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 چکیده
ای سبک آموزش نظامی در غرب و اسالم با تنباط از بررسی مقایسهدر این پژوهش امکان اس

پوینت و یک مرکز نظامی سپاه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش بر وست دیتأک
که بر اثر عدم آشنایی با نوع آموزش و فرهنگ غربی که ممکن است زا شناسایی و احصاء موارد آسیب
رگذار باشد و ارائه الگوی مطلوب برای سبک آموزش نظامی به منظور است بر آموزش پاسداران تأثی

باال برده و فرهنگ  هاتیمأموررا در اجرای  هاآنتواند اثرات مثبت داشته و دقت تعالی افسران می
ضرورت تحول در سبک آموزش متناسب با نیازهای تخصصی  خودی را گسترش داد. از نظر محقق

با محقق با روش تطبیقی و به صورت کاربردی، نماید. اقدامی مهم میهای روز، با محوریت ارزش
رسد که با به این نتیجه می یاستقرائ یاسیروش قنظری و اخذ نظر خبرگان با تجزیه تحلیل به  مطالعات

 دو حوزهنقاط قوت هر  توانیموغربی، وتربیت دینیهای آموزشوضعف سبکاستفاده از نقاط قوت
غرب  در دامن افتهیتیتربشد که نیروهای غرب را گزینش نموده و متوجه  و اسالم تربیتی و آموزشی

باشند و در می هابر آنها و تسلط نیروهایی هستند که ضمانت اجرایی مقاصد استکبار برای غارت ملت
. بر این اساس هستو حفظ و کرامت انسان  ها و آزادیمقابل یک ارتش اسالمی هدفش کمک به ملت

 سازد.نهاداتی به کاربران و محققان مطرح میپیش
 

 پوینت، مرکز نظامی سپاه.غرب، اسالم، آموزش نظامی، وست واژگان کلیدی:

                                                                        
 استادیار مجتمع عالی شهید محالتی قم -1

 nafas1355man@gmail.com                 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع( -2
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 مقدمه:

هستی و آن، نسبت به  گذارانیانبر اساس بینش و نگرش بن تربیتیهر نظام آموزشی و 

هدف یا اهدافی که از بعاد وجودی وی و نیز برحسب یقت و او حقیژه انسان وبهموجودات آن 

گیرند و نیز بر اساس اعتقادی که به کیفیت رشد و حرکت انسان تعلیم و تربیت، در نظر می

و  ضرورتبهشود. همه مکاتب اعم از الهی و غیر الهی یبنا م ،هدف مطلوب دارند یسوبه

ة همه . تجربه بشری در طول تاریخ هم گواه آن است کاندکردهاهمیت آموزش و تربیت حکم 

و اهمیت آن معترف  ضرورتبه اندنبودهبه شرایع آسمانی معتقد  آنان کهاندیشمندان حتی 

ابعاد روحی بشر است که نقش عظیمی را در رشد و  ینتریکی از مهم ییجوعلم. اندبوده

دین  ینترعنوان آخرین و کاملگوناگون ایفا کرده است. اسالم به هایینهپیشرفت آدمی در زم

در آیات و  و در نظر گرفته اییژهبرای دانش، فراگیری و آموزش آن به دیگران، اهمیت و الهی،

، فراگیری علم سویکدر فرهنگ اسالم از  .روایات متعددی آن را مورد تأکید قرار داده است

 یواجب شمرده شده است و از سوی دیگر، برای آن حدومرز -اعم زن و مرد -برای مسلمانان

تا دورترین نقاط جهان و واپسین روزهای عمر  یاندوز. بدین معنا که دانشمعین نشده است

اطْلُُبوا »فرماید: یعلیه و آله م اهللیکه رسول خدا صلآدمی، امری الزم شناخته شده است. چنان

 موجب روحی و جسمی استعدادهای صحیح پرورش و . تربیت«الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ الَی اللَّحْدِ

 امور در او پیشرفت برای را الزم هایینهزمشده،  مطلوبش کمال و رشد به سانان رسیدن

نیز  امر آموزش به خاصی ، توجهجانبههمه آیین یکعنوان به اسالم. سازدیم گوناگون، فراهم

 آموزش با توجه به وضعیت .دهدیم قرار تأکید وموردتوجه  را آن متعددی موارد داشته، در

ساخته و لذا به  واقف انقالب خارجی دشمنان آمادگی به را ما جهان یهاارتش در نظامی

 نماید.یموادار  هاآنو استفاده از تجربیات  هاآنآموزش  استخراج سبک

 بیان مسئله:

 یهاتفاوت وها شباهت از آموزشی یهانظام پژوهشگران شودیم باعث اییسهمقا نگرش

افراطی در پذیرش یا رد  نگرش د و از هرگونهشون آگاه آموزشی هاییدهپد میان در موجود

 امروزه تطبیقی مطالعات روش و جویند. شیوه دوری دیگر آموزشی یهانظام موفق الگوهای



 اسالم و غرب در نظامی آموزش سبک یاسهیمقا بررسی 

3 

 محققان از بسیاری که یطور. بهاست برخوردار باالیی بسیار اهمیت از انسانی علوم گستره در

 و نقد مورد را اندیشگی گستره از مهمی نکات مطالعاتی شیوه این کهاند واقف امر این بر

 .دهدمی قرار بازخوانی

 داده رخ دیگر کشورهای تربیت نظامی یهانظام در که اصالحاتی و تغییرات از آگاهی

 وها روش با آشنایی واند داشته خویش آموزش توسعهِ و اصالح در آنان که مشکالتی و است

 و آموزشیمسائل  شناسایی در را ما تواندیم اندبرده کار به مشکالت این حل برای که تدابیری

 بنیاد اندیشهِ در که زمانی در ، خصوصاًهاآن بخشیتوفصل رضاحل برای شایسته تدابیراتخاذ 

دهد. لذا توجه به سبک آموزش و تربیت نظامی سپاه  هستیم، یاری آموزشی نوین نظام نهادن

نماید. یکی از یمو تربیت اقدامی مهم  پیشگیری از پراکندگی و روزمرگی در آموزش منظوربه

؛ بودن آن استی دنیا ویژگی معنویهاارتشوجوه تمایز سپاه پاسداران انقالب اسالمی با سایر 

، مؤمنیة انسانی سرماین برخورداری سپاه از ؛ بنابراباشدیمهای او یتفعالة همِیرساخت ز که

هادی، قوی، چاالک، ورزیده، ماهر، یة جروح، والیی، پارسا، سرشار از با اخالصمتعهد، 

رسالت خواهد بود.  و تحققپذیر اصل مسلُم و قطعی برای ایفای نقش یتمسئولمتخصص و 

ی استکباری از نظر ارزشی در تعارض چشمگیر با هاارتشسبک تعلیم و تربیت نظامیان در 

کارشناسان با مبانی ارزشی تفکر اسالمی قرار دارد، از همین رو در موارد خاصی برخی از 

یی که از نظر مبانی ارزشی در هاسبکی مذکور، هاارتشیری از تجارب مفید گبهرههدف 

و چنین  انددادهی قرار برداربهرهو سیستم تربیتی اسالم است را مورد  هاباارزشتعارض 

سند )است ی منفی بر بخشی از سیستم تعلیم و تربیت سپاه گردیده اثرگذارخطایی موجب 

یشرفتة جهان و پیشگیری از بروز پی هاارتشی از تجارب برداربهره. از سویی (70: 1387، ملی

ی از تجارب دیگران، بررسی تطبیقی برداربهرهخطای ناشی از دارا نبودن معیارهای ارزشی در 

های یستمسی تعلیم و تربیت در هانظامی جهان با هاارتشسبک آموزش و تربیت نظامی 

. نظر به اینکه الگوی مطلوب آموزش و تربیت از اجزاء و است یرکارناپذاناسالمی ضرورتی 

، ابزار، مربی، فراگیران، متون، هاروش، اصول، هاارزشارکان و عناصر متعددی نظیر مبانی 

ة این اجزاء و ارکان ضرورت دارد. همشود. تفحص و غور در یممحیط، منابع و... تشکیل 

گیرد یمی مسئولین امر آموزش در مرکز نظامی قرار نگراندلآنچه در این پژوهش دغدغه و 
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مقایسه بین سبک آموزش نظامی در  صورتبه( هاروش) هاسبکاین است که آیا با بررسی 

بخشی از تجربه بشری و سبک آموزش نظامی یک مرکز  عنوانبهپوینت آمریکا دانشگاه وست

توان به الگوی یمی اسالم، هاارزشتنی بر یک مجموعه انقالبی مب عنوانبهآموزش نظامی سپاه 

پیشنهادی برای سبک آموزشی و تربیت نظامی مطلوب و متناسب برای سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی دست یافت؟

 اهداف تحقیق:

 هدف اصلی:

ارائه الگوی مطلوب برای سبک آموزش و تربیت نظامی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ولیان نظام آموزش و تربیت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جهت کمک به مت منظوربه

 ی بیشتر و هزینه کمتر.وربهرهدستیابی به اهداف تعلیم تربیت با 

 اهداف فرعی:

 پوینت آمریکا.تبیین سبک آموزش و تربیت نظامی در غرب با تکیه بر دانشگاه وست

 مرکز آموزش علویون. ی در اسالم با تکیه برنظامتبیین سبک آموزش و تربیت 

 ارائه الگوی مطلوب تربیت و آموزش نظامی مستنبط از مقایسه بین اسالم و غرب.

 شناخت و تحلیل طریق از خویش کشور تربیتیمسائل  و حقایق ی همچون: کشفمسائلو 

 از پرهیز و ینگرتیواقع بر مبتنی دیگر، ارزیابی کشورهای آموزشی یهامسائل نظام

افراطی،  ناسیونالیستی تمایالت و یدئولوژیایی، گراقوم از منبعث یفرهنگ یفتگیخودش

 وحدت جهت در جهان مختلف کشورهای میان فرهنگی روابط توسعه و ی، برقراریزیربرنامه

مسائل  آموزشی، شناخت یهاینوآور ، معرفیهاانسان میان تفاهم و دوستی و صلح ایجاد و

 و هاتوانمندی ، فهمسهیمقاقابل و مشابه ایهحوزه از ، آگاهیوپرورشآموزش جهانی

 موارد اخذ جهت حوزه چند مطالعه ضابطه و منطق حوزه شناخت چند یا دو هایرنجوری

 و تطبیقی شاخص از ها، آگاهیناهمانندی و هاهمسانی از افتراق آگاهی وجوه و مشترک

 ها.حوزه اندراج عدم یا و اندراج امکان بررسی و هاحوزه مقایسه
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 پرسش اصلی پژوهش

بررسی و تحقیق در  بر اساسالگوی مطلوب سبک آموزش و تربیت نظامی در سپاه 

 ی تربیت نظامی در غرب و اسالم کدام است؟هاروشسبک و 

 ی فرعی پژوهشهاپرسش

 سبک آموزش و تربیت نظامی در غرب چگونه است؟ -1

 سبک آموزش و تربیت نظامی در اسالم چگونه است؟ -2

 ؟اندکدمی آموزش نظامی در غرب و اسالم هاسبکافتراق در نقاط اشتراک و  -3

پاسداران انقالب اسالمی  در سپاهبرای سبک آموزش و تربیت نظامی الگوی مطلوب  -4

 مستنبط از مقایسه بین سبک اسالم و غرب چیست؟

 اهمیت و ضرورت موضوع:

 تطبیقی العاتمط در را دانش یک مطالعه سطوح ترینمتفکران، عالی و محققان از بسیاری

 و یزیرمسئله برنامه به پیشرفت حال در یا و و سیستمی، پیشرفته نظام هر. کنندمیوجو جست

جهان،  علمی یهاشرفتیپ و فنی و آموزشی یهاروش آخرین به توجه آموزشی، با اصالحات

 تماعیاج یهاتیفعال دیگر به نسبت و بوده جهانی و فراگیر تقریباً توجه این. دارد خاص توجه

: البته باید از تجربه و علم و ندیفرمایممقام معظم رهبری . است برخوردار خاص اولویت از

. در شرق و غرب میبندینمتخصص دیگران استفاده کرد؛ ما راه یادگیری را به روی خودمان 

تا آن را در خدمت خودمان در بیاوریم. این،  میرویمی هست، ما اتجربهعلم و  هر جاعالم، 

سالمی و دستور اسالم است و هیچ مخالفتی با آن نیست؛ لیکن بار بر دوش شماست. این، ا

 جهان آموزشی یهانظام تحول تاریخ بررسی(. 19: 1370، رهبری )بیاناتحرف امروز ماست 

 یهاپژوهش و مطالعات از پیشرو کشورهای امر، بیشتر این تحقق برای که دهدیم نشان

 یهانظام طراحی برای الزم شرطعنوان به آن از واند گرفته بهره آموزش زمینه در تطبیقی

 به اقدام از قبل هایبررس گونهنیا ضرورت و لزوم بر و برندیم نام خویش نوین آموزشی

 فنی و اقتصادی، فرهنگی رشد به رو یهایازمندین رفع برای جامع آموزشی اصالحات هرگونه

 .ورزندیم تأکید خویش
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شدن امر تربیت  تردهیچیپم و تکنولوژی جوامع بشری و به دنبال آن با پیشرفت عل

وظیفه و مسئولیت مراکز آموزش و  بیترتنیابهافسران مکتبی سپاه؛  ژهیوبهجوانان انقالبی و 

شده است به عبارتی اگر مراکز آموزش و تربیت با اصول و  ترنیسنگ مراتببهتربیت امروز 

پاسداران انقالب عظیم اسالمی آشنا نباشند و الگوی  باألخصنان ی تربیت جواهاهدفمبانی و 

بنابراین ؛ نقالب دست یابندابه اهداف جهانی این  توانندینممناسبی نداشته باشند. هرگز 

 :گرددیماهمیت موضوع براساس موارد ذیل آشکار 

 ی جهان در خصوص تربیت و آموزشهاارتشهای استفاده از تجارب و آخرین یافته -1

 نظامی که در تعارض با نظام ارزشی اسالم قرار دارد

ی جهان در سبک تعلیم و تربیت که در تعارض با هاارتشتبیین آن دسته از تجارب  -2

 ی مکتبی اسالم قرار دارد.هاارزش

ضرورت تحول در سبک آموزش و تربیت متناسب با نیازهای تخصصی روز با  -3

 ی دینی.هاارزشمحوریت 

 از: اندعبارتدارد که به این موضوع بپردازیم یمکه ما را بر آن  ییهاضرورتهمچنین 

 های فردی در آموزش و تربیت.یتخالقعدم تکیه بر -1

نبود الگوی مدون و روزآمد برای سبک آموزش و تربیت نظامی برای نیروهای نظامی -2

 مکتبی.

