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Abstract 
The purpose of this article is to study the areas that promote the culture of sacred 

defense in the second step of the Islamic Revolution. The research method used in 

this study is quantitative and survey and a researcher-made questionnaire has been 

used to collect data. The study is conducted in an elite form with a full-counting 

statistical population among the six experts in the field of sacred defense. In this 

research, through interviews with six experts in the field of sacred defense, 11 main 

fields of sacred defense such as the fields of martyrs, literature and oral history, 

responsible manpower, veterans, cultural and artistic, war learnings, paths of light 

(Raheyane Noor), technology and media, advertising and international jurisprudence 

are identified. In the continuation of the research, these 11 areas have been 

explained based on the text of research interviews and the views of other thinkers. 

Finally, through quantitative study and distribution of questionnaires among experts, 

the contribution of 11 areas of sacred defense in promoting the culture of sacred 

defense and in the second step of the Islamic Revolution in the current situation and 

the desired situation has been presented. The results show that the performance of all 

sacred defense institutions in the country is about %1٪. According to experts, the 

desired situation should reach to 96٪. Therefore, the current performance gap is 3%٪. 

Keywords: Sacred Defense, Promoting Factors, The Second Step of the Islamic 

Revolution, Sacred Defense Culture.   
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چکیده
های پیش بتنده فته(  دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی است. روش تحقین هدف تحقین مطالعه حوزه

به کار رفته در این مطالعه، کمی و پیمایشی است و گهت گتدآوری ااالعات از پتسش(امه محقن سااته استفاده شده 

بگی و با گامعه آماری تمام شمار در بین شش ابته حوزه دفاع مقدس انجام شده است. در است. مطالعه به شکل نخ

 یهاحوزهحوزه اصلی دفاع مقدس ب(ام  22این تحقین از اتین مصاحبه با شش ابته در حوزه دفاع مقدس، تعداد 

رف گ( ، راهیان نور، ف(اوری شفاهی، نیتوی انسانی متولّی، پیشکسوتان، فته(گی و ه(تی، معا ادبیات و تاریخ، شهدا

های حوزه با است(اد به متن مصاحبه 22المللی ش(اسایی شد. در ادامه تحقین، این و حوزه حقوقی بین و رسانه، تبلیغات

تحقین و دیدگاه سایت اندیشم(دان تبیین شده است. در نهایت از اتین مطالعه کمی و توزیع پتسش(امه بین ابتگان، 

مقدس در تتوی، فته(  دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی در وضع موگود و وضع حوزه دفاع  22سهم 

درصد است. از  02دهد عملکتد کلیه نهادهای دفاع مقدس در کشور، حدود نتای، نشان می .مطلوب آورده شده است

ت.درصد اس 20درصد رسید و شکاف عملکتدی فعلی در حد  67نظت ابتگان در وضعیت مطلوب باید به 

.بتنده، گام دوم انقالب اسالمی، فته(  دفاع مقدسدفاع مقدس، پیش ها:کلید واژه
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 مقدمه
 الزم را بتای ظتفیت ها،حاصل از آن دستاوردهایو  دفاع مقدسهای دوران آموزه

های فته(  مقاومت در شتایال مسلفه. دارد به همتاه اسالمی گام دوم انقالب درالگوسازی 

ای از صدها ت(ها نمونهو...  تایی، فته(  کار و توکل، امیدواری، ای ارگمحدودیت، گوان

توان از آن در آی(ده انقالب بهته مانده است و می یادگارفته(گی است که از دفاع مقدس به اتده

نباید اگازه داد حقاین دفاع مقدس که(ه، "فتمای(د: مقام معظم رهبتی در این اصوص می گتفت.

تتین اصلی ،یک مفهوم کلی ع(وانبهاور که فته(  دفاع مقدس همان. "2ار شودفتاموش و یا انک

رکن الگوبتداری از دفاع مقدس در گام دوم انقالب تلقی شد، راهکار تتوی، این فته( ، 

 سازی دفاع مقدس در بدنه انقالب است.گفتمان

ب بت اساس تجتبیات ای بتای مقابله با مسائل پیش روی انقالسازی دفاع مقدس شیوهگفتمان

تواند ستآغاز م(اسبی بتای پیمودن ادامه مسیت انقالب اسالمی در دفاع مقدس است و این شیوه می

 متدماگتماعی  هایعمیقی در باور تیثیتات دوران دفاع مقدستجتبه زیسته . 3های بعدی باشدگام

 تیثیتتواند می أمانصورت توتالش و توکل به ؛ چتا که در این دوران ثابت شد کهداشته است

توان گفت که دو ب(ابتاین می؛ داستقالل داشته باش موفقی در تحوالت اگتماعی و در حفظ عزت و

پدیده مهم یع(ی انقالب اسالمی و دفاع مقدس، ظتفیت الزم را بتای تغییت و اصالح علوم انسانیِ 

اصوص پژوهش در عتصه دفاع نشده و بهاندازه کافی استفادهموگود دارند، اما از این ظتفیت به

تواند سطح فکتی و معتفتی گامعه ساز بتای علوم انسانی، میع(وان دومین پدیده ظتفیتمقدس به

  .3: 2236فاتح، محمدیک(د )را ارتقاو داده و هویت ملی را تقویت 

ها در حفظ و نشت در این راستا بترسی و ش(اسایی ارکان اصلی دفاع مقدس و نقش آن

ی دفاع مقدس و تولید دانش دفاعی شایان توگه است. مقام معظم رهبتی در اصوص هاارزش

سال آی(ده حا ک(یم و  322، 222باید پیتوزی این گ(  را تا  "فتمای(د:پژوهش دفاع مقدس می

 

 6/6/36 شهید استان متکزی 7322اندرکاران ک(گته ملی بیانات در دیدار دست - 2
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 هشت و اسالمی انقالب تجتبیات .2"های این گ( سلول ذرهذرهشود، مگت با شکافتن این نمی

 اصوصهای مختلف و بهبتای سازمان ستمایه دانشی تتینبزرگ ک((دههمفتا مقدس، دفاع سال

 اندازه کافی، سازوکارهای این مهم احصاو نشده است. البتهتاک(ون به اما؛ باشدمی مسلح نیتوهای

نگاری گ(  ، مست(دنگاری و تاریخنگاریاااتهحتکتی که بعد از پایان دفاع مقدس در حوزه 

تک ع(اصت ملت از اقشار مختلف در و ضبال حضور و حماسه تکشکل گتفت و نهضت ثبت 

نظیت در بازش(اسی میدان گ(گی نابتابت با کشورهای بزرگ به راه افتاد، بدون شک الگویی بی

کتده، در  های اایت ستعت، عمن و قوت بیشتتی پیداالگویی که در سال .گ شته یک ملت است

تتین عامل در  . از اتفی، مهم2236)قاضی،  ودرپیش میبه باقدرتحال اصالح اود است و 

های دفاع مقدس، ایجاد شتایال الزم بتای پژوهشگتان و محققان بتای ورود به بتداری از درسبهته

های دفاعی از نزدیک است. پژوهشگت بتگسته های مختلف دفاع مقدس و لما پدیدهحوزه

های به نسل« میتاث دفاع مقدس»قال ش(اسی انتدر آسیب"  معتقد بود: 2232سوداگت )متحوم 
 ه شدحصار کشید هاآنو ااتاف  بسته شدها اشکال کار از زمانی شتوع شد که درب پادگانبعد، ِ

ساماندهی  های مهم دفاع مقدس وب(ابتاین ش(اات ارکان اصلی و حوزه؛ "نشود هاآنتا کسی وارد 

م(ظور تعیین مسیتهای تحقیقاتی گدید بهها و های مورد نیاز در این حوزهو هدایت انواع تخصص

 ها از اهمیت و ضتورت باالیی بتاوردار است.های دانش گدید در این عتصهافزودن به الیه

بت اساس دیدگاه محققانِ مدیتیتِ دانشِ نظامی، دفاع مقدسِ رزم(دگان اسالم در دهه هفتاد، 

مدیتیت دانشِ نهفته در اول   .2237لطفی متزناکی، است )ب(یان در ایتان زیتب(ای دفاع دانش

در اصوص دفاع مقدس و استفاده از تجارب ابتگان به ایجاد هوشم(دی حیات انقالب اسالمی به

تجتبه  ،در دفاع مقدس کشوربخش اعظمی از ثتوت  3.ک(دتحقن تمدّن نوین اسالمی، کمک می

ند، شاید بخشی از این ااست که در آن دوره در سطوح مختلف مدیتیت حضور داشته رزم(دگانی

 ، اما این 2232)گاسبی،  ها مست(د شده باشدهای مختلف از گمله اااتات و داستانتجتبه در قالب

تاریخی عالوه بت آن که نیاز به کالبدشکافی، مست(دسازی و ش(اات آنچه اتفاق افتاده دارد، واقعه 
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  2239) 2ن دیدگاه گعفتینیز است. بت ابالگوهای عملیاتی و کاربتدی  نیازم(د استختا 

های دفاع مقدس وگود دارد های تجتبی و عملی ای سالموضوعات بسیار ارزشم(دی در عتصه

ب(ابتاین توسعه کار دانشی و فکتی در ؛ را به دانش صتیح و بومی تبدیل کتد هاآنتوان که می

راستا ش(اسایی  های مختلف دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی ضتوری است و در اینحوزه

ها ضتوری استفاده از ظتفیت نخبگان در این حوزه های دفاع مقدس ونیازهای پژوهشی حوزه

 است.

