات ی ح   ، یی سهها وکارم مبنا   ی و قدر  دااع   ی نههرا اسهه،ا آماد    ا ی  ژورش بد   ا ی ا  ی را ااته ی اسهه، که   رداخته 

د  ی رابطه مسهتا   ز ی ررب و تر  در دنهما دارد و ن  جاد ی در ا  ی ا و ناش ملثر نهود ی داا  و  هاد نهمرده م   ا  ی ن ش ی مسهتمر و     ، ی نهرع 
رد ارتاها    ی سههطب بها دارنهد    زان ی بهه رمهان م  ابهد یه   ش ی اازا   ی و اقتهدار داهاع  ی آمهاد    زان ی و ود دارد کهه ررچهه م   ی آن و بها دارنهد   ا ی ب 
کارش   ی مسهههب و مداان ناا  اسههالم   ی نههدن قوا   ر ی غااهگ   زان ی م   ی و قدر  دااع   ی با باال راتا سههطوا آماد    ا ی ا رمچن ابد ی ی م 
 ان، ی و صه   ی و نهعائر افه   ا ی در حفظ د   ی  انبه عامل مهم رمه   ی و قدر  دااع   ی آماد   ، ی نها   ر و د   رسهد ی و  اه به صهفر م   ابد ی ی م 

مه طباطبائ  د اه ی که در د   بانهد ی م   ی ام، اسهالم  اسه، و    ی و قدر  دااع   ی ا آماد   یی و ردف نها   ی اهسهفه و ود   ا ی تر مهد   ی عالا
و    ی و نههعائر افه   ا ی حفظ د   - یی به ردف مطهو  و نها   دن ی رسهه  ی برا  ی و ابزار   ی ان ی ارداف م   ی و با دارند    ی ر ی اررا ، عد  غااهگ 

 ا بانند ی م   ی ام، اسالم 
  .قرآن ،یطباطبائ ،یقدر  دااع ،یدااع یآماد  ،یو ود ۀداا ، اهسفواژگان کلیدی: 

 
* Email: f_akbari62@yahoo.com  ) نویسنده مسئو( 

معارف قرآنی   پژوهشنامه  مقاله علمی ـ پژوهشی   
۱۴۰۰ تابستان، ۴۵نماره ، ۱۲سا    
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 . مقدمه ۱

ا تما ،    ترده، برای حفظ  ان، بااءا  دیربا  تا به حا ،  وامن انسانی اعد ا  محدود و  س
تثبی، موقعی، مافی، ا تماعی و سیاسی خود، نیا  به قدر  و نیروی دااعی را احسا  نموده و  

 اس،ا ساختاررای متفاوتی دانته اند که بر اسا  ماتضیا   مانی و مکانبرای آن تدابیری اندیشیده
رای  حکوم،رای سیاسی و  اا   یری ن با  ستر   معی،،  سترد ی  وامن انسانی، نکل 

برابر انوا  تهدیدا  داخهی و خار ی   قدر  دااعی در  متعدد ارمی، و ضرور  نیا  به آماد ی و
رای سیاسی محسو   رای قدر  ناا  فهفا تریا ملاس،؛ تا آنجا که یکی ا  کهیدیتر  شتهمهمو  

و اقتدار  اس،ا حفظ مو ودی،، تثبی، موقعی، ناامی ماتدر تحاق یااته نده، و در قافب سا مان
مندی دااعی سا مان ناامی اس، و ایا امر مهد اختصاص به حکوم،،  را در سایه توانحکوم،

و به نحوی در ایجاد، تحاق، تکامل،    ان نیا مند بودهبهکه رمگان بد  ، و مکتب خاصی نداردمها 
  هکه نیا   اندا ناا  اسالمی نیز ا  ایا قاعده مستثنی نبوده، بمدیری، دقیق و کارآمدی آن کونیده

را  را و مکاتب بیشتر اس،؛  یرا با برنامه رای سیاسی، حکوم،ی ا  سایر ناا  دااع  قدر    ایبه ا
اند، و با تما   رایی که برای بشری، در نار  راته، دنمنان  یادی در برابر  قد براارانتهو آرمان

 .رستند انسانی و  افهی رایآرمان  ایا تحاق عد   صدد در نیرو، 
 آماد ی وکسب قدر  دااعی  کرید نیزکه کتا   ند ی و سعاد  بشری اس، به ماوفهقرآن  

اس،، و ا  مومنان می خوارد خود را به باالتریا مرتبه  و بدان امر نموده عنای، و ارتما  ویژه دانته
ٍة َوِمْن ِربَ ﴿  قدر  و توان ناامی تجهیز کنند وا ََلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وَّ ِط اْْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اَّللَِّ  َوَأِعدُّ

يًعا﴾ ( و  60)انفا /  ﴾ ...َوَعُدوَُّكمْ  َجَِ اْنِفُروا  َأِو  ثُ َباٍت  فَانِْفُروا  ِحْذرَُكْم  ُخُذوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  ارل   یا  ﴿ََي 
فق )برا   باره کیرمه    ای اه دسته دسته  و آن  دیریسالا  نگ بر   مانیا )نساء/    دیرو  رونی هاد( ب  ی متا

 (ا71
و در کنار ایا اس،  دانته  یفه ارتما   دأمس  ایدرد که خداوند با اینشان ماوق    ا ی آ  یبررس

ی  هیتحه – یفی ژورش در صدد اس، با رو  توص  ایاکه اراخوان اهسفه آن نیز مطرا نموده اس،  
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مه طباطبائی  تأکید بر اندیشه  نار قرآن با  ا  م  قدر  دااعی  یاهسفه و ود   یبه بررسو تفسیری،   عالا
 ا اسخ درد  یر اال لو به س  رداخته

 اففا اهسفۀ و ودی آماد ی و قدر  دااعی ا  منار قرآن چیس،؟  
مه طباطبائی به ایا مسأفه چیس،؟   ا رویکرد تفسیری عالا

  کتا ،  قافب  در  راییاعافی،   آن،  و ارمی،   ایگاه   دفیل  به   تاکنون  تحایق  ایا   یشههنۀ  دربارۀ 
  ا نمود  اناره    یر  موارد   به  توانمی  که  اس،نده  انجا    اسال    و  قرآن   منار  ا   ااا  و  نامه ایان  ماافه، 

قانونی«   مااالتی رمچونا و  روایی  منابن  منار  ا   نیرورای مسهب  و  دا   به ضرور    »نگاری 
که به ضرورر  آماد ی دااعی در آیا     5  ۀ ، نمار1384  زیی ا  ، حصون  ۀمجه  -  یصادق ارا تأفیف  

اس،؛ »مبانی و اصو  دااعی  مهوری اسالمی ایران ا   و روایا  بدون اناره به اهسفه آن  رداخته
 ، 18دوره    ، 1399بهار    ، مطافعا  دااعي استراتژیكنشریۀ    -منار قرآن کرید« تأفیف رضا یدافهی

اس،، نه مبانی ودی  هاد و داا  را مورد بررسی قرار دادهکه مبانی دااعی و اهسفه و   79نماره  
 ی عهتأفیف    ی«نید  یراار آمو ه نا  م  یناام  یبا دارند   یافگو  یطراحقدر  و آماد ی دااعی را؛ »

مهد مهي  -  دیسع  ینجاعو    محسا  ی ودر   ی، نژاد  داا   راربردم  مدیری،    ز یی ا  امطافعا  
نود رایی که منجر با با  دارند ی مید ی اسالمی و نیوه که مد  با دارن   11  ۀ نمار،  3دوره  ،  1398

صهب    یاسال  حام  اید  نکهیبه ا   ،یعنا  با اس، که  را مورد بررسی قرار داده و به ایا نتیجه دس، یااته
در  و   یطهب اس،،  عافد  مستضعفان  حاوق  با دارند   ایا  احااق  ک   شتریب  یناام  یافگو  بر    دیتأ

  را یدستانه غرب  شیبا حمال     یراستا تفاو  آنکار  ایدر ا  دارد وخشون،    ا   نگ و  ی ری هو  
  ی ستی  روه ترور  لیا  قب  یمبه ظارر اسال   یرا،یرا و قوما  ارقه  یبرخ   یطهبخشون،  ایو رمچن

افهه  تأفیف اتب  ی«ااما  خامنه  د اهیا  د  یاسیبر اقتدار س  یاقتدار دااع  ریثأت؛ »داعش، دارد   افااعده و
ا   رسد که  که به ایا نتیجه می  98  ۀ نمار،  25  ۀ دور  ، 1396بهار    ، سیاس، دااعي  یۀنشرکالنتری،  

نود و به  ام خنثي ميام و ارامنطاهطریق قدر  مونکي و توان نهضتي، تهدیدا  امنیتي، منطاه
باعث     انبه ضما خنثي کردن انوا  تهدیدا  سخ،، نر  و رونمند، دار دااعي رمهترمیا دفیل اق

ایران در سطب منطاه و  هان نده آثار  اس،اقتدار سیاسي ناا   مهورم اسالمي  ایا   که رمۀ 
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  قرآن  منار  ا    دااعی  و ودی آماد ی  اهسفه  با   در  اثری مستال  وفیا  رستند  غنی  و  ار نمند  بسیار
مه  تفسیری   رویکرد   با   اثری  اوفیاردف،    ایا  با  نونتارحاضهر  فاا  اس،؛  نشده  نگانته  طباطبائی  عالا

  تفسیری رویکرد  با قرآن منار ا  دااعی  آماد ی و قدر   و ودی  اهسفه بررسی  و تبییا به  که  اس،
مه  ا  ردا د می طباطبائی عالا

