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 مقدمه
 یشناخت جامعه(. در بینش 251: 1331کارزار و کشتار )دهخدا،  پیکار، جنگ در لغت یعنی نبرد،

ها و باورهای دینی و ایدئولوژیک با  اعتقاد ،یریپذ جامعه، روند یگروه درونفرهنگ جامعه، روابط 

ها  گردد. در گرایش مارکسیست  دیگر نهادها موجب افزایش یا کاهش گرایش جوام  به جنگ می

اند که برای  تعریف کرده داری یهسرمارقابت بین کشورهای  یرناپذ اجتنابو   ی حتمی جنگ را نتیجه

ی ارزان و مرغوب با  استعمار کشورهای ضعیف، دسترسی به بازارهای جهانی و کسب مواد اولیه

ت یعنی جهاد در لغ است. شده مطرحکنند.ولی در اسالم این موضوع در قالب جهاد  یکدیگر نبرد می

در اصطالح جهاد را به بذل جان و مال با هدف با  بردن و  (22: 1113راغب اصفهانی، جهد )

گرایشات فوق  (.83-12: 1112است )عاملی،  شده یانبی شعائر دینی  اعتالی کلمه اسالم و اقامه

وَلِیُّ اللَّهُ ی ح :  جبهه ی ح  و باطل در حیات بشر گردیده است. دو جبهه یریگ شکلمنجر به 

اند و بیرون  خداوند دوست کسانی است که ایمان آورده .النّورِی الَّذینَ آمَنوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ

 ی باطل: جبهه .(258کند )بقره:  روشنایی هدایت می یسو بهها )کفر(  آورد ایشان را از تاریکی می

و آنان که کفر ورزیدند دوستانشان گردن  یُخرِجونَهُم مِنَ النّورِ.وَالَّذینَ کَفَروا أَولِیاؤُهُمُ الطّاغوتُ 

 (.258، ها )همان تاریکی یسو بهآورند کافران را از روشنایی   کشانند آن طاغوت را بیرون می

جنگ سرچشمه  داند و معتقد است:  می برجهانجنگ را یکی از مظاهر قانون حاکم  1هراکلیتوس

وجود است، قانون همگانی است و بنابراین بیدادگری نسبت و ضرورتی ی فرمانروایی  و زائیده

 (. 33-12: 1332ماند )خراسانی،   است که هستی بی آن پایدار نمی

از  متأثرسازد  یک پدیده که عزت و ذلت یک جامعه را محق  می عنوان بهموفقیت در جنگ 

ی  حوزه نظران صاحب. باشد یمی و ... ی عال فرماندهی، روحیه ایمان، انگیزه، ازجملهعوامل متعددی 

های آفندی و ایجاد میل به پیروزی،  جنگ و دفاع بر این باورند جهت اجرای صحیح تاکتیک

بسزایی  یرتأثهای دینی و اخالقی که ریشه در اعتقادات نیروها دارد منب  عظیم قدرت بوده و  ارزش

 زم  یریپذ انعطافاخالقی با ایجاد روحیه و انگیزه و  های دینی و در اجرای آن دارد؛ زیرا ارزش

 .(11:1383، یقادر خواهد بود میل به پیروزی در زمان و مکان مناسب را ایجاد نماید )حسین

در صبحگاه مشترک و مراسم تحلیف  (یالعال )مدظلهیا خامنهامام در این زمینه با توجه فرمایشات 

به نیروی انسانی مؤمن را  اتکابیشترین   جمهوری اسالمی یندفرما یمدانشجویان دانشکده افسری که 

                                                           
1
 Heraclitus 
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امروز هم این رویکرد وجود دارد که قدرت دفاعی کشور بر  و فداکار و ایثارگر معطوف کرده است.

واقعیت  (.25/21/11العالی(، دظله)مایه ابزار محور )امام خامنهن شده یطراحنیروی انسانی  ی یهپا

عملیات آفندی و پدافندی به وقوع پیوست که  382این است که در طول هشت سال دفاع مقدس 

عملیات کوچک و بزرگ، حضور مستمر و پررنگ در  322ارتش با شرکت در بیش از  نیروی زمینی

خود بر روند عملیات مختلف و کسب  یرگذارتأثو  کننده یینتع داشته و نقش تحمیلیجنگ 

شمار را به اثبات رسانیده است و پس از جنگ و قبول قطعنامه، رزمندگان این نیرو  ی بیها پیروزی

دست از تالش و کوشش در راستای حفظ آمادگی خود و امنیت داخلی برنداشته و با حضور در 

های جدید و ترسیم  ه پاسداری از تمامیت ارضی کشور پرداخته و با فراگیری آموزشبمناط  مرزی 

مقدس در  از تجارب دفاع یریگ بهرههای نامتقارن آینده همواره با  راستای جنگ د دردکترین جدی

، (یالعال )مدظلهیا خامنه)امام  خود در مقابل تهدیدات آینده بوده است  پی رشد و افزایش توان رزمی

25/21/11.) 

سال دفاع   1در طول  یرگذارتأثیکی از نیروهای  عنوان بهبا  نزاجا  یادشدهلذا با توجه به مطالب 

سال دفاع مقدس  1دینی بر اصول جنگ در طول  یها ارزش یرتأثمقدس جهت انجام بررسی میزان 

 احتمالی آینده در نظر گرفته شد.   یها جنگو 

 ی زهیباانگیک نیروی کارآمد و یک نیروی  عنوان بهاهمیت این تحقی  در مورد نیروی زمینی 

و  (علیهاهللرحمه)خمینی های حضرت امام بر اساس گفته توان یمرا  دینی و الهی در طول دفاع مقدس

در کتاب  (علیهاهللرحمه)ن نمود. امام خمینییتبی (یالعال )مدظله یا خامنهحضرت امام  مقام معظم رهبری

حوادث نوک پیکان حوادث   : نیروی زمینی قهرمان که در حقیقت در تمامیفرمودندصحیفه نور 

و استوار خویش را در دفاع از  یرناپذ شکستی راستین و  چهره ح  بهی دشمن بوده،  ناجوانمردانه

(. نیروهای مسلح 38-33: 1333 ،(علیهاهللرحمه) امام خمینیی کشورمان نشان داد ) ستردهگمرزهای 

ی بسیار مهم و ارزشمند هشت سال دفاع مقدس هستند که باید  ایران دارای تجربه  جمهوری اسالمی

در جم   (یالعال )مدظله یا خامنهو استفاده قرار گیرد )امام  یموردبازنگرهمواره  بها گران ی این تجربه

 یرتأثين تحقیق با دو هدف عمده: بررسی ا. (13/21/1331  ،فرماندهان ارشد نیروهای مسلح

های دينی و  ارزش یرتأثدر دفاع مقدس و بررسی بر اصول جنگ های دينی و اخالقی  ارزش

تحقیق اين  یها سؤال است. شده انجامی نزاجا  های آينده در جنگبر اصول جنگ اخالقی 

 :تحقیق شامل موارد

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21
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 داشت؟ یریتأثنزاجا چه  بر اصول جنگدر دفاع مقدس  های دينی و اخالقی ارزش(8

 یریتأثنزاجا چه  بر اصول جنگهای آينده  در جنگ های دينی و اخالقی ارزش( 2

نی و اخالقی بر اصول جنگ نزاجا در دفاع مقدس های دي ارزش :فرضیه اول خواهند داشت؟ 

 .داشته است یرتأث

 .دارد یرتأثهای آينده  های دينی و اخالقی بر اصول جنگ نزاجا در جنگ ارزش: فرضیه دوم

 نظری مباني

 شناسيپیشینه 

 ای جدیددد در بدداب اصددل دهددم جنددگ؛ نظریدده( در تحقیقددی بددا عنددوان 1332معددین وزیددری )

