
 

 

 

 

 ()ایارائه منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه

 و نیروهای مسلح روابط متقابل جامعه در حوزه
 2یداللهی رضا ، 1اکبرنوری                                                                              

 67/57/92:مقاله پذیرش                                                                       62/50/92: مقاله دریافت

 چکیده 

ی اسالمی، نیروهای گذار در جامعهعناصر تأثیر ترینمهمدارای اجزا و عناصر متعاملی است و از  جامعه هر  

و بهرای   دارنهد عههد  تهدید را بهه   هرگونهمسلح هستند که وظیفه برقراری امنیت در جامعه و دفاع در مقابل 

 انجام شایسته آن نیاز به ارتباط، تعامل و حمایت مردم دارند. 

اسهت کهه   ()ای های مقام معظم رهبری امهام اامنهه  دغدغه  ینترمهم ازجملهی اسالمی، تشکیل جامعه

ای در بایست، نقش برجسهته از طرف دیگر، نیروهای مسلح می بتوانند در آن به کمال معنوى برسند. هاانسان

  جهت ایجاد و استقرار امنیت، عزت و اقتدار ایفا نمایند.

در حهوز  رابههه و تعامهل     ()ایاامنهه فکری مقام معظم رهبری امام  هدف اصلی تحقیق تبیین منظومه

 جامعه با نیروهای مسلح و تعیین عوامل تأثیرگذار در این حوز  است. 

هها  داد  بنیاد است که محققین مجموعه بیانات ، مکتوبات، پیام پردازینظریهنوع تحقیق کاربردی و روش آن 

طی سه مرحله کدگذاری  و آوریجمع ایکتابخانهافزار حدیث والیت از طریق مهالعه و... را با استفاد  از نرم

جامعه اسهالمی و نیروههای مسهلح     یهایژگیومفهوم، اهداف و  764تحقیق، ضمن احصاء جهیدرنتنمود  و 

را احصاء و عوامل تأثیرگذار در زمینه تعامل جامعه و نیروهای مسهلح را   معظمی اسالمی از نگا  تراز جامعه

 . اندنمود ارائه 

 

 مسلح، داد  بنیاد، جامعه، نیروهای  ()منظومه فکری، مقام معظم رهبری واژگان کلیدی:
 

  

                                                           
  a.noori@sndu.ac.ir،مسئول( نویسند )ملی دفاع عالی دانشگا  نظامی راهبردی مدیریت دکتری دانشجوی. 1

 ملی دفاع عالی دانشگا  نظامی راهبردی مدیریت دکتری دانشجوی 2

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی 

 9317 ستانتاب، 72، شماره انزدهمشسال 

 977-202، از صفحه هشتممقالة 
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 مقدمه
دارای  ()ایفرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی از نگا  مقهام معظهم رهبهری امهام اامنهه     

له در این منظومه پنج مرحلهه بهه ترتیهان انقهالب اسهالمی، نظهام       ی معناداری است. معظممنظومه

المللی اسهالمی را بیهان نمودنهد و    اسالمی، دولت اسالمی، کشور اسالمی، دنیای اسالم یا تمدن بین

سالمی ی اسالمی و امت اسالمی یا تمدن نوین اکشور اسالمی و دنیای اسالم، جامعه جایبهبعدها 

ى اى را در اینجها عهرب بکهنم. یهک زنجیهر      من یک نکته: »فرمایندمیله را هم به کاربردند. معظم

ى اول، انقهالب اسهالمى اسهت، بعهد     ها این را گفتیم، بحهث شهد . حلقهه   منهقى وجود داردن پیش

، اسهت  اسهالمى  ىتشکیل نظام اسالمى است، بعد تشکیل دولت اسالمى است، بعد تشکیل جامعهه 

ى مستمرى است که به هم مرتبط اسهت. منظهور از   بعد تشکیل امت اسالمى استن این یک زنجیر 

ى ى اول است، حرکت انقالبى استن والّا به یک معنا انقالب شهامل همهه  انقالب اسالمی که حلقه

. اینجا منظور ما از انقالب اسالمى، یعنى همان حرکت انقالبى و جنبش انقالبى شودمیاین مراحل 

و زمینهه را بهراى ایجهاد     کندمیکه نظام مرتجع را، نظام قدیمى را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون 

ى بعد، نظام اسالمى است. منظور من در اینجا از نظام اسالمى، یعنى . حلقهکندمینظام جدید آماد  

مشخصى دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقالب که مردم هسهتند آن را   آن هویت کلى که تعریف

، در مورد ما، مردم ما انتخاب کردند: جمهورى اسهالمى. جمههورى اسهالمى یعنهى     کنندمیانتخاب 

اسالمى همرا  است. مها از   هایارزشساالرى از اسالم گرفته شد  است و با نظامى که در آن، مردم

ى تعیهین  در دور  آنچهه این حلقه هم عبور کردیم. منظور از دولت اسالمى این است که بر اسها   

ى کشهور و  ادار  ههای بنیهان نظام اسالمى به وجود آمد، یک قانون اساسى درسهت شهدن نهادهها و    

ى نهادهاى مدیریتى، دولت اسالمى است. در اینجا منظور از مدیریت کشور معین شد. این مجموعه

ى یک کشهور را  هاى مدیریتى کشور که ادار ى مجریه نیستن یعنى مجموع دستگا لت، فقط قو دو

استن که این،  اسالمى ى، جامعهبعدازآنکشور. بخش  یکنند ادار برعهد  دارندن نظامات گوناگون 

دولت اسالمى تشکیل شد، مسهئولیت و تعههد ایهن     بعدازآنکهآن بخش بسیار مهم و اساسى است. 

یعنهى هههي یعنهى     اسالمى ىرا تحقق ببخشد. جامعه اسالمى ىدولت اسالمى این است که جامعه

اى که در آن، آرمانهاى اسالمى، اهداف اسالمى، آرزوهاى بزرگى که اسالم براى بشر ترسهیم  جامعه

اد امت اى به وجود آمد، زمینه براى ایجکرد  است، تحقق پیدا کند. ... اا، وقتى یک هنین جامعه

)بیانات مقام معظم رهبری، در دیهدار  « اسالمى، یعنى گسترش این جامعه هم به وجود اواهد آمد.

 (1311دانشجویان کرمانشا  سال
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ههای  ی اسالمی با تمهام ویژگهی  تشکیل جامعه طرفیکازبنابراین مسئله اساسی تحقیق این استن 

 هها انسهان است که  ()ای ری امام اامنههای مقام معظم رهبدغدغه ینترمهم ازجمله، شد اشار 

ی اسالمی، از طرف دیگر در جامعه بتوانند در هنین اجتماعى، به کمال معنوى و کمال الهى برسند.

و اسهتقرار امنیهت،    ایجهاد  ای در جهتبایست، نقش برجستهو یقین، می طورقهعبهنیروهای مسلح 

رسد نیروهای مسلح برای انجهام  تهدید ایفا نمایند. به نظر می هرگونهعزت، اقتدار و دفاع در مقابل 

ی اسالمی هم هسهت، نیهاز بهه ارتبهاط، تعامهل،      های اصلی جامعهشایسته این وظیفه که از شااص

 پشتیبانی و حمایت مردم دارند.

