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چکيده
بازدارندگی نظامی و کاربرد آن قدمتی به تاریخ جنگ دارد .در واقع بازدارندگی دشمن را به لحاا یییییای دیاع
نمی کند بلیه به لحا روانی ممانعت از تجاوز او میکند .امروزه باوجود مطرح شادن مههاوب بازدارنادگی در تماامی
عرصههای نظامی ،دیاعی ،سیاسی وحتی اقتصادی ،الگوی واحد و یا رهنایۀ مدونی براساس موازین اسالمی ومتیی باه
ادبیات دیاعی اسالب تدوین نگردیده است .در این پژوهش برای ارائه الگوی بازدارندگی نظامی ابتدا از طریا ماااوره
و مصاحبه باا ببرگاان در بصاوع تعیاین مناابع اصالی میتاد اساالب درحاوزه عناوان پاژوهش ،باه هاار منباع
ارزشمنداسالمی؛ قرآن کریم ،سیره نبوی ،تاریخ اسالب ونهج البالغه دست یایتهایم .با توجه باه اینیاه وا ه بازدارنادگی
نظامی در منابع یوق با همین عنوان ذکر ناده است ،لذا با مطالعات اکتاایی و همچنین مصاحبه باا ببرگاان نظاامی و
راهبردی کاور کلید وا هها و مولهههای اصلی بازدارندگی نظامی استخراج شده واین مولههها در مناابع اصالی تحقیا
مورد بررسی قرار گریت .از اطالعات گردآوری شده براساس یرایند نظریه داده بنیااد  42کادباز14 ،مههاوب و 7مقولاه
استخراج شد .درجمع بندی کلی ،الگوی بازدارندگی نظامی از منظر اسالب در قالد مدل پارادایمی بر مبناى نظریه داده
بنیاد ،ارائه شده است .باعنایت به اینیه دین اسالب حامی صلح طلبی واحقاق حقوق مستضعهان عالم است ،دراین الگاو
بازدارندگی نظامی بیاتر تأکید بر جلوگیری از جناگ وبااونت دارد ودر ایان راساتا تهااوت آشایاری باا حماالت
پیشدستانه غربیها و همچنین باونت طلبی بربی از یرقهها و قومیتهای به ظاهر اسالمی از قبیل گاروه تروریساتی
القاعده وداعش ،دارد.
کليد واژهها :الگو ،بازدارندگي نظامي ،مکتب اسالم ،داده بنياد

 .1استادیار داناگاه ایسری و تربیت پاسداری اماب حسین(ع)،نویسنده مسئولaz1349455@gmail.com :
 .2دکتری سیاست دیاعی داناگاه عالی دیاع ملی وتحقیقات راهبردی
 .3کارشناس ارشد و مربی داناگاه ایسری و تربیت پاسداری اماب حسین(ع)

مقدمه
بازدارندگی پیش از آنیه در قالد سیاست ،دکترین و استراتژی کااورها مطارح شاود،
درمتن زندگی یردی واجتماعی انسان نقش داشته است .بروز ریتارهای باع برای دلسارد
کردن حریف ،دست یازیدن به اقدامی بصمانه ویا اتخااذ وعاعیتی دیااعی بارای گوشاید
کردن این نیته که اقداب متجاوزانه ،عواقد نابوشایندی برای وی بواهد داشات ،حیایات
از ریتاری غرییی دارد که برای بقاء از سوی ایراد وگاروههاا و حتای جواماع بااری ،سار
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میزند .بنابراین شااید بتاوان گهات بازدارنادگی ریااههاای یطاری در ریتارهاای انساانی
دارد(یرشاچی .)32 :1383،از طریی پایداری هر ملتی به مییان توانایی و قدرت دیااعی آن ملات
بستگی دارد؛ بنابراین هر قومی برای حهظ استقالل و عظمت بویش نا اار اسات همیااه
بود را قوی و نیرومند نگه دارد تا دشمن قصد تعدی نداشته باشد .یلسههی پیدایش جنگ،
تأسیس ارتش ونیروی نظامی هم درتاریخ به همین دلیل است .براساس تعااریف کالسای ،
نظریه بازدارندگی ،عبارت است از کوشش ییی بارای اعماال نهاوذ در دیگاری تاا او را از
اقداب به عمل که متضمن بسارت یا هیینهای برای اولی است

باازدارد(الیاوت ورجینالاد:1378 ،

 . )245این نظریه براساس تهدید بنا شاده اسات و هادن آن بازداشاتن باازیگر از باازیاش
براساس ایجاد ترس است .نظریه بازدارندگی نظامی نیی بر این باور است که در شرایطی که
هیینه پیش بینی شده برای یا

تجااوز نظاامی از مناایع ماورد نظار بیااتر باشاد ،تصامیم

گیرندگان از توسل به جنگ بودداری میکنناد .در حقیقات نظریاهی بازدارنادگی آبارین
سازوکاری است که با ماخص کردن هیینهی جنگ ،عمال از وقوع آن جلوگیری مایکناد.
نیته مهم اینیه بازدارندگی از نظر یییییی وعع دشامن را تیییار نمایدهاد ،بلیاه از نظار
روانی از تجاوز جلوگیری میکند .بویر می گوید بازدارندگی یرآیندی روانای اسات کاه در
آن ،نمایش استهاده از زور نقش مهمی دارد ولی اهمیت انحصاری ندارد .بااوجود انتقاادات
موجود ،تئوری بازدارندگی توانسته است ریتار بازیگران اصالی نظااب باینالملال را اه در
حالت دو قطبی ،ه در نظاب سلسله مراتبی یعلی ،تبیین و تهسیر کند؛ را کاه عادب وقاوع
جنگ هستهای در این مدت به بوبی بیانگر کارایی این نظریه میباشد.
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از سوی دیگرتحقیقات و مطالعات انجااب شاده در حاوزه بازدارنادگی نااان مایدهاد
استنباط غربیها از بازدارندگی در جوامع اسالمی بیااتر تییاه بار عقایاد سالهی و ایارادی
همچون ابن تیمیه دارد کاه بازدارنادگی را ناوعی حملاه و تجااوز پایشدساتانه باه اقاواب
وکاورهای دیگر و تاکتی های تروریستی قلمداد میکنند .محققان ونظریه پاردازان غربای،
ویژگیهای بازدارندگی جهادی اسالب بویژه سنی مذهدها را با برداشتها از جناگ قاومی
یا قبیلهای باع و تاکتی های تروریستی تبیین میکنند و دلیال ایان امار را توجاه شادید
گروههای جهادی به نمونههای اوایل اسالب میدانند ،بربی مثالها نظیار حملاه باه کااروان
مدینه صورت گریت ،مصداق هایی از ریااههاای الگوهاای بازدارنادگی در اساالب و نیای
اهمیت آنها برای گروههای جهادی سلهی تبیین شده است ).(Brandon,2012
براناادون یریاادمن معتقااد اساات؛ امااروزه ،مههااوب اسااالمی ساانتی «مجااازات بازدارنااده
عبرتآموز» (عقوبت دادن) بارها و بارها ه در مقااب نظاری و اه در مقااب عمال عامن
توجیهات گروههای جهادی مطرح و بواستار حمالت تروریستی شده است(هماان) .آلیاس
گرینبرگ نیی در بصوع عقاید شیعه تعبیرهای ماابهی دارند اینیه؛ درجهان بینای شایعه،
حیومت اسالمی واقعی تنها پس از ظهور مهدی(عاج) ممین است و اگر ظهور مهادی(عاج) را
بتوان با هرجومرج جهانی تسریع کرد ،ایران میتواند با ایجاد مسائل و مایالت یراوان این
روند را تسریع کند .در این صورت ،ایران بهطور یعال به دنبال تقابل بواهد بود تاا تاالش
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بازرگانان اهل میه در قرن ههتم پس از میالد که توسط مسلمانان و از پایگااه قدرتااان در

برای کاهش تنش(گرینبارگ .)2012 1،در واقاع آقاای گرینبارگ اعتقااد باه منجای عاالم را
متناقض با نظریه بازدارندگی متعارن تعبیر می کند ومعتقد است ایرانیان شیعه برای رسایدن
به حیومت حضرت مهدی(عاج) تالش میکنند تا جهان را با هرج ومرج وبی عدالتی پرکنناد
راکه به اعتقاد شیعه،مهدی منجی زمانی ظهور بواهد کرد که یسااد وبای عادالتی جهاان
راپرکند.
اینگونه برداشتهای غلط از جهان بینی اسالمی در بصوع بازدارندگی نظامی نگارنده
را واداشت تا در این عرصه به تحقی جامعی بپردازد .در واقع این تحقی از دو جنبه دارای
9
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. Alex Grinberg

اهمیت و عرورت است :اول آنیه پاسخی قاطع به شبهات و برداشتهاای غلاط و غار
آلود از بازدارندگی نظامی در نگاه اسالب باشاد و دوب؛ اهمیات بازدارنادگی نظاامی بارای
جمهوری اسالمی ایران و پذیرش آن ،پذیرش راهبارد بازدارنادگی نظاامی باه عناوان یا
راهبرد دیاعی اصلی و مستقل برای کاوری ،مسلماً مقرون به صریهتر است .در عین حاال،
این روییرد ،نیروها و وسایل کمتری را درگیر میکند و با القای عدب قاطعیتهاای متعادد،
به صورت موثر باقی میماند .بازدارندگی نظامی با بییایده کردن پدیدهِ تجااوز و باا امیاان
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تنبیاه متجااوز پااس از وقاوع تجاااوز ،امیاان بااور یا

