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 مقدمه
موضو  دفا  نقش بسزایی در ایجاد رابطه مستحکم و پایدار بین جامعه و نیروهای مسلح دارد و یکی از 

گر میزان  های مهم مشارک  جامعه در حفظ استقالل و تمامی  ارضی کشور بوده و نشان مؤلفه

کتشافی و خاطر و دغدغه افراد یک کشور نسب  به تأمین امنی  اس . نتایج تحقیقات و مطالعات ا تعلق

اقتصادی،  سیاسی، از اعم گوناگون ابعاد در امنی  ی نظری اسال ، حاکی از آن اس  که ایجادها پشتوانه

 مؤمنان اس . امیر نهفته مسلح جامعه و نیروهای بین متقابل رابطه یک در دفاعی و یاجتماع ا فرهنگی

 یْنُزَ وَ یَّةِ،الرَّعِ حُصُونُ اللّهِ بِاِذْنِ فَالْجُنُودُ»فرمایند:  یماشتر  مالک به 31در نامه شماره « السال  علیه» علی

 پناهگاه و حافظان پروردگار اذن با سپاهیان :مهِبِااِلّ  یَّةُالرَّعِ تَقُو ُ یْسَلَ وَ االَْمْنِ، سُبُلُ وَ ینِ،الدّ عِزُّ وَ الْوُالةِ،

 ممکن اینان وسیله به جز رعی  قوا  اند، امنی  های راه و دین شوک  و عزت زمامداران، زین  رعی ،

 نظا »فرمودند:  70/3123/ 99مورخه در اجتما  مرد  شیروان در  یالعال مدظله یا اما  خامنه. «نیس 

 دارد، وجود ما مل  در الهی به فضل که بصیرتی به برک  مرد ، ایمان برک  به اسالمی جمهوری

 مل  آحاد خود. بیاورد به وجود استقرار و باثبات کشور یک دشمنان، چشم به کوری اس  توانسته

در  قانون اساسی، دول  333طبق اصل «. دارد وجود کشور در که هستند استقراری و ثبات این پشتوانه

بر  ر ا نظامی آموزش امکانات و برنامه کشور افراد همه برای اس  اسالمی ایران موظف جمهوری نظا 

 را نظا  و کشور از مسلحانه دفا  توانایی همواره افراد، همه که طوری به نماید، فراهم اسالمی موازین طبق

آمده اس  که:  یران،جمهوری اسالمی ا ساله یس انداز ب سند چشمبخشی از بند سو   باشند. در داشته

 جانبه و بر بازدارندگی همه مبتنی دفاعی سامانه با مقتدر و مستقل امن، اس  ای جامعه ایرانی جامعه»

 رواب  که اس  آن از حاکی جوامع، تاریخ مطالعه و گذشته تحقیقات نتایج«. حکوم  و مرد  تگیپیوس

و تأمین امنی  و عزت  آور الزا  امنی ، عزت و قدرت، امری ایجاد جه  مسلح جامعه و نیروهای متقابل

شود که  می متصف جانبه . به بیانی دیگر دفا  زمانی به صف  همهاس  توجه الز  به مسئله دفا درگرو 

های این تعامل در قالب  بر اساس یک نظریه اسالمی شکل گیرد. با توجه به این نکته که ابعاد و مؤلفه

شناسی موجود، نظیر سایر مطالبات هنوز در بستر معارف اصیل اسالمی مدون نگردیده و  مبانی جامعه

ای وابسته به جامعه اس ،  گسترده وکارایی و اثربخشی نیروهای مسلح به نحو عمیق  ازآنجاکه ارتقاء

طبعاً عد  وجود یک نظریه مبتنی بر معارف اسالمی هرگونه اقدا  را با مشکل مواجه خواهد ساخ . بر 

این اساس، دغدغه اصلی این تحقیق، عد  شناخ  مبانی و معیارهای عینی و حقیقی دفا  از منظر 

خواسته از مبانی  یک نظریه بر دغدغه از طریق ارائهرسد این  های اسالمی بوده اس  که به نظر می آموزه
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این اس  که  تحقیق باشد. در این راستا مسئله رفع می قابل اسال  درزمینه  جامعه، نیروهای مسلح و دفا 

ای دارای اجزای گوناگونی اس  و هرکدا  از این اجزاء به نحوی از انحاء در معرض  هر جامعه

نوک پیکان  عنوان بهرند. در مقابل این تهدیدها، بایستی نیروهای مسلح گی یمتهدیدهای گوناگونی قرار 

مقابله با تهدید، وارد عمل شوند؛ و در این عرصه به پشتیبانی و حمای  قطعی مرد  نیاز اساسی دارند که 

ای  نظریه تاکنونباشد، امّا  یمی نظری، این رابطه مورد تأیید ها پشتوانهدر نظا  مقدس ج.ا.ا، بر اساس 

های اسالمی باشد یا ارائه نگردیده و اگر ارائه  ها و ارزش خواسته از آرمان مبتنی بر مبانی اسال  که بر

 نیازمند ابعاد همه دفا  در شود که تحقق گردیده جامع و کامل نیس . اهمی  تحقیق ازآنجا ناشی می

 متقابل «رابطه» تبیین راستای در هدفمند پردازشی مستلز  و دفاعی های حوزه تمامی در عمیق شناخ 

با  که تنگاتنگی ارتباط به سبب تحقیق این باشد؛ ا می.ا.ج مقدس نظا  در مسلح جامعه و نیروهای

دارد از  جهان و منطقه ا در.ا.ج مقدس نظا  معنوی های فعالی  پهنه گسترش و دفا ، حیات موضو 

ای مسلح والیتمدار در ج.ا.ایران از طریق هدف این مطالعه ارائه نظریه نیروه»اهمی  برخوردار اس . 

باشد و سؤالی که این تحقیق به  میالعالی  مدظلهای  بنیاد از متن بیانات اما  خامنه کارگیری روش نظریه داده به

دنبال پاسخ به آن اس  عبارت اس  از: نظریه نیروهای مسلح والیتمدار بر مبنای بیانات اما  

 نگارنده بر این باور اس  که تمرکز بر متن بیانات حضرت اما « چیس ؟ العالی مدظله ای خامنه

 تواند دستیابی به نظریه مزبور را محقق نماید. می گیری از روش داده بنیاد با بهره العالی مدظله ای خامنه

 مباني نظری

 پیشینه و سابقه تحقیق

-به    روش العالیمدظله ای خامنه اما  ه دیدگاه اساس بر والیتمدار مسلح نیروهای جه  دستیابی به نظریه

، سال نهم، سازمانی  مدیری  فرهنگ نشریهای در مقاله ،. در این رابطهنیاز بوددستیابی به نظریه شناسی 

توس  امیرحمزه مهرابی، حسین خنیفر، حسن زارعی متین،  3127شماره بیس  و سو ، بهار و تابستان 

 برداری شده اس .اس  که از آن برای این منظور بهرهغالمرضا جندقی نوشته شده 

 کاربرد آن نظریه داده بنیاد و

موضو  »گذاران روش نظریه داده بنیاد در کتاب خود عنوان نمودند:  عنوان بنیان گلیسر و اشتراوس به

هر های علو  اجتماعی اس .  مند داده، در پژوهش نظا  اصلی کتاب ما، کشف تئوری بر اساس گردآوری

ایم. انگیزه اصلی از  پردازد که ما در فرآیند تولید تئوری، پش  سر گذاشته فصل این کتاب، به مراحلی می

ای از شناخ  در مورد موضو  موردمطالعه اس  که ما را قادر  مرحله معرفی این تئوری، رسیدن به
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 ,Glaser, et.al«. )بخشیم های واقعی استحکا  ایم بر اساس داده ای را که ساخته سازد نظریه می

 (.39: 3127به نقل از مهرابی و همکاران ) (1967:13

شود، بلکه روند تحقیق با یک  ینم، تحقیق با یک تئوری و سپس آغاز اثبات آن آغاز داده بنیاددر نظریه »

 (Strauss,et.al, 1998:50) «.گردند یمیج، موارد مرتب  پذیرا تدر بهحوزه مطالعاتی شرو  گردیده و 

جای  ها و قضایا را طی یک فرآیند منظم، به ها، مفاهیم، فرضیه نظریه داده بنیاد روشی اس  که نظریه»

ها  طور مستقیم از داده های نظری موجود، به ها یا چارچوب های قبلیِ سایر پژوهش فرض استنتاج از پیش

 (powell,1999:67«. )کند کشف می

اخ  یک نظریه مستند و مدون از طریق گردآوری نظریه داده بنیاد عبارت اس  از فرآیند س»

منظور پاسخگویی به  شده به های گردآوری ها و تحلیل استقرایی مجموعه داده یافته داده سازمان

هایی که فاقد مبانی نظری کافی برای تدوین هرگونه فرضیه و آزمون آن  های نوین، در زمینه پرسش

 (3: 3163منصوریان، ) «.هستند

ها باشد. به  ای که مبتنی بر واقعیات و داده بنیاد درواقع روشی اس  کیفی برای ساخ  نظریه نظریه داده»

تعبیر دیگر، نظریه داده بنیاد یک روش پژوهش استقرایی و اکتشافی اس  که به پژوهشگران در 

د به شده، خو های موجود و از پیش تعریف جای اتکا به تئوری دهد تا به های گوناگون امکان می حوزه

 (6)همان، «. تدوین تئوری اقدا  کنند

«. ها برای توسعه دادن نظریه استقرایی در مورد یک پدیده اس  ای از شیوه نظریه داده بنیاد مجموعه»

(neuman,1997:234 و )«پردازی در حوزه  که متدولوژی نظریه داده بنیاد قابلی  نظریه ازآنجایی

 ,Sousa) «.خوبی مورداستفاده قرار گیرد این حوزه به تواند در مفاهیم مدیریتی نیز دارد، می

2006:325) 