پایه و شالوده علم و هنر جندگ  ، به بررسی اصول جنگ پرداخت و اعالم نمود، گانه جنگ اصول نه 

 درپدی  پدی  آزمایشدات و نتیجه تجربیات و  شده ارزیابینظامی  های نظریهرا که شامل عصاره قوانین و 

عملیات نظدامی قدرون گذشدته و     های ریخته شده و میراث باشد و حاصل خون جنگ می های صحنه

هدر کشدوری بدر مبندای     لدذا،   .اندد  نموده گذاری نامد، تحت عنوان اصول جنگ رون حال به شمار می

اسدت کده در عملیدات      از اصول جنگ دارد، برای خود اصولی چند را پذیرفته هرکدامتعریفی که از 

 .دهد قرار می مدنظررا  ها آننظامی برای نیل به پیروزی، 

 آیندده  به نسل ال فرهنگ ایثار و شهادتهای حفظ و انتق راهبه بررسی  ی( در تحقیق1332افشار )

مطبوعات و وسدایل صدوتی و    رادیو و تلویزیون و ازجملههای گروهی  رسانهپرداخت و اعالم نمود 

در تبلید  و تدرویج بسدیاری از باورهدا و      تدوجهی  قابلتوانند نقش  رسانی نوین می تصویری و اطالع

 .های فرهنگی داشته باشند ارزش

سدالمت سدازمان از    های اخالقی مؤثر در ارزش( در  تحقیقی با عنوان 1332نصیری و حسینی )

های اخالقی مؤثر در سالمت سدازمان، بدا روش    بررسی ارزش باهدف، ( السالم لیه)ع منظر کالم معصومان

اسدت  پرداختند. نتایج تحقی  ایشان نشان داده  ( السدالم  )علیه  کالم معصومان  توصیفی د تحلیلی به مطالعه 

 .بخشد ای، سالمت سازمان را ارتقا می ، اخالق فردی و حرفه( السالم )علیه منظر معصومان که از

امدا   اندد  پدژوهش کدرده  و اصدول جندگ   های دینی و اخالقی  ارزشمحققان زیادی در خصوص 

. دینی و اخالقی بر اصول جنگ انجدام دهندد   یها ارزش یرتأثپژوهش کاملی در مورد یک  نتوانستند

 یرتدأث مقدس و بررسدی   در دفاعبر اصول جنگ های دینی و اخالقی  ارزش یرتأثبررسی  منظور بهلذا 

 این مطالعه انجام پذیرفت. ی نزاجا  های آینده در جنگبر اصول جنگ های دینی و اخالقی  ارزش
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، ی دفداع مقددس، جندگ آیندده     حدوزه  چهدار در این بخش از نوشتار با توجه به موضوع تحقی  

گدردد تدا نقدش     مختصدر تشدریح مدی    صدورت  بده های دینی و اخالقدی   و ارزش گانه جنگ اصول نه

 ی دفاع مقدس و جنگ آینده قابل تبیین و توصیف باشد. های دینی و اخالقی را در حوزه ارزش

تفاوت میان جنگ و دفاع تفاوت در معنا و مفهوم آن است، نه در شدکل ظداهری و   : دفاع مقدس

بنابراین دفاع و جنگ به لحاظ شکلی و ظداهری   مل یکی هستند.اقدام و ع ازلحاظ چراکهعملی آن، 

جلدوگیری از تحمیدل    اما به لحاظ ماهیتی جنگ برای تحمیل اراده و دفاع برای ،هر دو جنگ هستند

 ی مقابلده در برابدر آسدیب و تهدیددی کده بدرای       . دفاع عبارت است از وظیفهردیگ یماراده صورت 

جان، مال و ناموس مسدلمانان دفد     وجود دارد و باید آن را از  ی اسالمی ساحت دین خدا یا جامعه

 داشدتند بارها بر این نکته تأکیدد   (علیهاهللرحمه)امام خمینیحضرت   .(31-15: 1313، نسب رستمی) کرد

 سدر جندگ  تهاجم کرده اسدت، مدا بدا کسدی      ست که به ما دفاعی است و این دشمن ا ما که: جنگ

-رحمه)خمینیم و تن به ستم بدهیم)امامتوانیم در مقابل تجاوز دشمن بعثی ساکت بشینی  نداریم اما نمی

 .(11-13: 1333 صحیفه نور، (علیهاهلل

ی آن عمدل   هر عملی در زندگی متکی به اصولی است کده بدرای رسدیدن بده نتیجده      :اصول جنگ  

رود خارج از شدرح بدا  نبدوده و      اصولی که در جنگ به کار می ناگزیر باید از آن اصول پیروی کرد.

ثابت کدرده   زمان تاکنونهای ناشی از آن است. از گذشته  بررسی علل موفقیت و یا شکست متکی به

و  تغییدری ننمدوده   افدزار  جندگ ترقی و اختراعات در تکنیدک و تاکتیدک    هرگونهکه اصول جنگ با 

 توان چندین بیدان نمدود: اصدول جندگ      خالصه اصول جنگ را می طور به ،پابرجاستهمیشه ثابت و 

تعداد قواعد کلی که هدایت نبرد را بده عهدده دارد و یدا اصدول جندگ حقدای         کعبارت است از ی

هدا در بده دسدت آوردن     آن مدؤثر و  موقد   بده دان نبرد بدوده و کداربرد   یهستند که حاکم بر م  مسلمی

 .(18-11، 1332)معین وزیری،  ت و پیروزی اثر قاط  داردموفقی

از اصدول جندگ دارد، بدرای خدود اصدولی چندد را        هرکدامهر کشوری بر مبنای تعریفی که از 

هیچ کشدوری  . دهد قرار می مدنظررا  ها آناست که در عملیات نظامی برای نیل به پیروزی،   پذیرفته

« اصدل »تواندد نفدی کندد چدون      کند، یعندی نمدی   ی نمیدر جهان، اصول جنگ کشورهای دیگر را نف

تواند تعریف دیگری برای آن منظور نماید. مفاد و محتوای تعریف اسدت   اما می باشد، می ییرناپذیرتغ

توسط آن کشدور،   شده انتخابهر کشور را در مورد هر یک از اصول جنگ  که نیت و تعبیر و منظور

 .  (21-22، 1332)معین وزیری،  نماید تعیین و روشن می

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=51359
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  جدای  بده اصول جنگ حقای  مسلّمی هستند که حاکم بدر جریدان جندگ بدوده و بده کدار بدردن        

عبدارت   اصدول جندگ  د. فرماندهی و هدایت و موفقیت عملیات تأثیر بسزایی دار نظر اعمالدر  ها آن

ذیر بدوده و بده کدار بدردن     که در هر دوره از ادوار تاریخ جنگ تغییرناپد  دائمی از بعضی قواعد است

 (.115، 1313رسولی، ) پیشرفت و پیروزی سرداران بزرگ عالم شده است باعث ها آن

معدروف اسدت و    گانده  نهو پذیرش ارتش جمهوری اسالمی که به اصول  موردقبولاصول جنگ 

خاتمه جنگ مورد  منط  و نظری، پس از  ازلحاظچه در هشت سال دفاع مقدس و چه  ها آنهمگی 

 .دهند یمو اجرای جنگ را ارائه  یزیر طرح، راهنمایی کلی اند قرارگرفته دیتائ

جهدانی در مراکدز    شدده  یرفتده پذاصدول   عنوان بهنزاجا که در حال حاضر  موردقبولاصول جنگ 

