
 

 

 

 

 

مبانی و اصول دفاعی جمهوری اسالمی ايران از منظر قرآن  هشی:مقاله پژو

 کريم
1رضا یداللهی   

 9/09/29پذيرش مقاله:                                                                      19/19/27دريافت مقاله: 

 چکيده

لیم و دستوراتی که از جنبه دفاعی هر مكتآ، دین، آیین و مرامی جهت حفن و بقاء موجودیت خود، از تعا

  دفالاعی   سیسالتم   یالک   ، دارای کامل  مكتآ  یک  عنوان به نیز  اسالم مند است. دینو امنیتی برخوردار باشد بهره

تالر و  به این سبآ امر دفا  برای جمهوری اسالالمی ایالران بالیش از هرزمالان دیگالر، ضالروری       .نظیر است بی

به مبانی و اصول دفاعی جمهوری اسالالمی ایالران از مسالائل مهالم و      جهت پرداختن ینازاتر است و حساس

ازنظالر  هالد  کالاربردی و    ازنظالر تبیین موضو  فوق صورت گرفته،  باهد ضروری است. لذا این مقاله که 

 و رویكالرد  حیث است. از شده استفادهمحتوا  لیتحلآوری اطالعات، کیفی است و در تحلیل آن از روش گرد

 مطالعالات  راه از ازیال موردن هالای  داده. هسالت  میدانی مطالعات و ای کتابخانه روش به كیمت روش، بندی طبقه

نظالران  بالرداری و میالدانی از طریالق پرسشالنامه و مصالاحبه بالا صالاحآ       فالیش  ابزار از استفاده با و ای کتابخانه

ی از منظالر  مورد اصول دفاع 29مبانی ارزشی دفا  و  مورد 15، دربرگیرندهنتایج تحقیق . است شده گردآوری

 .باشدقرآن کریم می

مبانی، اصول، دفا ، جهاد، امنیت واژگان کليدی: 
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 مقدمه
رود، بلكاله از  ها و نیازهای اساسی و اولیه بشر به شمار مالی از ضرورت تنها نهدفا  در برابر تجاوز، 

دیشاله و  بنابراین مقوله دفالا  و امنیالت قبالل از آنكاله در قالالآ ان      ؛باشدهای طبیعی انسان میواکنش
های فكری و فلسفی مختلف قرار گیرد یا باله سیاسالت، قالانون و مقالررات دفالاعی و امنیتالی       مكتآ

احكام و حدود الهی برذیرنالد، امالری    مرابه بههای دینی آن را تبدیل شود یا حتی پیش از آنكه آموزه
عجین شده  و با آن رود که زندگی فردی و اجتماعی انسان بدان وابستهفطری و طبیعی به شمار می

 (29: 1304، ایمهاجرن) و گریزی از آن نیست.
 ایمالان  کاله  کسالانى  از خداونالد « .کَفاُلور   خاَلواان   کاُللَّ  یرحاِلآُّ  ال اللَّهَ إِنَّ آمَنُوا الَّذِینَ عَنِ یردافِعر اللَّهَ انَّ»

 .1ندارد دوست را اى کننده کفران کار انتیخ هیچ خداوند کند، مى دفا  اند آورده
از نهایالت   عبالارت اسالت  است. جهالاد در فقاله    شده گرفتهژه دفا ، خود از جهاد سرچشمه اساساا وا

و از بالین بالردن آئالین     اهلل کلماله مبارزه با دشمن حق، بالرای اعالتالی    درراهتالش یا بذل مال و جان 
شر . در این حالت، دفا  نیز به معنی راندن و دور کردن است که اغلآ با بذل جان و مال تا دفع 

ای همراه است. لذا حق دفا ، حقی است مشرو ، ذاتی و طبیعی که وجالودش در هالیچ دوره  تجاوز 
اساسی بشالر امنیالت اسالت و     هایو از طرفی یكی از خواسته قرار نگرفته است موردتردیداز تاریخ 

معاصر، این امر از  یشناس هاست. در ادبیات سیاسی و جامعه ورایف حكومت نیتر مین آن از مهمثت
عنصری که بالرای امنیالت منظالور     نیتر آید. در فرهنگ سیاسی، مهمحسا  می ین اصول بهتربدیهی
اسالت باله    یافتنیال ن طور مطلق و تالام، دسالت   است. البته چون فقدان تهدید به« فقدان تهدید»کنند می
 اند. اگر به همین معنالا قناعالت کنالیم، قهالراا    را در مفهوم امنیت کافی دانسته« حداقل رساندن تهدید»

و در همالین راسالتا مقولاله    له امنیت مفهومی نسبی است که دارای مراتآ شدت و ضعف اسالت  مقو
ای همبسالته و  که موضو  مقاله حاضالر اسالت مقولاله    "و اصول دفا  جمهوری اسالمی ایرانمبانی "

دفالا    تواند خود را نسبت به مسئلههیچ مكتآ و نظام حقوقی نمیباشد. امنیت می مسئلهپیوسته با 
تالرین  نفساله یكالی از اساسالی   فی امنیتی -رویكرد دفاعیتنها  زیرا نه ،طر  بداندفارغ و بیامنیت،  و

نیازهای جامعه بشری است بلكه خود، عامل مهمی جهت رشد و توسعه فرهنگی، علمی، اقتصادی 
، فرهنگی، اقتصادی و قضالایی  امنیت در همه ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسیدفا  و و سیاسی است. 

هالا در ایجالاد و    هالا و دولالت   د که باید آحاد ملت، حكومالت نباشز ضروری فرد و جامعه مینیا...  و
 .رندیکارگ تمام امكانات و توان خود را به این دو مقولهگسترش 
مبانی و اصول دفا  در اسالم از منظر قالرآن   تاکنون»اصلی این تحقیق این است که:  مسئلهبنابراین، 
لذا دغدغه محقق عدم شالناخت باله   «. رائه گردیده جامع و کامل نیستیا ارائه نگردیده و اگر ا کریم

دفاع در اسالم  مباني و اصول خواهد بگوید که:کریم بوده و می قرآن منظرمبانی و اصول دفا  از 
 از منظر قرآن كدام است؟

 ي صورت گیرد موارد ايجابي آن به شرح زير خواهد بود:خوب بهي چنانچه اين تحقیق طوركل به
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 کمک خواهد کرد. بااقتدارشناخت مبانی دفا  اسالمى به گسترش دفا  ال 
 گردد.ال شناخت اصول دفا  باعث ارتقاء امنیت در جوامع اسالمی می

های دفاعی جمهوری اسالمی ایران بر مبنالای  تواند به غنای آموزهشده می اصول و مبانی استخراج -
 اسالم کمک نماید. های ارزش
 ي صورت نگیرد موارد سلبي آن به شرح زير خواهد بود.خوب به اين تحقیق چنانچه و
نظالامی   هالای  سالازمان کمبود آگاهی نسبت به اصول و مبانی ارزشی دفا  در اسالالم بالر عملكالرد     -

 های دینی اثر نامناسبی خواهد داشت.کشور مبتنی بر آموزه
 آن فرعيهدف یابی به مبانی و اصول دفا  از منظر قرآن کریم و دستهدف تحقیق 

 تبیین مبانی و اصول دفا  منظور بهآیات دفا  و جهاد شناخت  -
 از: اند عبارتکه متنارر با اهدا  هستند  سؤاالت تحقیقو 

 ند؟اسؤال اصلی: مبانی و اصول دفاعی جمهوری اسالمی از منظر قرآن کدام
 ند؟اکدامتبیین مبانی و اصول دفاعی  منظور بهآیات دفاعی، جهادی  سؤال فرعی:

 مبانی نظری
  شناسیپيشينه 
، دانشالگاه  1309فر سال نوشته دکتر زاهد هاشمیان جهاد دفاعی در قرآن و حدیثرساله دکتری  -1

ای از جهالاد و پالاره  دفا  و  مبانی عقیدتی، اخالقی، سیاسی و فقهیبه  تهران. نویسنده در این رساله
 یها کیستراتژی در جهاد، اصول جنگ، تاکتنیز ابعاد مختلف جهاد، مانند ا و پرداختهمسائل نظامی 

