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تاريخ پذيرش99/12/09 :

چکیده

راهبرد انتظار؛ یعنی کالننگری و بهکارگیری انواع ظرفیتهای مادی و معنوی بررای ظورور
امام زمان (عجل اهلل تعالی فرجره الررری .ي ی ری از ظرفیرتهرای مورو و اساسریا سرازماندهی
قدرت نظامی هوشمند مبتنی بر فرهنگ موردویت اسرتي قردرت میری شرامل جفرافیراا اقت رادا
سیاستا فرهنگا عیو و فناوریا سایبری و تروان نظرامی مریباشردي هردا ایرژ هر وه

تبیریژ

قدرت نظامی جيايایران بهعنوان هایه و اساس دفاع و امنیت و مومتریژ رکژ قدرت میریا در سره
بُعد نرمافزاریا سختافزاری و هوشمندی استي ایژ ه وه

به روش زمینرهای -مروردی انجرام

گردیده و از نوع کاربردی میباشدي روش گرردآوری اطالعرات میردانی و کتابخانرهای بروده و
جامعه آماری  200نفر که با استفاده از فرمرو کروکران جامعره نمونره  86نفرر مریباشردي نترای
تحقیق ح ایت از آن دارد که قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ مودویتا در بُعد نرمافزاری شامل
مولفه ارزشمحوری با  14شاخص و مولفه سرمایه انسانی با  10شاخص میباشدي قردرت نظرامی
در بُعد سختافزاری شامل مولفه توانمحوری با  6شاخص و مولفه قابییتمحوری با  9شراخص
استي قدرت نظامی در بُعد هوشمندی شامل مولفه دان محوری با  8شاخص و مولفه فنراوری-
محوری با  5شاخص میباشدي هایه و اساس قدرت نظامیا نیروی انسانی ارزشی و دانری استي
کلیدواژهها :قدرت نظامیا الگوی قدرت نظامیا فرهنگ مودویتا قدرت میی

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملیdehghanjamali@gmail.com. ،

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  45زمستان 1400

مقدمه

واکاوی جریان مودویت در روایات نران میدهد هنگام ظوور امام موردی(عجل اهلل تعرالی
فرجه الرری .ح ومتها و دولتهای ظالو و مستبد نابود شده و ح ومت آن امرام جرایگزیژ
آنوا میگرددي بنابرایژ دولتهرا و ح ومرت هرای فاسرد منقررد شرده و ح ومرت دینری امرام
مودی(عجل اهلل تعالی فرجه الرری .در جوان تر یل خواهد شدي تر یل ح ومتی بریرقیر
و مقتدر توسط انسانی صالح و شایستها نویدبخ
مودویت در اسالم و مبح

امنیتی فراگیر در جامعه جوانی اسرتي مبحر

م یح جوانی در ادیانا به منزله فیسفه تاریخ تیقی میگرددي بحر

مودویت که تقریباً میتوان گفت در تمامی ادیان و همیژطور در تمدنهای کوژ نریز بررهچررو
میخوردا بهعنوان انگارهای مذهبی و ابرمیّیا بهشدت انگیزه و رسالت جوانیشردن را داشرته و
در جایگاه یک حقیقت مرترک بیژاالدیرانی در میران همره ادیران بررریا از ادیرران ترروحیدی
گرفته تا ادیان غیرتروحیدیا بهدلیل وجرود مفراهیمی مررترک نظیرر «نجرات» از قابییرت ایجراد
تعامیی مناس

در میان تمام جوامع نیرز بوررهمنرد اسرت (درویرری مترولیا  73 :1388ي قردرت

نظامی ی ی از مولفههای قدرت میی و تأمیژکننده منافع میی هرر کررور اسرتا قردرت نظرامی
عبارت است از توانایی مادی و معنوی یک میرت بررای محافظرت از کررور و منرافع میری و یرا
کمک به متحدان برای دستیابی به اهداا میی استا بنابرایژ قدرت نظامی دارای دو بعد کمری
و کیفرری اسررت کرره شررامل عوامررل فیزی رریا غیرفیزی رری و برترسرراز مرریشررود (دانرر -
آشتیانیا 38:1390ي قدرت نظامی زمانی موثر است که بر اساس اسناد باالدستیا آرا و اندیرره-
های نظامی حاکمان و رهنامههای موجود میباشدي
آموزه مودویت در طو تاریخ فرهنگ اسالمی همرواره مرورد توجره اندیررمندان اسرالمی
بوده و هیچ آموزه دیگری به اندازه آن اهمیت نداشته است؛ اما براوجود ایرژ اهمیرتا متأسرفانه
همانند یک نظریه و راه ار موو مورد توجه در امور دفاعی -امنیتی قررار نگرفتره اسرتي از ایرژ
رو بر فرهیختگان است که در ایژباره به ژرا اندیری و فرهنرگسرازی برردازنرد ترا موردویت
آنچنان که شایسته است و در متون دینی ما سفارش شردها مرورد توجره اندیررمندان نظرامی در
حوزه دفاع و امنیت قرار گیردي چال
332

اصیی ع ر حاضر ظیو و بیعدالتی ناشری از غیبرت امرام

زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الرری .مریباشردا برخری از سیاسرتمدارن و نظامیران بررای ایجراد

میباشندي در ایژ مقاله ه وهرگربهدنبا تبیژ قدرت نظامی ارزشمحروری مریباشرد کره هایره و
اساس آن سربازان مخیص امام زمان هستندي بنابرایژ آنچه که ذهژ ه وهرگر را بهعنروان مسرهیه
اصیی تحقیق بهخود جی

نموده ایژ است کره ابعرادا مولفرههرا و شراخصهرای قردرت نظرامی

جيايایران بر اساس فرهنگ مودویت کدامند؟
اهمیت و ضرورت تحقیق در قال
 -1م وج

گزاره های زیر بیان میگردد:

اقتردار دفراعی جي ايایرران در سرنح مننقره و جوران مریگررددا میرزان اهمیرتا

اولویتبندی و رابنه بیژ ابعادا مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی جيايایران مبتنی بر فرهنرگ

الگوی قدرت نظامی ج.ا.ايران بر اساس فرهنگ مهدويت

عدالت و ریرهکنی ظیوا بیرتر بهدنبا قردرت نظرامی درچرارچوو عوامرل مرادی و تجویزاتری

مودویت مرخص میگرددي
 -2گرچرره مم ررژ اسررت در حررا حاضررر افررراد جامعرره کمتررر در مقابررل همرردیگر احسرراس
مسهولیت داشته باشند اما در جامعهای که «فرهنگ انتظار» در آن رواج داشته باشد و بره درسرتی
نوادینه شودا افراد در برابر سرنوشت هودیگر احساس مسهولیت میکننرد و مسرهولیتهرذیری را
برای خود وظیفهای دینی تیقی میکنندي
 -3فرهنگ مودویت زمینه همگرایی مسیمانان را برای مبارزه با تروریسو فراهو مینمایدي
1-4ي سؤا های تحقیق
1-4-1ي سؤا اصیی
ابعادا مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ مودویت کدامند؟
1-4-2ي سؤا های فرعی
( 1ابعادا مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ مودویت کدامند؟
( 2روابط بیژ ابعادا مولفههرا و شراخص هرای قردرت نظرامی مبتنری برر فرهنرگ موردویت
چگونه است؟
1-5ي هداهای تحقیق
1-5-1ي هدا اصیی
دستیابی به ابعادا مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ مودویتي
1-5-2ي هداهای فرعی
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( 1تبییژ ابعادا مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ مودویتا
( 2تبییژ روابط بیژ ابعادا مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ مودویتي
 .2ادبیات و مباني نظري تحقیق
پيشينةشناسي

