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چكیذٌ
جسؽیَ ك جضهیم زٍگُام اظیؼ ك ُيچٍیً جْاریف ىعحهف ارائَ قغق از ىضیي زٍگُام
ةَکارگیؼم
آیٍغق صکایث از آف دارٌغ کَ کكّرُام ىِازو در اكنیً ىّج جِازو ظّد ،ةا 
جـهیضات ك اىکاٌات گٌّاگّف ةَ ىٍُّر کـب ك صفٍ ةؼجؼم ُّایی ،ؿْی در ٌاةّدم صغاکذؼ
جسِیؽات پغافٍغم کكّر ُغؼ را ظّاٍُغ ٌيّد جا در اداىَ ٌتؼدٌ ،یؼكُام ؿٌضی ك ُّایی
ةحّاٌٍغ ةغكف ُیچگٌَّ جِغیغم اُغاؼ ظّد را دٌتاؿ ٌيّدق ك ةَ پیؼكزم دؿث یاةٍغ .در چٍیً
قؼایٌی ويً اؿحعؼاج ٌیازىٍغمُا ك جأىیً جسِیؽات پغافٍغ ُّاییٌ ،لف ركاةي فؼىاٌغُی
ةَ ىٍُّر دؿثیاةی ةَ كصغت جالش ك ةَکارگیؼم ةِحؼ اىکاٌات ىّزّد در ؿٌش کكّر
زيِّرم اؿالىی ایؼاف زِث رؿیغف ةَ ىّفلیث در ىأىّریثُام ایً ّؼمَ ٌیؽ دارام
زایگاق كیژقام اؿث ،نػا ىضلق ؿْی دارد جا ةا ارائَ جْؼیفی از فؼىاٌغُی ك اٌّاع آف ٌـتث ةَ
ةؼرؿی جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی
ایؼاف کَ ُغؼ امهی ایً پژكُف ىی ةاقغ ةپؼدازد .در ایً راؿحا از زاىَْ ىٌانَْ کَ قاىم
اؿٍاد ك ىغارؾ ك ماصبٌُؼاف ىؼجتي ةا ىّوّع ىیةاقٍغ ك صسو ٌيٌَّ کَ ةَمّرت ُغفيٍغ
ؿادق جْییً گؼدیغقاٌغ ،در ظنّص "جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی" ةَ ٍّّاف یک ىحغیؼ ىـحلم
کالف ك "ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف" ةَ ٍّّاف یک ىحغیؼ
جاةِ ،جضلیلی از ٌّع کارةؼدم ةا ركش جّمیفی ك ركیکؼد کیفی ةا ركشُام ىیغاٌی (ىناصتَ
ك پؼؿفٌاىَ) ك کحاةعاٌَام (اؿٍاد ،ىغارؾ ك ؿایثُام ایٍحؼٌحی) مّرتپػیؼفحَ ك ٌحایر
صامهَ ةَ ركش آىیعحَ (کيی/کیفی) ىّرد جسؽیَ ك جضهیم ك جتییً كؼار گؼفحَ اؿث.

ياشٌَای کلیذی
كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجو االٌتیاء(ص) آزا ،كصغت فؼىاٌغُی ،اٌّاع فؼىاٌغُی ،جّاف رزىی.

 - 1کارقٍاؿی ارقغ ىغیؼیث دفاّیbehrooztaslimikar@gmail.com .
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مقذمٍ

ةَدالیم ىعحهف ىٍسيهَ ىّكْیث ؿیاؿی ك راُتؼدم در
کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف 
ىٌٍلَ ك زِاف ،دارا ةّدف ىٍاةِ زیؼزىیٍی فؼاكاف قاىم ذظائؼ ٌفث ،گاز ك دیگؼ ىٍاةِ
ىّزّد ك از ُيَ ىِوجؼ ،صکّىث ىـحلم ،آزاد ك اؿالىی کَ از ٌُؼ ؿایؼ کكّرُام
ىٌٍلَ ك فؼاىٌٍلَام ةؽرگجؼیً ظٌؼ در ؿؼىكق گؼفحً کكّرُام دیگؼ زِاف ىی-
جّاٌغ ةاقغُ ،يّارق در ىْؼض جِغیغ دقيٍاف كؼار دارد .کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف
پؾ از اٌلالب اؿالىی ةَ ٍّّاف یک ركیب در ةؼاةؼ اةؼكغرتُام دٌیا ك ٌلف ىِو ك
ادؼگػار ایً کكّر د ر ىٌٍلَ ُيیكَ ىّرد جّزَ ةّدق ك از ًؼؼ دیگؼ جاریط داةث کؼدق
ُيّارق کكّرُام كغرجيٍغم ُيچّف آىؼیکا کَ ظّد را صاکو زِاف ىیپٍغارد در
مّرت ّغـ جّفیق در ؿیاؿثُام کالٌكاف ّهی انعنّص در ىٌٍلَ زٍّبغؼب آؿیا
ىحّؿم ةَ زٍگ ظّاٍُغ قغ.
از آٌسایی کَ ىضیي زٍگُام آیٍغق ةا جِازو آفٍغم ك ةَکارگیؼم جسِیؽات ك اىکاٌات
ىعحهف ةَ ىٍُّر کـب ةؼجؼم ُّایی ك ٌاةّدم صغاکذؼم جسِیؽات پغافٍغم کكّر
ُغؼ در اكنیً ىّج جِازو آغاز ظّاُغ قغ ،نػا ٌلف كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجواألٌتیاء
(ص) آزا ةَ ٍّّاف ىحّنی صفاَث ك میاٌث از صؼیو فىایی کكّر زيِّرم اؿالىی
ایؼاف ةغیِ ك غیؼكاةم اٌکار ظّاُغ ةّد .زام قکی ٌیـث کَ ىّفلیث در زٍگُام آجی
از آف کكّرم ظّاُغ ةّد کَ در زىاف مهش ةا جغاةیؼ ك ةؼٌاىَریؽم الزـ ٌـتث ةَ
اؿحعؼاج ٌلاط وْف ظّد ك چارقاٌغیكی در زِث رفِ آفُا در راؿحام ظيىكی جْییً
قغق اكغاـ ٌيایغ .در ایً ظنّص جْییً ركاةي فؼىاٌغُی ك ؿاظحار ؿازىاٌی در ایساد
كصغت جالش ك ارجلاء جّاف رزىی ىسيَّّ جضث اىؼ کَ ٌحیسَ كصغت فؼىاٌغُی ىیةاقغ
ةَ ىٍُّر کـب ىّفلیث در رؿیغف ةَ ُغؼ ىكحؼؾ ةـیار صائؽ اُيیث اؿث.
ُغؼ امهی از ایً جضلیق جتییً جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ
ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ىیةاقغ جا ةا ةَکارگیؼم ركاةي ك ؿاظحار ىٍاؿب
فؼىاٌغُی ك ؿازىاٌیٌ ،ـتث ةَ ارجلاء جّاف رزىی در ؿایَ كصغت فؼىاٌغُی اكغاـ گؼدد.
ةؼام رؿیغف ةَ ایً ُغؼ ةایغ ةَ ایً ؿّاؿ پاؿط داد "جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در ارجلاء
جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف چیـث؟" کَ ةا ىغ ٌُؼ كؼار
گؼفحً پٍر ىحغیؼ امهی در كانب انگّم ىفِّىی ( )1جتییً ىی گؼدد
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كصغت فؼىاٌغُی

فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی

فؼىاٌغُی کاىم
کٍحؼؿ ّيهیاجی

فؼىاٌغُی ّيهیاجی
کٍحؼؿ جاکحیکی

ادتیات تحقیق
فرماوذَی

فؼىاٌغُی اظحیارم اؿث کَ یک فؼىاٌغق ةَ ؿتب درزَ یا قغم ظّد دارا ىیةاقغ جا در
ادارق ؿازىاف یا یگاف جضث فؼىاٌغُی ظّد اؿحفادق ك اّياؿ ٌيایغ .فؼىاٌغُی قاىم
اظحیارات ك ىـئّنیثُایی اؿث کَ ةؼام اؿحفادق ىؤدؼ از ىٍاةِ ىّزّد ةَ ىٍُّر ًؼح-
ریؽم ،ةکارگیؼم ،ؿازىاٌغُیُ ،غایثُ ،ياٍُگی ك کٍحؼؿ ٌیؼكُام جضث اىؼ در ازؼام
ىأىّریث كاگػارم ىّرد ةِؼقةؼدارم كؼار ىیگیؼد( .ىضيغم ،ظؼازیاف)1392:21 ،
اظحیار فؼىاٌغُی ةؼام فؼىاٌغق ،کٍحؼؿ الزـ را ةػَىٍُّر اٌساـ ىأىّریث فؼاُو ىیٌيایغ
کَ ةَكاؿٌَم آف از ّػِغق ىـئػػّنیث ظّد ةؼ ىیآیغ .اظحیار كاگػارم ةَ یک فؼىاٌغق
ةایغ ىحٍاؿب ةا ىـئّنیث ىضّنَ ةَ كم ةاقغٌ( .یازم ك ُيکاراف)1390:6
ىیجّاف فؼىاٌغُی را از نضاظ اظحیارات ةَ فؼىاٌغُی کاىم ،فؼىاٌغُی ّيهیاجی،
فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی ،کٍحؼؿ ّيهیاجی ك کٍحؼؿ جاکحیکی جلـیو ٌيّد .زىاٌیکَ
اظحیارات یک فؼىاٌغق (فؼد ٌُاىی) ىافّؽ ةؼام مغكر دؿحّرات ةَ یگافُام جاةَْ ةَ-
ٌضّم کَ کهیَم زٍتَُام ّيهیاجی ،اىّر ادارم ك آىاد ك پكحیتاٌی را قاىم گؼدد،
فؼىاٌغُی کاىم ٌاىیغق ىیقّدُ( .ياف)
اظحیار فؼىاٌغُی ّيهیاجی ،در ىلایـَ ةا فؼىاٌغُی کاىم ،ةَ ىؼاجب ىضغكدجؼ ةّدق ك
قاىم ىّاردم ُيچّف جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ ،جْییً كَایف ،جْییً ُغؼُا ك ُغایث
آىؼاٌَ الزـ ةؼام ازؼام ىاىّریث ىیةاقغ.فؼىاٌغُی ّيهیاجی ىّوّّاجی از كتیم اىّر
ادارم ،اٌىتاط ،ؿازىاف داظهی ك آىّزش یگاٌی را قاىم ٌيیقّد .زىاٌیکَ صغكد اظحیار
فؼىاٌغق از ٌُؼ ادارم ك آىاد ك پكحیتاٌی ركم یک ٌیؼك ،ىٍِام کارةؼد آف ٌیؼك در ّيهیات
ةاقغ را فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی گّیٍغُ( .ياف)
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در ظنّص کٍحؼؿ ّيهیاجی ك کٍحؼؿ جاکحیکی قؼایي ةَگٌَّام دیگؼ ىیةاقغ .اگؼ
اظحیار جفّیه قغق ةَ یک فؼىاٌغق ىضغكد ةَ گـحؼش ٌیؼكُام كاگػارمُ ،غایث
ٌیؼكُام كاگػارم ةَ ًّرم کَ فؼىاٌغق ةحّاٌغ ىاىّریثُا ك جکانیف ىْیٍی را کَ ىْيّالن
ةا كَیفَ ،زىاف ك ىضم ىضغكد ىیقّد ،ازؼاء ٌيایغ ك ٌِایح نا صفٍ یا كاگػارم کٍحؼؿ
جاکحیکی یگافُام ىؽةّر ةاقغ ،ةَ آف کٍحؼؿ ّيهیاجی گّیٍغ .کٍحؼؿ ّيهیاجی ،اظحیار
كاگػارم ىأىّریث در زِث ةَکارگیؼم ىسؽام ٍّامؼ یگافُام ىػکّر را قاىم ٌيی-
قّد ك ُيچٍیً ،کٍحؼؿ ّيهیاجی ،ةَ ظّدم ظّد ،کٍحؼؿ ادارم ك آىاد ك پكحیتاٌی را در
ةؼ ٌيیگیؼد .در کٍحؼؿ جاکحیکی ُغایث ك کٍحؼؿ زؽء ةَ زؽء ك ىْيّالن ىضهی صؼکات یا
ىاٌّرُا کَ ةؼام اٌساـ ىأىّریثُا یا جکانیف كاگػارم الزـ اؿث ،مّرت ىیگیؼد.
(ُياف)
اطل يحذت فرماوذَی

یک امم ىِو کَ ُيیكَ ىّرد جّزَ جياـ ىـئّنیً ةّدق ك ٌلف ةـیار صیاجی را در
کـب ىّفلیث اّياؿ ىیٌيایغ ،امم كصغت فؼىاٌغُی اؿث کَ ةؼاةؼ فؼىایكات ىلاـ
ىُْو رُتؼم(ىغ َهَانْانی) "اگؼ ٌتاقغ وایَْ ةّزّد ىیآكرد" ك ایكاف پیؼاىّف كصغت
فؼىاٌغُی در فؼازم از فؼىایكاجكاف فؼىّدٌغ« :چیؽم کَ در ىّرد پغافٍغ ُّایی ُيیكَ
ٌگؼاف ُـحو ،جيؼکؽ ك كصغت فؼىاٌغُی اؿث .کَ ٌتاقغ وایَْ ةّزّد ىیآكرد ،ایًکَ
امؼار دارـ ُؼ کارم اٌساـ ىیگیؼد در ُياف ىسيَّّ پغافٍغ ُّایی (كؼارگاق پغافٍغ
ظاجواألٌتیاء (ص) آزا) اٌساـ ةگیؼد ةَظاًؼ ایً اؿث)www.khamenei.ir( ».
ُّایی 
امم كصغت فؼىاٌغُی یکی از امّؿ زیؼىسيَّّ امم اظحیار اؿث کَ ةٍاةؼ آف در
ىیةایـث كصغت فؼىاٌغُی ك صحی كصغت ىغیؼیث
ؿهـهَ ىؼاجب اظحیار در ؿازىاف ،
كزّد داقحَ ةاقغ ك افؼاد از یک ٌفؼ دؿحّر ةگیؼٌغ جا جكحث آراء ك ؿؼدرگيی ةَ صغاكم
ةؼؿغ)www.31shab.parsiblog.com( .
ةؼ اؿاس ایً امم ُؼ کارىٍغ فلي ةایغ در ةؼاةؼ یک ىغیؼ پاؿطگّ ةاقغ .افؼاد ةایغ ةغاٌٍغ
کَ ةَ چَ کـی گؽارش ىیدٍُغ ك ىغیؼاف ٌیؽ ةایغ ةغاٌٍغ کَ در ةؼاةؼ چَ کـی ىـئّؿ
ك پاؿطگّ ُـحٍغ ويً ایٍکَ ةایغ کاىالن ركقً ةاقغ کَ چَ کـاٌی جنيیو ىیگیؼٌغ ك
چَ کـاٌی ةایغ ازؼا کٍٍغ)www.verdinejad.com( .
یک کارىٍغ فلي ةایغ از یک ىافّؽ دؿحّر ةگیؼد .ىْيّالن ةِحؼ اؿث کَ یک ىافّؽ داقحَ
ةاقیغ جا ایٍکَ دؿحّرُام دكگاٌَ ةؼام یک کارىٍغ كزّد داقحَ ةاقغ.
()www.myindustry.ir
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ؿازىاف فؼىاٌغُی اُغافی را دٌتاؿ ىیکٍغ ك ىأىػّریث كاگػارم ك ُغفی کَ كؼار اؿث
در ادؼ جکيیم ىػأىّریث ةَ دؿث آیغ ،دك امم اؿاؿی در ایساد ؿازىاف فؼىاٌغُی اؿث.
ؿازىاف فؼىاٌغُی ىٌٍلی ةایغ کٍحؼؿ ك ُغایث جيؼکؽم ،ازؼام غیؼجيؼکؽم ك ركش
زارم ؿازىاف را فؼاُو ٌيایغٌ( .یازم ك ُيکاراف)1390:8 ،
کٍحؼؿ ك ُغایث جيؼکؽم ةؼام ُياٍُگ کؼدف جالشُام ٌیؼكُام جضث فؼىاٌغُی
وؼكرم اؿث .ازؼاء ةایغ ةنّرت غیؼجيؼکؽم ةاقغ ،زیؼا ُیچ فؼىاٌغقام ةَ جٍِایی
ٌػيیجّاٌغ کهیَ اكغاىات ك كَایف زؽئی جْغاد زیادم از یگافُا یا اقعاص ىعحهف را
کٍحؼؿ ٌيایغ.
ةؼام درؾ ىحلاةم ةیً فؼىاٌغق ك ٍّامؼ زیؼدؿث ك ُيچٍیً ایً ٍّامؼ ةا یکغیگؼ ،جِیَ
یک دکحؼیً ّيّىی وؼكرت دارد .ةا جِیَم آف ،در مّرت فلغاف دؿحّرات ك یا اكغاىات
ةَىّكِ ك ىؤدؼ جّؿي کهیَ ٍّامؼ ىؼةًَّ ة َىّرد ازؼاء گػاقحَ ظّاُغ قغُ( .ياف)
تًان رزمی 1ي مؤلفٍَای آن

