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 چكیده

توان برر  می رااست  ايران.ج.اهای نظام از سطوح مديريتی يکی از دستگاه که امور ارتش ادارهسطح راهبردی 
)حضرر  امرام    هير فقتير وال، از گفتمران  دنيرای معاصرر   شرده رفتره يپذاساس اصول و موازين علمری رايرو و   

 ،ايرران .نظام ج.ا کهيیازآنجابنابراين  نمود. تدويناحصا و ( العرالی( دظله)مایو حضر  امام خامنهعليه( ا...  حمت)رخمينی
 ؛به حيا  خرود ادامره داده  و  پديد آمده هيفقتيوال و گفتمانموازين دين مبين اسالم نظامی است که بر اساس 

 ادارهآن را جهرت   در قالب سطوح مختلف راهبردی مرديريت  هيفقتيوالگفتمان  یبندطبقهبا احصا و توان می
و مطالعره  های اجرايی نظام جمهوری اسالمی ايران تدوين و همچنين مبنرايی را جهرت   امور هر يک از دستگاه

کيفری ماننرد    تحقيرق های متنرو   تحقيق برای دستيابی به نتايو از روش نيدر ا .نمودبررسی انديشمندان فراهم 
 نفرر  151حدود آماری تحقيق حاضر  جامعه استفاده گرديده است.مبنايی و نظريه  گفتمان ليتحل، محتوا ليتحل
 اند.اخير در مشاغل راهبردی انتصاب داشته سال 01طی مديران راهبردی هستند که  و فرماندهان از

و  حفرظ نظرام  مرزهرا،   ، دفرا  از اسرتقالل، امنيرت   ینيد یهاارزشهای تحقيق، حفظ اصول و يافته بر اساس
بودن، مکتبی برودن   و مردمی یاهداف اصلخوداتکايی،  بر ديتأکدفاعی با بنيه  انقالب، ارتقای آمادگی و تقويت

 یارتقرا اسالمی، اساس دکتررين و   زندگی بصير  به همراه سبک و خودباوری، شناخت و و معنويت، نوآوری
محوری و مرديريت انقالبری و جهرادی بره     التافزايی، عد، اولويت کار، تالش و استقامت، تحول و همآموزش

امور  اداره هایستيزی و استکبارستيزی در کنار ارتباط با کشورهای دوست و همسايه اساس سياستهمراه ظلم
هرا و  کره در اجررای سياسرت    هرا هرای آن گانه به همرراه مللفره  ابعاد ششدهند و می تشکيل ايران را.ج.ا ارتش

 شرده اشراره کامرل   طرور بره گيری گيرند در بخش نتيجهقرار می مورداستفادهيابی به اهداف راهبردها برای دست
 است.
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 مقدمه
 هایچالشتغييرا  سريع در معادال  نظامی دنيای ناامن کنونی، بسياری از مناطق جهان را با 

سياسی،  هاینظام های قدرتمند در عمومدر اين دوران وجود ارتشمختلف روبرو کرده است؛ 
 پردازاننظريهبيشتر از گذشته، از اهميت و ضرور  برخوردار گرديده است. امروزه، انديشمندان و 

 نظامی که درنظام و حاکميتی از آمادگی  ، جملگی بر اين نظرند که برخورداری هرالمللبين روابط

آن کشور « قدر  ملی»آيد، از عناصر کليدی سايه وجود يک سازمان نظامی توانمند حاصل می
 .گرددمحسوب می

برای بقای  نيازیپيش، وجود نيروهای مسلح را هادولتبه همين دليل در دنيای کنونی بسياری از 
ناشی از اداره امور حکومت  هاینگرانی کنند و هيچ جايگزينی برای عالج و دفعقلمداد می ملی

، راهبردها و هاباسياستروهای مسلح هر کشوری متناسب ني .بدون وجود نيروهای نظامی ندارند
، طيفی از اقداما  مانند تهاجم و دفا  را برای کسب قدر  نظامی و تحقق شدهتدوينهای دکترين

برای تحکيم و توسعه امنيت دفاعی در  طورکلیبهکنند. کارکرد نيروهای مسلح مأموريت دنبال می
 شود.و اجرا می يداکردهپمعنا سطح ملی، از طريق اداره صحيح امور 

به روش « هااداره امور ارتش»حفاظت از منافع ملی،  منظوربه یقدر  نظامکارگيری در راستای به
دی در ساختار و علمی و کاربردی سازمان نظامی را هدفمند نموده و از اين طريق تغييرا  بنيا

راهبردی و کسب پيروزی قاطع  ای کردن کارها و ارتقای اثربخشی، تحقق اهدافتشکيال ، حرفه
سازی يک فرآيند علمی ايجاد مکانيزم تصميم و پياده« هااداره امور ارتش»واقع آورد. دررا فراهم می

ر  نظامی را تبيين و با های دفاعی در توليد قدريزی جامع اهداف و سياستخردمندانه در طرح
های گيری مطلوب در تعيين ضوابط و رويهها باعث جهتو شاخص هامللفهتدوين ابعاد، 

در مديريت و فرماندهی را  گردد و ايجاد آسيب و انحراف، اقداما  جاری و اجرايی میيازموردن
های موجود ساير نظامرساند و با ايجاد هماهنگی در روابط و ارتباط قدر  نظامی با به حداقل می

نمايد که قدر  نظامی برای تحصيل اهداف خود، قابليت برتر و در جامعه، شرايطی را فراهم می
های امنيت ملی، تهاجم، دفا  مطلوبی را کسب و کارکردهای نيروی مسلح در پشتيبانی از سياست

  دهد.و بازدارندگی را افزايش می
امن، ناظر بر اعمال قدر  شبکه سلطه جهانی به سررکردگی  امروزه شرايط ويژه حاکم در دنيای نا

آمريکا در بسياری از کشورهای جهان به پشتوانه قدر  نظامی است. حضرور آمريکرا در منطقره و    
آشکار عليره   یافروزآتشهای آمريکا و رژيم صهيونيستی و محاصره جمهوری اسالمی ايران، پايگاه
و  طررف يرک ازهای جهانی، فريب افکار عمومی و مانند آن مسلمانان، حاکميت بر تبليغا  و رسانه

 مقدس جمهوری اسالمی ايران شامل: تهديدا  خارجی عليه نظام
-های منطقره ادعاهای مرزی و ارضی نسبت به جمهوری اسالمی ايران، تقويت جنبه نظامی و پيمان

ايران، ترالش نظرام    ای بدون حضور ايران، برهم زدن توازن قدر  به نفع رقبای جمهوری اسالمی
های اپوزيسريون غيرقرانونی   ضديت گروه سلطه برای براندازی، ناکارآمد نشان دادن و استحاله نظام،

هرای براندازانره   های اطالعاتی کشورهای غربی در جهت فعاليرت ها با سرويسو ارتباط منسجم آن
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قالب محورهای در  ((یالعالدظله)مایو حضرت امام خامنه (رحمت ا... علیه))حضرت امام خمینی فقیهیتوالها، آرا، نظرات و رهنمودهای اندیشه
 در ارتش جمهوری اسالمی ایران راهبردی اداره امور

در  نظرامی عليره دشرمنان    عليه نظام اسالمی و مانند آن داليل آشکاری برای استحکام و ارتقای ق
 است.

اگر ما خيال کنيم که دوران »فرمايند: در اين زمينه می (العالیدظله)مفرمانده معظم کل قوا که همچنان
بتواند، ايجاد  جا هراست، برداشت درستی نيست. دشمن  شدهتمام ايجاد امنيت نظامی و انتظامی

«. کندکند. هر وقت دشمن بتواند، ناامنی نظامی و انتظامی را بر اين ملت تحميل میناامنی می
 (11/6/1873)بيانا  در ديدار گروه کثيری از سپاهيان و بسيجيان مشهد:

جمهوری اسالمی ارتش حال با توجه به اهميت قدر  نظامی در جهان حاضر و عنايت به اينکه 
 فقيهولیامور را بر گفتمان  ادارهقرار دارد، بنابراين اصول و مبانی  فقيهولیت فرماندهی تح ايران

اين پژوهش قصد دارد با بازنگری های دين مبين اسالم، قرار داده که خود ترجمانی است از آموزه
جمهوری اسالمی در ارتش  فقيهيتوالامور از ديدگاه  ادارهمحورهای راهبردی  یروزرسانبهو 

ها در فرآيند تصميم ها و روابط بين آنها، شاخصکه در آن ابعاد، مللفه بپردازد، محورهايی، ايران
مدل و  باشد شدهينتدو ايرانجمهوری اسالمی  برای اداره امور ارتش گيریيمتصمسازی و 

را به بهترين  هاآناصلی راهبردی، روابط بين  یهامللفهمنسجمی باشد که با تنظيم منطقی عوامل و 
ها، آرا، انديشه ارائه" :اين پژوهش عبار  است از مسئلهباشد. بنابراين شکل ممکن ترسيم نموده 

، در ارتش جمهوری 1در قالب محورهای راهبردی اداره امور فقيهيتوالنظرا  و رهنمودهای 
 "اسالمی ايران.