همای

میی تحت عنوان «فرهنگ دفاعی -امنیتی مودویت» در آذرماه  1397توسط دانررگاه و

ه وهرگاه عالی دفاع میی و تحقیقات راهبرردی برگرزار شرده و نتیجره آن بره صرورت محردود
منترر شده استي
یک نمونه مقاله که توسط ی ری از ه وهررگران انجرام شردها ترا حردودی بره موضروع تحقیرق
شباهت دارد «شناسایی عوامل مرتبط با مؤلفۀ دفاعی  -امنیتری جورت اسرتح ام سراخت درونری
قدرت نظام با تأکید بر منویات فرماندهی معظو کرل قروا»ي در ایرژ مقالره عوامرلا شراخصهرا و
متفیرهایا مولفه دفاعی -امنیتی که در اسرتح ام سراخت درونری نظرام مروثر هسرتند بیران شرده
استي (کالنتریا 61:1396تفاوت هیرینه یاد شده با مقاله حاضر در نروع شراخصهرا و متفیرهرا
میباشد با توجه به شباهت موضوعا ه وهرگر در ایرژ مقالره از روش تحقیرق هیررینه بیران شرده
استفاده نمودهاندي
مفهومشناسي

 -1قدرت 1:در فرهنگ فارسیا قدرت را توانایی انجام کرار تعریر .کرردهانردي قردرت در
عمومیتریژ سنحا یعنی توانایی بدست آوردن نتایجی که شخص خواهران آن اسرتي بنرابرایژ
آنچه که از تعری .و مفووم قدرت میتوانیو برداشت کنیوا داشتژ توانایی و شرایط مناسر

در

جوت نیل به اهداا و نتای مورد نظر میباشدي بهعقیدۀ «هابز»2قدرت عبرارت از وسراییی اسرت
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1- Power
2-Habz

واسنهای تعمیویافته برای تضمیژ اجرای تعودهای الزامآورِ واحدهایی در نظام سازمان جمعریا
وقتی که تعودها از لحاظ آثارشران برر اهرداا جمعری مررروعیت مرییابرد (راشا 59 :1377ي
قدرت توانایی افراد یا اعضای یک گروه برای دستیابی به هداها یا هیربرد منرافع خرود اسرتا
قدرت یک جنبه فراگیر همۀ روابط انسانی استا بسریاری از سرتیزههرا در جامعره بررای قردرت
است؛ زیرا میدان توانایی یک فرد یا گروه در دستیابی به قدرت بر این ه تا چه اندازه مریتوانرد
خواستهای خود را به زیان خواستهرای دیگرران برهمرحیره اجررا در آوردا ترأثیر مریگرذارد

الگوی قدرت نظامی ج.ا.ايران بر اساس فرهنگ مهدويت

که برای دستیابی به امر منیوبی در آینده در اختیار داریو (منوچوریا  32 :1376ي قدرت یعنری

(گیدنزا 77:1379ي قردرت سرختا ظرفیرت برهکرارگیری زور بررای رسریدن بره هردا اسرتي
راهبردهای قدرت سخت همواره مت ی بر توان و قابییت سازمانهای نظامی اسرتي منبرع اصریی
قدرت نرم ارزشها و فرهنگ مبتنی بر رفتار انسان اسرتي قردرت هوشرمندا ترکیبری از قردرت
سخت و نرم استي منظور از ترکی

هوشمندانه منابع قدرت سرخت و نررم برا توجره بره شررایط

محینى و زمانى است که بیرتر در حوزۀ دان

و فناوری میباشد (کالنتریا 52:1396ي

 -1-1قدرت از منظر امام خمینی(قدس سره الرری : .هی

ماا قدرت اسالم فرو قردرتهرای

مادی ابرقدرت هاستي میبینید که ایژ قدرت است که مرت را در مقابل تانک و مسیسل قررار
داده است و ایژ هیرزنها را به خیابانها کرانیده استا و بچههای کوچک را به ت راهو واداشرته
استي ایژ قدرت مذه

و معنویت است؛ ات ا ما به خداوند و به معنویت است؛ و هریچ قردرتی

در عالو نمیتواند در مقابی

بایستندي همان طور که میتی که به چنیژ قردرتی مت ری اسرتا در

برابر تمام قدرتها میایستدي اما اسنوره قدرتها؛ در مردمری کره مردتهرا زیرر شر نجه بروده
است؛ اسنورهها درست میشودي آن چیزهایی که هستا چند برابر جیروه مریکنرد؛ و مرا مری-
خواهیو با قدرت الویا ایژ اسنورهها را بر نیو (صحیفه امام ج 5ا ص  290ي
 -2-1قدرت از منظر مقام معظو رهبری(مدظیهالعالی  :مسرهیه اساسری جورتگیرری آن قردرت
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استا جوتگیری آن قدرت چیست؟ صالح و فرالح انسران؛ نجرات انسران از م را

مرادی و

معنوی؛ نجات انسان از بیعدالتی؛ نجات انسان از دشمنیهرا؛ نجرات انسران از چنگرا قردرتا
جمعی غافل و کور و مستی که جز منیت چیز دیگری نمیفومندي گرفتاری برزر

بررر همریژ

بوده استي برر در بیرتر دوران عمر خودا گرفتار قردرتهرایی بروده اسرت کره مسرت منیرت و
خودخواهی بودهاند و چیز دیگری که برایران اهمیرت نداشرته و نرداردا سرنوشرت انسانواسرت
(امام خامنه ای(مدظیره العرالی ا بیانرات درتراریخ؛  1378/8/22ي همچنریژ ایرران مریفرماینرد:

قدرت فی نفسه یک وسییه استي نه میشود گفت فی نفسه بد استا نه میشود گفت فی نفسره
خوو است (بیانات معظو له؛  1381/6/19ي قدرت به خودی خود نره نعمرت اسرتا نره نقمرت؛
اگر برای خدا و برای خدمت شدا نعمت است؛ اگر برای دستاوردهای مادی و ارضرای هروس-
های انسانی شد؛ میشود نقمت (بیانات معظو له؛  1384/05/12ي
 -2-2مؤلفههای کییدی قدرت نظامی ازنظر مقام معظو رهبری امام خامنهای (مدظیهالعالی
ال .ارزش محوری:
بهمنظور رسیدن به ت ویری روشژ از ایژ مؤلفه کالنا اجزای ایژ کییت بهشرح زیر است:
( - 1اسالم و دیژمحوری :بدیژ مفووم که برای معظو له اسالما اصل است و همرهچیرز برا ترراز
دیژ و اسالم سنج

میشود "ایمان دینی آن معجزه گری است که قادر اسرت اوالً همره مرردم

را بسی کند و بیاوردا دوم آنها را درصحنه نگه دارد و سختیها را برای آنها همروار و آسران
کندي (امام خامنهای (مدظیهالعالی ا 1390/9/21
( - 2ت یی .مداری :مقام معظو رهبری با تأسی به شیوه سیدالرودا همواره برر ت ییر .مرداری
تأکید مینمایند؛ بنابرایژ در سیاست دفاعی از منظر ایررانا انجراموظیفره اصرل اسرتي"در برابرر
تواجو و توطهه آفرینی هرای دشرمنانا اسرالم نیازمنرد قردرتی اسرت کره از اخرالص در عمرل و
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انجاموظیفه بر اساس ت یی .الوی حاصرل مری شرود و تنورا برا ایرژ قردرت اسرت کره مریتروان

