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ماهیت و عوامل تعالی معنوی نیروهای مسّلح جمهوری اسالمی ایران 
 فتح اهلل رشید زاده1

چکیده
 در این مقاله با تأکید بر اندیشۀ فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای )مدظله العالی( که مبتنی بر مبانی الهی، پاسخگوی 
تعالی جمهوری اسالمی در عصر تهاجم فرهنگی و ناامنی های گسترده بوده است؛ تعالی معنوی نیروهای مسلح با 
طرح چارچوب نظری، موردبررسی قرارگرفته است. هدف این مقاله دست یابی به ماهیت تعالی معنوی در نیروهای 
مسلح است؛ ازاین رو تالش شده به این سؤال که مهم ترین عوامل مؤثر بر تعالی معنوی نیروهای مسلح ج.ا.ا کدام 
است؟ پاسخ داده شود. نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای است و از روش تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیان2 
استفاده و به منظور تحلیل گفتمان، از الگوی سه سطحی فرکالف شامل؛ توصیف، تفسیر و تبیین استفاده گردید. 

در این راستا برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند به تعداد حداقل 39 نفر استفاده  شده است.
سنجش روایي پرسشنامه تحقیق با اعمال آرای اصالحی و پیشنهادی صاحب نظران احراز شد و پایایي تحقیق؛ با 

آلفای 0/84 از فرمول »کرونباخ« تعیین گردید.
نتایج تحقیق بیانگر آنســت که تعالی معنوی در نیروهای مسلّح حالت مطلوبی از معرفت، ایمان و اخالق است 
که با ایفای نقش برجستۀ نظام فرماندهی در ایجاد بستر و فضای الزم طی فرایند پویای تهذیب و تربیت دینی 
با تأسی به ائمه معصومین علیهم السالم به دنبال آن هستیم و مهم ترین مؤلفه های تعالی معنوی نیروهای مسلح، 
شامل: اخالص، معرفت دینی، محبت و عواطف معنوي، عمل صالح و کارکردها و ثمرات معنوي هستند؛ که در 
سطوح فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی تأثیر دارند و از عوامل برتر در تعالی معنوی نیروهای مسلح سیزده 
عامل دارای اولویت گردیده اند که عامل »معنویت فرماندهي و رهبري ولي امر مسلمین و الگوپذیری فرماندهان« 

در صدر اولویت ها قرارگرفته است.
كلیدواژه ها: معنویت، تعالی معنوی، دین، معنویت در نیروهای مسلح.

rashidzadeh 58@gmil.com                                                        1.  استادیار علوم سیاسی دانشکدۀ علوم و فنون فارابی
2  . Grounded Theory
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مقدمه
معنویت از مفاهیم و موضوعات اساســی جامعه بشــری اســت که در تمدن ها، نظام ها و مکاتب 
مختلف به نحو متنوع و گوناگون موردتوجه قرار دارد. »تمدن غربی بر پایۀ ستیز با معنویت و طرد 
معنویت بنا شد؛ این خطای بزرگ کسانی بود که تمدن و حرکت علمی و صنعتی را در اروپا شروع 
کردند. به علم اهمیت دادند - این خوب بود - اما با معنویت به جنگ برخاستند؛ این بد و انحراف 
بود« 3با وقوع انقالب اسالمی »او )حضرت امام )ره((، در عصری که همۀ دست های قدرتمند سیاسی 
برای منزوی کردن دین و معنویت و ارزش های اخالقی تالش می کردند، نظامی بر اســاس دین و 
معنویت و ارزش های اخالقی پدید آورد.« 4معنویت »یکی از ویژگي های عصر جدیدی اســت که 
این مرد بزرگ امام )ره(، پرچم آن را در دنیا برافراشــت و درحالی که کسی باور نمی کرد، داعیۀ آن 

را سر داد و دل ها را به آن متوجه کرد.«5
به نظر نویســنده فرانســوی آندره مالرو: قرن 21 میالدی یا اصاًل وجود نخواهد داشــت و یا قرن 

معنویت خواهد بود. )حاجتی، 1381: ص 84(.
موضوع تعالی معنوی ســازمان در عصر کنونی به عنوان موضوع پژوهش های دانشــگاهي و علمي 
به طورجدی مطرح اســت. (Connel,1999) و بسیاری از سازمان های مدیریتي حرفه ای، این حوزۀ 
مطالعاتي را به رســمیت شــناخته اند(Rojas,2002)  این مؤلفه قدرتمند چنان بر ســازمان ها پرتو 
افکنــده و نظریه های آن را تحت تأثیر قرار داده که برخي صاحب نظران آن را به عنوان یك تحول 

(Wanger & Conley,1999) .و پیشرفت اساسي برشمرده اند
در نیروهای مســلح جمهوری اسالمی، معنویت اساس قدرت و اقتدار نظامی است و موضوع تعالی 
معنــوی جایگاهی مبنایی در رویکردها، جهت گیری و ســالمت کارکردهــا دارد. عنصر معنویت 
حقیقتی اســت که هرگاه به درستی درک و اداره شــده، قابلیت جذب عنایات الهی فزونی یافته و 
ظرفیــت برتر و مؤثر براي همگرایی، هم افزایی و کارآمدی در تحکیم و پیشــرفت امنیت به وجود 

آمده است.
توجه به تعالی معنوی نیروی مســلح امری حیاتی و اساسی برای امنیت نظامی ج.ا.ا. برای دفاع و 
بازدارندگی مؤثر محسوب می گردد. بررسی ها نشان می دهد که تحقیقات مؤثری با موضوع معنویت، 
سالمت معنوی و مانند آن درگذشته انجام شده که پارادایم ها و ماهیت نظری معنویت سازمانی را 
تبیین کرده اند اما در هیچ یك از مطالعات به چیستی، مؤلفه ها، زیر مؤلفه ها و ویژگی های معنویت 
و تعالی معنوی نیروهای مســلح در گفتمان الهی امام خامنه ای نپرداخته اند و بر همین اســاس 
نیازها و مطالبات جدی در رابطه با خواســته های این تحقیق وجود دارد. این مقاله درصدد است 

3. بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(، 1383/03/14.
4. پیام به ملت شریف ایران، در تجلیل از امام امت و ...1368/03/18.

5. سخنرانی در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره(، 1369/03/14.
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تا با شناخت مفاهیم و عناصر کلیدی تعالی معنوی در بیانات فرمانده معظم کل قوا در حد توان، 
کاستی موجود را برطرف سازد.