 شامل:   شود یمآموزشی تدریس 

 .اصدل 3. اصل غافلگیری 5. اصل مانور 1در قوا ییجو صرفه.اصل 3. اصل تمرکز 2اصل هدف .1

 .(1-1، 1318،سنبلی) . اصل آفند3اصل وحدت فرماندهی  .1. اصل سادگی 8 ینتأم

ها کالسدیک و   است. شکل جنگ ییریافتهتغها  ی گذشته، شکل جنگ طی چندین دهه: جنگ آینده

دیگدر   که یطور بهها به سبکی که در زمان جنگ سرد در جریان بود متحول گردیده  جنگ بین دولت

 سدا ران  جنگدر قالب  یردولتیغها بازیگران  آن یجا بهها نیستند و  ها مجری انحصاری جنگ دولت

آلوین تافلر معتقد است درگیری اصل قرن بیست و  ..اند شدههای چریکی وارد صحنه  محلی و گروه

ج دوم بین تمدن موج سدوم )اطالعدات و ارتباطدات( بدا مدو      جانبه همهیکم نوعی درگیری عمی  و 

تافلر شروع جریان موج سوم بدا   ازنظرباشد.  های صنعتی( و موج اول )انقالب کشاورزی( می )تمدن

تدوان آن را اولدین    جنگ آمریکا علیه عراق )به حمایت کویت( و با نام طوفان صحرا آغاز شد که می

           دندام بدر    ی مدوج دومدی   کهنده   مدوج سدوم بدا یدک ماشدین نظدامی        هدای نظدامی   جنگ بین سیسدتم 

(1315 :23-25Tofler and Tofler, ) . خواهد بود که زمان   یک جنگ عمومی معنا تمام بهجنگ آینده

هدای گذشدته بدا سدرعت و شددت       کرد و در مقایسه بدا جندگ   بینی یشپتوان   نمی یقاًدقشروع آن را 

های متعدد و متفداوتی بدرای    نام نظران صاحبغافلگیرانه آغاز خواهد شد. بنابراین،  طور بهبیشتری و 

موج سدوم،   ، فوق مدرن، پایان یب، فناوری، ای یانهراجنگ کامل،  ازجملهاند:  های آینده برگزیده جنگ

 .باشند یهای آینده م برای جنگ با کاربرد فراوان   یا نام نبرد ناهمگون ازجمله اسامی  اما واژه مدرن و... پست
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کدردن و انجدام    یدهد  سدازمان  ناهمطراز عبارت است از اندیشیدن،جنگ  :عقیده دارد 1اسکلتون

هدای خدود بدا     بده حدداکثر رسداندن برتدری     منظدور  به دهد،  دشمن انجام می ازآنچه  عملیات متفاوت

  های نوینی را بده  یک نیرو توانایی  خیزد که  برمی ازآنجااین پدیده  از نقاط ضعف دشمن،  برداری بهره

-33: 1318را تصور کند یا درک کندد )افتخداری و کامکدار،     ها آنشمن نتواند کار گیرد که نیروی د

است: مانند منصفانه نجنگیدن خصم،  شده ارائههای گوناگونی از جنگ ناهمطراز  تاکنون تعریف(. 31

دم و یا مانند ع نامتجانس: مانند درگیری میان نیروی هوایی با نیروی زمینی یرویدونیا درگیری میان 

ی جنگ، یک درگیری خدارج از   های درگیر در یک صحنه بین طرف  برابری و عدم همطرازی نظامی

 وجده  چیهد  بده  میداند  یهای کالسیک، برخورد منطقی با شرایط، زمان که م در جنگ  شده رفتهیاصل و قاعده پذ

 (.12-11 :1311،  های جنگ کالسیک دشمن را مغلوب کرد )کرمی از طری  مرسوم و شیوه توان ینم

با  شهیو همتشری  خود بوده است  زمان بادستورات و احکام هر دین متناسب : های دیني و اخالقي ارزش

است ولی اسالم کامل شونده و آخرین دین آسمانی بشر است که  شده یمقبلی منسوخ  آمدن دین بعدی، دین

اسالم در اصدطالح بدر شدریعت پیدامبر      ، دین دیگری از طرف خداوند فرستاده نشده و نخواهد شد.بعدازآن

، یطلب شهادت روحیه های دینی و اخالقی شامل ارزش های اطالق شده است. یکسری از شاخصه خاتم )ص(

و  اخالق نیکو، ایمان بده خددا  ، ، حفظ اسراریریپذ اطاعت، پایداریصبر و  ،ییگو راستصداقت و  ،شجاعت

هدا و نیدز تدرویج آن     عه در این زمینه و شناخت این ارزشه همین منظور مطال. باست یازخودگذشتگو  ایثار

 کارکندان بین  در یدرست بهها را  نزاجا قرار گیرد و بتواند آن ازجملههمواره باید در دستور کار نیروهای مسلح 

در این مورد کارهای بسیاری صورت گرفته ولی هنوز به تدالش و مطالعده در ایدن     هرچندخود اشاعه دهد، 

 . شود جدی احساس میزمینه نیاز 

 شناسي مفهوم

بدر   هدای دیندی و اخالقدی    آوری نظرات جامعه پیرامون نقدش ارزش  جم  جهت در این پژوهش

 یها ارزشها ) ی تعریف شد. این شاخصهای های آینده شاخص دفاع مقدس و جنگ اصول جنگ در

دینی و اخالقی( پس از بررسی اسدناد و مددارک )منداب ( و همچندین مصداحبه بدا نخبگدان ارتدش         

و همچندین   (علیده اهللرحمده )امام خمیندی  خبره و همچنین بیانات حضرت افرادجمهوری اسالمی ایران و 

   .تدوین گردیدی( العال مدظله)یا خامنهحضرت امام 

معنای قیمت، بهاء، ارج، شایستگی و زیبندگی است. ارزش ارزش در لغت، به  :تعریف مفهوم ارزش

دارای معندای خداص اسدت.     اخدالق  و اقتصاد، فرهنگ، دیدن، حقدوق  ، اجتماع مسائل در هر یک از

                                                           
1Sketlon 



 
 1331زمستان ، 81، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   111

دین مقدس اسالم مطلدوب و   ازنظر ازآنچههای اسالمی در مفهوم عام و گسترده عبارت است  ارزش

و در مفهوم خاصش یعنی  شود یمعنای خاصی اراده اسالمی، م یها ارزشسودمند است؛ ولی گاه از 

را در عرصده اخدالق بده رسدمیت شدناخته       هدا  آنکه اسالم مطلوب و ارزشمند بودن  ییها ارزشآن 

یکی از عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقددس،   عنوان بهاسالمی  یها ارزش، منظور از رو نیازااست. 