1375/9/24
( - 3شوادتطیبی :در یک نظام ف ری دیژمدارا همواره "خون بر شمریر هیروز اسرت" و ایرژ
بزر تریژ عامل برتر ساز میباشدي "ييياگر در یک جمیه بخواهیو مسهیه شوادت و اهمیرت آن
را بیان کنیوا باید بگوییو اعتقاد به شوادتا باور به عظمت شویدان برای یک میت عمق معنوی
شخ یت و هویت آن میت استي (امام خامنهای (مدظیهالعالی ا 1389/7/27
( - 4الوامبخری :الوامبخری بهمثابه مقولهای اسرت کره برا "قیروو" سرروکار دارد و مریتروان
باع

الگوی قدرت نظامی ج.ا.ايران بر اساس فرهنگ مهدويت

هارسررایانه و شررجاعانه در مقابررل دشررمژ ایسررتادگی کررردي (امررام خامنررهای (مدظیررهالعررالی ا

تولید روند شود و با استفاده از "قدرت روند" میتوان راحتتر به هداهرا نا رل شرد بره

گمان مقام معظو رهبریا نیرو و تروان نظرامی مراهیتی الورامبخر
می تواند در دریا به اهتزاز دربیایدا معنای

دارد" :وقتری شرما هرچمتران

ایژ است که میت ایرانا فرهنگ میت ایرانا حررا

حق میت ایران در انقالوا قدرت زیرادی هیرداکرده؛ و ایرژ بررای دیگرر میرتهراا الورامبخر
استي" (امام خامنهای (مدظیهالعالی ا 1390/5/21
ب) سرمایه انساني

امروزه دنیا ازلحاظ ابزارهای مادی ازجمیره ابزارهرای نظرامی هیرررفتهرای زیرادی کرردها امرا
همچنان نقنهی اصیی برای هر هیروزی و ش ستی انسان استي (امرام خامنرهای (مدظیرهالعرالی ا
1383/2/19
پ توان محوری
توان محوری از نگاه امام خامنه ای شرط الزم و م مل دو مؤلفه دیگر است و در قال

مباحر

زیر قابل دستهبندی است :الر -.تقویرت بنیره دفراعیا و -ضررورت خودکفراییا ج -حفر
آمادگی د -قدرت اف نیي
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 -2قدرت نظامی 1:شامل نیروهای مسیحا تجویزاتا فنون و آمادگیهای نظرامی یرک دولرت اسرتي
قدرت نظامی دارای دو بعد کمیت و کیفیت می باشدي هس قدرت نظامی عبارت است از توانایی مرادی
و معنوی یک میت برای محافظت از کرور و منافع میی و یا کمک به متحدان برای دستیابی به اهداا
میی استا بنرابرایژ قردرت نظرامی شرامل عوامرل فیزی ریا غیرفیزی ری و برترسراز مریشرود (دانر -
آشتیانیا 38:1390ي قدرت نظامی به مجمروع نیروهرای مسریحا انرواع سرالحهرا و تجویرزات و فنرون و
آمادگی های نظامی یک دولت نظر داردي «جفری الی ت»2و «رابرت رجینالد»3قدرت نظرامی را توانرایی
یک میت برای حف و حراسرت سررزمین ا حفر منرافع ا ترأمیژ اتحادهرا و هیونردهای
اهداف

و کسر

میدانندي )(Ellict & Regionald, 1989: 66

 -3انواع قدرت نظامي

قدرت سختا ظرفیت بهکارگیری زور برای رسیدن به هدا استي راهبردهای قردرت سرخت
همواره مت ی بر توان و قابییت سازمانهرای نظرامی اسرتي منبرع اصریی قردرت نررم ارزشهرا و
فرهنگ مبتنی بر رفتار انسان استي قدرت هوشمندا ترکیبی هوشمندانه از قردرت سرخت و نررم
استي منظور از ترکی

هوشمندانه منابع قدرت سخت و نرم با توجه به شرایط محینى و زمرانى

است که بیرتر در حوزۀ دان

و فناوری میباشدي (کالنتریا 52:1396قردرت نظرامی بری

از

آن ه بهصورت بالفعل منرح باشدا ش ل و صرورت برالقوه و آمرادگی و توانرایی برهکرارگیری
منررابع و ام انررات را مرردنظر داردي قرردرت نظررامی و کرراربرد آنا هنگررامی در سیاسررت خررارجی
بهعنوان ابزار اعما سیاست خارجی منرح میشود که دیریماسری سرازگار نباشردي معیرار نورایی
قدرت مییا توانایی نظامی استي ازآنجاکه کرورها در محینی قرار دارند که تودیدات داخیی

1-Militry Power
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2-Geffry.M Ellict
3- Robert Regionald

قدرت آن هاستي توانایی نظامیا کرورها را قادر به دفاع از خود میکند و هوزمان بره مردیران
دولتی قدرت هیگیری منافعی را میدهد که آنها را در هری بره دسرت آوردن آن هسرتندا حتری
اگر به قیمت مواجوه و رویارویی با منافع کرورهای معارد و رقی

باشدي ستانده یرا خروجری

نوایی توان میی به لحاظ آرمانیا باید قابییتهای نیروی نظامی یک کرور بررای اجررای طیفری
از عمییاتها عییه دشمنان باشدي (تییسا 267-253 :1383
 -4قدرت ملي 1:قابییتها و توانمندی هرای یرک میرت در ابعراد اجتمراعیا فرهنگریا سیاسریا

الگوی قدرت نظامی ج.ا.ايران بر اساس فرهنگ مهدويت

و خارجی امنیت آنها را به خنر مری اندازنردا کرارآیی نظرامی و تسرییحاتی آنران معیرار نورایی

اقت ادیا نظامیا زیستمحینیا عیمری و فناورانره قردرت میری اسرتي هرس ی ری از مظراهر و
عناصر اصیی قدرت میّیا نیروهای مسیّح است (حاف نیاا 326:1390ي
معیار نوایی قدرت مییا توانایی نظامی اسرتي ازآنجاکره کررورها در محینری قررار دارنرد کره
تودیدات داخیی و خارجی امنیت آنها را به خنر میاندازندا کارآیی نظامی و تسرییحاتی آنورا
معیار نوایی قدرت استي توانایی نظامیا کرورها را قادر به دفاع از خود میکند و هروزمران بره
مدیران دولتی قدرت هیگیری منافعی را میدهد که در هی بهدست آوردن آن هستندا حتی اگرر
به قیمت مواجوه و رویارویی با منافع کرورهای معارد و رقی

باشدي ستانده یا خروجی نوایی

توان میی به لحاظ آرمانیا باید قابییت های نیرروی نظرامی یرک کررور بررای اجررای طیفری از
عمییاتها عییه دشمنان باشد (تییسا 267-253 :1383ي
 -4-1قدرت میی از منظر مقرام معظرو رهبری(مدظیرهالعرالی  :از نگراه مقرام معظرو رهبرری راه
هیررفتا دستیابی به عزّت و ایستادگی موثر مقابل دشمنیها و توطهههاا ارتقایِ اقتدار و قردرت
میّی استي قدرت میّی نیز شامل مولفهها و عناصر مادی و معنوی بهصورت توأمان است .معنرای
اقتدار میّی ایژ نیست که انسان هو های کرور را به یک کرور بیگانه بدهد و سالحهای مردرن
1- National Power
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او را بخرد و در انبار ذخیره کند که خودش حتّی قادر نباشد بهدرستی از آنوا استفاده ب ند؛ ایرژ
حماقت استا ایژ اقتدار نیستي اقتدار میّی ایژ نیست که یک کروری از آن طررا دنیرا بیایرد
برای حمایت از یک ح ومتی و یک دولتیا در آنجا هایگاه بزنرد و حضرور هیردا کنرد وخرون
میّت را بم د و هر غینی میخواهد در آن کرور ب ند برای این ه ایژ خاندان منحوس را مرثالً
در کرور حف کند؛ اینوا اقتدار نیستا اینورا ذلّرت اسرت (امرام خامنره ای ا بیانرات درتراریخ ؛
 1397/4/9ي
 -5اقتدار 1:توانایی و قابییتی است با ترکیبری هروافرزا از مولفرههرای مرادی و معنروی قردرت و
امنیت همهجانبه و نیز اعتبار میی و بیژالمیییا حاکمیتا مقبولیرت و رضرایت عمرومی را ترأمیژ
میکندي اقتدار مفوومی است که در آنا حق اعما قدرت از طرا میت بره دولرت یرا دیگرران
واگذار میشودا گاهی اوقات ایژ حق از سوی مقامات معنوی رده براال بره شخ ری اعنرا مری-
گرددا هس اقتدار نوع وی های از قدرت و نفوذ مرروع استي اقتدار یعنی برخورداری از قدرت
رسمی و فرمانبرداری دیگران و احرراز برخری از وظرای .خراص در محردوه مقررارات خراص
استي کسی که صاح