تهدیاد معتباار را یاراهم ماایآورد

(اولسوسیی .)38-37 :1383،در بازدارندگی نظامی عالوه بر جلوگیری از تجاوز که نقاش اصالی
آن است ،به مقاصد دیگری نیی پردابته میشود از جمله؛ دلسرد کردن ی

متجاوز بالقوه از

به کارگیری نیروهای مسلحاش به عنوان وسیلهای برای اعمال یاار سیاسای ،جلاوگیری از
تجاوز نظامی ،متوقف کردن عملیاتهای جنگی ،تقویت موقعیات و اقتادار یا

کااور در

بارج از مرزهایش.
بنابراین هدن از این تحقی ارائه الگویی از بازدارندگی نظامی از منظر اساالب مایباشاد
که مولهههای اصلی این الگو و مهاهیم مرتبط با آن به روشنی تبیاین شاده و پاساخی بارای
این سئوال باشد که :الگوی بازدارندگی نظامی از منظر اسالب یست و مولهههاا ی اساسای
آن کدامند؟
مبانی نظری و پيشينه شناسی تحقيق
الف) پيشينه موضوع
با بررسی منابع دابلی و بارجی ،در بصوع عنوان پژوهش ،منبع مستقلی یایت ناد.
اما در مورد بازدارندگی ،تحقیقاتی انجاب گریته است که بربی از آنها به نحاوی مارتبط باا
موعوع این پژوهش است ،از جمله:
 «ابعاد تهدید نرب در استراتژی بازدارندگی امنیت ملی امرییا» نوشته علیمحمد ناائینی،هدن این مقاله ،بررسی ابعاد روییرد نرب اییاری در بارآورد تهدیادات و اساتراتژی امنیات
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ملی امرییا دراییایش قدرت بازدارندگی این کاورمی باشد .وی معتقد است ،طارح کاالن

دولت آمرییا در سیاست بارجی حاوی براورد تهدیدات ،یرصتها و الشهای یاراروی
بوده ومجموعهای از راهبردها و دستورالعملهای راهبردی برای مقاب ریاست جمهوری این
کاور است .نتیجه اینیه؛ شرایط و ویژگیهای محیطی از دیدگاه امرییاییها پس از حادثاه
 11سپتامبر با تمرکی بر روییرد نو محایظهکاران و تهدیدات از منظر حاکمان جدیاد ،ماورد
تأکید قرار میگیرد.
 «نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران» نوشاته علای بااقری دولات آباادی،هدن این پژوهش پاسخ به این سئوال است که ،راهبرد بازدارندگی ایاران بارای مقابلاه باا
نااان می دهد باوجود تهدیدات میارر ،غارب نتوانساته از راه نظاامی ایااران را وادار بااه
عقاد نااینی از مواعع انقالبی باود نمایاد .نتاایج ایان تحقیا نااان مایدهاد راهبارد
بازدارندگی ایران متیی بر عنصار دیااعی باوده و ماخصااتی همچاون تاوان بازدارنادگی
موشیی ،تهدیاد امنیات صادور انار ی ،دیااع مساطح (موزائییی) ،بهره گیاری از کماا
متحادان راهباردی ،جناگ نامتقاارن و عملیاات استااهادی است.
 «بازدارندگی دیاعی جدید جمهوری اسالمی ایران» نوشته رعا مؤمن زاده ،هدن ایانپژوهش تبیین بازدارندگی دیاعی جدید جمهوری اسالمی ایران در برابر تهدیدات اماروزی
است .نتایج این تحقی  ،مولهههای بازدارندگی دیاعی ایران را بر اساس عناصر و مولهههاای
زیر میداند :برآورد تهدید در بدترین حالت ،تأکید بر راهبرد دیااعی هماه جانباه مردمای،
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تهدیادات منطقهای و یرامنطقهای غرب بر ه مؤلهههایی استوار است؟ .یایتههای پژوهش

استهاده از توانمندیهای تسلیحاتی پیاریته ،تولید الگوهای بومی عملیاتی ،تولید قادرت در
محیط آسیدهای دشمن ،توجه به مالحظه عملیات روانی و مدیریت اییار عماومی دابال
به نحوی که راهبرد مقاومت هوشمندانه د ار بدشه ناود.
ب) مفهوم شناسي تحقيق
بازدارندگى

کلمهِ «بازدارندگی» از نظر لیوی به معنای «ترسیدن از» یا «ترساندن» اسات .برگریتاه از
کلمه التین « »deferrerبنابراین ،مههوب اولیهِ بازدارندگی بر اسااس تهدیاد و تارس اساتوار
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است .بازدارندگى ییى از موعوعات روابط باینالملال مایباشاد کاه در هار دو حاوزهی
استراتژى و دیپلماسى کاربرد دارد .بازدارنادگى عباارت اسات از اقاداب یاا مجموعاهاى از
اقدامات که برای پیاىجستن از اقادامات بصامانهی دشامن صاورت ماىگیارد .تئاورى
بازدارندگى یعنى کوشش ییى براى اعمال نهوذ در دیگرى تا او را از اقاداب باه عملاى کاه
متضمن بسارت یا هیینهاى براى اولى است بااز دارد(الیاوت ورجینالاد .)370 :1378،باه عباارت
ساده تر بازدارندگی عبارتست از :منصرن کردن عامال ماورد نظار از انجااب یا
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بهوسیله اعالب بطر به او نسبت به عواقبی که مورد عالقه وی

راه کاار،

نمیباشد(اسیراتن.)2007:178 1،

بازدارندگی ییی از شعبات میتد رئالیسم است که دست کم در طول نیم قارن گذشاته
با تعریف جدید بود و تییه بر سالحهای غیرمتعارن ،توانسته است تعیینکنندهی عرصهی
روابط بین الملل باشد .این دیدگاه با تأکید بر اصالت قدرت در روابط انسانها ،مسالحباودن
را عامل آرامش و برقراری صلح می داند .در طول دورانی که ایاالت متحده ،سالح اتمای را
در انحصار بود داشت ،های نظریاهی اساتراتژی

منظمای در ماورد بازدارنادگی وجاود

نداشت ،قبل از آن به پیانهاد «جورج کنان» اندیامند روابط بینالملل ،سیاسات تحدیاد یاا
سد نهوذ پدید آمد ،در واقع ،کنان نه بر ابیارهای سد نهوذ تاکید و ناه آنهاا را رد مایکارد،
بلیه اعتقاد داشت که این ابیارها در کنار اهربهای سیاسی و اقتصاادی موجاود ،بخاای از
ابیارهای دیپلماتی

را تاییل

میدهد(نقید زاده.)131 :1369،

بازدارندگی نظامی

در روابط بینالملل سیاست دلسرد کردن متجاوز احتماالی از دسات یازیادن باه عملای
بصمانه را بازدارندگی گویند (یرشچی .)33 :1383 ،اگر دلسردکردن و منصرن کردن دشمن باا
طرح و اعمال مجازاتهای سخت از طری قوای نظامی مطارح باشاد ،بازدارنادگی نظاامی
گویند .بنابراین ،بازدارندگی نظامی عبارت است از نظریه و عمل ایجااد و اساتهاده از تاوان
بالقوهِ نظامی به گونهای که دشمن از ترس مواجه شادن باا دو ماایل ،یعنای نرسایدن باه
اهدان معین و نیی سطح پیش بینی شدهای از تلهات ،از اجرای هر اقداب نظاامی بااز بماناد؛
12
1

. scruton

در این میان قدرت بازدارندگی نظامی نیی به آن دسته از ظرییتها و توانمندیهاای نظاامی
بالقوه و بالهعل اطالق می گردد که در مقابله با تهدیدات امنیات ملای بتواناد در هرزماان و
میان مورد استهاده تصمیم گیران سطوح راهبردی کاور قرار گیرد (کریمای .)182 :1391،بطاور
کلی بازدارندگی نظامی در گرو استهاده کامل از توانمندی های آیندی و پدایندی برای ایجاد
ی

تهدید معتبر است که ممین است مسئله تجااوز را باا غیار ساودمند ساابتن آن ریاع

کند(کوئین بوش و استهن.)2011 1،
اعتبار بازدارندگی نظامی

عبارتنداز :امیان تخرید نیروهای بازدارنده ،کارآیی حمله تالیی جویانه ،کاارآیی عملیاات
روانی ،قابلیت بقای نیروهای بازدارندگی نظامی و مناسد بودن اهادان (هماان .)42 :ساخن
گهتن بدون داشتن توانمندیهای نظامی قابل اطمیناان ،عاالوه بار آنیاه بازدارنادگی را باا
شیست روبهرو میسازد ،ممین است تأثیر معیاوس داشاته و باعاو شاود کاه دشامن از
وععیت موجود آگاهی پیدا کند.
اعتبار تهدیدات بازدارندگی نظامی حتی زمانی که شانس بهکارگیری آنها از نظر منطقای
کم است ،بر سه پدیده زیر استوار است :ترس از جنگ؛ عدب قطعیت؛ شانس .عدب قطعیات
و شانس میتوانند بر قضاوت انسانی سایه ایینده و به بربی سوءظنهای دایمای بینجاماد؛
سوءظن هایی با این مضمون که تهدید مورد نظر ممین است جامه عمل پوشیده ،منجار باه
جنگ شود .بازدارندگی بر مبنای عدب قطعیت ،ش

مقاله پژوهای :طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزههای دینی

به عقیده متخصصان این حوزه ،مهمتارین عوامال ماؤثر بار اعتباار بازدارنادگی نظاامی

و تردیدهایی را در بصوع هر حملاه

و پاسخ احتمالی مربوط به آن مطرح میسازد .عواملی وجود دارند که ممیان اسات باعاو
شوند تا ی

متجاوز بالقوه از بطر کردن پرهیی نماید؛ مثال طرن مقابل را بیرگتر از انادازه
2

واقعی بپندارد ،بود را دست کم بگیرد ،و مقاصد دشمن را به غلط تهسیر کند.