آراسدته   هدا  آنسالمی در دوران دفداع مقددس، بده    اخالقی است که رزمندگان ا یها ارزش نیتر مهم

اش در  دامنه تأثیرگذاری فرهنگ و معنویدات جبهده بدا پیچیددن آوازه     ).15 ،1312بودند )نقی زاده ، 

گسدترده   فدارس  جیخلد میان دیگر جوام  مسلمین، خاصه در لبنان و افغانسدتان و کشدورهای منطقده    

باور و اعتقدادات   تأثیر عمی  فرهنگ دفاع مقدس در زندگی مردم و در کنه  (.12-11)همان،  گردید

کده   شدود  یمد نیست. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر نمایان  انکارپذیر اهلل حزبمذهبی امت مقاوم و 

بایسدت   می. »ددارندیتأکببینیم مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات گوهربارشان مدام بر این موضوع 

ی و اقتصدادی کشدور   های فرهنگدی، اجتمداع   ریزی برنامه ها و ا جدیت تمام در سیاستاین فرهنگ ب

هدای فرهندگ دفداع مقددس کده       هدا و ضدد ارزش   لحاظ و تثبیت گردد. بر همین اساس باید با آفت

 (.11-13د ) همان، و دنیاخواهی است، مقابله کر یطلب راحتو  یطلب رفاه

را به سمت انجام کار   ه بدون نیاز به تفکر و تأمل آدمیاخالقی حالتی نفسانی است ک: اخالق نیكو

دهدد    برخی از دانشمندان معاصر، افعالی را که انسان به سبب باور درونی انجام مدی . دهد یمحرکت 

ی  و بدون فکر نیست بلکه با زحمت و سدختی همدراه اسدت و هندوز از ملکده      یآسان بهاما انجام آن 

؛ زیرا باور دارند کده آن افعدال بدرای رسدیدن بده      اند دانستهالقی نفسانی نشأت نگرفته است فعل اخ

 (.13-32: 1313؛ مصباح یزدی، 53-51: 1381. )مکارم شیرازی، رگذارندیتأثمقصد )قرب الهی( 

و مصدر باب افعال به معنای اعتقداد، گرویددن، تصددی  و انقیداد     امنی  ماده ایمان از: ایمان به خدا 

توان گفدت: ایمدان، اعتقداد و اطمیندان قلبدی       . در تعریف ایمان می(33-82: 1121ابن منظور،است. )

یک مطلب، شخص، فکر و یا یک مسلک در دین است. عالمت ایمان ایدن اسدت     کامل و روشن به

و از آن  داندد  یمد نددارد و آن را شدهادت در راه خددا      که فرد مؤمن حتی از مرگ در این راه نگرانی

را متکی بر ایمان، اعتقاد به خددا و    الگوی اقتدار در نظام اسالمی ظم رهبریمقام معکند.  استقبال می

(. ایشدان در  22/28/13، (یالعدال  )مدظلده  یا خامنده امدام  ) هدای وا  دانسدتند   آرمدان  درراه مخلصدانه تالش 

کردندد:   دیتأکهای افسری ایران  و تحلیف دانشجویان دانشگاه یآموختگ دانشچهارمین آیین مشترک 

 یتدوجه  قابدل هدای   به پیشدرفت   در تولید تجهیزات نظامی اند توانسته بر ایمان اتکانیروهای مسلح با 
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ی  کردندد  زمده   دیتأکاقتدار هر کشوری خواندند و  های دست یابند. ایشان نیروهای مسلح را از پایه

حساس مسئولیت واقعدی  اقتدار واقعی در نیروهای مسلح، همراه شدن ایمان، بصیرت، عزم راسخ و ا

، (یالعدال  )مدظلده یا خامنده امامتجهیزات پیشرفته است) روز وهای  در کنار نیروی انسانی مجهز به آموزش

23/21/33.) 

است. هرگاه کسدی خدویش را از فعلدی     بازداشتنصبر در لغت به معنای حبس و : صبر و پایداری 

گونده   ایدن  تواند یم(. بنابراین صبر در معنای آن 11 ،1331صبر کرده است )دهخدا،  بازدارداختیاری 

به هدف  دنیدررس ریتأخخود از عملی که مان  رسیدن به هدف و یا موجب  بازداشتنتعریف شود: 

هدم   (علیده اهللرحمده )اهمیت صبر از دیدگاه امام ).231-233: 1383، خواجه نصیر الدین طوسى) شود یم

و در یکی از بیانات خود فرمودند: نفسی که  نمودند یمبسیار مهم بود و در سخنان خود به آن اشاره 

و ها پابرجا بایستد  دارای ثبات باشد، از نامالیمات روحی از حوصله بیرون نرود و در مقابل ناگواری

 .(15-13: 1333(علیهاهللرحمه)امام خمینی)از طمأنینه و ثبات او کاسته 

هایی که در تداریخ تشدی  وجدود     سرمایه نیتر بخش اتیحیکی از بهترین و :  يطلب ی شهادت روحیه

شهادت مرگی نیست که به کسی   در فرهنگ اسالمی ( 313 :1381است )شریعتی، یطلب شهادتدارد 

تحمیل شود؛ شهادت مرگ دلخواهی است که مجاهد با آگاهی و منط  و شعور و بیدداری و بیندایی   

به خدا قسم اگدر شدهادت را در پیکدار بدا      فرماید: می ( السالم )علیه علی  . امامکند یخویش انتخاب م

کردم و تا باد شمال و جنوب  شدم و از میان شما کوچ می داشتم، بر مرکب خود سوار می دشمن نمی

ایدن شاخصده را    (علیده اهللرحمده )امام خمیندی  ).215: 1381پرداختم ) یقی،  بوزد در جستجوی شما نمی

شدان و در شدادی    اند. شدهدا در قهقهده مسدتانه    فرمایند: شهدا شم  محفل دوستان تبیین می نیچن نیا

هدای تداریخی    خاسدتگاه  واسطه ریشه و به یطلب فرهنگ شهادت وصولشان عند ربهم یرزقون هستند.

نسخه شفابخشی برای حفظ تمامیت ارضی کشدور   تواند یخود، نوعی فرهنگ دینی و ملی است و م

 .(15-13. 1318اوتی باشد )زمانی محجوب، در مقاط  متف

شدود و در    اطاعده نشدان داده مدی    ی در قرآن و زبان عربدی، بدا واژه   یریپذ اطاعت:  یریپذ اطاعت

از فرمانده از منظر امدام مدورد سدفارش     یریپذ اطاعتاست.  فارسی به مفهوم پذیرش فرمان دیگری

پذیری بدا ایدن تفسدیر کده      فرمایند: اطاعت  های مهم ایشان بود و در سخنان می و از اندیشه قرارگرفته

آیدد و   مدی  حسداب  بده از جهت معندوی و تخصصدی    یاریع تمام، الگوی مراتب سلسلهچون رعایت 

پذیری از او تکلیدف   ترینِ افراد مجموعه خود است، اطاعت شجاعت، برجسته ازنظرمافوق،  ازآنجاکه

http://book.tahoor.com/fa/Article/View/23733
http://book.tahoor.com/fa/Article/View/116620
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(. 53، 1333، امدام   های نظامی اند )اندیشه ا مر دانسته به تعبیری فرماندهان را اولی مام راحلاست و ا

دارد و موجدب   ای یدژه و میدت اطاعت و فرمان پذیری از رهبری و فرمانده در جهاد فی سبیل اهلل، اه

صباح تقویت اراده و پیروزی بر دشمن خواهد شد. رمز پیروزی بر دشمن اطاعت از رهبری است )م

 (.121-123: 1313یزدی، 

در لغت به معنای راسدت گفدتن، درسدت گفدتن و صددق اسدت.در معندای         :یيگو صداقت و راست

و از اشرف صدفات لسدانی     اصطالحی: هر فعل و قولی که مطاب  با واق  باشد و در فرهنگ اسالمی

 (.215: 1331، کنندد )دهخددا   واحادیدث زیدادی بده آن سدفارش مدی     اخالق کریمه کده آیدات   یسرئ

ی آن  ندوع صددق و نخسدتین مرتبده     ینتر شده واق  به زبان نیاوردن، شناختهو سخن خالف  یگفتار راست

