
 

 

 

 

 
 

 الگوي دستور نظامي در نيروهاي مسلحمقاله پژوهشي: 
 ايرانجمهوري اسالمي  

  2محمدابراهيم دانشمندي، 1هادي جمشيديان
 

32/18/69پذيرش مقاله:                                                                       81/88/69دريافت مقاله:  

 چکيده

ههاي الوه ي دوه  ر نیهامی در وهرو نيروههاي م ه و         تبيين مبانی و مؤلفهه  باهدفحاضر  که  در مقاله
قرار گيرد.  یم ردبررومبنا  ازلحاظشده تا نقش دو  ر  بر آنجمه ري اوالمی ايران انجام شده اوت. وعی 

کند. با ت جه به اهميت  وزايی را ايفا می خص ص در نيروهاي م  و، نقش به ها و به دو  ر در تمامی وازمان
چنهين   ، پس از تعيين مدل مفه می و روايی، ت وط خبرگان و ههم شده نييتعم ض ع، تالش گرديده تا مبانی 

و ج  هات و مرالعهات    رتبهه  عهالی ، مصاحبه بها ررمانهدهان   نامه پروشهاي تحقيقی از طريق  داده ص رت به
ها  و براي تح يل داده م ردونجشهاي ت صيفی  کارگروه خبرگی او خراج گردد. براي تدوين مبانی از روش

اوه فاده شهده    SPSS19 و EXCEL ارزارههاي  نهرم هاي آمار ت صيفی، آزم ن، تح يل واريانس با  از شاخص
 رتبهه  عالیو با يازده نفر از ررماندهان  قرارگرر ه م ردبرروین ايج تحقيق مبانی در دو مرح ه  بر اواساوت. 

بهه مبهانی    اع باربخشهی با روش کيفهی تح يهل گرديهده اوهت. بهراي       آمده دوت بههاي  مصاحبه شده و يار ه
ن ايج از نیرات م خصصان او فاده گرديده. ن ايج حاصهل حهاکی از    تائيدبراي دو  رات نیامی و  شده نييتع

 -3عقهل   -2شرع  -1مبانی الو ي دو  ر نیامی در نيروهاي م  و ج.ا.ا عبارتند از:  کننده تعيينچهار عامل 
. انهد  قرارگرر هه وازمان که نقش به وزايی را در دو  رهاي نیامی دارنهد و مه رد تائيهد     مأم ريت -4قان ن 

قرآن، احاديث و روايات  ازجم هتحقيق بر اواس م  ندات ارزشی نیام جمه ري اوالمی،  ي ن يجه درنهايت
، ررمانهدهی معیهم کهل قه ا     (ع يهه  اهلل رحمهت )هاي رهبر کبير انقالب حضرت امام خمينی  ، ررمايشال الم(   )ع يهائمه 

انضهباطی نيروههاي م ه و     نامهه  آئهين ، م ه ندات قهان نی، قه انين عهادي و     العالی( )مدظ ه اي خامنهحضرت امام 
 گرديده اوت. ارائهمدل،  ص رت بهو  قرارگرر ه م ردبرروی

 مأم ريتمبانی، الو ، شرع، قان ن، دو  ر، م  ندات، عقاليی، وازمان، نيروهاي م  و، ها:  کليدواژه

                                                           
 دانشواه عالی دراع م ی او اديار امنيت م ی .1

  mr.daneshmandi@Gmail.com (ن ي نده م ئ ل) ال الم( )ع يهدانشواه جامع امام ح ين  مربی .2
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 مقدمه

 خداونهد  دوه  ر  و اراده بها  ه  ی عالم، یاله انيادهاي  آم زه اواس بر و آررينش به نواهی با

 و آدم حضهرت ، بشر خ قت بدو از. اوت قرارگرر ه خ د هدرمند حرکت م ير در و آمده وج د به

 از اب هدا  دو  ر و امر بنابراين. نددگذار خاکی عالم عرصه به پای اله دو  ر و امر به ،ال الم(   )ع يه ح ا

 معصه مين  ائمهه  و الههی ، پيهامبران هها  آن تهرين  گرامهی خص ص  بهها  ان ان ک يه و ب ده بشر همراه
راو اي تحقق  در، یاله اوامر کمال و تمامي اجرا به ديتق ضمنبا تم ک به ق انين الهی  ال هالم(    )ع يه

 و قهدرت  م هند  در کهه  ک هانی  و مهردان  دولت. اند نم ده ررمان و ، دو  رامر صدور به اقدام ها آن

 ، اقدامبا الهام از ق انينها  ان ان نياز به ت جه با اند قرارگرر ه دو  ر صدور جايواه در يا و حاکميت

 از دوه  رها  وهاير  از بيش که دو  رهايی ازجم ه .نمايند مینم ده و  ررمان و امر، دو  ر صدور به

 کهه  اوهت  نیامی ب ده، دو  راتو در ادوار مخ  ف تاريخ با بشر عجين  برخ رداراي  ويژه تياهم

 بيهان، تعيهين   اجهرا، صهراحت   ، قاب يهت دو  ردهندگانشرايط  شامل هايی ويژگی از دارد ضرورت

 .باشد برخ رداراجرا،  مأم ران منزلت و شأن رعايت و مجري تك يف

 از قبهل  جههان  در. اوهت  امبرانيپ بعثت و رو الن خداوند، ررو ادن حجت اتمامهاي  روش ازی كي

 شهارع  ت وط دو  ر صدور خ قت جهان در .دارد تيم ض ع ررمان و دو  ر عق بت، ن ع هرگ نه

 و قهان ن  بهه  ازيه ، نیاج مهاع ی زنهدگ  در ان یهام ي برا ج امعی تمام در .اوت انكارناپذيری ضرورت

امنيت کش ر و حفه  دوه اوردهاي    تأمين. نيروهاي م  و در راو اي باشد می االجرا الزم هادو  ر

به همه گ نه تهديد را داش ه باشند. لذا براي آمادگی در برابر  گ يی پاوخانقالب اوالمی بايد امكان 

ههاي   وهاير ظرريهت  طيف وويع تهديدات، نيازمند به اوه فاده بهينهه حهداکثر از نيهروي ان هانی و      

نيهاز بهه    هها  مأم ريتبراي تحقق  بنابراين. باشند میدراعی خ د  هاي مأم ريتکش ري براي اجراي 

 و رددای اواو نقش هادو  ر صدور، ینیام واحد کي تيهدا و اداره در. باشد میصدور دو  رها 

صهدور،   .انهد  واب ه ه  هادوه  ر  بهه ی نیهام  م ائل ک يه. نمايد می نييعت رای نیام کارکنان مأم ريت

 خ اهدی نیام وازمان و او حكام وري بهره، یاثربخش م جبب دن دو  ر  م قع به و دروتي اجرا

   یيبا دو  ر، بنابراين. دارد همراه به را ناپذيري جبران وي جد تبعات هادو  ري اجرا عدم و. ب د

حف  ش د. به همين منی ر م ئ ه اصه ی پهيش   ی نیام وازمان ق ام ، تادينما تيتبع خاصی مبان از
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الو ي دو  ر نیامی در ورو نيروههاي م ه و جمهه ري     مؤثر درروي اين تحقيق چي  ی، مبانی  

 اوالمی ايران طرح گرديده اوت.  

 با قيتحق نيدر ا. باشد می دو  ر اجراکننده، صادرکننده بعد دوداراي ی نیامهاي  وازمان دردو  ر

، صهادرکننده  ، بهه یمبان ارائه بای عني، ب ده م ض عی ع م ت وعه دنبال ، بهدو بعد نيا گرر ن نیر در

ی شهفاه  مخ  ف اشكال و ابعاد م  و، دري روهاين ورو دری نیام دو  ر تا کند می کمک عمل در

 رره ن  از دوهت  و منهابع  رره ن  ههدر  بهه  و از. گردد بيان در راو اي تحقق اهداف وازمانی یک ب و

آن  دامنهه  کهه  ش د می واقع م ردت جه بيش ری وق  قيتحق نيا تياهمنمايد.  ج  گيري میها  ررصت

، صادر گرددی عم يات هاي مأم ريتي راو ا در اي وی بحران طيشرا در د که ش شامل را یدو  رهاي

، دوه  ر ي اجهرا  ايه  و صدور در دقت عدم خص ص در خرا نياولبحران،  طيشرا در اوتی هيبد

ي بهرا  رر هه  ازدوهت  و ررصهت  خ ارت جبران امكان وجه هيچ به و باشد اش باه نيآخر اوت ممكن

 قيه تحق نيه ، اینیهام ي هها  وهازمان  دوه  ر، در  وهاه يجا تيه اهم به تيعنا با نباشد. مقدور وازمان

 درو ی درك و نم ده کمک آن وري بهره ورو ارتقا و وازمان او حكام به که اوت عام ی عن ان به

 اثبهات  هموهان  بهر و  بخشد می ت ري نیامیهاي  وازمان در را دو  ر به مرب ط ق اعد و شرايط از

 .ش د می

 و وؤال زير انجام شده اوت: باهدفبنابراين تحقيق 

هاي الو ي دو  ر نیامی در وهرو نيروههاي م ه و جمهه ري      تبيين مبانی و مؤلفه هدف تحقیق:

 اوالمی ايران.

