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  چکیده
عهد یري افراد متکارگ به. شوند اي محسوب میترین عناصر هر جامعههاي نظامی و کارکنان آن از مهمسازمان

اي برخوردار العادهها از اهمیت فوقها براي این سازمانبه دفاع و همچنین تقویت مستمر روحیه دفاعی آن
عوامل مختلفی . کندوجود افراد ناشایست و ترسو در میان لشکریان، روحیه سایرین را نیز تخریب می. است
براي تقویت بنیه دفاعی کشورش باید به همه یش تعهد دفاعی کارکنان نظامی تأثیر دارد که یک زمامدار برافزا

بررسی راهکارهاي ایجاد نیروهاي نظامی قوي و  هدف بااین پژوهش . این عوامل توجه خاص مبذول دارد
روش . اي استها، روش کتابخانهروش گردآوري داده. متعهد به دفاع، از دیدگاه سعدي انجام گردیده است

هایی که باعث افزایش مایهیل محتواي آثار منظوم و منثور سعدي، درونمطالعه به این صورت است که با تحل
هاي این پژوهش نشان داد که نحوه استخدام یافته. شود استخراج گردیدتعهد دفاعی و اقتدار نظامی کشور می

نتصاب خصوص کارکنان نظامی، برانگیختن و روحیه دادن به آنها، ارتقاء منزلت اجتماعی آنها، برگزیدن و ا به
فرمانده مناسب، تأمین نیازهاي مالی و غیرمالی آنها، افزایش ایمان و تقواي آنها، تدبیر و مدارا با دشمنان، 

هاي جنگی یري و در اختیار داشتن سالحکارگ بههاي ورزشی، هاي نظامی و تمرینشرکت دادن آنها در آموزش
شایسته در افزایش تعهد نظامیان به دفاع  سازي رییس حکومت توسط انتصاب مسئولینپیشرفته و اعتماد
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  مقدمه
سعدي . رود یم به شمارین آثار تعلیمی زبان فارسی تر مهمشک گلستان و بوستان سعدي از  یب

مجد، (داشته است  ظرمدنهمواره هدف خود را از تألیف که پند اخالقی و تعلیم و تربیت است، 
جسته در بوستان تصویر کرده است و در تصویر این مدینه  یمي را که ا فاضلهسعدي، مدینه ). 1393

 فارسحاکم ). 1381حسن لی، (کند  یمو روایات گذشتگان یاد  ها سرگذشت، ها تجربهاز  دائمفاضله، 

به  مغوالنجوم بود که براي جلوگیري از ه) 658-623( ابوبکر بن سعد زنگیاتابک  سعدي، زمان در
سپاه و  مسائلچون کشور در آن زمان درگیر جنگ بود و ). پدیا ویکی( داد فارس به آنان خراج می

رفتار با نظامیان در بوستان و  نظامیان اهمیت زیادي داشت بنابراین اشعار آموزنده زیادي در مورد
و براي ارتقاء سطح تعهد کارکنان نظامی جهت  درس گرفت ها آنتوان از  یمگلستان وجود دارد که 

  .بست به کاردفاع از کشور 
ساترس و (د انجام دهن العاده فوقدارند که کارهایی   یفهوظي نظامی و افراد درون آن ها سازمان     

یی که کارکنان نظامی باید انجام دهند فرسا طاقت گاه گهکارهاي مشکل و  لتبه ع .)2010، 1همکاران
قوام و پایداري یک . و خسته نشوند زده دلفراوانی دارند تا از کارشان  کننده جبراننیاز به عوامل 

دارد تا بستگی جنگی قوي  سازوبرگمداران، به وجود نیروي نظامی با  کشور عالوه بر تدبیر سیاست
هر آنچه استطاعت دارید : فرماید یمچه خداوند متعال در قرآن  آن اقلیم، طمع نکند، چنان دشمن در

از نیرو و اسبان جنگی براي مقابله با دشمنان فراهم آورید تا بدان وسیله، دشمنان خدا و دشمنان 
ارضی اهمیت نیروهاي نظامی و نقشی که در حفظ تمامیت  به علت). 60: انفال(خودتان را بترسانید 

که با استفاده از سخنان پندآموز سعدي، به  شود تالش میو ثبات یک مملکت دارند در این مقاله 
بنابراین این . پرداخته شودیش روحیه جنگاوري نیروهاي نظامی افزار ببررسی عوامل تأثیرگذار 

