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 چکیده 

 از  شود و  جویی دیگران رویارو می    انسان در مسیرتکامل خود با موانع و خطر سلطه        
ز خویشتن برخوردار باشد               ز آمادگی کافی برای دفاع   .نظر عقلی و دینی ضرورت دارد 

 :   برای نمونه آیهه استهای دینی به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شد در آموزه

ُوَّکُم                َيل تُرِهُبوَن ِبه َعُدوَّاهللا َو    )60انفال ـ ( اَِعّدوالَُهم َمااستَعطُم ِمن قُو َو ِمن ِرباِط ال
 .کند اصول کلی آمادگی دفاعی را بیان می

.  این نوع آمادگی در حد توان و با هدف بازدارندگی دشمن از تهاجم خواهد بود                
های دینی، تنها به جهات آمادگی نیروی انسانی،           گیری از آموزه   ین مقاله ب بهره   در ا 

 ا وجود تر از آنها استمرار بخشیدن به آن پرداخته شده است          تسلیحاتی، اقتصادی و مهم   
 گاه گرفتار  که جنگ همیشگی جبهه حق و باطل است هیچ         ها در این شرایطی    این آمادگی 

عالوه بر آن در این مقاله با بررسی سیره عملی اهل              . شبیخون دشمن نخواهیم شد   
 .شود ، الگوی زیبایی در این زمینه آشکار می)(بیت
 

، جهاد:های کلیدی واژه  .ضرورت و واجب بودن، آمادگی، دفاع، استطاعت، قوّ
 

 
 )ع(ـ عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین 1
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 مقدمه

ای از استعدادهاست با گام نهادن در جهان، مسیر طوالنی کمال            انسـان که مجموعه   
های افرادی، ادامه حرکت     جویی اهـد نمـود ؛ امـا بـر اثـر برخوردها و سلطه             را طـی خو   

اگر انسان خود را برای مبارزه آماده نکرده        . شود  او با خطر جدی روبه رو می       تکاملـی 
باشـد درهـنگام بـرخوردها فرصـت کافی برای مقابله نخواهد داشت و از حرکت باز                 

 ادۀ دفاع در برابر تهاجم احتمالی یا فعلی       براساس عقل، جامعه باید همواره آم     . ایستد مـی 
 .دشمن باشد و با نیرومندی موانع راه را از بین ببرد و به سعادت واقعی دست یابد

 در ایـن راسـتا،  خداوند حکیم متناسب با شرایط هر موجودی آن، استعداد و ابزار       
خش زیادی از   تواند در مسیر زندگی، ب     دفاعـی را برای او مهیّا نموده است و انسان می          

دفاع . نـیروی مقابلـه را در وجود خود ایجاد کند و گرنه به نابودی کشیده خواهد شد                
در نگاه دینی، یکی از . در لغـت به معنی بازگرداندن،  دور کردن و حمایت کردن است        

مـوارد آن حمایـت کردن مسلمانان از قلمرو کشور اسالمی، و نیز حفظ امنیّت داخلی                
های دینی، به    ن خارجی و داخلی شمرده شده است و در آموزه         در برابـر تهـاجم دشم     

 .عنوان یک وظیفه مهم شناخته شده که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت

 ضرورت عقلی بر آمادگی دفاعی
در طبیعـتِ همـه موجودات، نوعی آمادگی، به همراه ابزار متناسب وجود دارد در               

.  شده است  های الزم به ودیعه گذاشته     گیانسـان نیز ضرورت دفاع و کسب آماد       فطـرت   
ها حق دارند از حقوق و کرامت خویش دفاع          از ایـن رو، در نگـاه عقـل، همـه انسان           

 .کنند و تن به ذلّت و ستم ندهند

کـند در زمان صلح باید از آمادگی دفاعی کافی           بـر ایـن اسـاس، عقـل حکـم مـی           
در طول تاریخ . ادگی کردبـرخوردار بـود تـا در حملـه غافلگـیرانه دشـمن بتوان ایست             
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اند حمله ناگهانی دشمنان     های هوشیار و آماده توانسته     تجـربه نشان داده است که ملّت      

. اند را دفـع و هسـتی خـود را حفـظ کنـند ولی در مقابل، افراد غافل شکست خورده                   
تا ملّتی مجاهد است،  دیگران او را به حساب          «: گوید باره می  در این ) ره(استاد مطهری   

نمایند اما ملّتی که این خصیصه را        اش می  آورنـد و اجباراً رعایت انصاف را درباره        مـی 
اش  شوند و از هرگونه انصافی درباره      از دست داد دیگران برای او شخصیتی قائل نمی        