دو  ر نیامی در ورو نيروهاي م  و جمه ري اوهالمی  هاي الو ي مبانی و مؤلفه تحقیق: سؤال

  ايران کدامند؟

 مباني نظري 

 :شناسي مفهوم -

 منیه ر  بهه  يكهديور  بهه  خهاص  عناصهر  و مه اد  و اجزا وازي ضميمه واژهاين اص ی معناي ی:مبان

 يها  و باشهد  مادي واخ ار آن که ندارد اوت، تفاوت خاص هيئت و باکيفيتويژه،  واخ ار پيدايش

پايهه،   معنهاي  در کهه  اوهت  (fundamental)ک مهه  انو ي هی  زبهان  در مبانی واژهمعن ي، معادل

 روابهط  و اخهال   همهايش ، خهانی  ع هی  اکبر ع ی دک ر) ش د می کاربرده بهبنيادين،  اص لو شال ده

 (.ماه آبان 18 و 19، تهران دانشواه، الم ل بين
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 دارتر ريشه که اوتی اواو ق اعد اي از مجم عه به :یمبانی عم يات فيتعار ر   ميمفاه به ت جه با 

و  طهرح  معاونهت  يهه ابالغ. )رديه گ مهی  شهكل  آن از اصه ل  و اوهت  اص لي برايی مبنا و اص ل از

(  21/17/98 م رخ /22/41/1321 شماره به. م.ن.ك.س وب دجه برنامه

 م ج د، نحه ه ي رهايم غ نشانور و شده گرر ه م ج د روابط وها  تيواقع از که اوتي ريتص : الو 

 اوهت  عبهارت  ع م در الو  ديور عبارت به ؛هاوت آن واکنش و کنش از حاصل جين ا و ها آن ارتباط

 دوهت  در اي کهه  دهيه پد و اوت مع  م آن نيق ان که دهيپد کي نيب دهيونج ليتمث کي يبرقرار از

   (1394مرالعاتی دانشواه عالی دراع م ّی،  گروه. )اوت قيتحق

وهازمانی  از جنبهه   تنها نه ،در نيروهاي م  و جمه ري اوالمی هر دو  ر نیامی: ارزشیمستندات 

قرار گيرد، چه ن وهرپي ی    مدنیربايد  هاي معن ي نيز ب كه از جنبه وت.االجرا الزم یمراتب و   هو 

 دارد.  به دنبالهاي اخروي را  جنبهب كه رراتر از يک تنبيه عادي، منیر در اين  دو  رها از اجراي

در لغهت بهه    و امر، ررمان تشريعى خدا، شأن )ايجاد( الهى اوت امر الهی: قرآن منظراز  دستورالف: 

اوت. اين امر ضد نهى و بهه معنهاى ط هب و    « اوامر»اوت. امرى که جمع آن  کاررر ه بهدو ص رت 

کهه جمهع آن   امرى ( 118 :1367 ،رشیقمصدر و اوم مصدر کاربرد دارد. ) ص رت بهررمان ب ده و 

اوت. اين امر هم اره اوم مصدر اوت و براى آن معانی مانند شهأن، حهال، حادثهه و شهى      « ام ر»

و وهسس در   اوهت  اند: بعيد ني ت معناى اص ى امر معناى نخ ت ب دهذکر شده اوت. برخى گف ه

اوت، ررمهان  اوامر الهى داراى دو معنی ( 111، 1361عالمه طباطبايی: باشد. ) کاررر ه بهمعناى دوم 

 صه رت  بهه باشد. هرگاه خداوند خ او ار تحقق چيزى باشهد، اگهر آن را    تشريعى و امر تك ينى می

خ يش آن را محقق وازند، اين ررمان، امهر تشهريعى    باارادهررمان به بندگان خ د اعالم کند تا آنان 

د، امهر  نن نداشه ه باشه  خداوت ولی اگر م  قيماً آن را ايجاد کند و اراده بندگان دخال ى در تحقق آ

ررمان تشريعى خداوند به عمل اخ يهارى برخهى    (. 184 :1321 ،عالمه مج  ی) تك ينى الهى اوت

از م ج دات مخ ار مانند ان ان و جنّ تع ق گرر ه و بدين معناوت که خداوند خ او ار تحقهق آن  

مصهاديق امهر الههى     عمل اوت. احكام دينى )واجبات و م  حبات( که در آيات قرآن بيان شده، از

ووه م( از   وآلهه  ع يهه  اهلل پيامبر اکهرم )صه ی  ( 1قرآن مجيد: طال ، « )ذلِکَ اَمرُ ال ّهِ اَنزَلَهُ اِلَيكُم»اوت: 

قرآن « )رَاصدَع بِما تُؤمَرُ»ها برواند:  طرف خداوند مأم ر شد تا ررمان و دو  رهاي الهى را به ان ان

تف هير  ) اوهت.   ناگ ن بر اجراى ررمان الهى تأکيد کهرده هايى گ ص رت قرآن به( 84مجيد: حجر، 

 ( 394، 1369صدرالم ألهين: 
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واژه امهر و   هها  آندر  ه ه ند کهه  آيهاتى  ، تشريعى خداوند آمده اوهت  هاي ررمان ها آنآياتى که در  

ههاى ديوهرى چه ن حكهم و قضها بهه       کار نرر ه اوت. در اين دوه ه گهاهى بها واژه   مش قات آن به

قهرآن:  « )اِنِ الحُكهمُ اِالّ لِ ّهه...  »تشريعى الهى اشاره شده و بهر انحصهار ررمهان خداونهد:      هاي ررمان

( 23قرآن: اورا ، « )و قضى ربّک أالّ تعبدوا إالّ إيّاه»و ررمان به پرو ش نكردن غير او: ( 41ي وف، 

تأکيد شده اوت و گهاهى   (24قرآن: ان ان، « )رَاصبِر لِحُكمِ رَبِّکَ»و لزوم صبر در برابر ررمان الهى: 

تشريعى خداوند بيان شده اوت؛ مانند دو  ر به برپهايى نمهاز و    هاي ررماننيز با صيغه و هيئت امر 

، عهدالت، ايمهان، ورهاى بهه     اوله اممر پرداخت زکات، انفا ، تق ا، صبر، اطاعت از خدا و پيهامبر و  

شهده اوهت. درجهايی     ارائه د و ت به.گ يان، جهاد، ياد خدا، يارى دين خداون پيمان، ب دن با راوت

کفهر بهه   ، ت ه يم در برابهر ررمهان پروردگهار    : ازجم ههاي خداوند،  جاي قرآن آياتی مبنی بر ررمان

ررمان بهه بازگردانهدن   ، و مانند آن رحم ص هررمان به ، ررمان به پايدارى در صراط م  قيم، طاغ ت

و  ررمان به ق ال با مشرکين ،ال الم(   )ع يهاوماعيل  کردن یقربان، ررمان به جهاد، به صاحبانش ها امانت

 ت ان مالحیه نم د. را میررمان مقاب ه با ظالمان 

 اميهر ند. ه ه  گنجينه معارف الههی   ال الم(   )ع يهامامان شيعه احاديث و روايات:  منظردستور از ب: 

ووه م( و خهط    وآلهه  ع يه اهلل که تمامی آن امال نبی اکرم )ص ی اند داش هک ابی  ال هالم(    )ع يهع ی  مؤمنان