، فقيهيتوالامور از منظر  اداره حوزهدر  و اجما  فکری وفاق نظریاين تحقيق در ايجاد  اهميت
 راهبردی در ارتش ملثر خواهد بود. گيرندگانيمتصمو  اندرکاراندستميان خبرگان و 

توسط مراکز علمی و پژوهشی راهبردی از گفتمان  یبرداربهرههای نظری را برای زيرساخت ر
 مايد.نین.م را فراهم م یهاسازمانامور در ساير  ادارهاحصاء شده برای طراحی راهبردی 

ضرور  در اين تحقيق بدين گونه خواهد بود که در صور  وجود انحراف از انتظارا  
امور ارتش، ميزان آن مشخص نشده و احتماالً اين انحراف در اثر گذشت زمان  ادارهدر  فقيهواليت

هکچنين هدف  بيشتر شده و مديران حال و آينده اين سازمان را از نيل به اهداف دور خواهد نمود.
)حضر  امام خمينی  فقيهيتوالها، آرا، نظرا  و رهنمودهای انديشهتدوين "اصلی اين تحقيق 

در قالب محورهای راهبردی اداره امور، در ارتش ( ی(العالدظله)مایو حضر  امام خامنه عليه()رحمت ا... 
 از: اندعبار و اهداف فرعی آن  "باشدجمهوری اسالمی ايران می

در قالب محورهای راهبردی اداره امور، در  )رحمت ا... عليه(حضر  امام خمينیتبيين گفتمان  -1 
 ايرانجمهوری اسالمی ارتش 

در قالب محورهای راهبردی اداره امور، در ارتش  ی(العالدظله)مایحضر  امام خامنهتبيين گفتمان  -2
 ايرانجمهوری اسالمی 

                                                           
 و اجرا، نظار  و ارزيابی. یسازادهيپ، سازماندهی، هدايت، هماهنگی، یزيربرنامهها، دکترين، اهداف، سياست 1



 
 1011، بهار 38سال نوزدهم، شماره  -فصلنامه مطالعا  دفاعی استراتژيک   3

حضر  ) فقيهيتوالها، آرا، نظرا  و رهنمودهای انديشه"عبار  است از:  اصلی تحقيق نيز سلال 
در قالب محورهای راهبردی اداره امور، ( ی(العالمدظله)ایو حضر  امام خامنه )رحمت ا... عليه(امام خمينی

 از: اندعبار آن  فرعی سلاال و  "؟، کدام انددر ارتش جمهوری اسالمی ايران

در قالب محورهای راهبردی اداره امور، در ارتش  حمت ا... عليه(ر)حضر  امام خمينیگفتمان  -
 چيست؟ ايرانجمهوری اسالمی 

در قالب محورهای راهبردی اداره امور، در ارتش  ی(العالمدظله)ایخامنهحضر  امام گفتمان  -
 چيست؟ ايرانجمهوری اسالمی 

 مبانی نظري

 :پیشینه تحقیق -

 های ادارهها و زير مللفهمللفه تاکنون پژوهش منسجمی در حوزه تدوين شدهانجامهای با بررسی

های است، مضافاً اينکه پژوهش نشدهانجامفقيه در مقطع دکتری آجا بر اساس گفتمان واليت امور

شده که ارزنده و انجامها و مفاهيم مرتبط با اداره امور آجا برخی مللفه حوزهمتنوعی ديگری در 

 یراهبرد يقا تحق، مرکز یدفا  مل یدانشگاه عالبرداری هستند. محقق با مراجعه به قابل بهره

، مطالعا  راهبردی آجا آجا، مرکزراهبردی های عاونت پژوهشمقدس، می، پژوهشکده دفا  دفاع

-های دارای مقطع تحصيال  تکميلی آجا، پژوهشو دانشگاه های ايران(هايران داک )مرجع دانشنام

که به شرح زير  قرار داده یموردبررساصلی تحقيق را  يرهایمتغها و مقاال  علمی مرتبط با 

 باشد:می

در  یو نوآور تيبر خالق ملثر بررسی عوامل" عنوان تحتخود  رساله در نادری آقای عليرضا

کل  بر رهنمودها و اوامر مقام معظم رهبری و فرماندهی ديتأکالگويی مناسب با  ارائهو  ج.ا.ا ارتش

 شامل ابعاد انگيزشی وفردی )های تمامی حوزه فرمايند:می، "ی(العالدظله)مایحضر  امام خامنه قوا

، ساختار سازمانی، شيوه و سبک رهبری و یسازمانفرهنگشامل ابعاد سازمانی )شخصيتی( و 

 عامل 81تمامی دارند. همچنين تأثير  ريتأثجا آنوآوری در  و خالقيت همگی بر ،پاداش( سيستم

و مورد  شدهاثبا خالقيت و نوآوری نيز  بر (العالیمدظله)ایبيانا  حضر  امام خامنه از شدهاستخراج

 قرار گرفت. ديتائ

دفاعی  يشهاند بر اساسالگوی راهبردی دفاعی  ارائه"خود تحت عنوان  رسالهنيا در آقای رضا کرم

دفاعی حضر  امام  شهيانداصول و مبانی  فرمايند:، می"ه(ليعحمت ا... )رحضر  امام خمينی

، واليت محوری، عباد  بودن دفا ، یطلبشهاد شامل دفا  از تماميت ارضی،  )رحمت ا... عليه(خمينی

معنوی، مردمی،  گانهششمسلمين در حول محور ابعاد حفظ اسالم، آمادگی روحی و دفا  از منافع 



 
9  

قالب محورهای در  ((یالعالدظله)مایو حضرت امام خامنه (رحمت ا... علیه))حضرت امام خمینی فقیهیتوالها، آرا، نظرات و رهنمودهای اندیشه
 در ارتش جمهوری اسالمی ایران راهبردی اداره امور

دفاعی  شهياند دهندهليتشکهای اصلی باشد و مللفهسياسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی استوار می

شامل اسالم محوری، تکليف محوری و محوری )عبار  از ارزش  (عليه)رحمت ا... خمينیحضر  امام 

 ديتأکشامل مردمی کردن دفا ، ارتقای روحيه، نهراسيدن از دشمن، ) یمحورانسان(، یطلبشهاد 

شامل محوری )و توان  (یخودباور هيروحملی و داشتن  نفساعتمادبهبر حفظ وحد ، ايجاد 

قوا و وجود بازدارندگی در  موازنهدفاعی، ضرور  خودکفايی، حفظ آمادگی، ايجاد  هيبنتقويت 

 باشد.می (نيروهای مسلح

های نظامی امنيت از ديدگاه حضر  مللفه"خود تحت عنوان  مقالهآقای اصغر اکبری پورکانی در 

با تأکيد بر بخش امنيت،  عليه()رحمت ا... حضر  امام خمينی  فرمايند:می "عليه()رحمت ا... امام خمينی 

متذکر شده و در اين  یارض يتتمامترين عنصر امنيت در حفظ کليدی عنوانبهنقش بسزای ن.م را 

تقويت امنيت نظامی ساماندهی ن.م و تأکيد بر وجود نظم و  در جهتهای مهمی خصوص به مللفه

سپاه و  ،نيروهای نظامی و انتظامی، وحد  نيروهای مسلح اعم از ارتش مراتبسلسلهرعايت 

 نمايند.بسيو، ايجاد روحيه احساس مشترک و تحکيم کارايی ن.م اشاره می

در انديشه و آرای حضر  امام ابعاد امنيت "خود تحت عنوان  مقالهآقای فرهاد درويشی در 

فراتر از بعد دنيوی و عالوه بر  )رحمت ا... عليه(حضر  امام خمينیفرمايند: ، می")رحمت ا... عليه(یخمين

مادی يا دنيوی نيز اهميت واالتری  جنبه، در حالنيدرعبه بعد اخروی امنيت اصالت داده و  آن،

 .اندبرای بعد سياسی امنيت قائل بوده

خود تحت عنوان امامت و رهبری، الگوی برتر فرماندهی و  مقالهسبحانی در  محمدقاسمآقای 

های امام فرمايند: بر اساس آرا و انديشهمی( یالعالمدظله) ایهای حضر  امام خامنهمديريت در انديشه

بايستی جوهره و جنسی از نو  هدايت داشته باشد تا بتواند فرماندهی در ن.م می العالیمدظله ایخامنه

انسانی  یهابر ارزش یو مبتنهای دينی پذيری را در چارچوب آموزهرابطه فرماندهی و فرمان

سازمانی ن.م بيش از افراد تحت فرماندهی خود نيازمند  یهادر مجموعه. فرمانده برقرار سازد

شود مگر از طريق داشتن ظرفيت ايمانی و خصال واالی انسانی است و اين امر مهم ميسر نمی

تأديب و تربيت خويشتن. امامت و رهبری در نيروهای مسلح بعد از تحقق عامل بسيار مهم 

های نظامی و ... فرمانده رد، اطالعا ، آگاهیتوأم با معنويت، متکی به دانش، خ پذيریيتمسئول