 ی شناسمفهوم . ۲

ا  بیا بردن با قو   یر آمدهدر فغ، به معنای    داا  (، رد  87ا  8مناور،جاباراک؛  )  اس،ا 
راغب    ا(115ا  11تا، ج  افزبیدی، بیراک؛  )  حمای، و یاری کردنکردن و بر رداندن، کوچ کردن،  

ا رمی ی(  افی)  حرف   با  نویسدا  (  عا)   حرف   با  ا ر  اس، و  رساندن  و  دادن  معنی  در  نود  متعدا
ی  اس،ا( حمای،) معنی در نود متعدا

ی ناموس  ِعرضی و  دارد که عبارتند ا ا داا  ا تماعی،  انی و حیاتی، مافی،   انوا  مختهفی  داا 
را  رمه انسان  داا ، ا  نگاه  انوا   رمۀی در برابر استعمار ران و متجاو انا  استاال  و آ اد  و داا  ا 
اسال   وا ب  و  و  ضروری  )  مشرو ،  آبادی،  رستند  خر   طارری  بهشتی 49  ا1368راک؛    ؛ 
 ان یم   ایدر ا  نکهیمگر ا  ؛رد محتمل باند  ماتیی کار نامال  ایرر چند که در ا  (ا24  ا1391  دامغانی، 

در آن   ؛ داا  و کونش ملثر نباند  گرید  ،در کار باند که با و ود آن خطر  نی یایخطری قطعی و  
 (ا279ا  18، ج 1390،  راک؛ طباطبائی)  کرد  لینود داا  را تعطصور  می

 قابل تحاق اس،ا   عامل غیر و عامل صور   دو به معاد  اارسی کهمه »داا «  دااند اس، که
 دااند عامل که رمان  نگ دااعی رو در رو با دنما متجاو  به حرید مر ی، استاال   افف( 

  یردا  و آ ادی،  ان، ما  و نامو  مسهمانان صور  می
  رای دستورافعمل   و   راآمو ه   ا   آن  در  و  باندمی  اسهحه   بدون  داا   عهد   رنر   (  دااند غیرعاملا

  کارآمدی،  اازایش   ه،  نویا  رایاناوری  و  آال   ابزار  بکار یری   با  رمراه  رونمندانه،   و  عهمی
 استفاده  غیرمنتاره   سهمگیا  حوادث  کالا   و   نگ   مان  در  تهفا   و   ایری آسیب    کارش  ایمنی، 
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آیاتی که بر کسب قدر  دااعی امر    (ا9  ا1390ارارانی،    الفیراک؛  )  نودمی به دیگر سخا 
آیاتی که به  هاد و داا  در برابر دنما امر    کنند دعو  به داا  غیر عامل اس، و می در ماابل 
 باندا کند داا  عامل میمی

  کسی    هوی  کردن،   منن معنای به  »با دانتا« مفهو  ا  منار فغوی ا  مصدر ایا با دارند ی؛
  ا (222ا  5، ج  1377؛ درخدا،  115ا  2جا  1374عمید، راک؛  )   راتا اس،  را   کاری   یا   چیزی  یا

،  1374،  آریان  ورکانانیراک؛  معنای با دان،، منن )به    (Deterrence)  ۀ واژ  در  بان انگهیسی
در    اس،اآمده  (135صا  1378  حیید، راک؛  ، و ایجاد تردید ا  طریق تر  و تهدید )(586ا  1ج  

سیاسی  و   حرک،  انجا    ا   حکومتی  یا  و  کشور  نخص،   خودداری   و   یشگیری   معنای  به  عهو  
 و   روان  با دارند ی،   واقن  درا  اس،  ترور و تهدید  وحش،،   تر ،   دفیل  به  دیگری   عهیه  بر  اعافیتی

   یراا  دارد می  با   عمهی  اقدا    رر ونه   ا   و   کندمی  فر ان  و   سس،  را   یرد و آنمی  ردف  را   دنما  اراده
 ا،  خسار     ننده،   آور،آسیب  رنج   دردناک،   واکنشی  او  کنش   که رر ونه  رسدایا نتیجه می  به   دنما

 ا(163 - 165ا 1388  ریفیتس، راک؛ ) آورد می بار به غیر قابل  بران را  سترده و  
  عمهی   انجا    ا    هو یری   قصد  به  که  اس،  سا یمنصرف  راربرد   به  ناظر  در واقن با دارند ی، 

  رد   و   طرف  قبو    قابل   غیر  اقدا    رد  داردا   تفاو    ا بار  سیاس،  با  و   یردامی  صور   مشخص
  صور   ااا  و  دیپهماتیک  ناامی، اقتصادی،   راینیوه   به  توسل  با  با دارنده،   طرف   تالای  به  تهدید

 رای متاارن و غیرمتاارن مختهف و به نیوه   رای مینه   در  تواندمی  با دارند ی  اسا   ایا  بر    یرد می 
 . )رمان( نود  ر هوه 

 ی نظر  یمبان . ۳

 دفاع امری فطری  . ۱-۳

  اصیل   اطری،   نیروی  مو ودا  یک  رمه درون   یرا درداا  ا  امور طبیعی و اطری بشر اس،ا  
 نهاده   ودیعه   به  خطرا    برابر  در  خود  حیا   ا   دااعی  راتار  و  داا   انگیزه   عنوان  غریزی تح،   و
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  غریزی،  صور   به سایریا بینند،   تصاحب و تجاو  نابودی،  معرض  خود را در که رر اه اس،نده
 ویند که خداوند به طور غریزی در می  بهره   استتارحمهه،  ریز و    راربردرایی متنو  رمچون  ا 

 اس،ا آنها قرار داده
میل تبن  به  نیز  برخورداری  و  غریزی  انسان  دفیل  به  نیز  و    بان،  عال،   مورب،  ا   اطری، 

و متناسب با عوامل خطرآاریا انسانی و غیرانسانی،    اخالقی  تربی،  ارص،  متنو ،   استعدادرای
ایی، آ  و روایی، نخصیتی و روانی،  مانی و مکانی، موقعی، مجموعه نرایط، مختصا   غراای

  یردا رای دااعی خاص را در  یش میو ژئو وفوتیک نیوه  استراتژیک
مه   با   که   نده ادواتی  و  قوه   به  مجهز   خود  به خودی  و ودی،   نویسدا »طبیع،می  طباطبائی عالا

  رر   و  دارد می  دوس،  را   و ود  اطرتاا   اس،،   و ود  حب  به  مفطور  چون  کند؛می  داا   خود  ا   آن
 دور   خود  ا   اعدا ،   و  قتل  ارتکا   با   حتی  و  نده  که   وسیهه  رر  به  کندمی  تهدید  را   او  حیا   که  چیزی

که   کشتا   وا   در  که  یاا،  نخواری  انسانی   ریچ  که  اس،،   ه،   رمیا  به  و   سا د می   کسی 
نداند«    ائز  را   عمل  ایا  و  باند،   دانته  نک  نیس،  ایچاره   کشتنش   ز  و  بکشد  را   او  خواردمی 

 و   انداخته  بشر   ردن  به  متعهااتش را   و  خود  ا   داا   (ا اطر ، فزو  436ا  1، ج1390، طباطبائی )
 ا  (420ا 4 رمان، ج) یابداس،؛ که  اه به نحو نایسته و  اه به نحو نانایس، نمود میکرده  افها  

را اس،ا که ایا  ارا یر در بیا مو ودا  و انسانرای  اری عمومی و  مبار ه و داا  ا  سن،
چرا که خدای متعا  تمامی مو ودا  را به قوه و نیروی  ا   رددسن، اطری به خداوند متعا  با  می

داا  مجهز ساخته، تا در برابر دنمنانشان ا  خود محااا، کنند، تا در محیطی اما و عاری ا  
ما و  ال مه حیا  اکامل خویش را طی نمایدا بنابرایا عدافتی و ظهد، مسیر سعاد  و تاساد و بی

رمه آماد ی  در  رو  اس،؛ سعادتمند  اسا     انبه  رمیا  و    بر  باند،  مراقب  رمواره  باید  آدمی 
را، تدارکا  و ابزاررای ال   را ارارد نماید تا رنگا  خطر غااهگیر نشودا چون مبار ه،  بینی یش 

دائمی و مستمر نیس، امری  برای راحتی و  اه رخ می  قتا  و  نگ  را  ما مشا، ماطعی  درد و 
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افوق، اس، و باید رمیشه در باالتریا سطب  کنیدا اما آماد ی دااعی امری دائددائمی تحمل می
 (ا  385ا 14رونیاری و دااعی قرار دانته بانید )رمان،ج 

 ی متعلق امراله . ۲-۳

کندا  یرا دیا اسال  و دستوراتش می  ررچند که داا  امری اطری اس،، اما اسال  نیز به آن امر
 يلَ بدِ ليها، ال تَ عَ   الناسَ   رَ طَ ىت فَ الّ   اَّللِّ   ﴿فأِقم َوجَهك لِلّديِن َحِنيفا فطرةَ باندا  را میمنطبق بر اطر  انسان

 (ا30 )رو / ﴾ م..يِّ القَ  ينُ الدّ  ذلکَ  اَّللِّ  لقِ ْلَِ 
مه   ایر    ایا  برای  را   او  خها، آدمی  نویسدا در حایا، خداوند ا یک سومی  طباطبائی  عالا

 راه  و  ناریا   و  انسان قرار داده   اطری   نیا رای   وی اسخ  دیا را   و ا سوی دیگر  اس،  ساخته  آماده
ارائه  و  دقیق  سو، منطبق، رد   رایحل برای  ند ی  ا  11ج  ق، 1415آفوسی، راک؛  )  دردمی   امن 
 مفطور  رمان عابد  و  ااطر  رمان  معبود  اس،ا   یوستگی  و   یوند  اطر   و  عباد    ونه بیاا بدیا(41