ر ال ّه التجدون الع هم اوثهق   »درباره اين ک اب ررم ده اوت  ال الم(   )ع يهحضرت ب ده اوت. امام باقر 

، يابيهد  نمهی تر از آن ه در آن اوت  به خدا ق م ع می مرمئن «منه عند ق م کان ينزل ع يهم جبرئيل

)مجم عه مقاالت، ويداحمد « شده اوت.  ه از آنانی اوت که جبرئيل بر آنان نازل میاين ع م برگرر

 ( 1391خاتمی: 

بهه جهز     اصه ل دع ت پيهامبر بهه ت حيهد و پروه ش خهداى يوانهه      نظامی در اسالم:  دستورج: 

محروم و بندگان به اوهالم   ه، گروه مردم، م جب گرايش گروالهی چيز ديوري نب ده که دو  رهاي

آنان که ررهنگ جاه ى و پ شهالى خه د را در مصهاف بها ررهنهگ ت حيهدى       . در صدر اوالم، شد

، بها تمهام ته ان بهه مبهارزه برخاوه ند. م ه مانان در        ديدنهد  مهی پيامبر، شك ت خه رده و نهات ان   

، ولى دو  ر روهه ل  خ او ند می از پيامبر اجازه درهاع داده یو گاه ندتهنهوهنهاى وخ ى قرار داش 

دو جبههه  پيهامبر  . نمه د  مهی آنهان را بهه جهههاد رهرههنهوهى دع ت وو م(  وآله ع يه اهلل )ص ی خهدا

تاب مقاومت در  وجه هيچ بهکه ررهنگ جاه ى دشمن  ديد میکهرد؛  می ررهنوى و نیامى را برروى

جبههه نیهامى   لهی  و خه رد  میو دشمن در اين جبهه شك ت  .برابر ررهنگ ناب ته حهيد را ندارد
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حضهرت در آن مقرهع تنهها     بنابرايننات ان و بدون امكانات ه  ند؛ ، ن ق ى اوت و م  ماناندشم

، ب هيارى از  با اين شي ه. لذا ديد میهها  راه را جهاد در جهبهههه رهرههنهگ و تهحهمهل آزار و اذيه ه

 ووه م(  لهه وآ ع يهه  اهلل )صه ی پيهامبر  ديوهر   درزمهانی . پهس  نمه د  دشمن را به شك ت تبهديل مهی   هاي نقشه

و دو  ر هجرت را ررم دند  را مناوب يارتبه حبشه و پس از مدتی به مدينه تهاکه هيهک هجرت 

به خارج از مكهه  نيز پيام ررهنوى و  .قهريهش رههايهى يهابهنهد هاي شكنجهاز آزارها و  م  مانانتا 

ر ارزشهمند و  روش جديدى براى مقاب ه با دشمن اتخهاذ کهه آثهار ب هيا     وان بدينگ  رش يار ه و 

 ( 241:  1318 ،او اد مرهري) گهذاشهت. جاي بهرراگيرى 

 ، م  مانان دوت به تحرکات نیامىوو م( وآله ع يه اهلل )ص یدراع، از و ي رو ل خدا  هايبا صدور دو  ر

 هها  مأم ريهت نیامى رروه ادند کهه در بعضهى از     هاي مأم ريتهايى از مهاجران را بهه  زده و گروه

به دند و در بهعهضههى ديوهر، ارههرادى از جهانههب ايهشههان       دار عهدهشخص پيامبر ررماندهى را 

 ( 71: 1368)رياضی،  .گرر ند میرهرمهاندهى را به عهده 

را  از دوه  رات حكه م ی در اوهالم   زيهادي  هاي  نم نه ال الم(   )ع يهدر دوران حك مت حضرت ع ی 

هيچ م نی بها عهدنامهه مالهک    که حك م ی و مديري ی  هاي دو  رالعملو  ها نامه آيين ازجم هداريم، 

 اميرالمهؤمنين دوه  ري اوهت کهه از جانهب      تهرين  طه النی  عهدنامهه ني ت. ايهن   مقاي ه قابلاش ر 

مباحث در حك مت و مديريت اوت.  ترين اواوی دربرگيرنده، اوت که نواش ه شده ال هالم(    )ع يهع ی

بها   هم آنمديري ی،  و دو  راتها و اخال  حك م ی ها، وياوت روش مباحثی شامل: مبانی، اص ل،

و کهاراترين ررمهان و    تهرين  عميهق بيهان، و   ترين لريفترين زبان، و زيباترين و  م يناو  ارترين و 

 .باشد میدو  رات 

 :علیره    اهلل )رحمر   انقالب اسالمی حضررت امرام یمینری    كبیرگذار  بنیان منظر از نظامی دستورد: 

خ د بخص ص در دوران انقالب و دهه اول  بابرکتدر ط ل عمر  (اهلل ع يه رحمت)حضرت امام خمينی 

که به دو  رهاي  اند داش هگ ناگ ن  يها به ص رتانقالب بيانات زيادي را براي نيروهاي م  و که 

بر حف   يدتأک، حفاظت از انقالب، مراتب و   هرعايت ، ازجم ه، اند پرداخ ه ها آننیامی و اهميت 

، يلياي ه ادگی و مقاب هه م ه مانان جههان بها اوهرا      ، گيري يمتصمقاطعيت در ، مراتب و   هنیام و 

برانهدازي و  ، ههاي اوهالمی   و وهرزمين  خاورميانه درخرر اورائيل ، پش يبانی از مجاهدين ر  رينی

 اشاره داريم. ها نآبه چند م رد از  يلدر ذ، و..... که درباره جنگ تحمي ی، يل در منرقهياورا مح 



 

 

 الو ي دو  ر نیامی در نيروهاي م  و جمه ري اوالمی ايران   113
 

مراعهات نماينهد    ازپيش يشبرا  مراتب و   هالزم اوت در ارتش و واير ق اي م  و حف  نیم و » 

تر و هر چه بيش ر من جم ش د. تخ هف از ايهن امه ر     تا ارتش و واير ق اي م  و اوالمی قدرتمند

 ( 61)پيام امام به مناوبت روز ارتش در وال « تخ ف از قان ن اوت.

و نیهام صهحيو اوهالمی و     مراتهب  و  ه ه ارتش اوالمی بايد با حف  »ررمايد: می 26/1/1319در 

، اداره ش د. تخ ف از ايهن امهر   زيردوتاطاعت کامل زيردوت از مار   و رعايت کامل مار   از 

  .(132 :1393)مرندي، « اوت و م رد م اخذه خ اهد ب د. ضدانقالب

، ار ران، وربازان ارتش تقاضا دارم کهه حفه  نیهام را    داران هدرجمن از »ررمايد: می 2/2/1319در 

و  رود مهی حف  نش د ارتش رو به ضعف  مراتب و   هرا حف  کنند که اگر  مراتب و   هبكنند و 

ارتش ما رو به ضعف برود کش ر ضعيف خ اهد شهد، اوهالم ضهعيف خ اههد      نخ او ه خداياگر 

   .(142 :)همان.«را حف  کنيد مراتب و   هشد، 

ايهد شهما پاوهداران    ررمايهد: ب تهران مهی  آباد يارتدر جمع گروهی از پاوداران در   27/1/1319در 

ه  يد بايد بها ه شهياري، بها اراده قه ي، بها       ع يه اهلل والماوالم، شما ج انان که وربازان امام زمان 

ما پيروز شديم، ما ها را بويريد، گمان نكنيد که ما به آخر رويديم و  مشت محكم ج  ي اين ت طئه

 ( 21 ...: ، 1هاي ديور برداريم. )صحيفه ن ر، ج  بين راه ه  يم و بايد قدم

شما حف  امنيت منرقه را : ررمايد می در جمع گروهی از پاوداران انقالب اوالمی، 23/1/1319در 

 کرديد و اين خدمت بزرگی اوت که به برادران و خه اهران خ دتهان کرديهد و مهن اميهدوارم کهه      

به شماها وعادت و عزت عنايت ررمايد. من از همه شما م شهكر ه ه م و مها     وتعالی تباركخداي 

اوهالم و احكهام اوهالم     گهزار  خدمت. احكام اوالم جريان پيدا کند و همه ما شا اهلل من یريم که ان

حيفه مم كت قرع بش د. )صکاران تا ابد از اين  باشيم و م ت ما م  قل و آزاد باشد و دوت خيانت

