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خداوند در آیه شصت سوره انفال ،مؤمنان را به آمااد ی در برابار دشا ف ارامایخواناد.
پرسش اصلیِ نگاشته حاضر چیستی راهبردی است که میتوان از ایف آیه برای آماد ی در
رباط الخیل ،ددو و رهب میتواند استراتژی هرآن را در مقولاه آمااد ی در برابار دشا ف
ویاتر سازد .نگاشته حاضر میکوشد با رویکرد توصیفی ا تحلیلی از دادههای مطالعااتی،
به روش کتابخانهای و ونه تفسیر هرآن به هرآن ،هدف کالن آیه و راهبرد برآماده از آن را
با ارجاع لغوی و تفسیری و نیز بهرهمندی از دالیل دقلی بیان کند .هدف از آماد ی ،ایجاد
ونهای ترس مست ر ،ه راه با احتیاط ،اضطراب و ذلت در روه مقابل است کاه از مسایر
آماد ی ه هجانبه حکومت اسالمی و ه چنیف امت اسالمی اراهم مایآیاد .در خصاو
حیطه آیه ،ش ول آماد ی در برابر مطلق دش نان ،ادام از دشا نان آشاکار و نهاان از آن
استفاده میشود .دامنه متعلق و لوازم شکل یری آماد ی ،ه اه درصاههاا را باه تناساب
شکل یری غلبه بر دش نان و ددم اجازه توایق دشا نان بار جامعاه و حکومات اساالمی
دربرمی یرد.
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برابر دش ف استخراج کرد .راهیابی به مقصود از واژ ان کلیدی آیه ،ه انناد اداداد ،هاوه،
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 .1مقدمه

سخن از جنگ و نبرد گاه همراه و هممعنا با واژه «تجاوز» تصویر میشود و با این مغالطه،
هرگونه نبرد و مبارزهای نادرست و مرادف با خشونت تلقی میگردد و مبنای صلح فراگیر و
دنیای بدون خشونت بهعنوان یک اصل و باور ،ساحت فکر و رفتارها را تسخخیر مخیکنخد.
آنچه به این نگاه حساسیت بیشتری میدهد ،اعتراضی است که بر اساس ایخن انگخاره بخر
دین اسالم به دلیل طرح آموزه جهاد وارد میسازند و اسالم را دین جنگ معرفی میکنند.
این نگاه با واقعیتهای زمینی فاصله فراوانی دارد؛ چراکه زندگی در جوامع بشری و عخالم
طبیعت به دلیل جاذبه و دافعه امور ،هیچ انسانی را از اینکه پیرو شهوت یخا ضبخب باشخد،
ایمن نمیسازد .دشمن گاه از درون و زمانی از بیرون حملخهور مخیشخود و آمخاده شخدن و
مسلح بودن در جهاد اصغر و اکبر ،هر دو به حکم طبیعت ،فطرت و شرع الزم است (نخک:
مطهری ،5739 ،ص73خ21؛ جوادی آملی ،5733 ،ص.)531
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مسئله جهاد و دفاع از مقوالت پیچیده و اثرگذار بر معادالت سیاسی از نظخر نگخر

و

عملکرد است .از میان مسائل مختلف مطرح در این حوزه ،نگاشخته حاضخر مخیکوشخد بخا
نگرشی جامع به بررسی نگاه وحی به موضوع جهاد و دفخاع در آیخه شصختم سخوره انفخال
بپردازد ،تا راهبرد وحی را بر اساس این آیه نمایان سازد و اصول موجود در آیه را استخراج
کند و ارائه دهد .پرسش محوری مقاله حاضر ،چیستی نگاه دین به مقوله جهاد و توانمندی
نظامی است .فرضیه نگاشته آن است که دین اسالم به جهاد با نگاه بازدارنده مخینگخرد و
در اصلی دیگر ،صِرف تعامالت دیپلماتیک را برای رفع تهدیدهای گونخاگون از جغرافیخای
اسالمی کافی ندانسته لزوم تجهیز و توانمندی کامل و بهروز و بلکه برتری علمی و نظامی
را برای پیشگیری از آسیبهای احتمالی الزم و ضروری میشمرد؛ البته یکی از لوازم ایخن
اصل ،ایجاد زمینههای سیاسی و تعامالت دیپلماتیک است ،ولی باید توجه کخرد ایخن امخر
مقدمه و بسترساز اصلی واالتر ،یعنی تقویت همهجانبه در عرصههای گوناگون اسخت ،نخه
نهایت و فرجام اندیشه اسالمی.
ضرورت تمرکز بر این آیه با توجه به تأکید مقامات سیاسی بر اسختفاده از راهبخرد آیخه
آشکارتر میشود .از تصریحات مقام معظم رهبری ،آماده نگه داشتن خود در برابر دشخمن
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وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ

« .5اما من به شما این را تأکید می کنم :از کید دشمنان نباید ضافل بود؛ نه در این منطقه و نه در هیچ نقطه کشور.
نظام اسالمی که با استکبار و ظلم جهانی پنجه درافکنده است ،همیشه منتظر توطئهها و ضربهها و تعدیها و
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به دستور قرآن است 5.ایشان مفهوم عمل به آیه شصتم سوره انفال را که از آن به «دستور
قرآنی» تعبیر کرده است ،عدم ضافلگیری بیان داشته ،اهمیت آن را از این نظر میداند کخه
خسارت ناشی از ضافلگیری در برابر دشمن ،خسارت بخر ملخت و اسخالم اسخت 1.ازایخنرو،
نوشتار حاضر با شیوه کتابخانهای و رو تحلیلی درصدد بررسی آیه فوق و آشکار ساختن
حیطه و ابعاد معرفتی این آمادگی از دیدگاه قرآن است تا تبیینی دقیق و جخامع از مقصخود
آیه ارائه کند و راهبرد دینی و سیاسی را از موضوع آیه آشکار سخازد .ایخن امخر در نهایخت
افزون بر نمایان ساختن نگاه قرآن ،میتواند زمینهساز شکلگیری نگرشی کالن و منسجم
در جامعه ایمانی خ اسالمی و نیز عمقیابی اندیشه افراد تصمیمساز را فراهم سازد.
بررسی پیشینه تحقیقات صورتیافته در آیه شصتم سوره انفال نشان میدهد این مهم
در قالب مقاله یا کتابی علمی مطرح نشده است و آنچه در این زمینه وجخود دارد ،سخخنان
مفسران قرآن در طول تاریخ تفسیر ذیل آیات وحی است که در بدنه اصلی مقاله حاضر به
دیدگاه مفسران و برداشتهای ایشان از واژگان کلیدی و سیاق آیه اشاره میکنخیم .بخرای
نیل به هدف مطرحشده ،ابتدا به مرور کلخی سخوره انفخال مخیپخردازیم و آنگخاه بخر آیخه
پیشگفته متمرکز میشویم و سپس بر اساس دیدگاه مفسران و قراین و شواهد ،به بررسی
مهمترین مسائل مرتبط با محتوا و مفهوم این آیه خواهیم پرداخت.
سوره انفال از سورههای مدنی قرآن و از نظر ترتیب نزول ،هشختاد و هشختمین سخوره
نازلشده است (ر.ک :سالم و وفایی .)5731 ،نوشتار حاضر در این میان در مقخام بررسخی آیخه
شصتم این سوره میباشد:

تجاوزهای دشمنان باید باشد؛ خود را آماده نگه دارد .این دستور قرآنی است :وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ
مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ »( .خامنهای.)5733/1/17 ،
« .1مسئله عمل به آیه شریفه وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّكُم
است .معن ای این آیه این است که ضافلگیر نشوید؛ معنایش این است که اگر چنانچه دشمنی به شما حمله کرد،
شما بر اثر کمبود امکانات ،کمبود سالح و مهمّات ،کمبود آمادگی ،خسارت تحمّل نکنید که خسارت شما ،خسارت
ملّت است؛ خسارت شما ،خسارت اسالم است» (خامنهای.)5792/5/71،
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مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یوَفَّ إِلَیكُمْ وَأَنتُمْ الَ
تُظْلَمُونَ؛ و هرچه در توان دارید از نیرو و اسبهاى آماده بسیج کنید تخا بخا ایخن اتخدارکات
دشمن خدا و دشمن خودتان و ادشمنان دیگرى را جز ایشان که شخما نمخ شناسیدشخان و
خدا آنان را م شناسد ،بترسانید و هرچیزى در راه خدا خرج کنیخد ،پاداشخش بخه خخود شخما
بازگردانیده م شود و بر شما ستم نخواهد رفت (انفال.)01 :

پس از مرور آیه ،برای نیل به مقصود دقیق آن ،تشریح واژگان کلیدی این کریمه الزم
است .برای رسیدن به این هدف ،دیدگاه مفسران را ذیل واژگان اثرگذار در فهم آیه مطرح
میکنیم و پس از بررسی به نقد و تحلیلشان میپردازیم.
 .2مفهوم و لوازم اعداد
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نخستین بخش آیه ،امر خداوند به آمادگی در حد استطاعت با بیان عبارت «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا
اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیلِ» است« .اعداد» در واژهپژوهی بهمعنای آنچه فخراهم
میشود برای امری که اتفاق میافتد (فراهیدی5251 ،ق ،ج ،5ص )39یا همان آمادگی و آماده
شدن توضیح داده شده است (ابنمنظور5252 ،ق ،ج ،7ص« .)131اسختطاعت» مشختقشخده از
«طوع» بهمعنای میل و رضبت و ضد اکراه و تنفر (فراهیدی5251 ،ق ،ج ،1ص )151و قدرت و
توانایی بر چیزی است (ابنمنظور5252 ،ق ،ج ،3ص« .)121قوه» در لغت نقطه مقابخل ضخعف
است و نیرومندی در بدن و عقل را دربرمیگیرد (همان ،ج ،51ص )113و بهمعنای سروسامان
دادن و آمادگی نیز بیان شده است (فراهیدی5251 ،ق ،ج ،1ص« .)170رباط» بهمعنای بسختن
(ابنمنظور5252 ،ق ،ج ،3ص )711و محکم کردن در برابر نفوذ دشخمن (فراهیخدی5251 ،ق ،ج،3
ص )211و «الخیل» بهمعنای گخروه اسخبان (فراهیخدی5251 ،ق ،ج ،2ص )710و گمخان اسخت
(ابنمنظور5252 ،ق ،ج،55ص110و .)175بنابراین «رِّبَاطِ الْخَیلِ» در مجمخوع بسختن و محکخم
کردن گروهی اسب یا محکم کردن ظن و گمان است.
برایناساس ،محتوای کلی آیه ،اسباب آمادگی «قوه» و «رباط الخیل» در حد توانایی و
قدرت و از سر میل و رضبت است .اما شناختیابی به مقصود از کاربرد واژگان قوه و ربخاط
الخیل ،رسیدن به مفهوم دقیق آیه را آشکار میسازد .ازآنرو که سخنان مفسران ذیل این
دو واژه گسترده و متفاوت است ،ابتدا به آنچه مفسران در مسیر تاریخ تفسیر بیان داشتهاند،
میپردازیم و آنگاه دالیل تقویت دیدگاه برتر را بیان میکنیم.
 .3سیر اندیشه مفسران در تفسیر «قوه»
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مفسران با توجه به رو

تفسیری خود ،منظور از «قخوه» را در ایخن آیخه ،گونخاگون بیخان

داشتهاند یا آن را بر موارد گوناگونی تطبیق دادهاند که آنها را برمیشماریم تا افزون بر نگاه
مشترک در تمامی دیدگاهها ،ما را بخه خخوانش صخحیح از آیخه راهنمخایی سخازند .تفاسخیر
صورتیافته بدین قرار است:
خ نام بردن از برخی تجهیزات نظامی همانند شمشیر و سالح (فیض کاشانی5251 ،ق ،ج،1
ص751؛ عیاشخخی5731 ،ق ،ج ،1ص00؛ طبخخری5251 ،ق ،ج ،51ص11خخخ17؛ سخخیوطی5212 ،ق ،ج،7

ص591خ.)593
خخ نخام بخردن از برخخی ظرفیختهخای اجتمخاعی هماننخد وحخدت (طبرسخی ،5731 ،ج،2