یر او سضرورت ارائه الگوی مطلوب برای سبک آموزش و تربیت نظامی سپاه -3

پیشگیری از پراکندگی و روزمرگی در  منظوربهی اسالمی هاارتشی جهادی و هاسازمان

 آموزش و تربیت.

 پیشینه تحقیق:

هایی که صورت گرفت پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی و الگوی یبررسبا توجه به 

است. در مطلوب سبک آموزش و تربیت نظامی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام نگرفته 

یی نیز در این زمینه به رشته هاکتابحوزه اسالمی یک سری مباحث نظری مطرح شده است و 

تحریر درآمده است ولی الگویی مناسب ارائه نشده است. در حوزه غرب و دانشگاه 
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مستقل الگوی خاص خودشان ارائه شده است. الگوی مطلوب  صورتبهآمریکا  پوینتوست

هبود نظام تعلیم و تربیت سپاه تهیه و ارائه گردیده است. نظیر طرح یی برای بهاطرح ،سپاه

گیرد و یممورد استفاده قرار  هاشاخصهای پاسداری که در تعیین اهداف و یستگیشا

 سنجی نتایج قرار دارد.ة اعتبارمرحلیی چون طرح شهید مطهری که در هاطرح

 اهمیت و ضرورت آموزش:

 هاانسان بیتوناگونی که دارند بدون استثنا به اهمیت ترهمه مکاتب بشر با اختالفات گ

؛ رسدیمگوید: در اثر تربیت، جسم و روح به بلندترین پایه جمال و کمال یم. افالطون اندقائل

از تربیت، فنی نیست. حضرت امام خمینی)ره( نیز اعتقاد داشت  ترمقدستر و یعالبنابراین، 

رود یمها از بین یگرفتارو تمام  هاستآنین دنیا بهشت که: اگر همه ملت تزکیه بشوند، هم

اهلل د: ذلتی که خاندان پهلوی )لعنهنفرماییمنیز مقام معظم رهبری  ؛ و(134: 1372)صحیفه، 

اهلل علیهم( به سر این مملکت آوردند و بر این ملت تحمیل علیهم( و خاندان قاجار )لعنه

گر بخواهیم این ذلت برداشته شود و این استعداد کردند، ما را صد سال عقب انداختند. ا

درخشان ایرانی در اختیار مصالح و منافع ایران و اسالم قرار بگیرد، آیا جز با تربیت نیروی 

یر است؟ دوره تربیت انسان یک دوره نامحدود است. شروع آن از آغاز پذامکانانسانی کارآمد، 

ی از زندگی انسان را ادورهکند. لذا هیچ یمدا حیات است و تقریباً تا رسیدن مرگ ادامه پی

(. شما باید بکوشید تا 11 :1370، بیانات رهبری)شود دوره ویژه تربیت به حساب آورد ینم

عناصری واال و کارآمد تحویل جامعه اسالمی بدهید. شما باید بدانید که انقالب اسالمی فقط 

. امام (11: 1370، بیانات رهبری ) است{}بلکه مربوط به همه بشریت ،برای ملت ایران نیست

که  دهمینیز دستور م گیرندگانیمعنوان فرمانده کل قوا به مسئولین و تصممن بهخمینی)ره(: 

عقیدتی، نظامی و توسعه  یهابردن آموزشدر هیچ شرایطی از تقویت نیروهای مسّلح و باال

، صحیفه نور)ت نکنند طرف خودکفایی نظام غفلالزم و خصوصاً حرکت به یهاتخصص

1372 :252.) 
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 مبانی نظری پژوهش

 نظری مفاهیمالف: تعاریف 

و  رسمی تحصیالت راه از که است فکری رشد و معلومات معنای به آموزش آموزش:

ی به شناسواژه ازنظر(. آموزش 179: 1382)دهخدا،  آیدیم دست به و مطالعه یررسمیغ

به کار آیند  هامهارتی که این معلومات و طوربه ؛ه دیگرانب هامهارتمعنای انتقال معلومات و 

 (.52: 1380،و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شود )رحیمی خانیانی

اسالم به معنای وسیع کلمه )معنای لغوی(، تسلیم مطلق در برابر فرمان خدا و توحید  اسالم:

جهت است که قرآن کریم است و به همین  یپرستکامل و خالص از هرگونه شرک و دوگانه

 .(70: 1374مطهری،)کند یحضرت ابراهیم )ع( را مسلمان معرفی م

توسط جفرسون در ایالت نیویورک، در  1802پوینت در سال دانشکده ویست :پوینتوست

 جهت آموزش و تربیت افسران ایاالت متحده آمریکا تأسیس شد )دانشکده پوینتمنطقه وست

 (.9:1364، پوینتوست افسری

 عملیاتی مفاهیمب: تعاریف 

یسة روش تربیت نظامی در غرب و اسالم و یافتن نقاط اشتراک و مقا ی:اسهیمقابررسی 

 پوینت آمریکا و مرکز آموزش نظامی سپاه.با تأکید بر دانشگاه وست هاآنافتراق 

 هاارتمهی که این اگونهبهی نظامی به نیروها هامهارتمعلومات و  انتقال آموزش نظامی:

باعث افزایش توان دفاعی و رزمی یگان شده و باعث بازدارندگی و باال رفتن قابلیت دفاعی 

یید. پیام جدید را شما برای دنیا دارید. در شمایید، نوآور شماقراول یشپیید، شماپیشرو  گردد.

وین، ی نهاروشگری و ة هر دانشی که بشود و بتوان. از جمله دانش نظامی و فنون نظامیعرص

 (.11: 1370، بیانات رهبری ) یدباشی نظامی، شما باید بهترین را داشته دهسازمان

ی استکباری است به رهبری هاقدرتی از امجموعهمنظور از غرب در این تحقیق،  غرب:

آمریکا و از کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی و برخی کشورهای متحد دیگر در 

 تار نظامی بلوک قدرت تشکیل شده است.ساخ عنوانبهپیمان ناتو 



 اسالم و غرب در نظامی آموزش سبک یاسهیمقا بررسی 

9 

 آموزش در اسالم

 مبانی آموزش -1

سرمایه و منبع اصلی مزیت  ینترعامل تولید و مهم ینترباارزش ،که منابع انسانی آنجا از

 یهاآید، یکی از مؤثرترین راهاساسی هر سازمانی به شمار می هاییتقابل یجادکنندهرقابتی و ا

ها است. توجه به کردن کارکنان سازمان، کارآمدتریدر شرایط فعلدستیابی به مزیت رقابتی 

سریع علم و تکنولوژی و تغییرات و  هاییشرفتآموزش و توسعه منابع انسانی در مسیر پ

وتغییر رجامعه را از دنیای امروز به دنیای پُ تواندیها، تنها پلی است که متحوالت ناشی از آن

انسانی  گذارییهعلمی برای نیروی انسانی تنها سرما گذارییهماتحول فردا رهنمون سازد. سر

و حد آن  یابدیطور فزاینده، بازده آن افزایش م، بلکه بهشودیاست که نه تنها مستهلک نم

 نیست. یریگاندازهقابل

 است: ریپذتیتربانسان موجودی  -1-1

ست. مقوله ین سرنوشت خویش و تربیت فرزندان و جامعه خود سهیم ایانسان در تع

تشبیه به یک شرکت سهامی کرد که عوامل و پارامترهای زیادی در آن نقش  توانیتربیت را م

ضرورت توبه و برگشت از اعمال بد گذشته و تالش برای جبران . (63: 1373مطهری، )دارد 

ی تا نشانگر اراده و اختیار انسان برا ،ها در همه ادیان الهی مورد تأکید قرار گرفته استآن

تحول در سرنوشت خویش باشد، توبه یک انقالب ژرف در مسیر حرکت انحرافی انسانی 

 .(20: 1373مطهری، دیگر و در نظام دیگر قرار دهد ) یاگونهاست که تصمیم گرفته خود را به

 موجودی مختار و مسئول انسان -1-2

آفریده و رها  فهدیرا در جهان آفریده است که بیهوده و ب شمارییخداوند، موجودات ب

مقصد و کمالی که خدا برایشان معین فرموده است، در  یسوها بهاند، بلکه همه آننشده

شده گرفته نظر در برایشان که کمالی یسوبه جهان موجودات همه حرکت و تکاپو هستند.

اند و همه شرایط و امکانات الزم برای رسیدن به کمال، از سوی خالق دانا است، در حرکت

 .و در اختیارشان قرار گرفته است شدهبینییشایشان پبر
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 دارای کرامت ذاتی انسان -1-3

 ؛این ارزش درون خود .انسان، ارزشی دارد که این ارزش باید در ابعاد مختلف حفظ شود

و خداوند انسان  بودهآزاد  چون انسان تکویناً  ،آزادی فردی، اجتماعی، عقیده و همه چیز دارد

خداوند انسان را آزاد در اندیشه و اختیار عقیده آفریده است و در . رده استرا مختار خلق ک

اندیشه هیچ تحمیلی به انسان وجود ندارد. به همین انسان تعلیماتی داده شده است که همواره 

؛ دیدگاه کندیباید بشنود و بهترین را گزینش کند، این تحمیل نیست بلکه با آزادی انتخاب م

 .(36: 1374مطهری، است ) رطوینخدامحوری ا

 برخوردار از استعدادهای فراوانی انسان -1-4

استعدادهای انسان تابع جایگاه او در نظام هستی و هدف از آفرینش اوست. انسان خلیفه 

خدا در زمین و معمار سرنوشت خود و جامعه خویش است و الجرم باید از همه 

شت برای خود و یاری دیگران در این عرصه زدن بهترین سرنوممکن برای رقم هاییتوانمند

 و واالترین سعادت جاودان ابدی برخوردار باشد. یندر راستای رسیدن به باالتر یژهوو به

خوب و بهتر  یها از استعدادهایی برای انجام کارها و داشتن زندگهمه انسان روینازا

و  هاییبه او توانا ،ساخت دبرخوردارند. آنگاه که خداوند انسان را به این کره خاکی وار

ها راه درست صحیح خویش را بیابد و سرانجام به مقصد استعدادهایی داد تا بتواند به کمک آن

ولی کشف و پرورش آن اکتسابی است. استعداد  ؛مطلوبش برسد. وجود استعداد، ذاتی است

 .(25: 1374مطهری، )یعنی توانایی و توانمندی طبیعی است 

 ی آموزشهاارزش -2

 بخشی:یتعال -2-1

بشری از بدو تولد تا زمان مرگ  حیات طول در استعالیی جریانی و آموزش را تربیت باید

، شیرازی و همکاران مکارم) یردپذیم صورت عالی مراتببه  پایین سطوح از که نمود او تلقی

1370 :200). 
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 :کرامت ارتقای وحفظ  -2-2

 سانین؛ و بدشد دمیده انسان جوهر بر کریم رب از که است الهی یاتحفه انسانی کرامت

 را خود الهی کرامت تا آمد دنیا به انسان و شد مالئک مسجود که نشاند کرامتی مسند بر را او

 آن ارتقاای زمیناه و حفظ افراد ذاتی کرامت ،و آموزش تربیت جریان در باید .کند اظهار

 در مشارکت با متربی آنکه ضمن کهیابد  سامان چنان آموزشی هاییتفعال و گاردد فاراهم

 که گردد اتخاذ نیز آمده و ترتیبی نائل جمعای مناسب هویات کاسب اجتماعی، به هاییتفعال

: 1370، شیرازی و همکاران مکارم) یابد ارتقاء و حفظ( خودمحوری از پرهیز ضمن) او فردیت

109). 