1

. Quackenbush & Stephen. L

2

. http://www.negineiran.ir
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سيستم بازدارندگی نظامی و اصول بهکارگيری آن

سیستم بازدارندگی نظامی ی

کاور به عنوان مجموعهای از اجیای سابتاری نمود پیدا

میکند که به لحاا دابلای هماهناگ شادهاناد ،ارتبااط متقاابلی باا ییادیگر دارناد و در
ار وب راهبرد بازدارندگی نظامی در راستای دیاع از کاور مورد نظر کار مایکنناد .ایان
سیستم از سه عامل تاییل مایشاود و زیار سیساتمهاای آنهاا عبارتناداز )1 :نظاامی)2 ،
غیرنظامی )3 ،یرماندهی )4 ،لجستی  .جیء اصالی بازدارنادگی نظاامی ،یا

زیار سیساتم

یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

نظامی (حمله) است که از نیروهای مسلح تاییل میشود .این زیرسیستم ،توان باالقوهِ وارد
آوردن صدمات بر ی

متجاوز را تعیین و با این روش هیینهِ ی

تجاوز را ماخص میکند

و از این طری انگییهِ اقدامات بصمانه را کاهش داده ،یا به کلی از بین میبارد .زیرسیساتم
کاور غیر هستهای باید وسایلی بارای حملاه در ابتیاار داشاته باشاد کاه

نظامی برای ی

بتواند وارد آمدن بسارت قابل توجهی را هم در عملیاتهای تهاجمی (تالیایجویاناه) باه
سرزمین دشمن و هم در عملیاتهاای پداینادی از سارزمین باودی تضامین کناد .ساطح
کارآیی بازدارندگی نظامی به عوامل انسانی ،آموزش ،عوامل یییییی و روانشنابتی ،تجربه،
روحیه ،و عیب و اراده نیی بستگی دارد.تجهییات نظامی نه تنها عامل مهمای در بازدارنادگی
نظامی بهشمار می رود ،بلیه مجموع تمهیداتی که استهاده مناساد و ماؤثر از آن را تضامین
میکنند نیی مهم ارزیابی می شوند .تمهیداتی نظیر شناسایی ،یرماندهی و امنیت ،عملیاتهای
روانشنابتی و سیاسی ،و حمایت از جامعه

بینالملل(اولسوسیی.)39 :1383،

نیته قابل توجه اینیه سیستم بازدارندگی تنها هنگاامی ماوثر بواهاد باود کاه ساری و
محرمانه نباشد و دشمن را تاحدود معینی باید از آن آگاه سابت .ولی انتقاال بایش از حاد
اطالعات نیی اگر برنامه رییی طرن مقابل را برای حمله تسهیل کند ،میتواناد باه تضاعیف
طرن بازدارنده

منجرگردد(جیمی دوئرتی و رابرت یالتیگران)82 :1393،

ويژگیهای نظريهی بازدارندگی

نظریهی بازدارندگی دارای ویژگیهایی از قبیل قابلیت ،اعتبار ،ثبات و ارتبااط مایباشاد
14

که به شرح هر ی

از این ویژگیها اشاره میشود.

الف) قابليت :این ویژگی به جنبهی توانایی دولتهاا در نظریاهی بازدارنادگی مرباوط
می شود .یعنی توانایی واردآوردن عربه به مهاجم احتمالی به وسیلهی تجهییات متعاارن و
غیرمتعارن .نیروی بازدارنده بهجی مواردی که بلون میزند ،بایاد قاادر باشاد در صاورت
لیوب مجازات متناسد را برای طرن مهاجم به مرحلهی عمل درآورد (امیدوارنیا.)44 :1381،
ب) اعتبار :یعنی قبول واقعیت داشتن توانمندی و ارادهی الزب برای کااربرد آن ،جهات
بازداشتن مهاجم از تهاجم؛ به عبارتی بازدارندگی زمانی موثر است که تواناایی کاایی بارای
پاسخ به تهدید ،وجود داشته

باشد(همان.)45:

تصمیم به اجرای تهدید را به ییدیگر بههمانند ،بلیه باید رهبران دشامن را در ماورد نیات
بود ،تحت تاثیر قرار دهند ؛ ی
قدرتمند نیاز ندارد ،بلیه ی

نظاب بازدارنادگی ماوثر صاریا باه داشاتن نیاروی نظاامی
قدرت بازدارندهی موثر عالوهبر معتبربودن ،باید با ثباات هام

باشد (کریمی.)39 :1391،
د) ارتباط :بازدارندگی هنگامی مؤثر است که نیروی بازدارنده منظور باود را صاریح و
شهان به اطالع طرن مقابل برساند و معین کند در صورت مورد حمله قارار گاریتن دقیقاا
ه عواقبی در انتظار مهاجم بواهد باود؛ بناابراین الزب اسات دولاتهاا از طریا انتااار
اعالمیهی رسمی ،ارسال پیاب و اعالب برنامه های بود ،نیات واقعای باود را در ایان زمیناه
آشیار کنند

(ازغندی.)231 :1374،

مقاله پژوهای :طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزههای دینی

ج) ثبات :اگر بربورد به اندازهی کایی شدید باشد ،طرنهای منازعه نهتنها باید بتوانند

عناصر نظريۀ بازدارندگی

نویسندگان و نظریهپردازان مختلف برای بازدارندگی عناصری را طرح کاردهاناد کاه باا
جمعبندی دیدگاههای مختلف در بصوع بازدارندگی ،در اینجا باه  7عنصار مااترد در
میان این نظریات اشاره میشود:
 .1شرايط عيني :برای تامین توان بازدارندگی ،داشتن مییانای از توانااییهاای نظاامی و
تینولو ی

الزب است و بدون آن ،رسیدن به مرحلهی بعدی ،که اثرگذاری در ذهن و بااور

طرن مقابل است ،میسر نخواهد بود (لطهیان.)214 :1376،
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 .2شرايط ذهني :مقصود این است که محیط روانی طریین بازدارندگی از نظر راهبردی،
بسیار با اهمیت است؛ به عبارت دیگر ،از نظر ذهنی کاور الف بایدآمادگی عملای ساابتن
تهدید را داشته باشد و کاور ب نیی ازنظر ذهنی اقناع شود که در صاورت درپایشنگاریتن
سیاستهای همگرا با کاور الف ،مورد حمله قرار بواهد گریت

(کریمی.)40 :1391،

 .3شرايط خاص :شرایط باع ناظر بر ویژگیهای باع هر کاور اسات؛ باهطاوری
یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

که هر تهدیدی علیه هر کاور ،نتیجهی ماخصی را به بار نخواهد آورد ،یعنی اینکه ممین
است کاوری در مقابل تهدیدهای سطح پایینتر نیی تسلیم شود درحالیکه کااوری دیگار،
در مقابل تهدیدات بسیار شدیدتر نیی سر تسلیم یرود نیاورد

(دوثرتی.)85 :1372،

 .4مبادلهي اطالعات :برای حصول بازدارندگی ،اطالعات مرباوط باه شارایط عینای و
ذهنی طریین باید مبادله شود تا سطحآگاهی آنها اییایش یابد (اشریی رییی.)67 :1368،
 .5عدم توسل به زور :براساس محاسبهی عقالنی ،حتی با وجود تهدید به اعماال زور،
جنگی بین طریین صورت نخواهد گریت و صریا انجاب تهدید ،برای تامین هادن کاارسااز
بواهد بود (عسگربانی.)89 :1377،
 .6عقالنيت طرفين :مههوب بازدارندگی بار ایان عقیاده متمرکای مایباشاد کاه طاریین
محاسبات بود را به صورت عقالنی انجاب میدهند؛ بدیهی اسات کاه عقال در مقایساه باا
منایع بهدست آمده ،هیینههای گیان را نمیپذیرد

(همان .)91:

 .7ارزش هااا :منظااور از ارزشهااا ایاان اساات کااه هریا

از طااریین در یا

رابطااه

بازدارندگی ،باید در مورد ارزش مسائل باصی توای داشاته و نسابت باه اهمیات مساائل
میبور دارای اشتراد نظار باشاند .بناابراین تصامیم گیاری هریا
ارزشها ،برتری سنجی آنهاست

