
 

 

 
  

نظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در طول  و يشه نظاميبر اند ياجمال يريس

  رانيخ ايتار

رفتار و  يمبنا ينظام شهيو اندمعتبر جهان است  ينظام يها دانشگاه يو هنر جنگ از دروس اصل يخ نظاميتار

، قدرت ين نظامي، دكتريه نظامي، نظريو فلسفه نظام يژدئولوي، ايت نظامياست كه در قالب هو ينظام يكاركردها

خ يران در طول تاريا  يدفاع ي، دفاع و استراتژينكه عمده امور نظاماي هبا توجه ب. ابدي يمتجسم  يو اقتدار نظام

بوده و  يقرون متماد ياستمداران و فرماندهان نظاميحاكمان، س ،شمندانياند يها كوششو  ها نشيبحاصل تفكرات، 

ن پرداختن به يدات حفظ كرد؟ بنابرايدر مقابل تهدا ر يكشور توان يمن پرسش بوده كه چگونه يبه دنبال پاسخ ا

 يت فراوانياهم ياز وجوه مختلف دارا  باشد ميپر افتخار  يمدنت يران كه دارايب ايدوران پرفراز و نش يشه نظامياند

در  يمختلف نظام يها هينظرو  ها شهياندشتر با يهر چه ب يينان مقاله با هدف آشيلذا ا. باشد ميات ياست و از ضرور

تا تعقل، تفكر و يدوران مختلف  و نها ينظام يها هينظرو  ها شهياندران، بسط، گسترش و نشر معارف، يخ  ايطول تار

 ها، داده ياست و از نظر نحوه گرد آور ين پژوهش از نظر  نوع  هدف كاربردين ايبنابرا. باشد مياز آن  يريبهره گ

  . استفاده شده است اي هاطالعات از منابع كتابخان يگرد آور ياست و برا يفيتوص

 يدفاع يها ين برتريمهمتر از يكيكه  ميبر يم يران، پينه پرافتخار كشور ايشيمانده از پ يآثار بجابا مطالعه 

در  يشه و تفكر نظامياستفاده از اند بوده است و يو فنون مختلف جنگ يشه و تفكرنظامياز اند يان برخورداريرانيا

استقرار ارزش ها  بوده  يشتر برايخ بيه دشمنان آنها در طول تاري، بر عليرانياقوام مختلف ا يها ينبردها و دالور

و نظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در  يمختلف نظام يها هينظرو  ها شهياندشتر با يهر چه ب يين آشنايبنابرا. است

رت يو بص يداري، بياريش تجربه، دانش، هوشيدر افزا يت فراوان بوده و نقش اساسيران، حائز اهمياخ  يطول تار

  .دارد ،مسلح در برابر سلطه طلبان و متجاوزان يروهايآحاد كاركنان ن

  

   :كليد واژگان
   .رانيخ، جنگ، نظام، دفاع، اي، تاريشه  نظاميشه، اندياند
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  مقدمه

ن ادراك ياول. معتبر جهان است ينظام يها دانشگاه يدروس اصلو هنر جنگ از  يخ نظاميتار

شه و ياند) 3ص1380،يبه نقل ازجمال كالزويتس(مسلح است  يروهاين ياز هنر جنگ آمادگ

و مرور  يحركت ذهن يشه ورزيآن است و اند ياست كه در آن عقل، ابزار محور ينديتفكر فرآ

دن به آنهاست تا بتوان يبخش ييهوالت و روشنابه مج يابيدست يبرا حاضر يها معلومات و دانش

) 3ص1389د زاده،يرش(برداشت يو جمع يفرد يتكامل و تعال يبه سو ياستوار و بلند يها گام

سازنده  يهمگام با تحوالت نظام ها شهياند ينظر يبه عالوه مبان يودفاع يتفكرات، تجارب نظام

). 12:1386،يحيتسب.(شود مياد يآن  يمبانو  يشه نظاميهستند كه از آن تحت عنوان اند يمباحث

ه ي، نظري، فلسفه نظاميت نظامياست و در قالب هو ينظام يرفتار و كاركردها يمبنا يشه نظامياند

در واقع ). 24ص1389 د زاده،يرش(ابدي يمتجسم  ي، قدرت و اقتدار نظامين نظامي، دكترينظام

آراء، تفكرات و تجارب «، »يدتيو عق ينظر يمبان«است كه عناصر  يبه مثابه مثلث يشه نظامياند

و ) 37ص1380،يديجمش(دهديل ميسه رأس آن را تشك» ينظام /ياسيتحوالت س«و  »ينظام

شمندان و حاكمان قرون ياند يهاها و كوششنشيران حاصل تفكرات، بيدر ا يشه نظامياند

دات يرادر مقابل تهد يكشور توان يمن پرسش بوده كه چگونه يبوده و به دنبال پاسخ ا يمتماد

است را به ارمغان آورد؟  يهر كشور ين آرزويت را كه مهم تريحفظ كرد و امن

و  ينظام يشه هاياند و افكار يخياهميت مطالعه تار باتوجه به موارد فوق و) 12ص1386،يحيتسب(

ختلف دوران م ينظام يهاهينظر و هاشهيمعارف، اند ق كه همانا بسط، گسترش و نشرياهداف تحق

 يريس«ق خود  تحت عنوان ي، محقق موضوع تحقباشد ميآن  از يريو بهره گ تا تعقل، تفكرينها و

داده  قرار »رانيخ  اينظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در طول تار و ينظام يهاشهيبر اند ياجمال

  .است

  

   يو پهلوان يرينظام حاكم بر حوزه جنگ  و دفاع در دوره اساط و يشه نظامياند

حماسه، شرح نبردها و  يموضوع اصل. است يك اثر حماسي يم ابوالقاسم فردوسيشاهنامه حك

استقرار و بدست آوردن استقالل  ي، با دشمنان آنها برايرانيگذشته اقوام مختلف ا يها يدالور

 خته شده، دريها آم كه با افسانه يانتقال شفاه يدر ط يرانيشرح نبرد قهرمانان و پهلوانان ا. است
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 يشاهنامه فردوس. افته استي يخاص يدا نموده و برجستگيالعاده پ و خارق اي هشاهنامه چهره اسطور

كه در  يوه كارزار فعليها و ششتر آنها با مفاد نظامنامهياست كه ب يدستورات جنگ مملو از نكات و

  .ن شده، مطابق استيا تدويمتعدد دن يهاجه تجارب جنگينت

در سراسر شاهنامه، اعم . برخوردار است ياديت زيام در شاهنامه از اهماده نظام و سواره نظيپ 