 در   و   هان  کل  در  اطر    آنکه   باندا حاصلمی  ررنمون  ااطر  عباد   بر  بند ان  اطر    و  اس،، 
  ماتضای  به که  اس، واحد  اطر  یك  بهکه و  بوده رمارنگی دو آن بیا و دارد  سرای،  آن ابعاد رمه

) وادی    دارد«  حضور  انسان  در   مهه   ا   و   آن  مراتب   و  مااطن  در  و  آارینش   کل  در(  واحد)   بودِ   رمان
 (ا 87 تااآمهی، بی

 وامن   یرا    ؛کندن به آماد ی دااری مداو  در برابر دنمنان امر میآبدیا رو دیا اطری در قر
حفظ مناان خویش  رد رد  که به مناور  متنو     رایویژ یای ا  ااراد با  انسانی متعدد ا  مجموعه

 در   ور د،طمن میمناان ا تما  دیگر    به   که یک ا تما   دیری نمی  ایدا  ندامتشکل ندهاند  آمده
  تال طرف ماابل    برای نکس،   خود  توان  تما    با  و   یرد، می  نکل  ا تما   دو   کشمکش بیا  نتیجه

ر  وامن بشری ا  ابتدا تا به  د   نا ایر   ریز  امری   سر مینی  تجاو   مبار ه و    دا ،   بنابرایا  کنندا می 
در واقن  نگ و داا   ا  اند ا ندهبزرگ و خسار    کوچک ورای   نگ   مسببکنون می باند که  ا
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قرار  نیروی تعال و تفکر    ، ند   غضب،اس، چراکه در انسان اطرتا ابزار داا  رمچون    قهریامر  
 ا (116ا 9 ، جراک؛ طباطبائی) نا ایری وقو   نگ اس،نده که خود دفیهی بر ا تنا  داده

 ، تا آنجا که در توان دارند  ،در رمه حا   ابر  وامن اسالمی ارض اس،   ،حکد اطر    بنابرایا به
 بدیا سبب خطا   مجهز نمایندرا در حد توان ناامی بافاوه و باففعل دنما  نان    خود و  وامن

  به   اسهحه  دارند  تکهیف   وان  و   یر   ن،   و  مرد   ا   اعد  مسهمانان،   عا  اس،ا یعنی کل  اوق  ا در آی 
  ال   رمگان  بر وا ب،  مادمه با   ا  بنابرایاا کنند  داا  اسال  و مسهمیا ا حرید و  یرند،  دس،
 ا (115 ا9رمان، ج راک؛ ) یابند دس، ال    آماد ی به و ببینند کاای آمو   که اس،

  و   باففعل  ناامی  ارداف و توان  ا   دقیای  اطالعا   یابی به ایا سطب ا  آماد ی مستهز  دس،
  دنما   و  آورند،   ارارد  اسال    سپاه  برای  را   بزر ی  تا مواای،  آن می باند  دنما و رصد دقیق  بافاوه 

بافعکس  ابراند   عاب  به  و  نموده،   خفیف  و  خوار  را  متجاو  نکس،   آماد ی  عد   و    و   عامل 
 ا  نودمی منانمل سرااکند ی

 جهاد  از ی ن شی پ یدفاع  ی آمادگ. ۳-۳

عبار  دیگر تحاق درس، رر  ا  نار عاهی و ود مادما  ماد  بر تحاق رر امری اس،ا به  
 یرا تا  یش نیا  رای امری طی    باندامری در  رو ارارد آوردن مادما  و  یش نیا  رای آن می

کهما حکد به  دردا که بر اسا  قاعده »نشود آن امر یا به سرانجا  نمی رسد و یا نتیجه عکس می
مادما  را ار با  مادمه   ( ااه اسالمی تهیه598ا 1ق، ج1426« )انصاری، افعال حکد به افشر 

 ا (346ا  4، ج1381ااضل فنکرانی،راک؛ ) اا ا داند مثل وضو برای نما وا ب، وا ب می
آماد ی دااعی می با  کسب  در  رَِبِط  »  ارمایداخداوند  َوِمْن  ٍة  قُ وَّ ِمْن  اْسَتطَْعُتْم  َما  ََلُْم  وا  َوَأِعدُّ

  مصطفوی،راک؛  )  اس،  چیز  رر  دقیق  و  تفصیهی  آوردن  ارارد  معنای  به  «»إعداد  که واژه«  اْْلَْيلِ 
مه  ا(49ا  8ج  ، 1368  ارداف  به  رسیدن  برای  راانسان  رمۀا  نویسدمی  إعداد  معنای  درطباطبائی    عالا

  خویش   کالن  و خرد   ارداف  آن به  ه واسطۀب  تا  ببینند  تدارک   را   راییبرنامه   و  وسایل ابزاررا،   باید  خود
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 مادما ،   ایا   به  بود؛   خوارد  ممکا  غیر  مطهوبشان  به  رسیدن   نکنند،  مهیا قبل  ا   ا ر  که  آیند؛  نائل
 طبخ  برای  آتش  تهیه  مانند  نیز  و  آتش،   تهیه  برای  کبری،  و  ریز    کردن  هیهت  مانندا  نودمی   فته  إعداد

   رددا می  ممکا  کاررا   ا   معینی  کار  و ود   با   که   چیزرایی  تما    معنای  نیز به   «قوه »  و کهمه   غاا
  انوا   قبیل  ا   اس،،    ایر  امکان  آن  با  داا   و   نگ  که  اس،  چیزی  رر  معنای  به   نگ  در  ایا واژه
  ،1390  ، راک؛ طباطبائی)  ناامی   تشکیال   و   نگی  سوابق  دارای  و  تجربه  با   نگی  مردان  اسهحه، 

  سا ی،  ظارر  نان،  ناامی آمور  یکپارچگی،  و وحد  مردمی،  مافی کمک  بود ه،  ، (114ا 9ج
  (ا واژۀ 344ا  3ج  ،1388قرائتی،  راک؛  )  سرود  و  تبهیغ  رمچون  تبهیغی  راییوه  کردن، ن  خضا 

   یرد،می  بر  در  را   عصری   رر  مدرن  رایسالا   و   نگی  وسائل  تنها  نه  که  اس،  معنایی   ر  واژۀ  قوه، 
 ا    اعد   نود،می  نامل  دارد   اثر  دنما  بر   یرو ی  در  نوعی  به  که  را  رایيقدر    و  نیرورا  تما   بهکه

 ا (222ا 7ج ،1371نیرا ی،  مکار  راک؛ ) معنوی و  مادی نیرورای
ما را در    ریرد مس  یعنیرمواره نو و  نده اس،ا    یاسالم  ی اصل ا تماع  کی  انگریب  ه، ی آ  ایا

توان  یرا م مان  ۀو در رم  کندیمشخص م  طی مانه و نرا   ا یبر اسا  ماتض  نده، ی  انته، حا  و آ
بنابرایا آماد ی و    (93  ا1367، یمطهرراک؛  )  نمود  ییانه ا را  م  طیحکد را با تو ه به نرا   ایا

 ند امری حتمی، عاهی و رمیشگی اس،  یرا  نچه داا  و  هاد قوی و مواق را رقد میآتجهیز به  
سا ی در حیا داا  و  هاد امری  خ، اازاری و نر  اازاری و رونمندارارد آوردن انوا  تجهیزا  س

فه خود آماد ی دااعی   دای ا  ایا مسأسخ، و  اه غیرممکا اس، که نکس، را به دنبا  داردا  
 . نها تضمیا مواای،  هاد و داا  اس،رای مهد  یادی دارد که یکی ا  آد نیز کارکر 

 یدفاع ی بودن آمادگ یمردم. ۴-۳

و نامل کل ااراد  امعه اس، و اختصاص به   آماد ی وقدر  دااعی یک امر عمومی و ارا یر 
آنهاد و تشکیال  خاصی ندارد بهکه بر رمگان ارض اس، که   با  که خود را به  نچه برای مبار ه 

کنند تجهیز  اس،  ال    ت  دنما  توان  حکوم،  چند  رر  و  أ یرا  تجهیزا   و  امکانا   رمه  میا 
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اته خویش ا  نیرورای تربی، یا  رای دااعی را دارد اما در نرایط خاص و حسا  اراترمکانسید
یروی انسانی خویش اس،، و ا  سوی دیگر در صور  تجاو   نمیا  تأی  نیا مند بسیج مردمی برا 

باید   دنما متخاصد مناان تک تک ااراد  امعه به خطر می ااتدا ا  ایا رو رمه در حد توان خود
مردمی در کنار نیروی دااعی    راتا نیرورایقرار    ایا آماد ی را در خود ایجاد کنندا در حایا،

اس، که اتحاد بسیج  حکومتی دژ دااعی قوی در برابر دنمنان اس، و تجربه تاریخی ثاب، نموده
 رای بزر ی را رقد  ده اس، و بافعکسا را و  یرو یرای ناامی مواای،مردمی و نهاد 

مها  ایا رو   آیۀ  عالا  امعه اسالمی   کیدنما مناان  نویسدا  انفا  می  60طباطبائی در ذیل 
نموده و دنما را ا  خود و ا  مناان    ا  یکه ق  ، بر رمه ااراد اس،  دنما مناان تمامی ااراد اس،، و

سر دانته بانند، تا بتوانند مناان خود را  ری و اسهحه   رویرو ی ن ایبرای چن دیخود دان درند، و با
ا اره   چرا کهبرد دنما نگهدارند،  ا  خطر دس، ا     هیرای دااعی رس، که تهره ی  ذخای  آن  ز 
آن خود اارادند، چون    هیو  تهئرد رس، که مس  گریای د اره   کایو ف  د، ی آرا بر نمیعهده حکوم،