 آموزش ی در فرآینددارامانت -2-3
 ملکوتی صفت این به دنشمتصف با و است انسانی برجسته صفات از ی یکیدارامانت

ها را به ذات اولیه خودشان برگردانده و انسان و کرد جلب را عمومی اعتماد شودمی که است

 حاصل برگشت او به ذات با جز هدفی چنین به رسیدن و برد پیش کمال مسیر در را آنان

 در امر خیانت از گیرییشپ و افراد ش درآموز ی در فرآینددارامانت روح پرورش شود.نمی

 از یکی زیرا نیست؛ یرپذامکان ایمان مبانی تقویت سایه در آموزش صحیح انسانی جز

 .است او رازقیت و پروردگار قدرت به کامل اعتقاد عدم و شرک خیانت، عمده هایریشه

 ورزی در تربیتعدالت -2-4

آن،  نتاایج و آنان کوشش به توجه و نمتربیا متفاوت و مشترک هاییژگیو به عنایت

 یهاافرصات باید سویی از آموزش جریان در روین. ازااست ضروری عدالت برقراری بارای

 هاییژگیواجتمااعی و  و فردی، فرهنگی هاییژگیوباه  توجاه باا همگاان بارای برابار

 همچنین. گرفته شودهم در نظر  فردی یهاتفاوت باید دیگر سویی از و نمود فراهم مشترک

 قرار مالحظه مورد متربیان همه مساوی برای کیفیت و با طور متوازنبهجریاان آموزش  بایاد

 (.45: 1393اعرافی، ) یردگ صورت یطوتفرافراط از پرهیز با داد و
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 آموزش اصول -3

 عام شامل اصول -3-1

محور، تربیتی مکتبتوجه به انگیزه متربیان، توجه به استمرار و نظم، توجه به جریان 

 نماییم.یمی اشاره خردورزو  مندیغایت

 خاص شامل اصول -3-2

ی، پویایی و انعطاف، تدریج و نگرجامعنگری و جانبههمهآموزش شامل  این اصول در

 .شودیمرا شامل  ...پیوستگی آمادگی متربیان و نقش خانواده و

 آموزش اهداف -4

 زندگی نوع و طرز آوردندستبه راه از ملتی و جامعه هر در اهداف آموزش شناخت

 مکتبی اندیشه، فکر، طرزبر اساس  که جوامعی و کشورها. است میسر جامعه آن اجتماعی

 ،گیرندمی نظر در خود مردم و جامعه برای را اهدافی شوند،می اداره ویژه ایفلسفه و خاص

 به تاریخ مطالعه از آنچه .نمایدمی مشخص نیز را تربیت و تعلیم مقصد و مسیر اهداف آنکه 

 مختلف هایملت میان دروپرورش آموزش و تربیت و تعلیم اهداف که است این ،آیدمی دست

 و بزرگ خدای به اعتقادبر اساس  تربیتی یهانظام اگر. دارند فرق یکدیگر با متفاوت قرون در

 نتیجه جوامع حاصال برای المللیبین هایکوشش تمام آنگاه ،گردد استوار معنوی اهداف

 .داد خواهد

 فرآیند تربیت  -5

. این فرآیند بایستی توجه نمودتعلیم و تربیت چارچوبی داریم که به آن  ینددر فرآ

در ارتباط با هم به شکل جامع و کامل و عناصری دارد که جایگاه خاص خودش را داراست 

که  باشدیمدارا ی فرآیند کلی تعلیم و یاددهی و یادگیری، عناصر مختلفد. شویتعریف م

نمایند. این مراحل یمبندی یمکلی تقس مرحلهآن را به چند  وهرکدام قابل بحث است 

باشد. با توجه یمی، اجرا، ارزشیابی و پیگیری اعتباربخشی تربیتی و آموزشی، طراح نیازسنجی،

باید  ،تهای نهایی مسائل و مشکالت آموزشی نیز به دست رهبران آموزشی اسحلبه اینکه راه
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 (.6: 1388)نیکنامی، امکان رشد و پرورش یابد  تا حدهای بالقوه مدیران ییتواناها و یتقابل

 آموزش یهاروش -6

توان به مواردی از یم ،ی تربیتی سفارش شده برای انسان با نهاد ذاتیهاروشاز جمله 

 کرد. و عبادت و الگوسازی اشاره تغافلقبیل کنترل، موعظه و تکرار، محبت و عفو 

 روش پیشگیری و کنترل -6-1

رفتار و کردار انسان، متأثر از اوضاع محیطی مثل زمان و مکان و عوامل اجتماعی مثل 

ها را دوستان و نزدیکان در معرض تغییر و تحوّل است؛ بنابراین در تربیت افراد، باید نهاد آن

یرند. کودکی که در گوناگون اجتماعی قرار نگ یهابینیز به دست گرفت تا در معرض آس

که خود متخلّق به مبانی دینی و آشنا به فنون تربیت  افتهیپرورش یادامان پرمهر خانواده

از چشم والدین و معلم به انتخاب دوست و  دور اسالمی بوده، در سنین باالتر که غالباً به

و نقش  دریگیو انحرافات اجتماعی قرار م هابی، کمتر در معرض آسپردازدیم نینشهم

 .(151:1362حسنی، ) ردیپذینیز بر خود م انظارتی خانواده ر

 و تذکر روش موعظه -6-2

تربیت و هدایت، موعظه حسنه و تذکّر بجاست که نیاز فطری انسان  یهاوهییکی از ش

ها تذکّر و یادآوری نعمت د.ریمیو م هدشاست و بدون آن، دل به شرار غفلت و ضاللت دچار 

رو الزم است که در طریق معرفت و دا در حق خود و آنگاه در حق دیگران، ازآنو تکالیف ابت

 یهایکی از راه .ها را از دلمان در مسیر نورانی تربیت بزدایدرشد یا درمان باشد و غفلت

موعظه و تذکّر، عبرت است. عبرت، حالتی است که در اثر برخورد با اموری به انسان دست 

بلکه یک پیامد شیرین تربیتی است. لکن با توجه به  ؛یک روش نیست خودیخودو به دهدیم

آن را روش نامید و اظهار داشت که حالت تربیتی عبرت  توانیاین حالت، م جادکنندهیعامل ا

 :دیآیبه دو طریق پدید م

مانده از  یجاگاهی خود فرد با خواندن جریانات تاریخی یا دیدن طبیعت و آثار به -1

 د.رسیحالت م گذشتگان به این
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یو مقدمات به وجود آمدن چنان حالتی را برای فرد فراهم م هانهیگاهی دیگران زم -2

باروها،  و خود را به دیدن برج فراگیران، یآموز؛ مثالً مربی با هدف عبرتکنند

که در این صورت کار او روش تربیتی  بردیم هاارتگاهیسلطنتی، مقابر و ز یهاکاخ

 .است

 و مداراروش محبت   -6-3

ها رسوخ کرده و راسخ مانده محبت، اساس و رکن دین است و دین بر پایه آن به دل

آل در آموز و روشی مطلوب و ایدهها، درساست. شیوه محبت و مدارا در سراسر زندگی انسان

و هم انگیزه؛ تا از تالطم و پراکندگی،  ندیآفریمسیر تربیت است که هم جاذبه در افراد م

ازآنجاکه  .سوق دهد و فرهنگ دینی رواج یابد مکتباتفاق و اجتماع بر محور  را به هاانسان

از هیچ  دورمحبت با سرشت و فطرت آدمی سازگار است و پذیرش آن از ناحیه درون و به

ب برای جذ مربیان ژهیوبه ؛ریزان امر تربیت و آموزش و مجریانبرنامه باید ؛تحمیلی است

انحراف آنان بدان متوسل شوند و آگاه باشند که اگر جام محبت در  و جلوگیری از متربیان

 د.دهنیتن مآن سازمان  یهایکمتر به ناهنجار متربیانلبریز باشد،  ی آموزشیهاطیمح

 تنبیه و تشویق ،عفو و تغافل -6-4

تمّسک به عفو و تغافل و تنبیه و تشویق افراد  در اکثر مکاتب،تربیتی  یهایکی از روش

بسیار وجود دارد. چون انسان  یها و گفتارهابحث ؛هاکه در باب برتری هر یک از مالکاست 

و مصون از اشتباه و خطا نیست، اگر در مسیر دچار سهوی شود، نباید چنان  زالخطاستیجا

نفس فاصله و اعتمادبه یمورد عتاب و خطاب قرار گیرد که از ادامه راه بازماند و از خودباور

شناخته و  یخوب، معیار و میزان تنبیه و تشویق بهو آموزشاید در مسیر تربیت بگیرد؛ اما ب

و  دهیدآموزشی خوببهمتربیان  هاروشهماهنگی الزم در استفاده از این  و با مراعات شود

 ۀ پذیرش وظایف محوله باشند.آماد

 آموزش ابزار  -7

بایستی ابزار و لوازم شده یینتعبرای آموزش و تربیت صحیح در راستای اهداف از پیش 
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 توان به موارد ذیل اشاره کرد.یمبینی شود. در این راستا یشپنیز 

یزانندۀ احساس رضایت، خشنودی برای برانگتشویق نیروی محرک و  در آموزشتشویق: 

: 1387نژاد، شعاری)شد خواهد  نفساعتمادبهباشد و باعث حفظ یمها یتفعالیستة شاتداوم 

201.) 

ة تغییر رفتار متربی و برای اصالح واسطبهآموزش نیروی انسانی، برخورد منفی  تنبیه: در

برسانیم و بایستی باعث کاهش  هاآننه اینکه افراد را به سزای اعمال  ،رفتار او خواهد بود

 (.201: 1387نژاد، شعاری)گردد تکرار رفتار نامطلوب در آینده 

یی هامحرکیوستگی است و فرآیندی که مربی ارتباط: ارتباط به معنای بستگی، پیوند و پ

یی که هاروشدهد. یمی مختلف انتقال هاروشرا در جهت تغییر رفتار افراد از طریق نمادها و 

توان بر ذهن دیگری تأثیر گذارد. ارتباط صحیح ممکن است توسط موانع یم هاآناز طریق 

گیرد. خلوص نیت، تکریم و احترام، قرار ن موردتوجههنری یبارتباط از جمله تکبر، غفلت و 

خواهد بود. ارتباط  مؤثردعا و خیرخواهی متقابل، تشویق به ارتباط از علل بقای یک ارتباط 

اگر در این  ؛ وگرددیمباعث الفت روح متربیان با یکدیگر و حصول آرامش و اطمینان نفس 

ها و یخستگزدودن غبار باعث  ،راستا قلب و ذهن متربیان و مربی در یک راستا قرار گیرد

های اعتقادی و قرار یهپاشدن صفتان باعث سستیطانشغفلت خواهد شد. ارتباط با شیطان و 

 در راستای منافع مادی و لذایذ آن خواهد شد. هاانسانگرفتن 

 آموزش در مربی  -8

همواره در ادیان آسمانی و در اندیشه بزرگان و متفکرین جهان مورد تکریم و  مربی

 خواهدیوپرورش و تعلیم و تربیت از پدر مم بوده است. بوعلی سینا نیز در امر آموزشاحترا

پس  او. سپاردیکه در انتخاب آموزگار بسیار دقت کند و بداند فرزندش را به دست چه کسی م

باید در ، اوالً :گویدیم مربی هاییژگیموقع در ارتباط با واز بیان ضرورت آموزش و تعلیم به

باشد و راه تهذیب اخالق و پرورش و تربیت را  دارینمربی دقیق شد که خردمند و د انتخاب

دامن و نظیف باشد و راه معاشرت را بداند بشناسد و باوقار و سنگین و بامروت و پاک

: کسی گویدیو م کندیاشاره م مربیویژگی مهم  پنجدر بیان فوق به  (. او34: 1362)حسنی، 
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 باید حداقل این خصوصیات را دارا باشد: ،شودیم تربیانمدار تربیت که عهده

رشد و نیازها و  هاییژگیبدون شناخت و باشد: موردنظر داشتهیی با تربیت آشنا -8-1

مفاهیم در  یریگدر مراحل مختلف سنی و بدون آشنایی با چگونگی شکلمتربیان  یهاخواسته

را  متربیباید  مربیو جود نخواهد داشت.  و دیگر ابعاد شخصیتی او امکان تعلیم متربیانذهن 

در مورد آموزش نظامی او را بفهمد.  ینیازهای عاطفی، اجتماعی و عقل ینتأم یهابشناسد و راه

هم یک استاد بایستی آشنایی تام و تمام با مبانی و مبادی اندیشه اسالمی داشته باشد که در این 

 د.آثار استاد مطهری اشاره کرتوان به لزوم مطالعه یک دوره کامل یمزمینه 

با کرامت انسان سروکار دارد. اگر باوقار و با هیبت  ،مربی باوقار و سنگین باشد: -8-2

، در این صورت احترام و اعتماد از او سلب کندیکوچک جلوه م متربیاندر چشم  ،نباشد

را در نزد  مربی. وقار و سنگینی و برخوردهای همراه با ادب و بیان سخنان حکیمانه، شودیم

. گرددیمحسوب م متربیان گاهیهعنوان الگو و تکو به سازدیاعتماد مبزرگ و قابل متربیان

 د.بایستی در عین ابهت شاگرد بتواند به او اعتماد نمای

خود بسیار  مربیبه  متربیانکه  شودیاین اصل از آنجا ناشی م دامن باشد:پاک -8-3

باید از این اعتماد در  مربی، لذا کنندیاو شک نم یدامنو پاکاعتماد دارند و هرگز در عفت 

آنچه را که خالف عفت و پارسایی  ،ها بهره جوید و حتی در اندیشه خوددیب آنأجهت ت

 متربیبر پیکره  یادر این راستا ضربه مربیخالف  ینترکوچک ،نگذارند. فراموش نکنیم است

 که قابل جبران نخواهد بود. زندیم

قبل از  متربیانکه  شودیاین اصل از این یافته روانشناسی ناشی م باشد: فینظ -8-4

حرکتی قرار  -در مرحله حسی ،آنکه به قول پیاژه به مرحله تفکر منطقی و تفکر انتزاعی برسند

افراد را از وضع متربیان معموالً هاست. حواس آن ،دارند؛ یعنی ابزار شناختشان از جهان

 کنند.یمظاهرشان ارزیابی 

گردد. یفردی ناشی م یهااین ویژگی از اصل تفاوت راه معاشرت را بداند: -8-5

روحی و روانی آدمی معتقد است که افراد دارای  هاییروانشناسی امروز در شناخت توانمند
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 هاییگاهو پا متربیانالگوهای متفاوتی در رفتار هستند، زیرا محیط ژنتیکی و محیط اجتماعی 

 متربیباید بداند که با هر  مربیآنان با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین  یاقتصادفرهنگی و 

در سیستم تعلیم و  ،چگونه باید برخورد و معاشرت نماید. نسخه یکسان پیچیدن برای همه

را چه وقت تشویق و چه  متربیباید بداند که  مربی ،. از طرف دیگردهدیتربیت جواب نم

 (.34: 1362حسنی، مکان مناسب برای تعلیم و تربیت را بشناسد )وقت تنبیه کند و زمان و 

 آموزش در فراگیر -9

آموزش  یکی از ارکان بسیار مهم در فرآیند ،کنیمیمفراگیر که ما از آن به متربی تعبیر 

 منبع این تا او به دنگیر کار به را خود تالش تمام باید تربیتی اندرکاراندست بنابراین؛ است

 .(54: 1384عابدی،کند ) روشن را خود او، چشم نور پرتو از و شود صلعلم، مت عظیم

 های مورد انتظار از متربییژگیو -9-1

ی تربیتاای و آموزشاای بایسااتی فاارد مترباای را در ابعاااد مختلااف دارای هاااروش  .1