سو و باا موضاو  اصالی از ساوی      ها یا ابعاد با یکدیگر از یک سازی، باید رواب  بین مؤلفه برای تئوری»

ها مشخص گردد. این کشافیات، صارفاً از    دیگر، معلو  شود. در صورت وجود رابطه، نو  رواب  بین آن

گرایی، باه   گویا طرفداران روش کیفی، همچنان تح  سیطره پارادایم اثبات شود. حاصل نمیها  کدگذاری

پردازند. تولید نظریه یک حادثه مکانیکی نیس  که بتوان آن را طای مراحال خطای و     ها می تحلیل پدیده

ن آیاد و روابا  پنهاا    جبری تعیین کرد. خبرگی، قدرت ابتکار و خالقی  محقق اس  که به مدد وی مای 

شود. این اتفاق طی فرآیند پررمازورازی صاورت    آنان را آشکار ساخته و موفق به خلق تئوری جدید می

 (33: 3127)مهرابی و همکاران، «. نشده اس  خوبی شناخته گیرد که هنوز به می
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 تحقیق در متون اسالمي

بار   معاصار، تکیاه  به لحاظ مبانی اسالمی برای شاناخ  و هادای  جریاان وسایع و گساترده تحقیقاات       

که تنها با استفاده از اندیشه و تجربه محدود، خطاپذیر و متغیر بشاری   های تحقیق متعارفِ سکوالر روش

مثابه منباع معرفتای،    درصدد بررسی و حل مسائل جوامع معاصر هستند و به تعبیر لوی صافی وحی را به

بااقری،  ) رساد.  نظار مای   قباول، باه   قابلاند، امری نامعقول و غیر کامالً از جریان کسب دانش حذف کرده

3169 :62) 

اغلب جوامع متأثر از پارادایم حاکم برجهاان غارب، رویکاردی     9شناسی و معرف  3شناسی امروزه هستی»

شناسای مطلاوب    روش کناد و  دارند. در این پارادایم استراتژی تجربی نقش محوری ایفا می 1گرایانِ اثبات

گرایی در توضیح رفتار اجتماعی موجاب تاا بار     فای  پارادایم اثباتک آن، روش کمی و آماری اس . عد 

ها، نیات  ای همچون در نظر نگرفتن بسترهای فرهنگی و تاریخی، نقش ارزش این پارادایم انتقادات عمده

روش داده »( 8: 3127)مهرابی و همکاران، درونی افراد و عد  توجه به مباحث زیباشناختی و ... وارد شود. 

 (6)همان،  «.های خاص، برای انجا  تحقیقات اسالمی، از کارایی برخوردار اس  به خاطر ویژگیبنیاد 

شناسی متعارف در علو  دینی که عمدتاً در جه  پاسخگویی به نیازهای دانش فقه  از سوی دیگر، روش»

نظار   باه  شده اس ، برای استفاده در تحقیقات علو  جدید و معاصر با رویکارد اساالمی، ناکاافی    تدوین

 (381: 3168زاده قمصری،  )صادق«. رسد می

هاای معتبار دینای درزمیناه  علاو        منظور وصول به مفاهیم و گزاره نویسد: به چنانکه یکی از محققان می»

شناسای پژوهشای، بایاد از تفسایر باه رأی یاا التقااط و یاا          جدید، در پردازش رویکرد اسالمی به روش

متون دینی و تبادیل متاون دینای باه ابازاری بارای تأییاد و توجیاه         برداش  شخصی غیر کارشناسانه از 

 (63: 3161)سعیدی روشن، «. های بشری، پیشگیری شود نظریه

هاای متناوعی هساتند،     هاا، ابزارهاای تحقیاق و سابک     های فلسفی، تکنیک تحقیقات کیفی شامل نگرش»

، تحلیال  6شناسای  ، قاو  0ماوردی  ، تحقیاق 8، هرمونونیاک 3، تحلیال گفتماان  9ای که تئوری انتقادی گونه به

                                                           
1
- Ontology 

2
- Epistemology 

3
- Positivism 

4
- Critical theory 

5
- Discourse analysis 

6
- Hermeneutics 

7
- Case study 

8
- Ethnography 
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عناوان   )نظریه داده بنیاد( و موارد بسایار دیگاری، هماه باه     1ای ، تئوری زمینه9، مشاهده مشارکتی3روایتی

 (19: 3106)فقیهی و همکاران، «. اند شده تحقیق کیفی شناخته

 رویکردهای تحقیق در متون اسالمي

: 3161)بااقری،  «. ویکردهای رابطه علم و دین اسا  چگونگی ارتباط بین علو  جدید با دین، متأثر از ر»

 شده اس : بندی کلی سه رویکرد اصلی معرفی در یک تقسیم( »937-939

کاه   یعنای ایان   المعارفی اسا ؛  شناسی دائره این رویکرد به علم و دین، مبتنی بر دین رویکرد استنباطي: -2

توان هار علمای را از    بامطالعه دقیق متون دینی، میدین، جزئیات یا اصول کلیِ همه علو  را در بردارد و 

 آن استخراج کرد.

کناد علاو  جدیاد را باا انجاا        این رویکرد باهدف اسالمی کردن داناش، تاالش مای    رویکرد امضایي: -5

ها و تفاسیر شخصی بر متون دینی از  سو و تحمیل برداش  هایی از آن از یک اصالحات و یا حذف بخش

چنین علومی بوده اس . به تعبیر دیگر، با حذف  د دین برساند و اثبات کند در دین همسوی دیگر، به تأیی

 کند. ها مصالحه برقرار می ها، بین آن مغایرت

که همه علو ، ریشاه در یاک دیادگاه فلسافی      طرفداران این دیدگاه معتقدند ازآنجایی رویکرد تأسیسي: -3

های موجود در علو  جدید کاه برخاساته از فلسافه و زمیناه      دادن تئوری جای مبنا قرار توان به دارند، می

هایی را سامان داد که مبتنای بار    خاصی اس  و تالش برای تأیید یا اصالح آن از ناحیه متون دینی، گزاره

پاردازی کارد و باه بوتاه      طور مستقل در علو  مختلف تئاوری  شناسی دینی باشد و به بینی و انسان جهان

 (37: 3127ی و همکاران، )مهراب«. آزمون گذاش 

هاای   فرض پیش باید در پرتو -همچون موضو  هر نو  تالش علمی دیگری -در این رویکرد، علم دینی»

سبب نفوذ عمیق مبانی فلسفی اساال    خاص خود، همراه با تالش تجربی تکوین یابد. در این صورت، به

ه صاف  اساالمی منتساب سااخ  و از     توان آن را ب های آن علم، می گیری علم و فرضیه در مراحل شکل

 (937: 3169)باقری، «. علو  اسالمی سخن گف 

تاوان از   رساد. اگار شاواهد کاافی فاراهم آیاد، مای        پس از تکوین فرضیه، نوب  آزمون تجربی آن، فرامی»

زیارا از بوتاه آزماایش     معنای مصطلح، علمای هساتند؛   ها، به های علو  تجربی سخن گف . این یافته یافته

اند؛ از سااختاری همگان و یکپارچاه     های دینی، تکوین یافته فرض باشند. چون بر پیش اند و دین می برآمده

                                                           
1
- Hermeneutics 

2
- Participant observation 

3
- Grounded theory 
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اناد   یافتاه  فرض، تحول و به اقتضای آن پیش فرضی معین و متناسب ها در پرتو پیش فرضیه زیرا برخوردارند؛

زیرا آنچه به محک آزماون زده   هستند؛ اند، دور و سرانجا  از این اتها  که دین را به آزمون و تجربه، گرفته

هاا   های دینی. برخی از ایان فرضایه   ای دینی هستند نه خود ایده های ماس  که ملهم از ایده شود، فرضیه می

 )همان(«. توانند با شواهد تجربی، استحکا  یابند توانند بر خطا باشند، برخی دیگر می می

 شناسي روش
شناسی نظریه داده بنیاد، کشف یا تولید نظریه بر مبنای  در روش»(، 39: 3127به نقل از مهرابی و همکاران )

 -بالقوه -دادن کلیه جوانب ها و با مدنظر قرار مند داده آوری نظا  حقایق و واقعیات موجود و از طریق جمع

شده سیر تکاملی خود را تا رسیدن به  آوری های جمع گیرد. داده مرتب  با موضو  تحقیق، صورت می

شوند، با استفاده از  منظور تکوین نظریه گردآوری می هایی که به کنند. تحلیل داده وری، مراحلی را طی میتئ

ها اختصاص  های مختلف داده شود. در این شیوه ابتدا رمزهای مناسب به بخش انجا  می 3رمزگذاری نظری

نامند. سپس پژوهشگر با  می 9بازشوند که آن را رمزگذاری  می تعیین مفهو یابد. این رمزها در قالب  می

اقدا   1ها به رمزگذاری محوری ها و یافتن پیوندهای میان آن اندیشیدن در مورد ابعاد متفاوت این مقوله

و با  9گیری نظری ها، پژوهشگر با استفاده از نمونه کند. الز  به ذکر اس  که در جریان این رمزگذاری می

های  ها در مورد افراد، رُخدادها و موقعی  ها، به گردآوری داده ادهتوجه به مفاهیم پدیدار شده از دل د

کرد. سرانجا  با   های حاصل، فراهم خواهند تری از مفاهیم و مقوله پردازد که تصویر غنی مختلفی می

شوند و با این فرآیندها درنهای ، چارچوبی نظری پدیدار  ها پاالیش می مقوله 3رمزگذاری انتخابی

    (Strauss,et.al, 1998:57.)«شود می

 
(39: 3127: مدل فرآیند اجرای گراندد تئوری )مهرابی و همکاران: 3 شکل  

                                                           
1
- Theoretical coding 

2
- Open coding 

3
-Axial coding 

4
- Theoretical sampling 

5
-Selective coding 
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توان به  کاربرده شده اس  ازجمله می های چندی برای این واژه به )در فارسی معادل 1قابلی  اعتماد»