و ارزشمند، هالر   یشده است. بررسی این دو منبع غن جنگی، جنگ روانی، حقوق انسانی و... روشن
زنالدگی در زمینالۀ جنالگ و     یهالا  که اسالم همانند سایر عرصه کند یرا بدین مهم رهنمون م یمحقق

 ت است.ادفا  نیز دارای مقرّر
امنیتی جمهوری اسالالمی ایالران    -های الگوی دفاعیبیین اصول و مؤلفهپژوهشی ت -مقاله علمی -2

 یریال پ مالراد ( نوشالته هالادی   «یالعالال  مدرلاله »ایبا تثکید بر نظرات و بیانات امام خامناله ) اسالماز دیدگاه 
در دانشگاه مالک اشتر در  (یالعال مدرله)ایدر سومین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه منتشرشده
امنیتالی   -امنیتی و به تعبیر دیگر وجود نظریه دفالاعی  -. نویسنده داشتن استراتژی دفاعی1305سال 

هالای  ای در تحكیم و حفن ثغور سرزمین و حفن منافع ملی دانسته و اینكه مسئولین بخشرا وسیله
ی بایست در اصالح اهل و عمران بالد مسئولیت خود را همگام با برنامه این مهم که بنالا اجرایی می

 حفن شئون و ثغور اسالمی است ایفا نمایند دانسته است.
 مفهوم شناسی 

منظور پیشالگیری  های انسانی، امكانات مادی و معنوی بههمه سرمایه یریکارگ بهسازی و آماده دفاع:
 (140: 1396خانی،  )عبداهلل و مقابله با هر نو  تهدید و تهاجم دشمنان خارجی و داخلی است.

مالادى  های کارگیری حداکرری قدرتسازی و بهمسلمانان و حكومت اسالمی در آمادهالزام آحاد  -
 -فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی( جهالت کسالآ آمالادگی دفالاعی کالافی      -اجتماعیمعنوى )و 
منظور ایجاد بازدارندگی و ترسانیدن دشمنان )بالفعل، و به -امر فطری، عقلی و شرعی یک عنوان به
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ناشناخته( از تجاوز و تعرض به سرزمین مسلمین و مقابله بالا متجالاوزان باله کیالان      بالقوه، شناخته و
 (39: 1300، فر)هاشمیان .اسالمی

هو جنگ، یعنی اینكه دفا   های قدرت دفاعی در مقابل جنگ به مادفا  یعنی استفاده از تمام مؤلفه
بالود. تالا زمالانی کاله جنگالی      گیرد در بقیه موارد بازدارندگی خواهد فقط در مقابل جنگ صورت می

جلوگیری از تهاجم، تجالاوز   منظور بهصورت نگیرد دفاعی وجود نخواهد داشت و کلیه مواردی که 
 1گیرد مرحله بازدارندگی است.و تعدی صورت می

دفا  تدابیری است که برای مقاومت در مقابل حمالالت سیاسالی، نظالامی، اقتصالادی، اجتمالاعی،       -
عبالارت   هالا  آنترین شود و ابعاد مختلفی دارد که مهمدشمنان اتخاذ میروانی و یا فناوری دشمن یا 

 (20: 1305. )کیانی، باشندفرهنگی، دفا  نظامی، دفا  سیاسی و دفا  اقتصادی می -از: دفا  اجتماعی
آن دسالته از عناصالر و رهنمودهالای دینالی اسالت کاله        از: عبالارت اسالت  در این تحقیق  مبانی مبانی:
 .براى بقیه عناصر دارنالد  ربنایباشند و جنبه ز  در یک زمینه می جهت دهندهو ارزشی صورت امور  به

بینالى   نتالایج جهالان   ،باشند و جنباله اعتبالارى دارنالد و درواقالع      می« باید»این عناصر از قبیل قضایاى 
 )تعریف عملیاتی محقق( .اسالمى هستند

ایالدئولوژی و ... بالر آن ابتنالاء    عنوان مفهومی است که تمام یا قسمتی از یک نظریاله،   اصول بهاصول: 
ای که اگر اصل نقض گردد و یا از بین برود موجودیالت آن ایالدئولوژی بالا خطالر      گونه یافته باشد به
برداری محقالق در طالول   ( این تعریف مورد بهره39: 1301فر و همكاران، شود. )سبحانیمواجه می

 باشد.این تحقیق می
ر لغت حالت فراغالت از هرگوناله تهدیالد یالا حملاله و یالا       د گفت: توان یتعریف امنیت م در امنيت:

صالورت   آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطالح سیاسالی و حقالوقی باله   
مفهوم امنیت، مصونیت از  .شود یکاربرده م به یالملل نیامنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و ب
و در مورد افراد به این معناست که نسبت به حقالوق   تعرّض و تصرّ  اجباری بدون رضایت است

حقوق آنان به مخالاطره نیفتالد و    وجه چیه مشرو  خود بیم و هراس نداشته باشند و به یها یو آزاد
ها  مشرو ، مصونیت آن یها یهیچ عاملی حقوق مشرو  آنان را تهدید ننماید و الزمۀ حقوق و آزاد

امنیالت باله معنالی     (362: 1303عمید زنجانی،است )دّیات از تعرّض و دور ماندن از مخاطرات و تع
حراست از یک فرد، جامعه، ملت و یک کشور در برابر تهدیدهای خالارجی اسالت و نقطاله مقابالل     

، هر کشوری که بتواند تهدیدهای بالالقوه و بالفعالل را از میالان بالردارد، باله      رود یبه شمار م« تهدید»
متداول شد. بعد  داایابتدا در ادبیات سیاسی آمریكا شد امنیت، ی واژه»آسایش و امنیت رسیده است. 

                                                           
از فرمایشات سردار سرلشكر پاسدار دکتر غالمعلالی رشالید در جلساله مطالعالات گروهالی مورخاله        شده برگرفته - 1

العالاتی بالا عنالوان تالدوین     مط گالروه  جهت دسترسی بیشتر ر.  دانشالكده دفالا ،  ملی )دانشگاه عالی دفا   31/2/03

 در جنگ احتمالی آینده( جانبه همهراهبردهای دفا  
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پدید آمد، باعالث شالد تالا ایالن      الملل نیاز تغییرات مهمی که پس از جنگ جهانی دوم در سیاست ب
 (264-201: 1004، 1لفلر) «پیدا کند. ییمفهوم نیز هر چه بیشتر کارا

جهاد  جهت ازآنو جنگ را  جهاد مصدر است به معنی تالش و نیز اسم است به معنی جنگ جهاد:
 (99: 1352گویند که تالش توأم با رنج است. )قرشی، می

در لغت به معنای تالش کالردن و  « جهاد» بار در قرآن بكار رفته است. 35واژه جهاد و مشتقات آن 
باشالد لكالن چالون از بالا      بكار گرفتن نیرو و توان خویش برای تحقق بخشیدن به یک هد  مالی 

؛ رود که نوعی همكاری، تقابل و رقابت در آن وجالود دارد  در مواردی بكار میمفاعله است معموالا
آرائالی کالرده،   بنابراین در جهاد معموالا طر  دیگری هم در کار است و دو طر  در برابر هم صف

پردازد و هرچه در توان یابی به هد  خویش و پیروزی بر دیگری به فعالیت میهریک برای دست
 (10: 1302)مصباح یزدی،  گیرد.دارد به کار می

دفا  در برابر هجوم نظامی دشمن، به دین و آیین خاصی اختصاص ندارد، بلكه همه  دفاع: چرايی 
در  تنهالا  ناله دانند، زیرا دفا ، حقی است طبیعی که می اجتنا  رقابلیغها آن را مسلّم و ها و ملتدین

ی، هسالت.  نالوع  باله موجودات زنده، هرکالدام   فطرت آدمی به ودیعت نهاده شده، بلكه در نهاد سایر
ای برای ادامه حیات خود بتواند بالا اسالتفاده از اعضالا و    سنت الهی بر این است که هر موجود زنده

ی قوه اندیشه، از موجودیت و هستی خالویش در برابالر   ریکارگ بهجوارح دفاعی یا ساخت سالح یا 
نیاز از برهان است. در اسالالم نیالز   ری و بی، مشروعیت دفا ، امری ضرورو نیازادشمنان دفا  کند. 