پژوهشی و دانشی در حوزه دفاع مقدس، یع(ی استختا  ابعاد پ(هان آن از گ شته و  کار

قان، گستته علمی دفاع مقدس است. باباته ابن نظت محق تبدیل به محتوای علمی و افزودن بت

بازنشستگی م(جت به تلف شدن دانش و ایجاد انقطاع در محیال کار شده و ابیعتاً تلف شدن دانش، 

 . عالوه 3222، 3شود )دانفته(گی می -های اگتماعیباع  اثتات عملیاتیِ م(فیِ بالقوّه و گسست

زم زمی(ی، بت ای(که نه ت(ها تجارب دفاع مقدس در گام اول انقالب اسالمی )تجارب رزم هوایی، ر

مان(د حوزه نشت ) یفعلهای تجارب مدیتیتی، مه(دسی، پزشکی و...  بایستی مست(د شود؛ بلکه حوزه

ادبیات دفاع مقدس، حوزه پیشکسوتان، حوزه تبلیغات، حوزه فضای مجازی، حوزه راهیان نور، 

حفظ و تتوی،  ها درها و...  نیز در گام دوم انقالب باید مورد توگه قتار گتفته و سهم آنموزه

اصوص در گام دوم انقالب به فته(  گهاد و شهادت تعیین و نواقص احتمالی آن بتاتف شود.

اسالمی، توگه به نقش گوانان و بُعد علمی و ف(اورانه دفاع مقدس ضتوری است. چتا که در گام 

وازات این دور مشویم و بهاور پیوسته از حادثه دفاع مقدس دور میدوم، ابیعتاً از نظت زمانی به

تت و ظتافت علمی باالیی شدن و فاصله گتفتن، باید مطالعه پدیده دفاع مقدس با ک(کاش عمین

پا از اتمام گ(  تحمیلی تاک(ون، رویکتدهای متعددی به مبح  دفاع مقدس، دنبال شود. 

علمی و الزم بود، اما کافی نبوده است. با کمک نموداری  اگتچه ؛است. این اقبال یافتهااتصاص

-های شهدا و ستداران، شبنگاری ما از دفاع مقدس، اعم از بتگزاری یادوارهتاریخ یابیم کهدرمی

های شعت مقاومت و در کل ایجاد مجموعه فضاهایی که بتای حفظ و نشت آثار های اااته، شب

ت کتده و ، افکیفی واز نظت کمی  ؛ایماهتمام داشته هاآنپا از گ(  به  یهدفاع مقدس در فاصل
 

 سخ(تانی ستلشگت گعفتی در گش(واره امام علی )ع  - 2
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این در حالی است که ه(وز یادگاران دوران دفاع مقدس در میان ما حضور و  است. تحلیل رفته

ها و ارکان اصلی دفاع مقدس که در ب(ابتاین در این تحقین، حوزه؛  2232سوداگت، دارند )وگود 

شده اییهای دفاع مقدس مسثت واقع شوند، ش(استوان(د در حفظ و نشت ارزشگام دوم انقالب می

 ها را متتفع کتد.است تا بتوان نیازهای مختلف این بخش

 ادبیات تحقیق
 تعریف مفاهیم

های مت(وعی که ملت ها و فعالیتها، پایمتدیها، حماسهمجموعه مجاهدت دفاع مقدس:

روز   3630شتیف و مسلمان ایتان و نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان در اول هشت سال )

گم استکبار گهانی و رژیم بع  عتاق به ااک ایتان اسالمی انجام دادند و در این در بتابت تها

 امتحان الهی ستبل(د و پیتوز بیتون آمدند.

 مقدس، دفاع دانشی حوزه از م(ظور مطالعه، این در حوزه دانشی دفاع مقدس:

 و تجتبه همچ(ین و پتدااته مقدس دفاع هایارزش نشت و حفظ به که است کالنی هایموگودیت

 .دارند ااتیار در را تحمیلی گ(  سال هشت دانش

 دانش و پژوهش حوزه دفاع مقدس
علمی و ی، انتقادی، گغتافیایی و نگارخیتارتاک(ون رویکتدهایی مان(د رویکتد حماسی، 

شده است، شتوع تاًیاا علمی رویکتدنسبت به دفاع مقدس وگود داشته است. هتچ(د  آکادمیک

را در اود نهفته دارد که  ینگت این حقیقت است که گ(  مجموعه علوم و معارفاما تئوری آن بیا

توانسته است م(شی تحوالت عظیمی  گتیدعبارتتوانسته است در همه کشورها اثتگ ار باشد؛ و یا به

و  در کشور باشد. باید گفت که گ(  گ(جی(ه عظیمی از علوم و معارف است که باید استختا 

 داکتدهیاتین مسسسات آموزشی و پژوهشی و آموزش عالی تتوی، و توسعه پ و از دهکاربتدی ش

اند که معموالً تولیدی و بومی بوده ،ها قتار گیتد. این علوم در گ(  موفننسلسایت و در ااتیار 

ب(ابتاین اگت رویکتد علمی را ؛  2232نام،بیشوند )توانسته است ستم(شی تغییت و تحوالت اساسی 

ب(ابتاین ؛ ش(اسی اتکا ک(یمبایستی به روش ناچاربهاکتشاف دفاع مقدس انتخاب ک(یم،  بتای تبیین و

ش(اسی و توأم نمودن آن با عمل در حوزه دفاع مقدس باع  های تئوریک و مبت(ی بت روشتبیین
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 درست، گ(  و مقدّس دفاع معارف ش(اسیروش و یابیموضوع مسئله اگتشود. رشد آن می

-پژوهش مسیت موضوعات، در نوآوری با بود اواهیم قادر شوند، تدوین و انتخاب علمی و

 در علمی رویکتد ،اصوصبهک(یم.  دنبال علمی و پیوسته ،م(سجم شکلی به را اود های

 ضتیب افزایش بت گت،مصاحبه توسال دقین و م(دروش فعال، مصاحبه انجام و شفاهی تاریخ

متادی و دارد ) کلیدی نقش مقدّس دفاع حوزه رد تولیدشده آثار و شفاهی م(ابع به اعتماد

های لشگتی و  . تاک(ون در اصوص پژوهش دفاع مقدس در اس(اد سازمان2232پور،رگب

آموزی از دفاع درس"به اهمیت  دیتیک هاآنکه وگه مشتتک  شدهمطتحکشوری مباح  کوتاهی 

بار  23کلمه دفاع مقدس در س(د نظام گامع مدیتیت دانش نیتوهای مسلح کشور، است.  "مقدس

های نظام گامع مدیتیت دانش نیتوهای مسلح آمده است از ویژگی 2 و 2بکار رفته است. در ب(د 

. "ویژه دانش هشت سال دفاع مقدس باید احصاو شوندهای پیشین و ناپیدای سازمان بهدانش"که 

ویژه از دانش هشت ن بهباید از دانش در بازه عمت آ"همان س(د آمده است که  2همچ(ین در ب(د 
در س(د الگوی دانشگاه نیتوهای مسلح در تتاز انقالب اسالمی،  ."سال دفاع مقدس استفاده شود

آموز و نگاهی درس"در این س(د آمده است: بار تکتار شده است.  27کلمه دفاع مقدس 
ها و حتافکشور انجام شد و نقاب قوت، ضعف، ان آموزی درپیشی(ه علم و علمانگیز به عبتت
های دوران فتد و گ(جی(ه آمواتهبه م(بع م(حصتبه ها مشاهده گتدید. در این میان از متاگعهکاستی

ویژه در ه(گامه تغییت دانشگاهی عظیم و قابل کشف به دفاع مقدس، غفلت نشده و به آن به م ابه
 ماندهان و مدیتانویژه بتای تتبیت فتسازی بهانسان تتین دانشگاهراهبتدهای دفاعی و بزرگ

شدن . این کلمه همچ(ین در س(د اسالمی"تاس های زیادی گتفته شدهنگتیسته و از آن درس

بار کلمه دفاع بار تکتار شده است. باالاته در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی هم یک 22ها دانشگاه

اایت که به ارتباب  شده است. در تحقیقاتبار هم به گ(  تحمیلی اشارهمقدس بکار رفته و یک

گتایی، آموزی، گواناند به موضوعاتی همان(د درسگام دوم انقالب و دفاع مقدس پتدااته

های دفاع مقدس در گام دوم اشاره زمی(ه گام دوم، تکیه بت ارزشع(وان پیشتجارب دفاع مقدس به

ی معتقد   در اصوص ارتباب دفاع مقدس و گام دوم انقالب اسالم2236) یصفوشده است. 

کش نبود، بلکه حاکم شدن دستاورد دفاع مقدس ت(ها شکست یک دشمن ابی  و قداره"است: 
سازی بتای ایجاد تمدن نوین اسالمی را باید تفکت مقاومت و تشکیل ه(دسه گدید قدرت و زمی(ه
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 ."2های آی(ده دفاع مقدس ملت بزرگ ایتان به رهبتی والیت فقیه دانستاز دستاورد

 یقپیشینه تحق
 گهت دانش مدیتیت بت مبت(ی مدلی ارائه» به اود مقاله در  2232) هوالسو پاشایی و رشید

 دانش مدیتیت بت مبت(ی است مدلی ارائه مقاله، این هدف. پتداات(د «مقدس دفاع فته(  تتوی،

 فتضیه چهار دانش، مدیتیت حوزه در موگود ادبیات بترسی با مقدس. دفاع فته(  تتوی، گهت

 این. شد تدوین «کتدن تتکیب و سازی درونی سازی،بتونی سازی، اگتماعی» مستقل تهایمتغی با

 بت عالوه که بودند کسانی کلیه آن آماری گامعه و شد انجام پیمایشی - توصیفی روش با پژوهش

 تصادفی گیتینمونه روش با که بوده آش(ا آن هایارزش و مقدس دفاع با دانش مدیتیت با آش(ایی

 39 از متشکل سااته محقن پتسش(امه یک از ااالعات آوریگمع بتای. شدند انتخاب ایاوشه

 همچ(ین باشد؛می 2867 بتابت پتسش(امه سساالت بتای کتونباخ آلفای ضتیب که شد استفاده گویه