بها   وروبهرو بهود     ایمنهقهه با تحوالت بسیاری هم در محیط ملهی و   جائیکه نیروهای مسلحاز آن

نیروههای مسهلح، تعهدد    در سهح سازمان  سازمان و تکنولوژی حاکم ،وجه به پیچیدگی سااتارهات

تقویهت   لزوم توجه بهه  ،و همچنین تهدیدات موجود در منهقه و کشورها ، تنوع مأموریتهاسازمان

 ناپهذیر اجتنهاب را و همچنین عوامهل تأثیرگهذار     ارتباط و تعامل با جامعه در سهح نیروهای مسلح

 .  ود  استنم

 طهرف ازیکی اسالمی با این اصوصیات گفت که تشکیل جامعه توانمیدر بحث اهمیت موضوع 

تهدید را فراهم و  هرگونهو هم امکان دفاع در مقابل  شودمیهم باعث ارتقاء امنیت و عزت جامعه 

یل و در متقابهل تسهه   و تعامهل  جامعه را از طریق روابط و مسلح افزایی نیروهایاز طرف دیگر هم

   اواهد داشت. مؤثری، کمک بااقتداری اسالمی ایجاد جامعه

توسهط مقهام معظهم     شهد  ترسیمهای گیریاست که اهداف و جهت جهتازآنضرورت تحقیق نیز 

گیرد و دفاع مردم ی اسالمی مورد غفلت قرار میدر مورد تشکیل جامعه()ایرهبری امام اامنه

یکی از راهبردهای نیروهای مسلح و پیوستگی مردم و حکومهت بها مشهکل روبهرو و      عنوانبهپایه 

جانبهه در بهین   مردم دفاع از نظام و کشور را صرفاً وظیفه نیروهای مسلح تلقی و موضوع دفاع همه

در حیهات   تأثیرگهذار امنیهت پایهدار یکهی از عوامهل اصهلی       درنتیجهو  شودنمیینه نهاد آحاد مردم

 شود.ها تضعیف میاجتماعی انسان

در حهوز  رابههه و   () ایاامنهتبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری امام  تحقیق اصلی هدف

 .باشدمیتعامل جامعه با نیروهای مسلح و تعیین عوامل تأثیرگذار در این حوز  

 از: اندعبارتو اهداف فرعی 
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مقهام معظهم رهبهری امهام     ی اسهالمی از منظهر   جامعهه  ههای ویژگیه تبیین اهداف اساسی و 1

 ()ایاامنه

 ()ایاامنههای نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری امام ه تبیین وظایف و ویژگی2

عوامل تأثیرگذار در روابط جامعه و نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری  "اصلی تحقیق سؤال

 از : اندعبارتفرعی آن  سؤاالتکدامندي و  ()ایاامنهامام 

      ایاامنهه ی اسالمی از منظر مقهام معظهم رهبهری امهام     های جامعهه اهداف اساسی و ویژگی1

 کدامندي ()

 کدامندي()ایاامنهرهبری امام نیروهای مسلح از منظر مقام معظم هایه وظایف و ویژگی2

 ادبیات و مبانی نظری 

 :الف ـ پیشینه 

ترجمه آغاسهی  (« 3جنگ و نیروهای نظامی ) شناسیجامعهبر  درآمدی»پژوهشی  ه مقاله علمی 1

 1341سهال   2شهمار   ( ) در مجله علهوم انسهانی دانشهگا  امهام حسهین      منتشرشد اصفهانی 

نویسند  ضمن اشار  به براهی اصوصهیات کلهی نیروههای نظهامی، تعهداد نیروههای نظهامی         

 ها اشار  کرد  است.  نگهداری آن هایهزینهکشورهای جهان را مقایسه و به مشکالت و 

نوشته حسهین تنههایی،   « اسالمی شناسیجامعه وشناسی دینی شناسی دین، جامعهجامعه»ه مقاله 2

. نویسهند   1 شمار   1346 تابستان، اسالمی دانشگا  در معرفتی مهالعاتدر فصلنامه  منتشرشد 

اسهالمی، وجهو     شناسهی جامعه وشناسی دینی شناسی دین، جامعهضمن  بحث در مورد جامعه

مقاله، محقق دنبال اثبات ضرورت جدی گهرفتن   درنتیجهو  بازشناسیها را اشتراک و افتراق آن

 جامعه اسالمی بود  است.  

 ب ـ مفهوم شناسی : 

از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قهوانین اهاب بهه یکهدیگر      ایمجموعه ـ جامعه:9

و بهه تعبیهر دیگهر، جامعهه،      .دهنهد مهی دارند، جامعه را تشکیل  جمعیدستهپیوند اورد  و زندگی 

که در جبر یک سلسله نیازهها و تحهت نفهوك یهک سلسهله       هاانساناز  ایمجموعهاست از  عبارت

)مهههری،   .ورندغوطهدر یکدیگر ادغام شد  و در یک زندگی مشترک  هاآرمانو  هااید و  هاعقید 

1342 : 11) 
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اسالمى، اهداف اسالمى، آرزوهاى بزرگى  یاآرمانهاى که در آن، یعنى جامعه :اسالمى ىـ جامعه2

ى عهادل، براهوردار از عهدالت،    که اسالم براى بشر ترسیم کرد  اسهت، تحقهق پیهدا کنهد. جامعهه     

ى اود، در پیشرفت اود داراى ى کشور، در آیند اى که مردم در آن، در ادار ى آزاد، جامعهجامعه

اى براوردار از رفها  و مبهراى از   اى داراى عزت ملى و استغناى ملى، جامعهد، جامعهنقش و تأثیرن

جانبه، پیشرفت علمى، پیشرفت اقتصادى، پیشرفت همه اییشرفتهپاى داراى فقر و گرسنگى، جامعه

اى بدون سکون، بهدون رکهود، بهدون توقهف و در حهال پیشهروى دائهم.        سیاسى و باالار  جامعه

 (213: 1311)حدیث والیت،

مشخصى دارد، که کشور،  منظور از نظام اسالمى، یعنى آن هویت کلى که تعریف»ـ نظام اسالمى:3

، در مورد ما، مردم ما انتخاب کردنهد:  کنندیمملت و صاحبان انقالب که مردم هستند آن را انتخاب 

اسهت   شد گرفتهساالرى از اسالم جمهورى اسالمى. جمهورى اسالمى یعنى نظامى که در آن، مردم

 )همان(« اسالمى همرا  است. یهاباارزشو 

ای است با احساسات و عواطف صهحیح و  ای است با دل انسانین جامعهجامعه»ای الهی:ـ جامعه4

ای ای است که در آن، کسی به کسی و آن جامعه به جوامع دیگهر ظلهم نکنهدن جامعهه    سالمن جامعه

گیهردن  انجهام مهی  « کنهد بینهد و مؤااهذ  مهی   ادا مهی »است که در آن، هر کاری با این احسا  که 

ای است که آحادش دهار غفلت نیستندن غرق در مادیهت نیسهتندن غهرق در اوداهواهی و     جامعه

ای گیرد. هنین جامعهه برای ادا و برای رسیدن به آستان لقای او انجام میاودپرستی نیستند و کار 

، ایاامنهه امهام  «)کامل است و انسانی که در این جامعه زندگی کند، در نیل به کمال، موفهق اسهت.  

 (11/11/1341بیانات حرم مههر رضوی  

 پاسهداران  سهاا   ارتهش،  قهوا،  کهل  فرمانهدهی  سههتاد  بهه مهسهلّح نهیهروههای» ـ نیروهای مسلح:5

  1.«شودمی اطالق وابسته، هایسازمان و دفاع وزارت و انتظامی نیروی و اسالمی انقالب

و آگهاهی از برتهرین    معرفهت  بها نظامی در فرهنگ اسالمی، انسانی اسهت کهه    ـ نظامی)مجاهد(:6

کند. این دفاع به معنای به میدان آوردن ِ جان و هستی و سالمت اود و به دفاع جانانه می هاارزش

 یهها ارزشگیهرد، واالتهرین   معنای فداکاری استن و آن هیزی که این دفاع به ااطر آن انجام مهی 

 یهها ارزشانسانی و الهی است. استقالل و سربلندی و افتخار و هویت و شخصیت كاتی و دینی و 

                                                           
  ایران اسالمی جمهوری نیروهای مسلح  انضباطی نامه آئین 1ماد  ه  1
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که یک نظهامی بها جهان و هسهتی      هاستیناگیرد. برای د اعتماد یک ملت، مورد دفاع قرار میمور