گیری اس . مفهو  یادشده با این امر  های فنی ابزار اندازه پایایی، ثبات و اعتبار اشاره کرد( یکی از ویژگی

)سرمد «. دهد س  میگیری در شرای  یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به د سروکار دارد که ابزار اندازه

 (388: 3129و همکاران، 

که روایی  های مختلف زمانی اس . ازآنجایی گیری در دوره پایایی، بیانگر پایداری و تشابه نتایج اندازه»

)مهرابی و همکاران، «. تواند وجود باشد، نشان دادن اولی برای اثبات دومی کافی اس  بدون پایایی نمی

3127 :38) 

منزله روش خوبی برای بهبود قابلی  اطمینان، پیشنهاد کرد و آن عبارت  توان به ا میر 2ممیزی تحقیق»

 ,Mays,et.al«. )ها آن 4برای تعیین سازگاری 3اس  از: بررسی فرآیند و محصول تحقیق توس  داوران

2002:50-52) 

مراحل و  مندی مستمر، ازنظر خبرگان حوزوی و دانشگاهی در کلیه با این توضیحات، به عل  بهره

 خوبی تضمین و برآورد شده اس . فرآیندهای این تحقیق، پایایی مورد انتظار برای یک پژوهش به

کاررفته اس ( به این  وسیله برخی نویسندگان به به "روایی")این واژه تح  عنوان  5گیری اعتبار اندازه»

سنجد. بدون آگاهی از اعتبار  یتا چه حد خصیصه موردنظر را م گیری دهد که ابزار اندازه سؤال پاسخ می

گیری ممکن اس  برای  های حاصل از آن اطمینان داش . ابزار اندازه توان به دق  گیری نمی ابزار اندازه

که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه  گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، درحالی اندازه

ای مثال یک آزمون ریاضی ممکن اس  برای سنجش گونه اعتباری برخوردار نباشد. بر دیگر از هیچ

آموزان پایه پنجم ابتدایی از اعتبار الز  برخوردار باشد اما برای سنجش توانایی  توانایی ریاضی دانش

 (307: 3129)سرمد و همکاران، «. آموزان پایه سو  راهنمایی فاقد اعتبار باشد دانش ریاضی

زیرا همیشه و تح  هر  یایی برخوردار اس  ولی روایی ندارد؛یک ترازو که نیم کیلو خطا دارد، از پا

گیری فاقد  دهد بنابراین پایا اس  ولی چون در اندازه شرایطی میزان وزن را با نیم کیلو خطا نشان می

 دق  الز  اس  از روایی )اعتبار( برخوردار نیس .
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- Reliablity 

2
- Inquiry Audit 

3
- Reviewers 

4
- Consistency 

5
- Validity 
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 ها، واقعی  را توصیف میزانی که یافتهروایی، اشاره دارد به ( »33: 3127به نقل از مهرابی و همکاران ) 

گرایی،  شناسی اثبات گرایی یاف . در اصطالح توان در پارادایم اثبات های معیار روایی را می کنند. ریشه می

قیاس، واقعی ، منطق  1شمول، شواهد، عینی  روایی در کنار سایر مفاهیم تجربی، همچون قوانین جهان

یک تحقیق تا »گونه تعریف نمود:  توان این در تحقیق کمی، روایی را می گیرد. های آماری قرار می و داده

 (Golafshani, 2003:559)«. اش را داشته، سنجیده اس  چه حد دقیقاً آنچه را که قصد ارزیابی

تعریف فوق، در تحقیقات کیفی جایگاه چندانی ندارد، چراکه در تحقیق کیفی، هدف، ارزیابی چیزی »

بلکه هدف درک جهان اجتماعی از منظر پاسخگویان ( »Stenbacka,2001:551نیس  )

ها و شناخ  معنی  یله توصیف تفصیلی و دقیق از اقدامات شناختی و نمادین آنوس به (کنندگان مشارک )

 (Miles,2002:37) «.باشد یمها  آن مشاهده قابلمرتب ، با رفتار 

 های تحقیق ها و یافته وتحلیل داده تجزیه

پیرامون دفا ، ی العال مدظلهی ا خامنهاز متن بیانات اما   ها داده مند نظا در این تحقیق، پژوهشگر با گردآوری »

هایی  واژه استفاده گردیده اس  زیرا« لغ  کاوی»ها از روش  و رواب  آن جامعه و نیروهای مسلح

ای  اصل کل بیانات اما  خامنهح 3 اند. جدول شماره اند که در افاده مفهو ، صریح بوده شده انتخاب
فیش اس  که پیرامون جامعه و نیروهای  926صفحه و  397 شامل 3121تا سال  3186از سال  العالی مدظله

 .آوری گردیده اس  ها جمع و رواب  آن مسلح

پیرامون جامعه و نیروهای مسلح العالی مدظلهای  : بیانات اما  خامنه3جدول   

 دوره زمانی تعداد صفحه تعداد فیش مفاهیم شناسه

 08 3 3 نیروی انتظامی 3

 69 3 3 خدم  گذاری به مرد  9

69 - 07 19 9 توجه به عامه مرد  1  

انقالب درصحنهسپاه  9  1 9 82 - 00  

23 - 08 3 3 اتکای نظا  اسالمی به مرد  3  

انقالب درصحنهارتش  8  8 9 86 - 23  

21 - 63 3 0 حضور جوانان در دفا  مقدس 0  

23 - 01 0 2 ارتش پهلوی 6  

29 - 86 6 39 سپاه پاسداران 2  

                                                           
1
- Objectivity 
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23 - 82 0 39 بسیج درصحنه انقالب 37  

گرایی نیروهای مسلح معنوی  33  33 310 82 - 23  

21 - 07 37 38 امنی  اخالقی 39  

27 - 86 39 30 امنی  اجتماعی 31  

29 - 08 37 91 امنی  اقتصادی 39  

23 - 86 93 31 ارتش ج. ا. ایران 33  

29 - 82 83 333 امنی  ملی 38  

21 - 86 308 369 جامعه اسالمی 30  

21ا  86 397 926 جمع  
 

واحاوال   طور که از جدول و نماودار پیداسا  در شارای  زماانی مختلاف و باا توجاه باه اوضاا           همان

انااد  تأکیااد داشااتهباار مسااائل مختلفاای العااالی  مدظلااهای  المللاای حضاارت امااا  خامنااه محاای  ملاای و بااین

ازجملااه جامعااه و نیروهااای مساالح. از بااین مااوارد مختلااف، بیشااترین تأکیااد باار جامعااه اسااالمی بااا  

هاای بعادی باا ترکیاب و طای       فیش و کمترین فایش مرباوط باه نیاروی انتظاامی اسا . در گاا         369

ز مراحال کدگااذاری باااز، محااوری و انتخاابی ماادل جااامع رواباا  متقابال جامعااه و نیروهااای مساالح ا   

 طراحی و تدوین خواهد شد.العالی  مدظله ای نگاه اما  خامنه

 مرحله کدگذاری باز

در این مرحله، بر اساس روش مرسو  در نظریه داده بنیاد، به هریک از اجزاء، عنوان و برچسبی داده شد. 

حقق و که م طوری باشد، به شود، گویای محتوای داده می گفته می« کد»که اصطالحاً به آن  این عنوان

 برد. تا حدود زیادی به مفهو  جمالت پی می خواننده، با مشاهده این عنوان و تیتر

( العالی( )مدظلهای  کدگذاری باز )جامعه اسالمی از نگاه اما  خامنه :9جدول   

 مفهوم داده شناسه

 مدینه النبی مدینةالنّبی اس  جامعهمدنی به معنای  جامعه 9

 حکوم  دین حکوم  دین اس در مدینةالنّبی، حکوم ،  2

 فقیه والی  امور اس  همهمدینةالنّبی، در رأس  جامعهفقیه در  والی  3

 حکوم ِ یک معیار فقیه به معنای حکوم ِ یک معیار و درواقع یک شخصی  اس  والی  1

 معرف  شفّاف علیه اهلل اصلی حکوم  پیامبر اکر  صلوات یها یژگیو 5

 عدال  مطلق علیه اهلل اصلی حکوم  پیامبر اکر  صلوات یها یژگیو 8
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 عبودی  کامل علیه اهلل اصلی حکوم  پیامبر اکر  صلوات یها یژگیو 0

 عشق علیه اهلل اصلی حکوم  پیامبر اکر  صلوات یها یژگیو 6

 جوشان عاطفه علیه اهلل اصلی حکوم  پیامبر اکر  صلوات یها یژگیو 2

 امام  اسالمی، اما  اس  که پیشوای مرد  محسوب جامعه رأسدر  37

 تبعی  معنوی تبعی  از اما  روی ایمان و دل 33

 معیار عقلی ی جامعه اسالمی بر اساس جامعه اسالمی پیامبرساز نمونه 92

 اخالق محوری ی اخالقی در بین مرد ها ل یفضتکمیل مکار  و  93

 تربی  اخالقی بخصوص جهان اسال تربی  اخالقی نیاز اول مل  ایران و  91

 قله علم اسالمی جامعهی مادی در ها جنبهعمل به اسال  از  95

 قله صنع  الز  اسالمی جامعهی مادی در ها جنبهعمل به اسال  از  96

 قله معیش  اسالمی جامعهی مادی در ها جنبهعمل به اسال  از  91

 قله رواب  اجتماعی اسالمی جامعهی مادی در ها جنبهعمل به اسال  از  98

 قله شرف دنیایی اسالمی جامعهی مادی در ها جنبهعمل به اسال  از  91

 قله عزت دنیایی اسالمی جامعهی مادی در ها جنبهعمل به اسال  از  22

 ی عمومیها یآزاد اجرای کامل شریع  اسالمی در جامعه 29

 مدنیی ها یآزاد اجرای کامل شریع  اسالمی در جامعه 22

 آزادی مل  اجرای کامل شریع  اسالمی در جامعه 23

 استقالل جایی نباشد به کسی و به وابستهکه  استقالل یعنی آزادی در ابعاد یک مل  21

مخالفین خود یا دشمنان خود  طرهیسهر صورت تح  نفوذ و  ملتی که به  25

 یا بیگانگان قرار ندارد

 مل  آزاد

مخالفین خود یا دشمنان خود  طرهیسهر صورت تح  نفوذ و   ملتی که به 26

 یا بیگانگان قرار ندارد

 تضمین عدال 

مخالفین خود یا دشمنان خود  طرهیسهر صورت تح  نفوذ و  ملتی که به  21

 یا بیگانگان قرار ندارد

 تضمین معنوی 

 استحکام درونی انس با قرآن 28

 ایمانتقوی   انس با قرآن 21

افزایش توکل به  انس با قرآن 32

 خدا

افزایش اعتماد به  انس با قرآن 39

 وعده الهی
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(العالی( )مدظلهای  : کدگذاری باز )جامعه اسالمی از نگاه اما  خامنه9 ادامه جدول  