آمده است: کسی کده سدخنانش راسدت باشدد مقدامش شدکوهمند گدردد         یرالمؤمنیناست و در حدیثی از ام

  (.233 :1383آمدی،  تمیمی)

 و د وری در کدارزار اسدت. شدجاعت در     یگذشدتگ  ازجدان شجاعت یا دلیری به معنای : شجاعت

عواملی کده   ازجمله(. 38: 1121لغت به معنای قوت قلب داشتن به هنگام سختی است )ابن منظور، 

هدای بدزرگ    ها نقش کلیدی داشته و دارد، شدجاعت و د وری اسدت. انسدان    در پیروزی و موفقیت

را بده جدان    هدا و نامالیمدات   سدختی  تنهدا  نده های مقدس خود  رسیدن به اهداف بلند و آرمان درراه

 کنند و حقیقت کلمده در   فدا می خرند، بلکه تمام آنچه دارند و حتی جان خود را با عش  و ایمان می

کده   یا گونده  بده شجاعت فضیلتی مهم اسدت  .روند یفرو م پرخطرکام هر سختی و هنگامه هر میدان 
محبت و عنایت خاص قرار داده است. البته خدا قرآن شریف آن را اساس حکومت الهی دانسته و آن را مورد 

  (.1)الصف:  .دارد آن مؤمنان را که در صف جهاد مانند سد آهنین همدست و پایدارند، بسیار دوست می

. مضمون آن عبدارت  است سرّو  : مطلب پوشیده، امر پنهانبه معنای در فرهنگ معین: حفظ اسرار 

پنهان داشت، خواه تنها یک نفر مجبور بده حفدظ آن باشدد و    از اطالعات است که باید آن را در دل 

اید   در این رابطه در قرآن آمده که: ای کسانی که ایمان آورده (.31: 1312خواه دو یا چند نفر )معین، 

ی شدما کوتداهی    و فسدادی دربداره   شر هرگونهها از  محرم اسراری غیر از خودتان انتخاب نکنید، آن

: ح  شدما بدر مدن    فرماید یم ( السدالم  )علیه علی  امام(. در رابطه با اسرار جنگی 111: عمران آلکنند )  نمی

جدز   آیدد  یمد این است که جز اسرار جنگی هیچ سرّی را از شما پنهان نسازم و در اموری که پدیش  

 (. 52، نامه البالغه نهجحکم الهی بدون مشورت شما انجام ندهم )

به معنی برگزیدن، عطا کردن، منفعت غیر را بدر منفعدت خدود    ایثار در لغت : يایثار و ازخودگذشتگ

استکمال  عتر ا ااستلار  ا (. در نگاه ظریدف بده ایثدار، ندوعی     235: 1331،،مقدم شمردن )دهخدا
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شود و نه صرفاً هیجانی زودگذر و بروز یک احساس آنی کده در مقابدل نیداز      انتخابی برتر و آگاهانه دیده می

، 3)حشر:  شده است و در آیات زیادی ازجمله ایثار در قرآن بسیار به آن اشاره دهد. دست می  آدمی بهدیگران 

رسدید تدا ازآنچده خدود      هرگز به نیکی )کامل( نمی ( آمده است.32وآل عمران: 111، توبه:228بقره: 

فرماید: از مردم  یا می حتماً خداوند بر آن داناست. و ییدو هرچه انفاق نما ییددوست دارید انفاق نما

در لیلة المبیدت بده هنگدام خوابیددن در      ( السالم )علیه کسانی هستند که با ایمان و فداکاری همچون علی 

 (.228فروشند )بقره:  جایگاه پیامبر جان خود را به خاطر خشنودی خدا می

ه طدی آن  اسدتفاده شدد کد    SPSS افدزار  ندرم نیدز از   آمدده  دسدت  بههای  همچنین جهت تحلیل داده

 شدند. یدتائهای پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی رد یا  فرضیه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  يشناس روش
این تحقی  یابد  توان رزم در نزاجا در این تحقی  توسعه می که یناو  مسئلهبا توجه به شرح بیان 

آوری  باشد. برای جم  تحلیلی می -روش تحقی  توصیفی ازنظرهمچنین  کاربردی واز نوع 

های  های علمی، سایت ها، مقاله از روش کتابخانه تخصصی به کمک کتاب یازموردناطالعات 

 اطالعاتی و پیمایش اسناد مرتبط استفاده شد.

شدامل فرمانددهان و بازنشسدتگان    در این مطالعه اعضای ثابت نیروهای مسدلح   موردنظرجامعه  

های آینده )جندگ   های راهبردی جنگسال سابقه کاری در مسئولیت 3ی زمینی ارتش با حداقل نیرو

باشدند و همچندین کارکندان هیدات      به با  می 18ناهمطراز، شهری و ...(  با جایگاه  یها جنگنوین، 

معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی، معاونت آموزش نزاجا، معاونت مهندسی نزاجدا، معاوندت   
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فرمانددهی گدردان یدا تید  را     که سابقه حضور در جبهه و  باشند یمات نزاجا و دبیرخانه نزاجا عملی

نفر برآورد شدند که با توجده   132در حدود  موردنظرکل افراد  ذکرشدهاند. با توجه به شرایط  داشته

توزید   نفر تعیین و به همین تعداد پرسشنامه جهت انجام ایدن تحقید     121به فرمول کوکران تعداد 

 شد.

تصدادفی بدین افدراد     صدورت  بده پرسشنامه  32آوردن پایایی این پرسشنامه ابتدا  به دستجهت   

ها توزی  و مدورد   روز پرسشنامه 15پس از  مجدداًآنان  نظر اعمالو  یآور جم خبره توزی  و پس از 

آمد و روایی آن از طری  نظرسنجی از اساتید  دستبه 323/2قرار گرفت که پایایی آن  وتحلیل یهتجز

   مدیریت و افراد خبره مورد تائید قرار گرفت.

 11/31تکمیل شدند )با ضریب بازگشت  نامه پرسش 123پرسشنامه توزی  شده،  121از مجموع 

قدرار گرفتندد. بدا توجده سدایر       وتحلیدل  تجزیده پرسشنامه انتخاب و مدورد   122درصد( که از تعداد 

در ایدن مطالعده بسدیار مناسدب اسدت. همچندین تمدامی         آمدده  دسدت  بده ا ندرخ بازگشدت   ه پژوهش

نفدر بدا درجده     12نفدر در ایدن مطالعده،     122دهندگان در این پژوهش مرد بودند. از مجمدوع   پاسخ

نفدر بدا درجده سدروانی کده اغلدب از        22و  سدرگرد  نفر 21نفر با درجه سرهنگ تمام،  11سرتیپی، 

سدال دفداع مقددس     1هدای مختلدف نزاجدا در     در عملیات ها آنند. در تمامی بازنشستگان نزاجا بود

سدال   32تدا   55نفر بین  25سال سن،  82تا  32نفر دارای 55شرکت داشتند. همچنین از این تعداد، 

 سال سن بودند. 55تا  52نفر  32سن و 

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
و پدس از تحلیدل نتدایج     شدده  یبندد  دسدته هدا   وری اطالعات از طرید  پرسشدنامه داده  آ پس از جم 

ضدرایب متغیرهدای    دهندده  نشدان  βبه شرح زیر آمده است.  زم به ذکدر اسدت مقددار     آمده دست به

که بدا یدک واحدد     دهد یمنشان  β درواق  باشدمیهر یک از متغیرها  یرتأثمستقل است که نمایانگر 

تر  آید هر چه قدر مطل  آن بزرگ مستقل چه مقدار تغییر در متغیر وابسته به وجود می تغییر در متغیر

 .دهد یمتر متغیر وابسته و تغیر مستقل را نشان  باشد رابطه قوی

 فرضیه اول وتحلیل یهتجز

 .گذاشته است یرتأثهای دینی و اخالقی بر اصول جنگ نزاجا در دفاع مقدس  ارزش : فرضیه اول

H0 :گذاشته است یرتأثهای دینی و اخالقی بر اصول جنگ نزاجا در دفاع مقدس  ارزش. 