 بیان مسئله و اهمیت موضوع
»امروز بشریت نیازمند ارزش های معنوی و الهی است و از نبود آن رنج می برد...«6

انحراف و دوری از معنویت به عنوان خواســته و سیاســت راهبردی سکوالریســم و تمدن غرب 
مســئله ای ثابت و از رنج های اصلی انســان ها، خانواده ها و سازمان هاست؛ در این عصر کشورها بر 
اســاس نظام ارزشی خود و عموماً مبتنی بر الگوهای غربی، به آموزش، تربیت و استفاده از نیروی 
نظامــی می پردازند که ره آورد الگوهای غربی، بدترین انحرافات، فســادها، اشــکال دیکتاتوری و 
زورگویی، پایمال نمودن حقوق بشــر، آزادی و گسترش ترس و هراس و درمجموع سلب سالمت، 

معنویت، عدالت و امنیت بوده است.
»جنگ ها، اســتکبارها، ظلم ها، شکاف های طبقاتی، غارت ثروت ملت ها و فقر عجیبی که بر بخش 
عظیمی از مردم دنیا حاکم اســت، همه بر اثر نبود معنویت است. این فسادها و احساس پوچی ها 
و هرزه درایی ها و هرزه گرایی هایی که در بین نســل های گوناگون انســان در ســطح دنیا مشاهده 

می شود، همه براثر کمبود معنویت است.«7
در این راستا، اهمیت نظری و کاربردی موضوع ناظر بر شناخت ابعاد، مؤلفه ها، شاخص های اساسی 
اثرگذار و طرح مباحث نظری برای غنای معرفت و بهره برداری عملی و کاربردی سامانه های نظامی 
از یافته هــای این مطالعات و اتخاذ تدابیر مؤثر در ارتقای آمادگی های معنوی اســت. همچنان که 

تداوم تحقیقات و ارائه الگوهای کارآمد، می تواند در تقابل با الگوهای غربی استفاده گردد.
معنویت در نیروهای مســلح ج.ا.ا. موضوعی اساســی و چندوجهی اســت و از نظر کلی متمرکز 
بــر اعمــال مدیریت و رهبری برای قدرت روحی، ســالمت نفس و قابلیت هــای اخالقی در برابر 
تهدیدات و تهاجم فرهنگی دشــمنان علیه هویت و کرامت انســانی است و آن دسته از مؤلفه ها و 
شــاخص ها را دربرمی گیرد که موجب حرکت به جلو، جهت گیری صحیح و ارتقای اقتدار نظامی 
و افزایش قابلیت و توانمندی نیروهای مســلح در مقابل تهدیدات نرم و ســخت بیگانه می گردد؛ 
بنابراین استخراج ابعاد، مؤلفه ها و زیر مؤلفه های معنویت می تواند سرمشق برنامه ریزی در حرکت 
امیدبخش به جلو برای تحکیم و توســعۀ امنیت باشند. بر این اساس، مسئله این مطالعه؛ چیستی 
تعالی معنوی و مهم ترین عوامل تعالی معنویت در نیروهای مســلح ج.ا.ا. بر اســاس گفتمان امام 

خامنه ای مدظله العالی است.
ســؤال اصلی: مهم ترین عوامل تعالی معنویت در نیروهای مســلح ج.ا.ا. بر اســاس گفتمان امام 

6.  بیانات در دیدار نمایندگان هفتمین دوره ی مجلس شورای اسالمی، 1383/03/27.

7.  بیانات در دیدار نمایندگان هفتمین دوره ی مجلس شورای اسالمی، 1383/03/27.

  ماهیت و عوامل تعالی معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
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خامنه ای مدظله العالی کدامند؟
 سؤاالت فرعی: گفتمان الهی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی در حوزۀ معنویت چیست؟

- اهم ابعاد، مؤلفه ها و زیر مؤلفه های معنویت در نیروهای مســلح بر اساس گفتمان حضرت امام 
خامنه ای مدظله العالی کدامند؟

متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: گفتمان الهی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی دربارۀ معنویت.

متغیر تعدیل كننده: ابعاد، مؤلفه ها و زیر مؤلفه های تعالی معنوی.

متغیر وابسته: عوامل برتر و مؤثر تعالی معنوی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی.

تعریف متغیرها
عوامل مؤثر راهبردی تعالی معنوی در نیروهای مسلح: ابعاد، مؤلفه ها، زیر مؤلفه هایی که در فرایند 
تصمیم سازی و تصمیم گیری برای تحقق تعالی معنوی در گفتمان حضرت امام خامنه ای مدظله العالی 

آمده است.
گفتمان الهی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی در موضوع معنویت: گفتمان غالب جمهوری اســالمی 
ایران است که بر پایۀ  نظرات، رهنمودها و تدابیر حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( شکل گرفته است 
و ریشه در آموزه های دینی و اسالم ناب محمدی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( دارد و بر اساس اصل پیشرفته 
والیت فقیه در تعالی معنوی، برای فرماندهان و مســئوالن نیروهای مســلح سرمشق بوده و باعث 

همگرایی و هم افزایی فعالیت ها در همه سطوح گردیده است. 
معنویت: »معنویت، مجموعه صفات و اعمالي است که حال و شور، جاذبۀ قوي و شدید و در عین 
حال منطقي و صحیح را در انسان به  وجود مي آورد تا او را در ِسیر به سوي خداي یگانه و محبوب 

عالم، به طور اعجاب آوري پیش ببرد.« )امام خمیني)ره(، 1376، ج 16: 8(
 تعالــی معنــوی: وضعیت مطلوب از حالت باطنی و روحانی، هویت دینی با جاذبۀ قوی و شــدید 
درحرکت تکاملی انسان است که هر کاری را با قصد قرب الهی و کسب رضای خداوند خردمندانه 

انجام می دهد و نوری است که خداوند به انسان می بخشد.
 دین: دین حق عبارت است از؛ آیینی که دارای عقاید درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهایی را 
مورد توصیه و تأکید قرار دهد که از ضمانت کافی برای صحت و اعتبار، برخوردار باشند. هر دینی 
دســت کم از دو بخش، تشکیل می گردد: 1.اصول دین: عقیده یا عقایدی که حکم پایه و اساس و 
ریشــه آن را دارد. 2. فروع دین: دستورهای عملی که متناســب با آن پایه یا پایه های عقیدتی و 

برخاسته از آن ها باشد.) مصباح یزدی، 1377: 28( 
معنویــت در نیروهای مســلح: بیداری فطرت، تهذیب نفس، آمادگــی و اقتدار معنوی کارکنان و 
ســرآمدی نیروهای مســلح در تعامل هم افزا در راســتای مجاهدت، تحکیم و رشد استعدادها و 



11

حساسیت نســبت به ارتباط کارکنان) با خود، دیگران خداوند( و کار برای خدا به منظور بالندگي 
هویت شخصی کارکنان و اعتبار سازمان در انجام مأموریت های محوله است«.