 (  1 :9ن ر، ج 

 :  العالی مدظله) ای یامنهحضرت امام  قوا كل فرمانده معظم منظر از نظامی دستورهر: 

 يهل در ذم  و دارنهد، کهه    يروهاين يرواله بيانات گهرباري را در خص ص ارتش و وساه و  معیم

 ان خاب گرديده اوت.   ها آنبرخی از 

جنهگ   يههكى از م هائل اواوهى و اصه لى اوهت.      ه جهنهگ و دو  رات نیامی در اوهالم ئمه ه

در دو  اوهالمههى  حك مت اوالمى، جنگ براى کهشه رگهشهايهى نهيه ههت، به كههه حهكه مههت   

اوهالم و حاکميت قهرآن، يعنهى    يثيتاز ح، اول بهراى درهاع جنود یممه رد و بهراى دو مهنهیه ر 
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پياپى عهناصر و حش ر و م  مان، حك مهت اوهالمى برپها شهد، اگهر       يها مجاهدت براثر که یوق 

اين حك مت قهيهام بهكهنهنهد و ايهن گه ى را کهه بها خ ن شهيدان آبيارى  يهبرع دشمنان بخ اهند 

و دوهت   آيهد  مهی شده اوت پژمرده و پرپر کنند، دوت ت اناى حك مت اوهالمى از آوه ين بيهرون    

. مه رد دوم، بهراى ايهن اوهت کهه اوهالم و حقهايق قهرآن ماننهد          ...کنهد  میگ  ين غارتور را قرع 

م  ضعف، ن رارشهانى   هاي م ت، بر همه تاباند میو  گ  راند می جا همهخ رشيدى که ن رش را به 

مهانع بشه ند،    نه ر اوهالم  خ اران بخ اهنهد از اشهاعه    اگر ابرهاى ظ مت ط اغيت و جههان کند می

از از آوه هيهن بهيههرون خهه اهد آمهد و ج ه ى م انهع را      اوت که دوت قدرتمند اوالم ب وقت آن

، از اصالت و از حقيقت درهاع  کشد یمخ اهد گررت. در هر دو م رد، اوالم براى معن يت شمشير 

  .کند می

و  انداز چشم، اي برنامهاوناد  ي همهوند باالدو ی  مثابه بهايرانی پيشررت  ه  اوالمی ي ت وعهالو ي 

هها   اوهت. ههدف   انعرهاف  قابهل کش ر اوت. الو ، يک الو ي منعرف اوت، يعنهی   گذاري وياوت

شرايط گ نهاگ ن تغييهر پيهدا کنهد و اصهالح شه د.        برح بمشخص اوت. راهبردها ممكن اوت 

کهل  معیهم  و ررماندهی نخ اهيم شد. )بيانات رهبر  زدگی ش اببنابراين ما در اين قضيه هيچ دچار 

 (  11/8/1398ردي، هاي راهب در نش ت انديشه ق ا

آن را لمس کردم، يكی  يا دورهررماندهی گردان، به اع قاد بنده و با آن چيزي که از نزديک در يک 

نيروههاي ماوهت، زيهرا بيشه رين تمهاس را بها        مراتهب  و  ه ه مقهاطع   نيتر ح استرين و  از مهم

ررمانهده گهردان دارد،   ، کند یموج د لمس  ي همهکه جنگ را، دشمن را، خرر را با  يا رمجم عهيز

خص ص در نیام نيروهاي م  و ما، که ما ديديم و دان  يم که ررمانده در دوران جنگ به معناي  هب

رهبهر و  رزمهد. )بيانهات    و بهه معنهاي واقعهی ک مهه مهی      کند یمحقيقی ک مه خ د را درگير حادثه 

 (  12/1/1398ا، .ا.ررماندهی معیم کل ق ا در ديدار با ررماندهان نيروي زمينی ارتش ج

مربه ط بهه حك مهت و     زيروهاخ ی قان ن اواوی به مفهه م مقهررات بنيهانی و      :مستندات قانونی 

 درواقهع ههاي مهردم اوهت.     آن و وظايف و حدود اق هدار و حقه   و آزادي   گيري شكلچو نوی 

طهرز  هاي وياوی کشه ر و   م ازين و اص لی حاکم بر روابط وياوی ارراد، در ارتباط با دولت، نهاد

ق اعهد و مقهررات،    ازجم ه بران ررمانو چو نوی پخش قدرت در ميان ررمانروايان و  ها آنتنیيم 

شك ی قان ن اواوی به يک و   ه اص ل و ق اعهد مهدون و    ازلحاظ. رود میقان ن اواوی به شمار 

بهه   دار صهالحيت مقامهات   ووهي ه  بهه که در يک م ن رومی و طهی تشهريفاتی    ش د میمرتبی گف ه 
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 عن ان بهچنين بر ق انين عادي  ص يب رويده و بر ارراد و تشكيالت وياوی و م صديان ام ر و همت 

 حاکم اوت.  «قان ن برتر » 

 نامهه  آئهين ههاي زيهادي در    و تبصهره  119و  41تها   31ماده ت ان به  قان ن مجازات می در خص ص

نم نهه در   عنه ان  بهه باشهد.   اشاره داشت که بيانور اهم مبانی دو  رات می نيروهاي م  وانضباطی 

هريک از ررماندهان يا م ئ الن نیامی کهه پهس از دريارهت دوه  ر     اشاره به اين اوت که  31ماده 

 به ههم عمل وي م جب اخالل در نیام ) که درص رتیعم يات را ادامه دهد ت قف عم يات جنوی، 

بهه   اين ص رتشك ت جبهه اوالم گردد به مجازات محارب و در غير  او يخ ردن امنيت کش ر( 

 .ش د میدو تا ده وال حبس محك م 

به اين ن يجه منجر شهد  انجام شده مرالعات گروهی  و هاي خبرگی بحث برابر:  های یبرگی بحث

 نم د.  ارائه ت ان میکه دو  ر نیامی در قالب مبانی چهارگانه زير 

هها و باورههاي دينهی باشهد،      از ارزش برگرر هدو  ر نیامی بايد در نيروهاي م  و  ازآنجاکه: شرع

برگرر هه از قهرآن کهريم،     اص الًهاي اوالمی ب ده که  بايد بر پايه اع قادات و ارزش کهبديهی اوت 

هها و   بهه ارزش  دههی  شهكل باشهد، در   احاديث و روايهات ائمهه و معصه مين، عقهل و اجمهاع مهی      

 گردد.  می مح  ب انكار غيرقابلمري ا وازمانی ررهنگ

حضهرت   بايد بر رهنم دها و ررامين ررماندهی معیم کهل قه ا   ضرورت بهقان ن: هر دو  ر نیامی 

   .باشدمنربق ها  نامه ها و بخش نامه آئينقان ن اواوی، ق انين عادي،  پايه بر، اي خامنهامام 

 مأم ريهت ، طرح جامع وازمان، انداز چشم، از دک رين برگرر هوازمان: دو  ر نیامی بايد  مأم ريت

وظايف مص ب و ابالغی وازمان مرب طه باشد و ضمن تحقق اهداف وازمانی واحد نیامی، تهأمين  

 داش ه باشد.  مدنیرمصالو وازمانی )اعم از مصالو مادي و معن ي وازمان( را نيز 

عقاليهی،   گيهري  تصهميم عقاليی ب دن: دو  ر نیامی بايد بر اواس اطالعات واقعی ب ده و ررآينهد  

برابر مالحیات قابهل  . مش رت را طی کرده و با مالحیات و اص ل عقالنی در تضاد نباشد ازجم ه

   .کارها ان خاب شده باشد از به رين راه، دو  ر صادرکنندهدراع ت وط 

اوهت کهه پهس از     وانفعاالتی رعلدو  ر نیامی برگرر ه از يک شرايط و  هر: نظامی صدور دستور

، وانفعهاالت  رعهل چنان هه ههر يهک از ايهن     . گهردد  رويدن به يک مرح ه خاص منجر به صدور می

 صهادرکننده  مه ردنیر ن ايج حاصل از اجراي دو  ر، از اههداف   ،اعمال نش د شده کن رلونجيده و 
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پيش از صدور ههر دوه  ر، تحهت     وانفعاالت رعلامنه شرايط و طبيعی اوت که د گردد. منحرف می