 .است
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م معظم رهبری خود تحت عنوان استراتژی نظامی از ديدگاه مقا مقالهآقای مهدی چهارپاشلو در  

عنوان موضوعی قديمی در علوم و فنون فرمايند: استراتژی به، میی(العالمدظله)ایحضر  امام خامنه

ها از استراتژی برای ها و ملتجنگ بوده است. دولت کنندهيتهداو  راهگشاهاست که نظامی، قرن

مديريت سياست خارجی، نيروهای مسلح، توليد تسليحا ، در يک هماهنگی بسيار تنگاتنگ با 

کنند تا بدين ترتيب ساير منابع و نيروهای سياسی، اقتصادی، اکولوژيکی و روانی کشور استفاده می

های ده يا حوزه قدر  و اقتدار ملی را گسترش دهند. ديدگاهآزادی عمل سياسی خود را حفظ کر

ويژه استراتژی مقوله وجود دارد. اين مقاله تالش داشته که موضو  استراتژی به يندر امتعددی 

 قرار دهد. يقتحقو  یموردبررسنظامی را از ديدگاه مقام معظم رهبری 

نوان انديشه دفاعی فرماندهی معظم کل خود تحت ع مقالهآقايان هادی مرادپيری و رضا مقيسه در 

در  العالی(له)مدظ ایفرمايند: انديشه دفاعی امام خامنه، میی(العالدظله)م ایامام خامنه اهلليتآقوا، حضر  

سه بعد مفهومی الگوی عمومی انديشه دفاعی يعنی مبانی اعتقادی، تحوال  محيطی و تجارب و 

صلح و »، «مفاهيم و تعاريف جهاد و مبارزه»مبانی اعتقادی، ايشان افکار قابل ترسيم است. در بعد 

ترسيم  یخوببهرا « ها و برکا  جهاد آنفضائل، مزايا، بهره»و « فلسفه جهاد و مبارزه»،«مبارزه

آمادگی فردی، يگانی و »، «علل موفقيت و پيروزی»اند. در بعد تجارب و افکار نيروهای مسلح کرده

نمايند و را ترسيم و تأکيد می« های مجاهدانويژگی»و « هاراهبردها و تاکتيکاصول، »، «سازمانی

و در بعد « یشناسدشمن»همچنين در بعد تحوال  سياسی و امنيتی نيز ايشان در بعد خارجی 

 نمايند.ترسيم و تأکيد می یخوببهرا برای جهاد و مبارزه « بسيو مردمی»داخلی 

خود تحت عنوان نقش نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در  مقالهدر  قاسم روان بخشآقای 

فرمايد: نتايو اين تحقيق نشان ، میی(العالمدظله)دفا  هوشمند با تأکيد بر ديدگاه مقام معظم رهبری 

های بنيه دفاعی با مللفه يتتقوکارهايی مانند توان از راهدهد که در راستای توسعه ديپلماسی میمی

، یفرمانده یهاسامانه و یمنابع انسانتجهيزا ، ارتقای  یهوشمند ساز سازی ونوين تأکيد بر

های اطالعاتی، رعايت اصول پدافند غيرعامل، و هوشمند و سامانه يننو هاییفناورارتقای 

علوم روز دفاعی، کسب اعتبار و  و توسعهزمينه تحقيق گذاری وسيع و در سطح باال درسرمايه

از طريق اقنا  افکار عمومی جهان و گسترش ديپلماسی عمومی، تنظيم  یالمللينبوجهه مثبت 

 اندازچشمو تالش برای تحقق سند  المللیينبشده ها بر اساس قواعد و هنجارهای پذيرفتهسياست

 استفاده نمود. 1010
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های نظامی در جهان تحت عنوان مبانی و تاريخ انديشه جمشيدی در کتاب خود ينمحمدحسآقای 

برجسته در  نظرصاحبيک انديشمند و  عنوانبه )رحمت ا... عليه(فرمودند که حضر  امام خمينی بيان

های طوالنی قرن معاصر، عمالً رهبری کننده يکی از جنگ عنوانبههای فقهی و نظامی و انديشه

از:  اندعبار ها اند که اهم آنظهور رسانيده منصههای نظامی خود به انديشه عرصهاصولی را در 

 .ايمان به هدف متعالی و مقدس يا همان جهاد فی سبيل ا.. -1

 اطاعت از فرماندهی ر 2

 امدادهای الهی بريهتک ر 8

 اتکا به نيروی مردمی در جنگ ر 0

 خودباوری، خوداتکايی و فقدان وابستگی به اجانب در رزم و جهاد ر 5

 اخالق جنگی و رعايت اخالق در جنگ ر 6

 ها، معنويا ، حفظ سالمت فکری، روحی و جسمی نيروهاارزش بريهتک ر 7

 ايجاد وحد  بين قوای نظامی و مردمی ر 3

 سلطه غير خدايی هرگونهآرمان و اعتقادا  واال و نفی  درراهجنگ اعتقادی يا جنگ  ر 9

 توجه به تمرکز قوا در جنگ ر 11

 ابزار مثابهبه (تکنولوژیفناوری )توجه به اسلحه و  ر 11

 حدر دست انسان صالبودن اسلحه توجه به سالح و صالح، يعنی  ر 12

 جنگ متعارف بريهتکای و نفی جنگ هسته ر 18

 نگرش تکليفی و مسئوليتی به جنگ ر 10

 نقش اساسی انسان، باور، اراده و عمل او در جنگ بريهتک ر 15

 نفی يأس و نوميدی در بين رزمندگان ر 16

 استفاده از تجارب ديگران ر 17

 (559ر  611: 1838)جمشيدی،  ريزی در جنگتوجه به اطالعا ، آمادگی و برنامه ر 13

ها و ها، بيدادگریها، چپاولعفتیها، بیحضر  امام خمينی )ره( جهاد اسالمی را مبارزه با شرک 

 (083: هماندانند. )ها میستمکاری

-های نظامی حضر  امام خامنهانديشههمان کتاب، در  جمشيدی محمدحسين آقایهمچنين 

معتقدند که دفا  از اسالم تنها به دفا  از  معظم لهدارند: را بيان فرموده و عنوان می العالی(مدظله)ای
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داران آن، رجال سياسی، چنين جهادی، بسيار وسيع و ميدان گسترهشود و ميهن اسالمی ختم نمی 

که همواره بايد آماده دفا  از اسالم باشند. ايشان ضمن تأکيد بر استفاده اند علمی، فرهنگی و هنری

مظهر دفا ، آحاد مردم  عنوانبهاعم از نيروهای مسلح ها و مقدورا  قدر  ملی، از تمامی ظرفيت

دفا ،  يرناپذزوال پشتوانهکه  اعتقاددارندراستای جهاد دفاعی،  های مختلف کشور، درو دستگاه

 آمادهاست که در آن آحاد مردم  ميليونیيستبو تکميل ارتش  يدهدرزمبسيو مردمی ر نيروهای 

اهم اهداف دفاعی را شامل دفا  از اسالم،  معظم له دفا  از انقالب، ميهن و نظام اسالمی باشند.

  از استقالل، دفا  از انقالب و نظام اسالمی، دفع تجاوز دشمن، دفا  از تماميت ارضی کشور، دفا

گيری از امنيتی با بهره/یاقتدار دفاعاز حق خود، افزايش  ملت، دفا  هایارزش و هاشرف، آرمان

 (612ر  618: همان)دانند. های دفاعی و قدر  بازدارندگی میهمه امکانا  و ارتقاء توانمندی

 :مفهوم شناسی -

منظور ای از افراد بشر بهکه بر اساس آن عدهاداره عبار  است از نظم اجتماعی خاصی  :امور اداره
کنند؛ به اين معنی که های نسبتاً مشخص با يکديگر همکاری میرسيدن به يک سلسله هدف

 .(10: 1873حقيقی، ) آورندی اجرا درمینمايند و تصميماتی را به مرحلهتصميماتی را اتخاذ می
وسايل و ابزار ناوگان  مفهوم بهو در اصل  شدهاقتباسالتينی آرماتا  ريشهارتش، از  واژه :ارتش

، وسطیقرونشده است. در آرمادا يا نيروی دريايی گفته می آن به اسپانيولی زبان بهجنگی بوده که 
ای اجتماعی، سياسی، مذهبی و و عمومی، به امکانا  دولت، ملت يا مجموعه طورکلیبهاين واژه 

دهی گرديده و با دارا بودن اقتدار عالی و مراتبی سازمانسلسله طوربهشده که اقتصادی اطالق می
کرده است. ارتش در معنی و ، با تهديدا  خارجی و داخلی مقابله و امنيت را برقرار میباقدر 

منظور شود که بهی امکانا  و وسايل نظامی اطالق میمفهوم محدود آن به بخش مهمی از مجموعه
 شودگرفته می کار بهرای مأموريت راهبردی در عملياتی مشخص دفا  از مرزهای يک منطقه يا اج