از باازیگران مبتنای بار

(ازغندی وروشندل.)209 :1374،

ديدگاههای بازدارندگی

الف :ديدگاه برنارد برودي؛ برنارد برودی باهعناوان اولاین و مهامتارین نظریاهپارداز
بازدارندگی در دوران جنگ سرد است .به نظر وی تهدید اعالبشده در بازدارنادگی بایاد از
16

تاثیری تعیین کننده بربوردار باشد ،هی بللی در آن راه نیابد و حداقل عمانت اجارای آن

مبهم نباشد .به نظر وی ،تهدید بازدارنده موجد میشود تا هیینههای اقداب نخست بایش از
منایع آن جلوه کند؛ در نتیجه از هر گونه اقداب بطرناد بودداری بواهد شد .بنابار اعتقااد
برنارد برودی ،ی

کاور برای اطمینان از سیاست بازدارنادگی بایاد از تاوان عاربهی دوب

برای تضمین بقای بود و شیستدادن طرن مقابل آسوده باطر باشد (کریمی.)36-35 :1391،
ب :ديدگاه کالين اس.گري؛ اس گاری باراین بااور اسات کاه ،اگار اه راهبردهاای
بازدارندگی ی

مههوب ثابت و تاریخی هستند ،اما روابط بازدارنده با مدلهای دقیا  ،ایساتا

وبطی تناسد ندارند؛ در عو

این روابط غیر قابل اتیا و منحصر بهرد هستند .وی معتقد

.)261
ج :ديدگاه هنري کيسينجر؛ وی دربارهی بازدارندگی میگویاد :هار ناد بازدارنادگی
سیاست مسلط نظامی است ،اما بیاتر از هر یی وابسته به مالدهاای روانای مایباشاد .در
این سیاست ،سعی میشود تا تصور بطرهای تحملناپذیر ،طرن مخالف را از ارتیااب باه
عمل باز دارد .پیروزی این سیاست بستگی باه آگااهی کامال از محاسابات طارن مخاالف
نسبت به حیلهای که جدی گریته شود ،دارد(مایر زاده.)78-51 :1380،
د :ديدگاه والتر ميليس؛ به نظار وی درحاالیکاه تارس از اقادامی غیار عقالنای مایتواناد
بازدارندگی را تقویت کند ،عقالنیت بیش از حد ممین است به جنگ نابواستهای منجار شاود،
و آن هنگامی است که ییی از طریین عاقل با اعتقاد راساخ باه مجباور باودن طارن مقابال باه

مقاله پژوهای :طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزههای دینی

است ،نظریات بازدارندگی پس از جنگ سرد قابال کااربرد بواهناد ماناد

(گاری-255 :2000 1،

عقدناینی ،بحرانی را شروع کرده یا تصمیم بگیرد قاطعانه ایستادگی کند ،حال آنکه محاسابهی
طرن مقابل این است که میتواند به آبرین حرکت بیبطر دیگر دست بیناد؛ ارا کاه طارن
اول را برای عقدناینی به اندازهی کایی عاقل میپندارد (کریمی.)35 :1391،
ه :ديدگاه اسالم :اصل کلی که قرآن به صورت آموزهای دستوری به مسلمانان آماوزش
می دهد ،یراهمآوردن توان و نیرو است .تهیه هر ییی که قدرت امت و دولت اساالمی را
اییایش می دهد امری الزب و عروری است و با توجه باه شارایط میاانی و زماانی تیییار
میکند .یراهمآوردن و آموزش نیروی زبده به معنای آن است که در همه زمینهها ( تاوان و
1

. Gray
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نیرو) از آمادگی الزب و بازدارنده بربوردار باشیم .در همه این ابیارها و نیروها آنچه مهام و
اساسی است ،اصل هراس انگییی و ایجاد بازدارندگی است

(مجماع البیاان ،ج  112 :3و نیای جاامع

البیان  4جلد  .)227 :4در همین رابطه ،بداوند متعال در آیه  60سوره انهال باه زیبااترین شایل
ممین مییرماید« :وَاَعِدُّوالَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِبَاطِ الخَیالِ تُرهَبُاونَ بِاهِ عَادُواهلل وَ
عَدُوَّکُم وَ آبَرِینَ مِن دُونِهِم« »...و هر آنچه در توان داریاد ممای توانیادر بارای ممقابلاهر باا
ایاان مدشمنر نیرو و اسبان یراق کرده ممجهیر یراهم آورید تا مگر اینسان دشمن بادا و
یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

بویاتن را مرعوب سازید» .مجهی و آماده بودن برای رزب و دیاع در برابر دشمنان کاه مای
تواند دشمن را از مقاصد شوب بود بازدارد از توصیه های بارز این آیه شریهه می باشد کاه
در واقع یادآوری کننده اصل بازدارندگی نظامی در اسالب است 1.همچنین از تهاسیر قارآن و
منابع معتبر دیگری همچون :ترجمه تهسیرمجمع البیان ،تهسیرتاریخ طبری ج ،2قرطبای ج،3
واقدی ج ،1وتهاسیرابن هااب ج ،1دحالن ج  ،3نهج البالغه ،سنن النبای ،ترماذی ،الجهااد،
تاریخ جنگ های اسالب ،یروغ ابدیت ،سیره نبوی و نظاب دیاعی در اسالب درجهات احصااء
کدهای مربوطه استهاده شده است.
روش شناسی تحقيق
نوع تحقيق از لحا هدن اکتاایی ،کیهای و اساتراتژی آن براسااس نظریاۀ داده بنیااد
است .روش نمونه گیری در این تحقی  ،نمونه گیری نظری(تئوری ) بوده است؛ لاذا هماه
گیارههای استخراج شده در مورد بازدارندگی نظامی از منظر آماوزههاای دینای در جاداول
کدگذاری مورد تحلیل قرار گریته است .بر این اساس آیات و گیارههای انتخابی مارتبط باا
بازدارندگی نظامی؛ از منابع مورد نظر ،احصاء و سپس کدهای موجود در آنها تبیاین شاد و
درادامه کدهای ماترد جمع بندی و مقوله های استنباطی با کد گذاری محاوری اساتخراج
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 .1دیدگاه اسالب در این زمینه بصورت کلی و اجمال بیاان شاده و تااریح ابعااد آن در بخاش تجییاه و تحلیال
یایتهها آمده است.

گردید .با ماخص نمودن نوع مقولهها ،سرانجاب با کد گذاری انتخابی و تولید قضایا به بیان
رابطه مههومی بین مقولههای بازدارندگی نظامی از منظر آموزههای دینی اقداب شد.
جامعهي آماري تحقی حاعر؛ ماتمل بر آیات نورانی قرآن کریم ،تهاسیر قارآن کاریم،
سیرة ائمۀ معصومین(علیهم الساالب) و تاریخ جنگهای صدراسالب از منابع معتبر شیعه و سانی و
همچنین بطبهها و نامههای حضرت علی(علیه السالب) در نهج البالغه و لوحهای یارده قرآنای
درحوزه موعوعی بازدارندگی و همچنین صاحد نظران و ببرگان در زمیناههاای علاوب و
معارن قرآنی و امور دیاعی با ویژگیهای عاب و باع بوده و در واقع حجم نمونه آمااری
کتابخانهای تخصصی ،تهاسیر قرآن کریم و لوحهای یارده قرآنای ،کتاد ،مقااالت علمای،
آرشیو و سایتهای اطالعاتی و همچنین شبیه جهانی اینترنت مرتبط با موعوع باازدارنگی
نظامی ،استهاده شده است.
روش تحليل دادهها؛ این پژوهش از نوع داده بنیاد است که تحلیل دادههای آن طی سه
مرحله و با روش کیهای باه شناساایی گایارههاای منتخاد و آیاات و روایاات مارتبط باا
بازدارنگی نظامی؛ احصاء کدهای موجود در آیات؛ تبیین مهااهیم یاا کادهای مااترد باین
آیات (گیارهها) و تبدیل به مقولهها میپردازد و سپس با کد گذاری محوری باه شناساایی
مقولههای علای ،محاوری ،واساطهای ،محیطای ،راهباردی و پیامادی باازدارنگی نظاامی و
سرانجاب با کد گذاری انتخابی(مرحله نظریه پردازی) روابط باین مقولاههاا و تولیاد قضاایا

مقاله پژوهای :طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزههای دینی

به تأیید جامعۀ ببرگی رسیده است .در این تحقیا  ،جهات گاردآوری اطالعاات از روش

(بیان رابطه مههومی بین مقولههای بازدارنگی نظامی ازمنظرآموزههای اسالمی) اقداب میکناد
و سرانجاب به طراحی الگوی مورد نظر اقداب میکند.
تجزيه و تحليل داده ها
الف -کد گذاري باز
در نخستین مرحله از تجییه و تحلیل دادهها با کد گذاری باز اقادامات زیار را انجااب
گریته است؛
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الف :مطالعه قرآن کریم و انتخاب آیات (گایارههاای منتخاد) مارتبط باا بازدارنادگی
نظامی
ب :تهسیر آیات منتخد بر اساس تهاسیر قرآن کاریم ،روایاات ،سایرة نباوی و تااریخ
جنگهای صدراسالب به منظور احصاء کدهای موجود در آنها
ج :تبیین کدهای هر آیه که با بازدارندگی نظامی مرتبط هستند.
یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