 باشد. می اي به شرح زير ، دامنهداراي عن ان مقدمه صدور هر دو  ر

 مراتهب  و  ه ه . ت اند در دو  رهاي نیامی تأثير م  قيم داش ه باشد وازمانی می مراتب و   هتبيين 

صهدور ههر دوه  ر از وه ي ررمانهدهان      ، رود مهی  شهمار  بهه وازمانی ب  ر تحقق اهداف وازمان 

يابد. در غير ايهن صه رت    قاب يت اجرا تحقق می حداکثرباالدوت در يک ب  ر شفاف و معين و با 

ب كهه   ،در راو اي تحقق اهداف وازمان به خدمت گرر هه نخ اهنهد شهد    تنها نههاي وازمان  ظرريت

هها   بخهش  وهاير  بها جهاري   ههاي  كاكصرها در هر بخش درگير ررع ا بخش اعیمی از اين ظرريت

 وشه د، چرخهه صهدور دوه  ر      تأمهل که در تنیيم اين روابط دقهت و   ن بت هرخ اهد ب د و به 

 وازمان خ اهيم ب د.   وري بهرهو  ارزايی همتر و شاهد ارزايش  آن در وازمان روان اجراي

جنبه عم ی بهه خه د    درنهايت و گردد ررمانده اتخاذ میاز طرف تصميمی اوت که معم الً دو  ر  

مقدمه صدور  عن ان بهت جه به ررآيند تصميم وازي و نقش عناصر و اد در تصميم وازي ، گيرد می

باشد. ر  فه وج دي وه اد، کمهک بهه ررمانهده در اتخهاذ و اجهراي        هر دو  ر از و ي ررمانده می

قابهل   تأثيرگهذار  در قالهب ع امهل  معمه الً  که مهم اوت  دو  رهر  تأثيرگذاريدامنه . تصميم اوت

از  ررماندهی و کن هرل  باشد. ررماندهی و کن رل ت اند می  ها آنترين  مهم .باشد می ارائهو  بندي دو ه

عناصر مهم ع م و هنر جنگ ه  ند. ررماندهی و کن رل، اعمال قدرت و هدايت از وه ي ررمانهده   

باشد. نقهش   ر دو  رات میاز طريق صدو مأم ريتبراي انجام کامل  مأم ربر نيروهاي تحت امر و 

که ررمانده براي  هايی روشنيروها، تجهيزات، ارتباطات و  دهی وازمانررماندهی و کن رل از طريق 

 ش ند. برد عم ی می طراحی، هدايت، هماهنوی و کن رل نيروها و عم يات به کار می

 گيهري  تصهميم  دو  ر و قدرت صادرکنندهح ر ررماندهی و کن رل شخص ررمانده اوت. ررمانده، م

 دروه ی  بهه  ت اند نمیررمانده بدون کن رل  .و اجرايی اوت. کن رل، عمل نیارت و تأثير بر اجر اوت

ررمانهدهی و کن هرل    و اجرايترين منبع ررمانده براي صدور دو  ر  و اد مهم. دهدو دو  ر ررمان 

 گ  باشد.   دهد پاوخ باشد. ررماندهی بايد ب  اند دو  ر دهد و به آن ه دو  ر می می

 مراتب و   هقان نی بر نيروهاي تحت امر و بنا به رتبه و  ط ر بهررماندهی قدرتی اوت که ررمانده 

ررماندهی عبارت اوت از اخ يار و م ئ ليت کهاربرد مهؤثر منهابع     درمجم ع کند. اعمال می ها بر آن

، هدايت، ارتبهاط و کن هرل نيروههاي نیهامی بهراي      دهی وازمان، کارگيري بهم ج د و نيز طراحی و 

 ( 43 :1393)دار س وساه،  شده طراحی هاي مأم ريتم رقيت در 
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م ائل ع می را در بر  ترين پي يدهتا  ترين وادهاو فاده از الو  از  :در دستورهای نظامی  الگونقش  

در ع م مديريت، راهبردهها،   که جايیترين او عمال آن در ع  م نیامی اوت تا  ، شايد بيشگيرد می

 نيز در طراحی و ها آنو رمز م رقيت  اند آيندهها در  طرح، نقشه و الو  راهی براي رويدن به هدف

راهبردها  کارآمديعامل براي  ترين کننده تعيين شک بیاجراي دقيق در عمل اوت.  تدوين دروت و

  (66: 1396درك تص يري دروت از آينده اوت. )عصاريان نژاد، 

را داشه ه   يیبهه وهزا  ت اند نقش  لذا تدوين و طراحی الو ي مناوب و صحيو در دو  ر نیامی می

 باشد.

  :در صدور دو  ر نیامی اواوینكات 

  در حدود اخ يارات خ د اقدام به صدور دو  ر نیامی نمايند. دباي ررماندهان میالف: 

در ص رت عدم اج نهاب   و ايداز صدور دو  رات شفاهی خ دداري نم االمكان ح یررماندهان ب: 

خه بی تمهامی    هبه  و اشهد ع اقهب دوه  ر خه د واقهف ب     به تبعات و ح ماًدر شرايط ويژه عم ياتی 

بهار   چنان هشفاهی . در دو  ر قرار دهد مدنیرهاي ذينفع را  يا يوان ارراد و العمل عكس ج انب و

وجه د  مهالی   يا امكهان وارد شهدن لرمهات جهانی و      دجه عم می وب هزينه از اع بارات و مالی و

در وه ابق اقهدام   آن ثبت  حداکثر تا يک ماه ن بت به صدور دو  ر ک بی وررمانده  دباي می، داشت

 اقدام نمايد. تص يب دو  ر از مبادي باالتر و تائيدن بت به دريارت کند و در ص رت نياز 

از  عهاري  ومخ صر، ک تهاه، روها    االمكان ح یشفاف،  دباي میاز و ي ررمانده  صادرشدهدو  ر ج: 

مجريهان وه ب    وه ي  ازتعبير از دوه  ر دريهار ی    يا وامكان هرگ نه تف ير  تا هرگ نه ابهام باشد

 .گردد

 .باشد صادرکنندهامضا   تاريخ و، بندي طبقهداراي  دباي ح ماًو ي ررمانده  صادر ازهاي دو  رد: 

زمان اجراي دو  ر اشاره نمايند در غير اين  به تاريخ و دباي می رصدور دو   ررمانده در هنوامهه: 

 ص رت تاريخ نامه زمان اجراي دو  ر را مشخص خ اهد نم د.

مفهه م   قهبالً  ح ماً دباي می نمايند چنان ه ررمانده در صدور دو  ر از ک مات اخ صار او فاده میو: 

 نمه ده اروهال   دوه  رالعمل  وهها   نامهه  آئيناي تابعه در ه يوان و ادهاي وبراي مجريان  ها آنکامل 

 باشد.



 

 

  9138 تاب  ان، 67، شماره دهمهفوال  -رص نامه مرالعات دراعی او راتژيک   119

ع اقب اجهراي آن اطهالع کامهل     قبل از صدور هرگ نه دو  ر به تمام ج انب و دباي ررمانده میز: 

 چراکهه دو  رات تصحيحی بندرت نياز باشد به تا  آورده باشد عمل بههاي الزم را  برروی داش ه و

 گردد. می شدن جايواه ررماندهی دار خدشهاين امر باعث 

 دو  راتی را صادر نمايند که در حدود اخ يارات آنان باشد.  دباي ررماندهان میح: 

گهروه مرالعهاتی بها تنهی چنهد از خبرگهان و       : نیروهای مسلح  نظران صاحبمصاحبه اكتشافی با 

وهداران انقهالب   شاغل در و اد کل نيروي م  و، ارتش جمه ري اوهالمی ايهران، وهساه پا    مقامات

وهؤال  بها طهرح   اوالمی ايران، نيروي ان یامی جمه ري اوالمی و وازمان قضايی نيروهاي م ه و  

چي هت؟  در نيروي م  و جمهه ري اوهالمی ايهران    دو  ر نیامی الو ي  مؤثر هاي مؤلفه و مبانی

 :عيناً در اين مقاله آمده اوتآنان را  اتنیرمصاحبه نم ده و 

  شد.اشده بدو  ر بايد اجرا ش د اگر دروت و مرابق مبانی ن ش ه   

  کنم نمیمجري نبايد تعبير و تف ير کند و بو يد اين دو  ر شرعی و قان نی ني ت اجرا. 