اقتدار استا حق ح مرانی داردي ایژ معنی از صرا اعمرا قردرت یرا

زور متمایز استا درواقع اقتدار کاربرد مرروع زور استي (الریجانی و غالمیا67:1396
اقتدار توانایی و قابییتی است که منرا الوی دارد و از مرروعیت دینریا فنرری عقیری و قرانونی
برخوردار استا اما زمانی اثرگذار است که با اقبا عمومی همراه باشدي نظو و امنیت عمرومی و
رشد و هیررفت کرور در ابعاد مختی .زندگی اجتماعی و یا استح ام ساخت درونیا مح و
اقتدار استي اقتدار یعنی دارا بودن ترکیبی هوافزایی از مولفههای مادی قردرت (تروان نظرامی و
تجویزات دفاعی هیررفتها سرزمینی با عمق راهبردیا معادن و منابع حیاتیا آو و ثروت میری و
يييي و مولفه های معنروی قردرت (قردرت نررما فرهنرگ هویراا رهبرری هوشرمندانها مررروعیت
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کارآمدا عیو و فناوریا اعتبار بیژالمیییا توان تأثیرگذاری بر مناسبات مننقهای و بیژالمییری و
ييييي (سعیدیا 432:1397ي
 -5-1اقتدار از منظر مقرام معظرو رهبری(مدظیرهالعرالی  :همرانطرور کره قردرت دارای ابعراد و
عناصر مختی .استا اقتدار نیز مفوومی چندجانبه میباشردي مقرام معظرو رهبرری در ایرژ رابنره
میفرمایند« :البته اقتدار یک میت فقط بره نیروهرا مسریح نیسرتي اقتردار میرتا یرک حقیقرت
چندجانبه است؛ نیروها مسیحا آن خط مقدم تحرک و نرانه اقتردار میتنردي امرا یرک میرت از
لحاظ دان

الگوی قدرت نظامی ج.ا.ايران بر اساس فرهنگ مهدويت

سیاسیا حاکمیتا اراده میی و ایمان الوی مردما انسجام و ی رارچگیا نیرروی انسرانی جروان و

باید هیررفته باشدا از لحاظ اخال ا از لحاظ ایمانا از لحاظ عزم و ارادها ترا بتوانرد

اقتدار خود را حف کندي ما ت یه میکنیو بر رو عناصر معنو اقتداري اصیىتریژ عن ر اقتردار
معنو ا ایمان است؛ ایمان به خداا توکل به خداا حسژظرژ بره خردا» (امرام خامنره ای ا بیانرات
درتاریخ ا  88/7/14ي
معظوله در ارتباط با مولفههای اقتردار مریفرماینرد« :اقتردار ایرژ اسرت کره یرک میّتری از درون
بجوشد؛ هو عیو راا هو نظامیگری راا هو سازندگی راا هو هیررفت راا هو عزّت بیژالمییی را
برای خود کس

کندي اینوا مؤلّفههای اقتدار میّت ایران استي اساساً حیات یک میّت و بالندگی

یک میّتا وابسته به ایژ است که مؤلّفههای قدرت و عناصر قردرت را در خرود تقویرت کنرد و
آنوا را در جای الزم و بونگاما مورد بورهبرداری و استفاده قرار بدهد (امرام خامنره ای ا بیانرات
درتاریخ ؛  1397/4/9ي
 -6فرهنگ مهدوی :1به مجموعها از نگرش هرا و ارزشهرا و هنجارهرا مربروط بره ظورور
منجى موعود از سالله هاک هیامبر اسالم (صریی اهلل عییره وآلره اطرال مرىشرودي از ایرژ حیر
فرهنگ مودوی ریره در تاریخ برریت داردي همه ادیان الوى از همان آغازا مناد ظوور منجى
1-Mahdavism Culture
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موعود بودهاندي در اسالم نیزا آموزه مودویت و به هیرو از آنا فرهنگ ش ل گرفته بر اسراس
آن نیز قدمتى هوها ظوور اسالم دارد (موسوی گیالنیا 43:1394ي
 -7منتظر 1:انسان مسیم ان متعودی اسرت کره هرر لحظره انفجرار قنعری نظرامهرای ضدانسرانی را
انتظار می کرد و همواره خود را بررای شررکت در چنریژ انقرالو جورانی و بردر دومری آمراده
میکند که با شمریر عیی(عییه السالم و زره هیفمبر (صیی اهلل عییه وآله و به دست فرزنرد ایرژ
دو برها میشودي فرهنگ انتظار و مودویتا فرهنگ تالش مسرتمرا بابرنامره و خسرتگیناهرذیر و
حرکررت در مسرریری هرردامنررد اسررت و برره طررور مررنظو برررای شررناخت ارزشهررا و باورهررا و
مرخصکردن اهدااا سیاستگذاریهاا برنامهریزیها و اجرای آنوا هوراه با نظارت و کنترر
تالش میکند و زمینههای ظوور منجی عالو و رشرد و ت امرل هایردار انسران و جامعره را فرراهو
میسازدي در جامعهای که «فرهنگ انتظار» در آن رواج داشته باشرد و بره درسرتی نوادینره شرودا
افراد در برابر سرنوشت هودیگر احساس مسهولیت میکنند و مسهولیتهذیریا وظیفرهای دینری
تیقی میگردد (موسویگیالنیا 53:1394ي
 .2-2مهدویت از منظرآموزههای اسالمي

ماموریت وآرمان حضرت مودی(عجل اهلل تعالی فرجه الرری .ا جوانی استي دیرژ اسرالم در
زمان ایران بر سایر ادیان غیبه خواهد نمودي خداوند متعا میفرمایرد :هرو الَّرذيی أَرْسرلَ رسُرولَهُ
بِالْوُد وديیژِ الْحقِّ ليیُظْوِرَهُ عیَى الدِّیژِ کُیِّهي ولَوْ کَرِه الْمُرْرِکُونَ؛ او کسی است که رسول
هدایت و آییژ حق فرستاد تا آن را بر همه آییژها غالر