ایان  .نمایاد فکاری هاییبرجساتگو  رفتااری هاییبرجستگاخالقی،  هاییبرجستگ

یررسامی خودنماایی خواهناد نماود. غو مقررات رسامی و قوانین  صورتبه هاروش

نیروی آموزشی در ایان  ازهای اخالقی و رفتاری و فکری مورد انتظار یژگیوبرخی از 

 باشد.یمپژوهش شامل موارد ذیل 

 اخالقی هاییژگیو -9-1-1

 روحیهخوش وخو خوش -   مهربان و دلسوز -

 خیرخواه و صالح -  گیریانتقام احساس بدون -

 اخالقیعفت  با ودامن پاک و پرهیزگار -   امیدوار و ینبوشخ -

 طبعمناعت با وبلندهمت ، واال، طلبآرمان -

 شجاع و فداکار -   نبودن ولنگار -

 صداقت -   هاقضاوت در مثبت -
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 فکری هاییژگیو -9-1-2

 روشنفکر -   باسواد و آگاه، عالم -

 مطلع و اندیشمند -  عمیق و ذهنی، فعالازلحاظ  -

 علمی صالحیت و لیاقت دارای -  کارآمد و ردان، متخصصکا -

 فکر و تدبیر دارای -   یدوستدانش -

 پژوهشگری روحیه دارای -    گرپرسش -

 ابتکار و خالقیت روح دارای -

 رفتاری هاییژگیو -9-1-3

 نفساعتمادبه دارای - عملی صالحیت و لیاقت دارای -

 پذیریتمسئول -  اجتماعی انضباط به منضبط -

 نشاط و شوق دارای -  عرضه با و یتباکفا، ارادهبا -

 اسراف از دوری -    رکارپُ -

  اقدام در شجاع -

 آموزشی محتوا و متون -10

آموزش و نیز انتظاراتی که از متربی در پایان فرآیند یک دوره از تربیت  با توجه به اهداف

هم در رفتار او  هم در گرایش و، شود که هم در نگرشیممحتواهایی به او داده  ،او داریم

ی رفتاری که به هاصورت، تمایالت و هاقضاوتة اطالعات، مجموعیرگذار خواهد بود. تأث

 قضاوت نوع هر شک آموزش ما خواهد بود. بدون دهندۀ محتواییلتشک ،شودیممتربی منتقل 

ة آموزشی و تربیتی است. در متون فلسف موضع اتخاذ گرو در یتیتربمتون آموزشی  درباره

 همچنین شود؛ ویم باازنگری و گاردآوری فیلاسوفان تربیتای هاییشهاند ،آموزش بوط بهمر

 در. گرددیم استنباطمند قاعده و منظم، منطقی کوششی طی تربیتی و آموزشی یهاداللت

ابداع  تربیتی هاییدگاهد ،مختلف علوم یدستاوردها مبنای بر و تربیتی به مسائل توجه با نهایت

شد ی آموزشی و تربیتی به اجرا گذاشته خواهند هادورهمتن و محتوا در آن  عنوانبه شوند ویم

 (./http://www.aja.ir، سایت معاونت آموزش آجا)
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 آموزشی محیط -11

 شود، بلکهینمآموزش محسوب  دادن به محیط دراصالت معنای به هرگز ،محیط به توجه

تبیین،  مقام در ما شودیم سبب محیط هب توجه. باشدیمآموزش  در محایط یرتأث معنای به

 وها آن تداوم رفتاری، در هاییوهش بروز در را طبیعی عناصار حتای و یاجتماع محیط تأثیرات

 دقیق مطالعه و بررسی مورد مربیان و متربیان یهانگرش و اخالقی هاییژگیو ظهور در حتی

 را محیطی تاأثیرات ایان ناوع و میازان بخواهیمها آن از تجویز مقام در ولی ؛دهیم قرار

 محیطی مستقل متغیرهای میاان همباستگی بررسای و علمای تبیاین. نمایند کنترل و شناسایی

و  بوده ناکافیکم دست یاکننده گمراه رفتاری تغییرات درک برای ،رفتاری وابسته متغیرهای با

 اقتضای به رسمی تربیت در اًاساس آنچه. باشندکننده کمک تربیت و تعلیم برای توانندینم

است  اجتماعی محایط در فارد برای انفعالی وضعیت گردد، ایجاد طرد باید اسالمی نظریه

 (.77: 1387، ملیسند )

 آموزشی منابع -12

ی الگوها ،قبول موردآموزشی قطعاً برگرفته از منابعی است که شامل مکاتب  منابع در هر

ة همآموزش  ین منبعترنابو...خواهد بود.  قبولموردهای یاستسشده، نظریات و یرفتهپذ

جوامع نظریات  ،از نوع مکاتب نظرصرفشوند. ضمناً یمقطعاً کتب آسمانی محسوب  ،هاانسان

ای را مطرح یژهوهای یدگاهدهای آموزش و تربیت ینهزمعلمای شرق و غرب عالم که در 

، ملیسند ) یردگیمقرار  مورداستفادهموزشی منبع آ عنوانبهو آراء آن دانشمندان قطعاً  اندنموده

1387 :79.) 

 آموزشی . برنامه13

 باشد کهیمترین اقدامات یک مرکز آموزشی یاساس از یو آموزشمنسجم تربیتی  برنامه

 هستیم که جایی میان یزیربرنامهیگر دعبارت. بهسازدیممرتبط  آینده به را حال زمان لیپُ مانند

 آن غیر در که را آنچه تا شودیم موجب و سازدیم پلی برویم آن به هیمخوایم که جایی با

 محدود منابع کهاند آن دنبال بهها سازمان همه که ییآنجا از .آید پدید گیرد،ینم شکل حالت

 مداومت و انعطاف بایستی ،کنند صرف خود افزایش به رو و متنوع نیازهای رفع برای را خود
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 و نیازها تحول و تغییر و تکنولوژی و علم پیشرفت با برنامه میهمگا و یدنظرتجد باعث

، وقت چه کی، :ی همچونسؤاالت خود پاسخگوی یهادر گامباید  آموزش ةبرنامشود.  شرایط

 (.85: 1390شاملی و همکاران،باشد ) و چطور کدام چه، کجا، ،چرا

 آموزشی الگوی تدوین روش

گوی خاصی را در آموزش و تربیت انتخاب و ال هر ملتی بنا به اعتقادات خود روش

انسان دارای جسم و روح  ،کند که مطابق با معتقدات و عرف آن مردم است. از منظر اسالمیم

الزم  باهماست و قوای جسمانی و روحی انسان هر دو باید پرورش یابد. اسالم رشد هر دو را 

ۀ از روش تربیتی دینی و استفاد ولی هدف نهایی رسیدن به کمال و تعالی روحی است. ،داندیم

شود از معایب آن دور شویم. در آموزش و یمباشد و باعث یمتجربی دارای محاسن هر دو 

این روش بسیار راهگشا خواهد بود. در مقابل اندیشمندان  ،تربیت نظامی بر مبنای اسالم هم

آموزش ارائه  ی را درالگوهای ،غربی نیز با توجه به معتقدات جوامع غربی و پذیرش آن جامعه

یمگیرد و نهایتاٌ تمدنی بر اساس آن شکل یبرمة غربی را در جامعی هاساحتة همکه  اندداده

 (.212: 1372مفیدی، ) یردگ

 تربیت و آموزش در غرب

استعدادها و غرایز  ،در نظریه رایج و غالب غربیان، جوهر و ماهیت انسانبعد از رنسانس 

انسان  یگرعدادها و غرایز است که مدار کنش و واکنش و انتخاباست دنیاوی اوسات. هماین

؛ بدین ترتیب استعدادها و غرایز و کندیفردی را ترسیم م و مسایر حیاات ردیگیقرار م

 یهایشناس. انسانردیگیفلسفی اصالت فرد شکل م و بنیاان شودیانسان اصل م یهاخواسته

 شدهیطراح یهایشناسو غالب انسان یستیالیساتی، کموناومانیساتی، اگزیستانسیالیساتی، ماتری

عنوان فردی را به یهاو اصالت خواسته در اندیشه دانشمندان غرب، عموماً جوهره فردیات

. تغییری در اصل مسئله ایجاد نکرده است ،و تقریرهای متفاوت از آن اندرفتهیماهیت انسان پذ

خاود تاأثیرات دیگاری نیاز باه  ،غرب تربیت فردی در یهااصالت فرد و امیال و خواسته

یافتن علم تجربی و رویکارد به مواردی چون اصالت توانیها مداشته است که از آن دنباال

نیروهای  ،ی غربیهادگاهیداین افکار و  تبعبه. اشاره کرد ییگرایو ماد سمیبرالی، لییابزارگرا
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را عملی خواهد  هاآنی هاخواستهرفته و تمام نظامی در غرب در اختیار سیستم حاکمه قرار گ

یی تاریخ و سنت تنهابهنیست، زیرا  پوینتوستبا  سهیمقاقابلمکانی در آمریکا  چیه کرد.

 عنوانبه پوینتوستی را یکجا در خود جمع نموده است. رینظیبآمریکا و زیبایی طبیعی 

طلبی هماوردتی استثنایی جهت ی ملی، برای جوانان آمریکایی فرصهاارزشنخستین منبع 

کانون استراتژی جرج واشنگتن بود که از آن  پوینتوستاست. در طول جنگ استقالل، قلعه 

و  هاتیشخصربایی برای جذب آهن پوینتوست. شدیماخبار مربوط به جنگ منتشر 

ره ی و باالخزیرطرحو استراتژی، مرکزی برای مباحثه و  هاکیتاکتحوادث، کانونی جهت 

ی سرفرازانه بود. دانشکده افسری ایاالت متحده در سال هایپرستوطنو  هاتوطئهشاهدی برای 

گردید و از آن زمان بسیاری از رهبران اولیه این ملت بزرگ در آنجا تربیت  سیتأس 1802

 .اندبودهسازان آمریکا رهبران نظامی، رهبران دولتی و رهبران صنعتی که تاریخ ؛شدند

 پوینتوستامری حیاتی است.  متحدهاالتیامأموریت این دانشکده برای دفاع از امروزه، 

. ندینمایمخدمت به کشورشان تربیت  منظوربه متحدالشکلمردان و زنان جوان را در لباس 

که  دینمایمی زیریپ چنانآناین دانشکده بنیاد ذهنی، رهبری و شخصیت دانشجویان را 

 منظوربه متحدهاالتیابشوند. دانشکده افسری  متحدهاالتیاارتش بتوانند افسرانی موفق در 

. این دینمایمباال ارائه  تیفیک با آموزش ی علوم برای داوطلبان،هارشتهاخذ درجه لیسانس در 

و به شما امکان  ختهیآمدرهمدانشکده، رهبری و پرورش جسمانی را با تحرکات روشنفکرانه 

ی گوناگون به زنان و مردانی بپیوندید که هاحرفهتا با فراگیری  ،دهدیمشرکت در مبارزه را 

. در حقیقت، انددهیبرگزدر خدمت ملت بوده و راه دفاع از آزادی کشور را  باافتخار

تا بتوانید استعدادهای خود را شکوفا  دهدیمی است که به شما امکان اژهیومکان  پوینتوست

در این بخش بر آن هستیم آمریکا(.  متحدهاالتیاارتش سابق  ژنرال پارلمر، سرپرست) نمایید

 ی گوناگونهارشتهگری و تربیت افسران در به علت سابقه در نظامی پوینتوستکه دانشگاه 

ی قرار دهیم. بر این اساس مسائلی از بررس موردنماد آموزش و تربیت در غرب  عنوانبهرا 

آموزش، ابزار تربیت و آموزش، جایگاه های تربیت و مبانی تربیت و آموزش، روش لیقب

ها، متون تربیت و آموزش، های آنمربیان در تربیت و آموزش، جایگاه فراگیران و ویژگی

فرآیند( تربیت و آموزش و الگوی ) برنامه محیط تربیت و آموزش، منابع تربیت و آموزش،
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 دهیم.میبررسی قرار  آمریکا را مورد پوینتوستتربیت و آموزشی در دانشگاه 

 مبانی مختص غرب -1

 ابزارگرایی رویکرد و تجربی علم به دادناصالت -1-1

و به همین  انجام پذیرفت، سیطره کامل علم تجربی در اندیشه غربی وسطیقروناز  پس

بدون  تواننمیرا  نظامیشناسی و تا روان شناسیزیستدلیل پیشینه همه علوم از فیزیک و 

غرب با  امروزبر پیشرفت این علوم بررسی کرد. دنیای  گراییتجربهه توجه باه تاأثیر اندیشا

و در امور گوناگون  داندمیدیگر برتار  هایشناختدادن به علم تجربی، آن را از اصالت

و قاوه شناساایی خاود  باارادهنشان داد که انسان  . انقاالب فنااوریکندمیزندگی بر آن تکیه 

، انرژی غربیمدرن در انسان  شهرآرمانو  ف در طبیعات داردمیادان عظیمای بارای تصار

در غلبه بر طبیعت و تاریخ، سرانجام  با پیشرفت بیکاران رفتمیعظیمی آزاد کرد؛ زیرا گمان 

رویکردی  ،شناسیمعرفتترتیب در ؛ بدینکردخواهد  غلبهبشر بر هرگونه کمبود و رنج نیز 

سود برای زندگی دنیوی  سااختن قادرت ود و فاراهمشا گرفتهپیشو ابزارگرا در  گراغایت

در  گراییمادییافتن امیال و غرایز و در این راستا با اصالت انسان مالک معرفت قرار گرفات.