 .(256: 1833اديبی سده، )
 جزئیشود. اين کلمه ارتش نيز اطالق می عموماً به مجمو  سپاهيان و قوای مسلح يک کشور، واژه

ترين پهلوی ارتشتار بوده است. ارتش بزرگ زبان دراست و « سپاهی، لشکری» ارتشدار از کلمه
 شود. جدایمی تشکيل پشتيبانی هایعده اضافهبهدو سپاه و يا بيشتر  از ويگان تاکتيکی نيروهاست 

شود خاص آن معطوف می معنی به، نظر همگان ارتش لفظمعنی لغوی ارتش، اکثر اوقا  بابيان از 
 شودسلح میولی واقعيت آن است که لغت ارتش مفهومی فراگير و عام دارد و شامل تمام قوای م

 (.69: 1837رستمی، )
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فرماندهی کل، ستاد مشترک،  مجموعهارتش به  واژه، ج.ا.ادر نظام  :ارتش جمهوري اسالمی ايران
رسمی  روزنامه) شودها اطالق میهای وابسته به آننيروهای زمينی، هوايی، دريايی و سازمان

 (.1: 1866ايران، .ج.ا
دهند که خود سخن طور سيستماتيک موضوعاتی را شکل میبه ها اعمالی هستند کهگفتمان :گفتمان

ها کنند؛ آنموضوعا  صحبت نکرده و هويت موضوعا  را تعيين نمی دربارهها گويند. گفتمانمی
، معنا روازايندارند. خود را پنهان می مداخلهموضوعا  بوده و در فرآيند اين سازندگی  سازنده

 کارگيرندگانبهآيد که از جانب های اجتماعی به دست میيتبخشيدن و تعريف از طريق موقع
زبان، بلکه از درون اعمال  است. بنابراين، معانی و مفاهيم، نه از درون شدهاشغالها گفتمان

گفتمان، عبار  از پديده، مقوله يا  .شوندمی سياسی قدر  ناشی -تشکيالتی و ارتباطا  اجتماعی
ای اجتماعی گفتمان جريان و بستری است که دارای زمينه بهتر، جريان اجتماعی است. به تعبير

و  مورداستفاده، کلما  و عبارا  شدهمطرحها و قضايای ، گزارهشدهبيان است. اظهارا  و مطالب
قضايای  ،شدهمطرح های، گزارهشدهبيان، جملگی بستگی به اين نکته دارند که مطالب هاآن معانی

چيزی يا چه کسی  کی، کجا، چگونه، توسط چه کسی، له يا عليه چهمفروض و ديگر مطالب، 
هر  کنندهاستفادههای و سوژه ، بستر زمانی، مکانی، موارد استفادهديگربيانبهاند. صور  گرفته

گفتمان،  روند.شکل، نو  و محتوای هر گفتمان به شمار می کنندهتعيينمطلب، گزاره و قضيه 
 .(33: 1891خليلی، ) استزبان و هم از تعامل اجتماعی  صورتی خاص، هم از کاربرد

از مباحث مهم فقه سياسی شيعه است که پس از پيروزى انقالب يکی  فقيهيتوال :فقیهواليت
از اهميت بيشتری در ايران برخوردار شده است. يکی  ،های اصلی نظام اسالمیيکی از پايه عنوانبه

اختيارا  فقيهی است که واليت امر را به عهده گرفته است.  درباره، بحث بارهيندرااز مباحث مهم 
مشکالتی پيش آمد که حکايت از آن داشت که جامعه را تنها بر  يوتدربهانقالب  ههای اوليدر سال

ها بلکه معضالتی وجود دارد که برای حل آن ؛توان اداره نمودشر  نمی يهثانواساس احکام اوليه و 
دار تری برای فقيه عهدهين جهت طرح اختيارا  گستردهه ااز اين احکام رفت. بالزم است فراتر 

 نظريهصحت گونه مسائل حکومتی ابعاد بيشتری از نمود. ظهور و بروز اينجامعه ضروری می اداره
با چنين مسائلی  در مواجههرا آشکار نمود. ايشان  )رحمت ا... عليه(امام خمينیحضر  فقيه واليت

الشرايط سخن گفته و به جامع فقيهيتوالدولت اسالمی تحت  گستردهاز اختيارا   تصراحبه
پرداخت.  ؛بدان قائل بود انقالب يروزیپ از يشپها فقيه که سال مطلقه واليت اجرايی کردن نظريه
مقتضيا   و دينی جامعه حکومت و اداره ضرور به توجهبا  ا... عليه( حمتر)ينیحضر  امام خم

وسيعی را  را اين نتيجه رسيدند که اختيا به يعیحکومت ش يریگاز شکلناشی  مکانی و زمانی
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الی شود که در البهبوده و گفته می« مصلحت نظام»آن برای حاکم اسالمی بيان کنند که مبنای 
 .(513 :1830افتخاری، ) يافتدستتوان به مبانی اين نگرش کلما  فقهای پيشين نيز می

-، رهنامه، برنامهها، سياستفاهدامحور  9 محورهای مديريت راهبردی حول امور: ادارهي محورها

سازی و اجرا و نظار  و ارزيابی تعريف، مصوب و ، پيادهیهم آهنگدهی، ريزی، هدايت، سازمان
 :(8: 1891دانشگاه عالی دفا  ملی، شوند )اجرايی می

رفتار  حوزهيابی به هدف و عمومی عملی است که نحوه دست برنامهسياست يک  ها:سیاست
 استملثری برای واپايش عمليا   وسيله حالدرعينمسئوالن اجرايی را بيان و تعيين کرده و 

 .(116: 1837رضائيان، )
توان کند. هدف را میخود هدايت می سمت بهها را هدف نتيجه يا پايانی است که کوشش اهداف:
است. اهداف، مبنايی برای  آن بهيابی ، دستريزیبرنامه ازعمليا  دانست که مقصود  نتيجه
های نهايی فعاليت ريزی، سازماندهی، ايجاد انگيزه و واپايش است. اهداف، نتايوبرنامه
: 1891بيگی،کند که چه چيزی، در چه زمانی انجام شود. )حسناست و بيان می شدهريزیبرنامه
221) 

)منابع( و « امکانا »مند بوده و سپس اولويت«. اهداف. »کنندهينتدوطورکلی راهبرد، به :دکترين
جهت حصول به اهداف در يک چارچوب »)رهنامه( را در يک برنامه اقدام « هاها و روششيوه»

 (.19: 1891کاردان، سازد )مرتبط می يکديگربه « مشخص

ای از يا رشته کار يکمقررا  و نظام برای اجرای  کردن يمتنظفرآيند يافتن و  ياعمل  :ريزيبرنامه
های هماهنگ و هوشمندانه برای ( مجموعه فعاليت215: 1875 ،افشار و همکاران کارها )صدری

های موجود برای نيل به وضعيتی است که با توجه به محدوديت هاآنتعيين اقداماتی که انجام 
 (.173: 1835نوروزی، شود )مطلوب تلقی می

يکی از وظايف اساسی مدير، هدايت و ( 1178: 1875 ،و همکاران افشار)صدری راهنمايی هدايت:
و رغبت در  انگيزه ايجادسرپرستی نيروی انسانی سازمان است. اين وظيفه، يعنی تالش برای 

های حاکم بر جامعه فرد و ارزش هایباارزشزيردستان جهت دست يافتن به اهداف سازمان و 
، 1869:)رضائيان رهبری، انگيزش و ارتباطا  است. بخش 8 شاملهدايت  وظيفه ارتباط دارد.

250) 
صدری افشار و جايی )، پديد آوردن نظام در چيزی يا سازمان دادنعمل  سازماندهی:
برای انجام  یو انسان يزيکیو ف یمنابع ضرور( فرآيند اطمينان يافتن از وجود 651: 1875،همکاران

ها و به شغل کاريمتقسها، و مشخص کردن فعاليت یاهداف سازمانها و رسيدن به دادن برنامه
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نوروزی، سازمان )ها و اشخاص در يک وظايف مشخص و شناسايی روابط اختيار ميان گروه
1835 :896) 

 )نوروزی، اهداففرآيند ترکيب سازمان، منابع و وظايف بخشی برای برآورده ساختن  هماهنگی:
های افراد و واحدهای سازمان را در فرآيندی است که طی آن، مديران، کوشش( 678: 1835

ای از ( هماهنگی مجموعه38، 1838: و همکاران )زاهدی کنند.راستای يکپارچگی هدايت می
 برای است که برای مرتبط ساختن اجزای هر سازمان با يکديگر، انسانی وهای ساختاری مکانيزم

 (162،1869رضائيان:) شودتسهيل کسب اهداف سازمانی طراحی می
دانند و برخی نيز می باهمسازی و اجرا را نظران مراحل پيادهبعضی از صاحب سازي و اجرا:پیاده