را برا

گردانردا هرر چنرد مرررکان کراهرت

داشته باشندي(سوره ص 9/.موضوع استخالا مومنان وصالحان در زمیژا ی ری از سرنتهرای
الیتفیرالوی استي قررآن کرریو مری فرمایرد :وعرد الیَّرهُ الَّرذيیژَ ءامنُرواْ ميرن وُ و عميیُرواْ ال َّریيحتي
لَیسْتَخْیيفَنَّوُوْ فىِ الْأَرْدِ کَما اسْتَخْیَ .الَّذيیژَ ميژ قَبْیيوِوْ و لَیُم ِّنَژَّ لَوُوْ ديینووُ الَّرذي ارْتَضرى لَوُروْ و
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الْفَاسيقُون؛ خداوند به کسانى از شما که ایمان آوردهاند و کارها شایسرته کرردهانرد وعرده داد
که در رو زمیژ جانرریژ دیگرانرران کنردا همچنران کره مردمرى را کره هری

از آنورا بودنرد

جانریژ دیگران کرد؛ و دینران را که خود برایران هسندیده است استوار سازد؛ و وحرترران را
به ایمنى بد کندي مرا مىهرستند و هیچچیزی را با مژ شریک نمىکنند و آنوا کره از ایرژ هرس
ناسراسى کنندا نافرماناند (سوره نور 55/ي براساس تفسیری که مفسرانی ماننرد عالمره طباطبرایی
از ایژ آیه شریفه دارندا ایژ وعده الوی با ظوور و قیام حضررت موردی (عجرل اهلل تعرالی فرجره

الگوی قدرت نظامی ج.ا.ايران بر اساس فرهنگ مهدويت

لَیُبدِّلَنَّوُو مِّژ بعْدي خَوْفيوِوْ أَمْنًا یعْبُدُونَنىِ لَا یُرْرِکُونَ بىِ شَیْهاً و مرژ کَفَررَ بعْرد ذَاليرک فَأُوْلَهرک هُروُ

الرری .محقق خواهد شد؛ یعنی آینده جوانا آیندهای همراه با معنویت و عردالت و هیرررفت
و آرام

همراه خواهد بود و ایژ شرایط تا هایان جوان ادامه خواهد یافت(تفسیر المیرزاناج15ا

ص 213ي
آرمان مودی موعود در مذاه

شیعها حاکمیت بخریدن به دیرژ اسرالم اسرت؛ امرا گویرا دیرژ

اسررالم در جریرران ترراریخی در برخرری صررور خررود از آغرراز تررا زمرران ظوررور آن حضرررت دچررار
انحرافات فراوان شده و مریشرودي رسرالت موردی موعرود آن اسرت کره خرافرههرا را بزدایرد و
حقیقت ناو اسالم و حقانیت

را آش ار سازدي ایژ امر بهگونهای جیوه خواهرد کررد کره مرردم

گمان خواهند کرد که آن حضرتا اسالمی جدید و غری

عرضه کرده استيایژ امرا نه فقرط

بدان جوت است که حضرت موردی گردوغبرار خرافرههرا را از چورره اسرالم مریزدایردا بی ره
فرصتی برای او فراهو مریشرود ترا اسرالم را در همره ابعراد ح رومتیا حاکمیرت واقتداربخررد
(موحدیان عنارا  448 :1388ي
نجات برری در فرهنگ م یح شیعه از آن روی رخ مینماید که انسان برتر با اندیرههای برترر
که از حمایت خداوند نیز بورهمند است میتواند جوامع برری را به کمرا برسراند و از تنگنرای
فررده ماده برهاندي با منالعه جوامع شیعی که خود را هیرو رهنمودهای م ریح خرود مریداننردا
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ایژ رهیافت درک میشود که مسیر توسعه یا کما برری در فیسفه انتظارا نهتنوا شرامل توسرعه
معنوی میشودا بی ه توسعه مادی را نیز دربر میگیرد؛ بنرابرایژا انتظرار در شریعها دقیقراً محرور
هویایی ایژ م ت

استا نه عامل سرخوردگیي در توسعه مادی که با کما معنوی گررهخرورده

باشدا جایی برای استثمار و بورهکری میتها براقی نمریمانردي در واقرع در توسرعه مرادی دوران
انتظارا حاکمیت با اصالت کما بوده و اصالت سود و لذت منرح نمیباشدي اصالت کمالی که
در کنار معیارهای اخالقیا توسعه را نیز برای برر بره همرراه مریآوردي برا ایرژ مننرق اسرت کره
موعررود شرریعه مرریتوانررد نق ر

مررؤثری در دوران هسررتمدرنیسررو برره خررود اخت رراص دهررد

(درویریمتولیا  74 :1388ي
3-2ي تحییل امام خمینی (ره از دیدگاههای گوناگون در زمینه سازی ظوور
در بررسی دیدگاه صحیح راجع به اهمیرت و ضررورت زمینرهسرازی ظورورا مریتروان دیردگاه
حضرت امام خمینی (قدس سره الرری .را برشمرد« :همه ما انتظار فرج داریرو و بایرد در ایرژ
انتظار خدمت کنیوي انتظار فرجا انتظار قدرت اسالم اسرت و مرا بایرد کوشر

کنریو ترا قردرت

اسالم در عالو تحقق هیدا کند و مقدمات ظوور انشاءاهلل تویره شرود» (امرام خمینریا1369ا ج7ا
ص  255ي
حضرت امام خمینی (قدس سره الرری .در یک تحییل کامل ایژ دیدگاههرا را چنریژ برمری-
شمارند:
 -1برخی زمینهسازی ظوور را در دعا برای فررجا امرر بره معرروا و نوری از من رهرای جز ری
منح ر دانسته و بی تر از آنا وظیفهای برای خوی

قا ل نیستندي حضرت امام خمینری (قردس

سره الرری .در باره اندیره ایژ گروه میفرمایند « :بعضیها انتظار فرج را به ایژ میداننرد کره
در مسجدا در حسینیه و در منز بنرینند و دعا کنند و فرج امام زمان را از خدا بخواهنرد» (امرام
344

خمینیا1369ا ج20ا ص 196ي

در دوران غیبتا کاری از آنها برنمیآید و ت ییفی به عوده ندارند و امام زمان(عجل اهلل تعالی
فرجه الرری .ا هنگام ظوور کارها را اصالح میکندي حضرت امرام (قردس سرره الررری .در
ایژ خ وص میفرمایند« :یک دسته دیگری بودند که میگفتند انتظار فررج ایرژ اسرت کره مرا
کار نداشته باشیو به ایژکه در جوان چه میگذردا بر میتهرا چره مریگرذردا برر میرت مرا چره
میگذردا به ایژ چیزها کار نداشته باشریوا مرا ت ییر.هرای خودمران را عمرل مریکنریوا بررای
جیوگیری از ایژ امور هو خود حضرت بیایند انشااييي درست میکنند» (همان ي

الگوی قدرت نظامی ج.ا.ايران بر اساس فرهنگ مهدويت

 -2گروهی دیگرا حتی امر به معروا و نوی از من رهای جزیی را برنمیتابندي چرون معتقدنرد