 مشهترک  مراسهم  بیاناتاسهت.) « مجاههد »شود. لذا این نظامی در عرف اسالمی اود وارد میدان می

 (22/14/1313ارتش یافسر یهادانشگا  انیدانشجو

 : ()ـ نیروهای مسلح از ديدگاه مقام معظم رهبری7

لهه  معظهم  ای دارند وای نیروهای مسلح جایگا  ویژ در منظومه فکری مقام معظم رهبری امام اامنه

 اهود  ملت و اود کشور به و کنندیم یفهوظانجام کسوت نیا در که یکسان و مسلح یروهاین یبرا

 حفه   در عامهل  نیبرتهر  را  مسهلح  یروهها ین یمجموعهه ند و قائل ااصی تیاهم  کنندیم ادمت

 دانند.می کشور تیامن

 :نیروی مسلح اسالمی و مردمی  -الف 

. افتخار نیروهاى مسلح ما این است اندمردمو براى  اندمردم، با اندمردمامروز نیروهاى مسلح ما از »

اود را از ایمان عمیق اسالمى الههام گرفتهه اسهت. امهروز آمهوزش، رزم، رزمهایش،        یهاهدفکه 

 ییلهوسبهبه دفاع یک ملت  هر آنچهآمادگى، انضباط، سازندگىِ ابزارها در درون نیروهاى مسلح و 

به اهدا و الههام از ایمهان الههى و اسهالمى انجهام        یاتکاشود، همه با نیروهاى مسلحش مربوط مى

/ 11/ 21 شهاهرود  مردم دیدار در ()یااامنه امام  اسالمى انقالب معظم رهبر بیانات گیرد.)مى

1311) 

 :نیروهای مسلح عامل امنیت، عزت و پیشرفت -ب

 مهردم  مسهتحکم  حصهار  و حصهن  ملهت،  یبهارو  ملت، دژ مؤمنان ریام یگفته به مسلح یروهاین »

 ههر  در وزنهش  و تیه امن ارزش و. کننهد یمه  نیتهأم  هها یهن ا را تیه امن و هستند اود هایینسرزم

 و دانهش  بهود،  تیه امن اگر. ستین یسهمقاقابل یگرید زیه با ،یملت هر یبرا و یاجتماع یمجموعه

 کهه  تیه امن. شهود یمه  سهر یم جامعهه  آن در آارت و ایدن و عزت و یسرافراز و عدالت و شرفتیپ

 یروهاین به احترام یبرا که است یلیدل نیاول نیا. شودیم یافتنیندست ،یبشر یدستاوردها نباشد،

 امهام ).  کنهد  اقامهه  اهود  رفتهار  و اهود  دل یبرا تواندیم انسان ها،مجموعه نیا به اهتمام و مسلح

 (17/4/11 انات،یب ،یااامنه

 

 

 :پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح -پ 
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 از تفکیکهی یرقابهل غ جهزء  و اهود  از را مسهلح  یروهاین و است مسلح یروهاین بانیپشت ما، ملت »

 در دیه ملت نیا مستحکم یباروها و حصارها شما اند،فرمود  نید بزرگان که یهمچنان. داندیم اود

 دور ااطرتهان  از و دیباشه  داشهته  ادیه  به را نیا ادمت، مراحل یهمه در و آموزش مراحل یهمه

 و اهود  یمهان باا و اسهت  کهرد   امیه ق عدالت نام به و ادا نام به که یملت مستحکم یباروها دنینکن

 ینتهر مهدرن  بهه  مسهلحِ  دشهمنان  اسهت  توانسهته  اود، ثاریا با و اود شجاعت با و اود باصالبت

 (21/4/14 انات،یب ،یااامنه امام«).کند وادار ینینشعقا به را حاتیتسل

 یروهای مسلح در قوانین و مقررات :ـ جامعه و ن 8

گهری  حکومت از دیدگا  اسالم، برااسهته از موضهع طبقهاتی و سهلهه    »ه جامعه در قانون اساسی:1

است که به اهود سهازمان    فکرهمو  یشکهمفردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی 

اهلل(  یسهو بهه هدف نهایی )حرکهت   یسوبهدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی را  اود را می

انقالبی اود ... بر آن است که با موازین اسهالمی جامعهه نمونهه    بگشاید. ملت ما در جریان تکامل 

 )اسو ( اود را بنا کند.  

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که اود پایهه تشهکیل جامعهه اسهت بهر اسها  تلقهی مکتبهی،         

( و الصَّهالِحوونَ  عِب هادِی   ی رِثُه ها  الْهأَرضب   أَنَّگردنهد.) دار حکومهت و ادار  مملکهت مهی   صالحان عهد 

یابهد کهه   های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان میکه مبین ضابهه یگذارقانون

توانهد  این جز در گرو مشارکت فعال و گسترد  تمامی عناصر اجتماع در روند تحهول جامعهه نمهی   

 ) مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا( باشد.

 منظهور بهه که در رابهه با اجرای احکام و مقررات اسهالمی   ایها به دلیل اهمیت ویژ برای سازمان

حیهاتی   مسئلهرسیدن به روابط و مناسبات عادالنه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این 

وصول به هدف نهایی حیات اواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسهالمی   سازیینهزمدر 

ان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر باشد و همچنین الزم است که امت مسلم

فعاالنه در سااتن جامعه اسالمی مشارکت جویند بهه امیهد اینکهه در بنهای جامعهه       طوربهکار آنان 

 و کَهذَلِک  نمونه اسالمی )اسو ( که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفهق گهردد. )  

 )همان((.«النَّا ِ ع لَى شُه د اء لِّتَکُونُواْ او س هً أُمَّةً ج ع لْنَاکُمض

 

 :نیروهای مسلح در قانون اساسی  - 1
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 های اساسی نیروهای مسلح در قانون اساسی)مرتبط با مردم(ويژگیالف ـ 

در تشهکیل و تجهیهز نیروههای مسهلح اسها  و ضهابهه مکتها اسهالم اسهت          ه اسالمی بهودن:  1

. نیروهای مسهلح  باشد داشتهو ابعاد آن، ضوابط و مقررات شرع حاکمیت  شئونبر همه  کهنحویبه

ادا را بر عهد  داشهته، پیهروی از اصهول ااالقهی اسهالم و احتهرام بهه         دررا رسالت مکتبی جهاد 

 . )مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا(دانندمی اودشخصیت انسانی افراد را وظیفه 

امت اسالمی  هایآرماننار مردم و در جهت مصالح و نیروهای مسلح هموار  در که مردمی بودن: 2

فنهی اهود را در    تجهیهزات  ونمایند و در زمان صلح نیز به دراواست دولت افهراد  می وظیفهانجام

آسیبی وارد نیاید، در جههت اهدمت بهه مهردم در زمینهه کارههای        هاآنحدی که به آمادگی رزمی 

قهانون مقهررات ارتهش     6گیرند.)بند ج ماد  کار میبه  سازندگی جهادامدادی، آموزشی، تولیدی و 

 آموزشهی،  امهدادی،  کارههای  در ارتهش  فنهی  تجهیزات و افراد از صلح زمان در بهایهد دولت»ج.ا( 

 در کنهد،  اسهتفاد   اسهالمی  عهدل  مهوازیههن  کهامهل رعهایهت بها سهازنهدگهی جهههاد و تهولیهدی

 قانون اساسی ج.ا.ا( 171اصل « ) .نیاید وارد آسیبی ارتش رزمی آمادگی به که حدّی
 :وظايف نیروهای مسلح در قانون اساسی  -ب

 بِههِ  تُرْهِبوهونَ  الْخَیضلِ رِّب اطِ و مِن قُوَّةٍ مِّن اسضتَهَعضتُم مَّا لَهوم و أَعِدُّواْ» کریمه آیه حکم ه آموزش مردم: به1