 به آن نتای، تتینعمده که گتدید استفاده اینمونه تک تی آزمون از هاداده وتحلیلتجزیه بتای

 گهت دانش، مدیتیت بتای م(اسب روش یک ع(وان به تاکئوچی و نوناکا مدل: است رقتا این

 را تیثیت بیشتتین سازی اگتماعی فتضیه مدل، این اساس بت که است مقدس دفاع فته(  تتوی،

 دیگت متاتب در سازی بتون و کتدن تتکیب سازی، درونی: تتتیب به دیگت هایفتضیه و داشته

 هاینظتیه از استفاده با افتاد، بین باید مقدس دفاع فته(  تتوی، بتای ای(که هنتیج. اندگتفته قتار

 .کتد ایجاد همکاری اگتماعی،

 با مقدس دفاع فته(  کتدن اثتبخش هایراه بترسی» به اود مقاله در  2232) مسعودی

 پژوهشی نتیجه مقاله که این در. است پتدااته «پدیدآورندگان و دولت ها،رسانه نقش بت تیکید

استفاده  مقدس، دفاع فته(  کتدناثتبخش هایبتای دستیابی به راه دلفی روش از است میدانی

 و متخصصان ع(وان به مقدس نشت آثار دفاع پدیدآورندگان هایدیدگاه پژوهش، شده است. بتای

 از ادهاستف با سپا و آمد دستبه پانل شیوه به و عمقی مصاحبه متحله سه ای عتصه، این متفکتان

. شد تحلیل یاکوبسن رومن نظتی الگوی بتاساس  مسیت تحلیل و عاملی تحلیل) است(باای آمار

 

ستاد فرمانددهی لد   -گویی دفاع مقدسجلسه هماهنگی نهضت خاطره هفتمین سخنرانی سرلشگر صفوی در -1

 mizanonline.com از برگرفته(. 11/7/1931) سپاه
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 میان از عاملی تحلیل از استفاده با مقدس دفاع آثار بت مسثت و پ(هان عوامل ش(اات بتای پژوهشگت

 که یافت دست گدید متغیت یا عامل هشت به بودند کتده مشخص متخصصان که متغیتی 23

 آثار، دریافت چگونگی و اگتا فته(گی، گ اریسیاست فته(گی، ریزیبتنامه: از است ارتعب

 ثبات متدمی، نظارت پدیدآورندگان، ایحتفه استقالل آثار، بت دولت نظارت ای،رسانه ابزارهای

 اظهارشده متغیتهای و هاگزاره ، ادغام با پژوهشگت بعدی، گام در. ناظت نهادی هایسیاست در

 و کتد ایجاد را گدید متغیت شش تحقین تحلیلی الگوی اساس بت متغیت 23 یع(ی متخصصان التوس

 و بت استقبال را هاآن همه تیثیت سپا و مقدس دفاع ایحتفه آثار الن متغیت بت را متغیتها این تیثیت

 .کتد مشخص مسیت تحلیل در مخاابان م(دییترضا

: مقدس دفاع فته(  تتوی،» ضوعمو اود پژوهش در  2237) همکاران و ایزدی

 درباره نخست متحله در پژوهش، این. اندرا کار کتده «راهکارها و مدل ارائه ش(اسی،آسیب

 مدل ارائه به دوم متحله در. است کشورمان در مقدس دفاع فته(  تتوی، هایآسیب ش(اسایی

 فته(  تقویت در رو پیش راهکارهای به سوم متحله در و پتدازدمی مقدس دفاع فته(  تتوی،

 داده نظتیه چهارچوب در و کیفی پژوهش روش از و کاربتدی پژوهش،. دارد اشاره مقدس دفاع

 پیامدهای و میانجی شتایال دالیل، و هازمی(ه آن در و است شده پتدااته ااالعات تحلیل به ب(یاد

 فتماندهان هدف، گامعه. است شده واکاوی اایت هایسال در مقدس دفاع فته(  تتوی، ضعف

 اتین از و اندبوده متتبال مقدس دفاع فته(  با که فته(گی کارش(اسان و مقدس دفاع دوران

 حجم و هدف بت مبت(ی گیتینمونه روش .است شده آوریگمع ااالعات فتدی عمین مصاحبه

 دغدغه که اندبوده مقدس دفاع دوران فته(گی نخبگان و مدیتان فتماندهان، از نفت 32 نمونه

 ش(ااتیآسیب لحاظ به که دهدمی نشان پژوهش نتای، .اندداشته را مقدس دفاع فته(  وی،تت

 و است بترسی و تحلیلقابل سااتاری و عملکتدی محتوایی، لحاظ به مقدس دفاع فته(  تتوی،

 پایان در. است توگه قابل سااتاری و رفتاری نگتشی، ابعاد در تتوی، نیز راهبتدی لحاظ به

 .است گتفته قتار توگه مورد فته(گی هایقتارگاه تشکیل نهایی، یش(هادپ ع(وانبه

 اگتماعی و فته(گی هایمسلفه تیثیت بترسی» به اود مقاله در  2236) همکاران و یوسفی

 چه تا که است این تحقین آنان اصلی سسال. اندپتدااته «ایتان. ا.  ملی ام(یت آی(ده بت مقدس دفاع
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 باشد؟می اثتگ ار ایتان.ا.  ملی ام(یت آی(ده بت مقدس دفاع اگتماعی و (گیفته هایمسلفه اندازه

 شیوه نظت از و  همبستگی نوع از) توصیفی روش نظت از کاربتدی، هدف نظت از آن تحقین

 و مسائل از که است افتادی شامل تحقین آماری گامعه. باشدمی کیفی -کمی ها،داده گتدآوری

 از ناشی فته(گی و اگتماعی هایستمایه به نسبت و بوده مطلع کافی هاندازبه ملی ام(یت وضعیت

 از حاصل نتای، .دارند کافی ااالع کشور ام(یت و امتوز زندگی بت آن نقش و مقدس دفاع

 آن از در این پژوهش حاکی ،SPSS آماری افزارنتم و PLS آماری افزارنتم با سااتاری معادالت

 همچ(ین. باش(دیم اثتگ ار ملی ام(یت آی(ده در مقدس دفاع اعیاگتم و فته(گی ستمایه که بود

 سوی از. نداشت وگود آی(ده و موگود وضعیت میان ملی، ام(یت آی(ده متغیت در مع(اداری تفاوت

 و مقدس دفاع اگتماعی و فته(گی ستمایه میزان آی(ده و موگود وضع در مع(اداری تفاوت دیگت،

 .داشت وگود آن ابعاد

 ع(وان به مقدس دفاع روایات تیثیت بت تحلیلی» موضوع به اود پژوهش در  2236) گعفتی

 و انجام کیفی رویکتد با تحقین این. است پتدااته «ایتان ملی اقتدار بت فته(گی هایمسلفه از یکی

 -است کیفی هایپژوهش در تحلیل هایروش از یکی که -تفسیتی روش به آن، هایداده

 بوده بتداریفیش ابزار با ایکتابخانه روش به نیز ااالعات آن گتدآوری و گتدیده وتحلیلتجزیه

 و اقتباس والیت افزارنتم و نور صحیفة افزارنتم دو از تحقین ااالعات از توگهیقابل بخش. است

 ع(وانبه دلیل 9تحمیلی، گ(  شتوع اصلی عوامل ع(وانبه عامل 9ااالعات، این تفسیتیِ  تحلیل با

 به توگه با و است(تا  ملی اقتدار بت مسثت فته(گی هاینماد ع(وانبه نماد 23و  گ(  نپایا دالیل

. اندشده ارائه گیتینتیجه بخش در نمادها این رئوس و تبیین مقاله متن در تحقین، گتدآوری روش

 مقدس دفاع روایات و بوده ملی اقتدار مهم یهامسلفه تیز از یکی فته(گی اقتدار ای(که به توگه با

 که فته(گی اقتدار نماد دوازده حاضت یمقاله باشد؛می فته(گی اقتدار اصلی هایمایه اتد از نیز،

 استختا  مقدس دفاع روایات به متتبال متون از را دارند ایتان ملی اقتدار تقویت در مسثتی نقش

 و سیاسى صادى،اقت فشارهای بت غلبه و ملّی اوداتّکایی فته(  شکوفایی میان، این از که نموده

 .باشدمی فته(گی نماد تتینمهم تبلیغاتی،
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 روش تحقیق
ها در گام دوم های دفاع مقدس و بترسی نقش آنروش این تحقین به دلیل معتفی حوزه

در دانشگاه افستی امام علی نخبه  ششانقالب اسالمی، از نوع اکتشافی و کاربتدی است. ل ا با 

های مدیتیت دانش، ف(اوری ها اک تاً گوان بوده و در رشتهوندهشمصاحبه شده است. مصاحبه)ع  

شوندگان با ش(اات قبلی و ش(اسی تخصص دارند. انتخاب مصاحبهااالعات، ادبیات و روش

شده و سااتاریافته انجام صورت نیمهها بهبتفی بوده است. مصاحبههمچ(ین استفاده از روش گلوله

های مختلف دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی و چگونگی سساالت مصاحبه عمدتاً به حوزه

ها شده است. پا از ضبال مصاحبهاستفاده از ابزارهای مختلف در تتوی، این پدیده ااتصاص داده

ب(دی ها، ش(اسایی و ابقههای دفاع مقدس به همتاه زیتحوزه، حوزه2و ش(یدن چ(دباره فایل صوتی

با  2236شوندگان که در تابستان و پاییز ای مشخصات مصاحبه، بت2شده است. در گدول شماره 

ها آورده شده است. همچ(ین در همتاه نکات بتگسته در مصاحبهآنان مصاحبه صورت گتفته، به