د :تبیین مهاهیم یا همان کدهای ماترد بین آیاات کاه باا بازدارنادگی نظاامی مارتبط
هستند.
ح :تبیین مقوله یا همان مهاهیم ماترد بین آیات که با بازدارندگی نظامی مرتبط هستند.
و :ماخص کردن شناسه های ماترد کدها.
جدول شماره( )1نتايج تحليل محتواي کتب و کد گذاري باز
نکات کليدی

کد

نشانگر

 پیامبر(ع) به هنگاب نیاز بهویژه برای جنگهایی که با رومیان در شمالشبه جییره داشت ،با انعقاد قراردادهایی قبایل مختلف را ملیب میسابت
به جای پردابت براج ،تعادادی نیاروی نظاامی و جنگجاو در ابتیاار
یرماندهی کل قرار دهند.
 عالوه برمردان ،زنان نیی برای امورجنگ بسیج میشادند وظیهاه آناان( )1یراهم کردن
نیروی انسانی/
جذب نیرو

بیاتر مداوای مجروحان (معموالً همسراناان) ،امداد رسانی باآب و غذا
و...بود؛ اگر ه هنگاب عرورت ،آنهاانیی مایجنگیدناد؛ هماانگوناه کاه
دراحُد ندتن از مارکان را نیی کاتند.
 در قرآن کریم نیی از این دو نوع بسیج جیئای و عماومی یااد شاده وبداوند آن را به رسولش ابالغ یرموده اسات" :انهاروا بهایااً و ثقااالً و

طبری،ج،2
قرطبی ،ج،3
واقدی ،ج،1
توبه 4/تهاسیر
انهال 60/تهاسیر

جاهدوا باموالهم و انهسهم ."...
 هر آنچه در توان دارید ممی توانیدر بارای ممقابلاه باار ایااان نیارو واسبان یراق کرده ممجهیر یراهم آورید تا مگر ایان ساان دشامن بادا و
بویاتن را موعوب سازید.
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()2تدارد

-هر آنچه در توان دارید...نیرو و اسبان یراق کرده ممجهیر یراهم آوریاد

انهال60/

سالح ،نیرو،

تا مگر این سان دشمن بدا و بویاتن را موعوب سازید.

نساء71/

تجهییات و

 -ای کسانی که ایمان آورده اید ساالح باود را برگیریاد ساپس دساته

تهاسیر

کد
امیانات نظامی

نکات کليدی

نشانگر

دسته یا همگی با هم از جا حرکت کنید.

ابنهااب،ج،1

 -صحابه ثروتمند برای رعایت حضرت ح  ،هییناه تاأمین بخاای از

دحالن،ج،3

تدارکات سپاه پیامبررا برعهده میگریتند و در حقیقت انهاق مایکردناد؛

بالذری،

در بسیاری از موارد زنان زینتآالت و جواهرات بود را برای تدارکات
موردنیاز لایر مییروبتند.
 برای تأمین تدارکات و تجهییات سپاه حتی در صورت نیاز از پیاروانادیان دیگر امیانات نظامی را به عاریه میگریتند .از یهودیان بنایقریظاه
 70زره و تعداد زیادی شمایر اجاره کردند.
تجهییاتی را به عاریه و امانت میگریتند
 پیامبر(ع) مسلمانان جنگجو را به صف کرد و مییرمود :همانگوناه( )3نظم وانظباط
در جنگ
و ایجاد اقتدار

که در نماز به صف میایستید ،در جنگ نیی به صف شوید .این تاکتیا
و آموزش در میان اعراب سابقهای نداشت.
« -مؤمن برای مؤمن ون ساتونی اسات کاه بعضای ،بعضای دیگار را

صف4/
سیره نبوی

محیم میکنند» و رسولبدا آن را به معنای ظاهری آن به هنگااب مانظم
کردن صهون در جنگ ،تأویل و تهسیر مییرمود.

()4مقابله قاطع با
دشمن و اصل
دیاع ماروع
()5احتیاط و
هوشیاری در
اقداب به جنگ
ودیاع

 پس هر کس به شما تجاوز کند ،بر او تجاوز کنید همانسان که او بارشما تجاوز کرده است.

بقره194/

 -سنگ را از همان جایی که دشمن پرت کرده بازگردانید ،که شرّ را جی

نهج البالغه

شرّ پاسخی نیست.
 نسبت به دشمنت هوشیار و موقاع شاناس بااش تاا پیاروز گاردی...نسبت به دشمن پنهان بسیار هوشیارتر از دشمنی باش که آشایار عمال
میکند.

منایقون4/

گریته اند.

( )6صبرو
استقامت در

سهارش کنید و مهیا و مراقد کار دشمن باشید» (تأکید دربااب اهمیات

( )7توجه به

نساء71/و102

کاربرد وا ه «حِذر» ناانه عدب غهلت و به معناای هوشایاری و احتیااط
«ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و ییدیگر را به صبر و استقامت

سختی ها

مقاله پژوهای :طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزههای دینی

 -همچنین عمن انعقااد پیمانهاایی باا مسایحیان نجاران ،تسالیحات و

آل عمران 200/

هوشیاری و احتیاط در برابر دشمن و نقاههای او
 -اهتماب به ورزش هایی ون تیراندازی ،نییه پرانی ،اسد دوانای ،شانا

سیره نبوی

آمادگی جسمانی

برای تقویت قوای رزمی

ترمذی،الجهاد،

و تقویت قوای

 -اقاماات در لایرکااایهااای طااوالنیماادت ،بااواب در یضااای باااز،

نسایی،الجهاد،
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کد

نکات کليدی

رزمی

گونگی بهاره گیاری از مناابع محلای ،کنادن گاودال و سانگر ،شایار

نشانگر

حیوانات ،جمعآوری غنایم ،یاراهم کاردن آبهاای بهداشاتی و سارانجاب
شیوه دین شهدا و ...
( )8رزمایشها

سَبَ  ،رَمایه و همچنین سَباحه سه مسابقه ای هستند که اسالب آنها را روا

وتمرینهای

شمرده و یایده آنها را برانگیختن عیب و آماده شدن برای جنگ و نیاع و

نظامی
یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

( )9دیده بانی
ورصد دشمن در
زمان صلح
وجنگ

راه یایتن به سوی ممارست دانسته است.
 اما بعد از صلح نسبت به دشمن کامالً هوشایار بااش ،زیارا اه بساادشمنی با صلح بود را نیدی

میکند تا تاو را د اار غهلات نمایاد«.و

نهج البالغه

لینِ الحِذرَ کُلّ الحِذر من عَدُوّد بَعدَ صُلحِه
 ...« -یَسونَ نُؤتِیهِ اَجراً عَظِیماً» « ...او را اجری عظیم دهیم»

( )10اهمیت و

سیره نبوی

 ...« -یَضَّلَ اهلل المُجاهِدیَن عَلَی القاعِدینَ اَجراً عَظِیماً» مجاهادین را بار

تقدس یایتن

بازناستگان ما اجر و ثوابی بیرگ برتری داده است.

جهاد و مبارزه

 -رسول بدا«:هی

در راه بدا

راه بدا نیست»...

ییی نید بداوند عیییتر از قطاره باون شاهید در

نساء74/و95
انهال10/
سیره نبوی
نهج البالغه

 جهاد ،لباس تقوا و زره محیم و سپر مطمئن بداست()11روحیه

 -ایجاد انگییه و روحیه در مسائلی اون اعتقااد باه توحیاد در تماامی

تیلیف گرایی و

ابعاد ،توکل و نقش آن در وجود نیروهای رزمی

تقویت اعتقادات

 -اعتقاد به معاد و شهادت ،صبر ،ایساتادگی و ایثاار توصایه اکیاد شاده

دینی

آل عمران 146/
سیره نبوی

است.
 بهره گیری موثر از زمان ،میان و موقعیت مناسد در غیوات برای رویااییبا دشمن و شیست آنها

( )12توان
مدیریتی نخبگان
و یرماندهان

 بهره گیری از شیوههای دیاعی غیرنظامی بود که به شیلهاای مختلاف درغیوات و سرایا مورد توجه قرار میگریت.
-بهره گیری از نظر نخبگان وماورت باا آنهاا از جملاه مااورت در جناگ

سیره نبوی
آل عمران159/

بدر ،بندق و....
 « ...وَشَاوِرْهُمْ یِی األَمْرِ یَإِذَا عَیَمْتَ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ  ... »...در کارهاا باا آنهااماورت کن امّا هنگامی که تصمیم گریتی .قاطع باش و بر بدا توکل کن ...

( )13تقویت
روحیه نیروهای
22

رزمی بودی

پیامبر(ع) با توجه به اینکه میدانساتند مسالمانان از رومیاان بیمنااد
هستند .گاهی دستههایی از لایریان اسالب را برای انجاب عملیات ایذایی

سیره نبوی

به مرز روب مییرستادند و با این کاار آسایدپاذیری رومیاان را آشایار

تاریخ طبری ج2

کرده و روحیه مسلمانان را تقویت میکردند.