هد دفاعی یش تعافزار بگردد که بر اساس دیدگاه سعدي، چه عواملی پژوهش، با این سؤال آغاز می
  توان آن عوامل را ایجاد کرد؟گذارد؟ و چگونه مینظامیان و قدرت نظامی نیروهاي مسلح تأثیر می

  
  
  

                                                                                                                              
1- Soeters et al 
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  مروري بر مبانی نظري
. و قلمرو تحقیق، آثار منظوم و منثور سعدي استاست  شده  انجاماین تحقیق به روش تحلیل محتوا 

ی طورکله ب). 104: 1367دوورژه، (است  ، روش کالسیک1موریس دوورژه نظر ازاین شیوه تحقیق 
). کیفی(ي آمار یرغو شیوه ) کمی(شیوه آماري : ها، دو روش وجود داردتحلیل داده و  یهتجزبراي 

تحقیقات ). 199: 1380حافظ نیا، (تحقیقات کیفی، متکی بر عقل، منطق، تفکر و استدالل است 
شوند، مذاهب و متون تاریخی و ادبی انجام میاي و نظري و تحقیقاتی که در حوزه ادیان، کتابخانه

ها تحلیل داده و  یهتجزبراي  رفته کار بهدر این تحقیق، روش ). 200: 1380همان، (اند اغلب کیفی
  .شیوه کیفی است
عنوان تحقیق،  در بوستان و گلستان سعدي با توجه به 2مضمونی محتواي تحلیلپس از انجام 

گري بود یافت شد که هر مقوله همراه فراوانی آن در جدول گ و نظامیهاي زیر که مرتبط با جن واژه
  .آورده شده است 1شماره 

  هاي مربوط به مسائل نظامیمقوله - 1جدول 
  فراوانی  مقوله  فراوانی  مقوله  فراوانی  مقوله
 6  هیجا 21  سپاه 182  دشمن
 5  نبرد 15  عدو 71  جنگ
 3  آماج 15  پیکار 39  لشکر
 3  زن تیر 13  فرمانده 39  تیر
 2  اوژن مرد 11  ستیز 33  تیغ

 2  نخجیر 9  کارزار 24  شمشیر
 1  زوبین 9  شمشیرزن 23  خصم

  526  جمع
دهنده اهمیت نیروهاي جنگی و مسائل نظامی از دیدگاه سعدي ها، نشانفراوانی باالي این واژه

  .است
  نحوه استخدام کارکنان نظامی

وابسته ها، تجارب و تنوع متقاضیان املی مانند مهارتانتخاب افرادي خاص براي استخدام، به عو
هودکینسون و ( اثر بگذارد شده استخدامتواند بر نحوه عملکرد کارکنان است و این عوامل می

                                                                                                                              
1-Maurice Duverger  
2-Thematic content analysis  
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هاي مختلف ارتش اثر هاي قسمتکمبود کارکنان نظامی واجد صالحیت، بر مأموریت ).2008فورد،
ها باید توسط متصدیانی طح باال، هواپیماها و تانکهاي داراي فناوري سکشتی. گذاردمنفی می

ر د) ع(امام علی  ).2005بران و رانا،( شان با موفقیت به انجام برسد باهوش کنترل شوند تا مأموریت
با مخالفان نبرد کن و از آنان که فرمان  برداران فرمانبا کمک « : فرماید یمگزینش نظامیان  روش

که از جنگ کراهت  کس آنزنند مدد گیر، زیرا  یماز یاري تو سر باز  که آنهابرند براي سرکوب  یم
دشتی، (» دادن اجباري بهتر است دارد بهتر است که شرکت نداشته باشد و شرکت نکردنش از یاري

 و ینشبه گز اي یژهو توجه است دفاعی در سطح باالیی باشد الزم تعهدبراي اینکه ). 485: 4نامه 
 جسور، هاي یتشخص گزینش شناخت و راهکارها از یکی که ی شودکارکنان نظام استخدام

تیپ  ،گانه شانزدههاي  یتشخصاز میان ) 1388(یا مهر نو  معمار زاده. ستا توانمند و طلب شهادت
 کارکنان کارایی افزایش در شخصیت نوع ینتر مناسب ادراکی را و فکري حسی، گرا، برون شخصیتی

کند و  یمبه اهمیت نقش استخدام و آموزش کارکنان نظامی اشاره سعدي نیز . نظامی تعیین کردند
  .ی براي خدمت در مشاغل نظامی مناسب نیستهرکساو،  نظرز ا