 (01: 1306، زاده یتق)شود. حق دفا ، حقی مشرو  قلمداد می
 آنجالا ی خود به سرزمین دیگری چشم طمع بدوزد و تفوق طلبطلبی و اگر کشوری تحت تثثیر جاه

شالور  را ساللآ کنالد، آیالا ک    ها آنرا مورد هجوم خود قرار دهد و حریت و آزادی، استقالل و شر  
هالا  بایسالتی بالا آن   کاله  آنبایستی دست روی دست بگذارد و خالود را تساللیم نمایالد یالا      موردتهاجم

بجنگد؟ مسّلم است که آن کشور باید از خودش دفا  کنالد ولالو بالا جنالگن ایالن جنالگ باله معنالی         
ایستادگی در برابر تهاجم و تجاوز باشالد، یعنالی    منظور بهایستادگی در برابر تهاجم است. جنگی که 

)جعفری های حیات بشری است. خو  و بسیار پسندیده است بلكه از ضرورت تنها نهن دفا ، هما
 (14: 1305و همكاران، 

 فرماید:چنانچه قرآن کریم می
اسْمر اللَّهِ  وَ لَوْ ال دَفْعر اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهرمْ بِبَعْض  لَهردِّمَتْ صَوامِعر وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدر یرذْکَرُ فِیهَا»

 «کَرِیراا وَ لَیَنْصررَنَّ اللَّهر مَنْ یَنْصررُهر إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ.
ها و مسالجدها کاله   کرد دیرها و کلیساها و کنشت اگر خدا بعضى از مردم را به بعض دیگر دفع نمى

کند که وى  یارى مى شد، خدا کسانى را که یارى او کنند شود ویران مى نام خدا در آن بسیار یاد مى
 2توانا و نیرومند است.
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 فرماید:دیگر می ییدرجا ایو 
 «وَ لَوْ ال دَفْعر اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهرمْ بِبَعْض  لَفَسَدَتِ الْثَرْضر.»

شد ولى خدا با اهل جهان صاحآ کرم  کرد زمین تباه مى اگر بعض مردم را به بعضى دیگر دفع نمى
 1است.

 چارچوب نظری
 ف دفاع در مکتب دفاعی اسالماهدا

قرآن کریم دفا  را حق مشرو  در برابر رلم، تجاوز و تبهكالاری   مقابله در برابر نيروهای متجاوز: -
 فرماید:می که چنانداند معرفی کرده و در این صورت، جنگ را یک وسیله دفا  مجاز می

( الَّذِینَ أُخْرِجروا مِنْ دِیالارِهِمْ بِغَیاْلرِ   30نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ )  اللَّهَ عَلىأُذِنَ لِلَّذِینَ یرقاتَلُونَ بِثَنَّهرمْ رُلِمروا وَ إِنَّ »
یاَلعٌ وَ صاَللَواتٌ وَ   حَقٍّ إِالَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهر وَ لَوْ ال دَفْعر اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهرمْ بِبَعْض  لَهردِّمَتْ صَوامِعر وَ بِ

 (49« )اسْمر اللَّهِ کَرِیراا وَ لَیَنْصررَنَّ اللَّهر مَنْ یَنْصررُهر إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ مَساجِدر یرذْکَرُ فِیهَا
مالورد سالتم    چراکاله اسالت،   شالده  دادهاجالازه جهالاد    شالده  لیال تحمکه جنالگ بالر آنالان     ها آنبه  -30

 است. ها آنو خدا قادر بر نصرت  اند قرارگرفته

گفتنالد   و النه خود بدون هیچ دلیلى اخالراج شالدند جالز اینكاله مالى     از خانه  ناحق بهکه  ها همان -49
و  بعضالى دیگالر دفالع نكنالد دیرهالا      لهیوس بهرا  ها آنو اگر خداوند بعضى از  پروردگار ما اللَّه است

گردد و  شود ویران مى و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مى ها و معابد یهود و نصارا صومعه
کنالد، خداونالد قالوى و     را یارى کنند )و از آئینش دفا  نماینالد( یالارى مالى   خداوند کسانى را که او 

 .2است ریناپذ شكست
توصیه و  باوجودو مهم در ماهیت بشردوستانه بودن اهدا  دفا  این است که قرآن  توجه قابلنكته 

 روی،تثکید در استفاده از حق مشرو  دفا  در برابر تجالاوز دشالمن، رزمنالدگان اسالالم را از زیالاده     
 فرماید:کند و میدلیل منع میهای بیتجاوز و خشونت

 «وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یرقاتِلُونَكُمْ وَ ال تَعْتَدروا إِنَّ اللَّهَ ال یرحِآُّ الْمرعْتَدِینَ.»
 ندگانکن یتعدجنگند، نبرد کنیدن و از حد تجاوز نكنید، که خدا  که با شما مى یباکسانخدا،  درراهو 

 ن3دارد را دوست نمى
 فرمایدا اینكه در جای دیگر در همین ارتباط میی
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أَالَّ تَعاْلدِلُوا اعاْلدِلُوا     یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَواامِینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم  عَلى»
 «وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ.وَ اتَّقُ  هروَ أَقْرَ ر لِلتَّقْوى

اید همواره براى خدا قیام کنید و از روى عدالت گواهى دهید، دشمنى بالا   اى کسانى که ایمان آورده
است و از خدا  تر کینزدبه گناه تر  عدالت نكشاند، عدالت کنید که به پرهیزکارى  شماراجمعیتى 

 .1دهید آگاه است مىانجام  ازآنچهبررهیزید که 
از واکنش سریع  است عبارتدومین هد  از دفا ، : واکنش سريع در برابر اهداف تجاوزکارانه دشمن -

گذاردن تعهدات خود  پا ریزنظامی در برابر اهدا  تجاوزکارانه دشمن که درصدد نقض پیمان و 
 فرماید:است. در این زمینه قرآن می

 «سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ ال یرحِآُّ الْخائِنِینَ.  م  خِیانَۀا فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلىوَ إِماا تَخافَنَّ مِنْ قَوْ»
هایى( از خیانت گروهى بیم داشته باشى )که عهد خالود را شكسالته حملاله     )با رهور نشانه هرگاهو 

ند خائنان اعالم کن )که پیمانشان لغو شده است( زیرا خداو ها آنعادالنه به  طور بهغافلگیرانه کنند( 
 .2دارد را دوست نمى

کاله باله معنالای نقالض     « خیانت»نویسد با توجه به واژه این آیه شریفه می صاحآ المیزان در تفسیر
هایی از اینكاله امالری خطرنالا  و الزم    که به معنای عالمت« خو »است و « معاهده» مانیپعهد و 

کنند یالا بالیم آن   نقض عهد می ی کهباکساناالحتراز در شر  وقو  است، دستور الهی این است که 
را بشكنند، ضمن اعالم قبلی مبنی بالر نقالض پیمانشالان،     آن ورود که در عهد خود خیانت کرده می
 (140-159: 0 ج، 1499طباطبایی، ) واکنش نشان داده و با آنان مقابله کنند. سرعت به

-شود، متجاوز تلقی مالی میشان نهایی را که منطق و پیمان، مانع از شیوه خصمانهقرآن کریم، گروه

 دهد:متجاوزان چنین دستور می گونه نیاکند و درباره 
عردروا لَهرالمْ  فَإِذَا انْسَلَخَ الْثَشْهررُ الْحررُمر فَاقْتُلُوا الْمرشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمروهرمْ وَ خُذُوهرمْ وَ احْصررُوهرمْ وَ اقْ»

 «صاالۀَ وَ آتَورا الزَّکاۀَ فَخَلُّوا سَبِیلَهرمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابروا وَ أَقامروا ال
را اسیر سازید  ها آنبیابید به قتل برسانید و  هرکجای حرام پایان گرفت مشرکان را ها ماه که یهنگام

برپالا دارنالد و    توبه کنند و نمالاز را  هرگاهبنشینید،  ها آنو محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راه 
 .3زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است دیرهاسازرا  ها آنزکات را برردازند 

 کند:تندی، برای نشان دادن ماهیت انسانی دفا ، توصیه می راهر بهالبته در پایان چنین فرمان 
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د آمرزنالده و  زیرا خداون یدرهاسازرا  ها آنتوبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را برردازند  هرگاه
 مهربان است.