 همهه  بهرای  اسهت  موظهف  دولت 1« ی عضلَموهومض اللّهو تَعضلَموونَهومو الَ دوونِهِمض مِن و آاَرِینَ و ع دووَّکُمض اللّهِ ع دضوَّ

 کهه طهوری بهه نمایهد،   فراهم اسالمی موازین را بر طبق نظامی آموزش و امکانات افراد کشور برنامه

باشهند،   را داشهته  انایهر  اسالمی جمهوری از کشور و نظام مسلحانه دفاع توانایی افراد هموار  همه

 یکصد و پنجا  و یکم( .) اصلباشد رسمی مقامات باید با اجاز  اسلحه داشتن ولی

آماد  نمودن مردم برای دفاع مسلحانه از کشور و نظهام جمههوری   »ه آماد  کردن مردم برای دفاع: 2

ارتش  یهاتیمأموروظایف و  4ماد  « ز»بند  ).قانون ادمت وظیفه عمومی ههارهوباسالمی در 

 ج.ا.ا(

 انتظامی ج.ا.ا. ادمات به مردم توسط نیروی ارائه و امنیت و تأمین نظم ه3

 انتظهامی  نیهروی  وظهایف  و مأموریهت  هههار  مهاد   که به اسهتناد  انتظامی بخشی از وظایف نیروی»

 :از اندعبارتایران، در ارتباط با مردم است،  اسالمی جمهوری

 فردی. و عمومی آسایش تأمین و امنیت و نظم استقرار الف ه

                                                           
 61ه سور  انفال، آیه  1
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 و قهانونی  ههای فعالیهت  و هها راهایمهایی  ،هها تشکل اجتماعات، برگزاری برای امنیت تهأمهیهن ب ه 

 بها  مقابلهه  و غیرمجهاز  اجتمهاع  راهایمهایی و  و تشکل هرگونه از جلوگیری و مهمهانعت و مهجهاز

 .غیرمجاز فعالیت و نظمیبی اغتشاش،

 نیهروی  عههد   بهه  قضهائیه  قهو   ضهابط  عنهوان بهه  قهانون  طهبههق  بههر  کهه وظهایهفهی انهجهام پ ه 

 بها  مبهارز   مخهدر،  مواد با مبارز : از اندعبارت موارد این ازجمله. است شهد  مهحهول انهتهظهامهی

 تحقیهق،  و بازرسهی  جرائم، کشف جرائم، وقوع از پیشگیری فساد، و منکرات با مهبهارز  قهاههاق،

 و اجهرا  و هها آن ااتفا و فرار از جلوگیری و مجرمین و متهمین دستگیری جرم، دالیل و آثار حف 

 .قضایی احکام ابالغ

 و ورود و(  اهدمت  و سیاسی گذرنامه جزبه) گذرنامه به مربوط مقررات و قهوانهیهن اجهرای ت ه 

 . اطالعات وزارت هماهنگی با اارجی اتباع اقامت

 ایراههه  حهریم  حف  و توزین امور و رانندگی و راههنهمهایی مهقهررات و قهوانهیهن اجهرای ث ه 

 .کشور

 .عمومی وظیفه مقررات و قوانین اجرای ج ه

 .مصوب مقررات برابر مذکور اماکن به مربوط امور سایر انجام و عمومی اماکن بهر نهظهارت ح ه

 ) مهاد  1«.ربطكی مراجع با هماهنگی ضمن ضروری، مواقع در یاری مردم و امدادی امور خ ه انجام 

 انتظامی جمهوری اسالمی ایران( نیروی وظایف و مأموریت ههار

  آن: دسهتاوردهای و اسهالمهی انهقهالب از نهگهههبهانهیـ 4

 و اسهالمهههی انهقهههالب از پنجههاهم قههانون اساسههی، نهگهههبهانهههی  وصههد یههکاصههل براسهها  

گذاشهته شهد  اسهت. سهه طیهف اصهلی        انقالبهی  و مردمهی  نههاد  این عهد  به را آن دسهتاوردهای

 و( امهنههیتی ) سهخت  نیمهه  تهدیهدات (  نظهامی ) سهخت  ن تهدیداتاز استمأموریت ساا  عبارت 

 مقابهل  در دفههاع  تهههدیهدات، گونهاین بهه توجه با است بدیهی .(تبلیغاتی فرهنگی) نرم تهدیدات

 دسهتاوردهای  و انقالب از دفاع ساا ، كاتی وظایف از یکی ،روازاین و است ضروری و الزم نیز آن

ها نیاز به ارتباط با جامعهه و مهردم   است که برای انجام بخشی از آن کشور از اارج و داال در آن

 پنجاهم قانون اساسی( و صدیکناپذیر است.) اصل اجتناب

 ()جامعه اسالمی و  مقام معظم رهبری: 90

                                                           
 انتظامی ج.ا .ا نیروی وظایف و ماءموریت (11و17، 13، 12، 11، 1، 3، 1ههار)بندهای  ماد ـ  1



 

 

  4131ستان ، تاب24، شمار  انزدهمشسال  -فصلنامه مهالعات دفاعی استراتژیک   116

 ی اسالمیه جوهر جامعه1

ی اسالمی عبارت است از تعبّد، ایمان و عمهل صهالح آحهاد    در نظام اسالمی، جوهر اصلی جامعه»

گر بسیار اوب ما تالوت کردند، مشاهد  کردیهدن اصهل   در این آیاتی که تالوت که همچنانملّتن 

 اؤُکُمضأَوضلِی  نَحضنُ»ی الهی به آحاد بشر بگویند که مالئکه شودمیقضیه این است. آن هیزی که موجا 

و ایلهی   دستیم، هم در آاهرت و هم پیوند همما، هم در دنیا با شما  1« الْآاِرَةِ و فِی الدُّنْی ا الْح ی اةِ فِی

طهور مضهاعف بهه ایهن     مهم این است: ایمان، تعبّد و عمل صالح در آحاد مردم، منتها مسهئوالن بهه  

نسهبت بهه او شهدیدتر و    تهر اسهت، ایهن اههاب ههم      . هرهه مسئولیت سنگیناندمخاطااهاب 

 (1394/03/06 یانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمیب «).تر استتر و سنگینسخت

 
 (1311منبع: محققین، ) ()ای اسالمی از دیدگا  امام اامنه یجامعهجوهر  :1شکل

 جامعه اسالمی:   هایارزش ومعیار و شاخص يا اصول  -99

ههای  مقام معظم رهبری علم، عدالت و ااالق را  تحت عنوان معیار، شااص و یا اصهول و ارزش 

 فرمایند:ی اسالمی یاد کرد  و میجامعه

 ىانقالب اسالمى را مردم مسلمان ایران به را  اندااتندن هدف از این انقالب هم تشکیل جامعه»

ى براوردار هاست: جامعههم این اسالمى ىى جامعهعمد  یهاشااصاست و معیارها و  اسالمى

ى که به آن از علم، براوردار از ااالق و براوردار از عدالت. همه باید براى این تالش کنند. اصول

هاست. آن ها تشکیل شد  است، اینبراى آن اسالمى ىکه جامعه ییهاارزشهاست. پایبندیم، این

                                                           
 31سور  فصلت، آیه ـ  1

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29853
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29853
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المللى ما را، امنیت ما را تواند زندگى مادى ما را، رفا  ما را، عزت سیاسى و بینهیزى هم که مى

 1316ر با مسئوالن نظام  سالبیانات مقام معظم رهبری در دیدا«)هاست.کامل تأمین کند، این طوربه

)  
 (1311) منبع: محققین، () یااامنهاسالمی  از دیدگا  امام  یجامعه یهاارزش:2شکل

 :خصوصیات جامعه اسالمی  -92

با اشار  به جامعه زمهان   1344نماز جمعه سال  هایاهبهدر ()ایمقام معظم رهبری امام اامنه

پیامبر اکهرم  :» فرمایندمیی اسالمی در مورد اصوصیات جامعه علیهاهللصلواتحضرت پیامبر اکرم 