  به گرمابه پرورده و عیش و ناز
 برنجد چو بیند در جنگ باز

  دو مردش نشانند بر پشت زین
  بود کَش زند کودکی بر زمین

   مخنث به از مرد شمشیرزن
  بتابد چو زن که روز وغا سر

   اگر چون زنان جست خواهی گریز
  مرو آب مردان جنگی مریز

  ).194: 1383سعدي، (
ها در زمان جنگ با این است که حضور داوطلبانه در ارتش دهنده نشان 1کمپیکلنتایج مطالعات      

 است تر افراد مرتبطپایین اقتصادى - پایگاه اجتماعىباالتر ارتش در جامعه و  2حضور نهادي
ها براي استخدام بهتر، حضور نهادي باالتري در جامعه داشته بنابراین ارتش ). 2006کمپ، کلی(

                                                                                                                              
1-Kleykamp  
2-Institutional presence  
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ها را باشند و پس از استخدام کارکنان، براي ارتقاء سطح تعهد آنها، پایگاه اجتماعی و اقتصادي آن
  . تقویت نمایند

قابلیت جنگاوري مردان جنگی همچنین عقیده سعدي بر این است که افزایش تعهد دفاعی و      
 وجودا بزمانی باالتر خواهد بود که از یک جنس و یک شهر و یک کیش و نزدیک به هم باشند تا 

یکی از عوامل کلیدي انگیزش در میدان نبرد، همبستگی، . و دل بجنگند جان با، اهآنرابطه قوي بین 
   ).2006وانگ،( خصوصاً همبستگی عاطفی یا الزامات احساسی بین سربازان است

  شجاعت نیاید مگر زان دو یار
 که افتند در حلقه کارزار

   زبانسفره همجنس همدو هم 
  بکوشند در قلب هیجا به جان

   که ننگ آیدش رفتن از پیش تیر
  برادر به چنگال دشمن اسیر

).76: 1384سعدي، (  
تر از حفظ  يقو 2رزم همک بر این باور است که تعهد و مسئولیت در قبال ی) 1996( 1گراسمن     

علت جنگیدن افراد این است که متعلق به گروهی  ).2009فریمن و همکاران،( جان خود است
 ).2006وسلی،( جنگندمی رزمانشان همها به خاطر دوستان و آن. جنگدهستند که آن گروه نیز می

این انسجام و  کند که طبیعتاً یمسعدي به نقش همبستگی و انسجام در یگان نظامی اشاره 
تواند در برابر  یمیست و این انسجام نیر پذ امکانهمبستگی جز از طریق دوستی و مهربانی با یکدیگر 

  .باشد و باعث پیروزي شود کننده کمکدشمن بسیار 
  مورچگان را چو بود اتفاق

 شیر ژیان را بدرانند پوست
).81: 1383سعدي، (  

                                                                                                                              
1-Grossman  
2-Comrade  
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ین عوامل در تر مهمیکی از  عنوان بهیگانی را  1گیاسناد نظامی فراوانی وجود دارد که همبست
 جمعی روحیه).2009فریمن و همکاران،( اند آورده به حسابحفظ روحیه یگان در زمان صلح و جنگ 

 را روحیه این .باشد داشته جنگ در مثبتی تأثیر تواند یم وجنگج گروه یک یاو  گردان یک در

 گروه یک افراد .ددرآور جریان به یبه خوب ایدئولوژیک یا و اي یلهقب یا و بومی يها در ارتش توان یم

 تعهد حس اساس بر تا کوشند یم مذهب یک یا و دهکده یک یاو  قبیله یک به متعلق جنگجو

 نفس ینتاآخر خویش همکار جنگجویان گروه اعضاي با بودن سکنی هم یاو  همشهري یا و اي یلهقب

بنابراین  .)1388قائدان، ( گیرد قرار تهدید معرض در مذهبی یاو  اي یلهقب افتخارات مبادا تا دنبجنگ
تواند در  یمشود  یمصورت بومی، مانند آنچه در بسیج انجام  یري نیروهاي نظامی بهکارگ بهاستخدام و 

  .افزایش تعهد دفاعی کارکنان اثرگذار باشد
جز در (ست که اکثر جنگجویان آید این ا یبرمي تاریخ ها کتابآنچه از بازتاب عملکرد نظامیان از      

گري را شغل و  سپاهی) هاي مذهبی قوي بودند یزهانگا بمواردي مثل نیروهاي قزلباش که نیروهایی 
دانستند و حتی پایبند این نبودند که در سپاه چه کسی حضور دارند و  یممحلی براي درآمد و معاش 

کردند  یمسعی  صورت یناماندند و در غیر  یمداشتند  یممعموالً اگر مقرري خوبی از شهریار دریافت 
اگر سربازي براي جنگ ساخته نشده  ).1380زهتاب، (که جاي بهتري را براي حرفه خود پیدا کنند 