از جّاف رزىی ةَ ٍّّاف كغرت رزىی ٌیؽ یاد ىیقّد ك ّتارت از كغرجی اؿث کَ در
اظحیار فؼىاٌغق یک یگاف ةّدق ك اك ىیجّاٌغ از ایً كغرت ةؼام از ةیً ةؼدف دقيً ك
اٌساـ ىأىّریث در ىیغاف رزـ اؿحفادق ٌيایغ( .رؿحيی)1386:291 ،
جّاف رزىی دارام ىؤنفَُام ىعحهفی اؿث کَ قاىم جؼکیتی از ّّاىم فیؽیکی (آجفُام
ؿازىاٌ ی ك غیؼ ؿازىاٌیٍّ ،امؼ رزىیٍّ ،امؼ پكحیتاٌی رزىیٍّ ،امؼ ظغىات رزىی) ك
ركصی (اٌىتاط ،ركصیَ ،صيیث كـيحی ،كغرت رُتؼم ،آىّزشّ ،ادات ،رؿّـ ،ىػُب ك
ایغئّنّژم) ك ؿایؼ ّّاىم (کٍحؼؿ ك ُياٍُگی ،آؿیبپػیؼم ك كتّؿ ظٌؼ ،اًالّات،
پّقف ك فؼیبّ ،يهیات ایػایی ك ىياٌْثّ ،يهیات ركاٌی ،زٍگُام انکحؼكٌیکی ،آب ك
ُّا ك زّ ك زىیً) ىیةاقغُ( .ياف)
از زيهَ ىِوجؼیً قاظنَُا در ةغؿث آكردف پیؼكزم ٌِایی جّاف رزىی ٌـتی اؿث.
ٍُگاىی کَ جّاف رزىی ظّدم ٌـتث ةَ جّاف رزىی دقيً ؿٍسیغق قّد ةَ آف جّاف
رزىی ٌـتی گفحَ ىیقّد ك از زيهَ كَایف ىِو فؼىاٌغُاف ىضـّب ىیگؼدد جا ةا
ةِؼقگیؼم ىٍاؿب از اىکاٌات ىّزّد ك در اظحیار ،جّاف رزىی ظّد را ةَ صغاکذؼ ىیؽاف
ىيکً ارجلاء دٍُغ ك کـب پیؼكزم ةَمّرت مغ در مغ را از آف ظّد کٍٍغ.
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ٌحیسَ ایً ىْادنَ ریاوی ةـحگی ةَ افؽایف یا کاُف ُؼ یک از ىحغیؼُام جّاف رزىی
ظّدم یا جّاف رزىی دقيً دارد ك ةغیِی اؿث ةَ ُؼ ىیؽاف کَ مّرت کـؼ یٍْی جّاف
رزىی ظّدم افؽایف یاةغ ك فامهَ آف از ىعؼج کـؼ یٍْی جّاف رزىی دقيً ةیكحؼ
قّدٌ ،حیسَ صامهَ ركيی ةؽرگجؼ ظّاُغ ةّد .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةیكحؼیً ّّاىم
جأدیؼگػار در ىحغیؼ جّاف رزىی دقيً ظارج از کٍحؼؿ ك دؿحؼس ىا ىیةاقغ ،ةٍاةؼایً
جٍِا ك ةِحؼیً راق افؽایف ٌحیسَ ایً ىْادنَ ،افؽایف مّرت کـؼ یٍْی افؽایف جّاف
رزىی ظّدم ةَ ىٍُّر رؿیغف ةَ کـب ىّفلیث ك ةغؿث آكردف ٌحایر كاةم كتّؿ در
ٌتؼدُام اصحيانی آیٍغق اؿث .از ایًرك فؼىاٌغُاف ةؼام رؿیغف ةَ وؼیب ةاال در کـب
ىّفلیث ،جٍِا ىستّر ةَ افؽایف جّاف رزىی ظّدم ةا ةِؼقگیؼم از جياـ ّّاىم دظیم در
آف ظّاٍُغ ةّد.
اگؼ چَ رؿیغف ةَ جّاف رزىی ةاال ىـحهؽـ ارجلاء ىؤنفَُام ىْؼفی قغق فّؽ اؿث ،نیکً
آفچَ کَ ةیف از ُؼ چیؽم ٌُؼُا را در ایً راؿحا ةَ ظّد زهب ىیٌيایغ كصغت
فؼىاٌغُی اؿث کَ ىٍحر ةَ كصغت جالش در افؽایف ؿٌش ُؼ یک از ىحغیؼُام ٍّّاف
قغق ك در ىسيّع ،افؽایف جّاف رزىی ظّدم ظّاُغ گؼدیغ.
قرارگاٌ پذافىذ ًَایی خاتماألوثیاء (ص) آجا:

پغافٍغ ُّایی از دَُ  70ق.ش ،اةحغا جضث ٍّّاف قتکَ یکپارچَ پغافٍغ ُّایی ٌِازا
ك از ؿاؿ  1387ق.ش .ةَ ةْغ ةؼاةؼ جغاةیؼ داُیاٌَ ىلاـ ىُْو رُتؼم ك فؼىاٌغُی کم
كّا(ىغ َهَ انْانی) در ؿاظحارم ىـحلم ك ىسؽا از ٌیؼكم ُّایی ارجف زيِّرم اؿالىی ایؼاف
ك ةؼگؼفحَ ك ىؽیً ةَ ٌاـ ىتارؾ پیاىتؼ ظحيی ىؼجتث ةٍاـ كؼارگاق پغافٍغ ُّایی
ظاجواألٌتیاء (ص) آزا ةا ىأىّریث "دفاع ىّدؼ ،ىـحيؼ ك پایغار از آؿياف کكّر زيِّرم

اؿالىی ایؼاف در ةؼاةؼ ُؼگٌَّ جِغیغ از ًؼیق کكف ،قٍاؿایی ،رُگیؼم ،درگیؼم ك
اٌِغاـ ةا ةِؼقگیؼم از اىکاٌات ُّا پایَ ٌِازا ك جياىی َؼفیثُام پغافٍغ ُّایی کكّر
در كانب قتکَ یکپارچَ ك ةا جأکیغ ةؼ امم پغافٍغ زىیً ةَ ُّا" اٌساـ كَیفَ ىیٌيایغ.
ایً ىأىّریث ة َمّرت فؼآیٍغم ىـحيؼ ك ىغاكـ ىیةاقغ ك ةغكف ُیچگٌَّ ككفَام در
زٌسیؼق ىأىّریحی ك فارغ از زىاف زٍگ ك ةضؼاف ،در قؼایي مهش ٌیؽ ةا پایف فْانیثُام
ُّایی داظهی ك ةیؼكٌی ىؼزُام کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف از ًؼیق قتکَ یکپارچَ
پغافٍغ ُّایی مّرت ىیپػیؼد.
قتکَ یکپارچَ پغافٍغ ُّایی کَ ةَ آف ؿاىاٌَ یکپارچَ فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ كؼارگاق
پغافٍغ ُّایی ظاجواألٌتیاء (ص) آزا ٌیؽ گفحَ ىیقّد را ىیجّاف زؽ كغیيیجؼیً قتکَ-
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ُام فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ایؼاف ةؼقيؼد ك ةا جّزَ ةَ ایٍکَ قاکهَ آف ةا اؿحفادق از
زیؼؿاظثُام ارجتاًی ك ة َکارگیؼم رایاٌَُام ىحْغد ةا دریافث اًالّات كاكْی از
مضٍَ ٌتؼد ك اٌساـ ىـحيؼ ّيهیات ىؼاكتث ك قٍاؿایی قکم گؼفحَ اؿث ىیجّاف ةا ٌاـ
آفرا ٌاـگػارم
قتکَ فؼىاٌغُی ،کٍحؼؿ ،ارجتاًات ،رایاٌَ ،اًالّات ،ىؼاكتث ك قٍاؿایی 1
ٌيّد.
ایً قتکَ ُياٌٍغ ؿایؼ قتکَُام فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ٌُاىی كَیفَ زيِآكرم اًالّات،
جسيیِ اًالّات ،یکپارچَؿازم اًالّات ،جٌتیق اًالّاتٌ ،يایف اًالّات مضٍَ ٌتؼد
جنيیویارم ةؼاةؼ اًالّات