 ).92، ص 1368مطهری ، (» کنند مضایقه می

وانین بنابرایـن آمادگـی دفاعـی و اقـدام در زمان نیاز، موجب گسترش حاکمیّت ق               
الهی، استقالل واقعی امّت اسالمی، امنیّت، آزادی، عدالت اجتماعی و سازندگی نفوس            

پس این نوع آمادگی دفاعی، نه تنها ناشایست نیست بلکه          . خواهد شد ... هـا و     انسـان 
 .به گواهی همه عقال برای زندگی بشر ضروری است

  ضرورت دینی آمادگی دفاعی
سالم، مبارزه با ظلم و دفع تجاوز دشمنان را در رأس            همه ادیان آسمانی، به ویژه ا     

های انسانی، الهی، جهاد با دشمنان را        اند و برای حفظ ارزش     های خود قرار داده    برنامه
 در دین اسالم،  این آمادگی و جهاد در راه خدا از جایگاه واال برخوردار              . انـد  الزم دانسـته  

آن خواهد بود و پاسداری از      هـای دینـی درگرو       اسـت؛ زیـرا حفـظ اصـول و ارزش         
درباره ) ع(حضرت امام حسین  . مـرزهای کشـور اسـالمی واجـب دانسـته شده است           

 :فرماید ضرورت آمادگی دفاعی می

اَال ِانَّ الَحرَب شَرَّها ذَريع َو طَعمها فظيع فمن اخذ لها اهبتها و استعدلها ُعّدها و                «
 ِمن عاِجلُها  قَبَل اَواٍن فُرَصتها و        ها فذاکَ صاِحُبها وَ    لَـم يـألهم کلومهـا قـبل ُحلول        

 »اسِتبصاٍر َسعيد فيها فَذاکَ فََمن ال َينفَُع قَوَمه َو اَن ُيهِلک نَفَسه
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انگیز؛ هرکس خود    بدانید که جنگ، شرّش شتابنده است و طعمش زشت و نفرت          «

ا را برای آن آماده کند و ساز و برگش را فراهم آورد و قبل از زمان جنگ پیکر خود ر                   
اما آنکه پیش از رسیدن فرصت و   . هـای آن دردمـند نکند جنگ را برده است          از زخـم  

زمـان جنگ و آگاه شدن از توانایی جنگی خود به آن مبادرت ورزد مستحق آن است                 
محمدی (» سـپاهیان خـود را سـودی نرسـاند و خویشـتن را نـیز به نابودی اندازد                 کـه   
 ).162 ، ص3، ج 1379 شهری، ری

 این«: فرماید  ـ سوره توبه می    24نیز در این باره در بیان آیه        ) ره(ینیحضرت امام خم  
 آیـه تنبّه داده است که جهاد فی سبیل اهللا در رأس تمام احکام است که آن حافظ اصول                  

از ذلّت  . اسـت و تذکر داده است که در صورت قعود از جهاد منتظر عواقب آن باشید               
آثار،مؤسّسه تنظیم و نشر     (»... و انسانی و    های اسالمی    و اسـارت و برباد رفتن ارزش      

 عالی در دعایی برای مرزداران،  مضامین) ع(چـه زیبا، امام سجاد ). 110، ص20، ج 1371
. نمایـند کـه خود نشانگر اهمیت مرزبانی است         و مفاهـیم ارزش واالیـی را ارائـه مـی          

بهتر . اگـرچه در زمـان حکومـت اُموی است، باز هم حفظ مرزها الزم و واجب است                
در اینجا به بخشی از آن . اسـت که خواننده گرامی به این دعای معروف مراجعه نماید  

 :کنیم اشاره می

 اللّهم صّل على محمد و آله و حّصن ثغور المسلمين بعّزتک و اَيِّد حماتها بقّوتک              «
م و   عطاياهم من جدتک اللّهم صل على محمد و آله و کثّر ِعدَّتَُهم و اشَحذ اَسِلَحته               واسبغ

 )149، ص 1381انصاریان، (» ....احرس حوزتهم َو امنَع حومتهم والّف جمعهم و َدّبر امرهم

بـار خدایـا بـر محمـد و خاندانش درود فرست و مرزهای مسلمین را با قدرت و                   
عزت خود مستحکم و استوارگردان و نگهبانان و محافظان آن را با قوّت خود تقویت               

خداوندا بر محمد   .  را از توانگری خویش سرشار ساز      های آنها  فرما و عطایا و بخشش    
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 و  و آل محمـد درود فرست و عده مرزداران را بسیار فرما و سالحشان را مؤثّر و بُرّا ساز                  

 شان را نفوذ ناپذیر گردان و در بین        شان را حراست و نقاط حساس جبهه       حـوزه نگهبانی  
 ...ماجمعشان اُلفت برقرار ساز و اُمورشان را خود تدبیر فر