نظامی را به وجود آورد که اهوط اصلی آن هند هیز بود. من در میان این اههوط اصهلی، هههار    

 احکام، به نسبت معرفت ن،ید به نسبت معرفتابهامن  هیز را عمد  یافتم: اوّل، معرفت شفّاف و بی

 امبر،یه پ به نسبت معرفت ادا، به نسبت معرفت ف،یتکل به نسبت معرفت جامعه، به نسبت معرفت

 یاسالم یجامعه و شد یمنته یاندوزعلم و علم به که بود معرفت نیهم. عتیطب به نسبت معرفت

 .رساند یعلم تمدّن اوج به یهجر ههارم قرن در را

 یهها یبراهوردار  در عهدالت  قضاوت، در عدالت. بود اغمابیب و مهلق عدالت دوم، یاصل اطّ

 میتقسه  عهدالت  بها  هاآن نیب دیبا و است مردم یهمه به متعلّق که یامکانات یاصوص نه و یعموم

 ی.ریپذتیمسئول و دهی مسئولیت و مناصا در عدالت ،یاله حدود یاجرا در عدالت شود

ی، فهرد  عمهل  و کهار  در اهدا  عبودیهت  یعنی پروردگارن مقابل در کیشریب و کامل عبودیت سوم،

در ساات جامعه، در نظام حکومهت،   عبودیتدر نماز که باید قصد قربت داشته باشد، تا  عبودیت

ادا که این هم تفصیل و شرح  عبودیتنظام زندگی مردم و مناسبات اجتماعی میان مردم بر مبنای 

 فراوانی دارد.
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 بهه  عشهق  اسهتن  یاسالم یجامعه یاصل اتیّاصوص از هم نیا. جوشان یعاطفه و عشق ههارم،

است فرزند  مستحابه فرزند، که  محبتمحبت، عشق، محبت به همسر،  ..مردم به ادا عشق ادا،

است که به همسهرت عشهق بهورزی و     مستحاکنین  محبتاست که به فرزند  مستحارا ببوسین 

بهه   محبهت داشهته باشهین    محبهت کنی و  محبتاست که به برادران مسلمان  مستحاکنین  محبت

 (11/12/1344 جمعه نمازبیانات   ).«بیتاهلبه  حبتمپیامبر، 

 چارچوب نظری تحقیق : 

 و ()ایبیانات مقهام معظهم رهبهری امهام اامنهه      شد ارائهبه الگوی  دهند شکلاسناد باالدستی 

 قرار داد  است. موردتوجهی اسالمی و هم نیروهای مسلح را اساسی بود  که هم جامعه قانون

 (،  شامل سه بخش است:3در شکل شمار  ) شد ارائهالگوی 

ها توجه کنند، ازجملهه  الف ه یک بخش از این عوامل مواردی هستند که باید نیروهای مسلح به آن 

بودن نیروهای مسلح با مردم، رفتهار و   فکرهمو  عقید هماین عواملن مکتبی بودن نیروهای مسلح، 

و مردم با نیت الهی و قصهد قربهت اسهت کهه      و ارائه ادمت به جامعه مهلوب وعملکرد شایسته 

 شوند.را موجا می انتظامی وافزایش اعتماد مردم به نیروهای نظامی  هایزمینه

توانند با اعتقاد و اعتماد به نیروهای مسلح و ب ه  بخش دوم مردم و نهادهای جامعه هستند که می 

 ح در جامعه را فراهم نمایند.های محبوبیت نیروهای مسلها، زمینههمچنین پشتیبانی از آن

بخش سوم امنیت، عزت و پیشرفت که حاصل ارتباط جامعهه و نیروههای مسهلح در اسهتقرار      پ ه 

و یکاهارهگی در دفهاع در مقابهل     اتحهاد  و، مردمی کهردن امنیهت   امنیت و دفاع از کشور و انقالب

دشمنان مردم و نظام اسالمی و از بین بهردن عوامهل جهدایی نیروههای مسهلح از مهردم اسهت کهه          

و  و مهردم   جامعهه  نیروهای  مسلح، تقویت اقتهدار و امنیهت   هایتواناییها و موجا ارتقاء قابلیت

 فراهم اواهد کرد. دعزت و استقالل کشور را در سایه نیروهای مسلحِ قدرتمن درنهایت
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 (1311الگوی مفهومی مبانی نظری تحقیق )محققین، :3شکل

 تحقیق:  یشناسروش
ی داد  پهرداز هیه نظر»ههدف  کهاربردی و روش آن    ازلحاظنوع تحقیق  نوع تحقیق و روش تحقیق:

ایهن   شناسیروشتئوری سازی داد  بنیاد نوعی تئوری استقرایی است.  .گراندد تئوری( است«)بنیاد

عمومی یا کلی یک موضوع کهه   هایویژگیتا مبنای نظری را از  دهدمیتئوری به پژوهشگر اجاز  

: 1311اسهفیدانی،  .)سهید جهوادین و  های تجربی دارد، ارائه دهدریشه در مشاهدات یا داد  زمانهم

21) 

ی هها سهال و... ) هها ها، اهبهه ها، احکام، پیامجامعه آماری این تحقیق، مجموعه بیانات، سخنرانی  

حدیث والیت و همچنین  افزارنرمدر قالا  ()یااامنهامام  مقام معظم رهبری  (1317تا 1361

ی ایشهان را  هها دگا یداست که مجموعه بیانات و  لهمعظمی دفتر حف  و نشر آثار رساناطالعپایگا  

 بود  است.   کنندیممنتشر 

در ایهن   گیهری نمونهه روش  ازآنجاکهمتنوعی وجود دارد.  گیرینمونه هایروشدر تحقیقات کیفی 

ی در مهورد جامعهه   شهد  اسهتخراج ههای  نظری)تئوریک ( بود ، لذا همه گهزار   گیرینمونهتحقیق، 
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حجهم نمونهه    درواقعاست.  قرارگرفتهاسالمی و نیروهای مسلح در جداول کدگذاری مورد تحلیل 

 است. گرفتهانجامشمار  تمام صورتبهآماری با جامعه برابر بود  و 

و بها اسهتفاد  از پایگها     ی )اسهنادی(  اکتابخانهه : محققهین از طریهق مهالعهه    هاداد روش گردآوری 

 افهزار نهرم و همچنهین   ()یااامنهه امهام   مقام معظم رهبهری ی دفتر حف  و نشر آثار رساناطالع

ی آورجمهع نسهبت بهه    ،کننهد یمه ی ایشان را منتشهر  هادگا یدحدیث والیت که مجموعه بیانات و 

 اند.اقدام نمود  هاداد 

در مهورد جامعهه اسهالمی و     شهد  آوریجمعهای ها: در این تحقیق مجموعه داد روش تحلیل داد 

 افزارنرمطی سه مرحله کدگذاری و با استفاد  از ()نیروهای مسلح از دیدگا  مقام معظم رهبری

MAXQUDA 10 است. قرارگرفتهو تحلیل  موردبررسی 

از  معمهوالً کننهد،  مهی  اظههارنظر ات تحقیقه  رواییهر وقت در مورد  کیفی، محققان اعتبار و پایایی:

 و فقیههی . )نهک  کننهد می صحبت بودن «دارامانت» و  «دفاع قابل»  ،«باورپذیری» همچون هاییواژ 

 حاضهر  تحقیق کیفی، تحقیق هایشااص عنوانبه معیار این پذیرش بابنابراین ( 11: 1317 علیزاد ،

ی    ااامنهه امهام   مقام معظم رهبهری بیانات تصریحی  همآن، بیانات عینو آوردن  هاداد  نقل دلیل به

 و «باورپهذیری »شهااص  دو ههر  فقیهه ولی منبع به هاداد  انتساب و معتبر اسناد ازبا استفاد   ()

حوز  تحلیل  نظرانصاحابا این حال نظرات ابرگان و . باشدمی دارا باالیی حد در را «دفاع قابل»

)حساسیت نظهری( طهی دو    هامقوله وجداول کدگذاری و همچنین ارتباط مفاهیم  مورد دربیانات 

 مرحله انجام گردید.