ادبیات نظری
معنویت و نیروهای مسلح

برخي از پژوهشــگران، پارادیم جدید پاســخگویي به چالش های آینــدۀ مدیریت را »معنویت« 
می دانند. آنان براین عقیده اند که »ارضاي نیازهاي متعالي کارکنان را می توان در الگوی مربوط به 
معنویت جستجو نمود. (Kennedy,2002) معنویت در محیط کار می تواند براي سازمان ها و اجتماع، 
انســانیت؛ حکمت، سخت کوشی و مسئولیت را به ارمغان آورد و این مهم ترین وظیفه ای است که 
ســازمان های کنوني با آن روبه رو هســتند. در این راســتا برای درک ارتباط معنویت با نیروهای 

مسلح وجوه تمایز نظامیگري در فرهنگ مادي با فرهنگ اسالمي موردتوجه قرار دارد8.
جدول)1( وجوه تمایز نظامیگري در فرهنگ مادي با فرهنگ اسالمي

ف
نظامیگري در فرهنگ اسالمىنظامیگري در فرهنگ مادىردی

1
نظامیان بــا معرفت و آگاهــی از برترین ارزش ها نظامیگري یعنی بی رحمی و خشونت؛

جانانه دفاع می کنند؛

2
اطاعــت بی چون وچــرا و بــدون آگاهی و 

معرفت؛
دفــاع به معنای به میدان آوردن جان و هســتی و 

سالمت و فداکاری است؛

3
مثل سالِح خود، یك موجود جامد، بی جان 

و بی انعطاف؛
دفاع براي واالترین ارزش های انسانی و الهی است؛

4
نظامــی »مجاهد« اســت و جهــاد یعنی تالش و ابزاری در دست صاحبان ثروت و قدرت؛

کوشش درراه ارزش های واال؛

5
مزدوري و فقط برای پول در میدان جنگ 

حاضر مي شوند؛
نمی میرند؛ این ها زندگان جاوید و منبع الهام اند؛

6
برای انســان بی دفاع و حریــم خانۀ مردم 

اعتبار و احترام قائل نیستند؛
راز پیروزی آنان ایمان با عمل صالح است؛

7

جــان آن ها مثل جان حیــوان تلف و هدر 
مي رود و هیچ افتخار و درخششی ندارند؛

عمل صالــح آنان ایســتادگي و مقاومت در مقابل 
تهدید دشمنان، تمرکز امکانات، بهره گیري از همۀ 
نیرو و اســتعداد خود، درهم آمیختن علم و عمل و 

ابتکار و شجاعت است؛

8
پذیرش وابســتگي، تحقیر و اهانت، ظلم و 

ذلت؛
مقابله با نفوذ و ســلطۀ بیگانگان و ایســتادگي در 

برابر دشمن؛

8. بیانات در مراسم مشترک دانشجویان دانشگاه هاي ارتش 1383/07/22 و مراسم در دانشکده افسري دانشگاه امام حسین، 04/09/1385

  ماهیت و عوامل تعالی معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
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9
توکل به خدا، بــاور و اعتماد به خود، به ملت و به نظامیگري وسیله اي براي قدرت طلبي.

نیروی جوانان؛

10
 نظامیگري دشمن داراي چهره اي زورمندانه،
 قدرت طلبانه و برخالف شــرافت و مفاهیم

انساني است.

افتخــار به نظامیگري، به جهاد فی ســبیل اهلل - با 
آماده بودن، با دانش، فن، تجربه و پیشــرفت های 

روزافزون؛

11

در ایــن نگــرش نظامیگــري بــا افزایش 
ســالح هاي کشــتارجمعی و ایجاد ناامني 

همراه است

نیروهاي مســلح پیش قــراوالن ملت بــراي دفاع 
از عدالــت، حقــوق مردم و مســتضعفان و حصن 
مســتحکم امنیت ملي و حافظ ارزش هاي اسالم و 

انقالب هستند؛

12
نیروهاي مسلح انســان هاي دین شعار، دین مدار، 
دین رفتار، آمادۀ دفاع، مایۀ امنیت و آرامش مردم 

و عامل قوام کشور هستند.
در جمهوري اسالمی  که نظام منادي عدل و معنویت و کشور آرمان گرا و پیشرو است، کار نظامیگري 
از پرهیزگاری و پاکدامنی، دینداری و معرفت دینی، تربیت معنوی و روحی و فکری جدایی ناپذیر 
اســت. 9نظامیگري با نیروی ایمان و عشق معنوی پدیدار مي گردد10؛ مفهومي که با پرهیزگاري و 

ضابطه گرایي همراه است و فرماندهان باید در عمل آن را به دیگران بیاموزند.11
 »...نظامیگــری در همۀ ارتش های جهان به معنای قدرت قهرآمیز اســت؛ منتها بســته به اینکه 
تعریف و هدف از قدرت چه باشــد، بار مثبت یا منفی معنا و مفهوم نظامیگری تفاوت می کند.«12 
از منظر امام خامنه اي )مدظله العالی( قدرت معنوي اســاس قدرت نظامي است. 13و »پیروزی، متعلق به 

چنین قدرت معنوی و اقتدار معنوی است.«14
از طرفی آمادگي دفاعی در برابر دشمن شامل آمادگی های مادی و معنوی است15 و محور اساسي 
آمادگي ها، »آمادگي معنوي« 16و »آمادگی روحی« برای دفاعی جانانه از اســالم و انقالب اســت 
که به عنوان باالترین فریضه  متوجه همۀ نیروهای مســلح اســت. 17از منظر فرماندهي معظم کل 
قوا، نیروی مســلح با اهداف خدایی از ســازمان های معنوی و الهی محسوب می گردد 18و معنویت 

9. بیانات در دانشگاه افسری امام علی )ع(، 1380/09/03
10.  بیانات در دیدار فرماندهان و رزمندگان عملیات بیت المقدس، 1378/03/03

11.  پیام به چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن در سپاه پاسداران، 1370/06/25
12.  بیانات مراسم تحلیف دانشجویان افسری ارتش در دانشگاه امام علی )ع(، 1382/10/04

13.  بیانات دیدار فرماندهان و گروهي از کارکنان »روز پاسدار«، 1378/08/22
14.  بیانات پس از بازدید از دستاوردهای نظامی نیروی هوایی سپاه، 1382/04/29

15.  بیانات سال 1381 در مراسم صبحگاه نیروی زمینی ارتش، ص: 111
16. بیانات در جمع بسیجیان به مناسبت هفتۀ بسیج، 1376/09/05

17. پیام به مجمع بزرگ فرماندهان سپاه و بسیج، 1368/06/26
18.  بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1378/06/24.
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نیروهای مسلح جمهوری اسالمی - یك امتیاز استثنایی در میان همۀ نیروهای مسلح است.19
تعریف مفهومي تعالی معنوي:

در تعریف مفهوم تعالی معنوي، قبل از همه، بایســتي به واکاوي مفهوم معنویت با در نظر گرفتن 
رابطه اجتناب ناپذیر تعالی معنوي با مأموریت نیروهای مسلح و زمینه های فرهنگي و اجتماعي که 

نمی توان به سادگی از آن عبور کرد؛ پرداخت.
مفهوم تعالی: »تعالی« به مفهوم بلند شــدن و برآمدن است )شرتوتی، 1361( تعال فعل امر است از 
تعالی یعنی بیا )صفی پوری، 1377( و اصل آن در موردی است که مردی در باال باشد و کسی را که 
در پایین اســت بخواند؛ پس گوید تعال و براثر کثرت اســتعمال معنی بیا به خود گرفته؛ بی آنکه 

موضع دعوت شونده موردتوجه باشد، پائین یا باال و یا مساوی ... )شرتوتی، 1361(.
مفهوم معنویت: »معنویت« از ماده »عني یعني، معني« اســت؛ یعني آنچه که از لفظ اراده شــده 
اســت. الفاظ و واژه ها دارای ظاهر و معنایي هستند و باطن الفاظ واقعیتي دارند که غیر از صورت 
ظاهر واژه ها است و لفظ، اشاره و عالمتی است که ذهن را متوجه آن حقیقت نماید. این کلمه در 
معاني دیگري ازجمله: »حقیقي، راست، اصلي، ذاتي، مطلق، باطني و روحاني« نیز به کار مي رود.