 مفهوم داده شناسه

تقوی  روحی  انس با قرآن 19

 ها انسان

 ملی نفس اعتمادبه انس با قرآن 11

روشن شدن راه  انس با قرآن 19

 تقرب به خدا

کاهش ترس از  انس با قرآن 13

 مشکالت مادّی

 امید به آینده اسالمی اس . جامعههای فرج برای  ترین دریچه انتظار بزرگ 18

 پیشتازی نظا  ی حاکم یها دستگاه برخورداری مل  از امنی ، ثبات سیاسی، آرامش 10

 امنی  و آرامش ها و مفیدترین عواید یک مل  اس  خواسته نیتر مهمامنی  و آرامش جزو  16

های  تالش همهخود قرار گیرد،  ستهیشااسالمی نماز در جایگاه  جامعهاگر در  12

گشاید و جامعه را  ها می ی آرمانوسو سم مادی و معنوی، راه خود را به  سازنده

 رساند مطلوب آرمانی اسال  می نقطهبه 

 

 نماز

ی اس . عدل فق  هم شعار نیس . اسالم جامعهعدال  یکی از خصوصیات  97

تأمین کند.  آن را ی باید دنبال عدال  هم برود و اگر عدال  نیس ،اسالم جامعه

ظلم اس  و هر دو  نقطهعدل و یکی  نقطهوجود دارد که یکی  دونقطهاگر در دنیا 

ی اس ، توجّه اسالمو لو غیر  عدل نقطه آن بهی هستند، اسال  اسالمهم غیر 

 موافق دارد

 

 

 عدال 

بین شما کسانی هستند که عکس این  جامعهوحدت را حفظ کنید. اگر دیدید در  93

ها ابراز و اعال   ها را طردشان کنید؛ مخالف  خودتان را به آن کنند، آن رفتار می

ای به  نند، ضربهز ای به اسال  می زنند. ضربه زنند؛ ضربه می ها ضرر می کنید؛ این

زنند. این ازجمله مسائل بسیار مهم  ی میاسالم جامعهای به  زنند، ضربه تشیع می

 اس .

 

 

 وحدت

کن کردن  ی، ریشهاسالمنظا   عنوان بهما  فهیوظما فقر وجود دارد.  جامعهامروز در  99

 عنوان بهمحرومی  باشد. این تکلیف ماس   جامعهاس . نباید در  جامعهفقر در 

کُلُکم را  و کلُکم مسئول عن »آحاد مرد .  عنوان بهی، اسالمنظا   عنوان بهدول ، 

 همه اس  فهیوظ؛ این «رعیته

 

 فقرزدایی

 عزتاز برخوردهای  کی چیه، در یاسالمو نظا   جامعهمعنای عزت این اس  که » 91
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خود، نباید طوری حرک  کند که منتهی به ذلیل شدن اسال  و مسلمین  یالملل نیب

شود. البته، ذلیل شدن غیر از ضعیف بودن اس . ممکن اس  کسی ضعیف باشد، 

خوب  توانند یماما ذلیل نباشد. بین این دو تفاوت اس . کارآمدان این کارها، 

 «بفهمند.

حیات طیبه  اسالمی جامعهالمی و اس بهیطاهداف بزرگ اجتماعی، ایجاد حیات  99

 اسالمی

 آباد جامعه اسالمی جامعهاهداف  93

 آزاد جامعه اسالمی جامعهاهداف  98

 مستقل جامعه اسالمی جامعهاهداف  90

دارای  جامعه اسالمی جامعهاهداف  96

 اخالق واال

 متّحد جامعه اسالمی جامعهاهداف  92

 یکپارچه اسالمی جامعهاهداف  37

متّقی و  جامعه اسالمی جامعهاهداف  33

 پرهیزگار
 

(العالی( )مدظلهای  : کدگذاری باز )جامعه اسالمی از نگاه اما  خامنه9ادامه جدول   

 مفهوم داده شناسه

، رسااند  یما آخرت اس ، دنیایی که انسان را ناگزیر به بهشا    مقدمهدنیایی که  39

را در  ها نیاایجاد یک چنین دنیایی هدف کالن اجتماعی و سیاسی اسال  اس ؛ 

 مقابل ما ترسیم کردند.

 

دنیا مقدمه 

 آخرت

عزیزان من! امیرالمؤمنین )علیه الصّاالة و السّاال ( نیروهاای مسالح را حصاون       31

دانساته اسا ؛ اماا     ها مل برای  بخش نانیاطمرعی ، یعنی حصارها و باروهای 

 آنچااه .( باااذن اهلل اساا 3) ؛«فااالجنود باااذن اهلل حصااون الرّعیّااة: »دیاافرما یماا

 الهی اس . ارادهاس ،  کننده نییتع

 

حصون 

الرعیه وتعیین 

 کنندگی

 اراده الهی

 -ایران عزیاز   محدودهدر  دیخواه یمنمونه اس . شما  جامعههدف، ایجاد یک  39

 -اسا    شده واقعبسیار حسّاسی از دنیا هم  نقطهجغرافیایی در یک  ازلحاظکه 

ای بسازید که به برک  اسال  و زیر پرچم قرآن، الگو باشد؛ هم الگو  یک جامعه

و   یا معنو ازلحااظ الگاو   حاال  نیدرعی مادّی، هم ها شرف یپمادّی و  ازلحاظ

 اخالق. ازلحاظ

 

 

ایجاد 

ی ا جامعه

الگو )مادی و 
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 معنوی(

ساار چناین    بتوانند در سایه ها انسانمسئولی  این جامعه این اس  که  نیتر مهم 33

اجتماعی، چنین حکومتی، چنین فضائی، به کمال معنوی و کمال الهای برساند؛   

 به عبودی  برسند ها انسان؛ «ما خلق  الجنّ و االنس الّا لیعبدون»که: 

 

رسیدن به 

کمال معنوی 

 و الهی

 مستقل ختن یک ایرانی با این خصوصیاتهدف انقالب عبارت بود از سا 38

 آزاد هدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیات 30

برخوردار از  هدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیات 36

 ثروت

برخوردار از  هدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیات 32

 امنی 

 متدین هدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیات 87

مند از  بهره هدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیات 83

 معنوی 

از  مند بهره هدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیات 89

 اخالق

پیشرو در  انی با این خصوصیاتهدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایر 81

 جامعه مسابقه

عظیم بشری 

 هیبقدر علم و 

 دستاوردها

برخوردار از  هدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیات 89

 همهآزادی با 

 معانی آزادی

مادنی نباوی نشاان داد و     جامعاه اسال  با تشکیل حکوم  در مدینه و تشکیل  83

ثاب  کرد که اسال  فق  نصیح  کردن، موعظه کردن و دعوت کردن باه زباان   

حقایق احکا  الهی در جامعه تحقق پیدا کند؛ این جز با  خواهد یمنیس . اسال  

 پذیر نیس . ایجاد قدرت الهی امکان

 

ایجاد قدرت 

 الهی

آن تماایز اصالی اسا ؛     اساس نظا  اسالمی بر اطاع  از خداوناد اسا ؛ ایان    88

؛ «ان کناتم تحبّاون اللَّاه فااتّبعونی یحبابکم اللَّاه      »، «اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرّسول»

 بنابراین اساس نظا  اسالمی، اطاع  از خدای متعال اس .

اطاع  از 

 خدای متعال
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(العالی( )مدظلهای  : کدگذاری باز )جامعه اسالمی از نگاه اما  خامنه9ادامه جدول   

 مفهوم داده شناسه

 جامعهیی ایدنیی که گفتیم؛ همان چیزی که مربوط به مسائل زهایچاین  همه 80

مثل عدال ، مثل امنی ، مثل رفاه، برخورداری از ثروت، برخورداری از  -اس 

مربوط به مسائل اخروی اس ؛ مثل رستگاری، تقوا،  آنچههم  -آزادی و استقالل

 .اسالمی مندرج اس  کلمهپرهیزگاری، رشد اخالقی، تکامل معنوی انسان، در 

ناهل القری آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات او لو»فرماید که:  قرآن به ما می هیآ

جاری ؛ ایمان و تقوا که باشد، برکات آسمان و زمین «من السّماء و األرض

 خواهد شد.