ص311خ.)317
خ هر آنچه با آن جامعه اسالمی در برابر دشخمن تقویخت مخیشخود (طوسخی ،بخیتخا ،ج،1
ص523؛ عالمه طباطبخایی5253 ،ق ،ج ،9ص552خخ551؛ حقخی بروسخوی ،بخیتخا ،ج ،7ص701خخ700؛

فخرالدین رازی5211 ،ق ،ج ،51ص.)299
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خ یادکرد از امور معنوی همانند توکل و اعتماد به خدا (طبرسی ،5731 ،ج ،2ص311خ.)317
خ مطلق نیرو (مصطفوی ،5731 ،ج ،51ص2خ.)1
خ عوامل موفقیت در هنگامه نبرد (آلوسی5251 ،ق ،ج ،1ص111خ.)115
چنانکه میبینیم ،تفاوت نگاه مفسران در تبیین و مصداق «قخوه» از نیخرو گخرفتن بخا
خباب مو با رنگ مشکی (عروسی حویزی5251 ،ق ،ج ،1ص )501تا مطلق نیرو را دربرگرفتخه
است .به دیگر بیان ،مفسرانی با تطبیق دادن قوه به مواردی خاص که یا از روایات استفاده
شده یا محصول زمانه مفسران است ،گاه تنها مواردی خاص ،آن هم متناسخب بخا شخرایط
نبرد و عصر خویش را ذیل آیه جای دادهاند و گاه دامنه شمولی بخرای ایخن واژه را لحخا
داشته ،با نگاهی جامع به آیه نگریستهاند.
در کنار بیان مصادیق گوناگون برای واژه قوه ،در گونهیخابی آن نیخز گفتارهخا متفخاوت
است و سخن از نیروی مادی همچون سالح و شمشیر تخا نیخروی معنخوی فخردی ماننخد
اعتماد به خدا و یا مصداق نیروی معنوی اجتماعی مثل وحدت مطرح شده است که به نظر
میرسد این تفاوتها بر اساس قاعده جری و تطبیق صورت یافته است .برخی بهصخراحت
جغرافیای مفهومی این واژه را به موضوع جنگ محدود دانستهاند و برخی دامنه مقصودی
آیه را فراتر از صحنه مبارزه و زدوخورد نظامی بیان داشتهاند.
برای رسیدن به مفهوم آیه ،باید توجه کرد که استطاعت سه گونه است :شرعی ،عرفی
و عقلی .در استطاعت شرعی ،شارع مقخدس افخزون بخر قخدرت عقلخی ،شخرط دیگخری را
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میافزاید .استطاعت عقلی بهمعنای امکان وجود خارجی یافتن یخک پدیخده و امخر اسخت؛
هرچند تحقق آن همراه با زحمت و مشقت باشد .اسختطاعت عرفخی بخا معنخای لغخوی آن
هماهنگ است و میتوان گفت ضالباً استطاعت عرفی با معنای لغوی یکسان در نظر گرفته
میشود .درباره اینکه استطاعت مطرح در آیه ،به کدامیک از گونههخای اسختطاعت اشخاره
دارد ،میتوان گفت مقصود از استطاعت با توجه به شرایط و بستر تحقق هر پدیده و امری،
متناسب با هر سه گونه آن باید محقق شود و خداوند امری فراتخر از اسختطاعت شخرعی از
مخاطبان نخواسته است.
اما درباره اینکه مصداق «قوه» و مقصود از آن کدامیک از مواردی است کخه مفسخران
بیان داشتهاند ،بهصورت کلی میتوان گفت با توجه به معنای لغوی قخوه کخه در تبخاد بخا
ضعف است ،این واژه هر نیرومندی را در خود جای میدهد و هرکس به اندازه توان خخود
باید اقدامی در جهت فراهم آوردن اسباب تقویت و آمادگی انجام دهد .برایناساس« ،قوه»
فراهم آوردن هر آن چیزی است که در حد توانایی برای آمادگی اثرگذار است و دامنه این
مقوله با توجه به اهداف تبیینشده از این آمادگی روشن میشود.
 .4سیر اندیشه مفسران در تفسیر «رباط الخیل»

مفهوم «رباط الخیل» و چرایی و معنای عطف آن بر «قخوه» از نقخاط مهخم بررسخی ایخن
عبارت است .مفسران دیدگاههای مختلفی دربخاره «ربخاط الخیخل» بیخان داشختهانخد کخه
مهمترین آنها را میتوان در دو دسته جای داد:
الف) مَرکب شامل اسب و ضیخر آن (فخیض کاشخانی5251 ،ق ،ج ،1ص751؛ فخرالخدین رازی،
5211ق ،ج ،51ص299؛ عالمه طباطبایی5253 ،ق ،ج ،9ص552خخ551؛ شخریف الهیجخی ،5737 ،ج،1