اگر  كه ب استين ترتيوجود دارد و آن بد يك روش واحد فرماندهي، يخيو تار ياز دوره پهلوان

از  يكي، يا دادن مهر فرماندهي يما در جنگ شركت نداشت، با نوشتن منشوريپادشاه خود مستق

ان بود به او يرانيكه نماد وحدت ا يانيد و درفش كاويگز يكل سپاه بر م يفرماندهان را به فرمانده

  )34ص1389،ياحمد(. سپارد يم

  

  ان يالمينظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در عصر ا و يشه نظامياند

بوجود آمد  ...و ها ييها، لولو يمانند گون يدارد، كه توسط اقوام ياشاره به تمدن يالميتمدن ا

آن مانند اختراعات،  يها يژگين تمدن با توجه به واي  هك شود مياستنباط  يخيرو از اسناد تا

موثرتر  يشه نظامياند يريشكل گدر خ يدر تار يقبل ياز تمدن ها ...قلمرو تجارت و  يگستردگ

 يتيها اصوال ماه برخوردار است لذا جنگ يگاه خاصيمذهب از جا يالميدر تمدن ا 1.بوده است

ه يبردند و در سا يخود را با خود در صحنه جنگ م يمجسمه خدا يهر جنگ در. داشتند يمذهب

آن انجام  يبود كه نبردها برا ياز اصول» نظم«و  »عدالت« يبرقرار. پرداختند يآن به نبرد م

عدالت  ين دوره حول محور حفظ نظم و برقراريدر ا يشه نظامياند يمبان يبه طور كل .فتگر مي

ان يالماي هدگايا فرمانده از ديمسلما جنگاور، طراح و  .)12ص1386،يحيتسب( شكل گرفته بود 

شجاعت وعدالت  ،همچون انضباط ،ييها يژگياز و يت مذهبيبود كه ضمن داشتن ماه يكس

  .برخوردار باشد

  

  ن زرتشتيها وآئييايحاكم بر حوزه دفاع در دوران آر ينظام ارزش و يشه نظامياند

اتحاد و وفاق « بوجود آورد و عامل ييايل آرين قبايرا ب يپرستكتاينه ين زمين زرتشت نخستيد

جاد يا يبرا يان گوناگون بودند و مانع جديخدا يل هر كدام دارايد تا قبل از آن قبايگرد» ليقبا
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 ،يفرسنگ ينوروز( شد يان محسوب ميدر برابر دشمنان از جمله آشور يوحدت و مقاومت جمع

امبر صلح ظهور كرد يح به عنوان پيالد مسيود هزار سال قبل از منكه زرتشت در حديتا ا .)23:1385

ان ياو مبارزه م يشه هايان تمام انديدر م. ران گذاشت يبر جامعه آن روز ا يرات مهميم او تاثيو تعال

 يها شهياز اصول مهم اند.دارد اي هژيت ويك اهميان كردار بد و كردار نيحق و باطل و مبارزه م

گر ياست به عبارت د يطانيو ش ييخدا يرويان دو نيو مستمر م يرزه دائمزرتشت  مبا ينظام

زرتشت  يشه هايبراساس اند 1زرتشت بر مبارزه درون وبرون است يشه نظامياند يادهايبن

  :از به سه نهاد دارد كه عبارتند ازيح در جامعه نيت صحيحاكم

   يزداي  ها فريفر ):جن               ين و ديآئ):ب             يقدرت نظام):الف

 اي هژيگاه وي، از جاينظام يروهاين زرتشت نياست كه در آئ يم بندين تقسيبر اساس هم

  )13ص1386،يحيتسب(شوند يان آنان انتخاب ميشوندو فرمانروان از م يبرخوردار م

  

  ونظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در دوران حكومت مادها  يشه نظامياند

ران در حدود قرن يا  يمركز يشمال يدوران حكومت مادها در نواح ران ازيخ مدون ايتار

در فالت  ييايت اوستا اقوام آريز به روايش از آن نيالد آغاز و تا چند هزار سال پيهشتم قبل از م

داند  يرا مؤسس دولت ماد م» وكسيد«يونانيهرودت مورخ ). 1388،يطلوع( سته انديز يران ميا

 يه داشتند حتيخود تك ينظام ينه دفاع به استحكامات و قلعه هايدر زممادها ). 21ص1388،ينراق(

تخت خود هگمتانه را به صورت هفت قلعه تو در تو بنا يهرودت، پا يااكو بر اساس نوشته هايد

محسوب  يدژ نظام يخود كه نوع يدر زمان حمله دشمن، آنها در داخل نقاط مسكون. نموده بود

» كاره«وجود داشت كه به آن» يارتش مردم« يقلمرو مادها نوعدر . فتندگر ميگشت موضع  يم

 يم بنديند به نوشته هرودت تقسشد ميل انتخاب يان داوطلب قبايان سپاهيگفتند و غالبا از م يم

ز يكه قادر به حمل سالح بود ن يبود، نه نوع سالح، هر فرد آزاد اي هليقب يوابستگ يسپاه ماد بر مبنا

  .گشت يمحسوب م يسپاه

. پرداختند يم يريله خود به قشون گين افراد قبيبزرگ از ب يل به هنگام جنگ هايقبا يرؤسا

ش دشمنان سرسخت يالد مورد ستاين سربازان مخصوصا در قرن هفتم و هشتم قبل از ميرشادت ا
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ن يبوده كه نخست ين كسياول» هوخشتره«در دوران مادها . فتگر ميان قرار يآشور يعنيآنها 

زه داران و كمان داران سواره را از هم جدا كرد و در صحنه ين يو. را برقرار نمود  يمقررات جنگ

 يف و دسته هايطوا يك هايجنگ چر يدر صحنه ها يتا قبل از و. ب دادينبرد نظم و ترت

هوخشتره . زدند ينظم دست به حمله م يش در هم و بيتحت امر سر كردگان خو ،اي هليجنگاور قب

 يدشمن قدرتمند و متجاوز يشگيران بوجود آورد كه حضور هماي هسپا در يقياصالحات عم

ژه و ياز افراد و اي هاو دست. نمود ين اصالحات را دو چندان ميها، ضرورت ا يهمچون آشور

 يها حمله بزرگ به آشور، دسته يل داده بود و برايمحاصره قالع تشك يكارآزموده را برا

ان فرماندهان يدر م.ا در امور حمل و نقل بوجود آورده بود باركش ر يگانهاي، تدارك و يبانيپشت

در فتح قالع  ياديوسته بود، تبحر زيگو كه به كورش پيختويسردار بزرگ ا» هاراپاك« يماد

  .)24ص1385،يفرسنگ ينوروز( داشت

  

  يونظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در عصر هخامنش يشه نظامياند

بـود كـه در حـدود     يپاسـارگاد و بزرگـان پارسـ    يمـرا ا ان، هخـامنش از يه پارسـ لمؤسس سلس

آن گونـه كـه از   ). 26ص1388،ينراق(كرد يان قوم خود حكومت ميالد در ميقبل ازم 650يها سال

در واقع . افته بوديار سازمان يبس يد ارتش هخامنشيآ يبرم يبه ها و الواح هخامنشي، كتيونانيمنابع  

ل يتشـك » صـد بـد  «ر فرمـان  يـ ك گـروه را ز يـ و ده دسته » دهبد«ر فرمانيك دسته را زيده جنگجو 

داد  يك ارتـش مـ  يـ ل يو ده هنگ تشك» هزاربد« يك هنگ را به سردارين ده گروه ينداد همچ يم

ان شـش لشـگر كـه بـا سـپاه      يهخامنشـ  ين قـدرت نظـام  يبـاالتر . قـرار داشـت  » وربديب«ك ير نظر يز

از  يكـ ي. ديرس» هفت«ها به عدد مقدسدادند و تعداد كل لشگر يل ميهفت لشگر را تشك 1جاودان

از  يشركت خود سـپاهبدان و سـر كردگـان در نبـرد بـود و تعـداد       يخصائص ارتش دوره هخامنش

وش بزرگ تعداد پـنج نفرجـان خـود را    يازده  فرزند داريشدند مثال از  يدان نبرد كشته ميآنان در م

 يداشـتند و قبـل از هـر كـارزار     يام رسانيپ يالت منظم براياز دست دادند آنها تشك يدر لشگركش

                                                           

 ايـن سـربازان از آنجـا جـاودان    . شاهنشاه ايـران را تشـكيل مـي داد   » سپاه آماده باش« سپاه جاودان مركب از ده هزار نفر بود كه 1

تعداد افراد همواره ده هـزار نفـر قـرار    . گرفت گفتند كه با مردن يا كشته شدن يكي، بي درنگ فرد ديگري به جاي او قرار مي مي

 .گرفت مي
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ه مباهـات هـر   يـ شـاخص و ما   يهخامنشـ  يخ جنگ هـا يآنچه در تار. دنديكش يم يابتدا نقشه جنگ

ر يـ ت  كـورش كب يآن را در شخصـ  يان بـود  و نمونـه اعـال   يان سـپاه يروح فتوت در م ،است يرانيا

ن اسـت   يران زمـ يـ ار از پادشاهان مقتـدر و عـادل   يكورش كب). 30ص1389،ياحمد( افتيتوان  يم

) 98تـا 83ات يـ آ(م در سوره كهف ين است كه در قرآن كرين همان ذوالقرنيمحقق يكه از نظر برخ

از . است» جنگ يتمنديغا«او مسئله  يشه نظامين موضوع در انديبرجسته تر .به آن اشاره شده است

، بلكـه  يگـر  ياهداف پست مـاد  يو تجارت، نه دارا يراهزن ياست برا اي هليجنگ نه وس يد ويد

ا ضامن عـدالت و  يله صلح يا وسيجنگ . بود يو معنو يارزش يز امريت آن نياست و غا يتمنديغا

. دارد اي هژيـ گـاه و يجا يكـورش سـه مسـئله اصـل     يشـه نظـام  يدر اند. ت در جامعه بوديا نظم و امني

 ن سـه امـر و  يـ تحقـق ا  يو جنـگ بـرا  » جنـگ  يتمنـد يغا«و» جنگ يتمنديغا«و» جنگ يتمنديغا«

د يد دست از جنگ كشـ ين گونه اهداف بايفت و لذا به محض تحقق اگر ميجباران انجام  يسركوب

كـوروش در عصـر    يشـه نظـام  ياند يبطـور كلـ  . و با مردم مغلـوب چونـان ملـت خـود مـدارا كـرد      

  : شد مير را شامل يان موارد زيهخامنش

  و استقامت يدارياعتماد به نفس و پا) :الف  

  ات آنهايو توجه به خواسته ها و نظره به مردم يتك) : ب 

  ر دستانيبا ز يرفتار انسان) :پ 

  يشگيهم يآموزش كامل و آمادگ) : ج 

  شجاعت و شهامت) : ح 

  )81ص1376،يياسكو(ر دشمنيبا اقوام غ ينظام يمان هايه ها و پيبوجود آوردن اتحاد) : د 

  

  )پارت ها(ان ياننظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در دوره  اشك و يشه نظامياند

ر داد و يـ الد به همراه برادرش تيقبل از م 250سرسلسله پارت ها ارشك نام داشت كه در سال  

ان يـ را بن يان نمودنـد و دولـت اشـكان   يعصـ  يوفـوس دوم سـلوك  يقبائـل بـر آنت   يچند تـن از روسـا  

شت كه بـه  ك را دايحالت قشون چر) پارت ها( ان يران در عصر اشكانيبطور عام ارتش ا .گذاردند

قسـمت  . نـد يدگر مـي ن ين حكام و اشراف تـام يق هميه از طريه آن، بقير از هسته اوليهنگام جنگ غ

دادنـد كـه اكثـرا از طبقـات آزاده و مـرتبط بـا روسـا و         يل مـ يز سواره نظام تشكيان را نيمهم لشگر
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ن يـ ا. شـدند  يم مـ يتقسـ » ن اسـلحه يسـنگ «و » سبك اسـلحه «دار بودند، آنها به دو دسته  نيبزرگان زم

و منتســب بــه  يصــفات و اخــالق و صــفات مردانگــ يدارا ييجنــگ جــو يژگــير از ويــان غيــنظام

 ين عصر عموما شاهان خـود سـر فرمانـده   يمهم ا يدر جنگ ها. ل بودنديو اص ياشراف يها خاندان

 بزرگ گماشـته  يز در راس دسته ها و گروه هايفتند و فرماندهان ارشد نگر ميان را بر عهده يلشگر

  .)28ص1385،يفرسنگ ينوروز( شدند يم

  

  ان يونظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در  دوره ساسان يشه نظامياند

ه اردوان و شكست و قتـل او در  يام بر علير پسر ساسان حاكم دست نشانده پارس بعد از قياردش

. )43 ص1388،ينراق(ران ظهور كرديا ياسيان در صحنه سيسلسله ساسان يه گذاريجنگ اهواز با پا

 يوان ها صدر اعظم قرار داشت كـه در جنـگ هـا فرمانـده    يان در راس ادارات و ديدر عصر ساسان