 عم يات جايی اين تعبير و تف ير ني ت. درصحنه 

  اجرا نمايد. دو  ر را اما مجري بايد  ،بوذاريم خ اهيم میهر شرطی 

  د نیر کارشناوی بدهد امّا دو  ر بايد اجرا ش د ت ان میمجري  ،و ادي و کارشناویدر کارهاي

 .باشد میم ئ ل دو  رات صادره  درهرحال دو  ردهندهو 

 بهه صهحنه    یهاي جهدي گهاه   در زمان جنگ ب دند نیاميانی که دو  ر را اجرا نكردند و آويب

يا تبرئهه   پذيرر ند می مجريان دو  ر راهاي آن زمان نيز ت جيهات  و دادگاهکردند عم يات وارد 

 قدر کم ب د که بازدارنده نب د. و يا ميزان محك ميت آن کردند می

 .ررمان ررماندهی کل ق ا و دو  ر ررماندهان بايد اجرا ش د 

     با ت جه به واخ ار حك مت در جمه ري اوالمی ايران و نقش واليهت امهر در اداره جامعهه و

، الزم اوهت کهه يكهی از    باشهد  میل ق ا بر عهده مقام عیماي واليت اينكه م ئ ليت ررمانده ک

پيروي و در چارچ ب تدابير و رهرامين ررمانهده کهل قه ا و مقهام معیهم       "مبانی دو  ر نیامی 

 .ص رت روشن ذکر گردد. اوامر و دو  رات مقام معیم رهبري مار   قان ن اوت هب "رهبري

 چنهين   وت در جهت اداره ام ر يوان يا وازمان و ههم هاي نیامی الزم ا مبانی دو  ر در وازمان

هاي مار  ، مه اردي جههت    ررماندهی به رده مراتب و   همح له از طرف  هاي مأم ريتانجام 

اجرا ابالغ ش د. که ممكن اوت شفاهی يا ک بی باشد که به اين مه ارد ابالغهی دوه  ر نیهامی     
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راد جمعهی بهه انجهام و يها خه دداري از      م زم واخ ن ار درواقعو دو  ر نیامی  ش د میاطال   

هايی اوت که براي وص ل به هدف تعيهين شهده يوهان ضهروري تشهخيص داده       انجام رعاليت

 .ش د می

 ههاي نیهامی و    ههاي دينهی باي ه ی حهاوي ارزش     عالوه بر تبعيهت از ارزش  هاي نیامیدو  ر

 ررهنوی نيز باشد. 

 کهه  مبهانی  . عیم ررماندهی کهل قه ا باشهد   مرابق با م ازين شرع مقدس اوالم و ررامين مقام م

 عبارتند از:   ر هدو  ر بايد از آن ورچشمه گر در پايه و منبع عن ان به

هاي نیامی که در نیام مقهدس   هاي آن م ت يا نیام حك م ی و به تاوی از آن ارزش ارزش (1

 هاي اوالمی اوت. جمه ري اوالمی ايران ارزش

 .خ رد میها رقم  م ئ ليتها و  : در راو اي اهداف، نقشها ونت (2

 تكاليف: دو  ر بايد جهت اداي تك يف باشد. (3

مشروعيت: قان نی و حق قی به دن )در راوه اي تحقهق اههداف قهان ن اواوهی و حقه           (4

 قضايی(  

 و مهارتی باشد تا مقب ل بش د. اي حررهمقب ليت: يعنی دو  ر بايد در راو اي منارع م ی،  (1

  و اجرا نمايد. يردعقاليی ب دن: عقل و يم آن را بسذ (6

د باشد. انجام دو  ر وبب تحقق ت ان می مأم ريت: يكی از منابع اص ی هر دو  ر مأم ريت (7

 .ش د می مأم ريتروالت و وظايف 

 هاي الزم براي اجراي دو  ر   : وج د او عداد و پ ان يلاي حررهقاب يت  (9

 ص رت کامل. هرضاي ررماندهی يا رضاي اطالعات: اعمال ررماندهی ب (8

گنجانده و  ..ها و ان یارات و. ه نيازها، قاب يتهم آنوند مادر که در  عن ان بهمرجع:  نامه ئينآ (11

 آم زش داده ش د. 

ها و باورهاي دينی ايهن مباحهث نيهز اضهاره شه د. )رهرامين حضهرت امهام          برمبناي ارزش (11

 واليی ب دن(  -و ررماندهی معیم کل ق ا (ع يه اهلل رحمت)خمينی

ها مغايرت پيهدا کهرد    ب دن چه مالکی وج د دارد و اگر عقالنی ب دن با ارزشبرابر عقالنی  (12

 تك يف چي ت؟

در اجهراي   تهأخير قان نی ب دن خ ب اوت اما برداشت ما از قان ن م فاوت اوت و م جب  (13
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 که امكان برروی آن وج د ندارد. درزمانی ويژه به. ش د میدو  ر 

 د.عقاليی و قان نی باش دو  ردهندهاز زاويه  (14

 تبعات قان نی عدم اجراي دو  ر را قيد کنيم. (11

 ق انين ق ه قضاييه بياوريم.  در ومبانی را محكم تدوين نماييم  (16

 مبانی دينی شامل قرآن و ويره معص مين  (17

انقههالب  کبيههر رهبههرمبههانی حكهه م ی شههامل قههان ن اواوههی، رهنم دههها و تههدابير       (19

( العهالی  مدظ هه )اي حضهرت امهام خامنهه   و مقام معیم رهبري و ررمانده کل قه ا   (ع يه اهلل رحمت)اوالمی

 باشد.

نيروههاي   مأم ريهت هها، روهالت و    مبانی وازمانی شامل ق انين و مقررات حاکم، دک هرين  (18

 و راهبردهاي ابالغی و... ها وياوت وم  و 

ه بها اداره امه ر   و روش جهاري و دوه  راتی کهه در رابره     مشی خطها،  ک يه تدابير، ابالغيه (21

ررمانهدهی در نيروههاي    مراتهب  و  ه ه مح لهه از طهرف    هاي مأم ريتيوان/وازمان در انجام 

 انضباطی نيروهاي م  و(   نامه آئين 3گردد )ماده  م  و صادر می

هايی که براي وص ل به  م زم واخ ن ارراد جمعی يوان به انجام و يا خ دداري از انجام ک يه رعاليت (21

 انضباطی(  نامه آيين 6ماده  1 )تبصره .ش د يوان ضروري تشخيص داده می شده تعيينهاي  هدف

در رابرهه بها اداره    هاي نیهامی بايهد اول  دو  رآيد که  به نیر می آمده عمل بههاي  با بررویبنابراين 

 مراتهب  و  ه ه مح لهه از وه ي    ههاي  مأم ريهت در رابره با انجام "دوم ام ر يوان يا وازمان باشد.

براي انجهام يها عهدم انجهام      آور الزامو م ررماندهی صادر و به مجريان يا مخاطبان ابالغ شده باشد.

يوان  شده نييتعهاي براي وص ل به هدفچهارم  مح له ت وط کارکنان جمعی باشد. هاي مأم ريت

برروی مرالعهات صه رت گرر هه بهر روي اوهناد و م ه ندات ارزشهی،         با جهيدرن  ضروري باشد.

و ج  ات خبرگی اعضاي کارگروه تحقيق، در قالب جدول زير تنیيم و ارائه  نیران صاحبنیرات 

 گرديده اوت.
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 نظامي در تحقيق پيرامون مباني دستور شده آوري جمعبررسي مستندات و نظريات  :8 جدول 

 اسناد ورهايبررسيمبانيدستحوزه
مصاحبهاكتشافي

 نظرانصاحببا
جلساتخبرگيكارگروه

 داناتتحقيقدرحضوراس

 ** * شرع

 * *  عقل

 * * * قانون

 * * * سازمانمأموریت

  شناسي روش
و وه دليهل عمهده   م ردي انربا  دارد  ه  ايتحقيق زمينه روشبا  و باشد میاز ن ع کاربردي اين تحقيق 

و پهرداخ ن بهه تح يهل محهيط بهراي آن       آينهده  ونواه به گذش ه، حال ،  هئبه م  ژرف ونواه دقيق  ازجم ه

براي رويدن به هدف تحقيق اين وؤال که مبانی دو  ر نیهامی چي هت؟ مرهرح     رو ازاين .ت ان برشمرد می

ر، بههاالت ورلشههكري ودر درجههه وههازمانی کارکنههان شههاغل در مشههاغل ررمانههدهی  ازآنجاکهههشههده اوههت. 