 3ر گروه سوم معتقدند که جامعه بایستی به حا خود رها شود و کاری به فساد آن نباید داشرت
تا زمینه ظوور که دنیایی هر از ظیو و فساد است فراهو آیدي حضررت امرام خمینری (قردس سرره
الرری .تف ر ایژ افراد را چنیژ توصی .می فرمایند « :یک دستهای میگفتند که خروو بایرد
عالو هر مع یت برود تا حضرت بیاید ما باید نوی از من ر ن نیوا امر بره معرروا هرو ن نریو ترا
مررردم هررر کرراری مرریخواهنررد ب ننرردا گناهرران زیرراد برررود کرره فرررج نزدیررک برررود» (امررام
خمینیا1369ا ج20ا ص 197ي
4ر گروه چوارما معتقدند که برای زمینهسازی ظوور :نره تنورا نبایرد جیروی مفاسرد و گناهران را
گرفتا بی ه بایستی به آنها دامژ زد تا زمینه ظوور حضرت مودی هر چه بی تر فراهو گررددي
دیدگاه حضرت امام خمینی (قدس سره الرری .در ایژ مورد چنریژ اسرت« :یرک دسرتهای از
ایژ باالتر بودند و میگفتند باید دامژ زد به گناهانا دعوت کرد مردم را بره گنراه ترا دنیرا هرر از
ظیو و جور شود و حضرت(عجل اهلل تعالی فرجه الرری .ترری .بیاورند» (همان
 -5دیدگاه هنجوا هر ح ومتی را به هر ش لا باطل و برخالا اسالم میداند و معتقد است هرر
اقدامی برای تر یل ح ومت در زمان غیبتا خالا شرع و مخال .ن روص و روایرات معتبرر
است .حضرت امام خمینی (قدس سره الرری .در بیران ایرژ دیردگاه هرو مری فرماینرد« :یرک
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دسته دیگر بودند که می گفتند هر ح ومتی اگر در زمان غیبت محقق برودا ایژ ح ومت باطل
است و برخالا اسالم است» (همان ي
-3روششناسي تحقیق

ایژ ه وه

به روش زمینهای -موردی با روی رد کمری انجرام گردیرده اسرتي نترای هر وه

کاربردی و ت میوگرا میباشد و مورد استفادۀ ت میوگیرندگان بخ
بنابرایژ نوع ه وه

دفاعی قررار مریگیرردا

توسعهای -کاربردی استي قیمرو تحقیق از نظرر زمرانیا هرس از نرابودی و

حذا فیزی ی داع ا از سا  1397تا انتوای برنامه چروانداز  20ساله یعنی سا  1404شمسی
میباشدي میباشدي از نظر م انیا شامل جفرافیای جيايایران و کرورهای مسیمان جوان میباشدي
جامعه آماری ایژ تحقیقا مدیرانا فرماندهان نظامی و روحانیون بازنرسته و شاغل در نیروهرای
مسیح که حداقل دارای مدرک تح ییی کارشناسی ارشد بوده و هن سا در حروزه تخ
خود کس

ری

تجربه نموده باشندا به عنوان جامعه نمونره ایرژ تحقیرق در نظرر گرفتره شردهانردي برر

اساس نظر خبرگان و صاح نظران جامعه آمراری  200نفرر ارزیرابی شرده اسرتي حجرو نمونره
آماری با استفاده از فرمو کوکران  86نفر میباشدي اطالعات ایژ تحقیرق از دو روش «میردانی»
و «بررسی اسناد و مدارک» گردآوری شده استي در روش اسرنادیا ادبیرات موضروع و مبرانی
نظری مورد نیاز از طریق کتاوهای تخ

یا اینترنت و بانکهرای اطالعراتی بره دسرت آمرده

استي در روش میدانیا هرسرنامه  52سوالی از طریق طی .لی رت در هن سنح تنظیو گردیردي
در طراحی هرسرنامه با روش دلفی و با استفاده از نظر صاح نظرانا استادانا و خبرگانا ابعرادا
مولفهها و شاخصهای قدرت نظامیا مبتنی بر فرهنگ موردویتا شناسرایی و سررس هرسررنامۀ
مقدماتی تویه و در دو مرحیه بیژ جامعه نمونره توزیرع شردا هرس از تعیریژ اعتبرار و روایری آنا
هرسرنامۀ نوایی تویه گردیدي برای تعیریژ روایری هرسررنامه از روش روایری محتروا و توزیرع دو
346

مرحیهای هرسرنامه استفاده شدا برای تعیریژ هایرایی آزمرون از روش آلفرای کرونبراخ اسرتفاده

هی آزمون گردید و سرس با استفاده از دادههای بهدست آمده از ایژ هرسرنامهها و بره کمرک
نرمافزار آماری  SPSSمیزان ضری

اعتماد با روش آلفای کرونباخ بزر ترر از  0/8برهدسرت

آمدا بنابرایژ هرسرنامۀ مورد استفاده از قابییت اعتماد الزم برخوردار میباشدي
 .4یافتههاي تحقیق و تجزیهوتحلیل آنها
 .1-4تجزیه و تحلیل جمعیتشناختي

متفیرهررای جمعیررتشررناختی تحقیررق عبررارتانررد از سررنوات خرردمتا میررزان تح رریالتا رشررته

الگوی قدرت نظامی ج.ا.ايران بر اساس فرهنگ مهدويت

شده و یک نمونۀ اولیه بیژ استادان دانرگاه امام حسیژ(عییه السالم و دانرگاه عالی دفراع میری

تح یییا میزان آشنایی با فرهنگ مودویتا میزان آشنایی با قردت نظرامیي برا توجره بره این ره
ام ان تحییل وی گیهای باال در یک مقاله وجود ندارد لذا فقط  2وی گریا سرنوات خردمتی و
میزان تح یالت تجزیه و تحییل میگرددي همانگونه که در نمرودار شرماره ( 1مررخص اسرت
تعداد  20نفر از جامعه نمونه بیژ  15تا  20سا و  34نفر بیژ  20تا  25سرا و  32نفرر دارای 25
سا خدمت به باال میباشندي ایژ امربیانگر باسوادی جامعه نمونه میباشدي

نمودار شماره :1سنوات خدمت جامعه نمونه

همان گونه که در نمودار شرماره ( 2مررخص اسرت تعرداد  25نفرر از جامعره نمونره دارای
مدرک کارشناسی ارشد و  27نفر دانرجوی دکترا و  34نفر دارای مدرک دکتررا هسرتندي ایرژ
امر بیانگر باسوادی و تخ ص جامعه نمونه میباشدي

347

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  45زمستان 1400

نمودار شماره :2مدرک تحصیلی جامعه نمونه

 .2-4تجزيه و تحلیل يافتههای تحقیق
به منظور تجزیهوتحییل سوا های تحقیقا بر اساس هرسرنامههای تنظیوشرده کره طبرق نظرر
خبرگان بر اساس طی .لی رت تویه شده و بیژ جامعه نمونه توزیرع گردیرده اسرتا هاسرخهرای
اخذ شده از آنها مقادیر بهدستآمده برای یافترههرا در قالر

جردو درج کره میرانگیژ وضرع

موجودا میانگیژ رتبهها و سنح معناداری برای هر یک از سواالت به صورت جداگانه به شررح
زیر محاسبه شده استي
جدو شماره ( 1در قال

طی .لی رت (خیییزیاد  -زیاد  -متوسط -کرو  -خییریکرو و

بر اساس نمره 5و 4و 3و 2و  1تنظیو شرده اسرتي یعنری شراخصهرایی کره میرانگیژ نمرره  3بره
باال(متوسط بگیرند تأیید میگردندي بر اساس هرسرنامههای دریرافتی میرانگیژ امتیراز هرر یرک
شاخصها بیرتر از  4میباشدا چون میانگیژ نمره هاسخهای دریافتی زیاد ( 4به باال

میباشردا

بنابرایژ عوامل زیر توسط جامعه نمونه تأیید شده استي شاخصهایی که میانگیژ نمرره دریرافتی
آنوا کمتر از حد متوسط بوده (کمتر از  3مورد تأیید جامعه نمونه قرار نگرفته و به همریژ دلیرل
تجزیه و تحییل کمی نردهاندي
در جدو شماره ( 1شاخصهایی که میانگیژ نمرات داده شده به آنها اختالا معنرادار برا
عدد  3داشته و بیرتر از  3باشند هذیرفته شدهاندي شاخصهایی که بری

از نیمری از نظررات (44

نفر را دارا باشندا تأیید شدهاندي
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 .3-4ارتباط بین ابعاد ،مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی بر اساس فرهنگ مهدويت