H1 :نگذاشته است یرتأثهای دینی و اخالقی بر اصول جنگ نزاجا در دفاع مقدس  ارزش. 
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 ها تجزیه واریانس فرضیه :1جدول 

 تر یکنزد یکدیگربه با بزرگ شدن حجم نمونه این دو  میانگین مربعات و مجموع مربعات،

 دهنده نشانهر دو منطب  با یکدیگرند و  شود یمکه در جدول فوق مشاهده  طور همانشوند که  می

که برابر  نماید یمدر متغیر مستقل به چه میزان تغییر در متغیر وابسته ایجاد  ییرپذیریتغاین است که 

 است. 218/3
 ها فرضیهرگرسیون خطی تجزیه جدول  :2جدول 

ضرایب  T داری سطح معنی فرضیه

 βاستاندارد

ضرایب 

 βغیراستاندارد

 531/2 311/2 123/8 22/2 فرضیه اول

 322/2 313/2 338/3 22/2 فرضیه دوم

 

شود   اول پذیرفته می فرضیه 25/2کمتر  دار یمعنبا توجه به جدول فوق مشخص است که در سطح 

شود و ضرایب   پس فرضیه اول پذیرفته می باشد یم 22/2برابر  آمده دست به داری و چون سطح معنی

برقرار است که  311/2دهد که بین متغیر وابسته و مستقل ارتباطی معادل  نیز نشان می βاستاندارد 

باشد ارتباط  تر یکنزدبه صفر  هرقدرو  باشد یمباشد ارتباط بیشتری برقرار  تر یکنزدیک  به هرقدر

ان کمتری دارند. نمودار مربوط به ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل فرضیه اول در زیر نش

همبستگی  دهنده نشانمیزان پراکندگی نقاط بیشتر باشد  هرقدراست.  زم به ذکر است  شده داده

 .باشد یمبیشتر بین متغیرهای وابسته و مستقل 

 مربعات  مجموع آزادی درجه مربعات  میانگین F داری معنی سطح ها رضیهف

 218/3 1 218/3 23/22 22/2 اولفرضیه 

 521/2 1 521/2 32/12 22/2 فرضیه دوم
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 مربوط به ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل فرضیه اول: 1نمودار 

 فرضیه دوم وتحلیل یهتجز

 دارد. یرتأثهای آینده  های دینی و اخالقی بر اصول جنگ نزاجا در جنگ ارزش : فرضیه دوم

H0 :دارد یرتأثهای آینده  های دینی و اخالقی بر اصول جنگ نزاجا در جنگ ارزش 

H1 :داردن یرتأثهای آینده  های دینی و اخالقی بر اصول جنگ نزاجا در جنگ ارزش 

 این است که دهنده نشانهر دو منطب  با یکدیگرند و  شود یممشاهده  1که در جدول  طور همان

 521/2برابر  که  نماید یمتغییرپذیری در متغیر مستقل به چه میزان تغییر در متغیر وابسته ایجاد 

 شود یمفرضیه پذیرفته   25/2دار کمتر  مشخص است که در سطح معنی 2توجه به جدول  با است.

شود و  فرضیه دوم پذیرفته می پس  باشد یم 22/2رابر ب آمده دست به داری و چون سطح معنی

برقرار  313/2مستقل ارتباطی معادل  دهد که بین متغیر وابسته و نیز نشان می βضرایب استاندارد 

 تر یکنزدبه صفر  هرقدرو  باشد یمبرقرار  باشد ارتباط بیشتری  تر یکنزدیک  به هرقدراست که 

باشد ارتباط کمتری دارند. نمودار مربوط به ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل فرضیه دوم در 

 است. شده دادهزیر نشان 
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 مربوط به ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل فرضیه دوم :2نمودار

های اخالقی  ارتباط مستقیم ارزش توان می، ذکرشده گانه نهبا توجه به تعریف هرکدام از اصول 

 بررسی نمود. ها آنو دینی را بر 

  تأمیناصل 

که عبارت است از حفاظت در مقابل غافلگیری، عملیات جاسوسی،  تأمینبا توجه به اصل 

نظرات فرماندهان جنگ بکار گیری افرادی که در حفظ  آوری جم خرابکاری و براندازی که بنا بر 

به بهبود و رشد این اصل کمک کند. حفاظت از اطالعات نیز از  تواند میند اسرار نظامی کوشا هست

فرمایند: ح  شما بر من  می ( السالم )علیه است تا جایی که امام علی  قرارگرفتهصدر اسالم مورد توصیه 

 (52، نامه البالغه نهجاین است که جز اسرار جنگی هیچ سری را بر شما پنهان نسازم )

 دهی اصل وحدت فرمان

اصل وحدت فرماندهی به معنای داشتن اختیارات  زم و بکار بردن حداکثر تالش تمام نیروها 

. وحدت کند میبرای رسیدن به اهداف اصل وحدت فرماندهی در تمام وظایف نظامی صدق 

. لذا با توجه به نتایج تحقی  و نظر آورد می وجود بهرا  جمعی دستهفرماندهی همکاری و وحدت 

 تواند در میدان نبرد مفید و کارساز باشد. بین نفرات می پذیری اطاعتو  انضباطفرماندهان وجود 

 اصل تمرکز قوا 

از برتری قدرت رزمی در زمان و مکان مناسب برای ضربه زدن کامل  است عبارتتمرکز قوا 

مرکز همراه با سایر اصول جنگ ممکن است باعث دشمن. بکار بردن صحیح اصل ت ضعف نقطهبه 

 شود نیروی کوچکی با یک نیروی بزرگ نائل آید.
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 اصل افندی

 در عملیات افندی یک یگان اراده خود را به دشمن تحمیل نموده و ابتکار عمل و 

. لذا با توجه به نظر فرماندهان نظامی داشتن نیروی شجاع در اجرای نماید میآزادی خود را حفظ 

 بسیار مهم است  افتداصل 

 اصل غافلگیری 

غافلگیری یعنی ضربت زدن به دشمن در زمان و مکان که انتظار آن را نداشته باشد. غافلگیری 

اطالعات  زم به  فرمانده در زمان و مکان  دردادن کارکنانصداقت داشتن  اختفابا حفظ اسرار و 

 58اصل  اساس برباشد.  مؤثر تواند میم مناسب و داشتن نیروی صادق در رساندن اطالعات سال

نیروهای مسلح داشتن صداقت از عوامل اساسی برای هر فرد است و عدم صداقت در گفتار 

 محارب برای یک سرباز است.  مثابه به

 جویی صرفهاصل 

 به کار بردن نیروی بیشتر در  منظور به مسئلهبه معنای استفاده از حداقل نیرو در یک 

شود نیروی کمی بخشی از عملیات  ت. برای پیشبرد یک عملیات مهم گاها نیاز میمناط  دیگر اس

را در دست گیرد تا عده اصلی نیروها عملیات اصلی را انجام دهند. این مهم تنها با اتکا اصل ایمان 

 است. دستیابی قابلو توکل 

 اصل هدف

 آن متمرکز  طرف هبنیروهای نظامی  های تالشعبارت است از مقصود نهایی که کلیه    

بسیار  تواند میو هدایت گردد. لذا داشتن ایمان به خدا در وجود یک سرباز در دستیابی به هدف 

 کارآمد باشد. 

