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استحکام درونی به باال رفتن توان فرد در برابر نامالیمات می پردازد. این توان تنها در اثر ایمان به خدا 
و عمل صالح به وجود می آید و با ارتقای آن می توان بر معضالت و مشکالت اجتماعی و انواع اختالل 

ارتی استرس رزم طراحی از قبیل استرس و انواع اضطراب فائق آمد. کتاب حاضر به عنوان کتاب مه
 .شده و در آن به برنامه ریزی جامعی برای ارتقای استحکام درونی رزمندگان پرداخته است

اش بیشترین مقام از فاصله ایجاد شدهتا انسان بتواند پر از فراز و نشیب طراحی شده سرایی دنیا سرای 
شود موقعیت مغتنمی را به وجود به سمت لقاء و دیدار خدا سپری میکه سیر قرب را دریافت کند. این 

 آورده است تا بتواند محکم و قوی این مسیر را با مجاهده و علم طی کند.
تواند ه با باطل و گسترش آن در این سیر میمقابل ،همراه شدن و همراه کردن دیگران در مسیر حق

 شماری از فرد و جامعه را شکوفا کند.های بیتوان
رهای دنیا یها و تغیدر مقابله با سختی یبیشترشود توان واقف بیشتر هر قدر انسان به حقیقت رجعت خود 

 شود.پذیرتر میبخواهد داشت و هر قدر از این موضوع غفلت داشته باشد در برابر تحوالت دنیا آسی
های آن سایر کند و آسیبپذیری در مواقعی مشکالت و مصایبی عمومی و فراگیر ایجاد میاین آسیب

 گیرد.افراد جامعه را نیز در برمی
ترین فرایض است که زمینه جهاد در راه خدا یکی از مهمها، موقعیت جهاد است. یکی از موقعیت

کند. این رده و ایادی دشمنان را از سیطره بر مسلمانان کوتاه میگسترش دین خدا را در عالم فراهم ک
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فریضه الهی، در عین حال نوعی ابتالست که موجبات قرب بیشتر به پروردگار و تجلّی صفات زیبا در 
کند موجب آشکار شدن گرداند. جهاد، به دلیل شرایط سختی که ایجاد میفرد و جامعه را فراهم می

به عبارت دیگر، ادعای  دهد.پذیری را مورد آزمون قرار میدر افراد شده و والیت های ایمانیناخالصی
 سازد.افراد را مبنی بر یاری دین خدا و اطاعت از او در صحنه عمل سنجیده و سره را از ناسره جدا می

یاتی آزمونی بسیار دشوار و ح جا که جهاد در راه خدا که صحنه انتخاب بین مرگ و زندگی است،از آن
تواند در نیروها است؛ لزوم انتخاب و ترجیح بین جهاد و شهادت در راه خدا و حیات چندروزه دنیا، می

ها ایجاد کند. این ترس ای را در آنسبب نگرانی، ترس، تردید و آشفتگی شده و رفتارهای غیرسازنده
ود را به طرق مختلفی نشان های مختلفی از قبل از شروع جنگ تا بعد از اتمام آن ختواند در زمانمی

فرماید دهد و در مسیر گسترش دین خدا و دریافت نصرت الهی ایجاد اخالل کند. چرا که قرآن کریم می
 .1شرط برخورداری از نصرت خدا و نزول مالئکه، صبر و تقواپیشگی نیروهاست

ها و خسارات یبتواند آسمیکه عامل آشفتگی صفوف منظم رزمندگان است رزم  یهاها و ترساسترس
 ای نیست که بتوان از آن به راحتی گذشت. جانی و مالی فراوانی را به همراه داشته باشد. لذا مسئله

توان برای ترین کاری که میتدابیری اندیشید. مهمبرای مقابله با این عارضه الزم است قبل از رزم 
به  بردن قدرت تدبیر و کیاست آنهاست.سازی نیروها انجام داد ارتقای استحکام درونی و باال مقاوم

سازی مقاوم میزانرسد و هر پیروزی به طور طبیعی هر اقدامی متناسب با چنین توفیقی به سرانجام می
 شود.محقق می

                                                           
 .سَوِّمينَإِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ یَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا یُمْدِدْکُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آالفٍ مِنَ الْمَالئِكَةِ مُ بَلى: 125سوره مبارکه آل عمران، آیه  1
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کتاب حاضر نقشه مهارتی و عملیاتی کنترل استرس رزم است که بر اساس مبانی نظری کتاب استرس 
-ب بخش بنیادی و بخش مهارتی کنترل استرس رزم هر یک در کتابرزم نگاشته شده است. به این ترتی

بر اساس آیات مبارکه قرآن در موضوع  این کتابراهبردهای  اند.جداگانه مورد بحث قرار گرفته هایی
  اند.رزم، به سه بخش عمده شامل راهکارهای پیش از رزم، حین رزم و پس از رزم تقسیم شده

توانند به عنوان سرمشقی برای کریم و روایات اهل بیت )علیهم السالم( میراهبردهای برگرفته از قرآن 
ها و القائات تمام نیروهای مسلمان در سراسر عالم مورد استفاده قرار گرفته و با خنثی سازی کیدها، نقشه

امید  سازد. فراهم  گسترده دشمنان موجبات پیروزی حق بر باطل و گسترش دین خدا را در سراسر دنیا
ساز تربیت نیروهایی باشد تا در رکاب حضرت ولیّ عصر، زمینه بتواند ،دو منبع عظیمسی به این أتاست 

وَ " .طعم نصرت او را فراهم آورند و چشیدن موجبات گسترش دین الهی جنگیده ان،فرمانده کل مسلمان
 ."2نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ هُمْ أَئِمَّةً وَنُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَ

 رزماسترس های کنترل مهارتاستخراج شیوه کلی در فاتحه: 
 مرحله اول: تقویت نیروها در مقرّ

 مرحله دوم: تمرین نیروها در موقعیت مانور
 مرحله سوم: تهییج نیروها در رزم

 مرحله چهارم: ترمیم نیروها بعد رزم

                                                           
خواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان ما مى .وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ :5ه قصص، آیه سوره مبارک 2

 را پيشوایان و وارثان روى زمين قرار دهيم! 
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