تعاریف معنویت: حضرت امام خمیني؛ )ره( معنویت را مجموعه صفات و اعمالي می داند که شــور و 
جاذبۀ قوي و شدید و درعین حال منطقي و صحیح را در انسان به وجود می آورد تا او را در سیر به 

سوي خداي یگانه و محبوب عالم به طور اعجاب آوری پیش ببرد .)امام خمیني،1373: ص 7(
حضــرت امام خامنه ای )مدظله العالــی(؛ معنویت را راز و نیاز با خدا، ارتباط دل ها با خدای متعال، هدف 
را خدا قرار دادن، فریب ظواهر را نخوردن، دل بستگی به زر و زیور دنیا و زخارف دنیا پیدا نکردن 

می دانند. 20در این تعریف جهت مقابل معنویت، غرق شدن در مادیات و دوری از خداست ...«21
بر این اساس وقتي از معنویت سخن مي گوییم، مقصودمان این است که همۀ این عالم مادي مثل 
الفاظ کلمات هســتند و یك باطن دارند که آن حق اســت و عاقل کســي است که از این پوستۀ 
ظاهر عبور نماید و به مغز و اصل برسد و با چشم عقل ببیند و باور کند که در وراي این جلوه هاي 

ظاهري و الفاظ، حقایقي وجود دارد.
تجزیه وتحلیل داده ها

یافته هاي پژوهش به شــرح ذیل استخراج شده و برای تجزیه  و تحلیل داده ها افزون بر استفاده از 
تحلیل محتوا از روش هاي آمار استنباطي نیز استفاده شده است.

گفتمان الهی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی در حوزۀ تعالی معنوی بر اســاس روش سه مرحله ای 
تحلیل گفتمان، اقدام گردید که نمونه آن در جدول )2( ارائه می شود.

19.  مراسم تحلیف و اعطای سردوشی در دانشکده ی افسری امام علی )ع(، 1387/07/28.
20.  سخنرانی در پایان مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران، 1370/06/27

21.  بیانات در دیدار کارگزاران حج، 1374/01/16

  ماهیت و عوامل تعالی معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
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گرایش و جهت گیری متنبرداشت از اصل متنشناسه

تحلیل تبیینی یا 
توجیهی

1

کیفیت بخشیدن به نیروهای انسانی. نیروهای انسانی 
را رها نکنید. نیروی انسانی، دائم احتیاج دارد به تدارک 
معنوی و پشــتیبانی معنوی. در گزینش زیردستان و 
انتصــاب مأموران، در درجه اول بــه ایمان آنها توجه 
کنید... )نه اینکه بقیه معیارها را ندیده بگیرید( ...ایمان 

شاخص اول تان باشد...

کیفیــت بخشــیدن و 
تــدارک معنوی نیروی 
انسانی و توجه به ایمان 

آنها.

عمق بخشــی 
نهادینگــی  و 
معنوی  توجه 
نیــروی  بــه 

انسانی

2

»برای یك نیروی مســلح، مهم ترین مسئله این است 
کــه از لحاظ دل و عزم و ایمــان و همچنین از لحاظ 
جســم و وجود خارجی، دارای تبحر و آمادگِی رزمی و 
ســازمانی و جسمانی باشد. ایمان و انگیزه و روحیه در 
کنار آموزش، سازمان دهی، ترتیب، نظم و امکانات، دو 

بال اساسی برای یك نیروی مسلح است.«

ایمان و انگیزه  و روحیه در 
کنار آموزش، سازمان دهی، 
نظــم و امکانــات دو بال 

اساسی نیروهای مسلح

و  ترویــج 
بخشی  تعالی 
و  معنویــت 
در  کیفیــت 

ن.م

3

»ما معتقد به انضباط آهنین، نظم منطقی، کار علمی، 
آموزش به روز و ســالح در حّد ممکــن برای نیروهای 
مسلّح خود هستیم؛ اما همۀ این ها را درکنار تقوا، توّکل 
و دلدادگــی به آرمان ها و مردم معتبر می دانیم. الگوی 
ما« مالك اشتر است؛ برترین سردار بلندپایۀ جنگهای 

پُرماجرای امیرالمؤمنین؛ شجاع ترین مرد عرب.

لــزوم نظــم و انضباط 
آهنیــن و منطقی، کار 
به روز،  آمــوزش  علمی، 
ســالح در حــد ممکن 
در کنــار تقــوا، توکل و 

دلدادگی به آرمان ها

و  ترویــج 
بخشی  تعالی 
در  معنویــت 
امکانات  کنار 

ن.م

4

»حفظ آمادگی های گوناگــون به ویژه آمادگی روحی 
بــرای دفاعــی جانانه از اســالم و انقــالب، باالترین 
فریضه ای اســت که امروز متوجه شما و همه نیروهای 
مســلح است. سپاه و بسیج و ارتش باید این آمادگی را 
در حد اعلی حفظ کنند و نگذارند اندک فتوری در عزم 

و اراده مردانه آنان پدید آید«.

روحی  آمادگی  حفــظ 
بــرای دفاع از اســالم 
فریضه ن.م  انقــالب  و 

است.

نهادینه سازی 
و تعالی بخشی 

آمادگی ها

5

»وقتی نیروهای مســلّح ما در عملیات بیت المقدس با 
تدبیر، روشن بینی، ارادۀ برخاســته از ایمان، توّکل به 
خدا، استفادۀ از همۀ امکانات و با تکیه به نیروی خود 
و اعتماد به خدای متعال حرکتشــان را شروع کردند، 
هیچ کس در دنیا باور نمی کرد این ها بتوانند خرمشهر 

را آزاد کنند؛ اما توانستند.

روشــن بینی،  تدبیــر، 
ارادۀ برخاسته از ایمان، 
توّکل به خدا، استفاد از 
همۀ امکانات و با تکیه 
به نیروی خود و اعتماد 
عامل  متعال  خدای  به 

پیروزی

تـــرویـــج و 
برتری ســازی 
عوامل پیروزی



15

جدول )3( مؤلفه ها و شاخص های تعالی معنوی در تحلیل محتوای گفتمان الهی امام خامنه ای )مدظله العالی(

شاخص هامؤلفه

ت
نی

اخالص -انگیزۀ عمیق معنوی - احســاس حضور در محضــر خداوند - انس با قرآن و تدبّر در 
آیات بّینات آن و دعا و تضّرع و توّســل- ذکر و یاد خدا، اســتمداد از خدا براي تقویت ایمان - 
پرهیز از موارد شبهه - پرهیز از لقمه های شبهه ناک - تدبر و تأمل در میهماني عظیم الهي ماه 
رمضان - اراده، خودســازی - طهارت دل و طهارت عمل- توجه به دوربین هاي مخفي الهي و 

ماندگاري آثار اعمال.