باند به ااراد مرد  محتاج اس،،  س مرد     ادیی و دارای امکانا     رومندیحکوم، رر قدر رد ن
و »  فی س تکه  ود را برای رو  مبادا آماده کنندو خ   هانون  نگی را آموخت  قبالا   دیرد به نوبه خود با

 ( 115ا 9، ج1390 ، طباطبائی راک؛ ) به رمه اس، فیتکه، «اعدوا 

 از نظر قرآن  یدفاع  یآمادگ یوجود  ۀفلسف. ۴

متعا  حک  افه  د یخداوند  و ال مه حکم،  امر    ی مند،یغا  یاس،  بدان  که  آنچه    ی نه  ایدر 
اوامر   ا یمستتر اس، که ا   مهه ا ی دان مفاسد ا ی ی مصافح ایدر آن تأم ا ی یعنی باند؛یم کندی م

اس، که  درآن فحاظ نده یا و اهسفه ، یارداف، غا ایایاس، که به   یو اقتدار دااع یامر به آماد 
 ا ا  رتندعبا
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 ارهاب و ترساندن . ۱-۴

راک؛  )  اس،  اضطرا   و   احتیاط  و  دوراندیشی  با  خوف  و  تر    معنای   به   «ررب»  ماده  ا   اررا 
  بر   دالف،  یکی  اس،ا    ایدار  اصل   دو  بر   اررا   بنابرایا  ا(366ا  1  ج  ه،  1412االصفهانی،  افراغب

ا در عرصۀ  (447ا  2  ه،ج1399  اار ،   اباراک؛  )  دارد   خف،  و  دق،  بر   دالف،  دیگری   و  دارد   خوف
موارد   یو در بعض  س،یکارسا  ن  شهیرم  یپهماسیفتگو و استدال  و دافمههی   هانی و تعامل بیا

  ،یقرائتراک؛  )  ستادیمنطق و متجاو  ایند و در ماابل دنما ب  دانیوارد م  دی با قدر  و تهد  دیبا
ج1388 مناان  ا   (345ا  3،  حفظ  برای  رو  ناامی   ایا  اقتدار  ا   باید  دیپهماسی  کنار  در  باید 

به نا   فشکری قوی    ، ا یر و به رو ، ارافعاده بهره برد؛  یرا قدر  دااعی قوی، اوق تصور دنمااوق 
می دنبا   به  رعب  و  ب  تر   ا   حایا،  در  که  میآورد  تاثیر  دنما  بر  روانی  و  عد  طرا  و   اارد 

 . کاردباری آن میاندا د و یا ا  ند   یانکند و یا به تعویق میرای دنما را ناش بر آ  میبرنامه
مه ََلُمْ   تفسیر  در  طباطبائی   عالا وا  اْْلَْيِل(  )وَأِعدُّ ِرَبِط  َوِمْن  ٍة  قُ وَّ ِمْن  اْسَتطَْعُتْم  َما  ا نویسدمی  چنیا 

تُ ْرِهُبوَن  )  سربا ان   نگی  ور ید ی  و  ر می  آ اری  اازایش  و   تسهیحا   و  قدر    ا   برخورداری  ردف
   امعه   مرد    و  خدا   دنمنان  د   در  تر    و  رعب  ایجاد  یعنی(  ِبِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوِِنِمْ 

  وآغا    مها د  نه  اس،  قوی  دااعی  نیروی  یک  اررا ،   بنابرایاا  بنشاند   ایشان  سر  را   آنها  تا  اس،
  و   نشانه   دنما  سم،  به  رایش هوفه  ؛دیگران  به  تجاو   نه  اس، بخشی  آ ادی  قصد    نگ؛  کننده

 در  ارتشی  سرانجا ،   و  بیگانه  نه  باند  خویش  مناان   اسدار  ؛دوس،  نه  رودمی  ارو  دنما  سینه  در
 ا (114ا 9 ج ، 1390،راک؛ طباطبائی) آنها اس،  رویاروی نه آنها دو   به دو   و مرد   کنار

اقتداردااعی در سطوا حکومتی و مردمی با ردف انداختا اررا  و    بنابرایا ردف آماد ی و
ای و  هانی ررایی مستکبران منطاه ران و لمنان ا  یوق استعمارمتا  تر  د  و  ان دنما اس،، 

 یابند و در قافب ام، واحده با تما  توان و امکانا  حااط مناان و مصافب خویش بانندا   
افمههی و  هانی برخورداری عه، ایا امر ایا اس، که ال مه حفظ مو ودی، در عرصه بیا

اازاری  ، اازاری، نر  مند، منسجد، مستمر ا   ه، سخا  اقتدار ناامی کارامد،  یشراته، ردف
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عز   مستال،  صور   به  افبته  خویش  حیا   به  تا  و  اس،ا  تحایر  رر ونه  ا   دور  به  و  مندانه 
نود مگر اینکه ریمنه و وسع، دااری و امنیتی آن امواج  سرخورد ی ادامه درد و ایا محاق نمی

و روانشان  ر روا  رای سردمداران کفر و استعمار مستوفی نموده و فر ه ب سهمگیا تر  را بر قهب
عامل مهمی برای حفظ امنی، و مناان حکوم، اسالمی را در    فکندا به تعبیر دیگر فشکر اررا بی

تواند ناش خود را به  بهتر میباند و ا  ایا طریق  افمههی حفظ میای و بیاسطب داخهی، منطاه
میا  ارامهی خویش را تأو مصافب و مناان مهی و    ای و  هانی ایفا نمودهعنوان با یگر عرصه منطق

دنما    در سایۀ  نماید و روابط و تعامل سا نده بر  ایه روابط متاابل با سایر کشور را دانته باند که
 رای انسانی و اسالمی حفظ، تاوی، و ا رایی و ارا یر نوندا رراسی کامل، ایمان، اعتااد، ار   

دااع توان  واقن  ماتدرانه    یدر  و  دس  ، اس،   رانهیشگیعمل    کیال    نناخ،  با  و    راسهیکه 
تدارکا  ماابهه با آن   یدرو سا مان  یو طراح  ی نیبشی   نده، ی دنما در  انته، حا  و آ  رایناشه

  بار ند خسار    یدادرایاررا  و تر  را به  ان آنان انداخ، و مانن ا  برو  حوادث و رو  توانیم
رربر  ایا ا  معاد  ماا   دندارماییم  زین  ی رو  »در  قدر    ییایا  سهطه  یرا که  دارا  ور و،  و   ی  ر 

  ی را حاکد رستند و ا  تجاو  به کشوررا و کشتار انسان ،یاخالق، و دان و انسان ۀ ورر ایکمتر
تا   راقدر   ایا را ی اس،؛   ی عیکامالا طب  یو تها م یدااع نیصنا ۀندارند، توسع ییابا چیر  ناهیب

-https://farsi.khamenei.ir/news  )  نخوارد ند  ایتأم  ،ی اقتدار کشور را احسا  نکنند امن
content?id=34213) ا 

 ی افکنهراس  ۀ وسعت و دامن. ۲-۴

ای در ررا  ااکنی یک تاکتیک ماطعی نیس،ا بهکه یک راربرد مستمر اس،، که ریچ وقفه
مستمر و رمیشگی اس، و  دا  میان حق آن  ایز نیس،ا چون ا  یک سو دنمنی دنمنان امرم 

باففعل و مشهود و مهمو  و   ا  سوی دیگر دنمنی رمیشه  بود و  بوده و خوارد  باطل رمیشه  و 
برو    یندهآمحسو  و در بستر  مان و در نانناخته نده نیس،ا بهکه  اه دنمنی بافاوه، نانناخته، 
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  گر دوستی و عد  دنمنی آنهاس، بهکه کامالا را نه تنها بیانرا و دوف،کند، و یا حا  اعهی کشورمی
رسند وفی ممکا اس، چند صباحی دیگر خالف  سو با ارداف و ااکار ما به نار مینار و رد رد

ایا ظارر  ونافی خویش عمل نموده و دنمنی بور ند که دیگر ارص، برای آماد ی و توان دااعی 
 با تما  ابعاد و  وایایش اس،ا ایا ایا امر مهد دنما نناسی قوی  و ال مۀ میسر نیس،

  نیز  را   آنان   ز  دیگری   کسان   و  ؛﴾ ُدوِِنِمْ   ِمنْ   َوآَخرِينَ ﴿ ا  ارمایدمی  آیه  ادامه  ا  ایا رو خداوند در
  باید   که  کندمی   ونزد   مسهمانان  به  را   نکته  ایا  واقن  درا  نناسیدنمی  را   ایشان  که  اندا ید  ررا   به

  در  و  اندنساخته  عهنی  و   آنکار  را   خویش  دنمنی  رنو   که   رده   ش،  و   بافاوه   دنمنان  به  حواستان
تنها   یرا   نشوید،   غاال  آنان  ا   و  باند  رد  ور ندمی  دنمنی  نفاق   ونش   نما   با  ظارر  در  آنها 

هن  و(  332ا  5ج  ق، 1419  حاتد،   ابی  اباراک؛  )بوده    راهرد  و  اکررد  عایده، رد   نااط   و   اسرار  بر  مطا
  دنمنان   ا   ترخطرناک   بسی  اینان   دنمنی   ا (34ا  2ج  ق، 1420  طبرسی،)رستند    نما   قو    و   ضعف

  منیا لم  بر   مههک  ضربه  اسال  و دوس،  نیروی  عنوان  تح،  و  خودی  فبا   در   یرا   آنکار اس،؛
آماد ی دااعی  نه و رونمندانه با دنمنان بافاوه،  و راه حل برخورد عافمهنه، ماتدرا   سا ندمی  وارد 