ص113خ.)119
ب) همبستگی در راه خدا (طبرسی ،5733 ،ج ،1ص.)19
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بیشتر موارد ذکرشده ،بهنوعی به صفی منظم از مَرکب اشاره دارد کخه گخاه در آن بخه
همبستگی در راه خدا نیز توجه شده است.
«رباط الخیل» در قرآن تنها یکبار به این شکل بیان شده است« .رباط» اسم مبالغخه
از ربط است (عالمه طباطبایی5253 ،ق ،ج ،9ص )515کخه نخوعی کثخرت بخه همخراه دارد .واژه
«رباط» و مشتقات آن در قرآن به ضیر از آیه فوق ،در سه آیه دیگر بهکار رفته اسخت کخه
همگی بیانکننده محکم کردن دل است و مستقیماً به قلب اشاره دارد .یکی ،در آیه یازده
سوره انفال که امدادهای ضیبی خداوند در جنگ بدر بیان شخده اسخت .دوم ،در آیخه دهخم
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سوره قصص درباره مادر حبخرت موسخی پخس از بخه آب انخداختن فرزنخد و سخوم ،در
خصوص اصحاب کهف در آیه چهاردهم سوره کهف .در تمامی این مخوارد ،نخوعی تقابخل
جبهه حق و باطل و یاری خدا در ثابتقدم بودن جبهه حخق در برابخر دشخمن بیرونخی یخا
درونی بیان شده است.
«خیل» در قرآن پنج بار تکرار شده است که یکبار آن بخهمعنخای اسخب و در مفهخوم
تال و کارزار بهکار رفته است .بار دیگر بهصورت اضخافه و بخهمعنخای سخربازان جنگخی،
یکبار بهصورت مرکب و بار دیگر با صفت «المسومه» بهمعنای مرکب و زینت دنیخایی و
مصداقِ دوستیِ شهوات بهکار رفته است .ارتباطی مشترک میان «قلب» و «خیل» وجخود
دارد که این امر معنای لغوی «خیل» را با ظن و گمان سازگارتر میسازد و دراینصخورت،
هر دو (قلب و خیخل) در مصخداقی از حالختهخای درونخی بخودن مشخترک خواهنخد بخود.
برایناساس ،رباط الخیل محکم کردن قلبها و باورها با یاری خداوند است که به حقیقت
توکل اشاره دارد و مقدم شدن «قوه» مؤید این معناست .مؤمنان ضمن اینکه هرچه تخوان
دارند در جهت آنچه برای آمادگی الزم است فراهم میکنند ،ولی نگاه خود را بخه قخوانین
پیدا و پنهان و عنایت خدا برنمیدارند و به ریشه داشتن تمام قدرتهخا در قخدرت مطلخق
خداوند باور دارند.
اینکه واژه مطلق و عامی همانند «قوه» بر «رباط الخیل» عطف شده است و حکم ،هر
دو را شامل میشود نیز قابل تأمل و مؤید این کالم است .بیشتر مفسخران در بیخان علخت
عطف این خاص چیزی نگفتهاند .حقی بروسوی پس از آنکه به ذکر روایخاتی در فبخیلت
اسب و نگهداری آن میپردازد ،عطف خاص را بر عام از نوع بیان یا تخصیص و عطف آن
را بر «قوه» به دلیل برتری اینگونه بر دیگر انواع قوه میدانخد (حقخی بروسخوی ،بخیتخا ،ج،7
ص701خ .)700شریف الهیجی علت عطف این خاص را بر عام ،عظمت و تأثیر این ابزار در
جنگ میداند و ادامه میدهد که این مطلب زمانی صحیح است که قوه را بهمعنخای عخام
بدانیم ،نه معنای تصریحشده در روایات (شریف الهیجی ،5737 ،ج ،1ص113خ .)119نویسندگان
تفسیر نمونه دلیل آن را دستوری خاص برای عصر پیخامبر و مثخالی بخرای روشخن شخدن
مفهوم کلی آیه بیان داشته است؛ چراکه آیه فوق دربردارنده دسختوری وسخیع بخراى همخه
قرون و اعصار است (مکارم شیرازی ،5732 ،ج ،3ص115خ.)112
بهراستی علت این نوع عطف چیست و آیا رباط الخیل ،تنها مثالی برای روشخن شخدن
مفهوم گسترده آیه و مصداقی ا ز آن است یا فبیلت و برتری این خاص را بیان میکنخد؟
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فایده اینگونه عطف در زبان عربی ،اظهار فبل و برتری «خاص» است؛ گویخا خخاص از
جنس عام نیست؛ یعنی گویا خاص از جمله جدا و بهتنهایی ذکر شده است (سیوطی ،االتقان
فی علوم القرآن ،ج ،7ص .)121بنابراین ،ادعای ذکر این خخاص بخه دلیخل فبخیلت و اثخر آن،
مؤیدی دیگر بر خوانش صورتیافته از رباط الخیل است که در قرآن کخریم ایخن ویژگخی
برای مؤمنان دانسته شده که مالزم با ایمان به خداست« :وَ عَلَ اللّهِ فَلْیتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُخونَ»
(آل عمران .)511 :در نتیجه ،مفهوم رباط الخیل مخیتوانخد بخشخی از تجهیخزات نظخامی یخا
استحکام باور و ایمان باشد که با شواهد مطرحشده ،دیدگاه دوم تقویت شد.
 .5آمادگی نظامی یا آمادگی مطلق
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پس از بررسی واژگان کلیدی بخش نخست آیه و شناخت مفخاهیم آن ،نخسختین پرسخش
این است که :آیا منظور از این آیه ،آمادگی نظامی در برابر دشمن است یا مطلق آمخادگی؟
بیشتر مفسران با توضیح خود از عبارتهای ابتدایی آیه ،منظخور از آن را آمخادگی نظخامی
دانستهاند ،ولی در شرح و توضیح عبارتهای بعدی ،نگاهی توسعهای داشتهانخد« .قخوه» و
«رباط الخیل» تنها واژگانی هستند که ممکن است آنها را قرینهای برای آمخادگی نظخامی
بدانیم ،ولی با آنچه پیشتر گفتیم ،بهدست آمد که پذیر محدود شدن مقصخود آیخه بخه
مسائل نبرد نظامی دشوار است .ازاینرو ،عالمه طباطبایی درباره مفاد آیه مینویسد:
به حکم فطرت بر جامعه اسالم واجب است همیشه و درهرحال تا آنجا که م توانخد و بخه
همان مقدارى که احتمال م دهد دشمنش مجهز باشد ،مجتمع صالح را مجهز کنخد (عالمخه

طباطبایی5253 ،ق ،ج ،9ص517خ.)511

پرسشی که اینجا میتواند به فهم مقصود آیه کمک کند ،این است که :آیا نخزاع بخین
ملتها همیشه نظامی است و آیا آمادگی نظامی میتواند تمام منافع یک ملت را در برابخر
حکومتهای سرکش و استعمارگر حفظ کند؟ تجربه بشری نشان مخیدهخد پاسخخ منفخی
است .در نتیجه ،ازآنجاکه دفاع هرگز در دفاع نظامی منحصر نمیشود ،بخهویخژه در عصخر
حاضر که عصر جنگ نرم است ،با توجه به قاعده جری و تطبیق ،آیه نمیتواند در آمادگی
نظامی انحصار داشته باشد؛ هرچند مصداق روشخن و ضخروری ایخن آمخادگی را مخیتخوان
آمادگی همهجانبة نظامی و دفاعی دانست.
نیز که ترجمان وحی است ،بر عمل مطابق این
سنت و سلوک رفتاری رسول خدا
دستور آیه ،یعنی آمادگی از جنبههای گوناگون گواهی میدهد .برای نمونه ،معروف اسخت
خبر دادند سالح مؤثر و جدیدى در یمن اختراع
که در ایام جنگ حنین به رسول خدا