ت دینی
معرف

معرفت روشن، حرکت برخاسته از معرفت، به کار انداختن روح خردمندی و آن وقت جهان بینی 
روشــن و شفاف نسبت به همۀ پدیده های عالم - شناخت نسبت به این عالم، نسبت به انسان، 
نســبت به مسئولیت، نسبت به مســیر و راه و هدف - علم و تفکر و روح خردمندی - معرفت  
به  اســالم  - معرفت  به  اهل بیت  - معرفت به حق امامت و والیت و شــجاعت، - معرفت و عشق 
به حســین )ع(- شناخت وظایف و مسئولیت ها - شناخت احکام الهی - معرفت به کلمات نبّی 
اکرم و ائّمه علیهم السالم  - معرفت  به  نماز و عمل به آن  - معرفت به کرامت انسان  - معرفت  به  

حقارت خویش و عظمت و عزت حق تعالی  - نگرش توحیدی.

ایمان

ایمان به خدای ال شریك له و ایمان به نبوت ها و ایمان به حقایق و ایمان به قیامت - تعبد در 
مقابل فرمان الهی ، ایمان به وعدۀ الهی- ایمان به آنچه که خدای متعال برای بشر در دستورهای 
تشــریعی خود به  وسیلۀ انبیاء فرســتاده است - ایمان به درستی راه خود- تجلی خواص ایمان: 
خوف را همراه رجاء حتماً به دل ها بدمید؛ و خوف را بیشــتر - اعتماد و توکل به خدا -اعتقاد 
عمیق به راســت بودن وعده هاي الهي - شادابی ناشی از ایمان، ایمان به ارادۀ انسانی  ایمان  به  
اسالم ، ایمان به غیب، یعنی ماورای دنیای احساسات ما و معادالت و محاسبات بشری،  استحکام 
ایمان ، ایمان به معنویت - ایمان  به  هویت ملی و تاریخی خود - اســت. ایماِن به دین، ایماِن به 
نظام، ایماِن به مردم، ایماِن به آینده، ایماِن به خود، ایماِن به استقالل کشور و ایماِن به وحدت 
ملی و ایمانی که در هیچ بخشــی برافروزندۀ آتش های تعصب فرقه ای نباشــد ایمان به معارف 

نبوی  ایمان  به  ارزش شهادت و منزلت شهید.

  ماهیت و عوامل تعالی معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
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رفتار

تهذیــب و تزکیه نفس - مســئولیت پذیري - محبت و عواطف معنــوی، کنش معنوی - ظلم 
نکنیم - با محبت و تمرین، مکارم و سجایاي اخالقي را براي خود فراهم کنید- اخالق اسالمي: 
توبــه/ صداقت / صبر / ارتقا و تحکیم ارزش های اخالقي  /اســتغفار و انابه - فریضۀ پرظرفیت 
حج - ترک محرمات و انجام واجبات –توســل به ائمه- تقوا -دائماً مراقب گفتار، رفتار و پندار 
خود باشــید - عفت و پاکدامني - تهجد و شــب زنده داری - استقامت بورزید - انس با قرآن – 

تعهد - مردمي بودن -نظم و انضباط -روح امید- معیشت – زندگی پاکیزه.

کارکردهای سازمانی

بصیرت دینی: دشمن شناســی، دشمن ســتیزی، مقاومت در برابر دشــمن، استکبارستیزی – 
وجدان کاری- توســعۀ کار جهادی علمی – التزام عملی به والیت فقیه - ارتقای دانش حرفه ای 
– پیشرفت تعاون و مشــارکت و کارگروهی- وارد نشدن به دستجات سیاسی - خدمت گزاری 
به مردم- مجاهدت در راه خدا - نهادینـــه کـردن فرهنگ نماز- افتخار به نظامیگری- تقویت 
و تحکیم فرهنگ ایثار و شــهادت – مقاومت و پایداری – ایثار و فداکاری – تحکیم و توســعۀ 
انضبــاط معنوی – ارتقای کیفیــت آموزش و تربیت نظامی – امربه معــروف و نهی از منکر - 
فداکاری و آمادگی برای مبارزه – مراقبت و آسیب شناسی – محبت و هدایت – تکریم کارکنان، 

مشارکت و تعاون.

آثار و پیامدها

آرامش درونی و اطمینان قلبی - ارتقای کارآمدي و کســب افتخارات - جهت بخشــي الهي به 
فلســفه وجودی نیروهای مسلح - تحکیم و توســعه اقتدار نیروهاي مسلح - وحدت، محبت و 
همدلي بین نیروهاي مسلح- بازدارندگي - پیروزی و پیشرفت - تولید انگیزه و آمادگی مقابله با 
دشمن - نصرت الهي و امدادهاي غیبي در پرتو معنویت- وصول به حیات طیبه و فتوح معنوی 
از مسیر زندگی دنیایی - توسعه اسالم ناب، اسالم معنوی - توسعه استقرار عدالت - ایفای نقش 

الگویی برای ارتش های جهان اسالم.

تعریف معنویت در نیروی مسلح جمهوری اسالمی ایران
معنویت ســازماني در نیروهای مسلح، راهبرد و مسیري ســازماني به سوي تعالی معنویت است 
که تالش های نظام فرماندهی و ســازمان براي ایجاد و تعالی معنویت کارکنان در نیروهای مسلح 
در راســتای تحقق اهداف و ارتقای کارآمدی و توانایی های ســازماني را دربرمی گیرد. بر اســاس 
موقعیت کالبدي مؤلفه ها و شاخص های عیني مطرح شده در حوزۀ نیروهای مسلح؛ تعالی معنوي 
رشــد و پیشرفتی اســت که در »شــناخت و معرفت ایمانی«، »محبت و عواطف«، »کنش ها« و 
»کارکردها« متجلي می گردد. ازاین رو، در یك تحلیل، می توان شــناخت و معرفت ایمانی، محبت 
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و عواطــف معنوي، کنش و رفتار دینــی و کارکردها و ثمرات را به عنوان چهار مؤلفه اصلي تعالی 
معنوي دانست که شــاخص های کلي باورهای معنوي، احساسات مثبت و منفي، عبادت، اخالق، 
حس حمایت در ارتباط با خداوند را دربرمی گیرند. با توجه به مفاهیم یادشده و ماهیت معنویت 

»معنویت در نیروهای مسلح« برحسب ویژگی ها و محتوا تعریف می شود:
معنویت در نیروهای مسلح: »اعمال مدیریت و رهبری برای بیداری فطرت، تهذیب نفس، آمادگی 
و اقتدار معنوی کارکنان و ســرآمدی نیروهای مســلح در تعامل هم افزا برای مجاهدت، تحکیم و 
رشــد استعدادها و حساسیت نســبت به ارتباط کارکنان )با خود، دیگران، و خداوند( و کار برای 
خدا به منظور بالندگي هویت شخصی کارکنان و کارآمدی سازمان در انجام مأموریت های محوله 

درشأن ملت حزب اهلل و الگو برای ارتش های کشورهای اسالمی است«.
هــر یك از ارتباطات کارکنان در ایجاد فضاي معنوي و روحانی مؤثرند و دارای نتایج و پیامدهای 
مختلفی می تواند باشد. کارکردها و پیامدهای ارتباط با خدا و احساس »»عالم محضر خداست«. ما 
اآلن در محضر خدا هستیم و خدای متعال به زوایای فکر و ذهن ما واقف است«22 و ظهور عنایات 
الهی در انجام امور و کارســازمانی و به تبع آن احساس نظارت  الهی ، احساس مسئولیت در مقابل 
خدا و انگیزه ی ایمانی،23 و داشــتن کارآمدی بسیار اساسی است. این رویکرد به معنی روحیات و 
باورهای خدایی اســت و منظور از معنویت به طورکلی معرفت و ایمان به ارزش های واالی اسالمی 
و انسانی است که با مأموریت های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ارتباط مستقیم و عمیق دارد.