سومین هد  دفا  در اسالم، تالش بالرای نجالات محرومالان و      :تالش برای نجات محرومان و مستضعفان
مستضعفان از دست مستكبران و زورگویان است. مبارزه موسی و هارون با فرعون که ملالتش را باله   

هالای مردمالی کاله از    تالوده و  هالا  ملتاستضعا  کشانده بود، شاهدی برای این ادعاست. آزاد کردن 
و موانالع، سالدها و    انالد  محالروم شرایط آزاداندیشالیدن، آزاد قضالاوت کالردن و آزاد انتخالا  کالردن      

در  حقایق و رسیدن به واقعیالات بالر سالر     درراهسلطه قدرتمندان و دولتمردان  براثرهایی دشواری
هالالا و تحمیالل یالالابی و نفالی  همالالوار کالردن راه حقیقالت   منظالور  باله اسالت و نیالالز   قرارگرفتاله راهشالان  
هالای  ها، بنا باله توصالیه  ها و شكوفایی اندیشهی فكری و آماده کردن زمینه رشد آگاهیها استضعا 

 (261: 1303)عمید زنجانی،  قرآنی یكی از اقدامات دفاعی است.

 فرماید:قرآن کریم در این زمینه می
 «هِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَال عردْوانَ إِالَّ عَلَى الظَّالِمِینَ.وَ قاتِلُوهرمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَۀٌ وَ یَكُونَ الدِّینُ لِلَّ»

باقى نمانالد و دیالن، مخصالوص     (،و سلآ آزادى از مردم یپرست بتپیكار کنیدن تا فتنه )و  ها آنو با 
 (1نشوید ها آنخدا گردد. پس اگر )از روش نادرست خود( دست برداشتند، )مزاحم 

 طه تأكید فرموده كه:اي ديگر نیز در اين رابدر سوره
 «ونَ بَصِیرٌ.وَ قاتِلُوهرمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَۀٌ وَ یَكُونَ الدِّینُ کُلُّهر لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُ»

شود و دین )و پرستش( همه مخصوص  دهیبرچپیكار کنید تا فتنه )شر  و سلآ آزادى(  ها آنو با 
ی کنند )خداوند خوددارو از اعمال نادرست(  بازگردند)از راه شر  و فساد  ها آناگر خدا باشد و 

 .2دهند بیناست پذیرد( خدا به آنچه انجام مى را مى ها آن
و همراهی با مردم مظلوم و مستضعف که برای نجالات خالود در برابالر     دادن یاربنابراین، کمک و ی

در قرآن بالر ایالن امالر     که چناناست.  اهلل لیسب یف جنگند، امری مقدس وو زورگویان می ستمگران
 مهم چنین تثکید شده است.

قُولُونَ رَبانالا  وَ ما لَكُمْ ال تُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمرسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِینَ یَ»
 «أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدرنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدرنْکَ نَصِیراا. أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَۀِ الظَّالِمِ

پیكالار   انالد  شالده  فیتضالع مردان و زنان و کودکانى که )به دست سالتمگران(   درراهخدا و  درراهچرا 
لش ستمگرند گویند خدایا ما را از این شهر )مكه( که اه اى( که مى همان افراد )ستمدیده ؟کنید نمى
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و یاورى تعیالین   اریخوداز براى ما از طر   ؛ وقرار بده خودسرپرستبیرون ببر و براى ما از طر  
 .1فرما

 :ضرورت جهاد دفاعی

 است: یبررس قابلضرورت جهاد دفاعی از چند بعد 
دفا  از موجودیت خویش در میان هماله جانالداران امالری ضالروری و فطالری اسالت و        :بعد فطری-

باله سالالح دفالاعی     هالا  آنهمه جانداران را متناسآ با بنیه جسمی و شالرایط زیسالتی    خداوند حكیم
 مجهز کرده است.

ای دارند که حق مسلم هر فرد و جامعاله  نظر اتفاقو جوامع بشری  ها ملت، ها انسانهمه   :بعد عقلی-
 ندهد.است که از حقوق، آزادی، استقالل و عقیده و کرامت خویش دفا  کند و تن به ذلت و ستم 

همه ادیان آسالمانی، مبالارزه علیاله رلالم و تجالاوز و کوتالاه کالردن دسالت سالتمگران و           بعد مکتبی:-
الهالی و   -هالای انسالانی  و برای حفن و گسالترش ارزش  خوددارندهای متجاوزان را در رأس برنامه

-45: 1306اند. )آخوندی، عدالت اجتماعی، جهاد با دنیاپرستان ستمگر را واجآ و ضروری دانسته
46) 

 شمارد:ها و خیر و رحمت الهی میخداوند، جهاد را عامل برکات و منشث خوبی
أَنْ تُحِبُّوا شاَلیْئاا وَ    أَنْ تَكْرَهروا شَیْئاا وَ هروَ خَیْرٌ لَكُمْ وَ عَسى  کُتِآَ عَلَیْكُمر الْقِتالُ وَ هروَ کُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى»

 «نْتُمْ ال تَعْلَمرونَ.هروَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهر یَعْلَمر وَ أَ
چیزها کاله شالما از آن کراهالت     بسا چهدارید و  آن را مكروه مى که یدرحالقتال بر شما واجآ شده 

شر شما در آن  که یدرحالدارید  چیزها که دوست مى بسا چهخیرتان در آن است و  که یدرحالدارید 
 .2دانید داند و خود شما نمى مى شمارااست و خدا خیر و شر 

گر چه معنى مصدرى دارد ولى در اینجا به معنى اسم مفعول یعنى مكالروه اسالت و مكالروه     "رهک"
معمالولى   یهالا  انسالان خدا بوده باشد، براى  درراهبا دشمن و  اگرچهبودن و ناخوشایند بودن جنگ 

و  هالا  جراحالت یک امر طبیعى است. زیرا در جنالگ هالم تلالف امالوال و هالم نفالوس و هالم انالوا          
حق و کسانى که در سطح بالاالیى از معرفالت قالرار     درراهبراى عاشقان شهادت  ، البتههاست مشقت

رونالد و   کامالان باله دنبالال آن مالى     دارند جنگ با دشمنان حق شربت گوارایى است که همچون تشنه
از حسا  توده مردم مخصوصا در آغاز اسالم جداست. سرس باله یالک قالانون     ها آنمسلما حسا  

 فرمایالد:  کند، مالى  وانین تكوینى و تشریعى خداوند است اشاره مىکلى و اصل اساسى که حاکم بر ق
بالراى شالما خیالر اسالت و مایاله سالعادت و        کاله  یدرحالال شما از چیزى اکراه داشالته باشالید    بسا چه"

                                                           
 95 هيآسوره نسا،  - 9

 216 هیآسوره بقره،  - 2
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طلبالى   از جنگ و عافیت یریگ کناره عكس به ( و شَیْئاا وَ هروَ خَیْرٌ لَكُمْأَنْ تَكْرَهروا   )وَ عَسى خوشبختى
چیالزى را دوسالت داشالته     بسالا  چه و نیستواقعا چنین  که یدرحالایند شما باشد ممكن است خوش

ج ، 1394مكارم شالیرازی، )(.  أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاا وَ هروَ شَرٌّ لَكُمْ  )وَ عَسى "باشید و آن براى شما شر است
2 :199) 

 در اسالم: دفاع مبانی

هالایی کاله در فرهنالگ دفالا      و بنیالان اهالا  ، مبنهالا  پایاله  عبارت است از مجموعه مبانی دفا  در اسالم
دیالن مبالین    های آموزهمبانی دفا  را در جمهوری اسالمی ایران با استناد به  زهدی است. شده مطرح