توان ريزی مقدماتی و عملياتی است، میسازی که از جنس برنامهمجزا، با توجه به ماهيت پياده
ها، در سطح کميت اقدام عملياتی است امری مجزا دانست و اين نکته در برنامهاجرا را که از جنس 
 (.875، 1891بيگی، تر خواهد بود )حسنتر و نمايانو کيفيت باالتر، مهم

( عمل يا فرآيند مراقبت برای 7351: 1831انوری،کاری )مراقبت برای اطمينان از درستی  نظارت:
 (7351: 1875، ار و همکارانصدری افشکاری )اطمينان از درستی 

 يجهو نتگيری کار ( سنجش و اندازه75: همان) يزیچارزش  يافتن يندفرآ ياعمل  ارزيابی:
 عينی و یاگونهبهرا با دقت  موردنظرکيفيت  و که بتوان کميت یو شاخصا مقياس ب آمدهدستبه
 (1835:91نوروزی،کرد )گيری های مبهم ارزشيابی، اندازهمالک و شخصی هاییدوراز داوربه

 شناسیروش
، امور ارترش  ادارهمحورهای راهبردی  زيرا ضمن ارائه بوده؛ای توسعه -کاربردیاين تحقيق از نو  

مبنرای عمرل    توانرد نيرز مری   کراربردی  ازنظرر ای بسرط و گسرترش داده و   توسرعه  ازنظرمفاهيم را 

اين تحقيق بره روش آميختره و برا اسرتفاده از     ؛ همچنين واقع گردد ج.ا.افرماندهان و مديران ارتش 

تحليل گفتمان جهت تبيين گفتمان تحليل محتوا و های از روش شده وهای کمی و کيفی انجام داده

 .گرديده استپردازی مبنايی استفاده نظريه و فقيهيتوال

ر در مشاغل اخي باشد که طی چهل سالنفر از فرماندهان و مديران راهبردی می 151جامعه آماری 
اين تحقيق شامل اسناد تمام شمار گفتمان  نمونه جامعهاند؛ همچنين راهبردی انتصاب داشته

 آماری جامعهنفرا  نفر از  56حدود و  جمهوری اسالمی ايرانامور ارتش  ادارهدر  فقيهيتوال
به روش نمونه از فرمول کوکران محاسبه گرديده و اعضا آن  جامعهتعداد  .باشدمی اخيرالذکر
 .اندقرارگرفتهنظری مورد مصاحبه اشبا  و تا حد  گلوله برفی يریگجهتبا  ،هدفمند

از  با استفادهکه  یاروش کتابخانه اند از:در اين تحقيق عبار  های گردآوری اطالعا وشر
های معتبر و علمی ر پژوهشی، بايگانی سازمانهای ، مقالهو مدارکتخصصی، اسناد  یهاکتاب
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حضر  امام  يفهصحهای جماران، مجموعه کتاب یرساناطال های منتشره، پايگاه وبگاه
حضر  امام دفتر حفظ و نشر آثار  یرساناطال پايگاه  منتشره توسط افزارنرم، رحمت ا... عليه()خمينی
 ميدانی روش وبرداری شده اين تحقيق بهره و اطالعا  هاداده یگردآوربرای  ی(العالمدظله)ایخامنه

، از طريق مصاحبه عميق با فرماندهان و مديران ارشد يقتحق ينا شدهاستفاده و اطالعا ها داده که
 .است شدهیگردآورشاغل در آجا و ستاد کل ن.م  ارتش جمهوری اسالمی ايران

تحقيق های ارتش، ابزار گردآوری دادهامور  ادارهدر  فقيهيتوالاحصاء و تبيين گفتمان  ر مرحلهد
حول محورهای  فقيهيتوالگفتمان  سازیيادهپاحصاء و تدوين  مرحله در بوده و« برداریشفي»

 .باشدمی« مصاحبه»تحقيق های اين ، ابزار گردآوری دادهج.ا.اارتش امور  ادارهدر راهبردی 
نتايو  کهينانخست  قرار گرفت: یموردبررساز دو منظر نيز  گيریاعتبار و روايی ابزار اندازه

تا چه اندازه  موردنظرابزار  کهيناو دوم  حاصل از آن تا چه اندازه قابل تکرار و دارای ثبا  است
روايی اسناد از منابع چندگانه و  باال بردن منظوربه دهد.هدف آزمون را تحت پوشش قرار می

خبرگان )اعتبارسنجی ابعاد و  ازنظرگيری اطالعاتی در تحقيق، بهرههای داده يرهزنجمختلف، ايجاد 
های علمی استفاده گرديد و جهت باال بردن پايايی اسناد و مدارک نسبت به ها( و نظريهمللفه

 پايايی مصاحبه نيز و روايیجهت تعيين  تشکيل پايگاه داده از اسناد و مدارک اقدام گرديد.

خبرگان نسبت به  يدتائسلاال  فرعی طراحی و پس از مشور  و  سلاال  مصاحبه متناسب با
ای در آوری کتابخانهنمونه اقدام گرديد. با توجه به اطالعا  مکتسبه از جمع جامعهمصاحبه با 

ها اين دوره یبرمبناهای تحول آجا ابتدا سلاال  مصاحبه بندی دورهمورد گفتمان واليت و دسته
 جامعهبا مشور  و نظر اساتيد محترم راهنما و مشاور و تعدادی از خبرگان تنظيم و با تعدادی از 

ها اين بار سلاال  ديگری بر اساس تجربيا  های اين مصاحبهيافته یبرمبناآماری مصاحبه شد. 
اول  همرحلها و دکترين که از اهداف، سياست هاآنحاصله از اين مرحله تنظيم گرديد که در 

 گانه ديگر مورد سلال قرار گرفت.بود، ارائه و نظر خبرگان در خصوص ابعاد شش شدهحاصل

های مختلف مطرح و از ديگر و در زمان یاگونهبهها، سلاال  را پايايی مصاحبه منظوربههمچنين 
 گر برای پاسخ به سلاال  بهره گرفته شد.چندين مصاحبه

 هاي تحقیقو يافته هاتحلیل دادهوتجزيه وشر
و  1سلال گفتمان جهت پاسخ به  و تحليل تحليل محتوا یهابر روشمشتمل  هاوتحليل دادهتجزيه

تدوين  منظوربه باشند.تحقيق می اصلی سلالجهت پاسخ به  پردازی مبنايینظريه روش و 2
شد. در اين روش با  بهره گرفته يادداده بنپردازی از روش نظريه موردنظرمحورهای راهبردی 
و  یکدگذاری باز، محور نو  8و از طريق  شدهیگردآور موردنظرهای ها، دادهاستفاده از مصاحبه

ها و مضامين احصاء و در ادامه محورهای مفاهيم، مقوله يادداده بن نظريهانتخابی مرسوم درروش 
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-با بهره یو استنباطآمار توصيفی  یهااز روش هاآن یاعتبارسنجراهبردی ارائه گرديد و جهت 

 اقدام گرديد. spssافزار گيری از نرم

 از: اندعبار در اين رساله  شدهاستفاده يرهایمتغ تعاریف عملیاتی:

های مجموعه تصميما ، اقداما  و فعاليت امور ارتش در جمهوری اسالمی ایران: اداره
ريزی، سازماندهی، هدايت، هماهنگی، برنامهها، رهنامه، های اهداف، سياستمديريتی در محور

در  ج.ا.افرماندهی ارتش  سامانهو اجرا و همچنين نظار ، کنترل و ارزيابی است که  سازیيادهپ
 کنند.محوله اجرا می هایيتمأمورتحقق رسالت و اجرای  منظوربهرا  هاآنامور آجا،  اداره

ا و تدابير حضر  ها، آرا، نظرا ، رهنمودهانديشه پايهبر  فقيهيتوالگفتمان  :فقیهیتوالگفتمان 
و  هاگيریيمتصماست که در  گرفتهشکل العالی(مدظله)ایو حضر  امام خامنه )رحمت ا... عليه(امام خمينی

ها را ها و انجام فعاليتگر بوده و تصميمامور کشور برای مسئوالن و کارگزاران نظام هدايت اداره
 کند.افزا میسطوح همسو، هماهنگ و هم در همه

، فاهدا ابعاد حولاست که مديريت راهبردی محورهای  امور ارتش: ادارهمحورهای راهبردی 
سازی و اجرا و نظار  و ، پيادهیهم آهنگدهی، ريزی، هدايت، سازمان، رهنامه، برنامههاسياست

 .شوندارزيابی تعريف، مصوب و اجرايی می

ها، ها، هماهنگیارزيابی به وهای آجا را هدايت نموده های مطلوبی که فعاليتتعيين غايت اهداف:
 اثربخشای های آن به شيوهها، ايجاد انگيزه در کارکنان و کنترل فعاليتها، سازماندهیريزیبرنامه

 کمک نمايد.
، رهنمودها، مقررا  و هاتياولو، بايدها و نبايدها، اصول راهنماها، مشیمجموعه خط ها:سیاست

و  ديتائ و به شدهنييتعابزاری برای دستيابی به اهداف  عنوانبههايی است که در حوزه آجا رويه
 رسد.تصويب می