ابزاری یافت و بسان ابزاری مادی در کنار دیگر  عقالنیت و تجرباه هاویتی ،انسان غربی

 .ابزارها قارار گرفات

احساس، تفکر،  شامل ادراک،گرایی افسر این دانشکده عمل ینتپووستدانشگاه  نظر از

آنچه برای  .باشدمیتوصیف، سیر عقالنی و توجه به ارتباط امور با هم  قضاوت مقایسه،

 (.44:1364 ،پوینتوستدانشکده افسری ) افسر استواقعیت دارد تجربه  دانشگاه

دادن نهادن سایر ابزارها تقلیلنمودن ابزارهای فهم یک انسان به تجربه و کنارمنحصر

آموز است. یک حیوان دست به درجه ،اعم از نظامی و غیرنظامی ؛شخصیت یک انسان

نظیر که که انسان از منظر دین مبین اسالم اشرف مخلوقات و دارای قدرت تفکری بیدرحالی

ها یک عملیات این قدرت استنتاج از منظر تمام انسان و باشد؛قادر به استنتاج از کلیات می

 فکری محض بدون تجربه است.
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 لیبرالیسم -1-2

ی زندگی انسان را هاساحتیک مکتب فکری بشری است که سرتاسر  عنوانلیبرالیسم، به

 ،پوینتوست. در سیستم آموزشی کندیمی مادی انسان و فهم مادی او خالصه هادر لذت

ۀ انسان از خدا و مبدأ هستی شدبافتهجدا مکتب لیبرالیسم و جدایی انسان از دین و تافته 

 قرار گرفته است. موردتوجه

 ،باشدیمة این نگاه به انسان و آموزش او در بین نظامیان که مورد بحث این پژوهش جینت

از ظلم و ستم وارد جنگ  هاانساناین شده که با اینکه این نیروها در ابتدای امر برای آزادی 

. مثالً باشدیم هاآنایجاد تنفر حتی در بین طرفداران مبانی فکری  هاآنولی نتیجه کار  ،شوندیم

 عنوانبهو نیروهای غربی  ردیگیمافغانستان تحت اشغال طالبان مورد حمله نظامی غرب قرار 

افغانستان را از ستم طالبان رها  دهیدرنجتا مردم  شوندیموارد میدان  بخشیآزادنیروهای 

نفرت عمومی  ،و تحمیل صدها هزار کشته و میلیاردها دالر هزینه جنگ هاسالپس از  .سازند

در بین مردم افغانستان نسبت به نیروهای غربی فراگیر شده است. اخیراً بیشترین حمالت به 

. بر ردیگیمنیروهای غربی در افغانستان از سوی نیروهای پلیس محلی و ارتش افغانستان انجام 

مبانی دینی و اعتقادی همراه با نهایت  بر اساسنظامی باید  دخالت نیروی ،دینی مبانیاساس 

در دخالت نظامی تمامی شئونات اسالمی مبنی بر  ؛ وشودیممحبت به مردم آن کشور انجام 

، حفظ منابع طبیعی حتی درختان، حفظ میراث فرهنگی و آثار باستانی گناهانیبحفظ جان 

 .ردیگیممورد توجه قرار 

 اومانیسم یا مداریانسان -1-3

مطابق این عقیده انسان باید محور و مدار کائنات و کانون توجهاات هماه مکاتاب و 

تا جایی پیش  یمحور. انسانباشدیآسامانی و زمینای باشاد. اصالت از آن انسان م یهابرنامه

گشته بلکه بشر مدعی اختراع دین برای خود  ،همنکر دین آسمانی شد تنهاکه نه ه استرفت

این است که اگر از دست علم انسان کاری  داشتن باهباور ییگراانسان ،گریدعبارت. بهتاس

نظامی ارتش  .کاری بر نخواهد آمد، دیگار هام زیچچیو ه کسچی، قطعاً از دست هدیایبرن

 یافته است. و حیوان تنزل ابزارتا حد آمریکا با تفکر اومانیستی 
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چون  ،آفت زندگی بشر است نیترخطرناکهستی  ی و جدایی از مبدأمحورانسانتفکر 

و به طبع کشورها شبیه  هاانسان نیقدرتمندتررا در حد حیوانات جنگل پایین آورده و  هاانسان

دخالت  ،براساس همین معیار راًیاخخواهند بود.  گذارقانونشیر این جنگل سلطه کامل و 

نمودن هواپیمای ی نفتی و جنایت ساقطنظامی آمریکا در جنگ تحمیلی ایران در انهدام سکوها

و سپس مدال دادن به فرمانده ناو مرتکب جنایت، بدون  گناهیبمسافربری با مسافران 

ی و دخالت در لیبی، سوریه، یمن، عراق و سایر نقاط جهان المللنیب ظاهربهة بهان نیترکوچک

 .شودیمتوجیه 

 سکوالریسم -1-4

. گردیده استجامعه از حوزه دین تعریف  یهاحوزهبه مفهوم کلی جدایی  سمسکوالری

دینی از قلمرو ی هاطبق این ویژگی بر پایه دیدگاه اومانیستی و عقل باوری، دین و گزاره

مراکز آموزشی و تربیتی  زندگی اجتماعی خارج شد و در محدوده زندگی فردی قرار گرفت.

 یعنی گرایش این و است نساانا هساتی مادی هایجنبه به مربوط قوانین جستجوی در غرب

 در که اخالقی وارزشی  نگاه و معنوی مضمون هر ازغ فار مادیات، از متراکم ایمجموعه

 در کنار مختلف این ابعاد وقتی بیعی است. طاسات آمده گرفتار یکسونگر قرائتی تنگنای

 .شد خواهد پراکنده نشود، نگریستهها آن باه کلای به شاکل قرار نگیرد و یکدیگر

انسان مختار خواهد بود در صحنة عمل اجتماعی هر کاری را که دلش  ،با این نگاه

این همان است که غرب امروز گرفتار آن است. غرب با نگاه  و خواست انجام دهد؛

 کند.سکوالریستی برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی

متحده برای اهداف ایاالت ،قرار گرفت هااخیراً طبق گزارشی که روی برخی خبرگزاری

سسه آموزش نظامی در آمریکا ؤیک م نماید.خویش اقدام به تربیت تروریست از همه جهان می

تروریسم آمریکا شهرت  خلوتاطیحبه  ،اندجنایتکاران جنگی در آن تربیت شده سوم دوکه 

یر نظر پنتاگون است که سسه آموزش نظامی زؤهای آمریکا نام یک ممدرسه قاره یافته است.

ها و پس از افشای اطالعاتی درباره آن اعم از آموزش تروریسم و شکنجه، آموزش تروریست

قرار گرفت تا تعطیل شود؛  فشار تحتافسران نظامی دیکتاتور در آمریکای التین و غیره 
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، نام آموزش تروریسم و شکنجه و تعطیلی یهاروشتغییر در  یجابهاین مدرسه  حالنیباا

 Center for Security های امنیتی در نیمکره غربیخود را به مرکز همکاری

Cooperation in Western Hemisphere  .در میان حتی مرکز این تغییر نام داد

با ؛ نگرندهای آن به دید انتقاد میکه به فعالیتهم  علوم سیاسی نظرانصاحبها و آمریکایی

تروریسم آمریکا، مدرسه دیکتاتورها، اردوگاه  خلوتاطیحعناوینی چون مدرسه وحشت، 

ی از جنایات فجیع کی در آموزی معروف شده است.ترورآموزی و مرکز شکنجه

اعضای یک روستا بدون هیچ جرمی همگی در معرض  ،این مرکز در کلمبیا آموختگاندانش

 براساس(. www.farsnews.com خبرگزاری فارس،) گرفتندقرار  عامقتلکشتار، تجاوز و 

 استی کره زمین تلقی شده هاانسانبه منزله کشتن تمام  گناهیبکشتن یک انسان  ،نظر اسالم

ی زندگی انسان دخالت داشته هاساحتدین در همه  ،بر مبنای اسالم (.32 ،مائده قرآن کریم:)

فرماندهی حتی اگر دستور  ،دین انجام دهد برخالفکاری  تواندینمو یک نظامی مسلمان ابداً 

باشد. در قانون نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به این مطلب اشاره شده است که اگر دستور 

این نتیجه  و ؛نباید از آن اطاعت نماید ردستیزنیروی  ،فرمانده نظامی خالف بین شرعی باشد

 .باشدیمنگاه غیر سکوالریستی به زندگی و آموزش نظامی 

 ظامی( مبانی تربیت و آموزش ن1جدول )
 مبانی تربیت و آموزش نظامی

 اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 ابزارگراییدادن به علم تجربی و رویکرد اصالت نیروها ذاتی کرامت به نظر جوییکمال

 لیبرالیسم عقل خواهیهدایت

 اومانیسمیا  مداریانسان پذیریمسئولیت ***

 سکوالریسم مسئول و مختار موجودی انسان ***

 *** پذیریتربیت ***

 اصول مختص غرب: -2

 شود.در این قسمت به اصول آموزشی مختص غرب پرداخته می
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 اصل برتری -2-1

یک نظامی آمریکایی دائماً در حال دریافت این ذهنیت و نوع نگاه است که دارای 

وده و در ی برنظامیغاستعداد و شرایط چیرگی و برتری نسبت به سایر نظامیان و خصوصاً افراد 

براساس اسالم  . این در حالی است کهشودیمی هالیوودی نیز به این مهم بسیار پرداخته هالمیف

 هاانسان: ای مالک ندیفرمایمدر نامه خود به مالک اشتر  السالمهیعلعلی  مؤمنانمعیار دینی امیر

مشمار را غنیمت  هاسانانغرور خوردن  ؛ و بایا برادر دینی تو هستند و یا شبیه تو انسان هستند

 (.51نامه  :1375 ،دشتی)

 ( اصول تربیت و آموزش نظامی2جدول )

 های مختص غرب:ارزش -3

 گراییماده -3-1

سیستم آموزش غربی از همان ابتدای ورود یک نظامی موضوع درجه نظامی و ترفیع  در

های آموزشی مطرح آن و رستة خدمتی و حقوق و مزایای آن در صورت موفقیت در دوره
آور این موضوع این امر یاد شود وگردد. همة این موارد دائماً به نیروی نظامی گوشزد میمی

های کما اینکه در سایر شئون زندگی انسان غربی ارزش ،ها مطلقاً مادی هستنداست که ارزش

طور کامالً مادی یک نیروی نظامی غربی و طبق این دیدگاه به مادی بیشتر مدنظر است؛

 های ترقی را طی نماید.رزمان خود پلهتواند با پا نهادن روی دوش هممی

خالصه و سالمت را توازن مادی،  غربای مفهاوم حیاات را در مصارف یاگریانسان ماد

مادی و سعادت را  یمندکمال را انسجام شدید و متاوازن ماادی، رشاد را افازایش بهره

ی در نیروی انگارپوچاین نگاه باعث  مادی تعریف کرد؛ و یمندرسیدن به باالترین حد بهره

 اصول تربیت و آموزش نظامی

 اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 اصل برتری پذیریاطاعت توازن امور ثابت و امور متغیر

 *** انضباط تالزم و تناسب علم و عقل

 *** وسع ***

 *** احتیاط ***
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که ارزش مادی کارش خیلی روشن نباشد. نمونه آن را . خصوصاً جایی شودیمنظامی غربی 

ی نظامی توسط نظامیان آمریکایی به نیروهای دشمن خود در افزارهاجنگدر فروش  توانیم

 حال جنگ اشاره نمود.

 جوییلذت -3-2

در سیستم آموزش غربی که براساس مبانی سکوالریستی و لیبرالیستی شکل گرفته است، 

شده و بعضاً اعتقادی به جهان آخرت ندارند و به تمام ل پذیرفته معرفیگرایی هم از اصوماده

اندیشند. لذا در اکثر موارد دنیا را بر آخرت ترجیح داده و توجه بیشتری به های دنیوی میلذت

آموزد که همة کارها را براساس لذت شده غرب میاند. لذا نیروی نظامی تربیتدنیاطلبی داشته

طور این اصل لذت است که نیروی نظامی آمریکا که در مأموریت همین و خود انجام دهد؛

و این امر  شود؛نظامی در جزیرۀ اوکیناوای ژاپن هر روزه مرتکب تجاوز به زنان ژاپنی می

زیرا زیربنای فکری و آموزشی این  ،شودعلیرغم اطالع مسئولین نظامی مورد غفلت واقع می

او  مرور بهیی یک نظامی جولذتدادن به و بها ازحدشیبجه این تو. نیروها بر مبنای لذت است

منفور خواهد کرد. همان اتفاقی که نسبت به نیروهای آمریکایی در  هاانسانرا در بین سایر 

 سرتاسر جهان افتاده است.

با هدف خدمت و  تواندیمی دینی هاآموزهرفتار یک نظامی براساس  که یحال در

ی لذت معنوی هم از کارهای خود ببرد و به تجربه نوعبهلهی انجام شود و ی از پاداش امندبهره

 لذت از انجام وظیفه و اطاعت الهی از هر نوع لذت مادی فراتر است. شدهثابتهم 

 ی تربیت و آموزش نظامیهاارزش( 3جدول )

 های تربیت و آموزش نظامیارزش

 اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 گراییماده گراییورزی و عدالتتعدال جوییحکمت

 جوییلذت حسن رفتار دوستیانسان

 *** داری در فرآیند تربیت و آموزشامانت جاذبه و دافعه

 *** بخشیتعالی ***

 *** منزلت ارتقای و حفظ ***
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 اهداف مختص غرب -4

 غرب مادی هایارزش از دفاع -4-1

است که با تمام توان و به بهترین وجه  هدف از آموزش نظامی در سبک تربیت غربی این

موقع و در حد های واگذارشده را بههای آن دفاع نماید و مأموریتاز نظام حاکمه و ارزش

باید همیشه به خاطر داشته  ،اندیشدعالی به انجام برساند. وقتی در ارتش به انجام مأموریت می

باالخره به استقبال مرگ رفتن را شامل  باشد که تمایل به جنگیدن و خود را به خطر انداختن و

دیده کاره را از یک نظامی آموزشگری و انجام عملیات نیمهکس الابالیهیچ شود.می

آمیز همة وظایفی است که بر پذیرد. حیثیت و آبروی یک نظامی در گرو انجام موفقیتنمی

دوستی جایگاهی گاه انسانهای این دانشمثال در آموزش عنوانبه. شده است عهدۀ او گذاشته

یعنی اگر یک افسر آمریکایی در مأموریت نظامی خود به غیرنظامیانی برخورد کند که  ندارد؛

ها هیچ احساس مسئولیتی برای کمک به آن ،دوستانه داشته باشندهای انساننیاز فوری به کمک

 ندارد. اساساً چنین آموزشی را هم ندیده است.