وي به انتشار میکروب  صورت ینادرنگ وي را از صحنه نبرد خارج ساخت زیرا در غیر  یبباشد باید 
، تعداد افراد و قدرت باعث 2ه عقیده گزنفونب). 127: 1369ریچاردسون، (شکست خواهد پرداخت 

تر به میدان نبرد وارد شود معموالً  يقوشود بلکه هر ارتشی که با نیروي روحی  ینمپیروزي در جنگ 
پس اولین گام در ). 4: 1369همان، (دشمنانش قادر نخواهند بود که در مقابل آن ایستادگی کنند 

سعدي . لگري صحیح و انتخاب مردان جنگی واقعی استارتقاء تعهد دفاعی نیروهاي نظامی، غربا
  :شیر، قوي باشند به مثابهداند که دلیر بوده و کسانی را براي خدمت در مشاغل نظامی مناسب می

   به پیکار دشمن دلیران فرست
 هژبران به ناورد شیران فرست

).193: 1383سعدي، (  
 
                                                                                                                              
1-Cohesion  
2-Xenophon  



  
  ي سعديها آموزهیش تعهد دفاعی نظامیان بر اساس افزار بیرگذار تأثعوامل  

 
  / 87 

  نقش انگیزش و روحیه در سازمان نظامی
ي بیرونی مانند غذا و پول و ها محركبه نقش  اند شده  ارائهینه انگیزش زم دریی که ها یهنظراکثر 
انسان تابع نیازهایی است که  واقع در. اند داشتهي درونی مانند احترام و خودشکوفایی اشاره ها محرك

برآورده نشود در حالت  یبه درستکنند و اگر نیازهایش  یماعضاء و جوارحش بر او تحمیل 
الخصوص  یعل. هایش اثر منفی داشته باشد یتفعالگیرد که ممکن است بر  یمي قرار ا کننده تناراح

شرکت داشته باشند از اهمیت  نبرد دربرآورده شدن این نیازها براي کسانی که قرار است 
: فرماید یمدر توصیف سیماي نظامیان به مالک اشتر ) ع(امام علی . ي برخوردار استا العاده فوق

ترین فرماندهان سپاه تو کسی باشد که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات یدهبرگز«
شان در پشت جبهه و خودشان در  هايکه خانواده يا به اندازهمالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد، 
 :53تی، نامه دش(» بیندیشند زیچ کبا دشمن، تنها به ی نبرد درآسایش کامل باشند تا سربازان اسالم 

زمینه  ادبیات موضوع در. دهد نشان میاین گفته اهمیت نقش انگیزش را براي نظامیان ). 575
خاصی براي یکدیگر  طور بهکند که سربازان انگیزش میدان نبرد از این باور کلی حمایت می

ز اجزاء توان دید که انگیزش را یکی ا یمبا مروري بر ادبیات موضوع  ).2006وانگ،(جنگند  می
ي نظامی از قدیم این تفکر حاکم بوده است که روحیه ها سازماندر . اند آورده به حساب 1روحیه

شده است،   یانبچه توسط نویسندگان نظامی  چنان. عاملی بسیار مهم در اثربخشی یگان نظامی است
هاي  ینهزمی و هاي نگرشی، انگیزش ینهزمي در ا گستردههاي  یهآراروحیه یک مفهوم پیچیده است که 

سعدي در تأثیر نگرش خوب داشتن ). 1978موتوویدلو و بورمن،( اجتماعی با خود همراه دارد
  :گوید یم

  بازآمدعالم برفت و  در همهخیال 
ندید جایی را تر خوشکه از حضور تو   
).332: 1383سعدي، (  

رکنان نظامی جذب محیط فیزیکی و بافت سازمان نظامی باید خوشایند و انگیزاننده باشد تا کا
  .سازمان شده و به سازمان خود افتخار کنند

                                                                                                                              
1-Morale  
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شود که زیادي یک ارتش با  یمشماري دیده  یبي ها مثالبا جستجو در تاریخ علم نظامی،      
به  1.اند آمدهنیرویش برابري نداشته است و همچنین تعداد کمی، بر تعداد زیادي از نفرات غالب 

حفظ روحیه یک الزام است و هر زمان روحیه حاضر باشد باید در عقیده گزنفون، در هنگام عمل، 
 تر مهمیک از تجهیزات و مواد  به سهگوید روحیه به نسبت  یمناپلئون . جستجوي اقدام بلند گشت