متحله دوم تحقین، کلیه متن مصاحبه مورد تحلیل قتار گتفته و مطالب و نکات مدنظت 

 . در متحله بعد هت یک از 3شده است )گدول حوزه دفاع مقدس ارائه 22شوندگان ذیل مصاحبه

اور مختصت تشتیح شده ها و دیدگاه سایت محققان بهگانه با است(اد به متن مصاحبههای دهحوزه

حالت  3های دفاع مقدس در پیشبتد فته(  دفاع مقدس در گامعه در است. نهایتاً سهم حوزه

  .2شده است )گدول )وضع فعلی و وضع مطلوب  تعیین

 : نکات بتگسته در مصاحبه با ابتگان2گدول شماره 

 علت انتخاب نام خبره ردیف
ها در خصوص پیشبرد نکات مهم در مصاحبه

 دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی

 دکتت سهیلی 2

متخصص مدیتیت 

دانش و دارای تجارب 

 علمی و نظامی

 .استفاده از افتاد حکیم در حوزه دفاع مقدس 

 ار تئاتت در معتفی دفاع مقدس.تیکید به ابز 

 های دفاع مقدس.ها و موفقیتبیان شکست 

 
 نزد نگارنده محفوظ است. 2236ه در سال فایل صوتی و متن مصاحبه با شش نخب -2
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  مطالعه دفاع مقدس از م(ظت فتماندهان ارشد 

  )های دنیا.مقایسه ابعاد علمی گ(  با سایت گ 

 دکتت قمی 3
متخصص مدیتیت 

 دانش

  تصویب میزهای کارش(اسی حوزه دفاع مقدس و

 مدافعین حتم.

 مانی.های سازبتگزاری گش(واره 

 های دفاع مقدس. اتاحی اپلیکیشن 

 ای.دقیقههای کوتاه یکها یا فیلمگتافیتهیه موشن 

2 
دکتت 

 سجادیان

متخصص کتابداری و 

 مدیتیت دانش

 دهی دقین و علمی م(ابع دفاع مقدس.سازمان 

  آموزش چگونگی تتوی، دفاع مقدس و آموزش

 ف(اوری ااالعات.

 ارنمای ت دادن درتدوین کتب صوتی و قتار

 فیدیبوک.

 های دفاع مقدس. تجهیز الکتتونیکی کتابخانه 

 های اگتماعی در استفاده از فضای سایبت و شبکه

 تتوی، دفاع مقدس.

  بتگزاری گلسات شب شعت و اواندن کتاب توسال

 اود نویس(ده.

9 
دکتت  

 ایتوانی
 متخصص نقد ادبی

 به دفاع مقدس و همتاهی  م(ددعوت از افتاد عالقه

 ها.با آندائمی 

 .دادن آزادی عمل به ه(تم(د و نویس(ده 

 م(د از تولیدک((دگان حمایت مادی و مع(وی نظام

 آثار.
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 فلسفی و دانشی بتای مقابله با  -انجام کار علمی

 گتیان مخالف.

 های استفاده از ابزارهای گدید و به اصوص شبکه

 اگتماعی.

 سازی آن.اردوی راهیان نور و غ(ی 

 دکتت نظتی 0

ص مدیتیت متخص

دانش و ف(اوری 

 ااالعات

 های متولی سااتار سازمانی م(اسب بتای سازمان

 دفاع مقدس.

 های دوران دفاع مقدس.ش(اات صحیح ظتفیت 

  انتقال تجارب دفاع مقدس بتاساس چتاه مدیتیت

 دانش.

 سازی بتاساس اصول مدیتیت دانش.مست(د 

 افزارهای مختلف.ورود به فضای مجازی با نتم 

 از نظتیه داده ب(یاد بتای تحلیل شخصیت  استفاده

 شهدا.

 های دو زبانه و سه زبانه بتای تتوی، استفاده از کانال

 دفاع مقدس.

 .تتوی، پوستت و عکا در فضای مجازی 

  معتفی و نشت اس(اد دفاع مقدس بت اساس تحلیل

  .OLAPپتدازش بتاال)

 دکتت امیتی 7
دکتتای مدیتیت و 

 آش(ایی با دفاع مقدس

  آوری ااالعاتبه کف و رأس سیستم در گمعتوگه 

  تبلیغات در عتصه دفاع مقدس باید علمی و م(اسب

 باشد
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 های دفاع مقدس های تحقیق اشناسایی حوزهشرح یافته
های کالنی است که به حفظ و در این مطالعه، م(ظور از حوزه دانشی دفاع مقدس، موگودیت

ن تجتبه و دانش هشت سال گ(  تحمیلی را در های دفاع مقدس پتدااته و همچ(ینشت ارزش

تتین سطح تحلیل بتای مطالعه دفاع مقدس در نظت گتفته شده و از ااتیار دارند. ل ا کالن

های آن سسال شده است. شوندگان در اصوص پدیده ملی دفاع مقدس و زیت بخشمصاحبه

های مختلف دارند؛ و تخصصهای مختلف دفاع مقدس، نیاز به ابزارها هت یک از بخشاورکلی به

حوزه  22ها باید در دستور کار قتار گیتد. در ادامه حوزههای مهم و زیتب(ابتاین ش(اسایی حوزه

ها در تقویت ها معتفی و تبیین شده و در پایان مقاله، سهم آندفاع مقدس با است(اد به متن مصاحبه

 فته(  دفاع مقدس آزمون شده است.

 های تحقین: یافته3گدول شماره 

   

 حوزه راهیان نور 

گ اریم تا ما را به ها را میتتینها و شیکتینما در ویتتین، بهت"  معتقد است: 2236زمانی)
در ویتتینِ دفاع مقدس دو مجموعه بسیار زیبا است که  یاد و اااته گ شتگان و مبتکتان بی(دازد؛

 هاتکرار کلمات و مفاهیم مرتبط با حوزه دانشی در مصاحبه نام حوزه دانشی

  2آزادگان ) ، 2گانبازان ) ، 20شهدا ) ، 23) دیشه حوزه شهدا و گانبازان

  9) یشفاه ، تاریخ 7اتح ) ، 22مقاله ) ، 06کتاب ) شفاهی حوزه نشت و تاریخ

  22 ، فتماندهان ارتش)22 ، فتماندهان سپاه)0 ، نخبگان)3 ، متولی)20انی)نیتوی انس حوزه نیتوی انسانی متولی

  0های دوران دفاع مقدس) ، ستمایه0 ، فتماندهان)7پیشکسوتان) حوزه پیشکسوتان

  32 ، ه(ت دفاع مقدس)2 ، موزه)3 ، گش(واره)3همایش) حوزه فته(گی و ه(تی

  0پژوهش گ( )  ،9آموزی) ، درس22معارف گ( ) حوزه معارف گ( 

 22 حوزه راهیان نور

  36 ، فضای مجازی)6 ، آرشیو)22 ، تئاتت)3 ، سی(ما)9 ، تلویزیون)2رادیو) حوزه ف(اوری و رسانه

  9 ، معتفی دفاع مقدس)7تبلیغ) حوزه تبلیغات

 2 المللیمتاگع حقوقی و بین
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. 2"تواند در گام دوم انقالب ایجاد انگیزه ک(د: نخست راهیان نور و دوم اردوهای گهادیمی

رسد این به نظت می. شودتتین حوزه دفاع مقدس تلقی میع(وان گدیدتتین و اثتگ ارنور به راهیان

توگهی داشته باشد. در این حوزه در گام دوم انقالب اسالمی، تیثیتات فته(گی و مع(وی قابل

عتصه انتقال مفاهیم ارزشم(دی همچون دفاع، مقاومت، حماسه، فداکاری و... صورت اواهد 

ای به موضوع کشورهای مختلف دنیا توگه ویژهرو متولیان فته(گی و آموزشی در گتفت. ازاین

ویژه در اروپا در این بخش گ اری وسیعی بهگتدشگتی گ(  کتده و در سالیان اایت ستمایه

اورد )اااتی، صورت گتفته است و رویکتد علمی به مقوله گتدشگتی گ(  به چشم می

ایتان و به ابتکار ستاد کل  . در گمهوری اسالمی 2237علی و سلیمی، ؛ به نقل از قائد2263:32

نام گتفته « راهیان نور»نیتوهای مسلح، عتصه گتدشگتی در حوزه م(اان گ(گی تحت ع(وان 

است. راهیان نور عالوه بت یک سفت زیارتی، در واقع بهتتین دوره تشکیالتی و تمتین کارهای 

-شجویان فتاهم میاصوص داناردوهای راهیان نور بهتتین فتصت را بتای گوانان به .تیمی است

شده در تداوم راه های موگود، با عمل به ادراک حاصلهای اود با واقعیتک(د تا با تطبین ش(یده

  در مصاحبه اود اظهار 2236) یتوانیا . 2236)معصومی،  شهدا بکوش(د تا سعادتم(د شوند

ها و ی، ارزشصورت عملی راهی است بتای تتوراهیان نور و یا ابزارهای مشابه آن به"داشت: 
از لحاظ  -ک(یم. باید ببی(یم از لحاظ فته(گی  اتفاقاً ایلی اوب است، ولی باید راهیان نور را غ(ی

شده مه(دسی ک(یم و کارهایی که تا حاال انجامهای دیگتی وگود دارد؛ باید بازدانشجویی چه راه
دانشی راهیان نور مهم است،  آنچه در حوزه. "را مطالعه ک(یم و ببی(یم چه قدر اثتبخش بوده است

کسب تجتبه بتای انجام این وظیفه اطیت است. چتا که در این حوزه تجتبه کافی وگود ندارد و 

های مدیتیت دانش بتای اثتبخشی آن استفاده شود. در این راستا، تقویت بایستی از اصول و روش