یک نظامی یک انسان فهمیدۀ مؤمن است که وظیفة او دفاع  ،میولی در سبک تربیت اسال

 اندازد.های الهی جان خود را به خطر میبرای ارزش ،های انسانی و الهی استاز ارزش

 حاکمه طبقة از دفاع -4-2

اینکه دفاع از  ،هدف دیگری که یک نظامی در سبک تربیت غربی به دنبال آن است

ر عهدۀ اوست و این افسر باید مأموریت خود را بدون توجه به مسئولین دولتی به هر طریقی ب

راه انجام آن به خود افسر  .کوچکی و بزرگی و یا اهمیت آن مأموریت خود به انجام رساند

آموزد همة توان خویش را برای محافظت از هیئت حاکمه شود. یک نظامی غربی میواگذار می

 ،گناه فراوانی گرددهای بیمنوط به کشتن انسان به کار بندد. اگرچه حفاظت از هیئت حاکمه

یا شبیه آنچه در افغانستان و عراق و سوریه  شبیه آنچه که در هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد.

همه جنایت کند که اینافتد. هیچ نظامی تحت تربیت غربی از خود سؤال نمیو یمن اتفاق می

لی در سبک تربیت اسالمی دفاع از هیئت حاکمه به هر گیرد. وکشی به چه دلیل انجام میو آدم

 های انسانی و الهی باید مدنظر قرار گیرد.بلکه ارزش ،شودقیمتی نیست و انسانیت ذبح نمی
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 ( اهداف تربیت و آموزش نظامی4جدول )
 اهداف تربیت و آموزش نظامی

 اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 های مادی غربدفاع از ارزش  تربیت افسران با استعداد ی مبناییهاشایستگیاهداف رشد و ارتقاء 

 دفاع از طبقه حاکمه  *** های عمومیشایستگیاهداف رشد و ارتقاء 

عمومی  دوره هایتواناییاهداف رشد و ارتقاء 

 پاسداری

*** *** 

 ابزار مختص غرب: -5

 آمریکایی هایارزش از دفاع جهت الگوسازی -5-1

طور مداوم های خود بههای خاص خود برای اینکه بتواند از ارزشغرب با ارزش

باید نیروی نظامی ویژه آن را هم داشته باشد و برای این منظور به الگوسازی  ،حفاظت نماید

های غربی با است که ارزش شکال آن اینکند. اِخصوصاً از طریق آموزش نیروهایش اقدام می

 رزش گردیده است.معیارهای خودساخته بشری دارای ا

 هابرنامه در نقش و ایفای مشارکت -5-2

 ترپایین هایترم به تدریس برای باانگیزه افسران از استفاده -5-3

 هاجنگ پیروز جنگی الگوهای -5-4

 ( ابزار تربیت و آموزش نظامی6جدول )

 ابزار تربیت و آموزش نظامی

 اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 کنترل شهوت
در )رزم  مورداستفادهی ویژه هاطیمح

 ، جنگل و کویر، دریا(در کوهستان

ی هاارزشی جهت دفاع از الگوساز

 آمریکایی

 هاایفای نقش در برنامه مشارکت و تجربیات رزمی مناطق تکرار اعمال و رفتار نیکو توصیه به

حضور در گلزار شهدا، حرم و مشاهد مشرفه 

 دیگر.

ی تابلوها یرنظی آموزشکمکابزارهای 

 وایت برد و فیلم و...

برای تدریس به  زهیباانگاستفاده از افسران 

 ترنییپای هاترم
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ی هادر جنگتجربیات رزمی مناطق درگیری 

 اخیر در عراق و سوریه
 هاجنگالگوهای جنگی پیروز  ***

الگوهای تربیتی از جمله پیشکسوتان جهاد و 

 دفاع مقدس سال 8و مناطق عملیاتی  شهادت
*** *** 

 جایگاه مربی مختص غرب: -6

 جهان نقاط اقصی در مشاغل واگذاری القاء -6-1

 .گیرنددر سبک تربیت نظامی غربی برای نظامیان مشاغلی را در سراسر جهان در نظر می

با این القائات توجه تمام خود را بر روی اهداف مدنظر  ،نوع انسان غربی چون ماجراجو است

ها داده یت دلخواه خود برسد. البته در سبک تربیت اسالمی از این وعدهدهد تا به موقعقرار می

بلکه یک انسان دارای کرامت ذاتی  ،آموزصورت حیوان دستها را نه بهشود و انساننمی

 پندارند.می

 توانمندسازی -6-2

های تاکتیکی و فنی نیروهای خود طور عمومی همه نظامیان به باال بردن مهارتگرچه به

شود و چیز در مادیات خالصه میولی در سبک تربیت غربی چون همه ،دهندمیت زیادی میاه

العاده اهمیت دارد که نیرویش از ها فوقبرای آن ؛شودتکنیک فنی نیز نماد مادی محسوب می

جنگ تکنیکی است و نه نبردی که  ،ها دارندآن که مند باشد و اصوالً جنگیتکنیک روز بهره

 ای در سبک تربیت غربی و اسالمی است.ه باشد و این تفاوت عمدهبراساس عقید

 ( جایگاه مربیان در تربیت و آموزش نظامی7جدول )

 و آموزش نظامی تیدر تربجایگاه مربیان 

 اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 یاحرفه و اخالقی عملی الگوی

 بودنفراگیر

 اصول یریکارگبه در مهارت

 تدریس فنون و
 قاء واگذاری مشاغل در اقصی نقاط جهانال

 و حق پذیرش روحیه از برخورداری

 علمی تزکیه

یستگیشا و صالحیت داشتن

 علمی یها
 یتوانمندساز
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 به نسبت مسئولیت احساس

 فراگیر آینده سرنوشت
 *** اجتماعی و فردی یهایژگیو

*** 
 اصول یریکارگبه در مهارت

 تدریس فنون و
*** 

*** 
 دانش و علم به اقاشتی ایجاد

 دانشجویان در
*** 

 

 جایگاه متربی مختص غرب -7

 افراد تعیین برای خاص هایحساسیت و بندیسهمیه نظام اجرای -7-1

ای افراد براساس درجات و یا خدمات ویژه ،پوینتوستبراساس قوانین جاری در مرکز 

شجو برای ورود به ارتش از میزان سهمیه برای معرفی دان ،اندکه به ارتش آمریکا داشته

باشد. لذا برای تعیین برخوردارند که این خود بر اساس نظام طبقاتی و نژادی دارای تفاوت می

های خاصی از جانب مسئولین امر صورت حساسیت ،اینکه چه افرادی در این پست قرار گیرند

 سال در امریکا کنگره که ایالیحه طبق های این اقدام اینکه برجمله حساسیت گیرد. ازمی

 آمریکا سراسر از نفر پنج تنها سالیانه توانستمی کنگره نماینده و سناتور هر کرد، وضع 1903

 دانشگاه دانشجوی عنوانبه را باشند مناسب سنی و بدنی الزم شرایط واجد حالدرعین که

 کند. معرفی پوینتوست نظامی مدرسه به افسری

اانگیزه باال و توانمند که فرماندهان و کهنه سربازان بر صورت عمده افراد بپس بنابراین به

ها بوده که این خود بر حمیت قسمتی و عالقه افراد و شدهجزء قبول ،ها شناخت دارندروی آن

 وابستگی به نظام حاکمه خواهد افزود.

 زیردستان ذهن در افسر یک اعتبار و اهمیت -7-2

تواند با شغلی برخوردار بوده و می شایستگی و تصویر افسری که از شرافت شخصی

قاطعیت تصمیم بگیرد و دیگران از حضور او در محیط کار به خاطر خصوصیات ویژه و خوبی 

برای  ،نمایند. در سیستم تربیتی غربکه دارد خوشحال بوده و احساس راحتی و شادی می

است و خصوصاً به  نمایند بسیار اهمیت داده شدهظاهر افراد و آنچه همه از آن برداشت می
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غافل از اینکه  ،دار کردن خودشان پرهیز نمایندشود که از لکهفرماندهان و مربیان تأکید می

 خداوند در همه حال شاهد و ناظر اعمال بندگان است.

 ملی امنیت برای افراد شرافت -7-3

 تپوینوستاز افسران و تبلیغاتی که در این خصوص برای نیروهای در حال آموزش در 

ازحد برای بزرگ دادن خودباوری کاذب و غرور بیشاهمیت انتخاب و قرار ،گرددالقاء می

باشد. این اقدام برای نیروی جوان متحده میها برای امنیت ملی ایاالتجلوه نمودن اقدامات آن

شمردن پذیری منفی و مجاززمینه برای تربیت ،در حال آموزش به همراه صدها فیلم هالیوودی

 ها برای همان هدف القاء شده خواهد بود.ونه جنایت و گرفتن جان انسانهرگ

 مشروب مصرف در رویزیاده از پرهیز -7-4

چون تمامی نگاه و هویت نیروهای در حال آموزش در غرب بر اساس نگاه اومانیستی و 

نماید. شود، لذا در برخی موارد که به نوع تخصص افراد ضربه وارد میمحوری تنظیم میانسان

ها بایستی به آموزش و واسطه اینکه آنهای ابالغی به افراد در حال آموزش بهنامهطبق آیین

ها از مصرف زیاد تربیت خود توجه نموده و با تمام هوش و حواس به این کار بپردازند، لذا آن

 اند.مشروبات الکلی منع شده

 ( جایگاه متربیان در تربیت و آموزش نظامی8جدول )

 یگاه متربیان در تربیت و آموزش نظامیجا

 اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

داشتن ایمان و اعتقاد راسخ به 

 اجتماعی یهاارزش

و شأن و  مربیانحفظ حرمت و احترام 

 منزلت علمی آنان

ی هاتیحساسی و بندهیسهماجرای نظام 

 خاص برای تعیین افراد

 ردستانیزاهمیت و اعتبار یک افسر در ذهن  جستجوگرداشتن ذهن کنجکاو و  داشتن نیت خالص

رعایت اخالق اسالمی و داشتن تهذیب 

 نفس

تقویت توان علمی، آموزشی و پژوهشی 

 خود و مطالعه مستمر
 شرافت افراد برای امنیت ملی

داشتن تعهد نسبت به مملکت و عدم 

 الگوپذیری از شرق و غرب
 هاکردن آموختهعملی

 در مصرف مشروب رویپرهیز از زیاد

 

 *** جرأت و شهامت کافیآگاهی از مسائل روز و دخالت در امور 
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 اجتماعی و سیاسی

 *** الزم روحی و بدنی داشتن شرایط انعطاف و پذیرش حق

*** 
احساس مسئولیت در قبال محیط و نظام 

 مرکز آموزشی
*** 

 *** دارای صالحیت شغلی ***

 

 متون مختص غرب -8

 غرب در تربیتی یهافلسفه -8-1

گردد. های تربیتی در غرب تهیه و تدوین میفلسفه مطابقمتون آموزش نظامی غربی 

 های غربی را معیار و مالک قرار داده است.های تربیتی که ارزشفلسفه

8-2- Fm آمریکا ارتش به ابالغی و موجود های 

گیرد و ام میصورت مستحکم و فراجناحی انجدر کشور آمریکا آموزش نظامیان به

حال با ولی درعین .اختالفات داخلی احزاب موجود در آمریکا در آموزش نظامیان تأثیر ندارد

داده و این تغییرات در متون آمریکا تغییراتی رخ اتفاقات جدید در سیستم آموزش نظامی در

 ده است.شهای نامتقارن تبدیلهای رزم متقارن به شیوهگردد. مثالً شیوهآموزشی اعمال می

 آمریکا ارتش قوانین و جاری قوانین -8-3

در متون آموزش نظامیان در غرب به قوانین داخلی آمریکا و قوانین ارتش هم موردتوجه 

 گیرد و یک نظامی باید به قوانین ارتش آمریکا کامالً مسلط باشد.قرار می

 ( متون تربیت و آموزش نظامی9جدول )

 متون تربیت و آموزش نظامی

 اختصاصی غرب مشترک صاصی اسالماخت

 ی تربیتی در غربهافلسفه هادانشکدهمتون آموزشی نظامی  2/7/1393مورخه  17135دروس طبق ابالغیه 

 *** (عبادی و اخالقی، اعتقادی) ارزشی صفات عدبُ
Fm ی موجود و ابالغی به ارتش ها

 آمریکا
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 نیمه، سخت) یجهاد رزم پاسداری مهارت عدبُ

 (نرم و سخت
 قوانین جاری و قوانین ارتش آمریکا ***

 *** *** پاسداری یهاییتوانا عدبُ

 

 محیط مختص غرب -9

 نظامی مدارس ترینبزرگ دارای امکانات و از -9-1

 نظامی تاریخ موزه -9-2

 زن افسری دانشجوی حضور -9-3

 ( محیط تربیت و آموزش نظامی10جدول )

 محیط تربیت و آموزش نظامی

 اختصاصی غرب مشترک سالماختصاصی ا

 نظامی مدارس بزرگ هامجموعة کالس نمازخانه

 موزه تاریخ نظامی میدان موانع دیدار با علماء

 حضور دانشجوی افسری زن *** های خاص تربیتیبرنامه

 منابع مختص غرب -10

10-1- Fmتخصصی و عمومی های 

 غربی تربیتی خاص کتب -10-2

 آموزش نظامی ( منابع تربیت و11جدول )

 منابع تربیت و آموزش نظامی

 اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 السالمهمیعل نیمعصوم اتیقرآن و روا