، »سـورن پهلـو  «، »قـارون پهلـو  « يعنـ ين عصـر  يـ فت هفت خاندان بزرگ اگر ميز بر عهده يكل را ن

جمله امـور   است و مقامات مهم ازي، غالبا ر»كاوسكان«، »كيفر«، »مهرا«، »ادياسپند «، »اسپهبد پهلو«

عمـده   يدرآمـدها . ر مخازن و انبارها را بر عهده داشتند ي، سواره نظام ارتش و مديو لشگر ينظام

تـا   .)33ص1385،يفرسـنگ  ينـوروز (شـد  مـي ارتش  يصرف مخارج نگهدار يدولت و خزانه شاه

 يان آن دو مطـرح نبـود ولـ   يم يبودند و دوگانگ يكياست ين و سيان ديسلسله ساسان يزمان برقرار

فـه پادشـاهان   يوظ. شـود  مين يدولت و د يعنيل به دو امر ين امر واحد تبدير بابكان ايدر زمان اردش

مـردم   ييت و راهنمـا يفه موبدان هدايمتجاوزان و توسعه مملكت و وظ يت، سركوبيهمان حفظ امن

ع امـور  در واقـ . رديـ گ ين مقوله قرار مير هميتحت تاث يشه نظامياند ين دوران مبانياست، پس در ا

دهنـد و   يل مـ ين ركـن جامعـه راتشـك   ينظامـان دومـ   شود مياست و شخص شاه وابسته يبه س ينظام

شـه  ياند يمبـان . بـود  يازتجـاوزات خـارج   يت و حفظ دستگاه پادشاهيامن يآنان برقرا يهدف اصل

 ن دو شـكل يـ ا ير و شر و رزم دائمياعتقاد به دو مبدأ خ ين دوران بر اساس فلسفه فكريدر ا ينظام

رد و جهـان صـحنه   يـ گ يصـورت مـ   يبر بد يكير بر شر و نيخ يروزيپ يجنگ تنها برا. فتگر مي

دو جبهـه   ين جنـگ دارا يـ ا ين جنگ شركت داشته باشد ولـ يد در اياست و انسان با يجنگ دائم

من ين بود كه در برابر باطل و اهـر يا يرانيفه هر اياست و وظ) منياهر(و جبهه باطل ) اهورامزدا(حق

  )15ص1386،يحيتسب( .رديدرون جبهه حق قرار گو در 
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ران به دست اعراب افتاد و يتخت ايپا يالديم 637ل سال يه در اوايسر انجام  با جنگ قادس 

ده يچيان درهم پينكه طومار سلسله ساسانيان صورت گرفت تا ايرانين اعراب و ايهمواره ب يريدرگ

  ) 62ص1388، ينراق(. شد

  

  انيان و سامانيكم بر حوزه جنگ و دفاع در عصر صفارنظام حا و يشه نظامياند

بلخ،  يبه جزء نواح يعثمان يخاك امپراطور يان ازاعراب، آنان بر تماميبا شكست ساسان 

 يرا به عنوان زبان رسم يدا كردند و حكام عرب، زبان عربيال پيالن و مازندران استيلم، گيكابل، د

با ين زرتشت تفوق و تسلط تقرييج توانست برآيالم به تدرران رواج دادندو اسيدر ا ينيو د يو ادب

با در تمام دوره حكومت يان تقريرانيمقاومت آشكار و پنهان ا. ت شدين اكثريافته و ديكامل 

ث معروف به يعقوب لينكه يتا ا) 63ص1388،ينراق(ادامه داشت يل دوره عباسيواوا يامو يخلفا

نگذشت كه سلسله  يزيمان و فارس حمله برد و چستان به كريصفار به عنوان فرمانده كل س

حاكم برآنها باعث شد كه  يبغداد وخلفا يضعف امپراتور). 74منبع،ص همان(ان را بنا نهاديصفار

دست به دست  يتوسط سردار يهراز چند گاه) راناي هاز جمل(ممالك تحت تصرف آنها ات ويوال

ران و يبه نام ا يكشور يتوان برا ينم ن چند قرنيرا در طول ا يو حدود و مرز  مشخص شد مي

 ي نجا به سلسلهيمنتها در ا) 76منبع،ص همان(توان ذكر كرد ينم يرانيمشخص به نام ا يحكومت

وان يشاه و مسئول د. شود يفه اعراب بودند اشاره مير نظر خليبا زيان كه تقريان و سامانيصفار

ژه افسران و يبو ينظام يروهايتا نبرآن داشتند  يسع يل حكومت سامانيش در اوايصاحب الج

ازآنها متعلق به  يانتخاب كنندكه تعداد يرانين اشراف فئودال وبزرگ ايفرماندهان ارشد را از ب

ن گروه در يبا توسعه و قدرت و اعتبار ا ياالت بودند، ولينه در ايريپر نفوذ و با سابقه د يها خاندان

له جناح ين وسيد تا بديشتر گرديان ترك به بر عناصر جنگاور و غالميجامعه و ارتش، تك

ج يمرد آو يپس از چند). 28ص1385،يفرسنگ ينوروز( در برابر آنها بوجود آورند يقدرتمند

كصد سال دوام آوردند و بر يار شد كه متجاوز از يانگذار سلسله آل زيار بنيفه آل زياز طا ينام

  .ران حكم راندندياز ا يقسمت

   انيبر حوزه جنگ و دفاع در عهد غزنو ونظام حاكم يشه نظامياند

ارتش  يومحور اصل يهسته مركز. ان شديمؤسس سلسله غزنو» نيسبكتك«ترك به نام  يغالم 

» نين وسـبكتك يالبتكـ «سـپاه   ان دريان غالمان و غالم زادگـان تـرك بودندكـه از زمـان سـامان     يغزنو
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، »شـاه  ينگهبانـان شخصـ  «نـوان  گـر بـا ع  يد يك هسته مركـز يز ين گروه نيان اياز م. حضور داشتند

 از يگـر يجنگـاوران د  ين هسته مركـز يرازايغ. گفتند يم» غالمان خاص«اتنتخاب شدند كه به آنها 

هـا،   يان وغـور يـ ان، اعـراب، كردهـا، افغان  يان، غازيلميها، هندوها، د كيملل گوناگون همچون تاج

ب جنگـاوران اگـر چـه    يـ ركدر ت ين نـاهمگون يـ ا. داد يل ميان راتشكيارتش غزنو از يگريبخش د

وه جنـگ، نـوع اسـتفاده از    ينـه شـ  يكدسـت در زم ي ياست نظـام يك سيهمچون عدم وجود  يبيمعا