و باورهای کليدی تدوين گرديده و  هاارزشاصول و قواعد بنيادی که بر پايه  دکترین )راهبرد(:
 ها و تعيين اهدافها، برنامهو هدايت طرح هاگيریباعث هماهنگی و همسوسازی در تصميم

 گردد.آجا می تيمأموراساسی در حوزه 
خرد و  یهااستيس، یاساس یراهبردها، هاهدف، تيمأمورآن فرآيندی است که در  ریزی:برنامه

 یاتيعمل تيهدا یبرااسبی من چارچوب و عملياتی تعيين هایها، مقررا ، برنامهکالن، رويه
 گردد.مشخص می

تالش مشتاقانه برای نيل به اهداف  راستای ترغيب به که در یهايمجموعه فعاليت هدایت:
کارآمد در  وملثر ارتباط  برقراری به سازمانی اهدافبا  فردی اهدافی و همسوساز شدهتعيين

 پردازد.حوزه آجا می
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کار در ضروری، تقسيم هایفعاليتکارها و  تعريف وبه طراحی  آن درفرآيندی که  سازماندهی:
سازمانی و برقراری ارتباط  هایمنصبمشاغل و  برحسب هافعاليت بندیدستههای مختلف، بخش
 پردازد.در حوزه آجا می هاآنميان 

که  ایگونهبههمسو نموده  را آجا حوزه های مربوط بهفعاليت همه که است فرآيندی هماهنگی:
 قرار شدهتعيينو در جهت نيل به اهداف  شدهترکيبها همسو و تصميما ، وظايف و تخصص

 .گيرد

پذيری، انگيزش، است که به ارزيابی امکان هايیفعاليتمجموعه  سازی و اجرا:پیاده
 سازیفراهمسازی در حوزه آجا برای منابع، اصالحا  ساختاری، نهادينه تأمين، گذاریسياست

 هایسازمانمقدما  اجرا و سپس استحکام آن و در اجرا نيز به ايجاد سازگاری ميان کارکنان، 
و اينکه چه بايد انجام شود؟ چه بخشی از اين  شدهتعيين، جهت نيل به اهداف هاارزشتابعه آجا، 

ام اجرا و سازگاری ميان عوامل اجرا چگونه انج هایروشحوزه مسئوليت انجام آن را دارد؟ و 
 گردد؟ بپردازد.می

ها پرداخته و فاصله موجود تا وضع فرآيندی که به مقايسه بايدها و هست نظارت و کنترل:
گيرد و در آن به تعيين معيارها، مقايسه نتايو عملکردها، شده را اندازه می گذاریهدفمطلوب 

 پردازد.تعيين ميزان انحراف و عمليا  اصالحی می
 است: شدهانجاممرحله به شرح زير  سه درهای تحقيق داده وتحليلتجزيه

 اول: مرحله
با  فقيهواليت هایگاه ديدهآثار، بيانا ، نظرا  و  فرعی اول و دوم، سلالبرای دستيابی به پاسخ 

استخراج و سپس اين بيانا  که با روش تمام شمار شامل  واليت حديثافزار گيری از نرمبهره

اند، با ذکر مرجع در جداولی تنظيم و ايران احصاء شده.ج.ا ارتش امور ادارها های مرتبط بواژه
ها در ستون ديگر جدول درج و در ادامه با استفاده از روش داده بنياد مفاهيم از آن هایکليدواژه
ها از آن استخراج همگرا تجميع و مقوله و ها استخراج و سپس مفاهيم همسانو گزاره هاکليدواژه

 شدند. محتوی تحليلبندی و و در قالب مضامين دسته
 دوم: مرحله

امور در ارتش  ادارهدر خصوص  فقيهواليتهای اصلی، بيانا  و ديدگاه سلالبرای پاسخ به 

از جداگانه تحليل محتوی شده بود، با يکديگر ادغام و جداول حاصل  صور بهکه  ايران.ج.ا
 تحليل محتواهای مذکور، تحليل گفتمان گرديد.

امور  ادارهمرتبط با  (عليه )رحمت ا...های حضر  امام خمينیا  و ديدگاهاهم مفاهيم مستخرجه از بيان

ها و اند از: مفاهيم اعتقاد به ارزشبه ترتيب عبار  هاآنتعداد تکرار  اساس برايران .در ارتش ج.ا



 
19  

قالب محورهای در  ((یالعالدظله)مایو حضرت امام خامنه (رحمت ا... علیه))حضرت امام خمینی فقیهیتوالها، آرا، نظرات و رهنمودهای اندیشه
 در ارتش جمهوری اسالمی ایران راهبردی اداره امور

سازمانی، رفاقت  مراتبسلسلهموازين اسالمی، اطاعت از فرماندهی، تحکيم نظم و انضباط، حفظ 
و تعاون و برادری، مردمی بودن و اتکای به ملت، بازسازی و نوسازی سازمانی، خوداتکايی و 

 های نظامی و دولتی و دفا  از استقالل کشور و ملت.خودکفايی نظامی، وحد  با سازمان

امور در  ادارهمرتبط با  العالی()مدظلهایهای حضر  امام خامنهديدگاه مفاهيم مستخرجه از بيانا  و
های دينی، اند از: مفاهيم ارزشبه ترتيب عبار  هاآنتعداد تکرار  اساس برايران .ارتش ج.ا

ر، ابتکار و بصير ، ايمان و اعتقاد، ارتقای آموزش، خودکفايی و خوداتکايی، ايجاد و حفظ اقتدا

، مداریاخالقريزی، سازماندهی، اولويت تحقيق و توسعه، نوآوری، وحد  و برادری، برنامه
 و استکبارستيزی، نظم و انضباط، توکل و مردمی بودن. ستيزیظلمارتقای نظار  و ارزيابی، 

 سوم: مرحله
ها و امل مللفهاصلی ش سلالامور آجا در پاسخ به  اداره راهبردی محورهایدر اين مرحله 

الذکر تدوين و پس از فوق مراحل در آمدهدستبهگانه با ترکيب عناصر  9ها در ابعاد شاخص
بندی( با نظرخواهی از خبرگان جامعه آماری و با رتبه) بندیاولويت وغربال با نظر خبرگان 

 شرح زير است: به هاآناستفاده از تست فريدمن به ارائه الگو اقدام شده که ترتيب و چگونگی 
 امور ارتش: ادارهدر  فقیهیتوالها، آرا، نظرات و رهنمودهای اندیشه

 ادارهدر  فقيهيتوالها و اوامر صادره ها، آرا، نظرا  و همچنين تدابير، ابالغيهدر اين مرحله انديشه

 و تحليل گفتمان واقع گرديده است. ، تحليل محتواموردمطالعهامور ارتش 

 امور ارتش: اداره در ا... علیه(حمت)رینیحضرت امام خمرهنمودهای  وات آرا، نظرها، اندیشه

امور  ادارهدر  )رحمت ا... عليه(ها، آرا، نظرا  و رهنمودهای حضر  امام خمينیدر جهت تبيين انديشه

تا روز  1812از سال »با پايايی و روايی مطلوب، بدواً تمامی آثار مکتوب و بيانا  ايشان  ارتش

امور  ادارهمحور مديريت راهبردی و  9دو بار مطالعه و در دو چارچوب « 3/8/1863 -رحلت

افزار برداری از نرمو بهره باز یکدگذاربا استفاده از روش »محتوا مورد تحليل  ارتش، دو مرحله

MaxQDA11 » گرديد. سپس مفاد چهار نسخه  برداریيشفگفتمان واقع و تلخيص و و تحليل

در دو قالب » آمدهعملبهگفتمان  محتوا و دو مرحله تحليلتحليل  حاصل از دو مرحله برداریيشف

سازی و با يکديگر مقايسه و مورد مطابقت، همگن« امور ارتش ادارهمحور مديريت راهبردی و  9

 يق واقع گرديد.تلف

محور  9استخراج و در ذيل  موردنظر یهامللفهافزار اخيرالذکر، در پايان با استفاده مجدد از نرم

 بندی گرديده است.امور ارتش دسته ادارهمديريت راهبردی 
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ماهيت،  ازنظر فقيهواليتو استخراج نگاه  آشکارسازی، گفتمان تحليلمسئله تحقيق در اين  

-در تحليل  جامعهباشد بنابراين و نبايدهای آن می« ارتش امور اداره»ها، آثار و بايدهای ريشه

به روش تحليل توصيفی با  عليه( ...)رحمت اامام خمينی محتوای، آثار، بيانا ، فرامين و تدابير حضر  

و  تأکيدا کشف  دنبال بهايران، .امور ارتش ج.ا ادارهجستجوی کلما  و عبارا  مرتبط با مفهوم 

خواهد اين تحليل به دنبال ارتباط ميان مقوال  نيست بلکه می درواقعها بوده است. ارتباطا  آن

های جامعه آماری و شمارش مفاهيم مرتبط ها را کشف کند. ابزار اين کار، جستجو در متنواقعيت