شده است .این گزار که خود حاکی از رصد اطالعاتی از سوی گروه اطالعخاتی ایشخان
است ،بدان انجامید که آن حبرت کسان را به یمن فرستاد تا آن سخالح را بخراى ارتخش
اسالم تهیه کنند (مکارم ،5732 ،ج ،3ص)111؛ همچنانکه ایشان بخشی از بودجخه حکومخت
نوبنیاد اسالمی را صرف مجهز کردن سربازان خود میکرد تا در صخورت هجمخه دشخمن،
افزون بر ضافلگیر نشدن ،موجب تلفات انسانی بیشختر نشخود .ایشخان پخس از پیخروزی بخر
بنیقریظه ،خمس اموال را به زید داد تا به نجد بخرود و بخا فخرو آن ،اسخب و سخالح و
سازوبرگ جنگی فراهم آورد .همچنین آن حبرت از پسرعموی خود ،نوفل بن حارث بخن
عبدالمطلب که تاجر اسلحه بود ،بهعنوان فدیخه اسخارت در جنخگ ،هخزار سخرنیزه گرفخت
(جمشیدی ،5733 ،ص515خ.)523
 .6هدف و گستره اعداد
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دومین بخش آیه «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَخدُوَّکُمْ وَآخَخرِینَ مِخن دُونِهِخمْ الَ تَعْلَمُخونَهُمُ اللّخهُ
یعْلَمُهُمْ» است« .رهب» در لغت بهمعنای ترس (ابنمنظور5252 ،ق ،ج ،5ص )270و ترسخاندن
(فراهیدی5251 ،ق ،ج ،2ص )23است .بیشتر مفسران اختالفنظر خاصی جخز ضخمیمه کخردن
برخی ویژگیها به ترس ندارند ،ولی میتوان دیدگاه ایشان را در موارد ذیل تفکیک کرد:
الف) تخوفخون بخهمعنخای ترسخاندن (فخیض کاشخانی5251 ،ق ،ج ،1ص751؛ عالمخه
طباطبایی5253 ،ق ،ج ،9ص550؛ طبرسی ،5731 ،ج ،2ص317؛ مکارم شخیرازی،5732 ،
ج ،3ص.)111
ب) ترساندن بهواسطه آمادگی (طبرسی ،5733 ،ج ،1ص19؛ حسینی شاهعبدالعظیمی،
 ،5707ج ،2ص703؛ شریف الهیجی ،5737 ،ج ،1ص113خ119؛ حقی بروسخوی ،بخیتخا،
ج ،7ص700؛ فخرالخخدین رازی5211 ،ق ،ج ،51ص111؛ صخخادقی تهرانخخی ،5701 ،ج،51
ص.)131
ج) خوف مستمر (مصطفوی ،5731 ،ج ،51ص2خ.)1
د) «تخزون به» یعنی خواری و زبونی و ذلت دشمن (طبری5251 ،ق ،ج ،51ص.)17
ه) ترس همراه با احتیاط و اضطراب (آلوسی5251 ،ق ،ج ،1ص.)111
در نتیجه« ،رهب» نوعی ترس مستمر و همراه با احتیاط و اضطراب است که به دلیل
آمادگی گروه مقابل (یعنی اهل ایمان) پدید میآید .مبارع بودن فعخل «رهخب» در آیخه،
استمرار این ترس را تأیید میکند .با توجه بخه اینکخه از نظخر اعخراب (دعخاس5211 ،ق ،ج،5
ص )270عبارت «ترهبون» حال برای فاعل «اعدوا» یا حال برای مفعول «اعخدو» ،یعنخی
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«ما»ی موصوله است ،تعلیلی بر عبارت قبل به شمار میآید ،مبنی بر اینکه آمخادگی بایخد
بهگونهای باشد که موجب ایجاد «رهب» در گروه هدف شخود؛ وگرنخه آمخادگی مخوردنظر
نخواهد بود.
اعداد و آمادگی که ثمره آن رهب است ،از انجام شدن آنچه از گروه مقابل مورد انتظار
است ،جلوگیری میکند و حکم پیشگیری از این رخداد را دارد و مزیتهای پیشگیری بخر
هیچکس پوشیده نیست .الزمه استمرار در رهب ،برتری هدفمند و طوالنیمدت است کخه
اعدادی برنامهریزی شده و آیندهنگر میطلبد .گستره اعداد همه افخراد جامعخه اسخالمی را
دربرمیگیرد (عام بودن اعدوا) و باید از هیچکدام از نیروها ضافل نشد .با توجخه بخه هخدف
ترسیمی از آمادگی ،میتوان گستره و جغرافیای «من قوه» را فهم کرد؛ چراکه برنامهریزی
برای هدفی مستمر و بلندمدت همچون ایجاد ترس و وحشت در گروه مقابل ،مستلزم امر
به بسیج نیرو و استفاده از تمامی ظرفیتها برای ضلبه بر تمامی تهدیدهاست.
الزمه ارهابِ مستمر آن است که جامعه اسالمی همیشه برتخر و پیشخرفتهتخر از گخروه
ارهابشده باشد؛ همچنانکه الزمه برنامهریزی بلندمدت برای ارهاب مستمرِ گروه هخدف،
شناخت صحیح همه جوانبی است که در این برنامه مؤثر است و آن ،شناخت وضعیت گروه
هدف است؛ آن هم در حدی که قدرت پخیشبینخی شخرایط آینخده و برنامخهریخزی بخرای
پیشگیری از اقدام آنان وجود داشته باشد .برایناساس ،برتری سیاسی با در اختیخار داشختن
اطالعات دقیق از ظرفیتهای درونی و آگاهی از وضخعیت دشخمن ،برتخری اقتصخادی بخا
سندهای چشمانداز و برتری فرهنگی با تولیخد برنامخههخای متناسخب ،همگخی مخیتوانخد
زمینهساز شکلگیری آمادگی همهجانبه مطرح در آیه باشد تا در سایه این آمادگی ،جسارت
تعرض به جامعه اسالمی از دشمن گرفته شود و امنیت در جنبههای گونخاگون آن فخراهم
آید .بدین ترتیب ،بر اساس قاعده جری و تطبیق و ذکر مصادیق گوناگون ذیخل آیخه کخه
نشاندهنده گستره مفهومی و امکان تطبیق مصادیق گوناگون بر آن است ،حاصل مباحث
مطرحشده را میتوان ایخنگونخه بیخان داشخت :آمخادگی مطخرح در آیخه را کخه نتیجخة آن
شکلگیری ارهاب در طمعورزان است ،نمیتوان محصور در آمادگی نظامی دانست؛ چراکه
اطالق و عمومیت آیه ،مانع از سطحینگری و اختصاص آیه بخه محخوری از محورهخا بخه
شمار میآید.
پیامد ارهاب اصیل در برابر ارهاب باطل ،ترساندن دشمنان خدا و دشخمنان مسخلمانان
است؛ بهگونهای که جرئت جسارت و تهدید مسخلمانان و یخاری کخردن دیگخر دشخمنان را