 ضرورت آمادگی دفاعی در نگاه قرآن و احادیث
قـرآن، آمادگی دفاعی را عامل بازدارندگی دشمن از تجاوز و نیز مقدّس و اجتناب               

دهد قبل از وقوع جنگ، آمادگی       داند و بدین منظور به مسلمانان دستور می        ناپذیـر می   
واقع شد   سوی دشمن    با چنین توانایی اگر تهاجمی از     . دفاعـی همه جانبه داشته باشید     

ای که   ترین آیه    کریم صریح  در قرآن . ای از سوی شما تحقّق خواهد یافت       مقابله شایسته 
 :کند عبارت است از چنین آمادگی دفاعی را بیان می

 .و اعّدوالهم مااستعطتم من قّوة و من رباط الخيل ترهبون به عدّواهللا و عدّوکم
 )     60انفال ـ(

 بدون استعداد و آمادگی کافی در جنگ شرکت نمودند و        در جـنگ بـدر مسلمانان     
کفّار و مشرکین خود را برای تالفی آماده        . بـه اراده حـق و امـداد الهـی پـیروز شدند            

بـاید سـنّت الهـی جـاری گردد، خداوند مسلمانان را به ایجاد آمادگی دفاعی                . کـردند 
نین امر مقدّسی را آیـه مذکـور بسیار گویا و صریح دستور تحقّق چ       . کـامل فـرمان داد    

های این آیه و نیز آیه       در این نوشتار به مناسبت به برخی از پیام        . صـادر و تبییـن نمود     
 .اشاره خواهد شد) 71نساء ـ (الّذين آَمنوا خُذُوا ِحذَرکُم  يا اّيها

زیرا براساس حکم آیات . دهد در ایـن آیـات فـرمان آمـاده شـدن را به مؤمنین می          
است چنانکه  » حذر«توان گفت تسلیحات از مصادیق        می مذکـور واجب است و حتی     

 : فرماید در آیه دیگر چنین می
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و لـيأخذوا ِحذَرهـم و اَسِلَحتهم َوّدالذين کَفروا لَو تَغفلون َعن اَسِلَحتکُم و اَمِتَعِتکُم               

های خودشان را با خود  آنهـا باید وسایل دفاعی و سالح     . فََيمـيلُون َعلَيکُم َميلَة واِحدة    
های خود غافل شوید     ها و متاع   کافران آرزو دارند که شما از سالح      ) زیرا(ل کنند   حمـ 

) ع(در این زمینه حضرت امیرالمؤمنین). 102نساء ـ (» و یکـباره بـه شما هجوم آورند      
 :فرماید در مورد ضرورت آمادگی برای جهاد و و دفاع می

 )279 ص ،1،ج 1387قمی،(فخذوا ِللَحرب اهبتها و اعّدوالها عّدتها 

عمران   سوره آل  200، در آیاتی مثل   »مرابطه«که در قرآن با اصطالح       موضوع مرزبانی 
 سوره انفال بیان شده است ضرورت ساختن استحکامات در مرزها، فراهم کردن             60و  

وسایل الزم برای جلوگیری از تهاجم دشمن را گوشزد کرده که نیز اقامت مداوم افراد            
در . های آن است دشمن، خود نشان از آمادگی و ضرورتدر مـرزها بـرای مقابلـه بـا      

ایـن رابطه روایات زیادی نیز فضیلت آن را بیان نموده است چنانکه سلمان فارسی از                
 .کند روایت می) ع(پیامبر اعظم

 )52،ص 1364متقی هندی،(رباط ليلة فى سبيل اهللا خير من قيام شهٍر و صيامه 

گری اشتغال   مـردم به مرزبانی و نظامی     گروهـی از    ) ع(حتـی در زمـان امـام علـی        
 :فرماید ای خطاب به مالک اشتر می حضرت در این باره در نامه. اند داشته

و اعلـم انَّ الرَّعيه طبقات ال يصلح بعضها االّ ببعٍض و ال غنى ببعضها عن بعض                 
 ) 53 ، نامۀ 1372شهیدی،(فمنها جنوداهللا و منها کتاب العامه و الخاصه و منها قضاة العدل 

 آمادگی دفاعی در نگاه فرمانده کل قوا
در شرایط کنونی که جبهه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا به عنوان مرکز ثقل              

تریـن نقش مقابله با انقالب اسالمی ایران را دارند و با             جـوی، فعّـال    نـیروهای سـلطه   
در برهم  هـای مسـتقیم در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران، سعی              دخالـت 
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هـای دینـی و انقالبـی ایران اسالمی، دارند، برای مقابله با چنین تهاجمی،                زدن ارزش 