 باشد.ايران می.امور ارتش ج.ا ادارهبا 

امور  ادارهمرتبط با  عليه()رحمت ا... هايی حضر  امام خمينیگاهيانا  و ديدمفاهيم مستخرجه از ب

مفهوم بودند که با تحليل کيفی متن  623ارتش جمهوری اسالمی ايران در مرحله اول به تعداد 

مفهوم به  139ها در قالب ترين مفاهيم در اين بيانا  به لحاظ تکرار آنبيانا  توسط خبرگان، مهم

 گردند:بندی میبعد دسته صفحهر شرح نمودا

 

 علیه( )رحمت ا...: فراوانی مفاهیم در گفتمان امام خمینی 0نمودار 
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قالب محورهای در  ((یالعالدظله)مایو حضرت امام خامنه (رحمت ا... علیه))حضرت امام خمینی فقیهیتوالها، آرا، نظرات و رهنمودهای اندیشه
 در ارتش جمهوری اسالمی ایران راهبردی اداره امور

ها و موازين اسالمی، اطاعت از فرماندهی، تحکيم نمودار فوق، مفاهيم اعتقاد به ارزش اساس بر
هستند، بيشترين تکرار را در  باهممرتبط  کامالًسازمانی که  مراتبسلسلهو حفظ  نظم و انضباط

 داشته است. ا... عليه()رحمت گفتمان حضر  امام خمينی 
نشان  روشنیبهامور ارتش  ادارهبه اين مفاهيم در رابطه با  له معظم تأکيدبررسی و تأمل در علت 

های خاص آن دوره )ابتدای پيروزی انقالب که دوره گذار و دهد که اين مفاهيم با ضرور می
گيری سپاه پاسداران بوده( مرتبط بوده است: در بدو پيروزی انقالب ل در ارتش و شکلتحو

در  مراتبسلسلهتوجهی به دستورا  کرد که بینيروهای مسلح را تهديد می انضباطیبیاسالمی، 
معاند و  خصوصبههای مختلف سياسی و قرار داشته است. فعاليت، تحرک گروه هاآنرأس 

نيروهای مسلح را  خصوصبهو تحريکا  خارجی، وحد  و همبستگی در داخل  ضدانقالب
بود ضمن  پذيریآسيبمقابله با اين تهديد و  کارراهکرد و وحد  و برادری و عطوفت تهديد می

اينکه ارتش قبل از پيروزی انقالب اسالمی در خدمت حاکميت طاغو  در سرکوب انقالبيون 
ايشان  تأکيدمی بودن و عطوفت با مردم و همچنين زيردستان مورد مشارکت داشتند بنابراين مرد

وجه تمايز نيروهای مسلح در  مللفهگيرد. در مورد ايمان و معنويت نيز طبيعی است که اين قرار می
 ها، باشد.ايران با ساير نظام.ج.ا

 امور ارتش: هاداردر  ی(العالمدظله)ایها، آرا، نظرات و رهنمودهای حضرت امام خامنهاندیشه
امور  ادارهدر  العالی(مدظله)ای و رهنمودهای حضر  امام خامنهها، آرا، نظرا  در جهت تبيين انديشه

پايان  تا 7/8/1866از »ايشان با پايايی و روايی مطلوب، بدواً تمامی آثار مکتوب و بيانا   ارتش
امور ارتش، دو  ادارهمحور مديريت راهبردی و  9دو بار مطالعه و در دو چارچوب « 1897سال 
افزار برداری از نرمبا استفاده از روش کدگذاری باز و بهره»محتوا مورد تحليل  مرحله

MaxQDA11 برداری گرديد. سپس مفاد چهار نسخه و تحليل گفتمان واقع و تلخيص و فيش
در دو قالب »آمده عملبهمرحله تحليل محتوا و دو مرحله تحليل گفتمان حاصل از دو  برداریفيش

و  یسازهمگنبا يکديگر مقايسه و مورد مطابقت، « امور ارتش ادارهمحور مديريت راهبردی و  9
استخراج و  موردنظر یهامللفهافزار اخيرالذکر، تلفيق واقع گرديد. در پايان با استفاده مجدد از نرم

 بندی گرديده است:امور ارتش دسته ادارهمحور مديريت راهبردی  9در ذيل « 2»جدول  به شرح
امور ارتش  ادارهمرتبط با  العالی()مدظلهایخامنه امام حضر های رجه از بيانا  و ديدگاهمفاهيم مستخ

توسط  بيانا  متن کيفی تحليلال با حبااينبودند.  مفهوم 1162 تعدادا در مرحله اول به .ج.ا
شرح  به مفهوم 232 قالب در مفاهيم تکراربيانا  به لحاظ  اين درترين مفاهيم ، مهمخبرگان
 گردند:بندی میدسته زير نمودار



 
 1011، بهار 38سال نوزدهم، شماره  -فصلنامه مطالعا  دفاعی استراتژيک   22

 

 

 (العالیمدظله)ای فراوانی مفاهیم در گفتمان امام خامنه :6نمودار 

در گفتمان مقام معظم رهبری است که با مفاهيمی همانند  مللفه ترينمهم« های دينیارزش»
است.  شدهبيان، توکل و... استکبارستيزیبصير ، اعتقاد، ايمان، اخالق، وحد  و برادری، ظلم و 

های مقام معظم رهبری، ارزش ازنظرحضر  امام نيز بود.  تأکيدمورد  هایمللفه ازجمله مللفهاين 
تحقيق و توسعه، خودکفايی و خوداتکايی، ابتکار و نوآوری، مردمی  دينی در کنار، ارتقای آموزش،

ريزی، سازماندهی، نظم و انضباط، اخالق، نظار  و ارزيابی مستمر از ارکان بودن به همراه برنامه
 شود.امور در ارتش قلمداد می اداره

 پیشنهادو  گیرينتیجه

 نتیجه گیري: -الف

از بيانا  حضر  امام  شدهاستخراجمفهوم  139در اين مرحله از تعداد اصلی پژوهش،  سلالدر پاسخ 

-مفهوم مستخرجه از بيانا  حضر  امام خامنره  232مللفه و از تعداد  11در قالب  )رحمت ا... عليه(خمينی

 گرديد. بندیدستهمللفه  17در قالب  ی(العالمدظله)ای

مقوله،  23مفهوم و تعداد  071امور آجا، از تعداد  ادارهدستيابی به گفتمان واليت در حوزه  منظوربه

گرديدند. با  بندیدسته مفاهيم مشترک، ادغام و در ابعاد نه گانه دادن قرارمفاهيم و مقوال  با مدنظر 

مرحله بعد در اين گام  عنوانبهها در جلسه خبرگی گری آن، غربالهامللفهها و توجه به تعدد شاخص

 06شاخص و  093قرار گرفت و با ادغام مفاهيم مقوال  مشترک و يا مفهوم نزديک، تعداد  مدنظر

در ابعاد نه گانه نهايی  ج.ا.اامور در ارتش  اداره الگوی عنوانبهزير احصا و طبق جدول  مللفه

 گرديدند.
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قالب محورهای در  ((یالعالدظله)مایو حضرت امام خامنه (رحمت ا... علیه))حضرت امام خمینی فقیهیتوالها، آرا، نظرات و رهنمودهای اندیشه
 در ارتش جمهوری اسالمی ایران راهبردی اداره امور

 
امور آجا اداره حوزهدر  فقیهوالیتگفتمان  :0 جدول  

 

 مؤلفه ابعاد
تقويت بنيه  و آمادگی ارتقای از استقاللدفا   اهداف

 دفاعی

 يیخوداتکا حفظ امنيت مرزها

   های دينیحفظ اصول و ارزش حفظ نظام و انقالب

 و مديريت انقالبی هاسیاست

 جهادی

 ارتقای آموزش عدالت محوری اولويت کار، تالش و استقامت

 و و ارتباط با کشورهای دوست یزياستکبارستظلم و 

 همسايه

  افزايیتحول و هم

 و ینوآور سبک زندگی اسالمی تيو معنومکتبی بودن  دکترین

 خودباوری

 مردمی بودن

 شناخت و بصير 

 

   

در ايمان محوری  ریزیبرنامه

 هابرنامه

  راهبردی ريزیبرنامه ريزی دقيقتوسعه با برنامه

 با متناسب سازمانتوسعه سازی نظام اداریچابک  سازماندهی

 مأموريت

 یسازمانده

 مستحکم

 سازمان يیايحفظ پو

  برادری و رأفت گيریشناخت و جهت هماهنگیوحد  و  هماهنگی

 نيروی پوياکردن اخالق اسالمی یطلبشهاد فداکاری و  مديريت و رهبری مقتدر هدایت

 انسانی

سازی و پیاده

 اجرا

منابع ارتقای و  نشياصالح گز اطاعت از فرماندهی

 یانسان
 یريپذتيمسئول یساالرستهيشا

 نظم و انضباط بصير  داشتن مديريت دانش و انتقال تجارب اصالح سيستم اداری

ادوا  و  در يیخودکفا کارآمد و متعهد مديريت

 تجهيزا 

 و قانونمندی قاطعيت یاطالعات یاريهوش

نظارت و 

 ارزیابی

  گيریگزارش قاطع با فساد مبارزه نظار  و بازرسی
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(، العالی(مدظله)ایو حضر  امام خامنه يه(عل ت ا...رحم)فقيه )حضر  امام خمينیيتوالاز ديدگاه  