 اصل مانور

دشمن در زمان و مکان مناسب برای انجام  طرف بهو نیروها  ها عدهعبارت است از تغییر محل 

 طلبی شهادتمختلف داشتن روحیه  های عملیاتفاکتورها در  ترین اصلیمحوله. یکی از  مأموریت

از فرهنگ دینی، ترویج روحیه  گیری بهرهاست که در تاریخ تشی  نیز مشهود بوده است. با 

 آینده مفید باشد. های جنگدر  تواند می طلبی شهادت

باشد در دریافت و اجرای  تأثیرگذاربسیار  تواند میو نیز اخالق نیکوی فرماندهان  سادگیاصل 

 به سربازان کمک کند.  فهم قابلساده و  صورت بهستورات د
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 ها شاخص وتحلیل : تجزیه3جدول
سطح  ها تأثیر شاخص 

 داری معنی
F  میانگین

 مربعات
درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 دفاع مقدس

 231/3 1 231/3 282/11 221/2 حفظ اسرار بر اصل تأمین

پذیری بر وحدت  اطاعت

 فرماندهی

22/2 312/25 831/3 1 831/3 

 112/3 1 112/3 113/1 221/2 صبر بر اصل تمرکز

 325/1 1 325/1 521/13 22/2 طلبی بر مانور  روحیه شهادت

 223/8 1 223/8 153/12 223/2 شجاعت بر آفند 

 112/2 1 112/2 138/2 113/2 صداقت بر غافلگیری 

 123/3 1 123/3 525/21 22/2 جویی قوا گذشت و ایثار بر صرفه

 213/3 1 213/3 253/11 221/2 ایمان به خدا بر هدف 

 231/3 1 112/3 231/3 225/2 اخالق نیکو بر سادگی 

های  جنگ

 آینده

 332/1 1 332/1 581/1 225/2 حفظ اسرار بر اصل تأمین

پذیری بر وحدت  اطاعت

 فرماندهی

22/2 521/13 325/1 1 325/1 

 231/3 1 231/3 515/1 225/2 صبر بر اصل تمرکز

 331/13 1 331/13 852/28 22/2 طلبی بر مانور  روحیه شهادت

 132/11 1 132/11 131/25 22/2 شجاعت بر آفند 

 323/2 1 323/2 111/2 381/2 صداقت بر غافلگیری 

 315/22 1 532/12 315/22 22/2 جویی قوا گذشت و ایثار بر صرفه

 138/3 1 512/2 138/3 223/2 ایمان به خدا بر هدف 

 511/2 1 121/2 511/2 251/2 اخالق نیکو بر سادگی 
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 ی دینی بر اصول جنگ ها ارزشی ها شاخصین مؤثرتر: نتایج تحلیل 1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و پیشنهادگیری  نتیجه

 :گیری نتیجه -الف

 3دینی بر  اصدول   یها ارزششاخص  3 یرتأثاین پژوهش از بین  ها داده وتحلیل یهتجز بر اساس

در قدوا و   ییجدو  صدرفه بدر مدانور و ایثدار بدر      یطلبد  شدهادت شداخص روحیده    3 یرتدأث گانه جنگ 

و  یرتدأث آیندده بیشدترین    یهدا  جندگ بر اصل فرماندهی هم در دفاع مقدس و هدم در   یریپذ اطاعت

ندهان دفاع مقددس و انتقدال ایدن    گیری از تجربیات فرما بهره. لذا به همین منظور اند داشتهاهمیت را 

هدای آیندده و نشدر     و گذشت و ایثار به نسل یطلب شهادتپذیری، روحیه  اطاعتی ینهدرزمتجربیات 

تواند بسیار مفید باشد.  در مراکز آموزش نیروی زمینی می ها آندر غالب کتب درسی و استفاده  ها آن

 ن در جامعدده و آهددای دینددی و اخالقددی تددرویج و آمددوزش   گسددترش شدداخص هددایراه ازجملدده

 تلذا با توجه به اهمیت این موضوع نزاجا باید کوشدش نمایدد نسدب   همچنین نیروهای نظامی است. 

 هددای دینددی و   گیددری کددافی از آمددوزه  بدده فددراهم کددردن سددازکاری مناسددب در راسددتای بهددره    

 کددادر و وظیفدده  آموزشددی و همچنددین در مراکددز اخالقددی در پددرورش نیددروی متعهددد اقدددام نمددوده

 بده ایدن امدر داشدته باشدد و آن را در برنامده آموزشدی سدالیانه خدود بگنجاندد.            ای یژهوخود توجه 

هایی مانند عقیدتی سیاسی نزاجا مهم اسدت. هرچندد امدروزه عدالوه بدر       در همین راستا نقش ارگان

 شدی بده کمدک افدراد نخبده و جدوان در       سدبک ندوین آموز   یریکدارگ  بههای آموزشی مرسوم  روش

 

  
 جاگ هلی آیا ه   فلع اق س

 اص   اه گلاه جاگ 

 ه ف سل گر فاالا هر
صافه ج یر 

  ا ق ا 
 کلاین الا ا کااکز آفا  غلفلگیای

 علخص هلی اازش هلی  یار   اخالقر

ا حیه عهل ت  صبا عجلعت ص اقت ایثلا ایالن به خ ا اخالق ایم  اطلعت پذیای
 طلبر

 حفظ اسرار
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 (نزاجا موردی مطالعه) 

 هددای دینددی بددا نسددل جددوان کارآمدددتر و    در جددذب و آمددوزش آمددوزه  توانددد یمددایددن سددازمان 

 وری با تر داشته باشد. بهره

 :ها یشنهادپ -ب

 اسددتفاده  منظددور بددههددای دینددی و اخالقددی  هددای پددژوهش و اهمیددت ارزش بدا توجدده بدده یافتدده  

 دار خدود   افسدر و درجده   کارکندان آیندده نزاجدا در گدزینش و اسدتخدام      یهدا  جنگهرچه بیشتر در 

 هددای سددالمت  یددک نیددروی کارآمددد بایددد عددالوه بددر در نظددر گددرفتن معیددارنمددودن جهددت آمدداده 

 و همچنددین  خددود قددرار دهنددد مدددنظر ازپددیش یشبددهددای دینددی و اخالقددی را  جسددمانی شاخصدده

تدر   با بنیه دیندی قدوی   جوانانن مصاحبه و استخدام در زما گزینش تر های دقی  ایجاد سیستم اقدام به

 هددای عقیدددتی، بددا اجددرای آمددوزش زمددان هددمتددا بددا فراگیددری آمددوزش علمددی و نظددامی   نمایددد

 . اسددتفاده از طددرح مشددابه حلقدده نمایدددنیرویددی متدددین تربیددت و پیکددره سددازمان تزریدد   بتوانددد 

 نیروهددا در زمددان  بهتددر چددهتوانددد الگددوی مناسددبی در انتخدداب هددر  صددالحین سددپاه پاسددداران مددی

منب  مطمئن نیدروی   عنوان بهو  تری دارند مطمئن و پیشینه دینی و اخالقی بهتر بااستخدام و گزینش 

مواجه هسدتند   مهم که جامعه و نیروهای نظامی با آن مسائل. امروزه یکی از انسانی برای نزاجا باشد

اهمیت موضوع برنامه مستحکمی جهت به بردن  ست که دشمن با توجه به پیبحث تهاجم فرهنگی ا

های دینی و اسالمی دارد. لذا ایجاد برنامه دقی  و نوین آموزشی فرهنگی و جذب  رنگ کردن بنیه کم

هدای   ایجاد و تنظیم برنامده است.  یتبااهمهای ناب اسالمی بسیار ضروری و  جوانان به سمت آموزه

باشدد و   هدا  آنه جوانان و مناسب با نیازهای نسل جدید کده پاسدخگوی نیازهدای    نوین جدید دلخوا

موضدوعی   تواندد  یمد تقویت و گسترش دهدد   آنانهای دینی و اخالقی را در بین  اینکه بتواند ارزش

هدای جدیدد نزاجدا     ریدزی  برنامه و بررسی قرار گیرد تا بتواند در ی موردتحقبیشتر  آیندهباشد که در 

 یرتأثراهکارهای مناسب جهت افزایش  عنوان بهتواند  موارد ذیل می یتدرنهاهرچه بیشتر کمک کند. 