 يمحاسـن  يدارا يدان نبرد به همراه داشت ولـ يدرم ييدرصف آرا يناهمگون يوگاه يادوات جنگ

سـته  ك هيـ از بوجـود آمـدن    يريت و جلوگيان در كسب موفقين جنگجويجاد رقابت بيا :هم مانند

داوطلبـان  «بودند كه به » انيغاز«از مجموعه افراد سپاه،  يبخش مهم. ز بودين يقدرتمند و متنفذ نظام

 گرفتند و بـه خـاطر   ينم يبودند كه مقرر يانيهم نظام» الجار«معروف بودند و » نيجنگجو در راه د

ن زمـان  يـ ا از بزرگـان ). 39ص1385يفرسـنگ  ينوروز(خواستند يوطن درمقابل دشمن به دفاع بر م

بـه نـام شـاهنامه بـه دسـت مـردم داد تـا بتوانـد در برابـر           ياست او پرچمـ  يم ابوالقاسم فردوسيحك

ــاين ــه ييروه ــز«ك ــان از پــ ي ــو  يان كس ــود خ ــد و ديش، بجويس ــن ــد پــ ي ــت » شين اندآرن مقاوم

  ).81ص1388،ينراق(ورزند

  

   انيونظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در عصرسلجوق يشه نظامياند

ل خود از تركستان وارد يبود سلجوق نام، فرزند تفاق، كه با ا ين سلسله مرديا آغاز گر 

ان چند نوع بود يان در روز جنگ در عصرسلجوقيو رزم لشگر ييده بود صف آرايماوراءالنهر گرد

در  يشود در مورد آداب جنگ ييد صف آرايخاص با يبه طرز يو مكان يو در هر محل

است، از دست  يز تلخيد بود كه حرب كردن وجنگ نمودن چان، مبارك شاه معتقيعصرسلجوق

 يشد عدالت سلطان حكم م ياگر هم جنگ. د كرديتا ممكن است حرب نبا ،دادن مال و جان است

ت را برنجانند و باعث زحمت يان رعينگذارد كه لشكر يعني. ت كنديمار داشت رعيكند اگر ت

را  يزيان چيند مثال از لشكريان ظلم نمايد به لشگريا هم نبايرعا.زنان و اطفال آنان گردند يبرا

بعد از عصر ) 39ص1385،يفرسنگ ينوروز(گزاف به آنها بفروشند  يد به بهايالزم دارند نبا

نكه حمله مغول ها باعث انقراض يحكومت كردند تا ا يان مدت كوتاهيان خوارزمشاهيسلجوق

  .ان شديخوارزمشاه
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  ها  جنگ و دفاع در عصر مغول ونظام حاكم بر حوزه يشه نظامياند

شـوم تـر،    اي هران حادثـ يـ خ اياز تـار  اي هچ دوريران، در هـ اي هان بيبدون شك، بعد از هجوم تاز

در » خ جهانگشـا يتـار « .ميران سـراغ نـدار  يـ ع تر و دردنـاك تـر از حملـه مغـول هـا بـه كشـور ا       يفج

د و كندنـد و سـوختند و   آمدنـ «: م كـرده اسـت  ين ترسـ يتمام عمق فاجعـه را چنـ   هكوتا ييها عبارت

رانداز، ين چابك سوار، تيرحم، ددمنش داشتند همچن ي، بيمه وحشين يآنان تفكر» .كشتند و بردند

  )90ص1388،ينراق.(باك بودند يجنگ جو، مقاوم و ب

  .شود ميان يد بيت ارتش مغوالن گرديان مغول كه باعث موفقينظام يها يژگياز و ينجا تعداديدر ا

 يابانگرديو ب ينيل چادرنشيبود و شامل خصا يمغوالن بدو ياجتماع يزندگه يشكل اول :الف

  .كردند يم يو نكبت سپر ي، بدبختيزيشد كه روزگار را به جنگ و خونر يم اي هرانيفق

ر دانست كه در يابان گرد و فقيدر مجموعه جنگاوران ب  توان يمبدنه ارتش مغوالن را : ب

  .نداشتند تا از دست بدهند ير از فالكت و بدبختيغ يزيچ يزندگ

ن يمهمتر« فوق الذكر ياجتماع يها پيت يبرا يجنگ افق و چشم اندازكسب غنائم متعدد: پ

مند  ن نعمت باد آورده بهرهياز ا يو سرباز و فرماندهان مغول همگ شد ميمحسوب  »يعيزه تطميانگ

  .ندشد مي

خبر قتل عام . آنان بود يگط زنديكه خود محصول شرا يرانگريوقدرت و يباكي، بيسفاك: ج

  .ختير يشهرها را درهم م يه مقاومت مدافعان مسلح و اهاليآنها روح ير انسانيغ

از مردم  ير لشكركشيزات كه در مسيع و حجم انبوه تجهيبهره گرفتن از امكانات وس: ح

  .آوردند يمغلوب بدست م

 يل از سر فرماندهمختلف ارتش مغو يها در رده يبوجود آوردن انضباط خشك و آهن:  د

  .يگرفته تا سربازان عاد

مربوط به خودشـان بـود و چـه     ييچه آنها يات نظاميزات در عملياستفاده از حجم انبوه تجه: ذ

  ).47ص1385،يفرسنگ ينوروز(آوردند يكه بدست م ييآنها

  

  يحاكم بر حوزه دفاع در عصر صفو يونظام ارزش يشه نظامياند

چنـدان   ين و توپخانـه ارتـش عثمـان   يتند در برابر سالح آتشـ ان نتوانسيدر جنگ چالدران صفو

ل عصـر  يران در اواين گونه سالح ها، ارتش ايرا به خاطر استفاده نكردن از ايمقاومت نشان دهند، ز
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ضرورت تحـول در سـاختار ارتـش بعـد از جنـگ چالـدران كـامال        . نداشت يه قدرت چندانيصفو

گفتـه   يپنج هـزار نفـره، كـه بـه آنهـا قـورچ       يان، هنگشاه طهماسب با انتخاب جوان .ديآشكار گرد

شـاه عبـاس   . شاه عباس فراهم كرد يرا فراهم  كرد و راه را برا يارتش كوچك ي، هسته اصلشد مي

مختلـف   يت هـا يـ د آورد كه از نـژاد و اقل يبا انضباط خاص پد يديه ارتش جديل هسته اوليبا تشك

 يكسب كند و برا ييان بهاگر ميتوانست دانش نظا يرلق برادران شين از طريشاه عالوه بر ا. بودند

د آورد وفـن سـاختن تـوپ و    يـ اده نظام، سواره نظام و توپخانـه را پد ين بار صفوف مختلف پينخست