ةَ فؼىاٌغُاف ؿٌّح ىعحهف راُتؼدمّ ،يهیاجی ك راق کٍكی،
كتهی ك ىّزّد ،اةالغ جغاةیؼ ،فؼاىیً ك دؿحّرُا از ردقُام ةاالدؿحی ةَ پاییًدؿحی،
ارؿاؿ گؽارشُا از ردقُام پاییًدؿحی ةَ ةاالدؿحی ،جتادؿ اًالّات ةا ردقُام ُوجؼاز،
ٌحیسَگیؼم از اكغاىات ةَّيم آىغق پیؼاىّف دؿحّرُام مادرق ك ُيچٍیً ةَركزرؿاٌی
اًالّات مضٍَ ٌتؼد ةَمّرت ىـحيؼ ةَ ىٍُّر جضلق گاـُام جْییً قغق در ىأىّریث
ذاجی زِث ىياٌْث از ُؼ گٌَّ جِازو ُّافىایی ّهیَ ىٍاةِ صیاجی ،صـاس ك ىِو
کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف را ةؼ ِّغق دارد.
ایً ؿاىاٌَ اًالّات اكنیَ را از ًؼیق قتکَ رادارم ك ارجتاًی ىّزّد از ؿٍـّرُا ك
صـاؿَُام کكف دریافث ك ؿپؾ ىّرد پؼدازش (چکُام ىٌٍلی ،جتغیم ىعحنات
صـاؿَ ُام کكف ةَ ىعحنات ؿاىاٌَ ،جٌتیق ىـیؼُا ،قيارق گػارم ىـیؼُا ،ىضاؿتَ
پاراىحؼُام پؼكازم اُغاؼ ،قٍاؿایی ك ارزیاةی ىـیؼ ،جٍُیو ك کٍحؼؿ جضؼکات ُّایی
ىٌٍلَ ك  )...كؼار ىیدُغ .پؾ از اٌساـ قٍاؿایی ك جْییً درزَ جِغیغ ُغؼ ،در مّرت
ةاال ةّدف درزَ جِغیغ اكغاـ جاکحیکی الزـ ك ىحٍاؿب ةا قؼایي صاکو از ًؼیق قتکَ
یکپارچَ فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ةا ةِؼقةؼدارم از جسِیؽات ُّا پایَ یا زىیً پایَ ةَّيم
ىیآكرد ك ةا جّزَ ةَ ٌّع ؿالح اٌحعاةی زِث اٌساـ اكغاـ جاکحیکی الزـ ،ؿاىاٌَ
فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ٌـتث ةَ ارائَ پیكٍِاد ىٌهّبجؼیً ًؼح ىيکً ةا جْییً ك اّالـ
جْغاد ،چگٌّگی ك ُيچٍیً درمغ اصحياؿ اٌِغاـ ُغؼ جّؿي ُؼ یک از جسِیؽات ُّا
پایَ (ُّاپیياُام رُگیؼ) یا زىیً پایَ (ؿاىاٌَُام پغافٍغ زىیً ةَ ُّا) ةَ فؼىاٌغق ٌتؼد
اكغاـ ىیٌيایغ.

1
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تحلیل تًطیفی
يحذت فرماوذَی در قرارگاٌ پذافىذ ًَایی خاتماألوثیاء (ص) آجا

ةؼرؿی ىأىّریث اةالغی ةَ كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجواألٌتیاء (ص) آزا ٌيایاٌگؼ ٌیاز ىتؼـ
ایً كؼارگاق ةَ كصغت فؼىاٌغُی در جياـ زىیٍَُا ىیةاقغ .چؼا کَ ةعكی از جسِیؽات
ىّرد ٌیاز قتکَ یکپارچَ پغافٍغ ُّایی در اظحیار فؼىاٌغُاف ىـحلم دیگؼ ةّدق کَ در
مّرت ّغـ كزّد كصغت فؼىاٌغُی ،كصغت جالش زِث ایساد جْاىم ك ُياٍُگی ك
ارجلاء آف ةَ ؿٌش ىٍاؿتی کَ ىٍحر ةَ کـب ىّفلیث ك پیؼكزم در ٌتؼدُام آجی ك
ُيچٍیً كَایف ىؼةّط ةَ زىاف مهش گؼدد ،ایساد ٌعّاُغ قغ.
رؿیغف ةَ كصغت فؼىاٌغُی ةؼاةؼ قؼایي صاکو ٌیازىٍغ اّياؿ ٌّّی از فؼىاٌغُیُام
جكؼیش قغق در ىتاصخ پیفگفحَ ىیةاقغُ .ؼ یک از اٌّاع فؼىاٌغُیُا دارام اظحیارات
ىكعل ك ىْهّىی ةؼاةؼ آییًٌاىَ ك دؿحّرانْيمُام ىؼجتي ُـحٍغ کَ ىیؽاف اّياؿ
فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ،جنيیوگیؼم ،ىـئّنیث پػیؼم ك كاگػارم ،ؿازىاٌغُیً ،ؼحریؽم،
ةَکارگیؼم ك ةـیر اىکاٌات ك ىٍاةُِ ،ياٍُگی ك ُغایث ك کٍحؼؿ ىسيَّّ جضث اىؼ را
ىكعل ك ىْهّـ ىیکٍٍغ.
چٍاٌچَ قؼایي صاکو در رؿیغف ةَ كصغت فؼىاٌغُی ىغ ٌُؼ كؼار گیؼد ،ىيکً اؿث در
یک ىأىّریثٌّّ ،ی از فؼىاٌغُی در قکمگیؼم كصغت جالش ٌیؼكُام جضث اىؼ کافی
ةاقغ در مّرجیکَ در قؼایي دیگؼ ،فؼىاٌغُی ةا ؿٌش ركاةي ةاالجؼ ك یا پاییًجؼ
ٌیازىٍغم ىا را جأىیً ٌيایغ .نؽكـ كصغت فؼىاٌغُی در پغافٍغ ُّایی ةـیار زیاد ك از
جواألٌتیاء (ص)
اُيیث كیژقام ةؼظّردار اؿث چّف ىأىّریث كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظا 
آزا در راؿحام جأىیً اىٍیث ىهی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ىیةاقغ ك جأىیً ایً
اىٍیث فلي ىؼةّط ةَ زىاف ةضؼاف ك زٍگ ٌیـث ،ةهکَ در زىاف مهش ةَ ىٍُّر
پیكگیؼم از ُؼ گٌَّ غافهگیؼم ٌیؽ ىیةایـث ىغ ٌُؼ كؼار گؼفحَ ك نضَُام از آف غفهث
ٌٍيّد.
مؼادلٍ الوكستر

ةؼاؿاس ىْادنَ الٌکـحؼ كغرت ٌُاىی یک ٌیؼكم ىـهش جاةْی از ىىؼب ادؼ ةعكی
زٍگافؽارُا ك جّاف دكـ جْغاد ٌیؼكم اٌـاٌی/جسِیؽات آف ٌیؼكم ىـهش ىیةاقغ .یٍْی:
(2جْغاد ٌیؼكم اٌـاٌی/جسِیؽات) * ادؼ ةعكی زٍگ افؽارُا; كغرت ىؤدؼ ٌُاىی یک
ٌیؼكم ىـهش ایً ىْادنَ ةَ ىا ٌكاف ىیدُغ کَ در مّرت ىّازَ قغف ةا ٌیؼكم ىـهضی
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کَ از ٌُؼ جْغاد ٌـتث ةَ ىا ةؼجؼم دك ةَ یک دارد ،ىیةایـث از زٍگافؽارُایی اؿحفادق
ٌيّد کَ دارام ادؼ ةعكی چِار ةؼاةؼم ٌـتث ةَ ادؼةعكی زٍگافؽارُام ٌیؼكم ىلاةم
ةاقغ جا ةحّاف در زىیٍَ جلاةم جسِیؽاجی ةَ جـاكم الزـ دؿث یافث .ةؼكؼارم جْادؿ در
ىْادنَ الٌکـحؼ ّيالن جّؿي ؿاىاٌَُام فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ك از ًؼیق جيؼکؽ ٌیؼك ةَ-
ىٍُّر دؿحیاةی ةَ ىّفلیث ك کـب ةؼجؼم ُّایی از ٌُؼ جْغاد ك جٍاؿب ك درگیؼم ةا
زٍگافؽارُا (اؿحفادق از زٍگافؽار ةا ادؼ ةعكی ةیكحؼ) ةغالیم ذیم ةَ ىؼصهَ َِّر
ىیرؿغ:
انف) ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ؿؼکّةی ؿاىاٌَُام فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿُ ،ياٌگٌَّ کَ ةؼاةؼ
ىْادنَ الٌکـحؼ جكؼیش گؼدیغ ،کاُف قغیغ ٌیؼكم اٌـاٌی/جسِیؽاجی را در ةؼ ظّاُغ
داقث ،نػا ةَکارگیؼم ایً ؿاىاٌَُام ةَ ٍّّاف ّاىم ةؼجؼ ؿاز ىٍسؼ ظّاُغ قغ جا
دقيً آفُا را ةَ ٍّّاف اُغافی ةا اكنّیث ةاال زِث ازؼام جِازو جهلی ٌيایغ.
ب) از آٌسایی کَ جْغاد ك ادؼةعكی جسِیؽات ىّزّد ةَّهث كغىث ةاالم ظغىث ك ّغـ
اىکاف ظؼیغ جسِیؽات زغیغ ةَدنیم كزّد جضؼیوُام ىعحهف ّهیَ کكّر زيِّرم
اؿالىی ایؼاف ىِیا ك فؼاُو ٌيیةاقغ ،نػا ةیف از پیف ةَ كزّد كصغت فؼىاٌغُی ك
ُياٍُگی جالشُا ٌیاز ةّدق جا ةحّاف از ایً ًؼیق ةا ةَکارگیؼم جسِیؽات ؿازىاٌی
ىّزّد در كانب قتکَ فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ ىٍـسو ٌـتث ةَ پّقف دادف ٌلاط وْف
ىّزّد کيک قایاٌی ٌيّد( .ةضیؼائی)1387:8 ،
تجسیٍ ي تحلیل یافتٍَای تحقیق:
الف .تجسیٍ ي تحلیل کیفی تا تُرٌگیری از مطالؼٍ مىاتغ ،مظاحثٍ تاا طااحةوظاران ي
پرسشوامٍ:

آٌچَ کَ از ىْادنَ الٌکـحؼ ىیجّاف یافث ،افؽایف جّاف از ًؼیق جيؼکؽ ٌیؼك ك پّقف
ٌلاط وْف ىی ةاقغ کَ در كاكِ ُياف ایساد كصغت جالش جّؿي ؿاىاٌَ فؼىاٌغُی ك
کٍحؼؿ اؿث کَ ُغؼ از ًؼاصی ك ةَکارگیؼم چٍیً ؿاىاٌَُایی رؿیغف ةَ كصغت
فؼىاٌغُی ىیةاقغ .یٍْی ایٍکَ كصغت فؼىاٌغُی ىٍحر ةَ ُوافؽایی در جياـ زىیٍَُام
جسِیؽاجی ك ٌیؼكم اٌـاٌی قغق ك ٌِایحان ادؼةعكی را افؽایف ىیدُغ کَ ىـحلیي نا در
ٌحایر صامهَ جأدیؼگػار ةّدق ك کـب ىّفلیث را ةَدٌتاؿ ظّاُغ داقث .در كاكِ ةا
صغاكمُام ىيکً صغاکذؼ را ٌنیب ظّد ظّاُیو ؿاظث.
ويٍان كصغت فؼىاٌغُی ك ىحْاكب آف كصغت جالش ،ويً ایٍکَ ُغؼ را دؿث یافحٍیجؼ
از گػقحَ ظّاُغ ٌيّد در راؿحام ىٍّیات ىلاـ ىُْو رُتؼم ىتٍی ةؼ ایٍکَ «ىً اىـاؿ
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را ؿاؿ زِاد اكحنادل اّالـ کؼدقاـ .ایً ىٍْایف ایً اؿث کَ ىهث ایؼاف در ایً ةؼَُ از
زىاف ،زِادش ةَ ًّر ّيغق در ّؼمَل اكحناد اؿث .)www.khamenei.ir( ».از
ىّازم کارم ىياٌْث ةَّيم ظّاُغ آكرد کَ گاىی ىؤدؼ در راؿحام زِاد اكحنادل ىی-
ةاقغُ .يچٍیً ةا گـحؼش كصغت در آىادرؿاٌی ك اظحیار ُغایث اىّر آىاد ك پكحیتاٌی،
ّالكق ةؼ صػؼ دكةارقکارم ُام غیؼ الزـ در اؿحفادق از جـِیالت ك جغاظم اىّر ،مؼفَ-
زّیی ك کاُف چكوگیؼ ُؽیٍَُام ایً ةعف را ٌیؽ ظّاُیو داقث.
از ؿّم دیگؼ جغةیؼ کّچککؼدف ك چاةکؿازم ؿاظحار ؿازىاٌی در ٌیؼكُام ىـهش ،ةا
صغاكم ٌیازىٍغم ؿازىاٌی کـب ىّفلیث ىی جّاف جىيیً ٌيّد .ایً ىِو جٍِا در ؿایَ
كصغت فؼىاٌغُی ك ایساد یکٍّاظحی ك ىياٌْث از دكةارقکارم جضلق ظّاُغ یافث جا ُؼ
زؽئی فلي ةَ كَایف ىضّنَ پؼداظحَ ك در ىـیؼ جْییً قغق ةازدُی را افؽایف دُغ.
ةغٌتاؿ كصغت فؼىاٌغُی ،آىادگی ،كاةهیث اًيیٍاف ،ةؼؿؼ پا ىاٌغف ك از کار اٌغاظحً
كغرت دقيً کَ از ىكعنات ٌیؼكُام پغافٍغ ُّایی ىیةاقٍغ ٌیؽ ارجلاء ظّاٍُغ یافث.
ٌحایر صامم از ىناصتَ صىّرم ةا ىناصتَ قٌّغگاف کَ از کارکٍاف ةا ؿاةلَ در كؼارگاق
پغافٍغ ُّایی ظاجواالٌتیاء(ص) آزا ةّدق ك ُيگی در اىّر ّيهیاجی ،ىغیؼیحی ،ؿحادم ك
فؼىاٌغُی ظغىث ٌيّدقاٌغ ةَ قؼح ذیم ىیةاقغ:
 .1جياىی ىناصتَ قٌّغگاف ةَ اجفاؽ ىْحلغٌغ کَ ٌیؼكُام ىـهش ىیجّاٌٍغ ةؼاةؼ
ىأىّریثُام ىعحهف اةالغی ،اّو از ًّالٌی یا کّجاق ىغت ،دائيی یا ىّكث ،یک ٌّع
از اٌّاع فؼىاٌغُی را ةا جّزَ ةَ جكؼیش ىأىّریث كاگػار قغق ،ىّرد اؿحفادق كؼار داد جا
ٌحیسَ ىٌهّب ك ىغٌُؼ صامم گؼدد .یٍْی ایٍکَ ىيکً اؿث در پارقام از ىّاكِ
فؼىاٌغُی از ٌّع کاىم ك در قؼایٌی دیگؼ فؼىاٌغُی از ٌّع ّيهیاجی یا از اٌّاع دیگؼ
آف پاؿطگّم ىأىّریث ىضّنَ ةاقغ.
ةَکارگیؼم ةِحؼ
 .2اکذؼ ىناصتَ قٌّغگاف ةَ اجفاؽ ىْحلغٌغ کَ ارجلاء كصغت جالش ك 
اىکاٌات ىّزّد در ؿٌش کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف در ّؼمَ پغافٍغ ُّایی
ىـحهؽـ كصغت فؼىاٌغُی از ٌّع فؼىاٌغُی کاىم ىیةاقغ .یٍْی كصغجی کَ
درةؼگیؼٌغق جياـ زّاٌب یک ؿازىاف ٌُاىی اّو از اٌساـ ىأىّریث ،اىّر آىاد ك
پكحیتاٌی ،اٌىتاًی ،آىّزقی ك ؿایؼ قاظلُام ىؼجتي ةّدق ك جضث اىؼ یک
فؼىاٌغق ةَ ىأىّریثُام اةالغی پاؿط ىیدُغ.
 .3جياىی ىناصتَ قٌّغگاف ةؼ ایً ةاكرٌغ کَ در ةَکارگیؼم ُؼ ٌّّی از فؼىاٌغُی ٌتایغ
كصغت در صّزق آىاد ك پكحیتاٌی را کَ زؽء یکی از امّؿ اؿاؿی در کـب پیؼكزم
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ىی ةاقغ ٌادیغق گؼفث ك ایً ةغاف ىٍْا اؿث کَ چٍاٌچَ كصغت فؼىاٌغُی در ؿٌش
ّيهیاجی ٌیؽ اّياؿ گؼدد ،زِث ةؼظّردارم یکٍّاظث ،ىٍاؿب ك کوُؽیٍَجؼ کهیَ
یگافُام جضث اىؼٌ ،یاز ةَ ایساد كصغت در ةْغ آىاد ك پكحیتاٌی ٌیؽ ىیةاقیو.
 .4اکذؼ ىناصتَ قٌّغگاف ىْحلغٌغ کَ ةَکارگیؼم فؼىاٌغُی از ٌّع کاىم ةَدالیم ذیم
دارام اكنّیث اكؿ ٌـتث ةَ ؿایؼ ؿٌّح فؼىاٌغُی ىیةاقغ:
انف .ازؼام ىٍّیات ىلاـ ىُْو رُتؼم (ىغَهَ انْانی) در ظنّص اكحناد ىلاكىحی در
دكةارقکارم ،ىياٌْث یگافُام جضث اىؼ در اؿحفادق ىسغد

راؿحام زهّگیؼم از
از جـِیالت ،صفٍ ك ذظیؼق ىٍاةِ ىّزّد زِث اؿحيؼار ىأىّریثُام اصحيانی
آیٍغق ك غیؼق.
ب .ازؼام ةَىّكِ جنيیوُام اجعاذ قغق در اكغاىات جاکحیکی ىّرد ٌیاز.
تّ .غـ ٌیاز ةَ ارائَ آىّزشُام پیدرپی در ظنّص آقٍایی کارکٍاف جضث اىؼ ةا
فؼىاٌغُیُام ىعحهف.