د مکتوب و گ اب به مخاابان و کادر آموزشی و استقتار امکانات در م(اان عملیاتی و ارائه اس(ا

  معتقد 2236بازدیدک((دگان، باع  اواهد شد گامعه هدف در این حوزه افزایش یابد. صدارت )

اردوهای راهیان نور که هم نگاه به گ شته یع(ی دفاع مقدس دارد و هم الگوهایی از شهدا  "است: 

 

 از 2236آبان  6گفتگو با بهتام زمانی مدرس دانشگاه و راوی راهیان نور توسال ابتگزاری شبستان. بازیابی در  -2

shabestan.ir. 
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بستت م(اسبی بتای  ؛ده(د، داردیبتای رفتار آی(ده مخاابین که اک تیت آنان را گوانان تشکیل م
 وضعیت در"  معتقد است: 2239ادیبی ) ".کتدن گام دوم انقالب استدعوت زائتان به عملی

 به دالیل فتماندهان مقدس و دفاع دوران رزم(دگان بیشتتی از تعداد زمان، با گ شت ک(ونی،

 بتای باید دلیل، همین هب و شوندمی اار  گتدونه روایتگتی و... از شهادت یا فوت گوناگون؛

مقام معظم رهبتی در اصوص مع(ای راهیان نور  "کتد. فکتی آی(ده راویان آموزش تتبیت و

نشدنی ی از معدن تمامگوییم راهیان نور یک ف(ّاوری گدید بتای استفادهوقتی می": فتمای(دمی
ستفاده ک(د و قدر آن ی کشور باید از این اهای دفاع مقدّس است، مع(ایش این است که همهسال

 "2را بداند.

 کاران دفاع مقدسحوزه پیشکسوتان و کهنه 

ی دانش ف(ی، بهاگتاننهایت م(بع بی ع(وانبههای غتبی کاران در تمامی سازمانارزش که(ه

 . این افتاد گ(جی(ه ارزشم(دی از دانش و تجتبه 3،3223ولمناست ) شدهثابتمدیتیتی و سیاسی، 

اند که هایی را آزمودهراه واطاآزمونسازمان از وگود آن آگاه نیست. ایشان با هست(د؛ دانشی که 

ها تجتبه در ذهن آنان اندواته ک(د. سالیمبتای آی(دگان مفید بوده و از تکتار اطاها گلوگیتی 

 کارانکه(ههای واقعی در مورد تعداد پژوهشدست یافت.  هاآنتوان به که گای دیگتی نمی شده

-تت و بهی(هب(ابتاین بتای درک عمین؛ ها، اندک استهای آنها از دانستهاستفاده سازمان و نحوه

های و احیای دانش سازمانی، ه(وز پژوهش سازیکاران در اکتساب، ذایتهسازی نقش که(ه

ما گ(  را از پ(جته چشم "  در مصاحبه اود اظهار داشت: 2236) یلیسهزیادی باید انجام شود. 
شاکله اصلی و  ع(وانبهور کوچک به تصویت کشیدیم، ولی قدرت فکت فتماندهان که یک اپتات

به تصویت کشیده شده؛ ب(ابتاین اگت عمین مطالعه ک(یم، مطالب  ندرتبهروح پ(هان گ(  است 
امتوزه هم با پیشکسوتان و یادگارانی از دفاع مقدس  ."ایلی ارزشم(دی در این حوزه وگود دارد

ی رسمی سازوکارهاباشد و  تتپترن حضور آنان در محافل نیتوهای مسلح باید  مواگه هستیم که

  معتقد 2236) یموسوی مختلف کشور تدوین شود. هاسازمانبا  هاآندر اصوص همکاری 

توان بهایی را بتای ما به یادگار گ اشت که میهای گتانگ(  تحمیلی در باان اود گ(،"است: 

 

 27/23/2230 اندرکاران راهیان نوربیانات در دیدار دست - 2
2- wellman 



 1311تابستان بهار و ، دوم، شمارة دوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو

41 

کاران توانایی که(ه .2"مک شما پیشکسوتان عزیز آن را استختا  کتدهای متمادی با کبتای نسل

  .230: 2236پور، اللهی)فتحبتای کار با هت دو نوع دانش ضم(ی و صتیح، مزیت بزرگی است 

 حوزه تاریخ شفاهی و نشر آثار 

 دهشمطتحبعد از گ(  گهانی دوم  سازی،مهم بتای مست(د یابزار ع(وانبهتاریخ شفاهی         

است. تاریخ شفاهی گ(  و  ، توسال تاریخ شفاهی مست(د شدهدنیاهای مهم است. بسیاری از گ( 

که دارای ارزش و اعتبار ااصی هست؛  دفاع مقدس، یکی از انواع مختلف تاریخ شفاهی است

م(دان به تحقین و پژوهش در این عتصه اگتایی و عالقه اندرکارانب(ابتاین ضتورت دارد دست

آن  یابی مطالعاتی و انجام صحیح و اصولیم(د، نسبت به موضوععلمی و روش ر، با رویکتدماندگا

و زندگی شهدا، تتوی،  توگه نمای(د. امتوزه مست(دسازی تاریخ همگانی گ(  و معتفی سیته

بزرگ ملی و یک تجتبه ارزشم(د تاریخی،  ع(وان یک ستمایهفته(  و معارف دفاع مقدّس به

 . البته، ه(وز در ایتان مباح  نظتی 2237پور، )متادی و رگب دیآیمه شمار ای اطیت بوظیفه

گتفته در های انجامای شایسته مورد بترسی قتار نگتفته و تالش و کوششتاریخ شفاهی به شیوه

ت(ها اند. این در حالی است که در کشورهای دیگت نهشده و انتشار یافتهاین زمی(ه، کمتت مطتح

های غیتدانشگاهی و مسسسات اصوصی اند؛ بلکه حوزهاریخ شفاهی به وگود آمدههای تانجمن

های آموزشی تاریخ شفاهی در شبکه پتدازند. حتی در این کشورها، کارگاهنیز به این کار می

های گتدآوری مصاحبه و ظتایف ویژه آموزش روشای(تتنت به آموزش مباح  تاریخ شفاهی و به

از اتین  "  در مصاحبه اود اظهار داشت: 2236 . نظتی )2236نژاد، )عباسدپتدازنو دقاین آن می
مدیتیت دانش، تاریخ دفاع مقدس چه در قالب تاریخ شفاهی و چه تاریخ مست(دسازی کتبی به 

  در مصاحبه اود در اصوص چگونگی ثبت و 2236همچ(ین قمی ). "انتقال استنسل آی(ده قابل

بت اساس سااتارهای موگود، نیتوی زمی(ی بت ": معتقد است ضبال تاریخ شفاهی دفاع مقدس
آوری کل اس(اد را در دستور کار قتار داده تدوین و تیلیف کتاب تمتکز کتده، حوزه پداف(د گمع
حوزه ، در گام دوم انقالب اسالمی . همچ(ین"و نیتوی هوایی هم به نمادسازی مبادرت کتده است

ها، مستلزم توگه است. مقام معظم رهبتی در الت و اتحنشت دفاع مقدس مشتمل بت کتب، مقا

 

 .36/3/2236امیت موسوی، در آستانه سالتوز آزادسازی اتمشهت دیدار گمعی از پیشکسوتان ارتش با  -2
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ی آثارِ مکتوبِ اوب باید راه بیفتد؛ یک نهضتِ تتگمه"فتمای(د: اصوص نشت دفاع مقدس می
باید توگه داشت که در  ".1ی آثار اوب. اوشبختانه آثار اوبِ مکتوب کم نداریمنهضت تتگمه

های دیجیتال بسیار مهم ات دفاع مقدس و در قالبگام دوم انقالب، ت(وع در ابزارهای نشت ادبی

سازی و بازیابی ش(اسی، موضوعی تحت ع(وان ذایتهدر رشته علوم ااالعات و دانش. است

  2236سجادیان ) ااالعات وگود دارد؛ این موضوع با گستجوی ااالعات، ارتباب ت(گات(گی دارد.

توان صه کارهای بسیار مت(وعی میدر این عت"در این اصوص در مصاحبه اود اظهار داشت: 
صورت علمی دهی دقین م(ابع دفاع مقدس است. وقتی ما بهها سازمانتتین آنانجام داد که مهم
ب(دی را در ک(یم، در واقع نوعی ردهها و متاکز علمی میدهی م(ابع در کتابخانهاقدام به سازمان

ک(یم، تمام م(ابع متتبال با دفاع ه متاگعه مییع(ی وقتی به یک کتابخان؛ ایمدستور کار قتار داده
شده در یک مکان متمتکز مشاهده اواهیم کتد )م الً کتب متتبال با ب(دیصورت ابقهمقدس را به

ب(دی دانشگاهی معتبت به نام کتابخانه ک(گته وگود دارد که ابن این آزادسازی اتمشهت . یک رده
ند و مشابه هست(د در رده مشابه یا نسبتاً مشابه قتار هایی که موضوع یکسانی دارب(دی، کتابرده
اورکلی در گام دوم انقالب . به"گیتندها ک(ار یکدیگت قتار میی اینگیتند و در مجموع، همهمی

های مختلف کاغ ی و سازی آن در قالباسالمی، حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس و مست(د
 مانی دفاع مقدس کمک ک(د.تواند به تقویت حافظه سازالکتتونیکی می

  هیأت معارف جنگ"حوزه" 

 است ایگونهبه هاگ(  در تجتبیات تبادل اند. سیتتاریخ چکیده هاکه گ(  شودیمگفته 

 به مجبور بعدی نبتد در یقی(اً نشود، ضبال و ثبت نبتد اتفین از یکی توسال ایتجتبه اگت که