مقام . نقـش نـیروهای مسـلّح و آمادگی دفاعی همه جانبه آنها بر کسی پوشیده نیست               
برای معظّم رهبری درباره نقش نیروهای مسلّح پیرامون حفظ امنیّت داخلی و خارجی             

مسلّح  ای که امروز نیروهای ترین وظیفه مهم«: فرمایند ی مینظـام مقدّس جمهوری اسالم    
در کشـور عزیز ما و در نظام سربلند جمهوری اسالمی دارند این است که کشور را چه                  

گری دشمن، از افساد     ، از فتنه  مرزها را و چه داخل را از هجوم دشمن،  از توطئه دشمن            
معاونت ( » گترین وظیفه اینهاست  دشمن در امان بدارند و محفوظ نگه بدارند این بزر         

 .1)77، ص )تا بی(سپاه .م.فرهنگی، س

 :فرمایند له پیرامون ضرورت آمادگی دفاعی خطاب به نیروهای مسلّح می و نـیز معظّم   
های گوناگون، مخصوصاً آمادگی روحی برای دفاعی جانانه از اسالم و            حفـظ آمادگی  «

» ه شما و همه نیروهای مسلّح است  ای است که امروز متوج     انقـالب باالتریـن فریضـه     
 ).137،ص 2،ج 1377دفتر مقام معظم رهبری،(

تقویت بنیه «: فرمایند در راستای تحقّق عملی چنین وظیفه مهمی معظّم له چنین می 
دفاعـی در وهله اول به تقویت نیروهای مسلّح ـ اَعم از سپاه و ارتش است که باید از                   

ها و انتقال تجارب جنگ      ی و نظم،  تدوین تاکتیک     ها،  سازمانده   طریق باالبردن آموزش  
دفتر (» های الزم و مدرن تأمین شود      هـا و مانورها و نیز مجهزشدن به سالح         و تمریـن  

 ).154، ص 2،ج 1377مقام معظم رهبری،

 :فرمایند در بیان دیگری نیز می

هـم از لحاظ آموزش و تمرین و تدریب و آمادگی ظاهری و سازمانی و نظامی و                 «
های باطنی بایستی خودتان را همواره آماده نگه دارید به نظر من              از لحاظ آمادگی   هـم 

ماست
                                                

 ).110، ص 7، ج 1377دفتر مقام معظم رهبری ،(» این تکلیف امروز همۀ 
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بنابراین آمادگی دفاعی همه جانبه شامل اعتقادی، معنوی، جسمانی، دفاع شخصی،           

توانند   می ای د و چنین نیروهای آماده    حـرفه عمومی و حرفه تخصّصی نیروها خواهد بو        
و ) نبرد متقارن (های استراتژیکی چون اقدام موازی       در مقـابل تهدید دشمنان از روش      

پدافند غیر  (و یا غیرمستقیم    ) پدافند عامل (و یا مستقیم    ) نبرد نامتقارن (یـا غیر موازی     
 .تضمین نمایند... استفاده کنند و پیروزی خود را ان شاءاهللا) عامل

 هدف از آمادگی دفاعی
در نگـاه دیـن، آمادگـی دفاعـی ـ نه آنگونه که مسیحیّت آن را مرادف با تجاوز به                    

کند ـ به خاطر اهداف آن، مقدّس خواهد بود زیرا با            آورد و محکـوم می     حسـاب مـی   
.... اهللا، عدواهللا،  عدوکم و       فی سبیل : کند مانند  توجه به قیودی که برای این امر ذکر می        

کـند کـه هـدف از ایجـاد آمادگی، تهیه نیرو و سالح و قدرت برای                  بـیان مـی   چنیـن   
شـرارت جنگـی نیست بلکه هدف بازدارندگی و پیش گیرانه است و این نوع آمادگی     

ها علیه   نامند؛ زیرا جنگ   می» صلح مسلّح «همـان اسـت کـه در اصـطالح امروز آن را             
ورد تجاوز دشمن قرار    شود و هرکس قوی باشد کمتر م       هـای ضـعیف بـرپا مـی        ملّـت 
گـیرد بنابرایـن هـدف از ایـن آمادگـی، ترساندن دشمن است چنانکه قرآن کریم                  مـی 
 ).60انفال  ـ (ترهبون بِهِ عَدُواهللا وَ عَدُوکم : فرماید می

پـس اسـالم بـرای برقراری بیشتر صلح، مسلمانان را به آمادگی دفاعی فرمان داده                
د از بیان تأثیر چنین آمادگی در روحیه دشمن         خاطـر در آیـه مذکور بع       اسـت و بدیـن    

 )61انفال  ـ (» اگر آنها تقاضای صلح نمودند استقبال کن: گوید می

بنابرایـن هـدف کلـی از ایـن آمادگـی دفاعـی، برای امنیّت داخلی جامعه در برابر                   
های داخلی و نیز امنیّت خارجی برای دفاع از مرزهای دولت اسالمی             ها و شورش   فتنه