باله شالرح زیالر بیالان     ( العالالی  مدرلاله )ایو امام خامناله  علیه(ا...  )رحمتمام خمینیای دفاعی اهاسالم و اندیشه
 :کند می

 ،حفن استقالل و حاکمیت ملی در تمام شئونات، ی ایرانحفن تمامیت ارضی جمهوری اسالم

 (119: 1303)زهدی، .المللی بینو  ای منطقههای داخلی، حفن منافع ملی در حوزه
وَأَعِدُّواْ لَهرم ماا اسْتَطَعْتُم مِّن قاُلواۀ  وَماِلن رِّباَلاطِ الْخَیاْللِ     » شریفهمسلم است؛ آیه  آنچه: دهد میاو ادامه 
، اسالاس دکتالرین بازدارنالدگی جمهالوری اسالالمی ایالران       («69عَدْوا اللّهِ وَعَدرواکُمْ )انفال  تُرْهِبرونَ بِهِ
 متصوردینی و با عنایت به تهدیدات  های آموزه بر تكیه. جمهوری اسالمی ایران با شود میمحسو  

سالالمی  لفه دیگالری کاله در تالالدوین راهبرد جمهالوری ا ؤدر کنار بازدارندگی، م وکه عینیت دارد( )
 (119همان: )، دکترین نبرد نامتقارن است. باشد میایران حائز اهمیت 

 :دانداصل می جمهوری اسالمیزهدی در ادامه موارد زیر را در تدوین راهبردهای دفاعی 

 میلیالونی  بیسالت ارتالش   اتكا باله بسالیج   ،داخلی های توانمندی بر تكیهاستقالل و  ،ایدئولوژی اسالمی
 (112: 1303)زهدی،  جانبه همهاز راهبرد دفاعی  گیری بهره ،نظام عمق راهبردی مرابه به

دین مبین اسالم موارد زیر  ای آموزهموالیی در رساله دکتری خویش با استناد به آیات قرآن کریم و 
 شمارد:برمیجمهوری اسالمی و راهبردهای دفاعی  ها سیاسترا از مبانی دفا  و تدوین 

جهالاد  الال   تكلیالف الهالی   عنالوان  به اعتقاد به جنگ و دفا ال  برای دفا  آمادگی دائمیال  ال ایدئولوژی
ایمالان و صالبر شالاخص جلالآ رضالایت الهالی و       الال   تعالی و رستگاری حق بهابزار رسیدن  عنوان به

خدا حیالات   درراهشهادت ال  یاری دین خدا و جلآ نصرت الهی عنوان بهجهاد ال  پیروزی بر دشمن
الوه بر صبغه دینی، دفا  از مال و اموال و وطالن نیالز در اسالالم    عال  ابدی برای انسان به همراه دارد

 (90-03: 1302موالیی، ). است تثکیدمورد 
 آيات دفاع و جهاد برای تعيين اصول دفاع:

المفهالرس، مشالتقات آیالات    در خصوص تعیین آیات دفا  و جهاد، محقق با استفاده از کتا  مرعجم
اند را به شرح ذیل اسالتخراج نمالود و سالرس جهالت     دفا  و جهاد که در این خصوص اشاره داشته
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-و المیزان بهره نمونه تفسیرتعیین اینكه هر آیه به کدام اصل دفاعی و جهادی اشاره نموده است از 

 .برداری کرده است
اِدفَع: )سوره مؤمنون،  –( 6دَفَعتُم: )سوره نساء، آیه  –( 5ءٌ: )سوره نحل، آیه دِ  مشتقات دفاع: -الف
 –( 30یردافِعر: )سوره حج، آیه  –( 6و سوره نساء، آیه  169اِدفَعوا: )سوره آل عمران، آیه  – (06آیه 

( 2و سوره معارج، آیاله   0سوره طور، آیه )دَافِعر:  –( 49و سوره حج، آیه  251دَفعر: )سوره بقره، آیه 
 (331: 1309)عبدالباقی، 

سالوره لقمالان،   )جاهاَلدا :   –( 6 آیهعنكبوت،  و سوره 10جاهَدَ: )سوره توبه، آیه  مشتقات جهاد: -ب
، سوره 142 آیه، سوره آل عمران، 210جاهَدوا: )سوره بقره، آیه  –( 0 آیهو سوره عنكبوت،  15 آیه

 10 آیه، سوره عنكبوت، 119 آیه، سوره نحل، 00 و 29، 16 آیه، سوره توبه، 95، 94، 92 آیهانفال، 
 –( 6 آیهیرجاهِدر: )سوره عنكبوت،  –( 11)سوره صف، آیه تُجاهِدونَ:  –( 15 آیهو سوره حجرات، 

جاهِدِ: )سوره توبه، آیاله   –( 54 آیهیرجاهِدونَ: )سوره مائده،  –( 01و  44 آیهیرجاهِدوا: )سوره توبه، 
، 35 آیاله جاهاِلدوا: )سالوره مائالده،     –( 52جاهِدهرم: )سوره فرقان، آیه  –( 0و سوره تحریم، آیه  93

، 190 آیاله ، سالوره انعالام،   35 آیهجَهدَ: )ُوره مائده،  –( 90 آیه، سوره حج، 06و  41 آیهسوره توبه، 
 –( 90 آیاله جرهدَهرم: )سوره توباله،   –( 42 آیهو سوره فاطر،  53 آیه، سوره نور، 30 آیهسوره نحل، 

، ( )عبالدالباقی 1 آیاله و سالوره ممتحناله،    52جِهَداا: )سوره فرقان، آیاله   –( 24 آیهجِهادٍ: )سوره توبه، 
1309 :232-233) 

 شناسی روش
اجتهادی و توصیفی بالا   -روش: نو  سوم حكمی ازنظرو  است کاربردی هد  ازلحا نو  تحقیق: 
 رویكرد کیفی.

در بحث تبیین مبانی و اصول دفاعی، متون و منابع اسالمی، یعنی قرآن کریم و روایات دارای غنای 
پنهان در قالآ قواعالد کلالی و ضالوابط     صورت هبآشكار و هم  صورت بهای هستند که هم العادهفوق

 باشالد مالی اول یک مرجع مقدس و نالص دسالت   عنوان بهقطعی وجود دارند. بنابراین قرآن کریم که 
هالای  دهالد. بالرای تبیالین مبالانی و اصالول دفالاعی، روش      چارچو  نظری این تحقیق را تشكیل می

نصوص در فهم و کشف مبالانی و   گردد. اولین روش برای تحلیل متون ومختلفی به ذهن متبادر می
ترین شیوه برای اسالتنباط و در  احكالام الهالی و اسالالمی     اصول دفاعی، اجتهاد فقهی است که مهم

شود. استنباط از مبانی و اصول متخالذ از قالرآن   است که از طریق آن، فرو  به اصول ارجا  داده می
ط و تقابالل میالان ادلاله و ترتیالآ و     شود و کیفیت این اسالتنبا کریم، روایات، عقل و اجما  انجام می

اما این روش بسالیار فنالی و تخصصالی اسالت و مباحالث       ؛گیردبندی ادله مختلف صورت میالویت
در طول تاریخ با همین روش در قالآ فقاله بالوده    ها آندهد رویكرد علمی به جهاد و دفا  نشان می
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قسالم اول، دوم و  ) دارداجتهادی سه نالو  اجتهالاد وجالود     -حكمی درروشاست. با توجه به اینكه 
توانند از اجتهاد قسالم اول و دوم اسالتفاده نماینالد، از اجتهالاد     محققین مجتهد نیستند و نمی سوم( و
-اجتهادی( استفاده نمالوده و بخشالی از سالؤاالت را از متالون و منالابع معرفالت       -حكمی) سومقسم 

می حاصالل از ایالن   عقل و وحی( به دست آورده و بخشی دیگر را از معالار  اسالال  ) دینیشناختی 
متون دینی بلكه اجتهاد از مالتن دینالی    سوی بهمتون که این قسم نیز نوعی اجتهاد است اما نه اجتهاد 

: 1304)خسالروپناه،  دفالاعی، اسالتفاده خواهنالد نمالود.      -قهیانسان محقق و آگاه به مسائل ف سوی به
205) 

را از متالون دینالی    سؤاالتده و بر این اساس محقق در این تحقیق، از اجتهاد قسم سوم استفاده نمو
 یعنی قرآن کریم )تفاسیر نمونه و المیزان( استخراج و به جامعه خبره عرضه نموده است.