ساخت مفهومی تعالی معنوی در نیروهای مسلح
بر اســاس ادبیات نظری؛ تعالی معنوی حالتی باطنی و روحانی با جاذبه قوی و شــدید درحرکت 
تکاملی انســان است که هر کاری را با قصد قرب الهی و کســب رضای خداوند خردمندانه انجام 
می دهد و نوری است که خداوند به انسان می بخشد. تعالی معنوی در معارف اسالم به یك حرکت 
تکاملی همه جانبــه که در آن بعد اعتقادی و معنوی  اصالت دارد، بازمی گردد و نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران برای رشد و تکامل انســانی و تربیت مجاهد فی سبیل اهلل، باید به ابعاد 
معنوی و روحانی توجه مســتمر نماید و با برنامه ریزی مؤثر در گام نخست موانع راه تعالی معنوی 
کارکنان به سوی خدا را از سر راه بردارد؛ مانند سبك زندگی غربی، فقر مادی و تخفیف شخصیت؛ 
به عبارت دیگر تعالی معنوی کارکنان، هدف و وظیفۀ اصلی نظام اسالمی است، اما به   واسطۀ وجود 
موانعــی مانند فقدان عدالت اجتماعی؛ این هدف تحقق نمی یابد مگر آنکه ســازمان ها و از جمله 
نیروهای مســلح با دور کردن موانع، به طور موازی در در راســتای تعالی معنوی نیروهای مســلح 

برنامه ریزی  کنند.

22. بیانات سال 1369 در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام ... ص: 323
23. بیانات سال 1379 در دیدار اعضای شورای تأمین استانها ... ص: 161
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در سطح نیروی مسلح تعالی معنوی ناظر بر سطح مطلوبی از تحقق موارد زیر است:
نگرش توحیدی و داشتن اخالص، اطمینان و آرامش قلبی،	 
اطاعت والیی و هم افزایی نظام فرماندهی در تعالی معنوی و ایفای نقش الگویی،	 
احساس حضور در محضر خداوند و نظارت الهی،	 
معرفت ایمانی و استداللی و داشتن ارتباط فرد با خود، دیگران و خداوند،	 
تجلی نور ایمان، نور اســالم، نور محبت و نور دلســوزی برای انســان و انسانیت، نور دیدن و 	 

شناختن ظلم و زشت شمردن ظالم،
اخالق و رعایت حدود الهی و حقوق دیگران،	 

 احساس هویت، باارزش بودن، اعتبار، رضایتمندي، خرسندي، احترام، 	
تهذیب و تزکیه نفس و تربیت نظامی مبتنی بر دین،	 

 دارای کار و زندگی پاکیزه، هدفمند، جهت دار و معنادار، 	
خردورزی و فراگیری دانش کاربردی،	 
بیداری و بصیرت دینی،	 
پایداری در اصول و مقاومت در مقابل دشمن،	 
آمادگی همه جانبه و جهاد در راه خدا،	 
مراقبت و مقابله با عوامل سایش و ضد معنویت،	 

این صفات و اعمال طي یك فرایند پویای تربیتی با بیداری فطرت، فضا و سبك زندگی اسالمی و 
هماهنگ شناختي، عاطفي، کنشي و پیامدي تحت مدیریت و رهبری خردمندانه حاصل می شود.

بررسي تأثیر عوامل مختلف بر تعالی معنوی نیروهای مسلح

جدول )4(: میزان تأثیر عوامل مختلف بر تعالی معنوی نیروهای مسلح ج.ا.ا.
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1
کار علمی جهادی در کســب 
و  نو  فناوری هــای  و  دانــش 

تولیدات پیشرفته دفاعی
37110094/92/562/56008/76
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2

و  اخــالص  تــوکل،  تقــوا، 
دل دادگــی بــه آرمان هــای 
انقــالب و رابطــۀ تنگاتنِگ با 

مردم

37200094/95/10008/84

3
معنویــت فرماندهي و رهبري 
ولي امر مسلمین و الگوپذیری 

فرماندهان
38100097/42/560008/92

4

اعتال ترویج و تحکیم فرهنگ 
شــهادت  جهــاد،  ایثــار، 
و تفکر بســیجی در جامعه و 
نهادینه ساختن آن در اندیشه، 
بــاور، منش و رفتــار مردم و 

مسئوالن

271110069/228/22/56008/0

5

کار پرحجم و باکیفیت همراه 
بــا اخــالص در بخش هــای 
رعایت  بــا  مســلح  نیروهای 
موازیــن شــرعی و قانونی در 

کلیۀ اقدامات

251400064/135/90007/92

6

تقویت و ترویج روحیۀ ایثار و 
شــهادت با یاد دفاع مقدس و 
الهــام از درس ها و عبرت های 

قیام عاشورا

30900076/923/00008/30

7

اعتــال و عمق بخشــیدن به 
معرفــت و بصیــرت دینی و 
قرآنی و تحکیم فکری و عملی 
ارزش هــای انقالب اســالمی 
و مقابلــه با تهاجــم فرهنگی 

بیگانه

291000074/325/60008/23
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8

زنــده و نمایان نگاهداشــتن 
اندیشــه ها و فتــاوی حضرت 
امام خمینی )ره( و برجســته 
کــردن نقــش آن به عنــوان 
در  اساســی  معیــار  یــك 
و  سیاســت گذاری ها  تمــام 

برنامه ریزی ها

35400089/710/20008/69

9

هدف گــذاری و برنامه ریــزی 
از فرصت ها مانند  در استفاده 
قوت جوانی-  و  نشاط  فرصت 
ماه رجب، شــعبان و رمضان- 
لیله القدر شب سلم و سالمت 

معنوی- اعیاد اسالمی

231320058/933/35/1007/46

10

فضاهای  و  محیط  سالم سازی 
کار، رشــد آگاهی ها و فضایل 
اخالقــی و اهتمام بــه امر به  
معــروف و نهــی از منکــر و 
زدودن  علل  و عوامل  سایش و 

ضد معنویت

241500061/538/50007/84

11

تحقق  قسط  و عدل  و اهتمام 
به ســطح معیشــت و منزلت 
همه  در  عادالنــه  به صــورت 

نیروهاي مسلح

32700082/018/00008/46

12

تقویــت قانون گرایی، انضباط 
کاری،  وجــدان  اجتماعــی، 
کار  روحیــۀ  خودبــاوری، 
درســتکاری،  ابتکار،  گروهی، 
قناعــت، پرهیز از اســراف و 
اهتمام بــه ارتقای کیفیت در 