ايران و .گيری از اهداف عاليه نظام ج.اايران با بهره.ارتش ج.ا در امور ادارهمحورهای راهبردی 

های دينی اتکا دارد و اتکای بر ايمان و ماهيت اين نظام، بر ايمان و معنويت منطبق بر آموزه

، واليتمداری، صميميت و مهربانی، پيشرو و گرايی تکليفمعنويت، روحيه و عمل جهادی، 

، ساده زيستی، تواضع، خودکنترلی و...، وجه تمايز ارتش طلبیشهاد بودن فرماندهان،  درصحنه

های جهان است و پيگيری اهدافی همچون حفظ اقتدار ملی و تماميت ايران با ديگر ارتش.ج.ا

گيری از دفاعی، رهبری مشارکتی، اقتدارگرايی، توجه به آموزش و بهره بنيهارضی، تقويت 

 های دنياست.مابين تمام ارتش، انعطاف و...نيز از وجوه مشترک فیپذيریمسئوليتتجربيا ، 

که ابتنای به معنويت و اتکای به مردم عامل ايجاد يک زاويه  توان چنين ارزيابی کردمی درمجمو 

وجود  رغمبهايران با ساير کشورها .امور در ارتش ج.ا ادارهدر محورهای راهبردی  توجهقابل

ترين عامل مهم فقيهواليتو برخورداری از ايمان و اتکای به معنويت و  هاستآناشتراکا  بين 

 ايران است..امور در ارتش ج.ا ادارهبرتری بخش و موفقيت در 

 :هاپیشنهاد -ب

 گردند:پيشنهاد ارائه می عنوانبهبا توجه به نتايو پژوهش فوق، موارد ذيل 

تدوين الگوی فرماندهی و مديريت معنويت محور، مديريت انقالبی و جهادی، سازماندهی  -

فقيه )حضر  امام يتوال از ديدگاه مستحکم، سبک زندگی مطلوب فرماندهان و کارکنان

موضوعاتی هستند که بررسی آنان  ازجمله (،العالی(مدظله)ایو حضر  امام خامنه )رحمت ا... عليه(خمينی

 گردند.های پژوهشی در مراکز دانشگاهی و تحصيال  تکميلی پيشنهاد میدر قالب طرح

امور در ارتش  ادارهمحورهای راهبردی احصاء شده از گفتمان امامين انقالب اسالمی در حوزه  -

 آيد. عمل بهبرداری ملثر جمهوری اسالمی ايران در اختيار نيروها و نهادهای آجا قرار گيرد تا بهره

 عرصهپيشکسوتان  قدرگرانعملياتی کردن مديريت دانش در سطح آجا و استفاده از تجربيا   -

در سطوح راهبردی سازمان از  فقيهواليتهای جهاد و شهاد  در خصوص اجرايی نمودن ديدگاه

 ضرورياتی است که بايد با عنايت ويژه به آن توجه شود.
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قالب محورهای در  ((یالعالدظله)مایو حضرت امام خامنه (رحمت ا... علیه))حضرت امام خمینی فقیهیتوالها، آرا، نظرات و رهنمودهای اندیشه
 در ارتش جمهوری اسالمی ایران راهبردی اداره امور

 فهرست منابع
 تنظيم و نشر آثار ، تهران، موسسه"نور صحیفه"، 1891 ،عليه(رحمت ا...)حضر  امام خمينی ‒

حضر   آثار ، تهران، دفتر حفظ و نشر"والیت حدیث افزارنرم"، 1891 ،(العالیمدظله)ایخامنه امام حضر  ‒

 اول ، چاپ(العالیمدظله) ایامام خامنه

، تهران، انتشارا  وزار  فرهنگ و "شناسی جنگ و نیروهای نظامیجامعه"، (1833سده، مهدی )اديبی ‒

 ارشاد اسالمی

، رويکردی اسالمی، تهران، دانشگاه امام "سیاستمصلحت و "، (1830) اصغرعلیافتخاری،  ‒

 اول اپ، چ(السالمعليه)صادق

 ،" علیه( )رحمت ا...یدگاه حضرت امام خمینیهای نظامی امنیت از دمؤلفه"، (1891اکبری پورکانی، اصغر ) ‒

 1891، بهار (السالمعليه)پايدار، دانشگاه جامع امام حسين همايش امنيت منتشرشدهمقاال   چکيده

، تهران، نشر دانشکده "جهان در نظامی هایاندیشهتاریخ  و مبانی" ،(1838) محمدحسينجمشيدی،  ‒

 ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرماندهی

رهبری حضرت امام استراتژی نظامی از دیدگاه مقام معظم " (،1891چهارپاشلو، مهدی ) ‒
، فقيهواليتهای سراسری مکتب دفاعی انقالب اسالمی در آراء و انديشه ، همايش" العالی()مدظلهایخامنه

 (السالمليهع)دانشگاه جامع امام حسين

، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی "مدیریت راهبردی"، (1891بيگی، ابراهيم )حسن ‒

 ها، چاپ اولدانشگاه

 تهران، انتشارا  نقش مهر، چاپ اول، "های مدیریتتئوری"، (1837حقيقی، محمدعلی ) ‒

 عالی دانشگاه، تهران، "الگو حکومتی نظامتحقیق  طرح برای مقدمه"، (1891) ملی دفا  عالی دانشگاه ‒

 1 چاپملی،  دفا 

المللی بيندانشگاه  ،"ه(علی)رحمت ا... ابعاد امنیت در اندیشه و آرای حضرت امام خمینی" درويشی، فرهاد، ‒

 )رحمت ا... عليه(حضر  امام خمينی

 ، تهران، انتشارا  نورا، چاپ اول"(ها، مفاهیم، کاربردهانظریه) راهبرد"، (1892رستمی، علی ) ‒

ارتش جمهوری اسالمی ايران،  ، تهران، چاپخانه"های نظامیفرهنگ واژه"، (1873رستمی، محمود ) ‒

 چاپ اول

ها، کتب علوم انسانی دانشگاه تدوين و ، تهران، سازمان مطالعه"اصول مدیریت"، (1837رضائيان، علی ) ‒

 19 چاپ
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 معظمند با تأکید بر دیدگاه مقام هوشم دفاع درمسلح ج.ا.ا  نیروهای نقش" (،1891روان بخش، قاسم ) ‒
، فقيهواليتهای ، همايش سراسری مکتب دفاعی انقالب اسالمی در آراء و انديشه" (العالیمدظله)رهبری

 (السالمعليه)حسيندانشگاه جامع امام 

 ، تهران، شماره"انون ارتش جمهوری اسالمی ایرانق"، (1866) رسمی جمهوری اسالمی ايران روزنامه ‒

1200 

های اندیشه مدیریت در و فرماندهی برتر الگویرهبری:  و امامت" (،1891محمدقاسم )سبحانی،  ‒
های در آراء و انديشه اسالمی انقالبدفاعی  مکتب سراسری ، همايش" العالی()مدظلهایحضرت امام خامنه

 (السالمليه)عحسين امام جامع، دانشگاه فقيهواليت

نشر کلمه،  ، تهران، ملسسه"رهنگ فارسی امروزف"، (1857) ينحکمی، نسر ؛حسينصدری افشار، غالم ‒

 2 چاپ

آمريکا، تهران،  ، کتاب"آمریکا متحدهایاالتدرآمدی بر راهبردهای امنیت ملی " (،1891کاردان، عباس ) ‒

 ابرار معاصر تهران، چاپ اول المللیبينفرهنگی مطالعا  و تحقيقا   موسسه

)رحمت دفاعی حضرت امام خمینی اندیشه اساس برالگوی راهبردی دفاعی  ارائه"، (1891نيا، رضا )کرم ‒

 ، تهران، دانشگاه عالی دفا  ملی" ا... علیه(

 ،" (العالیمدظله)ایاهلل امام خامنهآیتاندیشه دفاعی حضرت  " (،1891مرادپيری، هادی؛ مقيسه، رضا ) ‒

امام ، دانشگاه جامع فقيهواليتهای سراسری مکتب دفاعی انقالب اسالمی در آراء و انديشه همايش

 السالم()عليهحسين

ی ایران و ارائه.بررسی عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری در ارتش ج.ا"، (1891رضا )نادری، علی ‒
، تهران، دانشگاه عالی " العالی()مدظلهایبر رهنمودها و اوامر حضرت امام خامنه یدتأکالگوی مناسب با 

 دفا  ملی دفا  ملی، دانشکده

 ، تهران، انتشارا  سنا، چاپ اول"فرهنگ دفاعی امنیتی"، (1835) نوروزی، محمدتقی ‒

 
 