 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحلهیتجز
ی اسالمی و نیروهای مسهلح از منظهر امهام    ها و الزامات جامعهتحقیق حاضر به دنبال تبیین ویژگی

طهی  آوری و ( جمهع 1بیانات معظم له مهابق فرایند شکل )نمودار شهمار   بود ، که  ()ایاامنه

 و تحلیل قرارگرفته است. یموردبررس، سه مرحله کدگذاری

کیفی عقل، منهق، تفکر و اسهتدالل بهود  و محقهق از ایهن طریهق بهه کشهف         لیوتحلهیتجزمبنای 

 (  1311.)حاف  نیا،رسدیمقت حقی

 آوری و تحلیلالف ـ فرآیند جمع

 است. گرفتهانجامبه شرح زیر  1و تحلیل بیانات والیت در قالا  نمودار شمار   آوریجمعفرآیند 
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 یهها دواژ یه کلبود  که ابتدا بر اسا  تعهدادی   یاگونهبه هاداد  لیوتحلهیتجزو  یآورجمعفرآیند 

، تشهکیل  یبنهد دسهته ، یبهردار شیفه ، یآورجمعمتناسا با عنوان تحقیق اطالعات مورد جستجو، 

و در تمام مراحل کدگهذاری همهوار  بهه متهون مراجعهه و در ههر        سهیو مقابانک، بررسی،  تهبیق 

ی را حذف یا اضافه نمهود  تها بهه اشهباع نظهری رسهید  و       هابخش شد ،ارائهمرحله مهابق الگوی 

 764اساسهی )مفههوم( گردیهد  و مجموعهاً      یکدهاتبدیل به گزار ،  1در قالا نمودار شمار   نهایتاً

مقوله برای   27مفهوم  و  237قضیه برای جامعه اسالمی و تعداد  1مقوله و  36مفهوم و231مفهوم )

 است . شد ارائهنیروهای مسلح( استخراج و 

 ب ـ کدگذاری  

ههای  رود کهه طهی آن داد   ار مهی پهردازی داد  بنیهاد بهه شهم    فرآیندی کلیهدی در نظریهه   یکدگذار

( بهها توجههه بههه اینکههه روش  71: 1311)كوالفقاریان،شههوندیمهه لیههوتحلهیههتجز، شههد یآورجمههع

 هها توأمهان  داد ی کمی با مرحلهه گهردآوری   هاروشی بود  براالف فیک این تحقیق لیوتحلهیتجز

ی متناسها  هادواژ یکلراحل با رویکرد موضوعی با در تمام م هاداد ی آورجمع ن وانجام شد  است

ی آزاد شروع و در تمام مراحل کدگذاری به متون مراجعه و در هر مرحلهه  کدهابا عنوان تحقیق یا 

ی را حذف یا اضافه نمود  تا به اشهباع نظهری رسهید  و طهی سهه      هابخش شد ،ارائهمهابق الگوی 

 است:مرحله کدگذاری به شرح زیر انجام گرفته 

اسهت و یکهی از    هها داد و نظهم دههی بهه     یبنهد طبقهفرآیند  یکدگذارکدگذاری باز : مرحله اول 

هها بهرای   استفاد  از داد  منظوربه.کدگذاری باز باشدیمتئوری سازی داد  بنیاد  یهابخش نیترمهم
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ارکرد آن گیهرد. که  قرار می مورداستفاد ها و مقوالت مفهومی و برای ساات نظریه تشکیل برهسا

 (14: 1311اسفیدانی، ها است.)سید جوادین واحتماالت نظری موجود در داد  نشان دادن
 گذاری باز )مفاهیم/ مضامین(نمونه جدول کد -1جدول 

 
 1شامل  ادشد یباشد که ارائه شد  است. جدول از جداول کدگذار باز می یانمونه 1جدول شمار  

  11/11/11بیانهات   نجها یااست، یعنی آدر  و مرجع داد  که در  داده ستون اول منبعستون استن 

یعنهی  P  (point  )باشدن  شامل یهک حهرف  می ستون دوم نشانگرمقام  معظم رهبری بود  است. 

( دو رقهم  11اول سهال)  دو رقهم که از هپ بهه راسهت    یرقمهشتو یک عدد « نکته کلیدی»یک 

( شمار  نکته و گهزار  کلیهدی اسهت.    11( و دو رقم آار)11( و دو رقم بعدی روز )11بعدی ما  )

سهال   آكرمها  عبارت است از اولین نکتهه از فرمایشهات  روز دههم     ( P89091001)مثالً  نشانگر

 است. ()یااامنهمقام معظم رهبری امام  1311

( مربهوط بهه   Cشهامل حهرف التهین )   چهارم شناسه؛ ستون  بیانات؛ستون سوم گزاره منتخب از 

و   باشهد یمه شمار  مفهوم  یرقمسهشمار  و  (CONCEPT)( یعنی مفهوم C 13شناسه مفهوم )

   .باشدیم یکدگذاراز مرحله  شد استخراج آخرين ستون کد يا مفهوم

 مرحله دوم ه کدگذاری محوری

دهد. های متفاوت مفهومی در کنار هم قرار میهای قبلی را با روشکدگذاری محوری دوبار  مقوله

اشهار    هها آنفرعی  یهامقولههای اصلی و تعیین بنابراین کدگذاری محوری به فرایند توسعه مقوله

در دو کدگذاری محوری در طول دورة میانی تحلیهل و   (11: 1311اسفیدانی، دارد. )سید جوادین و
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در کدگذاری محوری، مقایسهه   گام دوم گیری نظری است.آن نمونه اولین گامگیرد. گام انجام می

 .ها و عناصر دیگر استمداوم بین گرو 
 بندی(گذاری محوری )مقولهنمونه جدول کد:2جدول 

 
 انتخابی یکدگذارمرحله سوم ه 

ههارهوب تئهوریکی اولیهه توسهعه      یریه گشهکل کهه بهرای    ییهامقولهانتخابی با تلفیق  یکدگذار

 (11: 1311اسفیدانی، ، مرتبط است.) سید جوادین واندشد داد 

یهک جنبهة    وضهوح بهه رود کهه تحلیلگهر   برای این مرحله به کار مهی  علتنیابه «انتخابی»اصهالح 

براین در شود. بناکند و روی آن متمرکز میانتخاب می «ایمقوله هسته» عنوانبهها را مرکزی از داد 

و تحلیهل   آمهد  دستبههای سازی و در کنار هم قرار دادن گزار کدگذاری انتخابی، هدف یکاارهه

   روبه رشد است.
 گذاری انتخابی)قضیه(نمونه جدول کد :3جدول 
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مفهومی اولیهه بهه شهکل     یهامقولهو ارتباط بین  طریق کدگذاری باز مفهومی از  یهامقولهتشکیل 

 یاهسهته   یهامقولهو توصیف و تبیین  هاآناز طریق کدگذاری محوری و یکاارهه کردن  هاگزار 

 ارائه شد  است.   3در یک نگا  در قالا نمودار شمار   از طریق کدگذاری انتخابی

 سؤاالتج ه پاسخ به 

اصلی:  عوامل تأثیرگذار در روابط جامعه و نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبهری امهام    سؤال

 کدامندي   ()ایاامنه

( مقولهه رابههه نیروههای    7با الگوی پارادایمی زیر) شکل شهمار    سؤالمحققین برای پاسخ به این 

را در قالا  شد استخراجای همقوله مرکزی قرار داد  و نقش سایر مقوله عنوانبهمسلح و جامعه را 

 موردبررسهی ، راهبردها و آثار و پیامدهای رابهه کنند تضعیف، کنند تقویتای، عوامل عوامل زمینه