هایی گ(  درگیت های مختلفیت، به روشاا هایسال در کشورمان بود. اواهد تجتبه تکتار

 و نظامی هایسازمان .باشدیم ها بسیار ضتوریگ(  این از اندوزیتجتبه است بدون شک بوده

 تداوم به تجتبیات این که کتدند کسب رزمی فتاوان تجتبیات مقدس دفاع در آن فتماندهان

- . مقام معظم رهبتی می2236)گهانفت و همکاران،  نمود اواهد کمک کشورمان ام(یت حفظ

روى ما گشوده شده است. این  ى هشت سال تجتبه، در پیشِى گ(  و صفحهصفحه"فتمای(د:
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نگاری   در اصوص مست(دسازی و تجتبه2236شمخانی ) "2.صفحه را ببی(ید و یک بازنگتى بک(ید

نابود شدند، اما  های بسیاری در دنیا وگود داشته که بعد از مدتیتمدن "دفاع مقدس معتقد است: 
اند، تمدن ها از اتین کتاب ثبت و ضبال شدهها ه(وز پابتگا مانده است، چون آنیاد و نام آن

اسالمی نیز چ(ین ماندگار شد و به ما نشان داد تفکت اسالمی تا چه حد در شکوفایی تمدن بشتی 
توان گفت که بتاین میب(ا ."سال دفاع مقدس هم رخ دهد 6نقش مهم دارد. این اتفاق باید درباره 

های نبتد حن علیه باال است. سازمان های تجارب گبههای از یافتهمعارف گ(  تحمیلی مجموعه

گ اری امیت ستافتاز ای و ب(یانبا تصویب امام اام(ه 2262از پائیز  "هیئت معارف گ( "افتخاری 

گ(  نخستین حتکت شکل گتفت. هییت معارف  "شهید سپهبد علی صیاد شیتازی"ارتش اسالم 

صورت نظتی و اور مستمت و ساالنه بهبه 62علمی پا از پایان گ(  تحمیلی است که از سال 

عملی بتگزار شده است. شیوه کار این هییت در گتدآوری تجارب گ(  بدین تتتیب بوده است 

همی بت که بت اساس زمان و مکان هت عملیات، گمعی از رزم(دگان اسالم که در آن عملیات نقش م

های اند، به م(طقه عزیمت نموده و با یادآوری اااتات اود در صح(ه نبتد و بتداشتعهده داشته

های تلخ و شیتین را گتدآوری نموده ای از حقاین و واقعیتتحتیتی، صوتی و تصویتی، مجموعه

)معین  اندر دادههای نبتد در مسیت تدوین قتاها با مدارک و اس(اد گبههو در نهایت بعد از تطبین آن

های افستی عالوه بت اگتای آموزش بتای دانشگاه 2266 . این هییت از سال 9: ص 2232وزیتی، 

افزار معارف گ( ، اایتاً نتمارتش، آموزش ستبازان را هم در دستور کار اود قتار داده است. 

ر بخش معارف افزار دتوسال هییت معارف گ(  شهید صیاد شیتازی تهیه شده است. در این نتم

های دوران دفاع مقدس همتاه با نقشه هت عملیات و به تفکیک از سال اول تا سال گ( ، عملیات

 .باشدهشتم گ(  تحمیلی قابل مشاهده می

 المللیحوزه مراجع حقوقی و تعامالت بین 

پژوهش در اصوص میزان ش(اات گهانیان از گ(  ایتان و عتاق، بسیار مهم است. 

الملل به این گ( ، بسیار کار دانشی و پژوهشی در اصوص نوع نگاه گامعه بیناصوص انجام به

 

و  0بیانااات در متاساام اعطاااى نشااان فااتح بااه فتماناادهان و نیتوهاااى نظااامى ارتااش و سااپاه در عملیااات کااتبالى  -2
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های اارگی است. مقام معظم ضتوری است. بهتتین اقدام در این حوزه، تتگمه آثار به زبان

در دوران  شانیهادولتسسال من این است چتا متدم آلمان و فتانسه ندان(د که "فتمای(د: رهبتی می
دان(د و این کوتاهی ما نمی اآلنتدند با ملّتی به نام ملّت ایتان؟ چتا ندان(د؟ آن هشت سال چه ک

ایم، در یِ نظام سلطه را که ما به وگود آوردهک((دهدنیا این تصویت روشنِ شفّافِ رسوا اآلناست. 
در البته،  .1"بی(د؛ چتا؟ این کوتاهی ما است و ما باید تالش ک(یم در این زمی(همقابل اودش نمی

المللی نسبت به سایت دستتسی آسان به اس(اد و مدارک بین این حوزه وزارت امور اارگه با

کتاب  با انتشار 2272تت بوده است. وزارت امور اارگه در سال فعّال نهادهای دولتی داالی

آغازگت پژوهش در « تحلیلی بت گ(  تحمیلی رژیم عتاق علیه گمهوری اسالمی ایتان )گلد اول »

-عد بینروند را تداوم بخشید. در ب این 2276عتصه بوده و با چا  گلد دوم این کتاب در سال این 

هایی است که عموماً ااالعات و تبلیغ و رسانه در ااتیار قدرت الملل باید توگه داشت که ابزار

(به وگه گهیچادبیات دفاع مقدس به ک((د. در حقیقتسویه و غیتواقعی ارائه میهای یکتحلیل

مقام معظم رهبتی در اصوص اهمیت تتگمه آثار اور که اشاره شد . همان3فتامتزی نیافته است

یک نهضتِ تتگمه راه  "فتمای(د: له میاند. معظمی مختلف، نکاتی را فتمودههازباندفاع مقدس به 
چه  اتّمشهت چه گ شت، در آبادان ی آنچه هست. بگ ارید بدان(د دربی(دازیم، بتای ارائه

 ."3چه گ شت، در روستاهای ما چه گ شت هاگ( گ شت، در 

 حوزه فناوری و رسانه 

در ادبیاتمان، در "فتمای(د: مقام معظم رهبتی در اصوص ف(اوری حوزه دفاع مقدس می
مان بسیاری از مان، در فضای مجازینگاریسی(مایمان، در تئاتتمان، در تلویزیونمان، در روزنامه

دانیم بعد از که می اورهمان. 9"ایمی دفاع مقدّس که انجام ندادهجام بدهیم دربارهکارها را باید ان

بیشتتین  72های دفاع مقدس بوده است. دهه ابزارهای انتقال ارزش نیمسثتتتگ( ، سی(ما یکی از 

 .گتفتهای گ(گی در این دوره و با کمتتین امکانات سااته و روی پتده سی(ما قتار میفیلم
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در  یگ ارهیستما رسدیمای که درباره احیاو دفاع مقدس در سی(ما ضتوری به نظت ین نکتهتتمهم

حوزه نویس(دگی است؛ در غیت این صورت با فاصله گتفتن از زمان گ(  و از میان رفتن 

های دفاع مقدسی، شاید دیگت ها، راویان گ( ، رزم(دگان و بازیگتان اصلی و حماسهستمایه

اما امتوزه، فضای مجازی  ؛1ی ما وگود نداشته باشدکارکمی ناشی از هااألن فتصتی بتای گبتا

بسیاری از تا حد زیادی گایگزین سی(ما و تلویزیون شده است.  تتین ف(اوریبه ع(وان بتگسته

های دانشی سازمان را از توان(د قابلیتهای اگتماعی میمحققان مدیتیت دانش معتقدند که شبکه

سازی ستیع دانشگتان گدید یابی دانش، ارتقای نوآوری، یکپارچههمکاری، مکاننظت ارتبااات و 

 ,Navarro, -Acosta and Cegarra-; Soto3227Mäntymäki and Riemer) ارتقاو دهد

3226; Weber and Shi, 3226; Lal, 3227 .  فضای مجازی با پیشتفت تک(ولوژی به زندگی و

فتصت  ،بزارهای اوب و مت(وعی که بتای تولید محتوا دارددنیای واقعی نفوذ کتده است و با ا

 صورتبه ،که با دفاع مقدس آش(ا نیست(د ییهاآناوبی را ایجاد کتده است تا نسل گوان و 

تهدید  ع(وانبهواقع نباید به این فضا ت(ها  دیداری و ش(یداری، نسبت به آن آگاهی پیدا ک((د. در

هایی از حوزه دفاع مقدس ، بخشامتوز . 2236حیدری، ) میشوهای آن غافل ب(گتیم و از فتصت

 های اگتماعیاورد و این روند در حال افزایش است. شبکهبه چشم می های اگتماعیشبکهدر 

  .2236)گتوه حماسه و گهاد دفاع،  ها را بیان ک((دتوان(د در این رابطه به کمک بیای(د و ناگفتهمی

توان از یکستی در پیشبتد حوزه دفاع مقدس می"اظهار داشت:    در مصاحبه اود2236) انیسجاد
ها استفاده کتد. بتای تتوی، فته(  دفاع مقدس و یا بتای انجام ادماتی سایتتارنماها و یا وب

ها و توان بازدیدک((دهدر این اصوص تارنماهای مختلف و گوناگونی وگود دارد که می
های از این تارنماها آموزش داد. تارنماها و سایترا در اصوص استفاده  هاک((دهمتاگعه

ایم؛ آموزش ایلی مهم است، بتای آموزش باید گوناگونی داریم ولی از آموزش غافل بوده
 ."کارگاه تشکیل دهیم

 حوزه فرهنگی هنری 

تتین بُعد دفاع مقدس، بُعد فته(گی و ه(تی است که بتای همه مخاابان در تمامی گستتده
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ی هاشیهماها، هایی مان(د راهیان نور، یادواره شهدا، موزهحوزه گ ابیت دارد.های س(ی، رده

بُعد فته(گی و ه(تی در نظت گتفت.  ع(وانبهتوان ها، تئاتت و غیته را میتاریخ شفاهی، گش(واره