 :نمایند جایگاه و هدف این آمادگی دفاعی را تبیین می) ع( بود و چه زیبا امام علیخواهد
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الجـنود حصون الّرعية و زين الوالة و عّزالّدين و ليس تقوم الّرعية االبهم و سبل                

 ).53، نامه 1372شهیدی،(االمن 

 میزان آمادگی دفاعی
ها و    میزان آمادگی  بـا توجه به لزوم آمادگی دفاعی در برابر دشمنان ، در خصوص            

های موجود بیان نموده است و به طور      ابعـاد آن قرآن کریم معیار آن را در حد توانایی          
 :دهد کلی چنین فرمان می

 )60انفال   ـ (» واعدوالهم مااستعطتم من قوة«

این فرمانی است از خداوند که پیش از        «: گوید مـرحوم طبرسی در تفسیر خود می      
سـالح کنند و معنای آن چنین است که آماده سازید برای            بـرخورد بـا دشـمن اعـداد         

شوید از مردان    مشـرکین آنچـه در قـدرت داریـد از آنچـه در جنگ به آن نیرومند می                 
 شیخ محمد عبده در تفسیر خود پیرامون      ). 851، ص 4، ج اه1408طبرسی،(» جنگـی و ابزار   
برای جنگی که برای    خداوند بندگان مؤمن خود را فرمان داده که         «: گوید آیه چنین می  

هـا و حفظ قدرت و دعوت به حق و عدل، گریزی از آن نیست،  مستعدّ و                   دفـع ظلـم   
دوم آمـاده باشـند بـه دو امـر،  یکـی آماده ساختن همه وسایل قدرت در حد توانایی،                       

 نگهـداری سـوارکاران در مـرزها و جاهایـی که راه نفوذ و حمله دشمنان است و معلوم                  
ون باید در حد مستطاع انجا م پذیرد در هر روز و زمانی به حسب            اسـت که اعداد قوّه چ     

لذا ساختن  . هاست ها و مکان   شامل همه زمان  » مُستطاع«امر امت به    . مستطاع باید باشد  
های این آمادگی است و واجب است حتی         ابزار جنگی، آموزش علوم نظامی از مقدمه      

 ).، سوره انفال60 ذیل آیهعبده،(» باید در سطوح عالی،  فنون جنگ تحصیل شود
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در «: فرماید در این باره در پیامی پس از پذیرش قطعنامه می         ) ع(حضرت امام خمینی  

مؤسّسه تنظیم و نشر آثار،     (» هر شرایطی باید بنیّه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد         
1371(1. 

 ابعاد آمادگی دفاعی
روزی بر دشمن است و      و تالش برای پی     ایجـاد آمادگی دفاعی در میدان کشمکش      

گیرد؛ لذا   های مقابل برای پیروزی خود از عوامل تأثیر گذار کمک می           هر یک از طرف   
 .باید همه آن عوامل مورد توجه قرار گیرد

 یک کلمه ولی »قّوه«واژه  ،)65انفال ـ  (» واعّدوالهـم ما استعطتم من قّوة     «در آیـه    
شود که به نوعی در       معنوی می  پرمعناسـت و به طور کلی شامل همه نیروهای مادی و          

از آنجایی که قبل و بعد این آیه مورد خطاب . هـا بـر دشمن تأثیر دارد      انـواع پـیروزی   
توانیم نتیجه   اسـت امـا مخاطب این آیه مردم هستند،  بنابراین می           ) ص(پیامـبر اعظـم     

بگـیریم برخـی از مـوارد آمادگـی وظـیفه دولـت اسالمی و برخی دیگر وظیفه مردم                   
 :کنیم ها اشاره می بود و در اینجا به برخی از این نوع آمادگیخواهد 

 برکسی پوشیده    نقش نیروی انسانی در رسیدن به اهداف       :ـ آمادگـی نیروی انسانی    1
نیسـت و چـون ایـن اهداف کالن جنبه کار گروهی دارد نیازمند نوعی نظم و انضباط                  

دو از عوامل تأثیر گذار     برای تشکیل سازمانی که فرمانده و فرمانبر هر         . جمعـی اسـت   
 .خواهند بود نیاز به سیاست گذاری خاصی هستیم

پس برای تأمین نیروی انسانی باید از طریق گزینش حقیقی و تعلیم و تربیت آنها،               
در این راه عامل اعتقاد،      . بـا یـک سیر منطقی شاهد به وجود آمدن نیروی کافی باشیم            

ده است تا جایی که یک نفر از آنها بتواند          ایمان،  تشویق و ترغیب مورد توجه قرآن بو        
 .در برابر ده نفر از دشمن ایستادگی کند تا پیروزی به دست آید