اٌّاع
ثُ .يـافؿازم آىّزشُام جعننی.
ج .کاُف ىّازمکارم در اىّر ّيهیاجی ك غیؼّيهیاجی.
ح .افؽایف ؿٌش اٌىتاط کَ از زيهَ ىِوجؼیً اىّر ىّفلیث در ىأىّریثُا در
قکمگیؼم كصغت جالش ىیةاقغ.
زاىَْ ٌيٌَّ ىٍحعب دارام ؿاةلَ ظغىحی ةاالم  15ؿاؿ ،صغاكم ؿٌش ىلٌش جضنیهی
کارقٍاؿی ارقغ ،قاغم در پـثُام فؼىاٌغُی ،ىغیؼیحی ك ؿحادم ،آقٍا ةا كصغت
فؼىاٌغُی ك اٌّاع فؼىاٌغُی ،جّاف رزىی ك ىؤنفَُام آف ىیةاقٍغ ك در یک ٌگاق کهی
ىیجّاف ایًگٌَّ ٌحیسَ گؼفث کَ پاؿطُام زيِآكرم قغق ةا جّزَ ةَ ؿّاةق ةغؿث
آىغق از زاىَْ آىارم ،دارام اّحتار ةاال ك كاةهیث اًيیٍاف ك اّحياد ظّةی اؿث ك ىیجّاف
ٌحایر کيی ىضاؿتَ قغق را ةَ ٍّّاف ىْیارُایی كاةم كتّؿ در زِث ارجلاء ؿیاؿث-
گػارم دفاّی کكّر ج.ا.ا ىّرد اؿحفادق كؼار داد.
ٌحایر ةَدؿث آىغق از از جسؽیَ ك جضهیم پاؿط ؿّاالت پؼؿفٌاىَ ٌكافدٍُغق آف اؿث
کَ:
جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث (اكغاـ جاکحیکی ك جنيیو-
گیؼم) در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ ظیهی
زیاد ،جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در جْییً ُغؼُا ك ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر
زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ زیاد ،جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ
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در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ ظیهی زیاد،
جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در جْییً كَایف ك ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر
زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ ظیهی زیاد ،جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در اىّر اٌىتاًی ك
ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ ىحّؿي ،جأدیؼ
كصغت فؼىاٌغُی در اىّر آىّزقی ك ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم
اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ ىحّؿي ،جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در اىّر ادارم در ارجلاء جّاف
رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ کو ،جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی
در اىّر آىاد ك پكحیتاٌی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی
ایؼاف ةا گؽیٍَ ظیهی زیاد ،جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ
كَیفَ ،زىاف ك ىکاف ىضغكد قغقاٌغ در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم
اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ زیاد ،جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در گـحؼش ٌیؼكُا در ارجلاء جّاف
رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ ظیهی زیاد ،جأدیؼ كصغت
فؼىاٌغُی در صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگافُام پغافٍغم در ارجلاء جّاف
رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ زیاد ك ٌِایحان جأدیؼ كصغت
فؼىاٌغُی در ُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگافُام پغافٍغم در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ
ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا گؽیٍَ زیاد ىؤدؼ ىیةاقغ.
ب .تجسیٍ ي تحلیل کمی تا تُرٌگیری از اطالػات جمغآيری شذٌ از طریق پرسشوامٍ:
شاخض فراياوی پاسخ تٍ َر یک از سؤاالت پرسشوامٍ
زغكؿ  (1قاظلُام فؼاكاٌی پاؿط ةَ ُؼ یک از ؿؤاالت پؼؿفٌاىَ
گؼكقُا
فؼاكاٌی ()Fi
دادقُا
ظیهی کو
کو
ىحّؿي
زیاد
ظیهی زیاد

4 3 2 1
0 0 0 0
0 0 0 0
4 2 7 4
11 17 36 13
71 67 43 69

5
0
4
52
21
9

ؿؤاؿ
6
3
6
49
17
11

11 10 9 8 7
0 0 0 0 25
0 0 0 0 45
6 2 8 3 9
41 31 52 22 6
39 53 26 61 1

12
0
0
19
26
41

تخمیه فاطلٍای میاوگیه جامؼٍ آماری


.S  
 X+ Z .S  = 1- 
X

2 X
2 X
Z = 1.96
2



P  X- Z



P  1  α  95%  α  5%  α/ 2  0.025
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زغكؿ  )2جعيیً فامهَام ىیاٌگیً زاىَْ آىارم

26.36    33.89

ؿؤاؿ اكؿ

83.39    87.84
X

ؿؤاؿ ُفحو

ؿؤاؿ دكـ

76.18    81.57

X

X

ؿؤاؿ ُكحو

ؿؤاؿ ؿّـ

83.58    87.65

X

X

ؿؤاؿ ٌِو

ؿؤاؿ چِارـ

83.90    88.26

X

X

ؿؤاؿ دُو

80.09    84.63

ؿؤاؿ پٍسو

55.52    61.76

X

X

ؿؤاؿ یازدُو

75.58    80.77

ؿؤاؿ قكو

52.92    60.60

X

X

ؿؤاؿ دكازدُو

72.26    78.98
X

81.71    86.26

72.18    77.19

در جضهیم جعيیً فامهَام ىیاٌگیً زاىَْ آىارم ،افؼاد زاىَْ آىارم ةا اًيیٍاف %95
اّحلاد دارٌغ کَ:
كصغت فؼىاٌغُی در ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث (اكغاـ جاکحیکی ك جنيیوگیؼم)
صغاكم  83/39ك صغاکذؼ  87/84درمغ ،كصغت فؼىاٌغُی در جْییً ُغؼُا صغاكم
 76/18ك صغاکذؼ  81/57درمغ ،كصغت فؼىاٌغُی در جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ صغاكم
 83/58ك صغاکذؼ  87/65درمغ ،كصغت فؼىاٌغُی در جْییً كَایف صغاكم  83/90ك
صغاکذؼ  88/26درمغ ،كصغت فؼىاٌغُی در اىّر اٌىتاًی صغاكم  55/52ك صغاکذؼ
 61/76درمغ ،كصغت فؼىاٌغُی در اىّر آىّزقی صغاكم  52/92ك صغاکذؼ 60/60
درمغ ،كصغت فؼىاٌغُی در اىّر ادارم صغاكم  26/36ك صغاکذؼ  33/89درمغ ،كصغت
فؼىاٌغُی در اىّر آىاد ك پكحیتاٌی صغاكم  81/71ك صغاکذؼ  86/26درمغ ،كصغت
فؼىاٌغُی در ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ ،زىاف ك ىکاف ىضغكد قغقاٌغ
صغاكم  72/18ك صغاکذؼ  77/19درمغ ،كصغت فؼىاٌغُی در گـحؼش ٌیؼكُا صغاكم
 80/09ك صغاکذؼ  84/63درمغ ،كصغت فؼىاٌغُی در صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ
جاکحیکی یگافُام پغافٍغم صغاكم  75/58ك صغاکذؼ  80/77درمغ ك ٌِایح نا كصغت
فؼىاٌغُی در ُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگافُام پغافٍغم صغاكم  72/26ك صغاکذؼ
 78/98درمغ در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ىؤدؼ
ىیةاقٍغ.
از ىضاؿتَ اكنیَ چٍیً ةؼآكرد ىیقّد کَ کـب ىّفلیث صحيی در ّؼمَ پغافٍغ ُّایی
کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ىـحهؽـ ایساد كصغت فؼىاٌغُی در ُغایث آىؼاٌَ ةؼام
ازؼام ىأىّریث (اكغاـ جاکحیکی ك جنيیوگیؼم) ،جْییً ُغؼُا ،جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ،
جْییً كَایف ،اىّر آىاد ك پكحیتاٌیُ ،غایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ ،زىاف ك
ىکاف ىضغكد قغقاٌغ ،گـحؼش ٌیؼكُا ،صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگافُام
پغافٍغم ك ُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگافُام پغافٍغم ىیةاقغ .انتحَ ایً ةغاف ىٍْا
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ٌیـث کَ در اىّر اٌىتاًی ،اىّر آىّزقی ك اىّر ادارم ٌیازم ةَ كصغت فؼىاٌغُی ٌيی-
ةاقغ ةهکَ اكنّیث اكؿ ةا ىّارد ىّرد اقارق فّؽ ةّدق ك ایً ىّارد را ىیجّاف در اكنّیث
ةْغم ىغ ٌُؼ كؼار دادُ .يچٍیً رؿیغف ةَ كصغت فؼىاٌغُی در ؿٌش فؼىاٌغُی کاىم
ةَ ظّدم ظّد قاىم اىّر اٌىتاًی ،اىّر آىّزقی ك اىّر ادارم ٌیؽ ىیقّد.
ت – محاسثٍ میاوگیه تأثیر َر یک از اوًاع فرماوذَیَا در ارتقاء تًان رزمی پذافىاذ
ًَایی کشًر جمًُری اسالمی ایران
میاوگیه تأثیر فرماوذَی ػملیاتی در ارتقاء تًان رزمی پذافىذ ًَایی کشًر جمًُری اسالمی
ایران:
زغكؿ  )3ىیاٌگیً جأدیؼ فؼىاٌغُی ّيهیاجی
صغاکذؼ ىیاٌگیً

قاظلُام فؼىاٌغُی ّيهیاجی

صغاكم ىیاٌگیً

ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث (اكغاـ
جاکحیکی ك جنيیوگیؼم)