نداشته باشند و با یأس از ضلبه بر اهالی ایمان ،زندگی مسلمانان امنیت و کرامت بیابد .این
آمادگی ،اگرچه بر مجموعه مؤمنان واجب است ،اطمینانخاطر برای کسانی است کخه بخه
دین خدا داخل میشوند و ترسی است برای فرصتطلبان .پخس بخه روزی کخه گسختر
اسالم متوقف شود ،نمیاندیشند و این بخه آزادی انسخان از بنخد عبودیخت انسخان ،و البتخه
عبودیت خالق انسان خواهد انجامید و زمینه گستر اسالم و ایجاد تمدن جهانی اسالمی
را فراهم خواهد ساخت .در حقیقت این راهبرد ،تنها راهبردی است که میتواند برای نظام
اسالمی و منافع ملی در عرصههای گونخاگون ،بخهویخژه در عرصخه سیاسخی و دیپلماسخی
(چانهزنیهای بینالمللی) دستی برتر فراهم سازد؛ 5راهبردی که رهبری معظم مبتنخی بخر
آیات وحی ،از آن به لزوم کسب قدرت در همه عرصهها تعبیر مخیکنخد .بخه دیگخر بیخان،
آمادگی در هر عرصه ،به فراهم آمدن قدرت در آن حوزه تبدیل میشود .ایشان در جایگاه
علم برای کسب آمادگی و اقتدار میفرماید:
کند ،به قدرت احتیاج دارد .عامل اصلی که بخه یخک ملخت اقتخدار مخیبخشخد ،علخم اسخت
(خامنهای)5791/1/51 ،

آیتاهلل خامنهای به تال دشمنان برای سلب مؤلفههای آمادگی و کسب قخدرت نیخز
توجه و درباره آن احساس خطر میکند(.همو )5792/55/59 ،همچنین ایشان اصل آمادگی و
کسب توانایی الزم را برای ضلبه بر سیاستهای مخالفان ،افزون بر دستور وحیانی ،اصخلی
عقلی و میدانی معرفی مینماید و میفرماید« :یک ملت اگر به قدرت خود ،به تواناییهای
خود متّکی بود ،دیگر از اخم یک کشور ،از تحریم یک کشور مختالطم نمخیشخود» (همخو،
.)5791/3/51
 .7کیستی عدو

اما آنچه به وسعت نگاه آیه و عمل به دستور آمادگی عمق میبخشد ،دانستن کیستی عدو

 .5رهبر معظم انقالب در این زمینه میفرماید« :آدم وقتی احساس قدرت میکند ،یکجور مذاکره میکند ،وقتی
احساس ضعف و احتیاج میکند ،یکجور مذاکره میکند» (بیانات رهبری در دیدار جمع از کارگران سراسر کشور
در تاریخ )5792/1/9؛ نیز نک :بیانات رهبری در حرم مطهر رضوی در تاریخ .5797/5/5
 .1ایشان در بیانی دیگر تأکید خود را بر قدرت ملی متذکر میشود .نک :بیانات رهبری در دیدار شاعران در تاریخ
.5791/1/5
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علم قدرت است .یک ملت برای اینکه راحت زندگی کند ،عزیز زندگی کند ،با کرامت زندگی
1
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است .عدو در لغت بهمعنای متجاوز و دشمن است (فراهیدی5251 ،ق ،ج ،1ص1570؛ ابنمنظور،

5252ق ،ج ،51ص .)77دیدگاههای مفسران درباره مقصود از «عدواهلل و عدوکم» عبارتانخد
از:
الف) بخش خاصی از دشمنان همانند مشرکان مکه یا کفار عرب (فیض کاشانی5251 ،ق،
ج ،1ص751؛ طبرسی ،5733 ،ج ،1ص19؛ شریف الهیجی ،5737 ،ج ،1ص113خ119؛ حقخی بروسخوی،

بیتا ،ج ،7ص.)700
ب) دشمن آشکار (مغنیه5212 ،ق ،ج ،7ص299خ.)111
ج) دشمن دین و رسول خدا (عالمخه طباطبخایی5253 ،ق ،ج ،9ص550؛ صخادقی تهرانخی،5701 ،