شامل آیات قرآن کریم که در خصوص دفا  و جهاد پرداخته است و جامعاله   جامعۀ آماری اسنادی:
نفالر   12ار دارند به تعالداد  : شامل نخبگانی که با علوم قرآنی و فقه اسالمی سروکاسنادی غیرآماری 
 های زیر:با ویژگی

 در حوزه علوم دینی و دفاعی دارای تخصص باشند -الف
 کالن جمهوری اسالمی ایران در حوزه دفا  آشنا باشند های باسیاست - 
 دارای مشاغل راهبردی و یا همطراز باشند -ج

 ابزارهالای:  وسالیله  باله ی تخصصال  -ای علمالی  روش کتابخاناله بالا اسالتفاده از    هالا  دادهروش گردآوری 
منابع درون متون دینی قرآن کریم، دیالدگاه و  ، موردپژوهش ی درزمینهی علمی و تخصصی ها کتا 
، آرشالیو  اول دسالت مقاالت علمی و پژوهشی، اسالناد و مالدار    و اندیشمندان اسالمی،  فقهانظرات 
 های اینترنتی آکادمیک.های رسمی، سایتسازمان

 مصاحبه )باز و عمیق( با خبرگان و پرسشنامه زارهای:اب لهیوس بهروش میدانی  -
 نظرات جامعه خبره در خصوص مبانی و اصول دفا :

 هالای  ارزششامل حفن تمامیت ارضی از طریق دفا  نظامی، حفن اسالالم و   اسالم درمبانی دفا   -
گیری از وریفه هر مسلمانی است که برای جلو)و دفا  از بالد اسالمی است.  ستیزی رلماسالمی و 

تالوان باله اصالل نفالی     تسلط کفار بر بالد اسالم به دفا  از آن برخیزد(. در خصوص اصول دفا  مالی 
 1(1305سعیدی، ) کردو اصل دفع باطل اشاره  مرل به مقابلهسبیل، اصل 

 .است تراز دانستن آن با جهاد درراه خدا مبنای دفا  در اسالم، دفا  از سرزمین و هم -

                                                           
در سراه پاسداران و  هیفق یولعلی سعیدی نماینده  نیوالمسلم االسالم حجتمصاحبه حضوری محقق با حضرت  - 1

 مدرس دانشگاه



 

 

 ایران از منظر قرآن کریممبانی و اصول دفاعی جمهوری اسالمی   323

م، جلوگیرى از محالو اسالالم و از بالین رفالتن جامعاله اسالالمى و حراسالت از        مبنای دفا  در اسال -
 هاست.استقالل، جان و مال و ناموس مسلمان

مبنای دفا ، دفا  از دین و مكتآ به هر صورتى، در برابر مهاجمان کالافر، مشالر  یالا مساللمانان      -
جان و مالال مساللمانان را   های مسلمانان یا  فاسق و یاغى که کیان اسالم و جامعه اسالمى یا سرزمین

 1(1305، آبادی تاجمورد هجوم قرار دهند. )

 جانباله  هماله توان شامل اصل مقابله با مستكبران، اصل نفی سالبیل و اصالل دفالا     اصول دفاعی را می
 دانست.

)فعالال و منفعالل(،    مرالل  باله  مقابلهمربت و منفی(، ) بازدارندگیاصول دفا  در اسالم مبتنی بر اصل  -
 )همان( سازی است.انه، دفا  در آستانه، صلح، دفا  مشتر  و خنریدستدفا  پیش

 توان به اصول اعتقادی و رفتاری شامل:همچنین اصول دفا  را می -
 اصل برتری و حقانیت اسالم )االسالم یعلوا وال یعلی علیه( -الف
 نفی سبیل() مؤمناناصل عدم تسلط کفار بر  - 
 2(1305)عابدی،  و ناموس مسلمانان(. ان، مالدفا  از ج) مظلوماصل دفا  از  -ج
 اصل حفن عزت مسلمانان و کرامت انسانی -
 اصل والیت تشریعی خدا، رسول، ائمه علیهم السالم، فقها -
 3(1305اصل دفا  از حق )چهاردولی،  -

 های تحقيق ها و يافته داده وتحليل تجزيه
دفالا  و اصالول دفالا  از دیالدگاه قالرآن      در این روش، مبانی نظری دفالا ، جهالاد، مصالادیق ارزشالی     

اجتهالادی بالرای تثییالد     -و محقق در این بحث از قسم سالوم روش حكمالی   قرارگرفته موردبررسی
از روش توصالیفی بالا    سالؤاالت پاسالخگویی باله    منظالور  بههای پرسشنامه استفاده نموده است.  گزاره

تعیالین اعتبالار    منظالور  باله کاله   رویكرد کیفی با استناد به ادبیات تحقیق و قرآن کریم استفاده گردیالد 
متخصالص در حالوزه علالوم فقهالی      نظالران  صالاحآ به تعدادی از  شده استخراج های جوا ، ها پاسخ

 دفاعی عرضه و تثییدیه آنان دریافت شده است.
 چگونگی تهیه پرسشنامه:

ای مشتمل بالر دو  های مبانی و اصول دفاعی در مكتآ اسالم استخراج و سرس پرسشنامهابتدا گویه
و نظردهنالدگان کاله بالرای ایالن ارزیالابی       خبرگالان  ازنفالر   دوازده به وش )مبانی و اصول( تنظیم بخ

                                                           
 نشگاه مالک اشترآبادی مدرس دادکتر تاج نیوالمسلم االسالم حجتمصاحبه حضوری محقق با حضرت  - 1

 دکتر احمد عابدی مدرس حوزه و دانشگاه نیوالمسلم االسالم حجتمصاحبه حضوری محقق با حضرت  - 2

 ی دانشگاه عالی دفا  ملیعلم ئتیهپاسدار دکتر عباس چهاردولی عضو  2 پیسرتسردار  مصاحبه حضوری محقق با - 3
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های اسالتخراجی )از اسالناد و   تک گزارهبودند ارائه گردید. در این پرسشنامه برای تک شده بینی پیش
ند یالا  باشها مورد تثیید مییا گویهآشده که  سؤالمدار  و ادبیات تحقیق( در هر بخش، از خبرگان 

 سؤالشده و جوا   برخوردارهای احصاء شده هر دو بخش از اعتبار باالیی خیر؟ برای اینكه گویه
های مربالت ایالن دوازده   اول، دوم با درجه اطمینان خوبی حاصل شود؛ مقرر شد که اگر تعداد پاسخ

بی نفر به هر گویه، منهای نصف کل متخصصین و سرس بر نصف تعداد کل تقسیم شود باید ضالری 
 2حاصل شود تا آن گویه مورد تثیید قرار گیرد. 1باالی نیم

 

 = ضریآ تائید گویه                                                                                             

 

 ی جامعه تحقیقشناخت تیجمعهای  ویژگی

 تحقیق جامعهمیزان تحصیالت  -1
 تحصیالت جامعه تحقیق : فراوانی سطح1جدول 

 درصد فراواني فراواني میزان تحصیالت

 42 5 حوزوی

 42 5 دکتری

 16 2 دانشجوی دکتری

 %199 12 جمع

یكی از مراحل مهم در هر فرآیند پژوهشی است. در ایالن قسالمت باله تحلیالل      ها داده وتحلیل تجزیه
آیاتی از قرآن کالریم کاله باله     تبیین شناخت و تعیینشده در خصوص  آوری ها و اطالعات جمع داده

 تعیین مبانی ارزشی دفا  در مكتآ اسالم پرداخته گردید.و اند اصول دفاعی اشاره داشته

 پيشنهادو  گيری نتيجه
 :نتيجه گيری-الف

                                                           
برابر  درواقع% باعث تائید شدن گویه خواهد شد. 59 ها جامعه خبره با ضریآ مساوی یا باالیپاسخ درواقع -1