از قدرت ه(ت نباید غافل شویم و باید "  در اصوص ه(ت دفاع مقدس معتقد است 2236) یلیسه
  در مصاحبه 2236) یتوانیا. "ازیم و هم مصورسازی را در دستور کار قتار دهیمهم مست(د بس

 -تتین ابزارها بتای انتقال گ اب تمام مطالب فلسفی اتفاقاً در این زمی(ه مهم": اود اظهار داشت
ی ه(ت در یک مطلبی پوشانده نشود، آن علمی و کلیّت مع(اش(اسی دفاع مقدس، ه(ت است. تا گامه

های این حوزه )فته(گی ، یادواره از زیتحوزه یکی. همچ(ین، "گیتدرد اقبال قتار نمیمطلب مو

این گتدهمایی و این اگتماعی که به وگود "فتمای(د:می بارهنیدراشهدا است. مقام معظم رهبتی 
گیتد، شتوع کار است؛ بله، این درست است، این کامالً حتف هایی که انجام میآید و فعّالیّتمی
نیست که ما بگوییم ایلی اب، حاال یک گتدهمایی بزرگی درست  گورنیارستی است. د

چا  کتدیم و وظیفه تمام شد؛ نه، این آغاز کار است، این  هانیاکتدیم و مقداری کتاب و مان(د 
های بزرگداشت شهدا، مخصوصاً . تجتبه نشان داده که هت یک از ک(گته2"را باید دنبال ک(ید راه

اند و هیچ وحدت های متفاوتی را ارائه داده و اگتا کتدهها، بتنامههای اولیه در متاکز استانک(گته

، مدیتیت دانش این حوزه رونیازا . 2236ابالغ نشده است )ابوالحس(ی تتقی،  هاآنای به رویه

شدن مشتمل بت محتوای ک(گته، محل ک(گته و غیته بسیار مهم است. در حقیقت بتای اثتبخش 

توان می م الع(وانبهشود. های شهدا نیاز به کار دانشی و فکتی در این حوزه احساس مییادواره

شود؛ اما اگت این موضوع در م(اان عملیاتی و در مساگد بتگزار می عمدتاًگفت که یادواره شهدا 

می و اصولی این ، انجام علهتحالبهتت اواهد شد. در دل اردوهای راهیان نور انجام شود، اثتبخش

پ یت کتده و با تجتبه و صتف هزی(ه امکانکار فقال با استفاده از نیتوهای متخصص و تحصیل

 . یکی دیگت از ابعاد فته(گی دفاع مقدس، موزه است. امتوزه 2236)ابوالحس(ی تتقی،  باشدیم

ن دفاع توان(د رویدادهای انقالب اسالمی و دوراهای گ(  از اتین مدیتیت دانش میموزه

ها، پا از پایان گ(  گهانی دوم، رشد مقدس را به اوبی به نمایش بگ ارند. موزه

ها پا از تیسیا یونسکو و موزه درصد 32زیاد بیش از احتمالاند و بهای داشتهمالحظهقابل
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با ارزش گ شته  ها ت(ها حفظ میتاثاند. امتوزه، وظیفه موزهها ایجاد شدهشورای گهانی موزه

-های فته(گی به نسلست، بلکه محافظت از میتاث مادی و مع(وی بتای استفاده و انتقال ارزشنی

  .2260پور، های بعدی است )ارسالن

 حوزه شهدا و جانبازان 

تتین ها بتای گلوگیتی از فتاموشی دفاع مقدس به این دلیل است که عالیتمامی تالش

توان(د به رشد ه شد. این فضایل ااالقی میفضایل ااالقی بشتی توسال شهدا به نمایش گ اشت

شدن اون ای که محل گهاد و ریختهانسان و گامعه کمک ک((د. یقی(اً زیارت اماکن متبتکه

 . 2232شهیدان بوده است، در آش(ایی با حقیقت دفاع مقدس قالبی اصیل است )رئوف موسوی،

نشده تا اصول و مبانی سبک استفادهپژوهی علمی تاک(ون در زمی(ه بترسی سیته شهدا از روش سیته

ب(دی تواند در ابقهدیگت، استفاده از روش تحقین علمی میعبارتزندگی شهدا استختا  شود. به

های األهای شخصیتی شهدا از دوران گوانی تا لحظه شهادت مسثت واقع شود. از گمله ویژگی

هایی که در ابتدای ت. شهادتدیگتی که در این حوزه وگود دارد، متبوب به وصایای شهدا اس

ها نامههایی که در این وصیتها و توصیفها، تحلیلها و دعاها، تجلیلها آمده، توصیهنامهوصیت

 . مقام معظم 2232پور،اند )گانیهای بیانی وگود دارند، تاک(ون سااتارش(اسی نشدهع(وان قالببه

اااتات پدران و »فتمای(د: شهدا میاویشاوندان  رهبتی در اصوص ثبت اااتات اانواده و
مادران شهدا و همستان شهدای گ(  تحمیلی، دفاع مقدّس، چیزهایی است که م ل گواهت قیمتی 

ها از از آن در دستتس ما است که  اگت[ غفلت ک(یم، از دست ما اواهد رفت، کما ای(که ایلی
پژوهشی زیادی صورت  -ت علمیباید در حوزه دانشی شهدا اقداما ب(ابتاین،؛ «دستتس ما رفته

ره  و مقام معظم رهبتی درباره مطالعه وصایای شهدا و ) ی(یامبگیتد. سخ(ان زیادی از امام 

این  "ره  در یکی از دیدارهایشان فتمودند:) ی(یامارزشم(دی این وصایا به ما رسیده است. امام 
)به  "ها قدری تعلیم و تعلم پیدا ک(یدنها را بگیتید و مطالعه ک(ید و تفکت ک(ید ... از اینامهوصیت

سازمان حفظ آثار و نشت "  در مصاحبه اود اظهار داشت: 2236) ینظت . 2232پور، نقل از گانی
سال دفاع مقدس دارد  6های دفاع مقدس آگا تقتیباً آمار کاملی از شهدای ارتش در اول ارزش
کتدن ادت، نحوه ادمت و نحوه زندگینامه، نحوه شهها آرشیو و مست(د شدند. زندگیکه این

سازی شده است. حتی در مورد شهدای ها در این زمی(ه مکتوب و مست(دها و حتی اانواده آنآن
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 شانیا ."شده و مست(دسازی شده استمدافع حتم هم این کار تا گایی که ب(ده ااالع دارم، انجام

ان ابعاد شخصیتی شهدا را بت تومی"در اصوص چگونگی مطالعه شخصیت شهدا اظهار داشت: 
و دوران دانشجویی شهدا  نامهنامه، زندگیاستختا  ک(یم. وصیت 2اساس روشی م ل گتاندد تئوری

رزمان شهید در قالب توانیم از همهای م(اسب تحلیل کتد. حتی میتوان بت اساس روشرا می
دهی و سااتاردهی ها را سازمانآنها و ابعاد ها، شااصهتحلیل گفتمان ابعاد شخصیتی شهدا، مسلفه

 ."های بعدی قتار دهیمع(وان یک الگوی گامع در ااتیار نسلک(یم و در قالب پژوهش و به

ها باالاته، یادگاران واقعی دفاع مقدس، گانبازان هست(د که هم بایستی از اااتات آن

هت گانبازی که از دفاع "فتمای(د:ها تکتیم کتد. مقام معظم رهبتی میاستفاده کتد و هم از آن
 .3"است، یک یادگاری است؛ این یادگاران دفاع مقدّس را گتامی بداریم ماندهیباقمقدّس 

 حوزه نیروی انسانی شاغ( در حوزه دفاع مقدس 

در نهادهای  اک(ونهمحوزه دانشی نیتوی انسانی، به آن دسته از کارک(ان اشاره دارد که  

ی متتبال با دفاع مقدس در ارتش، هاسازمانباش(د. تمامی متولی دفاع مقدس مشغول ادمت می

بایستی چتاه م(ابع انسانی اود را به اوبی مدیتیت و  هاسازمانهمان(د سایت  ...سپاه، صدا سیما و 

از نیتوهای گوان و متخصص استفاده ک((د. همچ(ین، در گام دوم انقالب اسالمی با  اصوصبه

ی آن، بح  سااتار مطتح هاتیمیموربازمه(دسی اهداف و  نگاه گدید به حوزه دفاع مقدس و

اود را  3یهاژهیکار واند کافی توانسته اندازهبهاین است که آیا سااتارهای ک(ونی  سسالشود. می

ها و انجام ده(د و ای(که بتای رساندن حوزه دفاع مقدس به گایگاه اصلی اود به چه نوع کارویژه

ی هاسازمانب(ابتاین مدیتیت نیتوی انسانی در ؛  2236:02مدی فاتح، سااتارهایی نیاز داریم )مح

 

آید. در دست می های حاصل از مصاحبه و یا هت نوع مت(ی بهای که از دادهنظتیه داده ب(یاد : نظتیه) گتاندد تئوری-2

ایجادک((ده  شرایط علّی، پدیده محوریاند از: متغیت  وگود دارد که عبارت) عامل 7نوع سااتارم(د این نظتیه، 

 گرمداخلهکارگیتی راهبتد، شتایال ناشی از به پیامدهایحاصل از پدیده محوری،  راهبردهایپدیده محوری، 

ان به درک گامعی از تواورکلی با روش تحقین داده ب(یاد میمسثت بت راهبتدها. به ایزمینهو شتایال  مسثت بت راهبتدها

 فتد متاگعه شود .یک پدیده دست یافت )بتای آش(ایی با نظتیه داده ب(یاد به آثار دکتت حسن دانایی

 .27/23/2230اندرکاران راهیان نور بیانات در دیدار دست - 3

3- functions. 
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متتبال با دفاع مقدس از گزی(ش تا بازنشستگی باید مبت(ی بت اصول مدیتیت دانش صورت گیتد. 