  آنکار   دنمنان  اضارا   و  تر    مو ب  باال  دااعی  را اس،  یرا »آماد یکان را و مدر تما   مان
  و   کرده،   قطن  مسهمانان  مناان  و  سر میا  به  نسب،  را   آنان  طمن  نود، می  مومنان  و  خدا    نهان  و

 نگاارند  ا را   به  را   نومشان  رایبرنامه  و  ندرند  برو   و  نموده   نهان  را   خود  دنمنی  کندمی  وادارنان
 ا (56ا 10ج  ،  1990رنیدرضا،  راک؛ ) بنشینند عاب و

 خویش  احتمافی  و   آنکار  دنمنان  به  نسب،   کاای  و  ناامی  ال    اقتدار  ا    امعه  ا ر  بنابرایا 
افمههی را به دنبا  دارد که به بهتریا  ای و بیادر عرصه منطاهاقتدار سیاسی    قطعاا   باند  برخوردار

   غراایایی،  مر رای  خارج  و  داخل  در  را   مردمانش  حاوق  و  امنی،  تواندنکل و با کمتریا رزینه می
  ناا   و   مرد   و ود  نمایدا  میاتأ  را   مر ی   برون  حتی  و   مینی  و   روایی  دریایی،  مر رای  امنی،

  راتار  ا  را  آنان و ااکندمی دنما رای د  بر  را  نگرانی و تر   ا  مو ی اقتدار،  با  و رونیار  سیاسی
 ادارد می با  تجاو  رانه
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 رشدن یاز غافلگ انت یص. ۳-۴

غااهگیری در فغ، حافتی اس، که در اثر حمهه بی خبر نخصی به نخص دیگر یا دیده ندن 
در  ( و  112ا  8، ج1377درخدا،  راک؛  )  آیدنهخصی در حا  انجا  عمهی غیر منتاره به و ود می

به دنما در  مان، مکان و حافتی که انتاار   هساختا ضرب   وارد   اصطالا ناامی عبار  اس، ا 
 ا(249 ا1386راک؛ رستمی،  ) وآماد ی  ایر  و واکنش ال   عهیه آن را ندانته باند

ا  نیوه و رو  ررچند که اصل غاال راه   یری  اینکه  دفییل  به  اما  تاکتیک ناامی اس،  رای 
که  مخصوصا  مانی  داردا  اراوانی  ارمی،  اس،،  برای  یرو ی  ترکیب  میانبر  ا   با  مختهفی  رای 

تواند تعاد  قدر  د بهودن و  هسار  تاوی،  ردد، میکاری، سرع،، اریب، منحصر به ار  نهان
  یابی به  یرو ی را با تالنی بسیار کمتر ا  حدا تصور رموار نماید  ا کند و راه دس،را قاطعانه  ابه

بایندر، ) کور   تر مه  کافینز،  دنما  چرا  (72،  1388راک؛  غاالکه  طریق  دنبا   ا   به   یری 
آسهان اتب  و  سرین  نار یرو ی  مورد  مهواضن  دنماخود،    تهر  روحی  تعاد   ایجاد ،  بررد  دن 

  اس،  به دس،  راتا ابتکار عمل و   بران کمبود نیرو و امکانا ، نارمارنگی و آنفتگی سا مانی
 ا (15، 1380ن، سند ای ا  نو ی معراک؛ )

منان می ارماید در رمه حا  و نرایط  اس،ا و به ملغااهگیری اناره نمودهن کرید به اصل  قرآ
آماد ی خود را حفظ کنید  یرا کوچک باید  نیز  نما   به  حتی در حا   را  تریا غفه، نما دنما 

َوَأْسِلَحتَ ُهْم  حرک، وا می داردا   ِحْذرَُهْم    َوَأْمِتَعِتُكمْ   َأْسِلَحِتُكمْ   َعنْ   تَ ْغُفُلونَ   َلوْ   َكَفُروا  الَِّذينَ   َودَّ ﴿َوْلَيْأُخُذوا 
َواِحَدةً َعَليْ   فَ َيِميُلونَ  َلًة  َمي ْ )را در حا  نما ( با خود    شانی راو سالا  یدااع  لیوسا  دیآنها با  ﴾ ...  ُكْم 

به    کباره یو    دی خود غاال نو  یرارا و متا ( کااران آر و دارند که نما ا  سالا را ی حمل کنند؛ ) 
 (ا 102/)نساء نما رجو  آورند

راک؛  )قدر  معنا ندارد  گرید ، با و ود غفه، و  دهیاستضعاف کشانرا را به  یرا غفه، انسان
ماابل رونیاری اس،    کاری ناطۀو غفه، و رر ونه سستی و ارما   (51ا  5، ج1390،  طباطبائی 

نیاری ودر رمه حا ، رآید که باید  یه ایا نکا  به دس، میا  آ  که در اه نفوذ و ضربه دنما اس،ا
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باند،    ال    دانته  یو ود  کند حتا غاال  دنما  خطر  ا   را  مسهمانان  نباید  وا    نما   ا  ْفَیْأخ  »َو 
ْد  ِایَا «،  َأْسِهَحَته  با رونیاری، باید ا  امکانا  ناامی و «،  ا  آر ورای دنما، آ اه بانیدا »َوَدا اَفا

ْد  َأْمِتَعِتک  َو  ْد  »َأْسِهَحِتک  کردا  حفاظ،  ا «، اقتصادی  در غفه،  را  ار  کفا نبیخون  اسالمی،   ، ما
رر سخا و برنامه و حرکتی که مسهمانان را غاال کند،  امی اس،   «خوارد دان،ا »َمْیَهةا واِحَدة ی 

ونَ در  ه، ارداف و خواسته ه  وا َفْو َتْغف  ِایَا َکَفر  نباید  در ریچ حافی، ر منده  «، رای دنماا »َوَدا اَفا
ی    ا  وسائل حفاظتی دور باند ْد حتا وا ِحْاَرک  ا    « )قرائتی، ا ر اسهحه ندارد،  ره بر تا دانته باندا»خ 

 ا (148 ا2 ، ج1388
را، مناطق حسا  و  رخطر، تو ه به  مان و  نناخ، نااط ضعفف و ران نواقص و کاستی

رای دنما و رونیاری صد در صدی   ای دنما، یر آورد کردن کردن تاکتیک و تکنیکرصد فحاه
نشیند و رر فحاه ممکا اس، با کوتاری ته و نمیساس،ا  یرا دنما بیکار ننشامری ال  ، حتمی  

به فحاظ عامل و  ایا اصل    ،  یرا ؛  استفاده نماید   یری غاالو غفه، ما ا  یک امر  زئی ا  انوا   
دارای   آن،  منطاچگونگی  که  میا  اس،  آرایهش    ۀانواعی  و  نو   هسهتهر   و  در یری  دنما 

تریا  تریا و مواقکندا کاملامکانا  و مادورا  خودی، ا رای رر یك ا  آنها را تعییا و دیکته می
غاال به  ونهنکل  اس،؛  آن  انوا   ترکیب  دنما،  یری،  که  یا    ای  یک  چند  ا   ا    نو  رمزمان 

رمچون     یرغاال مکان مانی  ی ر ی غاالکننده   غاالیتاکتیک   طراحی،   ، ی ،  ی  تکنیک   و   یری ، 
 ا (16 ا1380سند ان، ی ا  نو ی معراک؛ ) تفاده کندسا

بودا    دنما خوارددر برابر    تما  وق،  یو ود آماد  یری  تنها حربه و عامل ران و دان غاال
راک؛ )  اس،    ایرامکان   ه،  رر  ا   آماد ی  با   ااط  و  ااط  را مان  ۀرم  در  در حایا،  یرو ی

 انوا   به  ندنشان  مجهز  و  مومنان  کامل  آماد ی  دیدن  با  دنما   یرا (  24ا  10ه،ج1415  آفوسی، 
  االسال دار  به  تجاو   و  حمهه  نی،  و  اکر  باید  که  نودمی  متو ه  خودنان   مان  با  متناسب  رایسالا

  ممکا   یا   بپایرد؛   را   دادن   زیه  و   تسهید نده  ترسرین  اضطرا   و  تر    ند   ا   و   کند  بیرون  سر  ا   را 
 دنمنان  سایر به کردن کمک ا  بپایرد،  را  اسال   مسهمانان،  نوک، و عام، قدر ،  دیدن با اس،

 اازایش  را   مومنان  اقتدار  و  اعتبار  االسال   یش  کامل  و   امن  آماد ی  ایا  و  کنند،   خودداری  مسامانان
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نماید و   یر ندن را سد می ونه غاال و راه رر  (499ا  15ج  ق،   1420  را ی،   اخرراک؛  )درد  می
 ربه  دن و ود نداردا  نود که راه نفوذی برای ضایا  یا  به دنما افاا می

در  نشدن  غااهگیر  و  غفه،  درحو ۀ سیاس،   سایۀ   دودن  قوی  و     ااری  اقتصادی  و  ناامی 
بی تال   دقیق،  ا رای  اوفوی،اررنگی،  تعییا  ردوقفه،  و  وحد   رد را،  و  دفی،  میدان  سویی 

به رو  اوق تصور  دیپهم توان داخهی، بومیاسی،  تجهیزا  مدرن و  بر  تکیه  ابزار  دنما،  سا ی 
امی، عد  وابستگی به بیگانگان، نگاه به درون و مرد ، احسا  وظیفه و مسئوفیا نسب،  آال  نا

یند ان، نناخ، دنما اصهی و  رریز ا کساف، و تنبهی قابل تحاق اس، و آبه خود و  امعه و  
در رر نگاه    سستی  را عاب  و مه،  و دوف،  و کشور  را می  نباند  ا  مصادیق طمن دنما  یک 