                                                 
 29/4/1367له در تاریخ  پیام معظّم -1
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کند   قرآن کریم از یک سو فرمان آمادگی دفاعی را صادر می           :ـ آمادگی تسلیحاتی  2

و اعّدولهم ما استعطتم : داند در تفسیر آیه و از سـوی دیگـر تهیه ابزار کافی را الزم می         
، اه1387قمی،(اند   یعنی هرگونه سالح معنا نموده    » السّالح«را به   » قـوّه « ، واژه     قّوة من
بر ) ص(شنیدم از پیامبر اعظم   : بـن عامر گوید   عقبة  و نـیز در روایتـی       ). 279، ص   1ج

، 1389احمدبن حنبل،(اال اّن القّوة الّرمى  : فـراز منبر پس از خواندن آیه مذکور فرمود        
 ).17، ص 4ج

و شیوه جنگ باید گفت پیامبر ) ص(ه شرایط زمانی، مکانی پیامبر اعظمبـا توجـه ب    
کنند زیرا در این روش      به کارآمدترین سالح و شیوه جنگ در آن روز اشاره می          ) ص(

. تر از روش جنگ تن به تن بوده است         تـیراندازی، دفـع دشـمن از دور است که سالم          
تواند از دور پرتاب شود از       میامـروز شامل همه ابزارهایی است که        » الرّمـی «روایـت   

اگرچه در زمان . شود های گوناگونی را شامل می  ها و حتی اشعه    تـیرِ کمانـی  تا موشک      
و این خود نوعی اعجاز و خبر       . برخی از آنها ناشناخته بوده است     ) ص(پیامـبر اکـرم     

توان گفت باید به سالح      در عملی شدن آمادگی تسلیحاتی می     . آید غیبی به حساب می   
و لیأخذوا حذرهم و    : فرماید رتـر دسـت یافت و در آیه دیگر خداوند در این باره می             ب

 ).102نساء  ـ (اسلحتهم
 خبر دادند که سالح تازه و مؤثرّی      ) ص(معـروف است در جنگ حنین به پیامبر اعظم        

فوراً کسانی را به یمن  فرستادند تا آن         ) ص(در یمـن اخـتراع شـده اسـت پیامبر اکرم          
حتی در برخی از منابع تاریخی گفته شده    .  نـیروهای نظامی تهیه کنند     سـالح را بـرای    

 مکارم(اند  هایی را به عاریت و غیر عاریت گرفته    کـه مسـلمین از مسیحیان نجران سالح       
 ).271، ص4، ج 1384شیرازی، 

شـک هـیچ نوع اقدامی در جهت آمادگی دفاعی بدون             بـی  :ـ آمادگـی اقتصـادی    3
از این رو فرمان آمادگی دفاعی مستلزم جهاد        . یابد حقّق نمی های مادی الزم ت    پشـتیبانی 
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مالـی خواهد بود که بخش عمده آن بر عهدۀ دولت اسالمی است و منابع مالی خاصی را                  

اند و در شرایط خاص مردم نیز        مـنظور در نظـام اقتصادی اسالم پیش بینی نموده          بدیـن 
ن کریم پس از فرمان آمادگی      چه زیبا قرآ  .  تـوان وظـیفه کمک رسانی را دارند        در حـدّ  

ها را در واقع     کند و بازگشت همه هزینه     دفاعـی موضوع انفاق و جهاد مالی را بیان می         
 :فرماید نماید و چنین می با نوعی معامله با خداوند در دنیا و آخرت، محکم و تضمین می

 .)60انفال ـ(اهللا يوف اليکم و انتم ال تظلمون  و ما تنفقوا من شىء فى سبيل

انفاق کنید به طور کامل به      ) و تقویت بنیه دفاعی اسالم    ( و هـر آنچـه در راه خدا         
 .شود و به شما ستم نخواهد شد شما بازگردانده می

 بدیهی است آمادگی دفاعی موسمی و       :های دفاعی  ـ اسـتمرار بخشیدن به آمادگی     4
رای مقابله با   مقطعـی نخواهد بود زیرا دشمنان به طور پیوسته در حال ایجاد آمادگی ب             

از ایـن رو مسلمانان باید همواره آمادگی کافی داشته باشند تا به             . جـبهه حـق هسـتند     
برای استمرار بخشیدن به این آمادگی،  باید استراتژی         . شـبیخون دشـمن گرفتار نشوند     

های نیروی انسانی، آموزش سالح، اقتصاد       ها در زمینه   ها را در قالب برنامه     حفـظ توان  
 . و اجرا نمودتدوین... و 