ج ،51ص133خ.)133
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برای رسیدن به دیدگاه جامع و دقیق از این قسمت از آیه ،الزم است بخه واژه «عخدو»
در قرآن نظر کنیم .این واژه  27بار در قرآن بهکار رفته است که ترکیب «عخدو اهلل» تنهخا
در همین سوره دیده میشود .از طرفی ،در دو آیه از قرآن ترکیب «عخدو هلل» وجخود دارد.
مطابق آیه  552سوره توبه و بررسی دوزخیان در قرآن ،روشن میشود دشمن خخدا (عخدو
اهلل) مشرکانی هستند که به آیات خدا کافرند و این کفرشان همخراه بخا تکخذیب و نخاتوان
جلوه دادن آیات خداوند است و بیان مفسران بیشتر ناظر بر مصادیق این ادعا میباشد .اما
درباره «عَدُوَّکُمْ» در آیه یک سوره ممتحنه ،خداوند مؤمنان را از دوست گرفتن دشمن خود
و خودشان (عدوکم) منع میکند و در توصیف آنها بیان میدارد که آنان کسانی هستند که
حقی را که به جانب شما آمده بود ،انکار کردند و شما و پیامبر را بهواسطه ایمان به خدا از
مکه بیرون راندند .در تعداد قابل توجهی از آیات نیز از شیطان با تعبیر «لکخم عخدو» یخاد
شده است (بقخره 503 :و 113؛ انعخام521 :؛ یخس01 :؛ زخخرف .)01 :بنخابراین ،بخا دقخت در آیخات
پیشگفته و ضمیمه کردن دیدگاه مفسران ،مقصود از «عدوکم» ،دشمنانی هستند که بخه
دلیل ایمان و طرفداری جبهه حق و تال برای راندن انسان از جایگاهی که به آن تعلق
دارد ،به دشمنی پرداختهاند .اما آیه افزون بر طرح عدو کخه جغرافیخای آمخادگی را نمایخان
میسازد ،در بخش دوم افزودهای دارد که این آمادگی را افزون بر دشمن آشکار ،به دشمن
پنهان هم گستر میدهد.
 .8مصداق «آخرین من دونهم ال تعلمونهم اهلل یعلمهم»
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در بیان مصداق «آخرین من دونهم ال تعلمونهم اهلل یعلمهم» دیدگاههایی بیان شده است
که عبارتاند از:

الف) دیگر کفار (فیض کاشانی5251 ،ق ،ج ،1ص751؛ طبرسی ،5733 ،ج ،1ص19؛ طوسی ،بیتا،

ج ،1ص523خ529؛ ابوالفتح رازی5213 ،ق ،ج ،1ص527؛ طبرسی ،5731 ،ج ،2ص.)317
ب) منافقان دیگر بالد (شریف الهیجی ،5737 ،ج ،1ص113خ119؛ مکارم شخیرازی ،5732 ،ج،3
ص110خخخ113؛ فخرالخخدین رازی5211 ،ق ،ج ،51ص111؛ عالمخخه طباطبخخایی5253 ،ق ،ج ،9ص550؛
صادقی تهرانی ،5701 ،ج ،51ص133خ.)133