 .اندنمود در روابط جامعه و نیروهای مسلح را ارائه  تأثیرگذارقرار و د  عامل 

 
 (1311محققین،ای)اامنهاز منظر امام   روابط جامعه و نیروهای مسلح وتحلیلتجزیهالگوی پارادایم  :7شکل

 در روابط جامعه و نیروهای مسلح : تأثیرگذارعوامل عمده 

 ه افزایش محبوبیت نیروهای مسلح در بین مردم1

 و یکاارهگی در دفاع در مقابل مهاجم   اتحاد وه مردمی کردن امنیت 2

 ه ادمت به جامعه و مردم با نیت الهی و قصد قربت3
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  انتظامی وافزایش اعتماد مردم به نیروهای نظامی  هایزمینهن ه  فراهم کرد7

 ه پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح1

 ـ از بین بردن عوامل جدايی نیروهای مسلح از مردم6

 در جامعه مأمورينغیرقانونی  رفتارهایـ برخورد با تخلفات و 7

 به مردم و الهام از ايمان عمیق اسالمی خدمت وبه خدا، همراهی مردم  یاتکاـ  8

 در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب  مردمى ـ توجه ويژه به حضور و سهم نیروهاى1

 ـ تقويت کمى و کیفى بسیج مستضعفین 90

  ایاامنهه ی اسالمی از منظر مقام معظم رهبری امهام  اهداف جامعهفرعی  اول) قسمت اول (: سؤال

ههها ی اسههالمی از آنها)کهدها( و مفههاهیم مربههوط بههه اههداف جامعههه  اسههتي شناسهههکهدام   ()

 گردد:  به شرح زیر ارائه می  7در قالا جدول شمار   شد استخراج
 ی اسالمیهای مفاهیم مرتبط با اهداف جامعهشناسه -7جدول شمار  

 
مرتبط را  طی مراحل کدگذاری   شد استخراج هایمقولهفوق، مفاهیم و  سؤالمحققین در پاسخ به 

 دگا یه داز ی اسهالمی  اهداف عمهد  جامعهه    عنوانبهموارد زیر را  درنتیجهو تحلیل و  موردبررسی

 اند:  ارائه نمود  احصاء و ()ایمقام معظم رهبری امام اامنه

 رساندن انسان به عبودیت، کمال معنوی و رستگاری   منظوربهی اسالمی ایجاد حیات طیبهه  1

 ه ایجاد یک جامعه نمونه و ارائه یک الگوی پیشرفته مادی، معنوی و ااالقی  2

 احکام الهی حقایق تحقق و  عمق بخشیدن به ایمان مردمه  3

ی اسهالمی از منظهر مقهام معظهم رهبهری امهام       جامعهه  هایویژگیفرعی اول )قسمت دوم(:  سؤال

هها بهه   از طریهق کدگهذاری و تبهدیل آن    سؤالکدام استيمحققین در پاسخ به این  ()ایاامنه

ی اسالمی را استخراج و در قالا جهدول شهمار    ویژگی و یا اصوصیات جامعه هامقولهمفاهیم و 

 .اندنمود ها هستند ارائه ( که شامل کد مفاهیم و ویژگی 1( و شکل شمار  )1)
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 های جامعه ی اسالمیدهنده ويژگیهای تشکیلشناسه -5جدول شماره 

  
 

 
  تحقیق مدل مفهومی -5شکل 

ی اسالمی وجود دارد کهه نبایهد   ناگفته نماند که از دیدگا  ایشان موانعی نیز در مسیر تشکیل جامعه

 شهود. ی جهاهلی اشهار  مهی   ها تحت عنوان اصوصیات جامعهها غافل شد که به برای از آناز آن

 فقدان، انیطاغوت و طاغوت  حکومت، تیعبود فقدان ،جهالت و رتیح با یزندگ، مردم معرفتیبی
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 کشهتار  و قتهل ، داتهران  کهردن  گهور بهزند ، محبت فقدان، ضیتبع یریفراگ، ظلم یریفراگ، عدالت

 .مهلق یعاطفگیب و محبتیبی مهلق، یرحمیب مهلق، یجفا، لیقبا در گناهانبی

    ایاامنهه فرعی دوم )قسمت اول(: وظایف نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبهری امهام    سؤال

ح از وظهایف نیروههای مسهلّ    تهرین عمد  شد انجامکدام استي بر اسا  جداول کدگذاری  ()

 از: اندعبارت ()ایاامنهمنظر مقام معظم رهبری امام 

 کار با نیت الهی و با ااالب انجام و اسالم نیقوان و یمبان به عمله پای بندی و 1

 مردم و جامعه تیامن و نظم و کشور، امنیّت مرزها ملی،امنیت تیامن مهم موضوع نیتأمه 2

 انقالب دستاوردهاى از ه حف  آمادگی برای دفاع 3

   اللهیحزب و شجاع ،من مو عناصر تیترب ه 7

   سربلندی مردم، استقالل و هاارزشمجاهدت و دفاع از منافع ملی، ه  1

 مستحکم یحصارها یروهای مسلحنه 6

  (جانبههمه یآمادگحف  آمادگی رزمی ، روحیه و انگیز   دائمی برای دفاع )ه 4

 ه ادمت به مردم و آمادگی برای مقابله با حوادث عمومی 1

 مسلح یروهاین هایتوانایی و هاقابلیت ارتقاءه  1

  استقامت و یداریپاه 11

   مسلح یروهاین هایآموزشسهح و کیفیت  ارتقاءه 11

 جیبس یفیک زیتجه و دهیسازمانه 12

 یمردم جیبس کارگیریبهه 13

 مسلح یروهاین ه ارتقاء تجهیزات و امکانات17

 حضور هوشمندانه و آگاهانه و غافل نشدن از توطئه و تجاوز  دشمنانه 11

ههای نیروههای مسهلح از منظهر مقهام معظهم رهبهری امهام         فرعی دوم)قسمت دوم(: ویژگهی  سؤال

ها به مفاهیم از طریق کدگذاری و تبدیل آن سؤالکدامندي محققین در پاسخ به این  ()ایاامنه

 :اندنمود نیروهای مسلح از دیدگا  معظم له را به شرح زیر ارائه  هایویژگی، هامقولهو 

 به مبانی اسالم و قوانین الهی پایبندیه 1

 بصیرت انقالبی و دینیه 2

   گیریغافلی و اجتناب از آمادگ حف ه 3
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 ه انگیز  و عزم راسخ از عوامل توانمندی نیروهای مسلح  7

 ه ااالب در عمل  1

 گیری صحیح و روحیه اوب جهتحف  ه 6

   گرامعنویته 4

 هاآرمانکسا علم و دفاع از  دررا ه عزتمندی  1

 ه مستحکم و استوار   1

 ه هوشمند، آگا  و مقتدر 11

 ه آماد  ادمت به مردم ) مردمی بودن(11

 دامنپاک، پارسا و  بااراد ،  باایمانه 12

 منهقی وآهنین  انضباط وه نظم 13

 ه ایثارگر  و فداکار17

 ه آماد  و بیدار11

   :و پیشنهاد یریگجهینت

 گیرینتیجهالف ـ 

و یکاهارهگی   اتحاد ومردمی کردن امنیت  ()ایاامنهدیدگا  مقام معظم رهبری امام  اسا  بر

در دفاع در مقابل مهاجم، ادمت به جامعه و مردم با نیت الهی و قصد قربت، براورد بها تخلفهات   

به مردم و الههام   ادمت وبه ادا، همراهی مردم  یاتکادر جامعه،  مأمورینغیرقانونی  رفتارهایو 

در استقرار امنیهت و دفهاع از    مردمى از ایمان عمیق اسالمی، توجه ویژ  به حضور و سهم نیروهاى

و از بین بهردن  هرگونهه   تقویت کمى و کیفى بسیج مستضعفین از طریق توسعه و  کشور و انقالب