مجموعه کتب و 

 یتخصص اتینشر

 یدانشگاه افسر

Fm  های عمومی و

 تخصصی
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 کتب خاص تربیتی غربی *** البالغهنهج

 *** *** )ره(ینیجنود عقل و جهل امام خم ثیو حد ثینور، چهل حد فهیصح

 *** *** (یالعالمدظله) یاامام خامنه اناتیمجموعه ب تیوال ثیحد

، یمعنو ی، آزادمانی)انسان کامل، انسان و ا یمطهر دیمجموعه آثار شه

 از منکر( یمعروف و نهو نبوت و امربه ی، وحیدیتوح ینیبجهان
*** *** 

 *** *** ، جنگ نرم(هیفقتیوال) السالمهمیمجموعه آثار پژوهشگاه امام صادق عل

 *** *** یزدیمصباح  اهللتیجنگ و جهاد در قرآن آ

 *** *** مولود انقالب ،سپاه

 *** *** ییعالمه طباطبا زانیالمریتفس

)ره( و اجوبه االستفتائات امام ینیالمسائل امام خمحیو توض لهیرالوسیتحر

 (یالعالمدظله) یاخامنه
*** *** 

 *** *** یشوائیپ یمهد یآقا انیشوایپ رهیس

 *** *** محورپاسدار رسالت یمایس

 *** *** یپاسدار یهایستگیشا

 برنامه مختص غرب -11

شود، به در سیستم آموزش نظامی غرب به بحث روزآمدی توجه کامل می: روزآمدی

 د.باشهای اصلی آموزش نظامی روزآمدی ابزار و نظامیان مینحوی که یکی از برنامه

 ( برنامه تربیت و آموزش نظامی12جدول )

 تربیت و آموزش نظامی برنامه

 اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 روزآمدی بهداشت جامعیت

 *** ورزش و تفریح ***

 *** کارآمدی ***

 *** مهارت محوری ***
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 مدل مفهومی

 روش تحقیق

و شیوه  تحلیلی -توصیفی پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش مورد استفاده 

های جزئی و یتواقعیه تحلیل از تجزاستقرائی خواهد بود. در این شیوه  -تجزیه تحلیل قیاسی 

قیاسی  طوربههای موجود یهفرضتوان دست یافت و سپس از یمهای کلی یتواقعانفرادی به 

پیش خواهند آمد شده بودن رابطه فرضیامدهایی را که در صورت درستپبه استنباط منطقی و 

 کند.یمرا قیاس 
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 تجزیه و تحلیل پژوهش:

 ب:مقایسه آموزش در اسالم و غر

 مبانی آموزش نظامی -1

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

دادن به علم تجربی و رویکرد اصالت عقل جوییکمال

 ابزارگرایی

 نیروها ذاتی کرامت به نظر

 عقل لیبرالیسم پذیریمسئولیت خواهیهدایت

 ذاتی کرامت به نظر

 نیروها

 و مختار موجودی انسان

 مسئول

 پذیریمسئولیت اومانیسمیا  مداریانسان

 مسئول و مختار موجودی انسان سکوالریسم پذیریتربیت ***

 پذیریتربیت نیروها ظاهری کرامت به نظر *** ***

 خدامحوری *** *** ***

 جوییکمال *** *** ***

 آموزش نظامی اصول -2

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 پذیریاطاعت اصل برتری پذیریاطاعت توازن امور ثابت و امور متغیر

 انضباط *** انضباط تالزم و تناسب علم و عقل

 وسع *** وسع ***

 احتیاط *** احتیاط ***

 غیرتوازن امور ثابت و امور مت *** *** ***

 تالزم و تناسب علم و عقل *** *** ***
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 آموزش نظامی اهداف -4

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 های مبناییشایستگیاهداف رشد و ارتقاء 
تربیت افسران بااستعداد 

 در سطح جهانی

های دفاع از ارزش

 مادی غرب

تربیت افسران بااستعداد در سطح 

 جهانی

 حاکمه هدفاع از طبق *** های عمومیشایستگیاهداف رشد و ارتقاء 
اهداف رشد و ارتقاء 

 های مبناییشایستگی

عمومی  دوره هایواناییتاهداف رشد و ارتقاء 

 پاسداری
*** *** 

اهداف رشد و ارتقاء 

 های عمومیشایستگی

*** *** *** 
 هایتواناییاهداف رشد و ارتقاء 

 عمومی پاسداری دوره

 

 

 

 

 های آموزش نظامیارزش -3

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم
 گراییورزی و عدالتعدالت گراییماده گراییورزی و عدالتعدالت جوییحکمت

 حسن رفتار جوییلذت حسن رفتار دوستیانسان

 داریامانت *** آموزش ر فرآیندداری دامانت جاذبه و دافعه

 بخشیتعالی *** بخشیتعالی ***

 منزلت ارتقای و حفظ *** منزلت ارتقای و حفظ ***

 جوییحکمت *** *** ***

 دوستیانسان *** *** ***

 جاذبه و دافعه *** *** ***
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 آموزش نظامی هایروش -5

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

موعظه و 

 حتینص

 حتیموعظه و نص محوریتجهیزات تشویق و تنبیه

 تهجد و عبادت *** یو رفتار یعمل یینماالگو تهجد و عبادت

 توجه به محبت *** یدانیو م یعمل یکارورز توجه به محبت

 دارای ابتکار باال *** یسخنران دارای ابتکار باال

 تشویق و تنبیه *** یمطالعه فرد ***

 یو رفتار یعمل یینماالگو *** و پژوهش قیتحق ***

 یدانیو م یعمل یکارورز *** آموزیعبرت ***

صورت مقیاس به نقش و تعهد یواگذار ***

 جهانی

 یسخنران ***

 یمطالعه فرد *** پرورش عقل ***

 و پژوهش قیتحق *** روش تمرین در شرایط سخت ***

نفس و شهامت در انجام ایجاد اعتمادبه ***

 هامأموریت

 آموزیعبرت ***

صورت به نقش و تعهد یواگذار *** تحمل بردنباال ***

 مقیاس جهانی

 پرورش عقل *** دهی به آیندهامید ***

 روش تمرین در شرایط سخت *** تبلیغ وفاداری در افراد ***

نفس و شهامت در ایجاد اعتمادبه *** *** ***

 هاانجام مأموریت

 بردن تحملباال *** *** ***

 ندهدهی به آیامید *** *** ***

 تبلیغ وفاداری در افراد *** *** ***
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 آموزش نظامی جایگاه مربیان در  -7

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 یاحرفه و اخالقی عملی الگوی

 بودن اگیرفر

 و اصول یریکارگبه در مهارت

 تدریس فنون

القاء واگذاری مشاغل 

 در اقصی نقاط جهان

 یاحرفه و اخالقی عملی الگوی

 بودن فراگیر

 پذیرش روحیه از برخورداری

 علمی تزکیه و حق

یستگیشا و صالحیت داشتن

 علمی یها
 یتوانمندساز

 پذیرش روحیه از برخورداری

 علمی تزکیه و حق

 به نسبت مسئولیت ساساح

 فراگیر آینده سرنوشت
 *** اجتماعی و فردی یهایژگیو

 به نسبت مسئولیت احساس

 فراگیر آینده سرنوشت

*** 
 و اصول یریکارگبه در مهارت

 تدریس فنون
*** 

 و اصول یریکارگبه در مهارت

 تدریس فنون

 آموزش نظامی ابزار -6

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 کنترل شهوت

 مورداستفادهی ویژه هاطیمح

، در کوهستاندر )رزم 

 جنگل و کویر، دریا(

ی جهت دفاع از الگوساز

 ی آمریکاییهاارزش

ی وهاتابلیر نظی آموزشکمکابزارهای 

 برد و فیلم و... وایت

تکرار اعمال و  توصیه به

 رفتار نیکو
 تجربیات رزمی مناطق

ایفای نقش در  مشارکت و

 هابرنامه

در )رزم  مورداستفادهی ویژه هاطیمح

 ، جنگل و کویر، دریا(در کوهستان

حضور در گلزار شهدا، 

 حرم و مشاهد مشرفه دیگر.

یر نظی آموزشکمکابزارهای 

برد و فیلم  وایت یتابلوها

 و...

 زهیباانگاستفاده از افسران 

ی هاترمبرای تدریس به 

 ترنییپا

 تجربیات رزمی مناطق

تجربیات رزمی مناطق 

ی اخیر هادر جنگدرگیری 

 در عراق و سوریه

*** 
الگوهای جنگی پیروز 

 هاجنگ

حضور در گلزار شهدا، حرم و مشاهد 

 مشرفه دیگر.

 الگوهای تربیتی از جمله

پیشکسوتان جهاد و 

 8و مناطق عملیاتی  شهادت

 دفاع مقدس سال

*** *** 

الگوهای تربیتی از جمله پیشکسوتان 

 8و مناطق عملیاتی  جهاد و شهادت

 دفاع مقدس سال
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*** 
 دانش و علم به اشتیاق ایجاد

 دانشجویان در
*** 

 یهایستگیشا و تصالحی داشتن

 علمی

 اجتماعی و فردی یهایژگیو *** *** ***

*** *** *** 
 و اصول یریکارگبه در مهارت

 تدریس فنون

*** *** *** 
 در دانش و علم به اشتیاق ایجاد

 دانشجویان

*** *** *** 
القاء واگذاری مشاغل در اقصی 

 نقاط جهان

 

 آموزش نظامی جایگاه متربیان در  -8

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اسالماختصاصی 

داشتن ایمان و اعتقاد راسخ به 

 اجتماعی یهاارزش

و شأن  مربیانحفظ حرمت و احترام 

 و منزلت علمی آنان

ی بندهیسهماجرای نظام 

ی خاص هاتیحساسو 

 برای تعیین افراد

داشتن ایمان و اعتقاد راسخ 

 اجتماعی یهابه ارزش

 داشتن ذهن کنجکاو و جستجوگر داشتن نیت خالص
اهمیت و اعتبار یک افسر 

 ردستانیزدر ذهن 
 داشتن نیت خالص

رعایت اخالق اسالمی و داشتن 

 تهذیب نفس

تقویت توان علمی، آموزشی و 

 پژوهشی خود و مطالعه مستمر

شرافت افراد برای امنیت 

 ملی

رعایت اخالق اسالمی و 

 داشتن تهذیب نفس

ملکت و داشتن تعهد نسبت به م

 عدم الگوپذیری از شرق و غرب
 هاکردن آموختهعملی

روی در هپرهیز از زیاد

 مصرف مشروب

 

داشتن تعهد نسبت به مملکت 

و عدم الگوپذیری از شرق و 

 غرب

آگاهی از مسائل روز و دخالت 

 در امور اجتماعی و سیاسی
 *** جرأت و شهامت کافی

آگاهی از مسائل روز و 

عی و دخالت در امور اجتما

 سیاسی

 انعطاف و پذیرش حق *** الزم روحی و بدنی داشتن شرایط انعطاف و پذیرش حق

*** 
احساس مسئولیت در قبال محیط و 

 مرکز نظام آموزشی
*** 

 مربیانحفظ حرمت و احترام 

 و شأن و منزلت علمی آنان
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 *** دارای صالحیت شغلی ***
داشتن ذهن کنجکاو و 

 جستجوگر

*** *** *** 

ت توان علمی، آموزشی تقوی

و پژوهشی خود و مطالعه 

 مستمر

 هاکردن آموختهعملی *** *** ***

 جرأت و شهامت کافی *** *** ***

*** *** *** 
 روحی و بدنی داشتن شرایط

 الزم

*** *** *** 
احساس مسئولیت در قبال 

 مرکز محیط و نظام آموزشی

 دارای صالحیت شغلی *** *** ***

 

 نظامی آموزش متون -9

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 صوبمدروس طبق ابالغیه 
تون آموزشی م

 هادانشکدهنظامی 
 هادانشکدهمتون آموزشی نظامی  ی تربیتی در غربهافلسفه

 اخالقی، اعتقادی) ارزشی صفات بعد

 (عبادی و
*** 

Fm ی موجود و ابالغی به ها

مریکا در خصوص ارتش آ

 آموزش و تربیت

 صوبمدروس طبق ابالغیه 

 یجهاد رزم پاسداری مهارت بعد

 (نرم و سخت نیمه، سخت)
*** 

قوانین جاری و قوانین ارتش 

 آمریکا

 اخالقی، اعتقادی) ارزشی صفات بعد

 (عبادی و

 *** *** پاسداری یهاییتوانا بعد
 یجهاد رزم پاسداری مهارت بعد

 (نرم و سخت نیمه، سخت)

 پاسداری یهاییتوانا بعد *** *** ***
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 آموزش نظامی محیط  -10

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 ها و نمازخانهمجموعه کالس نظامی مدارس بزرگ هامجموعه کالس نمازخانه

 عمیدان موان موزه تاریخ نظامی میدان موانع دیدار با علماء

 دیدار با علماء *** *** های خاص تربیتیبرنامه

 های خاص تربیتیبرنامه   

 

 آموزش نظامی منابع  -11

 مشترک اختصاصی اسالم
اختصاصی 

 غرب
 ارائه الگوی مطلوب

 السالمهمیعل نیمعصوم اتیقرآن و روا

مجموعه کتب و 

 اتینشر

دانشگاه  یتخصص

 یافسر

Fm  های

مربوط به 

مباحث 

 آموزشی

دانشگاه  یتخصص اتیه کتب و نشرمجموع

 یافسر

 *** البالغهنهج
کتب خاص 

 تربیتی غربی
 السالمهمیعل نیمعصوم اتیقرآن و روا

جنود  ثیو حد ثینور، چهل حد فهیصح

 )ره(ینیعقل و جهل امام خم
 البالغهنهج *** ***

 یاامام خامنه اناتیمجموعه ب تیوال ثیحد

 (یالعالمدظله)
*** *** 

جنود  ثیو حد ثیر، چهل حدنو فهیصح

 )ره(ینیعقل و جهل امام خم

)انسان کامل،  یمطهر دیمجموعه آثار شه

 ینیب، جهانیمعنو ی، آزادمانیانسان و ا

 یمعروف و نهو نبوت و امربه ی، وحیدیتوح

 از منکر(

*** *** 
 یاامام خامنه اناتیمجموعه ب تیوال ثیحد

 یالعالمدظله

ام صادق مجموعه آثار پژوهشگاه ام

 ، جنگ نرم(هیفقتی)وال السالمهمیعل
*** *** 

)انسان کامل،  یمطهر دیمجموعه آثار شه

 ینیب، جهانیمعنو ی، آزادمانیانسان و ا

معروف و و نبوت و امربه ی، وحیدیتوح

 از منکر( ینه
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 *** *** یزدیمصباح  اهللتیجنگ و جهاد در قرآن آ
مجموعه آثار پژوهشگاه امام صادق 