 های آینده کارآمد باشد. در جنگ و اخالقی های دینی ارزش

 و متعهد در پیکره سازمان مؤمنکارکنان  یریکارگ بهاستخدام، گزینش و  .1

 دینی و اخالقی در سطح نزاجا   یها آموزشجرای پرورش و ارتقاء نیروهای سازمان با ا .2

های دیندی و اخالقدی در نزاجدا جهدت ارتقداء خصوصدیات اخالقدی         آموزش برنامه یشهرافزایش  .9

 اسالمی در بین کارکنان

 آموزش نزاجا یها کالساستفاده از روحانیون عقیدتی در  .4
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 ول جنگاص کارکنان یریکارگ بهتوجه ویژه فرماندهان به یادگیری و توانایی  .5

 دینی جهت اجرای اصول جنگ یها آموزهبا استفاده از  کارکنانافزایش روحیه و آمادگی  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل پیشنهادی 1شکل

گزینش 

و 

داراندرجه  افسران و فرماندهان  

 آموزش و ارتقای سطح

کارکنان دیني در بین هایارزش   

کارکنان در  آیي کارافزایش 

 اجرای اصول جنگ

 ارتقای توان رزمي

آینده هایجنگموفقیت در   
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 منابعفهرست 
 ی ا قمشه، ترجمه مهدی الهی قرآن کريم -

 . مشهد، انتشارات آیین تربیت.2(، ج 1313، محمد دشتی، )البالغه نهج -

 .(السالم لیه)عافسری   امام علی. انتشارات دانشگاه (1333)، امام ینظامهای  انديشه.( علیهاهللرحمه)امام خمینی -

 .21و  13و  15. تهران: وزارت ارشاد ج (1333).نور ی یفهصح. (علیهاهللرحمه)امام خمینی -

 .دفتر نشر آثار امام(. 1312).شرح حديث جنود عقل و جهل. (علیهاهللرحمه) امام خمینی -

 منابع فارسي: -الف

ی  فصلنامه. 32و  13ش (. 1381)،جنگ ناهمطراز  مفهومیبازشناسی .کامکار، رضا.حسین افتخاری - 

 .نگرش راهبردی

  نیروی زمینی ارتش، یهگزارشی از همایش فرماندهان بلندپا:اقتدار بازدارنده - 

 (25/21/11 ،همشهری)

و شهادت؛ نقش و کارکرد آن در توسعه  ايثار (.1332) .ابراهیمی، اسماعیل؛ بهرام فاتح و شهروز دانا -

 همایش ملی ایثار و شهادت، همدان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، ،کشور

 .مقدّمه شیخ عبداللّه عالیلی، بیروت(. 1335)، العرب المحیط لسانابن منظور،  -

، همایش ملی ایثار و های حفظ و انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده راه، (1332) اعظم. ،افشار -

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدانشهادت، همدان، 

فصلنامه مطالعات  .23، ش کاربرد عملیات روانی در جنگ نامتقارن، (1312)،الیاسی، محمدحسین -

 .بسیج

 ااکعلاات الزهاای قم. حالسه   عافلن، (، 8631)،جوادی آملی اهلل یتآ -

 .انتشارات دانشگاه تهران،، 1ج  ،غررالحكم ودررالكلم (.1383)،عبدالواحد ،آمدی  تمیمی -

انتشارات  .11، ش میل به پیروزی يعنی شجاعت، شايستگی، جسارت (،1383) حسینی، سید رضا، -

 دانشگاه امام حسین، 

 و انتشارات بوتولگاستون ،تهران: انتشارات سازمان،. جنگی شناس جامعه(. 1331. )هوشنگ ،فر خجسته -

 . اسالمی انقالب آموزش

  ان مزا . سیو ارشاد اسالم  گ ن ره ف  وزارت ،3چ ،اوصاف االشراف، (1383)، خواجه نصیر الدین طوسى -

 ، ارات ش وانت  اپ چ

 .دارالعلم انتشارات ، مفردات الفاظ القرآن (،1383)راغب اصفهانی، -

http://book.tahoor.com/fa/Article/View/23733
http://book.tahoor.com/fa/Article/View/23733
http://book.tahoor.com/fa/Article/View/116620
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نشریه ادبیات پایداری،  .2،ش مبانی نظری دفاع مقدس در قرآن کريم (،1313). عباسعلی ،رستمی نسب -

 سال اول، 

 .38ش  (.1313)،  ی مديريت نظامی فصلنامهاهلل.  یبحبرسولی،  -

 ن.مجله: حصو ،13شماره ،مجاهدان صدر اسالم های يژگیو ،(1318) ،حبیب  زمانی محجوب، -

دانشگاه امام  وفرهنگی علمی انتشارات ،يونان فیلسوفان نخستین(، 1383) ،الدین ، شرفیشرف خراسان -

(السالم لیه)عحسین 
. 

 .انتشارات مجد(. 1381)، مجموعه آثارحسین وارث آدم، ،علی ،شریعتی -

 .دفتر انتشارات اسالمی.2چ ، الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة، (1381)،عاملی، محمد بن مکی -

 . مدیریت نظامیی  فصلنامه.31شماره . مالحظات اساسی در جنگ ناهمطراز ،(1311)، کرمی، رضا -

 .انتشارات کتاب نیستان ،8ج ،البالغه شرح نهج، (1331) غالمرضا، ، یقی -

 . نشر فروردین.(1331)، دهخدا ی نامه لغت -

 .هایدی تافلر تافلر و تمدن جديد: سیاست در موج سوم، آلوين یسو به(.1315).جعفری ،محمدرضا -

 .آموزشی د پژوهشی امام خمینی، مؤسسه فلسفه اخالق (،1313)مصباح، مجتبی،  -

 .دارالکتب اإلسالمیةانتشارات تهران،  ،تفسیر نمونه (،1381)ناصر، ،مکارم شیرازی -

اسالمی،  های ارزش، 2، جلد معنوی و فرهنگی دفاع مقدس عوامل، (1312نقی زاده، اکبر، علی ) -

 .انتشارات: مرکز تحقیقات اسالمی

 : سایت -ب

ی  دانشكده مشترک و مراسم تحلیف دانشجويان  صبحگاهمجموعه بیانات )، العالی( )مدظلهیا خامنهامام  -

های  و تحلیف دانشجویان دانشگاه یآموختگ چهارمین آیین مشترک دانش) -(25/1/11. افسری

 -www.leader.com :       ی دردسترس قابل  (22/28/13)مجموعه بیانات - (23/21/33.افسری
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