کار

28920071/823/05/1008/0
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13

اســالمي،  ارزش هاي  از  دفاع 
عمــل به ارزش هــا، اخالق و 
از  تقواي اســالمي و اجتناب 

گناهان

32700082/018/00008/46

14

مقابله با جریانات انحرافی در 
حوزۀ دین و زدودن خرافات و 

موهومات
201630051/341/07/7007/30

15

مــدیـریـــت مـعـنـویـــت، 
والیــت  و  شـــایسته ساالری 
معنوی مردان خدا و حکومت 
بر دل ها با تدبیر و بااحســاس 

تکلیف خدایی

36300092/37/70008/76

16

ارتقای هویت علمی و کیفیت 
آموزش و تربیت نظامی مبتنی 
بر ارزش ها و متناسب با سمت 
و سوی مقابله با تهدیدات نرم

30720076/918/05/1008/15

17

معرفت به حق امامت و والیت 
و شجاعت، فداکاری و آمادگی 

برای مبارزه
31800079/520/50008/38

18

وحدت، محبت و همدلي بین 
نیروهاي مسلح - سازمان های 
نیروهــای مســلح همچــون 
پاره هــای تن یکدیگــر رفتار 

کنند

261210066/730/82/7007/92
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در  مســئوالن  عملکــرد 
اجــرای قوانیــن، در صداقت 
و پاک دامنــی، در تــالش و 
میان  به  در  خستگی ناپذیری، 
آوردن ابتکارهــای خــالق و 
کارســاز، در الگو قــرار دادن 
انســان های برجسته و نمونه، 
انســان های  در طــرد کردن 
به  مخلصانۀ  ایمان  با  فاســد، 

خدا

34410087/110/22/7008/53

20

عبادت و انس باخدا و استفاده 
پنج گانه،  نمازهای  ظرفیت  از 
تالوت و ترویج قــرآن کریم، 
مساجد، دعا و توسل بامعرفت، 
نهج البالغه،  سجادیه،  صحیفۀ 
حج، سرچشمۀ جوشان تقوی 
و معنویــت و غیــر آن، برای 

تداوم طهارت و نورانیت

33600084/615/30008/53

574159130077/9320/371/67008/27مجموع

در جدول یادشــده؛77/93 درصد از پاســخگویان میزان تأثیر عوامل مختلف را بر تعالی معنوی، 
در حــد خیلي زیاد، 20/37 درصد در حد زیاد، 1/67 درصد در حد کم عنوان نموده اند. میانگین 
کل آرای پاســخگویان 8/27 )از 9 نمره( اســت که بیانگر میزان تأثیر کلي عوامل مختلف از دید 

پاسخگویان، در خیلي زیاد است.
به منظور بررســی تأثیر عوامل بر تحکیم و رشد تعالی معنوی، میانگین ارزش عددي 20 شاخص 
مربوطه برای هر یك از پاسخگویان محاسبه و سپس از آزمون t یك نمونه  برای آزمودن فرض ها 
اســتفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول زیر درج شده است که با توجه به سطوح معني دار 
به دســت آمده براي هر یك از عوامل، با 99 درصــد اطمینان مي توان گفت تك تك این عوامل اثر 
معني داري بر تعالی معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران دارند. البته با توجه به ترتیبی 
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بودن مقیاس اندازه گیری شــاخص ها و به منظور اطمینان از نتایج آزمون هاي t انجام شــده، این 
آزمون ها با استفاده از آزمون عالمت نیز موردبررسی واقع و نتایج حاصله را مورد تأیید قراردادند.

جدول )5(: نتایج آزمون t یک نمونه  در بررسي میزان تأثیر عوامل مختلف بر تعالی معنوی

سطح 
معنی دار
)Sig.(

مقدار
t آماره

خطای
معیار 

میانگین

انحراف 
معیار

ن
میانگی

تعداد نمونه

عوامل

ف
ردی

0/000 7/20 0/356 1/982 8/76 39 کار علمی جهادی در کسب دانش و فناوری های نو و ... 1

0/000 6/23 0/391 2/213 8/84 39 تقوا، توکل، اخالص و دلدادگی به آرمان های انقالب و... 2

0/000 5/49 0/339 1/950 8/92 39 معنویت فرماندهي و رهبري ولي امر مسلمین و الگو ... 3

0/000 6/12 0/358 2/023 8/0 39 اعتالء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و ... 4

0/000 55/4 376/0 162/2 7/92 39 کار پرحجم و باکیفیت همراه با اخالص ... 5

0/000 90/6 344/0 947/1 8/30 39 تقویت و ترویج روحیۀ ایثار و شهادت ... 6

0/000 47/6 325/0 870/1 8/23 39 اعتال و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و... 7

0/000 6/24 0/347 1/995 8/69 39 زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه های حضرت امام ... 8

0/000 5/04 0/382 2/194 7/46 39 هدف گذاری و برنامه ریزی در استفاده از فرصت ها ... 9

0/000 5/49 0/367 2/108 7/84 39 سالم سازی محیط و فضاهای کار، رشد آگاهی ها و ... 10

0/000 12/31 0/262 1/506 8/46 39 تحقق  قسط  و عدل  و اهتمام به سطح معیشت و منزلت... 11

0/000 7/31 0/346 1/959 8/0 39 تقویت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، ... 12

0/000 17/26 0/223 1/260 8/46 39 دفاع از ارزش هاي اسالمي، عمل به ارزش ها، اخالق ... 13

0/000 8/86 0/282 1/620 7/30 39 مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و ... 14

0/000 9/04 0/287 1/646 8/76 39 مدیریت معنویت، شایسته ساالری و والیت معنوی ... 15

0/000 9/47 0/293 1/682 8/15 38 ارتقای هویت علمی و کیفیت آموزش و تربیت نظامی ... 16

0/000 9/02 0/348 1/997 8/38 39 معرفت به حق امامت و والیت و شجاعت، فداکاری و ... 17

0/000 6/82 0/313 1/800 7/92 39 وحدت، محبت و همدلي بین نیروهاي مسلح - ... 18

0/000 5/66 0/399 2/292 8/53 39 عملکرد مسئوالن در اجرای قوانین، در صداقت و ... 19

0/000 8/59 0/270 1/550 8/53 39 عبادت و انس با خدا و استفاده از ظرفیت نمازها ... 20

  ماهیت و عوامل تعالی معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
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اولویت  عوامل مؤثر ازنظر میزان تأثیر بر تعالی معنوی

جدول )6(: اولویت عوامل ازنظر میزان تأثیر بر تعالی معنوی با توجه به میانگین های حاصله

ت
وی

اول

میانگینعامل برتر تعالی معنوی در نیروهای مسلح

8/92معنویت فرماندهي و رهبري ولي امر مسلمین و الگوپذیری فرماندهان1

8/84تقوا، توکل، اخالص و دلدادگی به آرمان های انقالب و رابطۀ تنگاتنِگ با مردم،2

3
مدیریت معنویت، شایسته ســاالری و والیــت معنوی مردان خدا و حکومت بر 

دل ها با تدبیر و بااحساس تکلیف خدایی
8/76

8/76کار علمی جهادی در کسب دانش و فناوری های نو و تولیدات پیشرفته دفاعی4

5
زنده و نمایان نگاه داشــتن اندیشــه ها و فتاوی حضرت امــام خمینی )ره( و 
برجســته کردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسی در تمام سیاست گذاری ها 