بایست کارک(ان حوزه دفاع مقدس ورزی میاندیشه و دانش تولید به دستیابی ی، بتایاورکلبه

باش(د. حوزه دانشی نیتوی انسانیِ دفاع مقدس  مجهز کارآمد هشیپژو و تحقیقی یهاتیفعالبه 

 شود.ها و ف(ون مدیتیتی اداره باید بت اساس آاتین تخصص

 حوزه تبلیغات و روابط عمومی 

ای یکی از ابزارهای عملی از اهمیت ویژه ع(وانبه  معتقد است تبلیغات 2266) یااووس 

می، از گمله ضتوریات و عوامل اساسی و حیاتی بتاوردار است؛ چتا که همتاهی افکار عمو

ها، شعارهای تبلیغی با محتوای م هبی در قالب تابلو نوشته آید. اتحها به شمار میحکومت

های تبلیغاتی بوده که بت مب(ای اعتقادی و پالکارد و پوستت در دوران گ(  تحمیلی، یکی از روش

یغات در گ(  باید دانست که تبلیغات، چتا، چگونه م هبی استوار بوده است. بتای تبیین نقش تبل

  تبلیغات 2230و با تیکید بت چه عواملی در تقویت روحیه دفاع مقدس نقش داشته است. آسودی )

است که ادبیات دفاع مقدس   معتقد 2237الب )حقیداند. مقدس می تتین بخش دفاعرا اساسی

باشد.  مسثتها استقبال متدم از این نوع کتاب تواند بتای است که تبلیغ درست آن میگ(جی(ه

توانیم دفاع مقدس را تتوی، ک(یم حاال چطور می"  در مصاحبه اود اظهار داشت: 2236) یتوانیا
های بسیاری وگود دارد تا ای(که تبدیل شود به یک صورت علمی. باید واکاوی شود که البته راه

ها دارد؟ هایی با دیگت دفاعش چیست؟ چه تفاوتیهامسلفهکه این نوع دفاع چه دفاعی است و 
ی دفاع هاحوزه، سهم 2شماره  در گدول. "علمی تبلیغ شود صورتبهها این است که یکی از راه

به مع(ی کمتتین  2ای از نظت ابتگان مشخص شده است. وضعیت مقدس در یک ایف ده درگه

به دنبال ارائه  صتفاًلبته در این تحقین تتین عملکتد است. ابه مع(ی مطلوب 22عملکتد و وضعیت 

ایم؛ ب(ابتاین در اصوص صحت دادن چگونگی مطالعه در حوزه دفاع مقدس بودهروش و نشان

تت در سپاه و و ابتگان آگاه تتبزرگهای ها باید از نمونهااالعات در اصوص کارکتد حوزه

 ارتش و نهادهای مختلف دفاع مقدس استفاده کتد.

 گانه در پیشبرد فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقالبی دهاهحوزهسهم 
های دفاع مقدس در وضع ، در ستون سوم گدول، نمته حوزه2بت اساس گدول شماره 
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شود، میانگین کل یمکه در گدول دیده  اورهماناست.  شده دادهموگود )از یک تا ده  نشان 

ملکتد کلیه نهادهای دفاع مقدس در کشور دهد که عیمو این نشان  23/0نمتات بتابت است با 

درصد بتسیم و  67است. همچ(ین از نظت ابتگان در وضعیت مطلوب باید به  درصدپ(جاه حدود

در وضعیت  گانهدهی هاحوزه تکتکدرصد است. نمتات  20شکاف عملکتدی فعلی در حد 

 شود.موگود و مطلوب در گدول دیده می

 نگارنده مقدس )گانه در فته(  دفاع ههای د: سهم حوزه2شماره گدول 

شکاف 

 عملکردی

وضعیت مطلوب 

در پیشبرد فرهنگ 

 دفاع مقدس

وضعیت موجود در 

پیشبرد فرهنگ دفاع 

 مقدس

های دفاع نام حوزه

 مقدس
 ردیف

 2 حوزه شهدا 2/0 6/6 6/2

 3 شفاهی حوزه نشت و تاریخ 9/0 7/3 3/9

 2 حوزه نیتوی انسانی متولی 9/9 3/3 6/9

 9 حوزه پیشکسوتان 6/9 0/6 6/2

 0 حوزه فته(گی و ه(تی 0 7/6 7/2

 7 حوزه معارف گ(  2/6 9/3 2/3

 6 حوزه راهیان نور 96/0 3/6 0/2

 6 حوزه ف(اوری و رسانه 3/9 7/6 6/2

 3 حوزه تبلیغات 9/0 6/6 2/3

 22 المللیمتاگع حقوقی و بین 9/2 9/6 9

 میانگین 23/0 7/6 0/2

 

 یری و پیشنهادهاگنتیجه
 زده رادر دفاع مقدس، رزم(دگان اسالم با عملگتایی و سااتارشک(ی، م(طن مادی و علم

ره  توانست(د با مجاهدت و امام )ک(ار زدند و با الگو گتفتن از تفکت اسالم، انقالب و حضتت 

با دوره  شتایال ک(ونی کشورمان 2اود و انقالبی، راهکارهای گدیدی را تولید ک((د. یهارشادت

 

 .2230تاد کل نیتوهای مسلح، های نیتوهای مسلح در تتاز انقالب اسالمی. سبتگتفته از متن الگوی دانشگاه - 2
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گانبه دشم(ان کشور آرایی همهساله دفاع مقدس مشابهت فتاوانی دارد، امتوز نیز شاهد صفهشت

-علیه انقالب اسالمی هستیم. بدون شک کلیه ابعاد دفاع مقدس قابلیت الگوسازی در همه بخش

 های کشور در گام دوم انقالب اسالمی را دارند. سپهبد شهید حا  قاسم سلیمانی در اصوص

های مقدس دیگتی ی دفاعنسبت به همه دفاع مقدس هشت ساله[ "ماهیت دفاع مقدس فتمودند: 
 یع(ی این نوع دفاعی که در ؛ت داردیت و قدسیّکه وگود دارد، یک حالت مادر دارد، محورّ

تبلیغات  ،تتین شکلش بتوز داده شددفاع ما اتفاق افتاد که موضوعات مع(وی در اعلی  بخش[
تتین شکلش بدون موضوعات اعتقادی، عبادی در اعلی ؛تتین شکلش بتوز داده شدلیدی(ی در اع

مدیتیت  .تتین شکلش نشان داده شدای ار، گهاد، شهادت در اعلی. ای انحتاف نمایش داده شدذره
های اگت بخواهیم تطبین بدهیم با نادرتتین صح(ه اً واقع مدیت و زیت مجموعه، دقیق ی درو رابطه

 ."م قابل تطبین استصدر اسال
های دفاع مقدس در تک بخشب(ابتاین بایستی در اصوص چگونگی الگوسازی تک 

های پژوهش اود به   نیز در یافته2232های مختلف پژوهش صورت بگیتد. مسعودی )سازمان

ها ضتورت کمک به پژوهشگتان و پدیدآورندگان آثار دفاع مقدس و نقد، بترسی و تبلیغ آثار آن

د کتده است. در این راستا پژوهشگتان حوزه دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی بایستی تیکی

ش(اسی م(اسب، حافظه سازمانی دفاع مقدس را شدن به ابزارهای علمی و روشاز اتین مجهز

های ب(ابتاین با تقویت حافظه سازمانی دفاع مقدس، حافظه سازمانی نهادها و سازمان؛ تقویت ک((د

و کشوری هم تقویت اواهد شد. این بخش با نتای، پژوهش رشید و پاشایی هوالسو  لشگتی

اندازی سیستم مدیتیت دانش و های آموزشی و فته(گی همتاه با راه  مب(ی بت بستتسازی2232)

های قدر زیاد است که همه رشتههای دفاع مقدس آنمست(دات دفاع مقدس همخوانی دارد. سوژه

ناپ یت است. در گام دوم انقالب اسالمی، یتد؛ ل ا ه(تنمایی در این عتصه پایانگعلمی را در بتمی

-پژوهشگتان و کارگزاران دفاع مقدس بایستی گستته و بتد دفاع مقدس را در سطح ملی و بین

المللی افزایش ده(د تا گ شت زمان نتواند رن  که(گی را بت حوزه دفاع مقدس تحمیل ک(د. 

های نوشتاری و رسانه های نوشتاری، غیتپژوهش اود استفاده از رسانه   نیز در2232مسعودی )

شده گدید در راستای تتوی، دفاع مقدس را حائز اهمیت بتشمتده است. در ادامه چ(د پیش(هاد ارائه

 است:
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 شدن، نظام ب(یانهای دفاع مقدس به سمت دانششود گهت حتکت سازمانپیش(هاد می

ها پیاده شود و مست(دسازی تجارب و فتآی(دهای کاری در مدیتیت دانش در این حوزه

ها دستور کار قتار گیتد تا ت(گ(اها و مشکالت سااتاری، فتآی(دی و پژوهشی آن

 ش(اسایی و حل شود.

 کمک ابتگانی از  های دفاع مقدس باشود در تحقیقی ارکان و حوزهپیش(هاد می

 ب(دی شود.نهادهای دفاع مقدس، ارتش و سپاه استختا  و ابقه

 شود میز دائمی مطالعات دفاع مقدس در سطح ستاد کل تشکیل و در پیش(هاد می

های کشور در گام دوم اصوص چگونگی الگوسازی دفاع مقدس در سایت سازمان

 انقالب اسالمی تفکت ک((د.

 شود گلسات مشتتک ماهانه و یا هفتگی تجارب دفاع مقدس با حضور پیش(هاد می

رسانه ملی  یهاشبکهقدس در ارتش و سپاه در شبکه افن سیما و سایت پیشکسوتان دفاع م

 بتگزار شود.
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