کد

نشانگر

نکات کليدی
 روشن کردن آتش در شد یتح میه توسط لاگریان پیامبر -مسلمانان هنگاب برباورد باا نیروهاای دشامن شاعارهایی کوبناده و

()14تضعیف

مخصوع به بود داشتند که هم موجد شنابت باودی از غیرباودی

سنن النبی

روحیه دشمن

بود و هم موجد تضعیف روحیه دشمنان میگردید.

سیره نبوی

در غیوه بندق پیامبر (ع) یردی را به دابل قوب یهاود یرساتادند تااآنها را از ادامه جنگ با مسلمانان منصرن سازد.
 ب ا عقد پیمانهاا واطمیناان از اینیاه کااری باا آنهاا نادارد عاده ای از()15بی طرن
سابتن نیروهای

به بانه ابوسهیان بیاید در امان است.
 در جنگ بوارج علی (ع) پر می را باه زماین علام کارده و یرماودهرکه به زیر این پر م بیاید در امان است.

( )16مقابله با
حربهها و
تبلییات روانی
دشمن

تاریخ جنگهای
اسالب

سر دادن شعار «اللّه أعلى و أجلّ ،اللّه أعلى و أجلّ؛ بدا بایرگ و تواناا

یروغ ابدیت

است در برابر شعار طعنه آمیی ابو ساهیان و عیرماه« :اعال هبال ،اعال

سیره نبوی

هبل؛ سریراز باد هبل»؛ یعنى این پیروزى ما به بتپرستى مربوط است .

( )17پرهیی از

«وَ أَطیعُاوا اللَّاهَ وَ رَسُاولَهُ وَ ال تَنااازَعُوا  »...بادا و پیااامبرش را اطاعاات

ابتالن و

نمایید! و نایاع (و کاامیش) نینیاد ،تاا سسات نااوید ،و قادرت (و

درگیری در

شوکت) شما از میاان نارود! و صابر و اساتقامت کنیاد کاه بداوناد باا

صهون بودی

میاذی

انهال46/

استقامت کنندگان است.
 -بستن دهان اسبان و حرکت از میان شیار در جنگ ذات السالسل

()18یرید
دشمن و استهاده
از اصل
غایلگیری

 -یرمان به عبور لاگر از راههای بالی از سینه در غیوات بنی سالیم و

مقاله پژوهای :طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزههای دینی

دیگر

نیروهای غیر بودی را دلسرد میکرد .در یتح میه پیامبر یرمودند هرکاه

سیره نبوی

نجران ،جلوگیری از درباندگی اسلحه هنگاب حرکت و عبور نیردن از
مقابل ساکنان مناط میان راه غیوات و سرایای بدر و بنی سلیم

سیره نبوی

 سهارش به ایجاد نیردن هرگونه سروصدا و دستور باز کردن زنگولاهاز گردن شترها و حرکت دادن مخهی نیروها به شیل مخهی در غایوات
موته و یتح میه

( )19ایجاد رعد
و وحات در دل
دشمن

 دستور آیه  60سوره انهال در وا ه ترهبون -دستور به شعله ور سابتن ماعل و ایجاد حلقه عظیم آتش در اطران

انهال60/

میه جهت ایجاد رعد و وحاات در دل دشامن و یاتح شایوهمندانه

سیره نبوی

میه بدون هرگونه مقاومت و درگیری

( )20استهاده از

 -باه زمایان مانطقه توجه کامل داشته و از عوار

طبیعى و مصانوعى

سیره نبوی

زمین و عوار

آن جهت کسد پیروزى بهره مى گاریاتاه اناد .نانچه در جناگ بادر،

نهج البالغه

23

نکات کليدی

کد
طبیعی مناسد
در دیاع و حمله

نشانگر

احد ،بندق و صهّین کامالً ماهود است.
 هرگاه به سوى دشمن ریتید ... ،باید که پایگاه شما بر یراز تپهها یا دردامنه کوهها یا کرانه رودبانه ها قرار گیرد تا در آن موقعیت ،پناه شما در
برابر دشمن و نگهدارتان باشد.

()21استهاده از
موقعیتهای
یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

میانی
استراتژی

در

یدمان و
استقرارنیروها
()22ایجاد اتحاد
و همدلی بین
رزمندگان

 در جنگ بندق بهترین موقعیت دیاع در شهربود که باا حهار بنادقتیمیل شد.
 در بربی از غیوات وسریهها استقرار درکنار اه آبهاا و رودباناههاابسیار مرسوب باود .اساتقرار و میاان یاابی مناساد در مواعاعی کاه از
هرجهت نیروها در آن تقسیم و ازدسترسی دشمن مصون بودناد ،مانناد
غیوه بندق که تنها سمت شمال آن باز بود و جنگ بیبر کاه لااگریان
اسالب در موعع مطلوبی قرار داشتند.
«وَ ال تَیُونُوا کَالَّذینَ تَهَرَّقُوا وَ ابْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ  »...ومانند کسانى نباشید که پراکنده شدند و ابتالن کردند (آن هم) پاس از
آنیه ناانههاى روشن (پروردگار) به آنان رسید! و آنها عاذاب عظیماى

( )23جلوگیری
از پراکندگی و

مقرآن و اسالب ،و هار گوناه وسایله وحادتر ،ناگ زنیاد ،و پراکناده

( )24ایجاد
ائتالن ها،
اتحادها و
پیمانهای نظامی
وغیر نظامی

 پیمان و بیعت عقبه اول و دوب که بین مسلمین و یهودیان مدینه منعقدگردید ومواردی که با مارکین مدینه به امضاء رسید.
 -عقد ابوت بین مسلمانان در مدینه

( )25اتحاد
وانسجاب

اهل کتاب نیی باید بدان ملیب باشند.صراط مستقیم کاه ایان وا ه باه صاورت

دابلی(وحدت

مهرد در برابر وا ه «سبیل» کاه گااه باه صاورت جماع مایآیاد ،حیایات از

ملی)

وحدت و ییپار گی راه مؤمنان دارد.تألیف میان دلهاا ،اباوت و بارادری و
ارتباط مؤمنان با ییدیگر» ،از جمله مضامین قرآنی در این باره است.

24

سیره نبوی

 -قرار داد صلح حدیبیه در سال 10هجری

کلمۀ سواءٍ بیننا و بینیم .»...این به معنای باورهاای دینای مااترد اسات کاه

ظرییت

آل عمران103/

ناوید.

امت واحده،اعتصاب به حبل اهلل،کلمۀ سواء« :قال یاا اهال الیتااب تعاالوا الای

( )26ایجاد

آل عمران105/

دارند.
 -وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَهَرَّقُاوا:و همگاى باه ریسامان بادا

ایجاد تهرقه

سیره النبی

بقره213/
ال عمران64/و103
انعاب،153/انهال63/
حجرات10/
صف61/

 هجرت به حباه به سرپرستی جعهر ابان ابای طالاد و قاانع نماودنپادشاه حباه به دین اسالب

سیره نبوی

نشانگر

کد

نکات کليدی

دیپلماسی

 در سال دوازدهم بعثت در ایاب حج  12نهر با پیاامبر بیعات نمودناد وسال  13بعثت  70نهر با پیامبر بیعت کردند.
« -ا ی کسانی که ایمان آورده اید ،از بدا اطاعت کنید و از رسول و

( )27اطاعت از
یرماندهی

الواالمربویش یرمان برید و »...
 ا طاعت از یرمانده ی لایر ،که پیامبر (ع) باه آن بسایار تأکیادمی یرمود ،به نحوی کاه در جناگ هاایی کاه باود ایااان حضاور

نساء59/
سیره نبوی

داشتند،یرماندهان جناح های مختلف را بودشان تعیین می کردند.
 آموزش در دو مرحله به اجرا در میآمد :ییی قبل از جنگ و دیگاری -پیامبر با سخنرانی وتااوی « :بداوناد باا یا

تیار ساه نهار را وارد

بهات میکند...
 توجاه پیاامبر(ع) در اساتهاده از کماان ،شماایر ،نیایه ،اسااد و ،...برگیاری مسابقات متعدد در سوارکاری و تیراندازی و سایر آموزشها
( )28آموزش و

 -میااانی در نیدییاای کویااه کااه حضاارت علاای (ع)در آن جااا باارای

تربیت نیرو

لاگریانش سخنرانی میکرد و آنان را از لحا جسامی و روحای بارای

ابنماجه ،الجهاد،
نسایی ،الجهاد
سیره نبوی

نبرد آماده میسابت.
 اهتماب به یراگیری وآموزش صنعت سابت ساالح از جملاه ساابتنییه ،شمایر و کمان در دابال توساط ساازندگان محلای- ،اقامات در
لایرکایهای طوالنیمدت ،بواب در یضای باز ،گونگی بهرهگیاری
از منابع محلی ،کندن گودال و سنگر ،شیار حیوانات ،گونگی بربورد
با اسیران ،جمعآوری غنایم و...
( )29لیوب

جدا کردن ایراد سست عنصار و آساایش طلای از رزمنادگان واقعای ؛

جدایی صف

کسانی بودند که در ایمان بویش سست بودند و ماقت جنگ و دوری

بودی از

از باناه و سارزمین را برنمای تایتناد .ولای بداوناد ایااان را پاس از

غیربودی

بازگات مجاهدان رسوا میکند .