استي مولفههای یاد شده دارای بیرتریژ شاخص هستندا بنابرایژ اولویت او قردرت نظرامی برر
اساس فرهنگ مودویت باید توجه به بُعد نررمافرزاری قردرت باشردي بُعرد سرختافرزاری دارای
مولفههای توانمحوری با  6شاخص و قابییتمحوری با  9شاخص استي مولفههای یاد شرده در
رتبه دوم قرار دارندي بنابرایژ اولویت دوم قدرت نظامی بر اساس فرهنگ مودویت باید توجه به
بُعد سختافزاری قدرت باشدي بُعد هوشمندی دارای مولفههای دانر محروری برا  8شراخص و
فناوریمحور با  5شاخص استا مولفههای یاد شده در رتبه سوم قررار دارنردي بنرابرایژ اولویرت
دوم قدرت نظامی بر اساس فرهنگ مودویت باید توجه به بُعد هوشمندی قدرت باشردي قردرت

الگوی قدرت نظامی ج.ا.ايران بر اساس فرهنگ مهدويت

بُعد نرمافزاری دارای مولفههای ارزشمحوری با  14شاخص و سرمایه انسانی با  10شراخس

نظامی بر اساس فرهنگ مودویت زمانی ش ل میگیرد که از یکطررا دارای نیرروی انسرانی
توانمند با تجویزات و ادوات نظامی قابییتمحور باشد و از سوی دیگر توان اجررای مأموریرت-
های محوله را بر اساس دان

و فناوری روز داشته باشدي

ردیف

بعد

مولفه

میانگین

رتبهها

میانگین

شاخص

Sig
)(2-tailed

جدول شماره  :1ابعاد ،مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ مهدويت

3

رعایت تعهدات و مقررات در جنگ

3/722

38/58

0/001

4

صبر و پایداري

4/325

54/67

0/001

5

روحیه و انگیزه

4/113

47/42

0/001

6

والیت مداري و اطاعتپذیري

4/442

58/55

0/001

قداست جهاد و مبارزه

4/65

65/79

0/001

شوق جهاد و شهادت

4/297

53/63

0/001

رعایت زمان و مکان در جنگ

3/627

33/80

0/001

10

اهداف الهي و متعالي در جنگ

3/481

37/46

0/001

11

رعایت اصول انساني

3/826

41/14

0/001

12

شجاعت و شهامت

4/233

55/32

0/001

13

تواضع با مؤمنان

4/658

66/79

0/001

14

سرسختي با دشمنان کافر

4/568

62/89

0/001

15

رازداري و حفاظت اطالعات

3/938

44/02

0/001

بصیرت و شناخت دشمن

4/432

58/3

0/001

9

16

انساني

8

سرمایه

7

نرمافزاري

2

تکلیف گرایي

3/918

40/94

0/024

ارزش محوري

1

اتکا به قدرت الهي

4/058

46/47

0/001
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22

بسیج نیروهاي مردمي

4/817

71/09

0/001

23

آموزش

3/562

29/58

0/001

24

ابتکارات جنگ

4/267

54/29

0/001

25

اشراف اطالعاتي

4/062

45/41

0/001

26

آمادگي دفاعي

4/076

46/09

0/001

خودکفایي و فنآوري نظامي

3/514

28/9

0/001

بسیج امکانات و منابع

3/514

30/8

0/001

29

سازمان و سازماندهي مناسب

4/219

51/21

0/001

30

مدیریت راهبردي

4/214

50/66

0/001

عزم و اراده

3/76

38/38

0/001

قدرتسازي از ظرفیت دروني

2/773

19/44

0/001

قدرتافزایي و قدرتافکني بیروني

4/521

60/95

0/001

توان رزم و جنگ

4/723

67/68

0/003

حفظ آمادگي رزمي

3/909

40/74

0/001

مدیریت جهادي

4/377

56

0/024

37

خوداتکایي و خودکفایي

4/339

54/93

0/001

38

بازدارندگي

4/459

58/72

0/001

9

مقاومت و ایستادگي

4/854

72/76

0/001

40

توحیدي بودن

4/475

59/74

0/001

41

اقتدار

3/556

33/3

0/001

42

بومي بودن و درونزایي

3/123

20/51

0/001

تمدنساز بودن

4/26

52/57

0/002

استقالل علمي

3/134

24/99

0/001

45

انسانسازي علم

2/865

19/85

0/001

46

مرزشکني علم

4/233

52/14

0/001

47

مرجعیت علمي

4/226

51/53

0/001

48

ایدهپردازي و خالقیت

4/24

51/39

0/001

توان محوري

21

ایجاد رعب در دشمنان

4/418

58/58

0/001

27

سختافزاري

35

ن

ف

ا

و

44

ر

43

هوشمند

36

ي

34

دانش محوري

33

قابلیت محوري

32

م

31

ح
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ردیف

بعد

مولفه

20

فریب و غافلگیري

3/679

33/97

0/024

و

19

مشورت در امور

4/534

62/2

0/001

ر

18

ابتکار و قاطعیت در تصمیم و اجرا

4/531

61/60

0/003

ي

میانگین

رتبهها

میانگین

Sig
)(2-tailed

17

احتیاط و هوشیاري

4/007

45/49

0/001

28

350

شاخص

49

رشد و شکوفایي

3/849

39/25

0/001

50

قدرتسازي

4/055

46/46

0/024

51

قدرتآفریني

3/938

40/95

0/001

52

نافع بودن

3/717

38/56

0/001

با توجه به جدو شماره  1شاخصهایی کره میرانگیژ نمررات داده شرده بره آنهرا اخرتالا
معنادار با عدد  3داشته و بیرتر از  3باشند و یا بیرتر از  44نفر (ن  .جامعه نمونه 1+از جامعره
نمونه آن را هذیرفته باشندا به عنوان شاخص تأیید شده منظرور مریگررددي بنرابرایژ برا توجره بره
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ردیف

بعد

مولفه

میانگین

رتبهها

میانگین

Sig
)(2-tailed

شاخص

جدو شماره  1هر  52شاخص تأیید شده استي بر اساس اندیره نظامی امامیژ انقالو اسرالمیا
مولفه ارزشمحوری دارای  14شاخصا سرمایه انسانی  10شاخصا تروانمحروری  6شراخصا
قابییتمحوری  9شاخصا دان محوری  8شاخص و

فناوریمحوری دارای  5شاخص مری-

باشدي
 .5نتيجهگيری و پيشنهاد
 .5-1نتیجهگیری
با توجه به منابع اسالمی و تحییلهای صورت گرفتها قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ
مودویت دارای  3بُعدا  6مولفه و  52شاخص استي بُعد نرمافزاری دارای مولفه

ارزش-

محوری با  14شاخص استا ایژ مولفه دارای بیرتریژ فراوانی از نظر تعداد شاخص استي
مولفه سرمایه انسانی با  10شاخصا دومیژ میزان فراونی شاخصها را به خود اخت اص
داده استي بُعد سختافزاری دارای مولفه قابییتمحوری با  9شاخص است که سومیژ
میزان فراونی شاخصها را دارد و مولفه توانمحوری با  6شاخص است که هنجمیژ میزان
فراونی شاخصها را داردي بُعد هوشمندی دارای مولفه دان محوری با  8شاخص است که
چوارمیژ میزان فراوانی را دارد و مولفه فناوریمحوری با  5شاخص میباشدا ایژ مولفه
شرمیژ میزان فراونی شاخصها را به خود اخت اص داده استي بر اساس تجزیه و تحییل
بهعمل آمده از دیدگاه نظامی امامیژ انقالو اسالمیا ابعاد قدرت نظامی بهترتی

اولویت

عبارتند از :ال -.نرمافزاریا و -سختافزاریا پ -هوشمندیي مولفههای قدرت نظامی
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بهترتی

اولویت عبارتند از :ال -.ارزشمحوریا و -سرمایه انسانیا پ -قابییتمحوریا

ت -دان محوریا ث -توانمحوریا ج -فناوریمحوریي با توجه به ایژ که بُعد نرم-
افزاری و مولفههای ارزشمحوری و انسانمحوری بیرتریژ تأثیر را بر قدرت نظامی داردا
بنابرایژ قدرت نظامی که دارای ابعادا مولفهها و شاخصهای باال باشدا مبتنی بر فرهنگ
مودویت استي نمودار شماره ( 3تعداد شاخصهای موجود هر مولفه را نران میدهد.