 اسالمی

ای که بر شکل و  بینیم آن جامعه کنیم، می امروز وقتی به دنیای اسال  نگاه می 86

اساس، اساس الهی اس   .، نظا  جمهوری اسالمی اس شده لیتشکالهی  هندسه

...اساس این اس  که انسان بتواند نظا  را حفظ کند. چالش اصلی نظا  اسالمی 

از روز اول تا امروز این بوده اس ؛ یعنی حفظ نظا  اسالمی و حفظ این اساس 

ی دنیا جدا ها نظا  هیبقیی که این نظا  را از ها شاخصو حفظ آن مرزها و 

 کند. می

 

 

حفظ نظا  

 اسالمی

 عد  فقر متصور اس اسالمی  جامعهی که برای ا یبرخورداری و ا یخوشبخت 82

 وجود عدال  متصور اس اسالمی  جامعهی که برای ا یبرخورداری و ا یخوشبخت 07

 وجود تقوا متصور اس اسالمی  جامعهی که برای ا یبرخورداری و ا یخوشبخت 03

 وجود اخالق متصور اس اسالمی  جامعهی که برای ا یبرخورداری و ا یخوشبخت 09

تارینش   های گوناگونی دارد کاه بااز مهام    و نهی از منکر حوزه معروف امربهالبته  01

و از منکار نهای کنیاد.     مسئوالن اس ؛ یعنی شما باید ما را به معروف امر حوزه

خاواهش و   صاورت  باه ناه   هم آن مرد  باید از مسئوالن، کارِ خوب را بخواهند؛

تارین حاوزه اسا . البتاه فقا  ایان        ها بخواهند. این مهم تقاضا؛ بلکه باید از آن

 «های گوناگونی وجود دارد. حوزه نیس ؛ حوزه

 

 معروف امربه

و نهی از 

 منکر

i. های نیروهای مسلح حاصله از اجرای روش داده بنیاد ویژگي 

(العالی( )مدظلهای  : کدگذاری باز )نیروهای مسلح کارآمد از نگاه اما  خامنه1جدول   

 مفهوم داده شناسه

آنچه را که امیرالمؤمنین در زندگی خود و تالش و جهاد خود، همه را در این راه مصرف  3

در طول تاریخ؛ کمک کنید به   یبشرکرد، و آن عبارت اس  از ایجاد چنین دنیایی برای 

خسته و 

 وسیمأ
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، با کوشش، با تالش، «اجتهادوَ »، با ور ؛ «بوَرَ ٍ» چه جورمن که این هدف انجا  بگیرد. 

تنبلی ممنو  اس ، بیکارگی ممنو  اس ، خسته شدن ممنو  اس ، مأیوس شدن ممنو  

 اس .

 نشدن

خودشان را با یاد  زهیپاکی ها جانی خودشان را، ها دلهرچه نیروهای مسلح خودشان را،  9

ها بیشتر خواهد شد، قدرت  کنند، توانائی آن تر مأنوسخدا و ذکر خدا و معنویات 

 .ها بیشتر خواهد شد بازدارندگی آن

قدرت 

 بازدارندگی

 روزه ودو س یبروزه، در جنگ  وسه یسی اخیر این منطقه، در جنگ ها جنگشما ببینید در  1

 قدرت خود درباره وگزاف الفقدرتمندی که  ظاهر بهی ها ارتشی اندک بر ها گروهغزه، 

مادی محض بودند؛ اما اینها معنوی  ها آنخدانشناس بودند،  ها آن، پیروز شدند. گفتند یم

 با خدا ارتباط داشتند. ها نیابودند، 

 

ارتباط 

رزمنده 

 باخدا

ی معنوی از سوی جوانان بود. در ها توجهی خود ما هم بهترین شاهد برای برترین ها جبهه 1

نظامی ما، راز و نیاز  حملهسنگرهای ما، در خطوط دفاعی ما، در شبهای تهاجم و 

بوده اس  و این در تاریخ خواهد  رینظ یبرزمندگان یکی از مسائلی اس  که در تاریخ ما 

 .ماند

ی ها توجه

 معنوی

ملتی که بتواند ثاب  کند که  و آن کشورآن  عزت کشور خود و مل  خود هستید. هیماشما  5

ی خود، برای ها آرمانآماده اس  برای استقالل خود، برای حفظ هوی  خود، برای 

 موجودی  خود، ایستادگی کند و مردانه دفا  کند، عزیز اس .

 ایستادگی

 

(العالی مدظلهای  کدگذاری باز )نیروهای مسلح کارآمد از نگاه اما  خامنه :1ادامه جدول   

 مفهوم داده شناسه

 که شما اهل تجاوز نیستید ؛ نه بیمناک از تجاوز شماکند یمآمادگی شما، دشمن را بیمناک  8

 به شما. حملهبیمناک از ایستادگی شما، بیمناک از فکر 

 آمادگی

 آماده دفا  دفا  اس  آمادهکه ثاب  کند  ماند یمدر دنیای مادی آن ملتی از آسیب محفوظ  0

تان  های مادی و معنوی خودتان را باید حفظ کنید؛ دیانتتان را، ایمانتان را، انگیزه سرمایه همه 6

و عز  راسختان برای دفا  را در طول مدت خدم  و  تان را ی و پارسائیدامن پاکرا، تقوا و 

 عمر. همهدر 

حفظ 

ی ها هیسرما

 مادی و معنوی

حصارند  -همچنان که در بیان امیرالمؤمنین )علیه الصّالة و السّال ( هس   -نیروهای مسلح  2

حصار همیشه بایستی پابرجا  .در پیرامون یک مل  و یک کشورند دهیبرکشحصن و حصارِ 

باشد، حصار باید رخنه پیدا نکند؛ لذا نیروهای مسلح همیشه بایستی استواری خودشان را 

 حفظ کنند.

 اپذیریرخنه ن
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حصارند  -همچنان که در بیان امیرالمؤمنین )علیه الصّالة و السّال ( هس   -نیروهای مسلح  37

حصار همیشه بایستی پابرجا  .در پیرامون یک مل  و یک کشورند دهیبرکشحصن و حصارِ 

باشد، حصار باید رخنه پیدا نکند؛ لذا نیروهای مسلح همیشه بایستی استواری خودشان را 

 نند.حفظ ک

 استواری

امیر  گفتهنیروهای مسلح به  .نیروهای مسلح، برترین عامل در حفظ امنی  کشورند مجموعه 93

ی خود هستند و ها نیسرزممؤمنان دژ مل ، باروی مل ، حصن و حصار مستحکم مرد  

 .کنند یمتأمین  ها نیاامنی  را 

و حفظ  نیتأم

 امنی 

اگر امنی  بود، دانش و پیشرف  و عدال  و سرافرازی و عزت و دنیا و آخرت در آن  91

. این اولین شود یمنیافتنی  . امنی  که نباشد، دستاوردهای بشری، دس شود یمجامعه میسر 

 تواند یمها، انسان  دلیلی اس  که برای احترا  به نیروهای مسلح و اهتما  به این مجموعه

 ار خود اقامه کند.برای دل خود و رفت

ضامن امنی  

 کشور

اما من به شما این ؛ ای اس  حضور نیروهای مسلح، حضور هوشمندانه و آگاهانه و مقتدرانه 95

 کشور نقطه: از کید دشمنان نباید غافل بود؛ نه در این منطقه و نه در هیچ کنم یمرا تأکید 

حضور 

 هوشمندانه

 عنوان به –برای اینکه در طول سالیان خدم  خودتان  دیکن یمعزیزان من! شما خود را آماده  96

ها اطمینان و  ها و به شجاع  آن آن ارادهها و به  یی که برای دفا  از این مل ، به آنها انسان

اید و چنین  در مقابل ملتتان سرافراز باشید؛ شما وارد چنین راهی شده -اعتماد شده اس  

 اید. ای را برای خودتان تصویر کرده آینده

 اراده قوی

 عنوان به –برای اینکه در طول سالیان خدم  خودتان  دیکن یمعزیزان من! شما خود را آماده  91

ها اطمینان و  ها و به شجاع  آن آن ارادهها و به  یی که برای دفا  از این مل ، به آنها انسان

اید و چنین  راهی شدهدر مقابل ملتتان سرافراز باشید؛ شما وارد چنین  -اعتماد شده اس  

 اید. ای را برای خودتان تصویر کرده آینده

 شجاع  باال

ی از کیتفک رقابلیغمل  ما، پشتیبان نیروهای مسلح اس  و نیروهای مسلح را از خود و جزء  98

اند، شما حصارها و باروهای مستحکم این  . همچنانی که بزرگان دین فرمودهداند یمخود 

مراحل خدم ، این را به یاد داشته باشید و از  همهمراحل آموزش و در  همهملتید در 

 خاطرتان دور نکنید

 کیتفک رقابلیغ

بودن مل  و 

 نیروهای مسلح

، با عز  مانیباای عزیز! عزیزان من! از این فرص  جوانی استفاده کنید؛ خود را ها جوان 91

( فرموده السال  هیعله اما  علی )ی و پارسائی بسازید و همچنانی کدامن پاکقوی، با حفظ 

 اس ، خود را بازوهای مستحکم و سربلند این مل  قرار بدهید.

 بازوی مستحکم

، با عز  مانیباای عزیز! عزیزان من! از این فرص  جوانی استفاده کنید؛ خود را ها جوان 22

( فرموده السال  هیعلی و پارسائی بسازید و همچنانی که اما  علی )دامن پاکقوی، با حفظ 

 اس ، خود را بازوهای مستحکم و سربلند این مل  قرار بدهید.

 مانیباا
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(العالی مدظله ای : کدگذاری باز )نیروهای مسلح کارآمد از نگاه اما  خامنه1 ادامه جدول  

 مفهوم داده شناسه

، با عز  مانیباای عزیز! عزیزان من! از این فرص  جوانی استفاده کنید؛ خود را ها جوان 29

( فرموده السال  هیعلی و پارسائی بسازید و همچنانی که اما  علی )دامن پاکقوی، با حفظ 

 اس ، خود را بازوهای مستحکم و سربلند این مل  قرار بدهید.

 قوی

، با عز  مانیباای عزیز! عزیزان من! از این فرص  جوانی استفاده کنید؛ خود را ها جوان 22

( فرموده السال  هیعلی و پارسائی بسازید و همچنانی که اما  علی )دامن پاکقوی، با حفظ 

 اس ، خود را بازوهای مستحکم و سربلند این مل  قرار بدهید.