 گویه خواهد شد که درجه اطمینان بسیار باالیی است دیتائنفر خبره باعث  12نفر از  0 دیتائفرمول، 

طبیعی در  های بحران مدیریت شناسی آسیآ» در مطالعات گروهی مدیریت راهبردی دوم پدافند غیرعامل با عنوان -2

اصغر بیک با عنوان و رساله دکتری جنا  آقای علی «آن مطلو  مدیریت تدوین راهبردهای و یرانا اسالمی جمهوری

تثثیر عوامل ژئوپلیتیک دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران از دانشگاه عالی دفا  ملی نیز از 

 شده است. این روش استفاده

اندتعداد متخصصینی که گزینه بله را انتخا  نموده -یک دوم تعداد کل متخصصین   

یک دوم تعداد کل 

 متخصصین
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 نالد؟ اکدامتبیین اصول دفاعی  منظور بهدر خصوص پاسخ به سؤال فرعی که آیات دفاعی و جهادی 
در قرآن کریم آیاتی که به مبانی و اصول دفالاعی  نظری و بررسی در این بخش، بر اساس مطالعات 

اند به شرح جدول زیر احصاء و سرس با استفاده از تفسیر نمونه و تفسیر المیزان اسالم اشاره داشته
 اصول دفاعی که در ادامه آورده شده استخراج گردیدند.

 

 فاعی اسالم: آیات دفا ، جهاد و قتال برای تبیین مبانی و اصول د2جدول 

ف
ردي

 

 سوره و شماره آيه آيه

 30حج، آیه  کَفُور  خَواان  کُلَّ یرحِآُّ ال اللَّهَ إِنَّ آمَنُوا الَّذِینَ عَنِ یردافِعر اللَّهَ إِنَّ 1

 

2 

 یرالذْکَرُ  درمَساجِ وَ صَلَواتٌ وَ بِیَعٌ وَ صَوامِعر لَهردِّمَتْ بِبَعْض  بَعْضَهرمْ النَّاسَ اللَّهِ دَفْعر ال لَوْ وَ

 کَرِیراا اللَّهِ اسْمر فِیهَا

 49حج، 

َو َلْو ال دَْفعر اللَِّه النَّاَس بَْعضَهرْم باِلبَْعض  لََفساَلَدِت الاْلَثْرضر َو لكاِلنَّ اللَّالَه ذُو َفضاْلل  عَلاَلى         3

 الْعالَمِینَ

 251بقره، 

 93توبه،  نْ عَلَیْهِمْ وَ مَثْواهرمْ جَهَنَّمر وَ بِئْسَ الْمَصِیرُیا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمرنافِقِینَ وَ اغْلُ 4

 90حج،  وَ جاهِدروا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هروَ اجْتَباکُمْ 5

 6عنكبوت،  وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما یرجاهِدر لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ 6

ونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِال َ رَسرولِ اللَّهِ وَ کَرِهروا أَنْ یرجاهِالدروا بِالثَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِالهِمْ    فَرِحَ الْمرخَلَّفُ 9

 فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ قالُوا ال تَنْفِرُوا فِی الْحَرِّ قُلْ نارر جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ کانُوا یَفْقَهرونَ

 

 01توبه، آیه 

 0تحریم، آیه  جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمرنافِقِینَ وَ اغْلُنْ عَلَیْهِمْ وَ مَثْواهرمْ جَهَنَّمر وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ 0

وَ ال  أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَکُوا وَ لَماا یَعْلَمِ اللَّهر الَّذِینَ جاهَدروا مِنْكُمْ وَ لَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ درونِ اللَّهِ 0

 سرولِهِ وَ ال الْمرؤْمِنِینَ وَلِیجَۀا وَ اللَّهر خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَرَ

 

 16 آیهتحریم، 

هِمْ فِالی  إِنَّمَا الْمرؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسرولِهِ ثُما لَمْ یَرْتابروا وَ جاهَدروا بِثَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِ 19

 الصاادِقُونَ سَبِیلِ اللَّهِ أُولئِکَ هرمر

 15حجرات، آیه 

 60عنكبوت، آیه  وَ الَّذِینَ جاهَدروا فِینا لَنَهْدِیَنَّهرمْ سربرلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمرحْسِنِینَ 11

 52فرقان، آیه  فَال تُطِعِ الْكافِرِینَ وَ جاهِدْهرمْ بِهِ جِهاداا کَبِیراا 12

 

 

13 

ا مَنْ یَرْتَدا مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْ َ یَثْتِی اللَّهر بِقَوْم  یرحِبُّهرمْ وَ یرحِبُّونَهر أَذِلَّالۀ   یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُو

عَلَى الْمرؤْمِنِینَ أَعِزَّۀ  عَلَى الْكافِرِینَ یرجاهِدرونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ال یَخافُونَ لَوْمَۀَ الئِم  ذلاِلکَ  

 مَنْ یَشاءر وَ اللَّهر واسِعٌ عَلِیمٌفَضْلُ اللَّهِ یرؤْتِیهِ 

 

 54مائده، آیه 

 6عنكبوت، آیه  وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما یرجاهِدر لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ 14

 

15 

ونَ رَحْمَالتَ اللَّالهِ وَ   إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هاجَرُوا وَ جاهَدروا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولئِکَ یَرْجر

 اللَّهر غَفُورٌ رَحِیمٌ

 

 210بقره، آیه 
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16 

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدروا بِثَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَالبِیلِ اللَّالهِ وَ الَّالذِینَ آوَوْا وَ    

 نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهرمْ أَوْلِیاءر بَعْض 

 

 92انفال، آیه 

هر ال یَسْتَثْذِنُکَ الَّذِینَ یرؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یرجاهِالدروا بِالثَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِالهِمْ وَ اللَّال     19

 عَلِیمٌ بِالْمرتَّقِینَ

 

 44توبه، آیه 

 35مائده، آیه  جاهِدروا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحرونَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَۀَ وَ 10

 

10 

لكِنِ الرَّسرولُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهر جاهَدروا بِثَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِالهِمْ وَ أُولئاِلکَ لَهرالمر الْخَیاْلراتر وَ     

 أُولئِکَ هرمر الْمرفْلِحرونَ

 

 00توبه، آیه 

 90حج، آیه  حَقَّ جِهادِهِ وَ جاهِدروا فِی اللَّهِ 29

 

21 

فَقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ال تُكَلَّفر إاِلَّ نَفْسَکَ وَ حَرِّضِ الْمرؤْمِنِینَ عَسَى اللَّالهر أَنْ یَكُالفا باَلثْسَ    

 الَّذِینَ کَفَرُوا وَ اللَّهر أَشَدُّ بَثْساا وَ أَشَدُّ تَنْكِیالا

 

 04نساء، آیه 

 

 

22 

نِ مِنَ الْمرؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَثَصْلِحروا بَیْنَهرمَالا فَالإِنْ بَغَالتْ إِحْالدَاهرمَا عَلَالى الْالثُخْرَى       وَ إِنْ طَائِفَتَا

ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَثَصْلِحروا بَیْنَهرمَا بِالْعَالدْلِ وَ أَقْسِالطُوا    فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی

  الْمرقْسِطِینَ إِنَّ اللَّهَ یرحِآُّ

 

 0 آیهحجرات، 

 154بقره، آیه  وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ یرقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ لكِنْ ال تَشْعررُونَ 23

 109 آیهبقره،  دِینَالْمرعْتَ الَّذِینَ یرقَتِلُونَكُمْ وَ ال تَعْتَدروا إِنَّ اللَّهَ ال یرحِآ وَ قَتِلُوا فى سبِیلِ اللَّهِ 24

 103 آیهبقره،  الظلِمِینَ عردْوَنَ إاِل عَلى وَ یَكُونَ الدِّینُ للَّهِ فَإِنِ انتهَوْا فَال تِلُوهرمْ حَتى ال تَكُونَ فِتْنَۀٌاوَ قَ 25

26 

 

29 

أَنْ   خَیْرٌ لَكاُلمْ وَ عَسالى   أَنْ تَكْرَهروا شَیْئاا وَ هروَ  کُتِآَ عَلَیْكُمر الْقِتالُ وَ هروَ کُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى

  تُحِبُّوا شَیْئاا وَ هروَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهر یَعْلَمر وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمرونَ

الَّذِینَ آمَنُوا یرقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا یرقاتِلُونَ فِالی سَالبِیلِ الطَّالاغُوتِ فَقالاتِلُوا     

 إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعِیفاا أَوْلِیاءَ الشَّیْطانِ

 

 216 آیهبقره، 

 

 

 

20 

فَلْیرقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیاۀَ الدُّنْیا بِالْآخِرَۀِ وَ مَالنْ یرقاتِاللْ فِالی سَالبِیلِ اللَّالهِ      

 فَیرقْتَلْ أَوْ یَغْلِآْ فَسَوْ َ نُؤْتِیهِ أَجْراا عَظِیماا

 

 94 آیهنسا، 

 

20 

وَ ما لَكُمْ ال تُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمرسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّالذِینَ  

نالا  مِنْ لَدرنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَاللْ لَ  یَقُولُونَ رَبانا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَۀِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا

 مِنْ لَدرنْکَ نَصِیراا

 

 95 آیهنسا، 

 56مائده، آیه  وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسرولَهر وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْ َ اللَّهِ هرمر الْغالِبرونَ 20

 30شوری، آیه  وَ الَّذِینَ إِذا أَصابَهرمر الْبَغْیر هرمْ یَنْتَصِرُونَ 39

 49 آیهشوری،  سَیِّئَۀٌ مِرْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَثَجْرُهر عَلَى اللَّهِ إِنَّهر ال یرحِآُّ الظَّالِمِینَ وَ جَزاءر سَیِّئَۀ  31

 20 آیهفتح،  مرحَمادٌ رَسرولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهر أَشِدااءر عَلَى الْكُفَّارِ ررحَماءر بَیْنَهرمْ 32
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33 

کَ بِالْحِكْمَۀِ وَ الْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهرمْ بِالَّتِی هِالیَ أَحْسَالنُ إِنَّ رَباالکَ    سَبِیلِ رَبِّ  ادْ ر إِلى

 هروَ أَعْلَمر بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هروَ أَعْلَمر بِالْمرهْتَدِینَ

 

 125 آیهنحل، 

 91 آیهنسا،  اتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعاایا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُب 34

 141نسا، آیه  وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهر لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمرؤْمِنِینَ سَبِیالا 35

 

36 

هَ مَالعَ  عَلَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمروا أَنَّ اللَّ  عَلَیْكُمْ فَاعْتَدروا عَلَیْهِ بِمِرْلِ مَا اعْتَدى  فَمَنِ اعْتَدى

 الْمرتَّقِینَ

 

 104 آیهبقره، 

 0 آیهمؤمنون،  وَ الَّذِینَ هرمْ لِثَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعرونَ 39

 1 آیهمائده،  وَ إِنْ جَنَحروا لِلسالْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهر هروَ السامِیعر الْعَلِیمر 30
 

 ند؟اقرآن کدام منظر ازصلی که مبانی و اصول دفاعی در اسالم پاسخ به سؤال ا خصوص در

مبانی دفالاعی اسالالم باله شالرح      عنوان بهگویه  15در قرآن کریم بر اساس مطالعات نظری و بررسی 

تثییدیاله   دهنالده  نشالان را کسآ کاله   9.5گویه ضریآ باالتر از  15گردیده که هر  جدول زیر احصاء

 باشد.جامعه خبره می
 

 بانی دفا  در اسالمم :3جدول 

ف
ردي

 

 شده هاي استخراج گزاره
 تأيید گزاره

تعداد 
 موافق

تعداد 
 مخالف

ضريب 
 تأيید عامل

 9.66 2 19 (26 هیآ)سوره یوسف،  دفا  از خویش 1

 9.03 1 11 (90 هیآ)سوره هود،  دفا  از آبرو 2

 1 - 12 (246)سوره بقره، آیه  دفا  از خانه و کاشانه 3

 1 - 12 (299 هیآ، عمران آل)سوره  سرزمیندفا  از  4

 1 - 12 (49 هیآسوره حج، ) دفا  از اماکن مقدس 5

 1 - 12 (95)سوره نسا، آیه  دفا  از مستضعف 6

 1 - 12 (229 هیآ)سوره شعرا،  دفا  از مظلوم و ستمدیده 9

 1 - 12 (41 هیآسوره حج،  -119و  194، آیه عمران آلسوره )دفا  اجتماعی  0

وَیَجِآر عَلَیهِ اَن یَدفَعر عَن نَفسِهِ اِذا طَلَالآَ قَتلَالهر وَ   » یفرددفا  از حقوق  0

، 2ج : 1419شالیخ طوسالی،   «)الیَجروزانِ یَستَسلِمر مَعَ القَدرِهِ عَلی اَلالدافعِ 

431) 

12 - 

1 

 1 - 12 (03، 1412)حرالعاملی،« مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهروَ بِمَنزِلَۀ الشَّهید»دفا  از مال:  19

 1 - 12 ناموس: از دفا  11



 

 

 1300، بهار 90سال هجدهم، شماره  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   320
ف
ردي

 

 شده هاي استخراج گزاره
 تأيید گزاره

تعداد 
 موافق

تعداد 
 مخالف

ضريب 
 تأيید عامل

 1 - 12 آزادی و انسانیت حقوق از دفا  12

 و 445 ،1494 الوسالیله،  تحریر) یاسالم مرزهای و اسالم کیان از دفا  14

446) 

12 - 
1 

 1 - 12 متحد ملل منشور 51 متحد: ماده ملل منشور در انسانی و قانونی دفا  15

 14.40 جمع کل

 9.06 ضریآ محتوایی

ی گویاله  49اصول دفاعی از منظر قرآن کریم احصاء که تعداد ده گویه از  عنوان بهگویه  49و تعداد 

 نهایتالاا و  بودند حالذ   ./5که دارای ضریآ کمتر از  مربوط به اصول دفاعی در اسالم از منظر قرآن

مالورد   39اه جامعه آمالاری ایالن تحقیالق    کنند از نگهایی که اصول دفاعی را مشخص میتعداد گویه

اصالول دفالاعی از    نهایتاابوده که با توجه به قرابت معنایی بعضی از اصول، تعدادی در هم ادغام که 

 :منظر قرآن به شرح زیر احصاء گردیدند

-اصل دفا  هماله  -اصل مقابله با مستكبران -اصل مردمی بودن دفا  -اصل دفا  خداوند از مؤمنان

 -اصل حمایت از یكدیگر در دفا  -اصل خدامحوری -اطعیت در جهاداصل ق -جانبه

اصالل   -اصالل برقالراری صاللح    -اصالل قاطعیالت و پیشالتازی در جهالاد     -اصل توأمان ایمان و جهاد

اصالل پالذیرش    -اصالل دعالوت باله جهالاد     -اصل مبارزه با رلم و حمایت از مظلالوم  -طلبی شهادت

 -مرالل  باله  مقابلاله اصالل   -اصل نفی سالبیل  -اصل آمادگی برای دفا  -اصل عدالت در جنگ -والیت

 پیشنهاد جامعه خبره() باطلاصل دفع  -پذیریاصل انعطا 

 :ها پيشنهاد -ب 

 :شود یماین تحقیق قابل توسعه است و پیشنهاد  طورکلی به

هالای  های نیروهای مسلح، در تهیاله طالرح  فعالیت کننده هماهنگ عنوان بهستاد کل نیروهای مسلح  -

در راستای دفا  از تمامیت ارضی کشور و حفن آمادگی رزمالی در برابالر    -تی خوداطالعاتی، عملیا

 دشمنان، نسبت به اجرای اصول دفاعی اسالم مستخرجه از این تحقیق اهتمام ورزند.

تالالدوین دکتالرین نظالامی ن.م از اصالالول    منظالور  باله هالای سالتاد کالالل ن.م   نامالالهمرکالز تالدوین آیالین    -

 اصول ارزشی استفاده نمایند. عنوان بهدر این مقاله  شده استخراج
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