 ، جنگ نرم(هیفقتی)وال السالممهیعل

 یزدیمصباح  اهللتیجنگ و جهاد در قرآن آ *** *** مولود انقالب ،سپاه

 سپاه مولود انقالب *** *** ییعالمه طباطبا زانیالم ریتفس

المسائل امام  حیو توض لهیرالوسیتحر

 یا)ره( و اجوبه االستفتائات امام خامنهینیخم

 (یالعالمدظله)

 ییعالمه طباطبا زانیالم ریتفس *** ***

 *** *** یشوائیپ یمهد یآقا انیشوایپ رهیس

المسائل امام  حیو توض لهیرالوسیتحر

)ره( و اجوبه االستفتائات امام ینیخم

 یالعالمدظله یاخامنه

 یشوائیپ یمهد یآقا انیشوایپ رهیس *** *** محورپاسدار رسالت یمایس

 محورپاسدار رسالت یمایس *** *** یپاسدار یهایستگیشا

 یپاسدار یهایستگیشا *** *** ***

 

 آموزش نظامی برنامه -12

 ارائه الگوی مطلوب اختصاصی غرب مشترک اختصاصی اسالم

 جامعیت روزآمدی بهداشت جامعیت

 بهداشت *** ورزش و تفریح ***

 ورزش و تفریح *** کارآمدی ***

 کارآمدی *** مهارت محوری ***

 محوریمهارت *** *** ***

 

 گیرینتیجه

ای این نتیجه را به دنبال دارد که به پژوهشگر امکان اتخاذ موضعی آگاهانه یسهمقامباحث 

ضمن معرفی الگوی مناسب برای ارائه به سیستم آموزشی نظامیان در  ،دهد. در این بخشیم

فصل با استفاده از نقاط گیری خواهیم پرداخت. در این یجهنتسپاه پاسداران انقالب اسالمی به 

ی تربیت دینی و غربی، نقاط قوت هر دو حوزه تربیتی و آموزشی هاسبکقوت و ضعف 

 .نماییمیمپیشنهاد تبیین کرده و ارائه  عنوانبهاسالم و غرب را گزینش نموده و 
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. میینمایمی ااشارهدر این مجال به تفاوت ماهوی ارتش آمریکا و سپاه پاسداران 

یافته در دامن غرب نیروهایی هستند که ضمانت اجرایی مقاصد یتتربنیروهای  یطورکلبه

ی خوببهباشند که بایستی مأموریت خود را یم هابر آنو تسلط  هاملتاستکبار برای غارت 

و حفظ و  هاآنو آزادی  هاملتاجرا نمایند. در مقابل یک ارتش اسالمی هدفش کمک به 

ی ترمتفاوتی هاآموزشراین دو ارتش با تفاوت ماهوی باال دارای بناب؛ باشدیمکرامت انسان 

یکدیگر  ی متفاوت ازاگونهبههم بایستی  هاآنیجه تربیت نیروی انسانی نت درخواهند بود و 

 باشد.

اگر نگاه مادی و دنیوی داشته باشد،  ،شودیمتفاوت دیگر اینکه فردی که وارد میدان رزم 

بوده و حفظ جان خواهد نمود و تا جایی پیش خواهد رفت که جان دیدن ندنبال آسیب حتماً

جهاد  عنوانبهیت خود را مأموراما نیروهای تحت تربیت اسالم که  .خود را در خطر نبیند

سپر  عنوانبهشوند که خود را یمدانند، از همه خطرها استقبال نموده و حتی حاضر یممقدس 

 (.1396انی، مصاحبه: قرار دهند )طالق رزمانهمبرای سایر 

آزادی عمل فراوان در زمینه داشتن اعتقاد دینی  ،ی نیروهای غربی برای افرادهاآموزشدر 

بایستی حرکت  ،باشدیمیردینی غهای مشخص که اغلب یریگجهتوجود ندارد و افراد در 

کری و های فینهزمشود تا در تمام یماما در اسالم به نیروهای رزمی دستور داده ؛ نمایند

شود به تمام یماعتقادی غور نموده و برابر دستورات دین اقدام نمایند. در این زمینه تالش 

 (.1396طالقانی، مصاحبه: شود )ی فکری او پاسخ داده هاشبهه

مردان جوامع غربی که سازگاری اند. دولتشده یدهآفربراساس فطرت الهی  هاانسان

یشان این فطرت خداداد را سرکوب نموده و هادر آموزشد کننیمتالش  ،مناسبی با دین ندارند

ی اجتماعی، زندگی هاارزشیر نظرا از بین ببرند. مواردی  خود آنین منافع تأمدر راستای 

تمام جوامع  در یگرهمداجتماعی تعامل میان افراد، احترام متقابل بین افراد و رعایت حقوق 

جوامع استکباری برای رسیدن به مقاصد  شده دریتترببشری دارای ارزش است. انسان 

ی که اگر به آن فرد گفته شود اگونهبه ؛گیردیمرا نادیده  هایژگیوتمام این  ،سردمداران خود

ترین یفشراین فرمان را اجرا نماید، حتی اگر فرد مقابل  حتماًکه افرادی را بکشد، بایستی 

ین فطرت الهی در وجود انسان مانع تحقق بنابرا؛ افراد باشند و یا پدر یا برادر او باشند
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روست ینازاهای مورد انتظار یک فرد نظامی در ارتش آمریکا خواهد بود. یژگیوو  هاخواسته

 پرفشار یهاآموزشدر برخی موارد  ؛ کهبردن این فطرت خواهند بوداز بین درصدد هاآنکه 

شود و این خود یموهای آموزشی ازحد توان منجر به کشتن فرمانده یا مربی به دست نیریشب

 باشد.یمید ادعای یادشده مؤ

دهد: من روز اول که به سربازی در یمۀ شخصی بنده نیز این مطلب را گواهی خاطر

ی ما آمد و بیان نمود که وظیفه ما این است که شخصیت شما فرمانده ،ارتش زمان پهلوی رفتم

به نحوی بود  برخوردهاییم. عموم نماا را خرد نموده و با مصالح آن یک شخصیت جدید مهی

نماید، فرد را تحقیر کند. بدون هیچ دلیلی فرمانده از باالی  لگدمالکه شخصیت افراد را 

کرد و شخصیت افراد را به لحاظ یمیردستان زرا نثار  هافحشترین یکرک ،سکوی میدان

از تجربه  برگرفتهبود که های آموزشی یوهشیکی از یناداد. یمهویت جمعی مورد خطاب قرار 

 (.1396طوسی، مصاحبه:بود )و آموزش ارتش آمریکا 

های انتقادی تولید خودشان مثل غالف تمام فلزی که به یلمفتوان به یمدر این خصوص 

در چهار سال اول  هاآناشاره نمود.  ،پردازدیمزندگی و آموزش افراد در یک مکان آموزشی 

ین گردد و تأمکنند که این اهداف یمبا این اقدامات کاری  ،دارندکه دانشجویان را در اختیار 

و تبدیل به یک شخصیت حیوانی گردد که  شده گرفتههای شخصیت انسانی او یژگیوتمام 

 باشد. برفرمانچون و چرا مطیع و یبدرندگی داشته و نسبت به مافوق خود هم 

هم بیان  هاآنعین این بحث را  دیدم که ،امداشتهطی بازدیدی که از ارتش پاکستان 

فردی  مصالحشی آموزشی شخصیت افراد را از بین برده و از هادورهما در این  ؛ کهنمایندیم

نمودند که ارتش یماین جمله را بیان  هاآنسازیم. در حالی یمجدید و در خدمت حاکمیت 

ی مختلف متوجه هاکتاب یمان آمریکا در پیمان سیتو بوده است. در مطالعات درپهمپاکستان 

ما شخصیت افراد را در »است یقاً همین جمله نوشته شده دقشدم که در دانشگاه افسری آمریکا 

بنابراین بنده در سه محل ؛ «نماییمیماینجا خرد نموده و از مصالح آن یک شخصیت جدید بنا 

آمریکا این مطلب یعنی در ارتش شاهنشاهی ایران و ارتش پاکستان و نیز در دانشکده افسری 

 (.1396 طوسی، مصاحبه:ام )نمودهرا مشاهده 

اگر در  ،اما در سیستم آموزشی اسالمی چون فرد بایستی کار الهی را پیگیری نماید
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بایستی با  ،یی که فرد حضور داشته است و از فطرت الهی خود کمی فاصله گرفته استهامحل

در حالی است که این آموزش داد. این  هیی خود آن افراد را در راستای فطرت الهاآموزش

یعنی در سبک تربیت اسالمی به این مطلب ؛ در مقابل حوزه تربیتی غرب قرار دارد برنامه دقیقاً 

های الهی فاصله گرفته تا دوباره فرد به همان روال یژگیوشود که یک نظامی از کدام یمتوجه 

دو هدف آموزشی کامالٌ ناهمسو وجود  بنابراین؛ سابق برگردد و به فطرت الهی نزدیک شود

ی آموزشی بین سبک آموزش غربی و اسالمی هامهارتی آموزشی و هابحثدارد. البته در 

 ،هاآموزشآموزش شخصیت افراد و خروجی از  مشترکاتی وجود دارد. ولی از لحاظ

 ی جدی وجود دارد.هاتعارض

این مهم را از دو  .باشدیم تعارض ماهیت این دو حوزه آموزشی و تربیتی بسیار باال

های ارزشیابی به فرآیند دسترسی داشته یستمسکه مانند یناآورد، یا  به دستتوان یمطریق 

ی و کارگران، محیط تولید احرفهی تولیدی، مهندسان هادستگاهباشیم و با دیدن برنامه، 

ن به فرآیند ی نماییم. روش دوم اینکه چوگذارارزشمحصول و... محصول و خروجی را 

بنابراین در ؛ ناچار از طریق محصول به واقعیات یک سیستم علم پیدا کنیم ،دسترسی نداریم

فرآیند دسترسی وجود ندارد، به ناچار از طریق  کل بهچون  ،سیستم آموزشی و تربیتی غربی

خروجی و محصول آن یعنی عملکرد افراد آموزش دیده ارتش آمریکا در سرتاسر جهان به این 

آمریکا،  جنگی ناو فرمانده راجرز مانند مدال افتخار به ژنرال ویلیام؛ شودیمحقیقت پی برده 

 دو را با ایران 655 شماره پرواز فارس هواپیماییجخلیمابر وینسنز که در هواپفرمانده ناو 

گناه را به خاک و خون یبانسان  300 به و نزدیک قراردادهوا مورد اصابت  به سطح موشک

 و از سوی آمریکا نیز تشویق گردید. کشید

هیروشیما و ناکازاکی ژاپن نابود شد. در  ،میالدی با بمب اتمی 1945 اوت یا در ششم

 محیط واقعی جنگ به از این باالتر اینکه دست دادند، قرار تجاوز مورد و ربوده را زنان ویتنام

 و درختان دند کهکر پخش ویتنام یهاجنگل روی را مضر شیمیایی مواد زده و زیست

 افراد مرگ به شد که در نهایتیم شدید هاییتمسموم باعث و بردیم بین از را محصوالت

عراق،  فلوجه شهر در دفاعیب ساکنان یهعلآمریکا  توسط نیروهای فسفری یهابمب .انجامید

ی هازندانها، جنایات در یریتکفاطالعاتی در یمن و سوریه به  و لجستیکی هایکمک
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باشد یمیه زندانیان از جمله جنایات همین مکتب تربیتی و آموزشی علوغریب و گوانتانامو اب

 (.1396روزبه، مصاحبه: )

توان به حمایت از نیروهای لبنان، فلسطین، یماز جمله اقدامات ارتش دینی نظیر سپاه 

بیمارستان برای المللی و در داخل کشور ساخت ینبعد بُ عنوانبهو افغانستان  مردم مظلوم یمن

ی برای نیازمندان، کمک به سازندگی در مناطق محروم نام برد که به سازخانهبضاعت، یبمردم 

 باشد.یممقتضای فطرت الهی انسان 
 

 پیشنهادات:

آموزش نظامی، پیشنهادات ذیل به  پژوهش و ارائه الگوی هاییافته به توجه با

 گردد:یمپژوهشگران و کاربران آینده ارائه 

در الگوی  شدهارائهسازی مبانی آموزش نظامی یادهپبررسی راهکارهای  گرددیپیشنهاد م

دقّت یک پژوهش مستقل مورد  عنوانبهپژوهش جهت محیط سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

سازی اصول، ارزش، اهداف، روش یادهپهمچنین راهکارهای  و توجه، قرار گیرد؛ و نظر

مربیان در آموزش، جایگاه فراگیران در آموزش، متون آموزشی، محیط آموزشی، ابزار، جایگاه 

 آموزشی، منابع و فرایند آموزشی در سپاه را مورد دقت نظر و توجه قرار دهند.



 اسالم و غرب در نظامی آموزش سبک یاسهیمقا بررسی 

49 

 :مآخذ و منابع

 منابع فارسی

 ه.اسالمی علمیه انتشارات ی:اقمشه الهی مهدی ترجمه .(1370) کریم قرآن .1

 .3/11/87 مورخ ،ط/88/4101 شماره ابالغیه (.1387) .مسلح نیروهای کل ستاد .2
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