 دامن پاک

، با عز  مانیباای عزیز! عزیزان من! از این فرص  جوانی استفاده کنید؛ خود را ها جوان 23

( فرموده السال  هیعلبسازید و همچنانی که اما  علی )ی و پارسائی دامن پاکقوی، با حفظ 

 اس ، خود را بازوهای مستحکم و سربلند این مل  قرار بدهید.

 پارسا

روز و سالح در حدّ ممکن  ما معتقد به انضباط آهنین، نظم منطقی، کار علمی، آموزش به 21

توکل و دلدادگی به  ها را در کنار تقوا، این همهبرای نیروهای مسلّح خود هستیم؛ اما 

 دانیم. ها و مرد  معتبر می آرمان

انضباط 

 آهنین

روز و سالح در حدّ ممکن  ما معتقد به انضباط آهنین، نظم منطقی، کار علمی، آموزش به 25

ها را در کنار تقوا، توکل و دلدادگی به  این همهبرای نیروهای مسلّح خود هستیم؛ اما 

 م.دانی ها و مرد  معتبر می آرمان

 نظم منطقی

روز و سالح در حدّ ممکن  ما معتقد به انضباط آهنین، نظم منطقی، کار علمی، آموزش به 26

ها را در کنار تقوا، توکل و دلدادگی به  این همهبرای نیروهای مسلّح خود هستیم؛ اما 

 دانیم. ها و مرد  معتبر می آرمان

 کار عملی

روز و سالح در حدّ ممکن  ما معتقد به انضباط آهنین، نظم منطقی، کار علمی، آموزش به 21

ها را در کنار تقوا، توکل و دلدادگی به  این همهبرای نیروهای مسلّح خود هستیم؛ اما 

 دانیم. ها و مرد  معتبر می آرمان

آموزش 

 روز به

روز و سالح در حدّ ممکن  ما معتقد به انضباط آهنین، نظم منطقی، کار علمی، آموزش به 28

ها را در کنار تقوا، توکل و دلدادگی به  این همهبرای نیروهای مسلّح خود هستیم؛ اما 

 دانیم. ها و مرد  معتبر می آرمان

سالح در 

 حد ممکن

روز و سالح در حدّ ممکن  ، آموزش بهما معتقد به انضباط آهنین، نظم منطقی، کار علمی 21

ها را در کنار تقوا، توکل و دلدادگی به  این همهبرای نیروهای مسلّح خود هستیم؛ اما 

 دانیم. ها و مرد  معتبر می آرمان

 تقوا

روز و سالح در حدّ ممکن  ما معتقد به انضباط آهنین، نظم منطقی، کار علمی، آموزش به 32

ها را در کنار تقوا، توکل و دلدادگی به  این همههستیم؛ اما  برای نیروهای مسلّح خود

توکل به 

 خدا
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 دانیم. ها و مرد  معتبر می آرمان

روز و سالح در حدّ ممکن  ما معتقد به انضباط آهنین، نظم منطقی، کار علمی، آموزش به 39

دلدادگی به ها را در کنار تقوا، توکل و  این همهبرای نیروهای مسلّح خود هستیم؛ اما 

 دانیم. ها و مرد  معتبر می آرمان

 همراه مرد 

 آمادهی بزرگ و با جوانانی پاکیزه و باهدفخدم  در مرکزی عملی، نظامی و علمی،  32

 تر باارزشفراگیری، حقیقتاً افتخار دارد. در این بخش، افتخارِ خدم ، از هر کاری برتر و 

ریزی شود که یکسره برای  د طوری برنامههای درسی هم در این دانشگاه بای اس . رشته

 ارتش، الز  و مفید باشد ندهیآ

نگاه به 

 آینده

آنجایی که ارتش با پش  جبهه خود یک رابطه مستحکم عاطفی داشته، این ارتش مایه  33

یعنی جنگیده، مبارزه کرده و توقعاتی را که از او هس  انجا  داده ؛ خجل  نشده اس 

سیده، گاهی هم نرسیده اس . این نقش ارتباط ارتش با مرد  اس . گاهی به پیروزی ر

 اس  و ارتش به این احتیاج دارد

ارتباط با 

 مرد 

 

(العالی مدظلهای  کدگذاری باز )نیروهای مسلح کارآمد از نگاه اما  خامنه :1ادامه جدول   

 مفهوم داده شناسه

عاطفی داشته، این ارتش مایه آنجایی که ارتش با پش  جبهه خود یک رابطه مستحکم  31

یعنی جنگیده، مبارزه کرده و توقعاتی را که از او هس  انجا  داده ؛ خجل  نشده اس 

اس . گاهی به پیروزی رسیده، گاهی هم نرسیده اس . این نقش ارتباط ارتش با مرد  اس  

 و ارتش به این احتیاج دارد

رابطه 

 مستحکم

یک رابطه مستحکم عاطفی داشته، این ارتش مایه  آنجایی که ارتش با پش  جبهه خود 35

یعنی جنگیده، مبارزه کرده و توقعاتی را که از او هس  انجا  داده ؛ خجل  نشده اس 

اس . گاهی به پیروزی رسیده، گاهی هم نرسیده اس . این نقش ارتباط ارتش با مرد  اس  

 و ارتش به این احتیاج دارد

رابطه 

 عاطفی

مسلّح باید طوری باشد که گویا فردا جنگ خواهد بود. دائم باید بیدار  آمادگی نیروهای 36

من این کال  امیرالمؤمنین علیه السّال  را، « و من نا  لم ینم عنه. واناخا الحرب االرق»باشند. 

 ا . در نیروهای مسلّح، تکرار کرده مسئولشاید صدبار در خطاب به برادران 

 دارباشیب

 دائمی
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 دفاع نظامي حاصل از روش داده بنیادهای  ویژگي

(العالی مدظله ای کدگذاری باز )دفا  نظامی از نگاه اما  خامنه :9 جدول  

 مفهوم داده شناسه

شما )ن.  ( باید برای اثبات قدرت و توان جمهوری اسالمی، بر دفا  جانانه  مجموعه 3

آمادگی  .«بِهِ عَدُوَاهلل وَ عَدُوَکُمتُرْهِبُونَ »، آمادگی داشته باشد؛ هرکجادر هر زمان و در 

 دشمن اس  بازدارندهشما، 

جانانه در 

هر زمان و 

 مکان

دهی و روحیه و دانش رزمی و تجهیزات و از همه  سازمان ازلحاظارتش و سپاه باید  9

 جهاتی که در امکان دفا  تأثیر دارند، در حدی باشند که شایسته ظرفی  این مل  اس 

شایسته 

ظرفی  

  مل

ا  و اکنون  های مرزی دفاعی را خیلی جدی بگیرید. من قبالً هم به شما گفته مأموری  1

 کنم. خطوط مرزی را هم سپاه و هم ارتش مستحکم کنند نیز تکرار می

استحکا  

خطوط 

 مرزی

. این دیدارباشیبمرد جنگ بیدار اس . »وإنأخاالحرباألرق» امیرالمؤمنین ) ( فرمود: 1

این چیزی اس  که مل  ایران از شما  شما نشان داده خواهد شد. بیداری، در عمل

خواهم. باید این بیداری را در عملتان  عنوان فرمانده شما از شما می خواهد و من به می

 نشان دهید

بیداری در 

 عمل

باید همه نیروهای مسلح و همه عناصر فعال در این نیروها هرکدا  از جهتی سهم  5

 آمادگی و افزایش قدرت ایفا کنند.خودشان را در حفظ 

حفظ 

 آمادگی

باید همه نیروهای مسلح و همه عناصر فعال در این نیروها هرکدا  از جهتی سهم  8

 خودشان را در حفظ آمادگی و افزایش قدرت ایفا کنند.

افزایش 

 قدرت

توانید منتظر هیچ عامل دیگری در آن نمانید، استحکا   آن چیزی که شما می 0

دهی، آمادگی رزمی دائمی، آموزش کامل، حفظ حدود و ضواب  و انضباط  سازمان

چیزهایی نیس  که برای ما بخواهند تولید کنند یا بخواهند از  ها نیاکامل نظامی اس . 

ای باشد. این مربوط به قوت اراده  العاده وقگذاری ف خارج بیاورند یا محتاج به سرمایه

 و کار مخلصانه و دلسوزانه مسئوالن اس  ریگیپفرماندهی و تالش 

استحکا  

 دهی سازمان

توانید منتظر هیچ عامل دیگری در آن نمانید، استحکا   آن چیزی که شما می 6

باط دهی، آمادگی رزمی دائمی، آموزش کامل، حفظ حدود و ضواب  و انض سازمان

چیزهایی نیس  که برای ما بخواهند تولید کنند یا بخواهند از  ها نیاکامل نظامی اس . 

ای باشد. این مربوط به قوت اراده  العاده گذاری فوق خارج بیاورند یا محتاج به سرمایه

 و کار مخلصانه و دلسوزانه مسئوالن اس  ریگیپفرماندهی و تالش 

آمادگی 

 رزمی دائمی
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((العالی مدظله)ای  کدگذاری باز )دفا  نظامی از نگاه اما  خامنه :9ادامه جدول   

 مفهوم داده شناسه

توانید منتظر هیچ عامل دیگری در آن نمانید، استحکا   آن چیزی که شما می 2

دهی، آمادگی رزمی دائمی، آموزش کامل، حفظ حدود و ضواب  و انضباط  سازمان

چیزهایی نیس  که برای ما بخواهند تولید کنند یا  ها نیاکامل نظامی اس . 