83/39

87/84

جْییً ُغؼُا

76/18

81/57

جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ

83/58

87/65

جْییً كَایف

83/90

88/26

ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ فؼىاٌغُی ّيهیاجی

81/76

86/33

جضهیم صغاكم ىیاٌگیً جأدیؼ فؼىاٌغُی ّيهیاجی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی
کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف:
جأدیؼ فؼىاٌغُی ّيهیاجی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی
ایؼاف صغاكم  81/76درمغ ىیةاقغ .ایً ٌحیسَ ةیاٌگؼ اُيیث ةـیار ةاالم ایساد
فؼىاٌغُی در ؿٌش فؼىاٌغُی ّيهیاجی ةّدق کَ در زىیٍَ ازؼام ىأىّریثُام كاگػارم
ةهٍغ ك کّجاق ىغت ةـیار صائؽ اُيیث ىیةاقغ ،نیکً یکی از امّؿ امهی کـب ىّفلیث
در ىأىّریثُا کَ اىّر آىاد ك پكحیتاٌی ىیةاقغ را در ةؼ ٌيیگیؼد.
میاوگیه تأثیر فرماوذَی مىُای ػملیاتی در ارتقاء تًان رزمی پذافىذ ًَایی کشًر جمًُری
اسالمی ایران:
زغكؿ  )4ىیاٌگیً جأدیؼ فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی
قاظلُام فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی

صغاكم ىیاٌگیً

صغاکذؼ ىیاٌگیً

اىّر اٌُتاًی

55/52

61/76

اىّر آىّزقی

52/92

60/60

اىّر ادارم

26/36

33/89

اىّر آىاد ك پكحیتاٌی

81/71

86/26

ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی

54/13

60/63
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جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف

جضهیم صغاكم ىیاٌگیً جأدیؼ فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ
ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف:
جأدیؼ فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم
اؿالىی ایؼاف صغاكم  54/13درمغ ىیةاقغ .اگؼ چَ ٌحیسَ ةغؿث آىغق ،ایساد كصغت
فؼىاٌغُی در ؿٌش فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی را ىحّؿي ٌكاف ىیدُغ نیکً از ٌحایر
ةَدؿث آىغق پیؼاىّف اىّر آىاد ك پكحیتاٌی کَ یکی از قاظلُام ىِو فؼىاٌغُی
ىٍِام ّيهیاجی ىیةاقغ ،ىكعل اؿث کَ اىّر آىاد ك پكحیتاٌی غیؼ كاةم چكوپّقی
ةّدق ك صحيان ىیةایـث ةَ ٍّّاف یکی از ىؤنفَُام ادؼگػار در کـب پیؼكزم ىغ ٌُؼ كؼار
گیؼد.
میاوگیه تأثیر کىترل ػملیاتی در ارتقاء تًان رزمی پذافىذ ًَایی کشًر جمًُری اسالمی
ایران:
زغكؿ  )5ىیاٌگیً جأدیؼ کٍحؼؿ ّيهیاجی
قاظلُام کٍحؼؿ ّيهیاجی

صغاكم ىیاٌگیً

صغاکذؼ ىیاٌگیً

ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ ،زىاف ك ىکاف ىضغكد قغقاٌغ

72/18

77/19

گـحؼش ٌیؼكُا

80/09

84/63

صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگافُام پغافٍغم

75/58

80/77

ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ کٍحؼؿ ّيهیاجی

75/95

80/86

جضهیم صغاكم ىیاٌگیً جأدیؼ کٍحؼؿ ّيهیاجی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر
زيِّرم اؿالىی ایؼاف:
جأدیؼ کٍحؼؿ ّيهیاجی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف
صغاكم  75/95درمغ ىیةاقغ.
میاوگیه تأثیر کىترل تاکتیكی در ارتقاء تًان رزمی پذافىذ ًَایی کشًر جمًُری اسالمی
ایران:
زغكؿ  -6ىیاٌگیً جأدیؼ کٍحؼؿ جاکحیکی
قاظلُام کٍحؼؿ جاکحیکی

صغاكم ىیاٌگیً

صغاکذؼ ىیاٌگیً

ُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگافُام پغافٍغم

72/27

78/99

ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ کٍحؼؿ جاکحیکی

72/27

78/99

تحلیل حذاقل میاوگیه تأثیر کىترل تاکتیكی در ارتقاء تًان رزمی پذافىذ ًَایی کشًر
جمًُری اسالمی ایران:

جأدیؼ کٍحؼؿ جاکحیکی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف
صغاكم  72/27درمغ ىیةاقغ .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ کٍحؼؿ ّيهیاجی ك کٍحؼؿ جاکحیکی زؽئی
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کّچکجؼ از فؼىاٌغُی ّيهیاجی ُـحٍغٌ ،حایر فّؽ ٌكافدٍُغق آف ىیةاقغ کَ ةا ایساد
فؼىاٌغُی در ایً ؿٌّح ٌیؽ ىیجّاف اصحياؿ کـب ىّفلیث را افؽایف دُغ.
ح  -میاوگیه تأثیر فرماوذَی کامل در ارتقاء تًان رزمی پذافىذ ًَایی کشًر جمًُری اسالمی
ایران:
زغكؿ  )7ىیاٌگیً جأدیؼ فؼىاٌغُی کاىم
صغاكم ىیاٌگیً
قاظلُام فؼىاٌغُی کاىم
ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث (اكغاـ جاکحیکی ك جنيیو-
83/39
گیؼم)
76/18
جْییً ُغؼُا
83/58
جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ
83/90
جْییً كَایف
55/52
اىّر اٌىتاًی
52/92
اىّر آىّزقی
26/36
اىّر ادارم
81/71
اىّر آىاد ك پكحیتاٌی
ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ ،زىاف ك ىکاف ىضغكد
72/18
قغقاٌغ
80/09
گـحؼش ٌیؼكُا
75/58
صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگافُام پغافٍغم
72/26
ُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ یگافُام پغافٍغم
70/31
ىیاٌگیً ٌِایی جأدیؼ فؼىاٌغُی کاىم

صغاکذؼ ىیاٌگیً
87/84
81/57
87/65
88/26
61/76
60/60
33/89
86/26
77/19
84/63
80/77
78/98
75/78

جضهیم صغاكم ىیاٌگیً جأدیؼ فؼىاٌغُی کاىم در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر
زيِّرم اؿالىی ایؼاف:
جأدیؼ فؼىاٌغُی کاىم در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف
صغاكم  70/31درمغ ىیةاقغ .ایً ٌحیسَ ةیاٌگؼ اُيیث ةاالم ایساد فؼىاٌغُی در ؿٌش
فؼىاٌغُی کاىم ةّدق کَ کاىمجؼیً ٌّع فؼىاٌغُی ىضـّب ىیگؼدد ك ةغیِی اؿث
دغغغَُام ّؼمَ پغافٍغ ُّایی را ىؼجفِ ظّاُغ ؿاظث.
وتیجٍ گیری

از جسؽیَ ك جضهیمُام ةَّيم آىغق ىیجّاف ایًگٌَّ ٌحیسَ گؼفث کَ ةا ایساد كصغت
فؼىاٌغُی در زىیٍَ ُام ُغایث آىؼاٌَ ةؼام ازؼام ىأىّریث (اكغاـ جاکحیکی ك جنيیو-
گیؼم) ،جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ ،جْییً كَایف ،اىّر آىاد ك پكحیتاٌی ك گـحؼش ٌیؼكُا،
جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةَ ىیؽاف ظیهی زیادم ارجلاء
ظّاُغ یافث ك چٍاٌچَ كصغت فؼىاٌغُی در زىیٍَُام جْییً ُغؼُا ،اىّر اٌىتاًی،
اىّر آىّزقی ك ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ ،زىاف ك ىکاف ىضغكد قغقاٌغ،

جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف
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صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگافُام پغافٍغم ك ُغایث ك کٍحؼؿ زؽ ةَ زؽ
یگافُام پغافٍغم مّرت پػیؼد ،جأدیؼ آف در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر
زيِّرم اؿالىی ایؼاف زیاد ظّاُغ ةّد.
ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىیاٌگیً ایساد كصغت فؼىاٌغُی در ىؤنفَُام ُغایث آىؼاٌَ ةؼام
ازؼام ىأىّریث (اكغاـ جاکحیکی ك جنيیوگیؼم) ،جؼکیب ٌیؼكُام جاةَْ ك جْییً كَایف
گؽیٍَ ظیهی زیاد ك در ىؤنفَ جْییً ُغؼُا گؽیٍَ زیاد ةغؿث آىغق ك جياـ قاظلُام
ىّمّؼ زیؼ ىسيَّّ فؼىاٌغُی ّيهیاجی ُـحٍغ ،نػا ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی
کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةَ ىیؽاف ةـیار زیادم ةَ ایساد كصغت از ٌّع فؼىاٌغُی
ّيهیاجی ٌیازىٍغ ىیةاقغ.
اگؼ چَ ىیاٌگیً ایساد كصغت فؼىاٌغُی در ىؤنفَُام اىّر اٌىتاًی ك اىّر آىّزقی
گؽیٍَ ىحّؿي ك در ىؤنفَ اىّر ادارم گؽیٍَ کو ةغؿث آىغق نیکً ایً ىیاٌگیً در ىؤنفَ
اىّر آىاد ك پكحیتاٌی کَ ةؼاةؼ امّؿ آىاد ك پكحیتاٌی( 1ظؼازیاف ،رزبپّر)1392:35 ،
دارام اُيیث كیژقام در ىأىّریثُام ّيهیاجی ىیةاقغ ك در کـب ىّفلیث در ىیغاف
ٌتؼد ةـیار جأدیؼگػار اؿث ،گؽیٍَ ظیهی زیاد گؼدیغق ك ىیجّاف ٌحیسَ گؼفث کَ چٍاٌچَ
در فؼىاٌغُی ىٍِام ّيهیاجی اىکاف ایساد كصغت فؼىاٌغُی ىِیا ٌگؼدد ،در ةعف آىاد ك
پكحیتاٌی صحيان ٌیازىٍغ ایساد كصغت فؼىاٌغُی ةَ ىٍُّر ُياٍُگی اكغاىات ،کفایث
آىاد ،مؼفَ زّیی ،زهّگیؼم از ىّازم کارم ،جاىیً ةَ ىّكِ ٌیازىٍغمُا ك غیؼق ىی-
ةاقیو جا پیؼكزم صحيی را از آف ٌیؼكُام ظّدم ٌياییو.
ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىیاٌگیً ایساد كصغت فؼىاٌغُی در ىؤنفَ گـحؼش ٌیؼكُا گؽیٍَ ظیهی
زیاد ك در ىؤنفَُام ُغایث ٌیؼكُام كاگػار قغق کَ ةَ كَیفَ ،زىاف ك ىکاف ىضغكد
قغقاٌغ ك ُيچٍیً صفٍ ك یا كاگػارم کٍحؼؿ جاکحیکی یگافُام پغافٍغم گؽیٍَ زیاد
ةغؿث آىغق ،نػا در فؼىاٌغُی ّيهیاجی ٌیؽ ٌیاز ىتؼـ ةَ كصغت فؼىاٌغُی اصـاس ىی-
گؼدد.
ىلغار ةاالم ىیاٌگیً ةغؿث آىغق از ایساد كصغت فؼىاٌغُی در ىؤنفَ ُغایث ك کٍحؼؿ
زؽ ةَ زؽ یگاف ُام پغافٍغم ٌیؽ صاکی از نؽكـ ایساد كصغت فؼىاٌغُی در زىیٍَ کٍحؼؿ
جاکحیکی ىیةاقغ.

 " 1آىاد ك پكحیتاٌی ك جاکحیک غیؼ كاةم جفکیک ُـحٍغ".
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فنهٍاىَ ّهّـ ك فٍّف ٌُاىی ،ؿاؿ یازدُو قيارق 34 ،زىـحاف1394 ،

جياـ قاظلُام ىٌؼح قغق در فؼـ پؼؿفٌاىَ ،زؽء قاظلُام فؼىاٌغُی کاىم ىی-
ةاقٍغ ك ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَدؿث آىغق از جسؽیَ ك جضهیم کيی کَ در زغكؿ قيارق 7
درج گؼدیغق اؿث ك نضاظ کؼدف ىیؽاف ادؼگػارم ُؼ یک از قاظلُا در جْییً ٌحیسَ
ٌتؼدُام اصحيانی آجی ،ىیجّاف در یک جنيیوگیؼم ٌِایی ایًگٌَّ اّالـ ٌيّد کَ،
پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةَ ىٍُّر اٌساـ ىّفقآىیؽ ىأىّریث ىضّنَ
کَ صفاَث ك میاٌث از صؼیو فىایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف ةا ةِؼقگیؼم از کهیَ
اىکاٌات زىیًپایَ ك ُّاپایَ ىّزّد در ؿٌش کكّر ىیةاقغ زِث ارجلاء جّاف رزىی ظّد
ةَ ىٍُّر ةاال ةؼدف جّاف رزىی ٌـتی ك رؿیغف ةَ ُغؼ جْییً قغق در ؿٍغ چكواٌغاز
ةهٍغ ىغتٌ ،یاز ىتؼـ ةَ جكکیم فؼىاٌغُی کاىم در ایً صّزق را دارد جا در ؿایَ ایؽد
ىٍاف ،ك ةؼ اؿاس ىٍّیات ىلاـ ىُْو رُتؼم(ىغ َهَ انْانی) ويً ایساد جيؼکؽ ك كصغت
فؼىاٌغُی ك ىياٌْث از ایساد وایٌَْ ،ـتث ةَ رفِ ٌگؼاٌی اىاـ ظاىٍَام ّؽیؽ کَ
ُيچّف چؼاغ راق ،ىـیؼ گؼیؽ از ٌارؿاییُام ىّزّد ك ُيچٍیً ظٌؼات ك ىكکالت
آیٍغق ظنّمان زىاف ةضؼاف ىیةاقغ ،اكغاىات الزـ مّرت پػیؼد.
آفچَ کَ ىیةایـث ىغٌُؼ کارقٍاؿاف ایً صّزق كؼار گیؼد ك غیؼكاةم اٌکار ىیةاقغ آف
اؿث کَ اگؼ چَ ٌحایر جضلیلات ةَّيم آىغق در ظنّص ُؼ یک از اٌّاع فؼىاٌغُیُا
ٌكافدٍُغق یک ىْیار ىكعل ك یک ةازق ىحفاكت ىیةاقغ نیکً جهفیق آفُا ةا یکغیگؼ
ةاّخ ایساد ُوافؽایی در ّؼمَ فؼىاٌغُی ك ىغیؼیث مضٍَ ٌتؼد در صّزق پغافٍغ ُّایی
ظّاُغ قغ .یٍْی ،اگؼچَ ىیاٌگیً صامم از اىّر آىّزقی ،اٌىتاًی ك غیؼق در ىضغكدق
گؽیٍَ ىحّؿي جأدیؼگػارم در ارجلاء جّاف رزىی اؿث نیکً قاظلُام ىنؼصَ در ایً
ىضاؿتات ،ةَمّرت ىسؽا ىغٌُؼ كؼار گؼفحَاٌغ ك چٍاٌچَ ةا ؿایؼ قاظلُا جهفیق گؼدٌغ،
ةا ُو افؽایی ىذتث ،دارام جأدیؼاجی چٍغیً ةؼاةؼ در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی
زيِّرم اؿالىی ایؼاف ظّاٍُغ قغ.
ةغیِی اؿث ةَ ُؼ ىیؽاف کَ كصغت فؼىاٌغُی در ؿٌّح کاىمجؼم ایساد قّد ةَ ىؼاجب
ادؼات ةِحؼم ٌیؽ در پی ظّاُغ داقث ك ىّفلیث در رؿیغف ةَ اُغاؼ ك ىأىّریثُام
جْییً قغق را دؿثیافحٍیجؼ ظّاُغ ٌيّد .کهیَ جسِیؽات ،زیؼؿاظثُا ،اىکاٌات ك
ؿالحُام پغافٍغم ىّزّد اّو از زىیًپایَ ك ُّاپایَ ىّرد ٌیاز قتکَ یکپارچَ پغافٍغ
ةَکارگیؼم ةَ ىّكِ جضث اظحیار فؼىاٌغُی قتکَ
ُّایی کكّر زِث جغةیؼ مضیش ك 
پغافٍغ ُّایی كؼار گیؼد جا جيؼکؽ ك كصغت فؼىاٌغُی در ًؼحریؽم ،ؿازىاٌغُی ،اكغاىات

جأدیؼ كصغت فؼىاٌغُی در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر زيِّرم اؿالىی ایؼاف
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ةَکارگیؼم ىٍاةِ ىّزّدُ ،ياٍُگیُ ،غایث ،کٍحؼؿٌُ ،ارت ك
جاکحیکی ،جنيیوگیؼم ،
ؿایؼ ىّارد ىّردٌیاز ىغیؼیحی ةَ ىٍُّر اٌساـ ةِحؼ ىأىّریث ىضّنَ مّرت پػیؼد.
ةغیِی اؿث ةا جّزَ ةَ ؿؼدىغارم ك جّنیث كؼارگاق پغافٍغ ُّایی ظاجواألٌتیاء (ص) آزا
در صّزق دفاّیٌُ ،ؼ ةَ كغىث ىغیؼیث مضٍَ ٌتؼد صؼیو ُّافىایی در ایً ىسيَّّ
ارزقيٍغ ك گؼاٌيایَ ظ نّم نا در ًّؿ ُكث ؿاؿ دفاع ىلغس ،جعننی ةّدف اىّر
پغافٍغ ُّایی در جنيیوگیؼمُام ىٍاؿب زِث ازؼام اكغاـ جاکحیکی ىحٍاؿب ةا
جِغیغات ىّزّد ك ُيچٍیً ٌّف ةَ قتکَ ىٍـسو ك یکپارچَ فؼىاٌغُی ك کٍحؼؿ
پغافٍغ ُّایی در كؼارگاق ،چٍاٌچَ فؼىاٌغُی پیكٍِادم ةَ كؼارگاق پغافٍغ ُّایی
ظاجواألٌتیاء (ص) آزا ىضّؿ گؼدد ،جأدیؼات آف در ارجلاء جّاف رزىی پغافٍغ ُّایی کكّر

زيِّرم اؿالىی ایؼاف ٌـتث ةَ كاگػارم ایً ىـئّنیث ظٌیؼ ةَ ؿایؼ ىتادم ذمرةي
ةَ ىؼاجب چٍغیً ةؼاةؼ ظّاُغ قغ.
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