بهه جامعه و نیروههای  عوامل اصلی تأثیرگذار در را ازجملهعوامل جدایی نیروهای مسلح از مردم، 

را فهراهم و باعهث افهزایش     انتظهامی  واعتماد مردم به نیروههای نظهامی    هایزمینهمسلح است که  

تواند به رابهه جامعهه)مردم( بها نیروههای مسهلح     محبوبیت نیروهای مسلح در بین مردم شد  و می

 6قالها شهکل شهمار     گردد کهه در  منجر به پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح می درنتیجهکمک و 

 ارائه گردید  است.
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 الگوی مفهومی عوامل تأثیرگذار در روابط جامعه و نیروهای مسلح :6شکل

اصلین ایمان، عقالنیهت، مجاههدت و عهزت     ههارپایهی اسالمی دارای ، جامعهشد ارائه الگوی در

ود. البتهه  شه است، که هم موجا استحکام نیروهای مسلح و همچنین باعث اسهتحکام جامعهه مهی   

در دفهاع از   عزتمندیها و وظایف نیروهای مسلح نیز، ایمان، مجاهدت، ترین بخش ویژگیبرجسته

ی اسهالمی بهرای مهردم و    ها و مردم، مردمی بودن و تأمین نظم و امنیت و آرامش در جامعهه آرمان

اسهت،   )عدالت، ااالق و علم( منهبقهاارزشبرای پیشرفت کشور و حاکمیت اصول و  بسترسازی

 های تعامل بین جامعه و نیروهای مسلح است.لذا این شرایط حاکی از وجود زمینه

کشور  سربلندیاگر نیروهای مسلح به وظیفه اود عمل کنند آثار و پیامدهای آن  باعث پیشرفت و 

های علمی، اقتصادی و معنوی در اصلی پیشرفت بود  و امکان تالش نیازپیش، هون امنیت شودمی

تهرین مشهکل جامعهه     اسهت و احسها  عهدم امنیهت مههم      پهذیر امکانفقط در سایه امنیت  جامعه

 شوند.  کشور دهار مشکل می هایعرصهیقین  بدون امنیت همه  طوربهمحسوب  و 

ترین عوامل مؤثر در تقویت ارتبهاط و تعامهل   (، عمد 6در شکل شمار  ) شد ارائهالگوی  اسا  بر

 ل دو بخش است:جامعه و نیروهای مسلح، شام
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ها توجه کنند، ازجملهه  الف ه یک بخش از این عوامل مواردی هستند که باید نیروهای مسلح به آن 

بودن نیروهای مسلح با مردم، رفتهار و   فکرهمو  عقید هماین عواملن مکتبی بودن نیروهای مسلح، 

صهد قربهت اسهت کهه     و ارائه ادمت به جامعه و مردم با نیت الهی و ق مهلوب وعملکرد شایسته 

 شوند.را موجا می انتظامی وافزایش اعتماد مردم به نیروهای نظامی  هایزمینه

تواننهد بها اعتقهاد، اعتمهاد و پشهتیبانی از      ب ه  بخش دوم مردم و نهادهای جامعه هسهتند کهه مهی    

 های محبوبیت نیروهای مسلح در جامعه را فراهم نمایند.نیروهای مسلح، زمینه

امنیت، عزت و پیشرفت که حاصل ارتباط جامعهه و نیروههای مسهلح در اسهتقرار     بخش سوم  پ ه 

و یکاهارهگی در دفهاع در مقابهل     اتحهاد  و، مردمی کهردن امنیهت   امنیت و دفاع از کشور و انقالب

 دشمنان مردم و نظام اسالمی و از بین بردن عوامل جدایی نیروهای مسلح از مردم است.

عوامل اصلی تأثیرگذار در روابط جامعه و نیروهای مسهلح کهه    عنوانبهبنابراین تقویت عوامل فوق 

هها و  ایمهان، عهزت، عقالنیهت و مجاههدت اسهتوار اسهت، موجها ارتقهاء قابلیهت          ههار پایهه بر 

عهزت و اسهتقالل    درنهایهت و  و مردم  جامعه نیروهای  مسلح، تقویت اقتدار و امنیت هایتوانایی

 فراهم اواهد کرد. کشور را در سایه نیروهای مسلحِ قدرتمند

 ب ـ پیشنهادها

 :شودیماین تحقیق قابل توسعه است و پیشنهاد  طورکلیبه

 قرار گیرد. موردپژوهشو...(  البالغهنهجی اسالمی از دیدگا  اسالم ) قرآن، ه  جامعه1

 و تحلیل قرار گیرد. موردبررسینیز  ()امینیی اسالمی از دیدگا  امام ه جامعه2

 و تحلیل قرار گیرد. موردبررسی ()ایاامنهه حیات طیبه از دیدگا  مقام معظم رهبری امام 3

در قالا یک الگوی  3تا  1ه الگوی جامعی با استفاد  از نتایج پژوهش حاضر و نتایج پیشنهادهای7

 جامع ارائه گردد.

های دینی و قانون اساسی نظام جمههوری اسهالمی نیهز    مسلح در آموز ه نقش و جایگا  نیروهای 1

 و تحلیل قرار گیرد.   موردبررسی

ه انتظارات جامعه از نیروهای مسلح و نیروهای مسلح از جامعه نیهز از طریهق تحقیقهات میهدانی     6

 ها ایفاء نماید.  در تقویت رابهه آن مؤثرینقش  تواندمیتحقیقاتی است که  ازجمله
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 :منابعفهرست 

 منابع فارسی -الف 

 قرآن کریم  -

، "(3جنهگ و نیروههای نظهامی )    شناسیجامعهبر  درآمدیترجمه "(، 1341آغاسی اصفهانی، ) -

  2شمار   ()مجله علوم انسانی دانشگا  امام حسین

 در ساا  فقیهولی( مرکز هاپ ستاد نمایندگی 1344)، "نامه انضباطی نیروهای مسلحآیین" -

 معرفتهی  مهالعهات . فصهلنامه  "اسهالمی  شناسهی جامعهه  و شناسی دینهی جامعه"حسین،تنهایی،  -

 .1 شمار  - 1346 تابستان، اسالمی دانشگا 

، تههران:  "Nvivo8داد  بنیهاد بها    پهردازی نظریهه  "،(1311كوالفقاریان،محمدرضا، لهیفی، میثم) -

 ()دانشگا  امام صادق

تئههوری سههازی داد  بنیههاد و  "،(1311،محمههدرحیم) جههوادین، سیدرضهها و اسههفیدانی  سههید -
 بازرگانی هایپژوهش،تهران: موسسه مهالعات و  "Atlas tiافزارنرم

  تهران: سمت، "بر روش تحقیق در علوم انسانی ایمقدمه" ،(1311)محمدرضاحاف  نیا،  -

،تهران: مجمهع علمهی   "قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران"(،1344حسینی نیک، سید عبا ) -

 مجد   فرهنگی

شهمار    مهدیریت،  فرهنگ ،"کیفی تحقیق در روایی "،1317 محسن) علیزاد  و ابوالحسن فقیهی -

11 

مرکز هاپ سهتاد نماینهدگی    ،"قانون مقررات استخدامی ساا " ،(1344معاونت طرح و قوانین) -

 در ساا  فقیهولی

 تهران:صدرا. ،" تاریخ وجامعه "(، 1342)یمرتض ی،مههر -

 تهران:صدرا. "مجموعه آثار شهید مههری"، (1211-1211ی)مرتض ی،مههر -

، تههران :انتشهارات   "نیروههای مسهلح   مقهررات  ومجموعه قوانین "( 1311ناصر زاد ، هوشنگ) -

 اورشید

، "()ایی مقام معظم رهبری امام اامنهمجموعه رهنمودها" ،(1311)حدیث والیت افزارنرم -

 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی 

 MAXQUDA 10 تجزیه  تحلیل افزارنرم -
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