نمودار شماره  :3تعداد شاخصهای موجود بر اساس مولفههای قدرت نظامی

نتیجه تحقیق که ارتباط بیژ ابعادا مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی مبتنی بر فرهنگ
مودویت استا طبق ش ل شماره  1میباشدي قدرت نظامی جيايایران چون درچارچوو
فرهنگ دفاعی مودویت استا دارای نفوذ مننقهای و بیژالمییی میباشدي
قدرت نظامی بر اساس فرهنگ مودویت زمانی ش ل میگیرد که از یکطرا دارای
نیروی انسانی توانمند با تجویزات و ادوات نظامی قابییتمحور باشد و از سوی دیگر توان
اجرای مأموریتهای محوله را بر اساس دان

و فناوری روز داشته باشدي

ارتباط بیژ ابعاد و مولفهها و شاخصهای قدرت نظامی بهدیژ صورت است که بُعد

نرم-

افزاری قدرت نظام ی بیرتریژ اهمیت و امتیاز را در فرهنگ مودویت داردا هس از آن بُعد
سختافزاری و درنوایت بُعد هوشمندی در رتبه سوم تأثیرگذاری بر قدرت نظامی قرار
داردي هس نیروهای مسیح باید تقویت بُعد نرمافزاری را در دستور کار خود قرار دهندا طبق
352

ش ل شماره  1ارتباط بیژ ابعاد و مولفههای قدرت نظامی بهصورت دوسویه میباشدي
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 .5-2پیشنهادها
( 1قدرت نظامی جيايایران باید از تدافعی که کُنری و انفعالی است به بازدارندگیِ آت

به

اختیار که تواجوهایه و فراکُنری استا تفییر یابدي
( 2طبق اندیره نظامی امامیژ انقرالو اسرالمیا سراختار و سرازمان نیروهرای مسریح بایرد از
سختافزاری و کمی به نرمافزاری و هوشمندی و کیفی تفییر یابدي
( 3زمینهسازی در توسعه اهدااا مأموریتا چرو انداز و ارزشهای نیروهرای مسریح بایرد
براساس قدرت نظامی قابییتمحور و نفوذ مننقهای مبتنی بر فرهنگ مودویت باشدي
( 4اجرررای آمرروزشهررای تهرروری فرهنررگ مورردویت در متررون آموزشرری مراکررز آمرروزش
نیروهای مسیحي
( 5تحو بوینه مدیریت و اصالح قوانیژ و مقررات نظامی از سختافزاری به نرمافزاریي
( 6طبق اندیره نظامی امامیژ انقالو اسالمیا معماری ساختاری و سازمانی نیروهای مسریح
با استفاده از فناوریهای نویژ و با روی رد قابییتمحوری و دانری مبتنی برر فرهنرگ موردویت
انجام شودي
( 7تبییژ قدرت نظامی جيايایران بر مبنای اندیره نظامی امامیژ انقرالو اسرالمی در مراکرز
نظامی و دانرگاهی داخل کرور از طریق واگذاری هایاننامرههرای دفراعی -امنیتری در فرهنرگ
مودویت و ایجاد سایتهای ه وهری مودویي

*****
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.2

امام خمینی (قدس سره الرری .ا سرید روحاهللا ( 1385صحیيهه نحور دلحد  7و  20ا
تورانا مؤسسه تنظیو و نرر آثار حضرت امام خمینی (ره ي

.3

بیانات و سخنرانیهای مقام معظو رهبری و فرمانده کل قوا (مدظیهالعالی ا قابل دسترس در
هایگاه اینترنتی به آدرسwww.khamenei.ir :

.4

تییسا اشییا جانیک بایالیا کریستوفر لیژ و مییسا مکفرسونا ( 1383سنجش قحدرت
ملي در عصر فراصنعتيا تورانا انترارات مؤسسه منالعات و تحقیقرات بریژالمییری ابررار
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فهرست منابع:
 .1قرآن کریما ترجمها آیتاهلل م ارم شیرازیا قوا انترارات اش ذري

معاصري
.5

دان آشتیانیا محمردباقرا ( 1390راهبرد ساختار سازماني نزادحا احا سحا 1400ا
تورانا دانرگاه عالی دفاع مییي

.6

درویررری متررولیا حسرریژا ( 1388ا موعححودگرایي و دهححانيشححدن فرهنگححيا قرروا
انترارات مرر موعودي

.7

راشا مای رلا ( 1377ا دامعه و سياستا ترجمرۀ منروچور صربوریا توررانا انتررارات
سمتي

.8

سعیدیا ابوالفضرلا ( 1397ا فرهنگ اوصيهي مهاهيم راهبردیا انتررارات دانررگاه
عالی دفاع مییي

.9

صدو ا محمدبژ حسژا ابرژ بابویرها ( 1362ا عيحون اخبحار اضر حاا توررانا انتررارات
اسالمیهي

 .10صدو ا کما اضدین و امام اضنعمها ج1ا ص280
 .11طباطباییا سیدمحمدحسیژا ( 1375ا اهسيراضميزانا قوا انترارات اسالمیي

 .12الریجانیا عیی و غالمی ابرستانا غالمرضاا ( 1396ا رابطحه اقتحدار و مشحروعيت در
نظام سياسي اسالما تورانا دانرگاه آزاد اسالمی واحد توران مرکزي
 .13فرتوتا محسژا ( 1393ا انقالو اسالمی و استح ام بخری ساخت درونی قدرتا توررانا
فصلنامه مطاضعات دفاعي استرااژیکا دانرگاه عالی دفاع مییي

 .14کالنتریا فرتحايييا ( 1396ا شناسرایی عوامرل مررتبط برا مولفره دفراعی -امنیتریا فصحلنامه
شماره  57راهبرد دفاعيا توران مرکز تحقیقات راهبردی دفاعیي
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 .15کیینیا محمدبژ یعقووا ( 1361ا اصو کافيا قوا دفتر تبییفات اسالمیي
 .16گیدنزا آنتونی ( 1379ا دامعهشناسيا ترجمۀ منوچور صبوریا تورانا نرر نیي
 .17موسوی گیالنیا سیدرضیا ( 1394ا گهتمان مهدویا قروا انتررارات مرکرز تخ
مودویتي
 .18منوریا مرتضی ( 1390ا مجموعه آثارا ج 18ا قوا انترارات صدراي
 .19منوچوریا عباسا (مور و آبان  1376ا قدرت مدرنيسم و پستمدرنيسحما دوماهنامره
اطالعات اقت ادی -سیاسیا مؤسسه اطالعاتي

 .20موحدیان عنارا عیی و جمعی از نویسرندگان ( 1388ا گونحهشناسحي اندیشحه منجحي
موعود در ادیانا قوا انترارات دانرگاه ادیان و مذاه ي
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