  .)184ص1388،يتيوال(آموخت يآن را از برادران شرل يختن گلوله هاير

  

   حاكم بر حوزه دفاع در عصر عصر قاجار يونظام ارزش يشه نظامياند

  :ران در عصر قاجارعبارت است ازيخ ايتار يو افكار ومسائل نظام ها شهياند ين مبانيمهم تر

و  ين دوره هدف اصليدر ا: يالتيو ا ييحفظ شخص شاه، دربار و قدرت دربارگرا)الف

  ، حفظ شخص شاه، دربار و حكومت استينظام يروهايعمده ن

ران از يا ينظام يروهاين يآشفتگ: سيگلژه روس و انيگانگان به ويو سلطه ب ييگانه گرايب)ب

 اي هنيران زميدر ا يجاد نفوذ نظاميا يگر برايد يها از سو يسيك سو و تالش روس ها و انگلي

 يروهايارنين معيبر اساس ا. گانگان باشنديران عمال وابسته به بيا ينظام يروهايفراهم كرد تا ن

  م كرديبه چند دسته تقس توان يمرا  ينظام

» س جنوبيپل يروهاي، قزاق و نيدر ژاندارمر«رانيمشغول به خدمت در ا يخارج ياروهين -

  .داشتند يت فرماندهيكه عمدتا مسئول

ل يرا تشك يرانيا يژه قزاق هايران به ويا ينظام ير قوايكه سا يراناي هكامال وابست يروهاين-

  .دادند يم

ن يه غرب داشتند كه تعداد اب يمسائل وابستگ يط به سبب برخيشرا يكه در برخ يروهاين-

  .روها كم بودين

 يران و روس وبرخورد هايا يجنگ ها: يرانيت ايو فاقد هو يترس و ضعف وابستگ) ج 

را  اي يهران روحيس بر ملت ايو پار ين گلستان، تركمنچايننگ يل قراردادهايران و تحميا با ايتانيبر

ن ترس و وحشت كه يبه دنبال داشت و اگانگان را يترس و وحشت در قبال ب يحاكم كرد كه نوع
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ت يباعث هو شود ميده ين دوره ديران در ايا يو ادار ياسي، سين رجال نظامين آنها در بيبارزتر

  )19ص1386،يحيتسب. (شد يه وابستگيجاد روحيو ا يفقدان خود

 يت فراوانياهم ير در دوران كوتاه صدارت در عصر قاجار دارايركبيام يشه نظاميالبته اند

از  ين اشاره كرد منتها بعدازمرگ ويجاد ارتش نويس دارالفنون وايبه تأس توان يماست از جمله 

  .گر دچار ضعف شدير كاسته شد و ارتش بار دير كبيام يت دارالفنون و برنامه هاياهم

  

   يحاكم بر حوزه دفاع در دوران پهلو ينظام ارزش و يشه نظامياند

اشـاره   يـي به غـرب گرا  توان يم يران در عصر پهلويا ينظام و تحوالت يشه نظامياند يمبان از

ران و يـ كـا بـرارتش ا  يه بر نفوذ و نظارت كامل ارتش امرين دوران با تكيش به غرب در ايگرا. كرد

هـم از نظـر    ينظـام  يروهاين نيبنابرا. گرفتيران صورت ميا ينظام يروهاين يآنان برا يزيبرنامه ر

ك يــزات و تــداركات، هــم بــه لحــاظ طــرح و برنامــه و تاكتيــهو هــم بــه لحــاظ تج يانســان يرويــن

ل و يبـا ارتـش اسـرائ    يد، همكـار يـ گرد يمـ  يكـا تلقـ  يامر ينظام يروهايده نيي، كامال زايواستراتژ

 يشـه نظـام  يدر واقـع اند . ن دوران استيخاص ارتش در ا يهايژگيكا از ويمان امريهم پ يكشورها

  ).22ص1385،يحيتسب(ستين يغرب به لحاظ نظام وابسته به يجزء نگرش يزين دوران چيدر ا

  

  ) رانيا يانقالب اسالم( يحاكم بر حوزه دفاع در عصر كنون يونظام ارزش يشه نظامياند

 يشـه هـا  ينشـأت گرفتـه از آراء و اند   يدفاع و اسـتراتژ  ين امور نظامينكه عمده تراي هبا توجه ب

ن آراء و ايـ  هگـذرا بـ   اي هتنهـا اشـار   باشـد  يمـ  يانگـذار انقـالب اسـالم   يبه عنـوان بن ) ره(ينيامام خم

 يدفـاع  يشه هـا ياز اند يهر چند كوتا و گذرا به برخ ينموده وجهت نشان دادن خط نشان ها شهياند

  .ددگر مياشاره ) ره(ينيامام خم ينظام

جهـاد را بـه شـكل خـاص و     ) ره(ينـ يامـام خم ) : ه دفاع مقدسينظر(گاه آن يجهاد و جا) الف

شان در كتاب كشف االسـرار  يرفته بودند ايك عبادت پذيل اهللا و به عنوان يسب يفآن جهاد  ياسالم

هـا   يدادگريـ ها وچپاول ها و ب يعفت يجهاد اسالم مبارزه با شرك ها و ب« : نديفرما ين مورد ميدر ا

دگاه اسـالم  يـ همـان جهـاد از د  ) ره(ينـ يدگاه امـام خم يـ ن جهـاد از د يبنـابرا »   1هاست يگر و ستم

                                                           

 299كشف االسرار ص ) ره(امام خميني -1
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ران و عـراق  يـ در مـورد جنـگ ا   ينيامام خم. است يشان اسالم ناب محمدير خود ايبه تعب ن ويتراس

مـان  يد در جنـگ اعتقاد يـ شناسد و مـا با  يا و مرز نميده است جغرافيجنگ ما جنگ عق« : فرمودند

شـرافت و   ،جنگ ما جنـگ قداسـت، عـزت   . ميج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازيبس

جنـگ مـا جنـگ    « : ان جنـگ فرمودنـد  يـ و در پا 1367و در سـال  »  1هاست ينامردمه ياستقامت عل

ن و يمـرفه  يها يه خوش گذرانيعل يجنگ ما جنگ پابرهنگ. ه تمام ظلم و جور استيمكتب ما عل

  » 2است ياسالم يدرد كشورها يحاكمان ب

 يهـا  ييوانـا در برابـر دشـمن و ت  ) ره(ينـ يامام خم: گانگان يب يد هاياز ترس و تهد يدور)  ب

 يخود را بر عزت، شـجاعت و شـهامت و مردانگـ    يشه نظاميان انديشان بيا .شد ميدشمن مرعوب ن