اس، که    مییخطای راربردی عا  رونی، یغفه، ا  دنما بداردا ماا  معاد رربری می ارمایندا  می
  د،یاهم  دیدنمنِی او را با  ااا  دیدنما را نناخ،، د  دی ، باوما را دچار خسار  خوارد کردا خ 

 (ا رادانشگاه دیاسات با داریدر د ۱۱/۴/93)راک؛ بیانا  رربری  داد صیتشخ دیاو را با ۀناش
  حا  یو تسه  زا یسو در  رو ارارد آوردن تجه  کیمنان ا   ل نکس،  بونانه کااران و دنمنان م

باالتر   یناام ا  سو  ایدر  توان حکوم، و  وامن، و  به رون  گرید  یسطب  آماد   یاریمنوط   یو 
َوَأْسِلَحتَ ُهْم  ا افهه در نبرد با دنمنان خدا و خودنان اس،  ل یسب  ی مجاردان ا ِحْذرَُهْم   َودَّ ﴿َوْلَيْأُخُذوا 

َلًة َواِحَدةً َعَليْ   فَ َيِميُلونَ   َوَأْمِتَعِتُكمْ   َأْسِلَحِتُكمْ   َعنْ   تَ ْغُفُلونَ   َلوْ   َكَفُروا  الَِّذينَ    ی دااع  لیوسا  دیآنها با﴾  ...  ُكْم َمي ْ
را  ( کااران آر و دارند که نما ا  سالارا ی )را در حا  نما ( با خود حمل کنند؛ )   شانیراو سالا 

 (ا102/)نساء به نما رجو  آورند کباره ی و  دی خود غاال نو یراو متا  
آب در   یاریکه رون  نودیمحاق م   یو نکس، دنما  مان  مومنان  یرو یاوق،    ۀیر اسا  

ار مدااعان،  و  سربا ان  و  نود  حفظ  مجاردان  توسط  طو   نگ  و    یاائیا  رایناشه  بیتما  
دنما    ، یاریسطب رون  ایخود در باالتر  زا یل بر خدا و تجهو با توکا   دنما را نخورند  رایتوطئه 

را   شی خو یاریرون انی نشان داده رر  ا  نگجو بهتجر را ی بنشانند؛   شیرا نکس، داده و سر  ا
 اس،ا بوده یاند نکس، در  نگ حتمدس، داده و مواضن خود را ررا کردها  
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 . بازدارندگی ۴-۴

  ااا   و  عهمی  ا تماعی،   سیاسی،   ناامی،   رایحو ه   رمۀ  در   امعه  یک  مهی  و  دااعی  اقتدار
  و   تها می  حرک،  رر ونه  ا    آنان  با دارند ی  برای  مهمی  عامل  دنما،   تر    و  اررا    بر   عالوه

-هب  بدون  را   خویش  ماابل  طرف  در یری،   طرایا  ا   یک  رر  یعنی  »با دارند ي«ا  باندمی  ایاائی
  آماد ی   سطب  باالتریا  دانتا  و  تهدید  ا   استفاده  با  تنها  بهکه  تها می  و  ناامی  قهریه  قوۀ  کار یری 

  رر   که  رسانده  باور  ایا  به  را   دنما  و  نموده  تفهید  دنما  به  را   اقتدار    ونا ون  رای ا  راه   که  -
بر    ناش  را   رایشناشه   و  سالا  خهن  را   دنما  -دارد    رمراه  به  را   سهمگیا  و  سخ،  واکنشی  او  کنش

 ا(87ا  1383قاسمی،  راک؛) دارد  با  ناامی تها د رر ونه  ا  و نماید،  آ 
  بتوانند  توانائیشان  قدر  به   که  اس،،   ایاااا    و  تجهیزا   نیرو،   تهیۀ  ا   حایای  غرض   واقن  در 

  حفظ  کندمی  تهدید  را   ناموسشان  و  ما   و   ان  که  دنمنی  ا   را   خود   مجتمن  و  کنند،   دان  را   دنما
  یعنی   نمایند؛  واقعی  مجارده  راه  ایا  در  باید  منانمل   سا  دارند  با    ا دنمنی  ا   را   دنما  و  نمایند، 

و  حد  آخریا  و  باالتریا راک؛  )   یرند  کار  به  دنما  دان   در   را   خود   قدر    و  وسن  توانمندی 
 ترساندن  تجهیزا ،   و  سالا  ا  مهه  نیرو  کردن  آماده  ا   ردف  رو،  ایا  ا  (ا151ا  16  ج  ، طباطبائی 

ا  نامند می با دارند ی قدر   را آن امرو ه  که  اس،  مسهمانان و خداوند  نانناخته و  نناخته  دنمنان
  دادن نشان و آن،  حیاتی مناان و اسالمی  امعه حاوق ا  داا  برای  نیرو کردن  مهیا دیگر،  سخا به

  تهیه  در مسهمانان اینکه نتیجها اس، داا  نوعی خود،  که دارد  دنبا  به را  دنما تر   آماده،  نیروی
 قدر    به   که  کنند  تال    ایاندا ه   به  باید  تجهیزاتی  و  تسهیحاتی  آماد ی  کسب  و  تجهیزا    و  سالا

منطاهمنطاه  با دارند ی با دارند ی  برسندا  یرا  و  هان  و  ای  دوف،ای  تحرکا   و  کنتر   را 
اابل، ایا  یا  را به  آمیز بر اسا  حفظ حاوق متکشوررای رمسایه و وادار نمودن به تعامل احترا  

کننده، با ثبا     کند، که  ایگاه ایا کشور در منطاه با ارمی،، تعییاای مخابره میمنطاهدنمنان ارا 
خوارد رقد بزند چون  منطاه را رر طور میتواند معادال   ن اس،ا ا  ایا رو به راحتی نمیو رای
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م تحوال   که  دارد  ماابل  در  قوی  مانعی  و  میحریف  کنتر   و  مدیری،  رصد،  را  و    کندنطاه 
 نوداای به ضرر آنها تما  میمنطاهمی رسند که تبانی  با دنمنان ارا کشوررای منطاه نیز به ایا باور  

 تجهیز  در  را   ا  حیاتش  داا   راه  تنها  حکوم،  یا  کشور  یک  که  نودمی  محاق   مانی  با دارند ی
  مانه  و  رو   تکنوفوژی  آخریا  با  متناسب  دنما،   سالا   ا   تر یشراته  ناامي  تسهیحا   به  خود

 او خطری  اینکه ا  قبل و بیندمی اس، نیا  معنوی و مادی  امور  ا  راه ایا در که آنچه رر و خویش، 
  رراسان   آنان  افعاده  اوق  رایتوانمندی  روی،  با  دنما  تا  سا د می  مجهز  بدان  را   خود  نماید  تهدید  را 
 آنان  نامو    و    ان  مسهمانان،   مناان  اسالمی،   بالد  به   آنان  تجاو   ا   مانن  عبر    ایا  و  نود  متحیر  و

 ا (230ا 11ج   ،  1990 رنیدرضا، راک؛ ) نود اسالمی بالد خارج بهکه و داخل در
 ناامي  رام سیستد   آخریا  به  یابيدس،  که   رسدمی  باور  ایا  به  اسالمی   امعه  سخا،   دیگر  به

 دنمنان  اقتدار،   و  توانمندی  ایا  سایۀ  در  و  اس،  افمههیبیا  رقاب،  ۀعرص   در  باا  نرط  و  ضروری
  حرای   راعرصه  ۀ رم  در  و  کندوادار می  آمیزمسافم،  و ند ی  مصافحه  داری، خویشتا  به  را   خود
  نگران   را یری تصمید   رمه  در  افمههیبیا  رقبای   که  ای ونههب  ؛ دارد   ایفا  برای  ناشی  و    فتا  برای

 .ندارند ایآسوده خیا   و رستند  ماابل کشور نار و دید اه
یدان و ابتکار عمل را ا  او  مو    ما را خنثی نموداتنۀ دن  توانبا با  دارند ی تا حد  یادی می

آنجا که   باری به دنبا  دارد تا اندنما عواقب  ی   یرا اتنۀ نمود  دان دنما  توطئۀ و  سهب کرد و نرا 
( 193)بارها  )قَاتُِلوُهم َحىّت ال تکوَن ِفتَنه(ا  ارمایدمی  رسا  بانگ  با  خداوند برای دان آن اذن  هاد داده و

  اس،   آنان  اتنۀ  دان  برای   کفار  با  قتا    س  «بانید  کرده   هو یری   آنان  اتنه   ا   تا  کنید  قتا   کفار  »با
 آرامش،   و  امنی،  تواند درعاری ا  اتنه و اساد می  اسالمی   امعۀ  و(  164ا  4ج  ، راک؛ طباطبائی )

آماد ی   .نماید  طی  خویش  معنوی  و  مادی  رایآرمان  به  رسیدن  برای  را   خویش   یشرا،  مسیر
رای اتنه و اساد بر انگیز  و ود دارد و  رار دارد تا انجا که دنما و ناشهدارند ی استمدااعی و با  

آن   میبر  داا   وظیفۀ   س  اور نداصرار  عافد  مسهمانان  کل  و  مرد      انبه،  رمه  حکوم،، 
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  اسال    ایر    و  اتنه   ران  تا  عمهي  و   عهمي   ون ونا   هادرام  و  مبار ه   ادامه  کامل،   توانمندسا ی
 ا(624ا 9  ،ج1392 آمهی،   وادیراک؛ ) اس،

 . حفظ دین الهی و امت اسالمی ۵-۴

ا اررا ، با دارند ی و عد   اس،  افهی  -   حفظ دیا اطری   آماد ی دااعی،  یو ود  ۀهسفادیگر  
 ردای   به  ابزاری برای رسیدن  و  ردف میانی  بهکه  نیس،،    یری ردف نهایی ا  آماد ی دااعیغاال
حفظ دیا   آن،   آماد ی دااعی بیا اسال  و سایر مکاتب اس، و  که ناطۀ تمایز اهسفۀ  اس،  باالتر