های  گیری از توان   در ضـوابط دینـی راهکارهای مناسبی ارائه شده است مانند بهره           
من تعلّم الرّمی ثمّ    : فرمود) ص(چنانکه در حدیثی، پیامبر اعظم    . موجـود و حفـظ آنها     

کسی که تیراندازی را یاد بگیرد و       ) (193، ص   3، ج   1377سیوطی،(ترکه فقد عصانی    
 برگزاری  یا در فقه اسالمی ضمن تشویق به      ). ی مرا نموده است   سـپس ترک کند نافرمان    

داند و از   سواری، حتی با شکل بُرد و باخت آن را جایز می           مسابقات تیراندازی و  اسب    
حرّ عاملی، (های خود را در این جهت به کار گیرند           خواهـد که رقابت    مسـلمانان مـی   

 ).345، ص 13، ج 1367
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 )ع(آمادگی دفاعی در سیره اهل بیت

در آمادگـی دفاعی تبلور و تجلّی بخش سیره نظری          ) ع(سـیره عملـی اهـل بیـت         
 نمودند  نمیی برخورد جبهه حق با باطل از هیچ امکانی غفلت         چون در هنگامه  . آنهاسـت 

و در راه آمادگـی نـیروی انسانیِ فداکار، شجاع، کارآمد، و نیز برای آمادگی تسلیحاتی     
 آن کردند و به عنوان بهترین اعمال عبادی به  اندهی می ریزی و سازم   و  اقتصـادی، بـرنامه     

کردند که   نمودند سرزنش می   کردند و حتی افرادی را که سستی و غفلت می          نگـاه مـی   
) ع(امام علی   . این حقیقت بارها بیان شده است     ) ع(های امام علی   هـا و نامه    در خطـبه  

 های ر پیامبر در جنگ   چون فرمانبری در محض   ) ص(در طی نبردهای دوران پیامبر اعظم       
های نظامی  بود و ضمن اندوختن تجربه) ص(ترین انسان پس از پیامبر       مخـتلف، فعّال  

های آمادگی و جهاد با دشمنان       فـراوان در طـول حـدود چهـل سـال تـالش در زمینه              
های الهی در قرآن ارائه کند که        توانسـت الگـوی مناسـبی را برای عملی نمودن فرمان          

 .داشت و تاریخ گواه بر این حقیقت استمانندی را نخواهد 

 خود  آشکار است که در برابر هجوم پی در پی متجاوزان،           ) ص(در سیره پیامبر اکرم     
شخصـاً فرماندهـی سـپاه اسالم را برعهده داشت و در برخی موارد نیز فرمانده تعیین                 

کار های نظامی را به      هـا، اصـول و تاکتیک       در تمـام ایـن جهادهـا و دفـاع         . نمـود  مـی 
، آوری اطالعات کافی، رعایت اصل اِستِتار، غافلگیری       گرفت که عبارت است از جمع      می

که پیامبر گرامی همه این موارد را در جنگ خندق عمل نموده   ... اصـول سازماندهی و   
از نظـر شخصی، خود با حضور در خط مقدم جنگ با روحیه ایثار و فداکاری                . اسـت 

  همـه ایـن اُمور نیاز به آمادگی کافی دارد تا در       .ایسـتاد  در برابـر تهـاجم دشـمن مـی        
هـنگامه حضـور، چـنان رعـب و هـراس در دل دشمنان اندازد که شکست دشمن و                   

 .پیروزی خود را به دنبال داشته باشد
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موضوع دفاع و آمادگی برای مقابله با جبهه خودی ) ع(همچنیـن در سیره امام علی     

های او چنان تجلّی نموده      ها و نامه   در طـول حکومت پنج ساله آن حضرت، در خطبه         
از جمله در اهمیت دادن به      . کند است که آگاهترین فرد در مسائل نظامی را نمایان می         

 های آمـوزش نیروها، گزینش نیروهای الیق،  سازماندهی آنها و فراگیری فنون و تاکتیک             
 فکری با نمود و در این راستا چنان رابطه عمیق   گـذاری زیـادی را می      جـنگ، سـرمایه   

چنانکه حضرتش . نمود ساخت که زمینه پیروزی را ایجاد می   نـیروهای خـود برقرارمی    
 :فرماید چنین می

 و اهللا ال اکون کالضبع تنام على طول اللدم حتى يصل اليها طالبها و يختلها راصدها               
و لکنـى اضرب بالمقبل الى الحق المدبرعنه و بالسامع المطيع العاصى المريب ابداً              

 .)4، خطبه 1372شهیدی، (يأتى علّى يومى حتى 

اش به خواب رود و ناگهان       مـن چـون کفـتار نیسـتم که با ضرباتی نرم بر در خانه              
اند خواهم    طلبان کار آنان را که به حق پشت کرده         بـا شمشـیر حـق     . دسـتگیرش کنـند   