انهد و بهه عبهارتی در طه ل زمهان      دار به ده عهدهنيز  هاي پايين ررماندهی  ررماندهی را از رده مراتب و   ه

بهه   جامعهه آمهاري   عنه ان  بهاند، هم در م ند صدور دو  ر قرار داش ه گاهی وخدمت، در م قعيت مجري 

 71، نم نه آماري به تعهداد  ل ک کرانررم  او فاده از با و اندان خاب شده نفر 311تعداد برآورد شده معادل 

ه ديه تعيهين گرد هاي مخ  ف نيروههاي م ه و    براي وازماننفر به روش هدرمند ن بی  311نفر از مجم ع 

 اوت.

، کارت برداري ريشو در ابزار گردآوري اطالعات از  ميدانی و اي ک ابخانهاز روش  گردآوري اطالعات براي

نفر با يازده تشريحی  ص رت به م ردنیراص ی وؤال مصاحبه  در که مصاحبه و پروشنامه او فاده شده اوت

ادبيهات   اخهذ و در صه رت گرر هه و نیهرات آنهان     مقام( ) باالتر شاغل در مشاغل ورلشكري و کارکنان از

پانزده اب دا نیر  رتبط با م ض ع طرح و درمنامه وؤاالت  در مبحث پروشوسس  .ه اوتتحقيق او فاده شد

  .ان خابی اروال تا با ررصت کاری به آن پاوخ دهند دهندگان پاوخخبرگان اخذ و وسس براي نفر از 

شهده   گيري بهرهی نیران صاحبباال بردن اع بار مصاحبه از نیرات  ورو کيفی و ياين تحقيق براي ارتقا در

 نیرات وهازنده و  ررماندهی در زمينه م ض ع تحقيق داراي ويژه بهها تجارب عم ی  که عالوه برداش ن وال

وج د  تا قرارگرر هبازنوري  ت وط م خصصان م رد ارزيابی و شده طرحوؤاالت ب دند. ضمن اينكه اثرگذار 

  .برطرف گردد ناروايی وهرگ نه ابهام 

روايی )پايهايی( وهؤاالت   ونجش  منی ر به شده دادههاي  ترابق پاوخ طرح وؤاالت وبا  در پروشنامه تحقيق

را  نامهه  پروشبا او فاده از طيف ليكرت وؤاالت  SPSS19 و EXCEL ارزارهاي نرمو ت وط  گيري اندازهرا 

شهده   گيهري  انهدازه آلفهاي کرونبهاخ    گيري اندازهبا او فاده از روش  و وتح يل تجزيهبه داده عددي تبديل و 
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از تعداد  گيري هبهرنامه تحقيق، از يک آزم ن مقدماتی با  براي آزم ن روايی پروشبه اين ص رت که  .اوت

 4و اد کل نيروهاي م  و و دانشواه عالی دراع م ی،  باالي ردهنفر از م ئ لين  4 از خبرگان شامل نفرپانزده 

نفهر از   3نفر از خبرگان و اد کل وساه پاوداران انقالب اوهالمی و  4و اد کل آجا،  باالي ردهنفر از م ئ لين 

در مشهاغل ورلشهكري و بهه بهاال،      و وال خدمت داشه ه  29 و اد ناجا که هر يک م جاوز از نیران صاحب

نفهر   4و ينفهر دک هر   11نمايند او فاده شده اوت. ورو تحصيالت نم نهه ان خهابی شهامل     می وظيفه انجام

 ازبين گروه نم نه ر   که بخشهی   شده ت زيعهاي  نامه هاي حاص ه از پروش پاوخ باشد.کارشناس ارشد می

قرار گررت کهه ن يجهه    وتح يل تجزيهم رد  شده مررحارزار  نرمبا او فاده از ادند دیم نم نه را تشكيل جامعه

( 6/1شد با ت جه به اينكه اين عدد از ضريب او اندارد يعنی ) 922/1آن يعنی ضريب آلفاي ک رنباخ معادل 

 پروشهنامه و  وهؤاالت جامعه نم نه به  يقرار گررت. پاوخ ک يه اعضا تائيدتر اوت لذا روايی آن م رد  بيش

 کند. نامه تحقيق را تائيد می ک ی پروش در روايی نهايی و 948/1نباخ معادل ورضريب آلفاي ک

 ههاي  روش ازشهده اوهت و   انجهام   ره    آمهاري  ارزار نرمبا او فاده از  و روم نم دارها  داده وتح يل تجزيه

هها،   آمار او نباطی )آزم ن تفاوت ميانوينو  (...آمارهاي ت صيفی )رراوانی، درصد، ميانوين، انحراف معيار و

در تح يهل و تف هير ن هايج تحقيهق     ( دوبُعديو تح يل واريانس و رگروي ن و جدول  tset–t، آزم ن 2خی

جامعهه نم نهه    نیهران  صهاحب به لحاظ ونجش بها  نيز  مح  اي وتح يل تجزيه درنهايت و.ه اوتاو فاده شد

 .ی تائيد گرديده اوتص ري و مح  اي ازلحاظاوت و  گررتص رت 

 هاي تحقيق يافته ها و داده وتحليل تجزيه
 ينفهر از اعضها   پهانزده  تحقيق پهس از انجهام آزمه ن مقهدماتی بها اوه فاده از       در اين: هاي آماري يار ه

 زيهع و پهس از   ن خه پروشنامه به اعضا  جامعه نم نه ت 71نم نه در مرح ه دوم، تعداد  جامعه نیر صاحب

به  ها وؤال قالب درنیامی  ياهمبانی دو  ر هاي مؤلفه وها  اب دا هر يک از شاخصدر دريارت شد. ، تكميل

به هريک  شده دادههاي  پاوخ در مرح ه اول. بدين ترتيب اند گرر هقرار وتح يل تجزيه تفكيک م رد ارزيابی و

 ،دامنهه  ،واريهانس  ،با تعيين ميانوين، ميانه، انحراف معيار شده مررح ارزار نرمنامه به کمک  پروش ها وؤال از

پروشهنامه   وؤاالتوسس تح يل ت صيفی مرب ط به هريک از  مشخص و وؤال حداکثر ارزش هر حداقل و

 . تدوين شده اوتدنبال آن ه ب

مبهانی   هاي مؤلفهمرتبط با هر يک از  وؤاالت هاي حاصل از پاوخ ميانويندوم با مشخص نم دن  مرح ه در

 .گرديده اوتمشخص  لفهؤهاي هر م الزم به ت زيع اوت ويژگی. اند شده وتح يل تجزيهنیامی  هايدو  ر

مرب ط به مبانی بدين طريق عمل شهده اوهت    هاي مؤلفهمرح ه دوم براي آزم ن رد و يا قب لی هريک از در 

0)صفر  يهکه ررض
) يهررض ررض مقابل يا عن ان بهآن ررضيه نخ  ين  و منی ر مخالفررضيه  عن ان به( 
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 1 ) از عبهارت مهؤثر به دن و تأثيرگهذاري      وهؤاالت تمهامی   اوت.با ت جه به اينكه در شده گرر هدر نیر

تأثيرگذار تكيه داش ه  هاي گزينه بر دهندگان پاوخ، نیرات مؤلفهبراي قب لی هر  دباي او فاده گرديده اوت می

 گزينه ارزشی خي ی کهم، کهم، م  وهط، زيهاد و خي هی زيهاد       1نامه حاوي  پروش وؤاالتباشد. هر يک از 

 ازک رنبهاخ، بهه هريهک     عم يهات آمهاري نیيهر محاوهبه     واير براي انجام عم يات آزم ن و که باشد می

بهه يكهی از    دهنهده  پاوهخ تع هق گرر هه اوهت. اگهر      1، 2، 3، 4، 1کيفی به ترتيب معادل ارزشی  هاي گزينه

 مؤلفهه عهدم تهأثير    دال بهر  شده مررح وؤالبدان معنی اوت که  ،هاي کم و خي ی کم پاوخ داده باشد گزينه

. باشد می م ردنیر مؤلفهخي ی زياد حاکی از تأثيرگذاري  و زيادهاي  برعكس ان خاب گزينه ب ده و م ردنیر