رای دینی اس،ا به دیگر سخا آماد ی با ردف اررا  و تر ، عد  غفه،  ه اسال  و  یاده کردن آمو 
نجا رونا می نود که  و با دارند ی خواس، رمه مکاتب اسالمی و غیر اسالمی اس، اما تفاو  ا

نود اما در اسال  و  رای غیر اسالمی ردف غایی و نهایی تهای می انه در حکوم،ایا ارداف سه 
نود که آن ی و آفی برای رسیدن به ردای نهایی و عافی نمرده میحکوم، اسالمی ارداف میان

مهحفظ دیا اطری و افهی اس،ا     اس،   ایا  نیرو  تهیه  ا   حایای  نویسدا »غرض می  طباطبائی  عالا
  و   ما   و   ان  که  دنمنی  ا   را   خود  مجتمن  و  کنند  دان  را   دنما  بتوانند  نانتوانائی  قدر  به  که

 ایا اس، ترمناسب نیز دینی غرض   با که دیگر،  عبار   بها نمایند حفظ  کندمی تهدید را  ناموسشان
  اطری  دیا  اسا نابودی    و  حق  کهمه  بطالن  باعث  که  را   اساد  نائره  نانتوانائی  قدر  به  که  اس،

  خامو   یابد  ریان خدا  بند ان میان در  عداف، و نود  رستش  میا در  خدا   اارد نمی و نودمی
مه راک؛  )  سا ند   کامل   طور  به   را  خدا   دیا  اس،  رمگان وا ب  (ا  س بر116ا  9، ج طباطبائی  عالا

 ای اره   و   بدارند   ا  به  را   دیا احکا    ا   ای اره   که نشوند  قائل  تبعیض  وظیفه  ایا   انجا    در  و  دارند   ا  به
راک؛  بیاورند )  ایمان  نموده  وا ب  را   بدان  عمل  و  کرده  نا    خدا   که  آنچه  تمامی  به  و  کنند  ررا  را 

َن ارمایندا  کند و می(ا به رمیا دفیل خداوند بر اقامه دیا امر می30ا  18رمان،ج   مِّ َلُكْم  ﴿َشرََع 
يِن ما َوصَّى اس،؛ در نتیجه    اطر    بر  دیا  اسا ا  (13  /نوری)  نُوَحاً َوالَِّذى َأْوَحْينا ِإلَْيَك ...﴾   ِبه   الدِّ

   ایرد برساند و تغییر و تنبل نمی  سعاد   به  اعصار در سراسر رستی  در رمۀ  را   انسان  که  دارد   توانایی
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اَ  َعَهیها ااا ی َاَطَر افنا یاِّ َحِنیفا اطرَة افهِه افتا   تریا مهد  دیا  اقامه  دفیل  رمیا  به   (ا)اأِقد َو َهک ِفهدا
کتا   انسانی  -  قانونی  حق و  ارسا   یامبران  با  که خداوند  امراس،  ایا  آسمانی  را محاق    رای 
   مهد انبیا و مرد  اس،ا ا  ایا رو اقامه ادیان افهی وظیفۀسا دا می

حفظ دیا افهی و حفظ  ان و ما  و نامو  مسهمیا در واقن داا  ا  حق انسانی، اس،؛  یرا  
اطر     مرگ  انسانی،،  مو ب رالک  خداوند  به   نرک   را ا  حای به نا  حیا  برخوردارند وانسان

در ماابل،   نودمی  راد   درون  چراغ  ندن  خامو    و افهه  و  ای سبیل  و  هاد    حق   ا   داا   قتا  
،  راک؛ طباطبائی  رداند)سا د و انسانی، را  نده میاس، که حیا  مرده را دوباره احیا می  انسانی،

 (ا 66ا 2رمان، ج
َنٌة وَ  ﴿َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ الا  ایا رو خداوند به مناور دان اتنه  يُن ُكلُُّه َّلِلَِّ فَِإِن انْ تَ َهْوا  َتُكوَن ِفت ْ َيُكوَن الدِّ

َ ِبَا يَ ْعَمُلوَن َبِصري﴾  ﴿َلْوال َدْفُع اَّللَِّ    ، حفظ اماکا، باا  و نعائر دینی(193/باره   نیز  و /4اانفا )  فَِإنَّ اَّللَّ
َمْت َصواِمُع َو بَِيٌع َو َصَلواٌت َو َمساِجدُ  ُدِّ و   (40/)حج   يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ كثريًا﴾ النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َلَّ

اْْلَْرُض...﴾   دان اساد َلَفَسَدِت  بِبَ ْعٍض  بَ ْعَضُهْم  النَّاَس  اَّللَِّ  َدْفُع  به  هاد و داا  در   (251/)باره  ﴿َوَلْوال 
حکوم، اسالمی و ام، اسالمی  که دنمنی دنمنان خدا، اسال ،  را چ  کند؛امر میبرابر دنمنان  

و در ایا    ارداف خصمانه و خود را عمهی کنندکنند ا  مبادی مختهف  و تال  می  نا ایر اس، ایان
 ور ندا  راه ا  ریچ تالنی دریغ نمی

کنند،  اتنه به  ا می  ند، ا ر داا  ا  دیا مشرو  نباند و کااران مسهط نوبا تو ه به آیا  اوق  
را و اماکا  عبادتگاه  ۀرم   سترانند وبر آن می  اساد را در سراسر  یتی با ردف انهدا  ناا  حاکد

رای یکتا رستان نتیجه   اهرا نابود کرده و چیزی  ز محو دیا و نابودی  رستش مختهف انیاد ینید
اقام  انخوارد داد ا  آن نیز حای مشرو  خوارد بود  ۀچون  راک؛ )  دیا حای مشرو  اس، داا  

داا (160ا  3  ق،ج  1407  ، ی ،  مخشر66ا  2ج    رمان،   ، طباطبائی   و  اطری   حق  ایا  ا   ا  س 
   نده   و  خود،    ای روی  به  توحید دیا  ماندن  قائد  اس، و  اطری   نیز  آن  که  اس،  دیگر  حای  مشرو ، 
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راک؛  )  کند  دان  را   خود  دنمنان  ملمنیا  دس،  به  خدا   که   اس،  ایا  به  منوط   میا،   در  خدا   یاد  ماندن
 (. 229ا 11 ، ج  1990، رمان؛ رنیدرضا، طباطبائی 

 ی اله تیو حاکم ن یساد و فتنه عامل تحقق دفدفع  . ۶-۴

ب   اا  متبرکه  مانی تحاق می یابد که مادما   هاد  دان اساد، اتنه و حفظ اماکا ماد  و 
 یری بهتر ا   چرا به حکد عال  یش   انبه اس،؛نده باندکه آن آماد ی دااعی رمه  مواق ارارد

طور که  فتید با  اسال  بر رمگان ارض اس،ا رمان   س، و به حکد نر  نیز داا  ا  بیضۀ درمان ا
توان در برابردنما  رعب و تر ، رونیاری و با دارند ی تا حدود  یادی و  اه به طور کامل می

   انی و مافی کمتر حفظ و صیان، نمود  ، مناان و  ان و ما  را با رزینۀایستاد و دیا افهی، سر میا
و ودی آماد ی دااعی در  ا    ا اهسفۀتریمهد  ، بنابرایاا  ون اینکه نوب، به  نگ ایزیکی برسدبد

   ایگاه   و  مه،   یك  آ ادم  و  استاال   او  و  هاد در  ا  دو ، حفظ دیا و اعتااد اس،؛  یرا عمود
ایِه »  اسا    بر  بانند؛  یرا می  ماربي  مراکز   ایماني   ایگاه  محورم  اوس، و اینکه عنصر  اعتاادم

روا  وَن أن َیَتَطهَّ ِحبا رَان»  اصل  بر ایه  « وِر اٌ  ی  یوٍ  َاِذَن افهه  َان ت    مرکزم   رسته  آن  مانند  و  مسجد  «اي ب 
مومنان مکهف به عمران، آبادانی    و نیز رمۀ  .اندحاوقي  و  ااهي  احکا    به  عمل  و  اخالق  عااید،   تأمیا

ه نوند و دیا افهی بر کل  ستره  میا حاکد بانند تا مانن  شتر  اساد و اتنو حفظ ایا مراکز می
 که ا   مهه ایا وظایف آماد ی دااعی اس،ا  ا(716ا 11 وادی آمهی، جراک؛ ) باند

 اس، که رمۀ ایا امور در سایۀراس، عرصه  یا در رو دان اتنه و اساد در رمۀایا حفظ دبنابر
رسد  یرا اضل و فطف  خداوند  رای متعدد و متنو  به منصه ظهور میآماد ی دااعی ویژه با رو 

انسان و  باند  ا  اساد  امر اس، که  میا خافی  ایا  و  بر  افهی مسیر سعاد   را تح، حاکمی، 
چون   کنندا  طی  را  یعنیبند ی  در  میا  )  حاکد  ناا    انهدا   اساد  اس،  آن   وادی  راک؛  بر 

سائهی چون رند و نمو مجدد کفر، غهبه ااسدان بر  میا،  یرا به دنبا  اساد م  (7۱۱ا  ۱۱آمهی،ج
 ستر  اساد و ظهد، نابودی مناان و مصافب مرد ، تعطیل ندن احکا  و اوامر افهی و محو آنچه  



 ۱۴۰۰ تابستان، ۴۵، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  28

 