 سـاخت و تا وقتی در حیات هستم با کمک فرمانبرداران، باطل گرایان را برای همیشه               
 .از روی زمین بر خواهم داشت

نـیز پـس از نامـیدی از به راه راست آمدن معاویه و دریافت خبر                ) ع(امـام حسـن   
تجـاوز شـامیان به قلمرو اسالمی، مردم را برای جنگ با معاویه فراخواند و سپاه خود                 

رویاروی با   را از جهـت نیروی انسانی و تسلیحات چنان آماده نمود که معاویه از جنگ              
 را به   ترسـید و بـا روش جـنگ روانـی و تفرقه در سپاه توانست پیروزی خود                ) ع(امـام   

 چون  نیز در برخورد با دشمنان در سرزمین کربال،       ) ع(در شیوه امام حسین   . دسـت آورد  
راهـی جز جهاد مسلّحانه نداشت به آمادگی نیرویی و تاکتیکی پرداخت و چنان تدبیر               

 .گردید) ع(ی اهل بیتنمود که از نظر نظامی یکی از شاهکارها
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 گیری  نتیجه

نظر ترین مسائل بشر است که از        همانطورکـه ذکـر شـد آمادگی دفاعی از ضروری         
 دشمن از   عقلـی و دینـی دارای اهمیـت خاصی است و با تحقّق آن، عامل باز دارندگی                

این آمادگی دفاعی همه جانبه،     . آورد شود و زمینه صلح را به دنبال می        تهاجم ایجاد می  
در این راستا نکات زیر     . نماید یّـت داخلـی و خارجی جامعه اسالمی را تضمین می          امن

 .قابل توجه خواهد بود

ـ تربیـت نـیروی انسانیِ مؤمن، فداکار، متخصّص و انقالبی، اولین قدم در ایجاد               1
 .آمادگی دفاعی خواهد بود

راد و ـ توجـه ویـژه بـه مراکـز تربیـت نیروی انسانی، در زمینه گزینش حقیقی اف          2
 .ریزی صحیح آموزشی مناسب با شرایط روز بر کسی پوشیده نخواهد بود برنامه

 های مورد نیاز برای آمادگی دفاعی، یک ضرورت ـ تأمیـن ابزارهای مناسب در زمینه     3
 .ناپذیر خواهد بود اجتناب

ها و جلوگیری    ریزی صحیح در جهت استمرار بخشیدن به انواع آمادگی         ـ برنامه 4 
 .های موسمی، نیاز یک آمادگی دفاعی کاربردی خواهد بود از هیجان

 ـ اگرچه وظیفه اساسی در این نوع آمادگی متوجه نیروهای مسلّح است، دولتمردان            5
هـای مردمـی از سوی دیگر بسیار نقش تأثیرگذار خواهند       نـیز از یـک سـوی و تـوده         

 .ندداشت و باید همراه این وظیفه دینی هر کدام نقش خود را ایفا نمای
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 .، انتشارات دارصادر بیروتمسند): 1389(ـ احمد بن حنبل 1

 .  ، تهران، چاپ چهاردهمصحیفه کامله سجادیه): 1381) (مترجم(ـ انصاریان، حسین2 

مجموعه رهنمودهای مقام معظّم    (حدیث والیت   ): 1377(ـ دفتر مقام معظّم رهبری    3
 ).رهبری

 .،چاپ دارالفکر، لبنانلدر المنثور فی تفسیر القرانا): 1377(ـ سیوطی، جالل الدین4

 .، تهران، چاپ چهاردهمالبالغه نهج): 1272) (مترجم(ـ شهیدی، سید جعفر5

 .، چاپ ایرانوسایل الشّیعه): 1367( ـ عاملی ، شیخ حر6ّ

) .ق .اه1266 تولد ، جا بی(تفسیر المنار ) تا بی(ـ عبده، محمد 7
 .، مطبعه النجفتفسیر قمی): 1387(ـ قمی، علی بن ابراهیم 8

 .صحیفه نور) : 1371) (ره(ـ مؤسّسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام 9

 .، حیدر آبادکنز العمّال، دائرۀ المعارف العثمانیه): 1364(ـ متّقی هندی، عالء الدین10

، ترجمه حمیدرضا شیخی،     میزان الحکمه ): 1379(شهری، محمد  ـ محمدی ری   11
 .ثانتشارات دارالحدی

 . ، انتشارات صدرا ، قمانقالب مهدی به ضمیمه شهید): 1368(ـ مطهری، مرتضی12 

، تفسیر نمونه با همکاری جمعی از نویسندگان،       ): 1384(ـ مکارم شیرازی، ناصر     13
 .، ناشر دارالکتب االسالمیه29چاپ 
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