ای باشد. این مربوط  العاده گذاری فوق بخواهند از خارج بیاورند یا محتاج به سرمایه

 به قوت اراده فرماندهی و تالش پیگیر و کار مخلصانه و دلسوزانه مسئوالن اس 

 آموزش کامل

ری  در آن نمانید، استحکا  توانید منتظر هیچ عامل دیگ آن چیزی که شما می 37

دهی، آمادگی رزمی دائمی، آموزش کامل، حفظ حدود و ضواب  و انضباط  سازمان

چیزهایی نیس  که برای ما بخواهند تولید کنند یا  ها نیاکامل نظامی اس . 

ای باشد. این مربوط  العاده گذاری فوق بخواهند از خارج بیاورند یا محتاج به سرمایه

 فرماندهی و تالش پیگیر و کار مخلصانه و دلسوزانه مسئوالن اس به قوت اراده 

حفظ حدود 

و ضواب  و 

انضباط کامل 

 نظامی

همه نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی، باید هوشیار باشند. همه بایاد   33

آیاد؛ از   نمای  راه کبه انقالب و اساال  از یا   زدن ضربههوشیار باشند،...دشمن برای 

 آید. باید چشمتان را بازکنید، متوجه باشید و دشمن را بشناسید های مختلف می راه

 هوشیاری

دهاد، شاما هام روی     روی آن حساسای  نشاان مای     هر چیزی که دیدیاد دشامن   39

بینید  خواهد رخنه کند. وقتی که می آنحساس بشوید و بفهمید که دشمن از اینجا می

ه ملا  و انقاالب و پایبنادی مارد  باه انقاالب، تبلیغاات        دشمنان خبیث، نسب  ب

های  ها درصحنه کنند، بدانید که دشمن از پایبندی مرد  به انقالب و از حضور آن می

 ترسد انقالب می

حساسااااای  

نساااب  باااه  

ی ها  یحساس

 دشمن

اید و همواره باید باشید. خودتاان   شما عزیزان نیروهای مسلح در صفوف مقد  بوده 31

ایاد. ایان درخشاش و     که در جنگ درخشایده  دارید. همچنان زید و آماده نگهرا بسا

هاا بایاد    هاا و کیفیا  آن   افتخار را همیشه برای خودتان حفظ کنید. سطح آماوزش 

 باالتر برود، اگر چه از گذشته بسیار باالتر اس 

بااااااودن در 

 صفوف مقد 

اساتفاده از   منظاور  باه م های نظامی حداکثر استفاده بشود. ه از تجربه جنگ در دوره 39

 آن داشاتن  نگاه زناده   منظاور  باه جنبه علمی وقایع جنگ که البته مهم اسا  و هام   

 پرافتخارروزهای 

اساااااتفاده از 

 تجربه جنگ

نیایاد؛ اماا    شیپا ( تجربه )هش  سال دفا  مقدس آن براثرممکن اس  هیچ جنگی  95

د بود. دائام بایاد   آمادگی نیروهای مسلح باید طوری باشد که گویا فردا جنگ خواه

 بیدار باشند

 بیداری دائمی

حضاااااور و حضور و آمادگی نیروهای مسلح یکای از موجباات جناگ نداشاتن اسا  ایان را        96
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 آمادگی ن.  بدانید.

( قطاع شاود و دارد قطاع    فنّاوراناه ها )وابستگی علمای و فنای و    باید این وابستگی 91

شود؛ بیشتر از این قطع کنید. باید بسازید؛ باید خودتان بجوشید و بجوشاانید در   می

درون ارتش...شما ظرفی  هم دارید... ظرفی  برای کار علمی و فنای و ناوآوری و   

 زیاد دارید. ها نیا

 قطع وابستگی

-علمااااااای

 فناوری

 مرحله کدگذاری محوری

یسه پایدار، زمینه ظهور ابعاد مشترک مفاهیم که همان کدگذاری محوری اس ، با استفاده از تکنیک مقا

 باشد. می« ها مؤلفه»گیری  پذیر گردید. حاصل این مرحله از فرآیند شکل امکان
(العالی مدظله ای : کدگذاری محوری )جامعه اسالمی از نگاه اما  خامنه3جدول   

 ها مؤلفه مفاهیم شناسه

حاکمی   فقیه+ حکوم ِ یک معیار حکوم  دینی+ والی  ی+النب نهیمد 9+1+9+3

 هیفق یول

معرف  شفاف+عدال  مطلق+ عبودی  کامال+ عشاق+عاطفه    2+6+0+8+3

 جوشان

حکوم  

 اسالمی

اجرای کامل  ی مدنی+آزادی مل ها یآزادی عمومی+ها یآزادامام + 91+99+93+37

شریع  

 اسالمی

والی   عقلی+اخالق محوری+تربی  اخالقیتبعی  معنوی+معیار  39+31+39+33

 مداری

قلااه علاام + قلااه صاانع  الز  + قلااه معیشاا + قلااه رواباا   97+32+36+30+38+33

 اجتماعی+ قله شرف دنیایی+ قله عزت دنیایی

عمل به 

 اسال 

 نفی سلطه استقالل + مل  آزاد + تضمین عدال  + تضمین معنوی  90+98+93+99

+17+92+96 

13+19+11+19+13 

استحکا  درونی+ تقوی  ایمان + افازایش توکال باه خادا +     

+  هاا  انساان افزایش اعتماد به وعاده الهای + تقویا  روحای     

ملی + روشن شدن راه تقرب به خادا + کااهش    نفس اعتمادبه

 ترس از مشکالت مادی

مقاوم  

 پایدار

تکامل  امید به آینده+ پیشتازی+ امنی  و آرامش+ نماز 12+16+10+18

 هماهنگی

تکامل  عدال + فقرزدایی 99+97



 333  
 مقاله پنجم: نظریه نیروهای مسلح والیتمدار بر اساس دیدگاه های اما  خامنه ای )مدظله العالی(

 

 

 

 کارآمدی

98+93+99+91+93 

37+92+96+90+ 

وحدت+ عزت+ حیاات طیباه اساالمی+جامعه آبااد+ جامعاه      

آزاد+ جامعه مستقل+ جامعه دارای اخالق واال+ جامعه متحاد  

 + یکپارچه

تکامل 

 وحدت

جامعه متقی و پرهیزگار+ دنیا مقدماه آخارت+ ایجااد جامعاه      33+39+31+39+33

 الگو )مادی و معنوی( + رسیدن به کمال معنوی و الهی

 حیات طیبه

81+89+83+87+32+36+30+38 

01+09+03+07+82+80+89+ 

مساتقل+ آزاد + برخاوردار از ثااروت+ برخاوردار از امنیاا +    

از اخاالق+ پیشارو در    مناد  بهرهاز معنوی  +  مند بهرهمتدین+ 

مسااابقه جامعااه عظاایم بشااری در علاام و بقیااه دسااتاوردها+  

برخورداری از آزادی با همه معاانی آزادی + اساالمی + عاد     

فقاار+ وجااود عاادال + وجااود تقااوا+ وجااود اخااالق +      

 و نهی از منکر معروف امربه

جامعه 

 اسالمی

نظاا   ایجاد قدرت الهای+ اطاعا  از خادای متعاال+ حفاظ       86+88+83

 اسالمی

حفظ 

ی ها ارزش

 اسالمی

خسته و مأیوس نشدن+ قادرت بازدارنادگی+ارتباط رزمناده     3+9+1+9+3

 ی معنوی+ ایستادگیها توجه+ باخدا

قدرت 

 بازدارندگی

ی مادی و معناوی+ رخناه   ها هیسرماآمادگی+آماده دفا +حفظ  96+90+37+2+6+0+8

 ممکن+ سالح در حد روز بهناپذیری+ استواری+ آموزش 

 توان رزمی

 حصار مل  حصار مستحکم+ حصار مستحکم 39+33

 ثبات و حفظ امنی + ضامن امنی  کشور نیتأم 39+31

(العالی مدظله ای کدگذاری محوری )نیروهای مسلح کارآمد از نگاه اما  خامنه :8جدول   

ها مؤلفه مفاهیم شناسه  

30+38+33  شجاع  حضور هوشمندانه+ اراده قوی+ شجاع  باال 

13+19+11+13+36 بودن مل  و نیروهای مسلح + همراه مرد +  کیتفک رقابلیغ 

 ارتباط با مرد + رابطه مستحکم+ رابطه عاطفی

ارتباط تنگاتنگ با 

 مل 

17+92+91+93+97+32 +پارساا+ تقاوا+   دامن پااک + قوی+ماان یباابازوی مستحکم+  

 توکل به خدا

 مورد اعتماد

98+93+99 نظم منطقی+ کار عملیانضباط آهنین +    انضباط آهنین 

18+19  بصیرت نگاه به آینده+ بیدارباش دائمی 

18+19  تهدید شناسی نگاه به آینده+ بیدارباش دائمی 
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(العالی مدظله ای : کدگذاری محوری )دفا  نظامی از نگاه اما  خامنه0جدول   

 ها مؤلفه مفاهیم شناسه

مکان+ شایسته ظرفی  مل + بودن در جانانه در هر زمان و  38+39+31+9+3

صفوف مقد + استفاده از تجربه جنگ+حضور و آمادگی 

 نیروهای مسلح

دفا  

 جانبه همه

استحکا  خطوط مرزی+بیداری در عمل+ استحکا   0+9+1

 یده سازمان

ی ده سازمان

 محور دیتهد

 پادررکاب حفظ آمادگی+آمادگی رزمی دائمی 6+3

استحکا   و ضواب  و انضباط کامل نظامی آموزش کامل+ حفظ حدود 37+2

 درونی

هوشیاری+ بیداری دائمی+ حساسی  نسب  به  33+33

 ی دشمنها  یحساس

رصد 

 تهدیدات

 خودکفایی فناوری -قطع وابستگی علمی 30

 -علمی

 فناوری

 مرحله کدگذاری انتخابي

(العالی مدظلهای  های جامعه اسالمی از منظر اما  خامنه : کدگذاری انتخابی )ویژگی6جدول   