بنابراين  ؛باشد مرب طه می وؤالبه  دهنده پاوختفاوتی  ينه م  وط، گزينه باالنس يا تعادل و يا بیيا گز 3گزينه

يعنهی حكهم بهه     ،پاوهخ داده باشهد   3ميانوين به عهددي بهاالتر از    ط ر به دهنده پاوخگفت که اگر  ت ان می

زيهر در نیهر    صه رت  بهه  ها مؤلفهمقابل آن براي تمامی  يهصفر و ررض يهررض داده اوت. مؤلفهتأثيرگذاري 

 اوت. شده گرر ه
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 باشد(  می ها مؤلفهبا هريک از  در رابرهنم نه  از جامعههاي حاص ه  پاوخ نمايانور ميانوين )ت جه:  

هاي اعضاي جامعه نم نهه   ميانوين عددي پاوخ بدين ترتيب ادامه يار ه که اب دا ها مؤلفهررآيند انجام آزم ن 

 بهر تعهداد   آمهده  دوهت  بهه ههاي   با تق يم مجم ع ميانوين و ش د میمحاوبه  مؤلفهمرب ط به هر  وؤاالتبه 

 .دگرد نيز مشخص می م ردنیرر م غي ميانويننیامی، ي اهمبانی دو  ر م غيرهايهر يک از  وؤاالت

هاي دو  ر نیامی در ورو نيروهاي م  و جمه ري اوالمی ايهران  مبانی و مؤلفهپاوخ وؤال تحقيق:  براي

هاي م  و عبارتند ورهاي الو ي دو  ر نیامی در ورو نيمبانی و مؤلفهکدامند؟ اين ررضيه مررح شد که: 

 مأم ريت. 4. قان ن، 3عقل، . 2. شرع 1از 

ها، به  نم نه به پروش جامعه نفر 71هاي داده شده از و ي  ميانوين پاوخها، نی و مؤلفهبراي آزم ن اين مبا

 شهده  گهردآوري اطالعهات   ،انحهراف معيهار مرب طهه    با تعيهين واريهانس و   مشخص و SPSSارزار نرمکمک 

 ههاي  بهه وهؤال   شده دادههاي  ميانوين پاوخزير و ره برابا محاوبه . گررت قرار وتح يل تجزيهو  م ردبرروی

از و ي جامعه نم نه با اح  اب انحراف معيار و ضريب اطمينان او اندارد در ناحيه بحرانی يا رد  م ردنیر

ههاي   شهدند کهه بها ت جهه بهه ضهريب اطمينهان        تائيدمشخص  درصد 81ضريب اطمينان  باند و قرار نورر 

 ياهالوه ي دوه  ر   ههاي و مؤلفه عن ان مبانی هب مأم ريت، قان ن، عقلشرع،  ت ان گفت که می آمده دوت به

 گردد. نیامی مح  ب می
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 ناحيه رد و يا ناحيه بحرانی 
2

.
: 






n

R=  

n
R


  2.:  

 هاي الگوي دستور نظامينتايج آزمون مباني و مؤلفه: 3جدول

و  مبااااا   

 ه مؤلفه
 ضریب اطمین ندرصد  Mean Std.dev می  گین هر پرسش ه  شم ره پرسش

3285/485/4894/098شرع

عقل

584/4

23/4552/098 5953/4

3083/4

قانون

3483/4

83/4544/098 3844/4

3377/4

5444/444/4353/098مأموریت

 

 دستور در نيروهاي مسلح ج.ا.ا.الگوي :  8شکل 
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 شنهاديپگيري و  تيجهن 

 گيري: نتيجه -الف

اين تحقيق با برروی تاريخ ه، نقش و اهميت دو  ر نیامی، م  ندات ط ري که بيان شد در  همان

اوهالمی   رهبهر کبيهر انقهالب    ههاي  قرآن، احاديهث، ررمهايش  شامل ارزشی نیام جمه ري اوالمی 

ررمانههده معیههم کههل قهه ا حضههرت امههام    هههاي و ررمههايش (اهلل ع يههه رحمههت)امههام خمينههیحضههرت 

باطی نيروهاي م  و ب  ر ورود ضنامه انو م  ندات قان نی، ق انين عادي و آئين العهالی(  )مدظ هاي خامنه

در اين  شد.ه يت خ د دو  ر تشريو و تف ير  عن ان بهبه بحث را رراهم و در ادامه دو  ر نیامی 

 درنهايتکه  قرار گررت م ردبررویدو  ر نیامی هاي الو ي و مؤلفه تحقيق مباحثی از قبيل مبانی

 81ضريب اطمينهان  با  آمده دوت بهچارچ ب مفه می تحقيق گرديد. با ت جه به ن ايج  ارائهبه  رمنج

نیهامی   ردوه   الوه ي  چهارگانهه  هاي و مؤلفهمبانی  عن ان به مأم ريت و قان ن، عقلشرع، درصد 

در نيروههاي م ه و   ش د که الو ي دو  ر نیهامی   ن يجه گرر ه میاوت. لذا  قرارگرر هم رد  تائيد 

در ايهن  کهه  ( مأم ريهت قهان ن و  ، عقهل ، شرع) شاملهايی و مؤلفهجمه ري اوالمی ايران از مبانی 

بايد در صدور دو  ر رعايت و  اوت و ارائه قابلاند به شرح شكل زير قرارگرر هتحقيق م رد تائيد 

 ش د.  تبعيت 

 پيشنهاد: -ب

مديران نيروهاي م  و جمه ري اوالمی ايران با تكيه د ررماندهان و ش می پيشنهادبنابراين 

 به هرين  تا نمايندو صدور دو  رات اقدام  گيري تصميمدر  شده مررحهاي بر مبانی و مؤلفه

 ن يجه به دوت آيد.
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 فهرست منابع
 مجيد قرآن. 

 9، 1ن ر، ج د،  فهيصح ،(اهلل ع يه رحمت) خمينی امام حضرت. 

 (العالی مدظ ه) ايخامنهامام  حضرت رهبري معیم مقام.  

 منابع فارسي -

 اوالمی جمه ري م  و نيروهاي انضباطی نامه نييآ.  

 21/17/98 م رخ/22/41/1321 شماره به. م.ن.ك.س وب دجه و برنامه طرح معاونت يهابالغ.

 ،مقاالت مجم عه، (1391) ويد احمد. خاتمی ، 

 و ريرزی  برنامره  عملیرات، مركرز   ريزی طرح"، (1393)وهساه،   و اد و یررمانده دانشكده 
  .ال الم(   )ع يه ح ين امام ، تهران، دانشواه"یدرسهای  كتاب تألیف

  ،قم، ان شارات بيدار ، 1 ،2ج د ، "تفسیر القرآن الکريم" ،(1369)صدرالم الهين 

 صدرا ، قم، ان شارات"النبی سنن"، (1361)محمدح ين، عالمه،  طباطبايی. 

 و پژوهری، الزامرات   آينرده ، راهبری نگرش ماهنامه"، (1396) آذر، ، ح يننژاد عصاريان 
 .96و 91 هش م، شماره ، وال"الگوها

 (1321) االن ار،. بحارمحمدباقر، مج  ی عالمه   

 الملرل  برین  روابر   و ایالق همايش"  ،(1363) ماه آبان 18 و 19 .اکبر ع ی ،خانی ع ی"، 

  .تهران دانشواه

 دانشهواه  ان شهارات  و چها   ، تههران، م و هه  "اسالم خيتار" ، (1367)، اکبر ع ی، یاضير 

 تهران، 

  قمدار الك ب ،  ،"قاموس قرآن"  (1367)،اکبر ع یقرشی، ويد. 

   ،وی بررسر ی برا هايی استراتژی نيتدو"، (1394)گروه مرالعاتی دانشواه عالی دراع م هی 
 "توسعه سوم و اول، دوم برنامهی اجرا در .ا.ا.ج دول ی كارآمد

 تنیيم تهران، م و ه ،" اهلل علیه رحم ) یمینی امام ديدگاه از ارتش"، (1393)،يمرندي، مهد 

  .اول چا  ،(اهلل ع يه رحمت)خمينی امام آثار نشر و

 صدرا ، تهران، ان شارات"یاسالمی نیب برجهانی ا مقدمه" ،(1369) ،ی، مرتضيمرهر. 

 