و فعـال   يتهـاجم  اي يـه نبود بلكـه روح  يو تدافع يه انفعاليز روحيشان ناي يهلذا روح. جاد كرده بوديا

 يم و زمـان يكن يدفنشان م راشما  يها يد ما نظاميآور يم ينكه نظاميد از ايما را نترسان«بود و فرمود 

كردنـد و   يك تـأمل ياد به امام دادند، امام يز يكه خبر سقوط خرمشهر و محاصره آبادان را با نگران

  . » 3....د آقا جنگ است جنگ ييبگو) استاندار خوزستان(شان اي  هفرمود ب

 يو مناسـب  شناخت مطلـوب ) ره(ينيامام خم: تعادل قوا به نفع مسلمانان و مستضعفان يبرقرا) ج

گـاه و  يل مـردم وجا يآنهـا و پتانسـ   يو مكتبـ  ينـ يبـالقوه د  يمسلمانان، ارزش هـا  يط اجتماعياز مح

 ين سـبب بـر برقـرار   يان مسلمانان داشتند و به هميژه در ميمسلح در جهان و بو يروهاين يارزش ها

كـه   يننـد تـا زمـان   د بدايـ مسـلمانان با «: د كردنديتاك يو امت اسالم يتعادل قوا به نفع جوامع اسالم

  .» شود ميگانگان بر منافع آنان مقدم يشه منافع بيتعادل قوا در جهان به نفع آنان بر قرار نشود هم

گـردد   يف تلقـ يك تكليد به عنوان يدگاه امام جنگ باياز د: دنيجنگ ييعاشورا ياستراتژ) د

 يما در جنـگ بـرا  « :ران و عراق فرموديو شكست توجه نشود در مورد جنگ ا يروزيو در آن به پ

 يم كـه مـا بـرا   ايـ  همگر فرامـوش كـرد   يراست. ميستيمان از عملكرد خود نيك لحظه هم نادم و پشي

  .» 4جه فرع آن بوده استيم و نتاي هديف جنگيتكل يادا

                                                           

 109ص  13صحيفه نور جلد  -1

 222ص  13صحيفه نور جلد  -2

 223ص  13نور جلد  صحيفه-3

 125ص  13صحيفه نور جلد -4
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ج تحـت عنـوان ارتـش    يل بسـ يفرمـان تشـك  ) ره(ينـ يامام خم: يجيج و تفكر بسيد بر بسيتاك) ذ

ج يپـس از آن بسـ  . آن را صـادر نمودنـد   يو دسـتاوردها  يب اسـالم حفظ انقال يبرا يونيليست ميب

ج در نگاه امـام بـه   يبس .فا كرديران و عراق ايا گو در جن يدر مبارزات داخل اي هار برجستينقش بس

بـر اراده و عـزم موجـود عاقـل،      ينگـرش مبتنـ   يعنـ يو خردمندانه  ينش كلينگرش و ب يمفهوم نوع

ه باطـل  يـ دان حـق عل يـ اسـت كـه در م   يوارسته آگـاه ومختـار   ينانسا يجيآگاه و مختار است و بس

ج لشـگر مخلـص   يبسـ «: نديفرما يج ميشان در مورد بسيكوبد ا يرد و باطل را ميگ يجانب حق را م

  »ن امضاء نموده اند ين تا آخريل آن را همه مجاهدان از اوليخداست كه دفتر تشك

حق و  يروزيد و پيكلمه توح ياعتال يحضرت امام برا:است دفاع همه جانبه و مستمريس) ر

  :عدل، دفاع و مقابله با دشمنان را در دو بعد سترده مطرح كردند

د تمام ابعاد يبا يو رزم ياست دفاعياز نظر امام س:يريدر بعد همه جانبه بودن و فراگ -1

نبرد  يهاخاص جبهه  يتواند صرفا امور نظام يرد و لذا نميگ يانسان و اجتماع را در بر م يزندگان

ام و ياز ق اي هو لحظ شد مينمونه آن بزرگوار خود شخصا در تمام ابعاد  مبارزه وارد  يباشد برا

 يام خود به گورباچف مين الملل در پيسم بيمبارزه در راه خدا غافل نبود مثال در مقابله با كمون

 ياسيخ سيتار يد در موزه هايسم را باين پس كمونيشه روشن است كه از ايهم يبرا« :سدينو

  » 1ستيانسان ن يواقع يازهاياز ن يازيچ نيه يسم جوابگويجهان جستجو كرد چرا كه ماركس

كه شرك و كفر و ستم و  يدگاه امام دفاع و مبارزه ادامه دارد تا زمانياز د: استمرار -2

آسوده و  و كفر يعدالت يدر برابر ستم و ب اي هم لحظيتوان يدر جهان حاكم است و ما نم يعدالت يب

خود « :نديفرما يشان ميا» ايالعل يلتكون كلمه اهللا ه«است كه يم، استمرار مبارزه تا زمانينيت بنشحرا

  » 2ديآماده كن يانقالب اسالم يدن به اهداف عاليبزرگ تا رس يو عمل يك مبارزه علمي يرا برا

ضرت امام دگاه حياز د): ره(ينيدگاه حضرت امام خمياز د يعناصر مهم قدرت نظام) ز

  :عبارت اند از  اي ههر جامع يعناصر مهم قدرت نظام )ره(ينيخم

  يو اله يزه متعاليت و انگي، خلوص نيمان، پاكيا

  ينظام/ يح و خوب دفاعيت صحيريمد

                                                           

 66ص  21صحيفه نور جلد  -1

 240ص  20صحيفه نور جلد  -2
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  همه جانبه يدفاع ياست ها و خط مشيم برنامه ها، سيترس

  يو رزم ينظام يتجارب وآموزش ها يريانتقال و بكارگ

  شرفته و مناسبيپ يرفن آو يريبكارگ

  يبيو غ ياله يامداد ها

  برمردم ينظام يروهايه و اعتماد نيو تك ييمردم گرا

  ن ارزش و مالكيبه عنوان بهتر يتقو

  گرانيبه د يعدم وابستگ

  روها با مردميروها با هم و نين يكپارچگيحفظ وحدت و 

  يدفاع يتوسعه فن آور

  و شناخت دشمن يدشمن شناس

  نفس ت و اعتماد بهيقاطع

 يروهايبه عنوان ن)ره(شه اماميمسلح در اند يروهاين):  ره(شه اماميمسلح در اند يروهاين) خ

ف يابعاد و وظا يآن است كه دارا يان هايفه آن حفظ و حراست از جامعه و بنيكه وظ يسازمان