( )30توان
پاتیبانی و امداد
در جنگ

 مداوای مجروحین و آبرسانی به رزمندگان در جنگهای صدر اساالبتوسط زنان مبارز آنجاب میشد .این امر نه تنها روحیه رزمنادگان اساالب
را باال میبرد اتحاد وهمبستگی وقدرت دیاعی رانیی اییایش میداد.
 -یراهم کردن آبهای بهداشتی و شیوه دین شهدا و ...

( )31پیمانهای

تنظیم و تصوید پیمان نامه ی عمومی و نیی امضای عدب تجاوز با یهود،

نظامی اهلکتاب

نمونه ای از این اقدامات پیاگیرانه بود.

مقاله پژوهای :طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزههای دینی

درحین جنگ یا انجاب سریه.

توبه42/و  118و85
و  86و 93
بحاراالنوار ،ج21
سیره نبوی ،شهید
مطهری ،تاریخ
طبری.
ابن اسحاق ،سیره،
ع،68
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نکات کليدی

کد

نشانگر

با مسلمانان
( )32توان

 -تقسیم سپاه به گروهها ودستههای گوناگون

سازماندهی

 -تخصصی کاردن وظایف(ساوارکاران،پیاده نظااب،نییه داران،کماناداران

نظامی

سیره نبوی

و.)...

( )33حهظ

یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

استحیاب و

 -اتحاد در سطح ملی و جهاانی ،باعاو اساتواری و اساتحیاب صاهون

ییپار گی

مسلمانان در برابر دشمنان میشود؛ ناان کاه در جاای دیگار ،مؤمناان

مؤمنان در

ایستاده و تایل یایته در ی

صف را که مانناد بنیاان مرصاوع در راه

رویارویی با

بدا به نبرد میپردازند.

انهال46/
صف61/

دشمنان
 عده ای هم که توان مبارزه نداشتند در تهیه وتادارد اسد،شماایر وساایرمایحتاج جنگ ماارکت داشتند .حمایات بربای از ثروتمنادان ومنهاذین از

بالذری ،انساب

()34مییان

حیومت اسالمی تأثیر زیادی در گسترش اسالب وایجااد بازدارنادگی نظاامی

االشران لمعارن

پاتیبانی مالی و

در آن زمان داشت .از جملاه عبااس ابان عبادالمطلید کاه تااجرو ییای از

سیره نبوی

اقتصادی

ثروتمندان قریش بود .نهوذ او در حمایت از اسالب قابل توجه است.
 -در غیوه تبود ،پیامبر(ع) ثروتمندان و بینیازان را تاوی یرمود تاا بارای

ابنهااب،ج،2

پاتیبانی از جنگ انهاق کنند و عثمان از کسانی بود که هیار دینار انهاق کرد.
 در ایاب حج ،پیامبر (ع)در رساندن پیاب بداوند و ابالغ دین اسالب ،بادوندرگیری باالترین کوشاها را انجاب میدهد .گسترش میتد جدید و رسایدن
()35تبلیغ اسالب

صدای آن نه تنها به قبائل اطران میاه ،بلیاه باه شاهرهائی اون طاائف و

بدون درگیری

مدینه و سرزمینهایی ون یمن ،حباه ،شاب و  ...از جمله مسائل بسیار مهام

سیره نبوی

در این دوران است.
 ارسال قاری قرآن و مبلیان به شهرهای اطران در دوران پس از هجرت -آیه ی شریهه :انْهِرُواْ بِهَایًا وَثِقَااالً وَجَاهِادُواْ بِاأَمْوَالِیُمْ وَأَنهُسِایُمْ یِای

( )36توان بسیج
عمومی

سَبِیلِ اللّهِ ذَلِیُمْ بَیْرٌ لَّیُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ.بداوند در این آیه هار صاهی

توبه41 /

از ایراد جامعه (که دارای قدرت جانی و مالی است) اعم از یقیر و غنی،

المیازی ،ج ،2

جوان و پیر ،سواره و پیاده را ملیب به شرکت در جهاد کرده است.

صص 990-991

 -پ یامبر بارای یاتح میاه و گااودن محیام تارین د هاای بات پرساتی و

ترجمه تهسیر مجمع

براندابتن حیومت ظالمانه قریش بسیج عمومی اعالب کرد و همراه ده هایار

البیان.100/11 ،

نهر سپاهیان اسالب به منطقه «مرّالظهران» ( ند کیلومتری میه) رسیدند.
 یرمان بسیج عمومی برای جهاد در جبهۀ تبود26

( )37کسد

از آن زمانی که پیامبر در مدینه سینی گیید ،پیوسته ماأموران زیردسات

سیره نبوی

اطالعات از

را روانه ی اطران می کرد تا حضرت را از اوعاع و باارج مدیناه آگااه

بن هااب ،زندگانی

کد

نکات کليدی

نشانگر

وععیت دشمن

سازند و پس از گیارش کارها و حرکات دشمنان آن حضارت کارهاای

پیامبر اسالب ،ج،2

الزب را برای دیع حرکات دشمنان یراهم میسابت:
 عبااس عماوی پیاامبر هجارت نیارد بلیاه در میاه ماناد و همیااهجریانات میه را به پییمبر گیارش میداد.
 قبل از جنگ احیاب گیارشگران ،به پیامبر -اطالع دادناد کاه اتحادیاهنظامی نیرومندی بر عد اسالب تاییل شده و این اتحادیه در روز معینی
حرکت و قصد دارند مدینه را محاصره کنند.

ع 168-180؛ نظاب
دیاعی اسالب،
ع107؛ با نخستین
حیومت اسالمی در
مدینه ،ع.131

 آن حضرت -حذیهه بن یمان را مأمور سابت که شاد هنگااب ،میاانقریش در جنگ بندق برود و از وعع و تصمیم آنها رسول بادا را باا
 مخهی نگه داشتن آمادگی بسیج اولیه در غیوات و سرایای بنی سالیم،( )38حهظ اسرار
نظامی

ذی امر ،ذات الرقاع،
 -مخهی نگه داشتن قدرت و توان و تحرکات تا نیدییای میاه در یاتح

سیره نبوی

میه
 حهر بندق در جنگ بندق و آب بستن آن( )39ایجاد موانع

 -ایجاد موانع و دامهای آهناین در مسایر حرکات دشامن در محاصاره

واستحیامات در

طائف ،این موانع دارای سه شابه و به صورت مثلو بود کاه دو شاابه

برابر دشمن

آن برروی زمین و ی

شابه در دابل زمین قرار داده میشاد تاا ماانع

 حار14/ -سیره نبوی

عبور سواره نظاب یا پیاده نظاب دشمن شود.
( )40ناان دادن

اى کسانى که ایمان آوردهاید! با کایرانى که مجااور شاما هساتند پییاار

شدت واقتدار

کنید ،و آنها باید در شما شدت و قاطعیت بیابناد ،و بدانیاد کاه بادا باا

نظامی
( )41پیمان صلح
با دشمن و
بیگانگان
()42عقد قرارداد
با کاورهای
دوست

توبه123/

مقاله پژوهای :طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزههای دینی

ببر سازد و حذیهه مأموریت بود را انجاب داد.

پرهییکاران است.
 پیمان صلح حدیبیه بستر سیاسی و امنیتی مناسابی را بارای مسالمانانیراهم سابت که یتح میه و مسلمان شدن بسیاری از ماارکان از نتاایج
پربار آن بود.

یتح1/تا11

 بیعت رعوان ،پیمان پایداری مسلمانان با پیامبر قرارداد سابت و تأمین سالح با کاور یمن -انعقاد پیمانهاایی باا مسایحیان نجاران ،بارای اجااره وامانات گاریتن

سیره نبوی بالذری

تسلیحات و تجهییات

27

ب -کدگذاري محوري
ازاقادامات صاورت گریتاه درمرحلاه «کدگاذاری بااز»  42کاد بدسات آماده از قارآن
وروایات ،سیرة نبوی که باید دراین مرحله درقالاد بسایارمحدودتری دساته بنادی شاوند،
آنگاه برای هردسته عنوان مناسبی مقوله(مؤلهه)برگییده شود که دربرگیرناده محتاوای هماه
مهاهیمی است که دری

گروه جمع شده اند .درروش شناسی گراندد تئوری به ایان عمال

«کدگذاری محوری» گهته می شود .درجدول کدگذاری محوری کاه باه کما
یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

حوزوی و داناگاهی و بااستهاده ازتست ببرگی وسپس تینیا

کارشناساان

ناد رأیای یاراهم شاده

است ،درجدول ذیل آمده است.
جدول شماره ( )2تحليل کدگذاري محوري
رديف

مقو لهها

شناسههای مشترک
بسیج نیرو

1

( )1و ()36

2

()2و()30و()34

توانمندی بسیج امیانات وتجهییات نظامی

3

()7و()8و()28

آموزش وارتقاء توان رزب

4

( )20و()21

5

()17و()22و()23و()25

6

()18و()39و()38

7

()24و()42

8

()3و()27و()32

9

()6و()10و()11و()29و()33

10

()16و( )26و()35

11

()31و()41

12

()4و()19و()40

ایجاد ترس و وحات در دل دشمن

13

()5و()9و()37

کسد آگاهی از وععیت دشمن

14

()11و()13و()14و()15

مییان بربورداری واستهاده از ظرییتهای جیراییایی و ئوپلیتییی
انسجاب درونی نظاب ودیاع مردب محور
مییان بربورداری از تاکتی های پدایند غیر عامل
عقد قراردادها وپیمانهای نظامی با متحدان منطقه ای
مدیریت و یرماندهی اثربخش
آماده سازی اعتقادی
استهاده از ظرییتهای یرهنگی و دیپلماسی
عقد قرار دادهای صلح وتوایقنامهها با رقبا و دشمنان