ج) دشمن ناآشکار (مغنیه5212 ،ق ،ج ،7ص299خ.)111
د) اجنه (طبری5251 ،ق ،ج ،51ص17؛ آلوسی5251 ،ق ،ج ،1ص.)111
ه) شیاطین (سیوطی5212 ،ق ،ج ،7ص593خ.)599
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مفسران در اینکه منظور از «وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُمْ» چه کسخانی
هستند ،دیدگاههای متفاوتی ارائه کردهاند .بخر اسخاس دیخدگاه برخخی مفسخران ،مقصخود،
دشمنان از جنس جن هستند .حقیقت جن و جنیان طبق آیات قرآن قابل پخذیر اسخت،
ولی در رد و پذیر این ادعا که منظور از دشمنانی که ناشناختهاند ،جنیان هسختند ،بایخد
گفت طبق قسمت ابتدایی آیه که خداوند انسان را به تخال و آمخادگی در برابخر دشخمن
فرمان میدهد و ابزار و آالت مادی بر جنیان اثر ندارد ،مطابق گفته فخرالدین رازی کالم
معقولی به نظر نمیرسخد (فخرالخدین رازی5211 ،ق ،ج ،51ص .)111بخا توجخه بخه تعبیخر عخام
«وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُمْ» گویا بهترین تعبیر ،دشمنان ناشناخته است
و طبق فرموده عالمه طباطبایی «آن افرادى که مؤمنان ایشان را نم شناسند» .افزون بر
منافق که مؤمنان را به عداوت تهدید م کند و مؤمنان از خطر او ب خبرند؛ چون در میان
مؤمنان عالمت و امتیازى نداشته ،در لباس آنان و در پوشش ایشان با خخود ایشخان نمخاز
م خواند و روزه م گیرد و به حج م رود و بهحسب ظاهر جهاد م کند ،بلکه ضیرمنافقان،
یعن کفارى را هم که مؤمنان هنوز مبتالى به آنان نشدهاند ،دربرمیگیرد (عالمه طباطبایی،
5253ق ،ج ،9ص .)550از این گروه در ادبیات دوره پیش به «منافقان» و در ادبیات سیاسخی
امروز به «نفوذیها» تعبیر میکنند .ازاینرو ،میتوان مصداق این بخش آیه را جریان نفوذ
و تهدید برآمده از پروژه نفوذ دانست.
در واقع آنگاه که نفوذیها توان و قوه مسلمانان را میبینند ،آرزوشان در مغلوب کردن
اهل ایمان قطع میشود و این موجب راندن آنها به سمت ترک کفر از قلبها و باطنشخان
و اخالص در ایمان آنها میگردد .افزون بر این ،عادت منافقخان فرصختطلبخی در آشخکار
شدن ضعفها و نقشه برای ایجاد فساد و تفرقه بین مسلمانان است .بنابراین ،زمخانی کخه
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اهل ایمان را در نهایت قوّت ببینند ،این افعال ناپسند را ترک خواهند کرد (فخرالخدین رازی،
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5211ق ،ج ،51ص .)111ازاینرو ،کسب آمادگی افزون بر شخکلدهخی بخه قخدرت ،مخانعی از
عوامل تهدیدآفرین و آسیبزا نیز پدید میآورد.
در نتیجه ،تمامی شواهد نشان میدهد آیخه مطلخق دشخمنان را دربرمخیگیخرد و هخیچ
دشمنی برای گروه مؤمنان قابل تصور نیست که از این حیطه خخارج باشخد و الزمخه ایخن
گستردگی مصداق دشمن ،لزوم استراتژی دقیق و پویا در برابخر تمخامی دشخمنان و وجخود
برنامههای مناسب در همه سطوح است .ازاینرو ،شاید با اینکه خطاب در آیات قبل و آیات
است ،علت اینکه خطخاب در ایخن آیخه متوجخه
بعد خطاب متوجه شخص رسول خدا
عموم مردم شد ،این باشد که حکومت اسالم  ،حکومت انسان است؛ بخه ایخن معنخا کخه
حقوق همه افراد را رعایت میکند و به خواستههخاى آنخان احتخرام مخ گخذارد ،نخه اینکخه
خواستههاى افراد را فداى خواسته یک نفر یا اکثریت کند .پس چون چنین است ،دشخمنِ
منافع جامعه اسالم  ،دشمنِ منافع تمام افراد است و بر همه افراد است که قیام کننخد و
دشمن را از خود و از منافع خود دور سازند و باید براى چنین روزى نیرو و توان تهیه کنند
تا بتوانند منافع خود را از خطر دستبُرد دشمن نگهدارند .البته پارهاى از ذخیرههاى دفاع
وجود دارد که تهیه آن جز از عهده حکومتها برنم آید ،لیکن پارهاى دیگر هم هست که
مسئول تهیه آن خود افرادند؛ چون حکومت هرقدر هم نیرومند و داراى امکانخات فراوانخی
باشد ،به افراد مردم نیازمند است .پس مردم هم باید پیشتر فنون جنگ را بیاموزند و خود
را براى روز مبادا آماده کنند .بنابراین ،تکلیف «و اعدوا» تکلیف به همه است و تجهیز قوا
براى ضرض دفاع از حقوق مجتمخع اسخالم و منخافع حیخات آن اسخت و تظخاهر بخه آن
تجهیزات ،دشمن را اندیشناک م کند که خود تا اندازهاى و بهنوع گونخهای دفخاع اسخت
(نک :عالمه طباطبایی5253 ،ق ،ج ،9ص517خ.)511
نتیجه
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با توجه به بررسیهای انجام شده ،میتوان نتیجه گرفت خداوند در آیه شصت سوره انفال،
با دعوت حکومت اهل ایمان و نیز تمامی مؤمنان به آمادگی (وَأَعِدُّواْ لَهُم) و فراهم آوردن
اسباب مادی و معنوی (روحی و ایمانی) آن (مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیلِ) در جهت ارهخاب و
ال
ن مِخن دُو ِنهِخ ْم َ
ن بِخ ِه عَخ ْد َّو اللّخ ِه َوعَخ ُد َّو ُک ْم وَآخَخرِی َ
ممانعت از اقدام گروه دشمنان ( ُت ْر ِهبُو َ
تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُمْ) و با معرفی مرجع تأمین سرمایههای الزم برای آمادگی (وَمَا تُنفِقُخواْ
مِن شَیءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ) و ایجاد و تقویت و ثبات انگیزه این آمادگی (یوَفَّ إِلَیکُمْ وَأَنتُمْ الَ
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تُظْلَمُونَ) مؤمنان را به اصول مهمی رهنون میسازد که حاصل آن ،حفخظ اقتخدار و عخزت
ایشان و جامعه اسالمیشان است .اگرچه مقصود از آیه نمیتواند تنها آمادگی نظامی باشد،
با توجه به صراحت برخی مفسران به آمادگی نظامی و استناد به برخی احادیخث ،آمخادگی
نظامی بهعنوان مصداق مهم و انکارناشخدنی ایخن آیخه قابخل اسختنتاج اسخت .در مجمخوع
میتوان اصول مهمی را در مقوله اقتدار و عزت جامعه و حاکمیت اسالمی از آیه استخراج
کرد که مهمترین آنها بدین قرار است:
 آمادگی بهلحا اثبات عمومیت آیه ،جهات مختلفی را دربرمیگیرد که یکی از مهمترین
مصادیق آن ،آمادگی نظامی است ،اما منحصر به آن نمیشود .ازاینرو ،آمادگی اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی ،زمینهساز شکلگیری رهب و تخرس دشخمن از انجخام حملخه
نظامی خواهد بود.
 در اسالم دفاع و بازدارندگی اصالت دارد ،نه جنگ؛ چراکه آیه ،علت و هدف آمخادگی را
ترساندن دشمن میداند؛ ترسی مستمر ،ذلیلکننده و مانع از اقدام گروه مقابل.
« قوه» و «رباط الخیل» نشاندهنده آن است که اگر قرار است صلحی باشخد ،بایخد بخر
اساس نیرو و قدرت باشد؛ قدرتی همهجانبه ،ولی با تکیه بر قدرت الهی.
 گروهی از مفسران «قوه» و «رباط الخیل» را مصداقی از ابزارآالت جنگی دانستهانخد و
نیز مؤید تهیه ابزارآالت بهروز از دیگر کشورهاست .ازاینرو،
ضمیمه سیره رسول خدا
ابزارآالت دفاع نظامی باید روزآمد باشد و حتی اگر الزم اسخت از کشخورهای دیگخر تهیخه
شود.
 بهکارگیری شیوههای مختلف آمادگی برای تقابل و نیز توجه به نیازهخای جغرافیخایی و
تناسب آن در تهیه و فراهم آوردن تجهیزات جنگی و دفاعی دریایی ،زمینی ،کوهسختانی،
در زمین هموار و دشت و ریگزار و بیابانهای سخت و بیآب و علف ضرورت دارد.
 صرف بودجه و مالیات و خزانه اسالمی در امور مربوط به دفاع و امنیخت مشخروع و الزم
است.
 تهیه (اعم از خرید و تولید) و فراهم کردن انبوه تجهیزات نظامی و دفاعی پیش از ورود
به دفاع یا نبرد ضروری است.
 راهبرد ارهاب میطلبد حکومت اسالمی به توانمندهای بومی و اختصاصی برای ضافلگیر
کردن و ایجاد ترس در دشمنان آشکار و نهان مجهز باشد.
 هدفگذاری ایجاد ترس در دشمن ،اقتبا دارد متناسب با شرایط زمانه ،اولویتهای الزم
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در شکلدهی به این هدف انجام پذیرد.
 تشکیل کمیتهها و مؤسسات کمک به تقویت بنیه نظامی و دفاعی (وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیءٍ
فِی سَبِیلِ اللَّهِ) مشروع و مناسب است.
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