 ها مؤلفه ابعاد مفهو 

جامعه  یها یژگیو

 یاسالم

 هیفق یولحاکمیت نیابتی  حاکمی  معصو 

 حکومت اسالمی

 اجراي کامل شریعت اسالمی

 والیت مداري تبعی  از اما  معصو 

 اسالمعمل به 

 نفی سلطه یزیست ظلم

 مقاومت پایدار

 تکامل هماهنگی جانبه همهپیشرف  

 تکامل کارآمدي

 تکامل وحدت
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 حیات طیبه ییگرا کمال

 جامعه اسالمی

 ي اسالمیها ارزشحفظ 
 

های جامعه اسالمی: محاسبه امتیاز حساسی  نظری ابعاد ویژگی2جدول   

 کامالً بعد مفهوم

 موافقم

 نه موافقم موافقم

 نه مخالفم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 میانگین

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 یها یژگیو

جامعه 

یاسالم  

حاکمیت 

 معصوم

36 06%  9 30%  3 3%  7 7 7 7 0/9  

تبعیت از 

 امام معصوم

97 60%  1 31%  7 7 7 7 7 7 6/9  

يزیست ظلم  32 69%  9 6%  9 6%  7 7 7 7 0/9  

پیشرفت 

جانبه همه  

30 01%  3 99%  3 3%  7 7 7 7 8/9  

ییگرا کمال  38 82%  8 98%  3 3%  7 7 7 7 8/9  

و اختالف آن با های جامعه اسالمی ابعاد ویژگیهای جامعه آماری راجع به با توجه به میانگین محاسبه شده پاسخ

اند.به درستی انتخاب شده زبور،مابعاد توان نتیجه گرف  که می باشد(،می 3تحقیق عدد)در این  طیف لیکرت  

های جامعه اسالمیهای ویژگی: محاسبه امتیاز حساسی  نظری مولفه37جدول   

 مولفه بعد
 کامالً 

 موافقم
 موافقم

 نه موافقم 

 نه مخالفم
 مخالفم

 کامالً

 میانگین مخالفم
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

حاکمیت 

 معصوم

هیفق یولحاکمیت نیابتی   91 377%  7 7 7 7 7 7 7 7 3 

%377 91 حکومت اسالمی  7 7 7 7 7 7 7 7 3 
اجراي کامل شریعت 

 اسالمی
30 01%  9 30%  9 37%  7 7 7 7 8/9  

تبعیت از 

امام 

 معصوم

%377 91 والیت مداري  7 7 7 7 7 7 7 7 3 

%377 91 عمل به اسالم  7 7 7 7 7 7 7 7 3 
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يزیست ظلم  

%377 91 نفی سلطه  7 7 7 7 7 7 7 7 3 

%377 91 مقاومت پایدار  7 7 7 7 7 7 7 7 3 

%83 39 تکامل هماهنگی  9 30%  3 99%  7 7 7 7 1/9  

پیشرفت 

جانبه همه  

%01 30 تکامل کارآمدي  9 37%  9 30%  7 7 7 7 3/9  

%06 36 تکامل وحدت  3 3%  9 30%  7 7 7 7 8/9  

%38 31 حیات طیبه  2 12%  3 3%  7 7 7 7 3/9  

ییگرا کمال  

%83 33 جامعه اسالمی  0 17%  3 3%  7 7 7 7 8/9  
ي ها ارزشحفظ 

 اسالمی
91 377%  7 7 7 7 7 7 7 7 3 

 

و های جامعه اسالمی های ویژگیمولفههای جامعه آماری راجع به با توجه به میانگین محاسبه شده پاسخ

به  زبور،مهای مولفهتوان نتیجه گرف  که می باشد(،می 3)در این تحقیق عدد اختالف آن با طیف لیکرت

  اند.درستی انتخاب شده

(العالی مدظلهای  کدگذاری انتخابی )نیروهای مسلح کارآمد از نگاه اما  خامنه :33جدول   

 ها مؤلفه ابعاد سازه

 ثبات امنی  محور نیروهای مسلح کارآمد

 قدرت بازدارندگی جانبه همهتوان بازدارندگی 

 توان رزمی

 ارتباط تنگاتنگ با ملت رابطه مستحکم با مرد 

 حصار ملت

 شجاعت اعتماد قابل

 مورد اعتماد

 انضباط آهنین منضب 

 بصیرت تهدید محور

 تهدید شناسی
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: محاسبه امتیاز حساسی  نظری ابعاد نیروهای مسلح کارآمد39جدول   

 کامالً بعد مفهوم

 موافقم

 نه موافقم موافقم

 نه مخالفم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 میانگین

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

نیروهای 

مسلح 

 کارآمد

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 امنیت محور

توان بازدارندگی 

 جانبه همه

91 377% 7 7 7 7 7 7 7 7 3 

 مستحکم رابطه

 مردم با

91 377% 7 7 7 7 7 7 7 7 3 

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 اعتماد قابل

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 منضبط

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 تهدیدمحور

و اختالف آن با ابعاد نیروهای مسلح کارآمد های جامعه آماری راجع به توجه به میانگین محاسبه شده پاسخبا 

  اند.به درستی انتخاب شده زبور،مابعاد توان نتیجه گرف  که می باشد(،می 3)در این تحقیق عدد طیف لیکرت

ارآمدهای نیروهای مسلح ک: محاسبه امتیاز حساسی  نظری مولفه31جدول   

 مولفه بعد
 کامالً 
 موافقم

 موافقم
 نه موافقم 
 نه مخالفم

 مخالفم
 کامالً

 میانگین مخالفم
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/9 7 7 7 7 %39 1 %19 6 %39 39 ثبات امنی  محور

توان 

بازدارندگی 

 جانبه همه

قدرت 

 بازدارندگی
91 377% 7 7 7 7 7 7 7 7 3 

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 توان رزمی

 رابطه

 با مستحکم

 مرد 

ارتباط 

تنگاتنگ با 

 ملت

91 377% 7 7 7 7 7 7 7 7 
3 

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 حصار ملت

 اعتماد قابل
 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 شجاعت

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 مورد اعتماد
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 منضب 
انضباط 

 آهنین
91 377% 7 7 7 7 7 7 7 7 

3 

 تهدیدمحور

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 بصیرت

تهدید 

 شناسی
91 377% 7 7 7 7 7 7 7 7 

3 

و اختالف آن های نیروهای مسلح کارآمد مولفههای جامعه آماری راجع به با توجه به میانگین محاسبه شده پاسخ

به درستی انتخاب  زبور،مهای مولفهتوان نتیجه گرف  که می باشد(،می 3)در این تحقیق عدد با طیف لیکرت

  اند. شده

 (العالی مدظلهای  : کدگذاری انتخابی )دفا  از منظر اما  خامنه39جدول 

 ها مؤلفه ابعاد سازه

 جانبه همهدفاع  جانبه همه دفا  یها یژگیو

 پادررکاب

 محور دیتهدی ده سازمان تهدید محور

 رصد تهدیدات

 استحکام درونی مستحکم

 فناوري -خودکفایی علمی خودکفایی
  

 های دفا : محاسبه امتیاز حساسی  نظری ابعاد ویژگی33جدول 

 کامالً  بعد مفهو 
 موافقم

 نه موافقم  موافقم
 نه مخالفم

 کامالً مخالفم
 مخالفم

 میانگین

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
های  ویژگی

 دفا 

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 جانبه همه

تهدید 

 محور

91 377% 7 7 7 7 7 7 7 7 3 

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 مستحکم

 3 7 7 7 7 7 7 7 7 %377 91 خودکفایی
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و اخاتالف  های دفا  های ویژگیمولفههای جامعه آماری راجع به با توجه به میانگین محاسبه شده پاسخ

به درساتی   زبور،مهای مولفهتوان نتیجه گرف  که می باشد(،می 3)در این تحقیق عدد آن با طیف لیکرت

  اند.انتخاب شده

 و پیشنهاد: گیری نتیجه

 گیری نتیجه -الف 

های انتخابی صورت گرفته درزمینه  جامعه اسالمی، نیروهای مسلح و دفا ، نا  نظریه  بر اساس کدگذاری

مبنایی این تحقیق که پشتیبان طراحی مدل رواب  متقابل جامعه و نیروهاای مسالح خواهاد باود عباارت      

 گردد: . این نظریه به شرح زیر ارائه می«نظریه نیروهای مسلح والیتمدار»اس  از: 

 

 شناسی نظریه هاي مسلح والیتمدار حاصل از روشنیرومدل : 2شکل
 

گارا، باا    ستیز و کماال  نیروی مسلح والیتمدار نیرویی اس  تح  حاکمی  معصو  و یا برگزیده او، ظلم»

هاای قابلیا     برقرار کننده امنیتی پایادار، باا ویژگای    جانبه و توان بازدارندگی مؤثر و دارای پیشرف  همه

های علمی و فنااوری متناساب باا تهدیاد، دارای      منضب  و برخوردار از خودکفایی الز  در زمینهاعتماد، 

ها و مرد  در زمان صلح و جناگ   دهی مناسب که این ساختار، رابطه مستحکمی بین آن ساختار و سازمان

 «.آورد وجود می به
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 پیشنهاد -ب 

معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قاوا حضارت    گردد این نظریه ابتدا به رؤی  مبارک مقا  پیشنهاد می

برسد و در صورت تصویب، مادل روابا  متقابال جامعاه و نیروهاای مسالح در        (العالی مدظله)  ای اما  خامنه

ج.ا.ایران بر این اساس طراحای و کااربردی ساازی شاود. در ضامن بارای تسا  نظریاه الز  اسا  از          

ای مستقل نظریه توس  سایر شود شایسته اس  در مقاله های کمی و تجزیه و تحلیل آماری استفاده روش

 هایی مانند دفا  از حر ، دفا  مقدس و...محققین به آزمون گذاشته شود. مثالً در ارتباط با کیس
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