مقابله با جنگ روانی دشمن

ج -کد گذاري انتخابي
28

کد گذاری انتخابی با تلهی مقوله هایی که برای شیل گیری ار وب تئاورییی اولیاه
توسعه داده شده اند ،مرتبط است(.اساهیدانی )58 :1389،دساته بنادی مقولاه هاای بازدارنادگی

نظامی از منظر آموزههای دینی .دراین تحقی درمرحله کدگاذاری انتخاابی وجاوه مااترد
مولهه های بدست آمده ازمراحل قبلی شناسایی شدند وباتوجه به اشاتراکات آنهاا دردساته
بندی کلی تر ومحدودتری سامان دهی شدند .بااین وجود تعداد این مؤلهههاا باه « »7ماورد
رسید براساس نظربواهی ازببرگان ،مؤلهه های حاصل شده در(جادول شاماره )3احصااء
شده است.
جدول شماره ( )3تحليل کدگذاري انتخابي
رديف

مقوالت

2

توانمندی نظامی وشایستگیهای رزمی

3

توان تحییم اراده ملی

بسیج نیرو
بسیج امیانات وتجهییات نظامی
آموزش وارتقاء توان رزب
مدیریت و یرماندهی اثربخش
کسد آگاهی از وععیت دشمن
آماده سازی اعتقادی وروانی
مقابله با جنگ روانی دشمن
ایجاد ترس و وحات در دل دشمن

4
5

6

7

بربورداری وتوان بیارگیری راهبردهاا

مییان بربورداری از تاکتی های پدایند غیر عامل

وتاکتی های پدایند غیر عامل

انسجاب درونی نظاب ودیاع مردب محور

میاایان بربااورداری از ظرییااتهااای

استهاده از ظرییتهای یرهنگی و دیپلماسی

یرهنگی ،دیپلماسی و سیاسی

عقد قرار دادهای صلح وتوایقنامهها با رقبا و دشمنان

میاااایان بربااااورداری واسااااتهاده از
ظرییتهای جیراییایی و ئوپلیتییی

میاایان بربااورداری واسااتهاده از منااابع وظرییااتهااای
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1

توانمندی ،بسیج نیرو وامیانات

مضامين

جیراییایی
مییان بربورداری واستهاده از ظرییتهای ئوپلیتییی

ائتالن ها،اتحادها وپیمان های نظامی با

عقد قراردادها وپیمانهای نظامی با متحدان منطقه ای

بازیگران همسو

ائتالن با گروهها وبازیگران دابلی

د -مدل نهايي تحقيق
با بررسی و مطالعه محتاوای مناابع تحقیا از مناابع موثا ؛ تهاسایر قرآنای و روایاات
اهلالبیت (ع) تواریخ اسالمی و تحلیل دادههای جماعآوریشاده درنهایات مادل پاارادایمی

29

براساس نظریه استراوس و کوربین شیل گریت .مدل مذکور دارای مقوله محوری ،شارایط
علی و مدابلهگر ،راهبردها ،پیامدها و مقولههاای محیطای اسات .در مادل ماذکور؛ مقولاه
محوری همان پدیده اصلی مورد مطالعه ،ایده و ییر محوری ،حادثه یا واقعهای اسات کاه
جریان کنش و واکنشها بهسوی آن رهنمون میشود .مقولهای که بهعناوان مقولاه محاوری
انتخاب میشود باید بهقدر کایی انتیاعی بوده و بتوان سایر مقولههای اصالی را باه آن رباط
داد(آقا محمدی .)180 :1395،در تحقی حاعرمقوله محوری همان بازدارندگی نظامی است .سایر
یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

مقولهها در شیل زیر تاریح شدهاند.

شکل ( )1مدل پارادايمي بازدارندگي نظامي براساس آموزههاي اسالمي
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نتيجهگيری و پيشنهاد
( )1نتیجهگیری
در پژوهش حاعر تالش شد ،با اتخاذ ی

روند علمى مناساد ،بار روى مؤلهاه هااى

بازدارندگی نظامی از منظر اسالب توای کلى بوجود آید تاا بتاوان باا اساتهاده از آن ،باراى
تعمیم بازدارندگی نظامی بر اساس آموزههاای اساالمی اقاداب نماوده و در راساتای تحقا
آرمانهای جمهوری اسالمی قدب برداشت .در مورد مؤلهاه هااى بازدارنادگی نظاامی بایاد
گهت در هر عصرى به عنصر ویژه و باصى تییه میشاود اماا آنچاه اهمیات دارد ،توجاه
اولویت بندى باصى بین مؤلهه های(مقوله های) بازدارندگی نظامی در نظار گریتاه نااده
است .همچنین هر ی

از مؤلهه هاى ارائه شده در مدل نظرى ،از دل داده هاى این پژوهش

با تجییه و تحلیل ،تهسیر و کدگذاری استخراج شده اند .در بصاوع روایای تحقیا نیای
مدل مورد نظر ومقوالت آن توسط ند تن از ببرگان موعوع مورد بررسی ومااوره قارار
گریت و اشیاالت ذکر شده جیئی برطرن گردید .برای پاسخ به سائوال تحقیا مایتاوان
گهت که مولهههای بازدارندگی نظامی از منظر اسالب همان مقوالت مدل نظری میباشد کاه
عبارتند از.1:توانمندی بسیج نیرو و امیانات .2توانمندیهای نظامی وشایستگیهاای رزمای
.3توان تحییم اراده ملی .4بربورداری وتوان بیارگیری راهبردها وتاکتی های پدایناد غیار
عامل .5مییان بربورداری از ظرییتهای یرهنگی ،دیپلماسی و سیاسی .6مییان بربورداری
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همیمان به همه مؤلههها و پرهیی از ییسوی نگرى است .در مدل نظارى ارائاه شاده های

واستهاده از ظرییتهای جیراییایی و ئوپلیتییی .7ائتالن ها ،اتحادها و پیمانهای نظامی باا
بازیگران همسو.
با عنایت باه مهااهیم و مؤلهاه های(مقولاه هاای) اصالی بازدارنادگی نظاامی در مادل
پارادایمی تحقی بهروشنی میتوان دریایت که تماامی مهااهیم و مولهاههاای یاوق ،صابیه
دیاعی داشته و صریاً برای منصرن کردن متجاوز و یاا مقابلاه و اِعماال عاربه دوب بعاد از
تهاجم طراحی شده است؛ بنابراین موعوعاتی همچون حملاه پایشدساتانه ،ایاراط گرایای
قومی-مذهبی و عملیات های تروریستی هیچگونه مناااء ونااانهای از مباانی اساالب نااب
31

محمدی نداشته وعمدتاٌ این گونه حرکتهای میبوحانه زائیده تهیرات بیمارگونه سالهیهاا
و القاء آن از طرن سردمداران غربی آنان است.
( )2پيشنهاد ها
پژوهش حاعر رهیایتی در جهت توانمندسازی حوزه نظاامی و بسایج نیارو باه منیلاه
بازدارندگی نظامی از منظر اسالب دارد؛ بنابراین دادهها ویایتههاای آن نیای ماهیات مقابلاهای
یصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دیاع ملی ،سال سوب ،شماره  ،11پاییی 1398

یایته و در سطح دیاعی – امنیتی بهعنوان الگوی برگریته از مبانی دینی بود نمایی میکند.
 این پژوهش بستر ساز عناااوین مخااتلف پااژوهای و رسااالههاای داناااگاهی وحوزوی با رویایرد دوگاانه ( تدایعی و تهاجمی ) بواهد بود.
 در روییرد تدایعی ،هدن ،شنابت موعوعات ،نگرشها ،معنا سازی ومبارزه باجنگروانی دشمنان علیه کاور و آحاد مردب انقالبی ایران است تا زمینههاا و شارایط الزب بارای
دیاع و مقابلۀ روشمند و علمی یراهم و درنهایت بتواند برنامهها و تهدیدات نظامی را مهار
و بنثی نماید.
 در روییرد (تهاجمی) الزب است با تییه بر اصول و مبانی قرآنی و دینی کاه از کاالبوحی استخراج شده است ،در مواجهه با ریتارهاای سابتارشاین هژماون قادرت ،شایطان
بیرگ توجه شود و از طارن دیگار باا باومی ساازی آن و آگااهی بار ابعااد مولهاه هاای
بازدارندگی قابلیت بی بدیلی در ابتیار مسئولین جمهوری اسالمی ایران قارار مایگیارد تاا
بتوانند بر اساس مبانی دین مبین اسالب ایدههای حقاانی و ماهیات عاد انساانی و شایطانی
نظاب سلطه و متحدان منطقه ای آن را به منظر قضاوت جهانی بگذارند.
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