، حفظ وحدت، عدم ياسيعدم مداخله در امور س: ف عبارتند ازياز وظا ياست كه برخ يمتعدد

، داشتن اخالق حسنه و صفات ي، انظباط، اطاعت از فرماندهيگانه، نظم و سازماندهيبه ب يستگواب

، ظلم ي، راز داريو ظاهر يزه، شجاعت، مهارت، انظباط معنوي،انگيمان قويشامل ا يك نظامي

  .. رهيو غ يزيست

مور شمندان و صاحب نظران در ايك از انديهر): ره(ينيدگاه امام خمياصول جنگ از د) ز

كنند  يمطرح م... و يا اصول دفاعيرا به عنوان اصول جنگ  ينياصول خاص و مع يو نظام يدفاع

 يشه فقهيشمند و صاحب نظر برجسته در انديك انديهم به عنوان )ره(امام. رنديگ يا بكار مي

ه و هم ب يانقالب اسالم يروزيمسلح پس از پ يروهايو هم به عنوان فرمانده كل ن يو دفاع ينظام

از  يچند را مد نظر قرار داده است برخ يجهان اصول ين جنگ هاياز بزرگتر يكيعنوان فرمانده 

ل اهللا، اطاعت از يسب يجهاد ف- و مقدس يمان به هدف، داشتن هدف متعاليا: ن اصول عبارتند ازيا

رزم و  در يوفقدان وابستگ يبودن، خودباور ي، مردمياله يه بر امدادهاي، تمركز قوا، تكيفرمانده

 يات و حفظ سالمت فكريه بر ارزش ها و معنويو اخالق در جنگ، تك يجهاد، اصل اخالق جنگ
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ا جنگ در راه ي ي، جنگ اعتقاديرزم ين قوايروها، وحدت و تمركز بين يو جسم يو روح

د ياسلحه با يعنيبه مثابه ابزار، سالح و صالح  ياعتقادات و آرمان واال، توجه به اسلحه و فن آور

ر يهر گونه سلطه غ يه بر جنگ متعارف، نفيو تك اي هجنگ هست يدست انسان صالح باشد، نف در

اس و ي يانسان، باور و اراده و عمل، نف يه بر نقش اساسي، تكيتيو مسئول يفي، نگرش تكلييخدا

 )600:1380،يديجمش( يزيو برنامه ر يگران، اطالعات و آمادگي، استفاده از تجارب ديديناام

  

  :يريگ جهينت

 يهمگام با تحوالت نظام ها شهياند ينظر يبه عالوه مبان يودفاع يتفكرات، تجارب نظام

اد يونظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع  يشه نظاميهستند كه از آن تحت عنوان اند يسازنده مباحث

 شمندانياند ينش ها و كوشش هايران حاصل تفكرات، بيدر ا ينظام يها شهياند وافكار . شود مي

 توان يمن پرسش مطرح بوده است كه چگونه اي هاست كه به دنبال پاسخ ب يو حاكمان قرون متماد

است را به  يهر كشور ين آرزويت را كه مهم تريدات حفظ كرد و امنيرادر مقابل تهد يكشور

 يرويك ني توان يممطرح است كه چگونه  يگرين پرسش سئوال ديارمغان آورد؟ و در موازات ا

ند يبرآ. گانگان حفظ كنديك كشور را در مقابل هجوم بياقتدار را بوجود آورد تا بتواند مسلح با 

ونظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع  يشه نظاميبنام اند اي هن گونه پرسش ها در مقولاي هجواب هم

ونظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع در  ينظام يشه هايرد كه با مطالعه افكار و انديگ يشكل م

آنها بوده است  يان، قدرت نظاميرانيا ياز  عوامل مهم برتر يكيم كه يبر يم يران پيخ  ايرطول تا

  آنان بوده است يشه نظاميازقدرت تفكر و اند يآنان هم، برخوردار ينظام يو راز برتر

كه قدرت  يآموزد كه  تا زمان يو وقوع جنگ ها در آن به ما م يشه نظامياند يخيتار يبررس

خود،  يدفاع از منافع مل ير هستند براي، كشورها هم ناگزشود ميه تفنگ خارج از دهانه لول

  .داشته باشند  يدات احتماليدر برابر تهد يالزم و كاف يآمادگ

از رهبران، دولت مردان و  يتعداد ينظام يشه هايو استفاده از آراء و اند يبه هر حال  بررس

 ،خيدر طول تار) ره(ينير و امام خمير كبيان زند، امم خير، كريكورش كب: ران  هماننديفرماندهان ا

 يرويك نياز  يدن به مقصد و برخورداريشك ما را در رس يب يو دفاع ينه مسائل نظاميدر زم
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زمان باشد يحافظ و نگهبان كشور عز يطيمسلح توانمند كه بتواند در همه حال و تحت هر شرا

  :ديآ يج مهم بدست مين نتايشد اان يلذا از آنچه ب. مساعدت و نصرت خواهد نمود

در  يمختلف نظام يها هينظرو  ها شهياندافكار،  ،حيشتر، شناخت و درك صحيهر چه ب ييآشنا

آن دوران و  ينظام يها هينظرو  ها شهياندن بسط، گسترش و نشر معارف، يران، همچنيخ  ايطول تار

، ياريدر هوش يوده و نقش اساست فراوان بيحائز اهم ،از آن يريتا تعقل، تفكر و بهره گينها

 . در برابر دشمنان دارد ،مسلح يروهايرت آحاد نيو بص يداريب

 يران پيونظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع درا ينظام يشه هاياند يخيو تار يقيبا مطالعه تطب

ر ، افكايخيشمندان و صاحب نظران در هر دوره تارياز رهبران، فرماندهان، اند يم كه تعداديبر يم

 يشه نظاميان، پرداختن به اندين ميا بكار گرفته اند كه در ايخود را مطرح و  ينظام يشه هايو اند

شمند و صاحب يك انديشان به عنوان يونظام حاكم بر حوزه جنگ و دفاع توسط ا) ره(ينيامام خم

پس از مسلح  يروهايو هم به عنوان فرمانده كل ن يو دفاع ي، نظاميشه فقهينظر برجسته در اند

ت يجهان، حائز اهم ين جنگ هاياز بزرگتر يكيو هم به عنوان فرمانده  يانقالب اسالم يروزيپ

كه منطبق با معارف اسالم ناب است، ) ره( ينيشه و عملكرد امام خميبوده چرا كه در اند يفراوان

، يآزادمثل عدالت، دفاع از  يو اله يتحقق اهداف انسان يبرا اي هليست بلكه وسيكار هدف نيپ

  .است... مظلومان، دفاع از شرف و آبرو و  ييرها
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