و برنامه ریزی ها
8/69

6

عملکرد مســئوالن در اجــرای قوانین، در صداقــت و پاک دامنی، در تالش و 
خســتگی ناپذیری، در به میان آوردن ابتکارهای خالق و کارساز، در الگو قرار 
دادن انســان های برجســته و نمونه، در طرد کردن انسان های فاسد- با ایمان 

مخلصانۀ  به خدا

8/53

7
عبــادت و انس با خدا و اســتفاده از ظرفیت نمازهای پنج گانه، تالوت و ترویج 
قرآن کریم، مساجد، دعا و توسل با معرفت، صحیفۀ سجادیه، نهج البالغه، حج، 

سرچشمۀ جوشان تقوی و معنویت و غیر آن، برای تداوم طهارت و نورانیت
8/53

8
تحقق  قســط  و عدل  و اهتمام به سطح معیشت و منزلت به صورت عادالنه در 

همۀ نیروهاي مسلح
8/46

9
دفاع از ارزش هاي اسالمي، عمل به ارزش ها، اخالق و تقواي اسالمي و اجتناب 

از گناهان
8/46

8/38معرفت به حق امامت و والیت و شجاعت، فداکاری و آمادگی برای مبارزه10

11
تقویت و ترویج روحیۀ ایثار و شــهادت با یاد دفاع مقدس و الهام از درس ها و 

عبرت های قیام عاشورا
8/30
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12
اعتال و عمق بخشــیدن به معرفت و بصیــرت دینی و قرآنی و تحکیم فکری و 

8/23عملی ارزش های انقالب اسالمی و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه

13
ارتقــای هویت علمی و کیفیت آموزش و تربیــت نظامی مبتنی بر ارزش ها و 

8/15متناسب با سمت وسوی مقابله با تهدیدات نرم

14
اعتال، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و 

8/0نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئوالن

15
تقویت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجــدان کاری، خودباوری، روحیۀ کار 
گروهی، ابتکار، درســتکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقا کیفیت 

در کار.
8/0

16
کار پر حجــم و با کیفیــت و بااخالص در بخش های نیروهای مســلح با رعایت 

7/92موازین شرعی و قانونی در کلیه اقدامات

17
وحدت، محبت و همدلي بین نیروهاي مســلح - سازمان های نیروهای مسلح 

7/92همچون پاره های تن یکدیگر رفتار کنند.

18
سالم ســازی محیط و فضاهای کار، رشد آگاهی ها و فضایل اخالقی و اهتمام به 

7/84امربه معروف و نهی از منکر و زدودن  علل  و عوامل  سایش و ضد معنویت

19
هدف گذاری و برنامه ریزی در اســتفاده از فرصت ها مانند فرصت نشاط و قوت 
جوانی- ماه رجب، شــعبان و رمضان- لیلۀالقدر شــب سلم و سالمت معنوی- 

اعیاد اسالمی
7/46

7/30مقابله با جریانات انحرافی در حوزۀ دین و زدودن خرافات و موهومات.20

نتیجه گیری
هدف این پژوهش ارائه عوامل مؤثر بر تعالی معنوی نیروهای مســلح براســاس گفتمان حضرت 
امام خامنه ای )مدظله العالی( است، در این راستا، برمبنای اطالعات حاصله از بررسي بیانات و مکتوبات 
فرماندهی معظم کل قوا برخی از مهم ترین موضوعات قابل استنباط که تعالی معنوی را تحت تأثیر 

قرار می دهند، مورد توجه قرار گرفت.
بدون تردید معنویت براي نیروهای مســلح جمهوری اسالمی اصلی حیاتی است و دراین باره تدابیر 
و رویکردهــای عملی و نظری والیت فقیه و الگو پذیری نیروهای مســلح بهترین راهبرد در تحکیم 
و تعالی معنوی و تأثیر اساســی بر امنیت را رقم زده اســت. بر این اســاس در این مطالعه مرجع 
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مورداستفاده؛ گفتمان در دسترس مقام معظم رهبري انتخاب گردید و بر اساس داده های مستخرجه 
به تجزیه وتحلیل عوامل پرداخته شــد. ازنظر این مطالعه »معنویت« توجه و اهتمام به باطِن تعالیم 
و آموزه های نظری و عملی دین اســت. معنویت توجه به باطن و غیب هســتی و پیراستن نفس از 
تعلق مادیات و آراستن آن به روحانیت احکام و دستورهای مبین اسالم است و در پرتو توجه و تدبر 
خالصانه، طهارت و مجاهدت محقق مي شود. بر این اساس، معنویت بر دو پایۀ معرفت و ایمان استوار 
اســت که در آن، بحث »حقیقت« و »عمل به تکلیف« اصالت دارد. در این رویکرد معنویت ارتباط 
مســتقیم و پیوســتگی تنگاتنگی با نظریه »والیت مطلقه فقیه« دارد. امری معنوی که » آرامش«  و 
» اطمینان« به عنوان جوهره » امنیت واقعي« را در برمی گیرد. در این مطالعه تعالی معنوی به معني 
آمادگی معنوی مؤثر در کارامدي نیروهای مسلح تحت تدابیر و فرمان های فرماندهی معظم کل قوا 
در مقابله با تهدیدات نرم و سخت محیط ملي و فراملي است. درواقع تعالی معنوی نیروهای مسلح، 
پیامد معنویت نظام فرماندهی و مدیریت و رهبری نرم افزاري، با ایجاد بستر و فضای رشد و پیشرفت 
روحی، هویت فردی و سازمانی کارکنان نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر و فرمان های فرماندهی 
کل قواست. فرایندی برای تکریم، تعالی بصیرت و هویت دینی، آرامش و امید کارکنان، ارزشمندی 
کار، کوشش و خدمت گزاری بی توقع و بدون منت و اعتالی قابلیت های هم افزای سازمان در خدمت 
به امنیت نظامی جمهوری اسالمی است. تعالی معنویت در نیروهای مسلح پیوندی معنادار بین دین 
با ابعاد وجودي انسان و ارتباطات او با خود، خداوند و دیگران، برقرار می کند و در پرتو این ارتباطات 
انسان می تواند قابلیت جذب عنایات الهی، تجربه های معنوي، امداد نیروهای غیبی، احساس نظارت 

الهی اتصال به منبع الیزال الهی و مانند آن را دریابد.
بر اســاس نتایج حاصله، از 20 عامل برتر مؤثر در تعالی معنوی نیروهای مســلح 13 عامل دارای 
اولویت گردیده اند که عامل معنویت فرماندهي و رهبري ولي امر مسلمین و الگوپذیری فرماندهان 
»در صدر اولویت ها قرارگرفته است، این عامل همراه با سایر عوامل می تواند در تداوم و رشد تعالی 

معنوی نیروهای مسلح نقشی برتر داشته باشد.«
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