 ارمایداا  یرا قرآن می(۲96ا  ۱ق،ج  ۱۴۰7   مخشری، راک؛  )  مایه آبادانی  میا اس، رخ می درد
 (ا3۴/)نمل اَفَسدوها وَجَعلوا َاِعزََّة َاهِلها َاِذلّة﴾  ﴿ِانَّ املُلوَك ِاذا َدَخلوا َقريَةً 

مهتال  برای دان اساد مختص  مان و مکان خاص نیسس، به تعبیر  اینکه دان   طباطبائی   عالا
 ا  دان اساد و اصالا اساد را منحصر در کفار و  مان صدر اسال  نمایید درس، نیس،ا بهکه مراد

 محفوظ   رمواره   را   ا تما   که در سایه چنیا اصهی،   اس،  آن   ودنافوق، بدائد  و  اصالا   مطهق   میا، 
  و   مخصوص  نسهی  به   میا  ا   اساد  دانا  ایا رو    (ا۲9۵ا  ۲ج   ، راک؛ طباطبائی)  دارد می  باقی

ل   یرا   ندارد،   اختصاص   خاص   عصری  اس،    اعصار   تمامي  در   هانیان  رمه  نامل  خداوند   تفضا
َاضٍل   افهَه ذو    و   ندن   یررمه   هوی   که  (7۱۱ا  ۱۱آمهی،ج   وادیراک؛  )  افعَهمیا( َعَهي)وفِکاَّ 

 (ا ۲۴7ا ۲، ج۱37۴مکار  نیرا ی، راک؛ )  یرد می   میا روی در را  اساد ندن رمگانی
ه و  رای آماد ی دااعی به مناور برچیده نمودن اساد و اتنه در  امعا   مهه مصادیق و نیوه 

ای دیا اسال  در رمه ابوا  با  بان  ویا، دقیق، رونا و به  مو ه حفظ دیا افهی تبییا عااید و آ
را و قوانیش  و دیا افهی و آمو ه   نود، ااراد  امن ا  نار اعتاادی واکسینه نوندموقن  سبب می

رای  اشهو ن  درند  نشر  را   درد تا عااید ناقص و نادرس، خودحاکد نود و به دنمِا ارص، نمی
 منان ا رایی کنند و  ند ی دنیوی و اخروی آنان را به خطر اندا ندا با مل نو  خویش را در ارتباط

 گیری  بحث و نتیجه

در برابر ه و رس، ا  ایا رو آماد ی دااعی  بیا بشری، بود   نگ ومبار ه امری رمیشگی در
مه امری اطری،  دنمنان امری عاهی، طبیعی و مستمر و ا  دید اه اسال  نرعی و ا  دید اه   عالا

کید بر آن به دفیل ایجاد رعب و تر  در دااعی و تأ  قدر    نی اس،ا ارمی، آماد ی وعاهی و قرآ
غاال  با    یرروا و صفوف دنما، عد   ایجاد  و  ناحیه دنما  ا   در سطوندن  قوی  ا دارند ی 

مه  اس، که در اندیشۀ  ای و  هانیمنطاه  انه ابزاری برای رسیدن به طباطبائی ایا ارداف سه   عالا
را و چگونگی افبته نیوه  باننداام، اسالمی می  ردف نهایی که رمان حفظ دیا و نعائر افهی و
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ق با  دایی ا   ندافهه  ای غفه،راررا  دنما، تکنیک ای و دارند ی قوی منطاهو افزاما  تحاا
 . نجد رای دیگری اس، که در ایا ماا  نمیافمههی نیا مند  ژورشبیا

 منابع 

یمق ا1  ا رآن کر
  ا 5ا جحاتم أبي البن العظیم القرآن تفسیر قا(ا1419افرحماا) عبد  حاتد،  ابی ابا ا2

 افبا ا   مصطفی  نزار  مکتبة  افسعودیةا  افعربیة  افممهکة  افطیب  محمد  أسعدا  افمحاق
دار  اا  ا بی2ج  اهمعجم مقاییس اللغا(ا    1979  -ره  1399)  احمدا  ، ابا اار  ا3

 ا اففکر
دار   ا بیرو ا 1ا جالعرب   لسان  ا قا(  1414ا )محمد با مکر  با عهی  ابا مناور،  ا4

  اصادر
)   ور  آریان ا5 منوچهرا  و  عبا   به  (ا  1374کانانی،  انگلیسی  دانشگاهی  فرهنگ 

 ا تهرانا سپهرا 1ا جفارسی
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع   ا(ا ق  1415ا )افدیا نها   ، وسيآف ا6

 ها دار افکتب افعهمی ا بیرو ا افمحاقا عهي عبد افبارم عطیةا 10ا جالمثاني
)  بهشتی ا7 ابراریدا  در فقه اسالمی(ا  1391دامغانی،    ااهی   مرکز  قدا  ادفاع مشروع 

 اطهارا  ائمه
  تهرانا   انوین  هایتهدید  و  عامل  غیر  پدافند(ا  1390)  ارارانی، غالمرضاا    الفی ا8

 ایرانا 
  ی عهم  اا یرشگاه تحا و  ژ  اا تهراناصول جنگا  (1380)  اسند انی ا  نو  ی مع ا9

 ا سپاه
 اسراءا  قدا ا11ج اتسنیم تفسیر (ا1 392افهها ) عبد آمهی،   وادی ا10
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 ا قدا اسراءا 9ا جتفسیر تسنیم ا(1392____________ا ) ا11
 اسراءا ا قدا انسان در اسالم تا(ا ___________ا )بی ا12
)  أبو  افجوررم،  ا13 العربیة  الصحاحقا(ا  1407نصرا  صحاح  و  اللغة  ا  21ج    اتاج 

 بیرو ا دارافعهد فهمالییاا 
 ا تهرانا اررنگ معاصرا فرهنگ معاصر انگلیسی(ا 1378حیید، سهیمانا ) ا14
 ا تهرانا تیراژها5ا جلغتنامه دهخدا (ا 1377درخدا، عهی اکبرا ) ا15
 ا راژهیت اا تهران5ج الغتنامه دهخدا ا (1377)ا _________ ا16
  ا بیرو ا 15ج    ا التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(  قا(ا 1420ا )اخر افدیا  ، افرا م ا17

 ا دار إحیاء افتراث افعربي
 ا سبز  رانیا اتهران اهای نظامیفرهنگ واژه (ا1386)محمودا  ی، رستم ا18
   اا ا بی10ا جالقرآن الحکیم )تفسیرالمنار(   رتفسی ا(ا  1990رنیدرضا، محمدا ) ا19

 ا فهکتا  هافعام هافمصری هافهیئ
) ا20 المنار( (ا  1990__________ا  )تفسیر  الحکیم  القرآن  ج تفسیر  بی11ا   اا  ا 

 ا فهکتا ه افعام هافهیئة افمصری
 اا  ا بی11ا ج تاج العروس من جواهر القاموستا(ا  افزبیدی، محمد با محمدا )بی ا21

 داراففکرا 
  ا 1ج  االتنزیل  غوامض  حقائق  عن  الکشاف  قا(ا1407)  افااسدا  أبو  زمخشرم، اف ا22

 افعربيا  افکتا   دار بیرو ا
ا بیرو ا  2ا جالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل   قا(ا1407___________ا ) ا23

 ا دار افکتا  افعربي
)   خر    طارری ا24   ارناد   و  اررنگ  و ار   ا تهران  اقران  در   جهاد  (ا1368آبادیا 

 ا اسالمی
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ا بیرو ا موسسه 16ا ج المیزان فی تفسیر القران( ا  1390طباطبائی، محمدحسیاا ) ا25
 االعهمی فهمطبوعا ا 

ج ا26 موسسه  18________________________________ا  بیرو ا  ا 
 االعهمی فهمطبوعا ا 

ج________________________________ ا27 ب5ا  موسسه   ارو یا 
 ا فهمطبوعا  یاالعهم

ا بیرو ا موسسه االعهمی  1________________________________ا ج ا28
 فهمطبوعا ا 

ج________________________________ ا29 ب2ا  موسسه   ارو یا 
 ا فهمطبوعا  یاالعهم

ج_________________________ ا30 موسسه 4_______ا  بیرو ا  ا 
 االعهمی فهمطبوعا ا 

ج___________________________ ا31 م9_____ا  بیرو ا  وسسه ا 
 االعهمی فهمطبوعا ا 

ج__________________________ ا32 موسسه  14______ا  بیرو ا  ا 
 االعهمی فهمطبوعا ا 

با حساا  ا33 ملسسة   2ا جالجامع  جوامع  تفسیر  قا(ا1420)  طبرسي، اضل  قدا    ا 
 اإلسالميا  افنشر

 ا تهرانا امیر کبیرا 2ا جفرهنگ فارسی(ا 1374عمید، حساا ) ا34
 ا مرکز ااهی ائمه اطهار)  (   اقدا  اصول فقه شیعه  ا(1381)محمدا    ، ااضل فنکرانی  ا35
 ویرایش دو ا تهرانا میزانا ااصول و روابط بین الملل(ا  1399قاسمی، اررادا ) ا36
 رایی ا  قرآناا تهرانا مرکز اررنگی در 2ا جتفسیر نور(ا  1388)  قرائتی، محساا ا37
 ا نآا  قر ییرادر  یمرکز اررنگ اتهرانا 3جا  نور  ری تفس (ا1388) ا_______ ا38
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ا ا    ،نزیکاف ا39 بزرگا  (1388) ان  بااستراتژی  کور   مطافعا     اتهران  ندرایا  داتر 
 یا افمهه ایو ب یاسیس

 االسالمیها افکتب دار تهرانا ا2ج انمونه تفسیر (ا1374)  ناصرا نیرا ی،   مکار   ا40

 هاسایت 

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