درصد نقش یک فرمانده افزایش روحیه  80با توجه به جنگ جهانی دوم ادعا کرده که  2پاتون. است
سعدي بر این باور است که زمانی که نظامیان، از خود شجاعت نشان  ).2014فانل،(در افرادش است 

را به هیجان آورده و باعث تالش و  ها آناین توجه،  کها چرنمود  ها آندادند باید توجه زیادي به 
  .همت بیشتر در پیکارهاي بعدي خواهد شد

  دالور که باري تهور نمود
 بباید به مقدارش اندر فزود

  بر هالك که بار دگر دل نهد
 ندارد ز پیکار یأجوج باك

).193: 1383سعدي، (  
ی و همت در کارکنان نظامی نهادینه شود تا بتوانند در شرایط سخت کوش سختهمچنین باید روحیه 

  .جنگ، ایستادگی نمایند
  به همت مدد کن که شمشیر و تیر

 نه در هر وغایی بود دستگیر
).266: 1383سعدي، (                     

کند یدن به معنی استفاده از یک سالح است و این قلب مرد است که این سالح را کنترل میجنگ
  ).2014فانل،(

  توجه به منزلت اجتماعی نظامیان
شغل و سازمانی دیگر منحرف نخواهد  به سمتاگر نظامیان داراي منزلت اجتماعی باشند فکرشان 

  :گوید یممیان سعدي در ارج نهادن به شأن و منزلت اجتماعی نظا. شد

                                                                                                                              
1  .یرَةً بِإِذْنِ اللّهئَۀً کَثف تیلَۀٍ غَلَبئَۀٍ قَلن ف249: بقره( گروه اندکی که بر گروه بسیاري غلبه کند بسا چهبه خواست خدا  :کَم م.(  

2-Patton  
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  کنون دست مردان جنگی ببوس
کوس فروکوفتکه دشمن  آن گهنه   

).193: 1383سعدي، (  
 کارکرد بودن حیاتی و بودن عینی یلبه دل تهدید، و بحران شرایط در که است این اساسی نکته
 و شرایط ییربا تغ ولی کنند یم پیدا باالیی منزلت و توجه اهمیت، نظامیان نظامی؛ يها سازمان
 به و گیرند قرار مهري یب و فراموشی غفلت، مورد است ممکن ،ها یتاولو ییجا جابه و اوضاع تثبیت

 نگرش آن، تأثیر تحت ،یافته کاهش به شدت آنان اجتماعی منزلت که اینجاست .شوند رانده حاشیه

 منزلت زا و بیند یم آسیب شان سازمان یکل طوربه و کارکردشان و مسئولیت خودشان، به نظامیان

ي نظامی از منزلت ها سازماناگر منابع انسانی  ).1384، احمدي(شود  یم کاسته نیز آنان سازمانی
ي اقتصادي و معیشتی ها کمکي مادي و ها پرداختاجتماعی کافی برخوردار نباشند و صرفاً از طریق 

هت دارند تا ي مزدور شباها جنگندهشوند باید گفت چنین گروهی بیشتر به  ها سازمانجذب این 
هاي نظامی با سازمان که یدرصورتهمچنین . و ضامن امنیت کشور ذشتهگ  جان ازسربازهاي 

اي مجهز گردند که به افراد متخصص و کمیاب در جامعه نیاز داشته باشند، این تجهیزات پیشرفته
سعدي،  نظرز ا). 1380ی، سپاسیرم(ها از منزلت اجتماعی بیشتري برخوردار خواهند شد سازمان

یافته   پرورشآنها اهمیت زیادي دارند و باید . یف و در یک طبقه هستندرد همنظامیان و دانشمندان، 
  :به عقیده وي، عامل ایجاد مزیت رقابتی براي کشور هستند کها چرو توانمند شوند 

  دو تن پرور اي شاه کشور گشاي
اهل رزم و دگر اهل رايیکی   

  ز نام آوران گوي دولت برند
دانا و شمشیرزن پرورند که  

).194: 1383سعدي، (  
اي آنها نباید لحظه یداشتگرامآیند و در می به شماردانشمندان و جنگاوران، دو تیغ برنده کشور 

  ).138: 1389خواه، چمن(فروگذار کرد 
  زن نکو دار و شمشیرزنقلم

 نه مطرب که مردي نیاید ز زن
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است که  شده  ثابتبه تجربه . تکریم آنان اشاره دارد سعدي به نقش توجه زمامدار به لشکریان و
اگر زمامدار حکومت به قشري توجه زیادي بنماید و از آنان در مجامع عمومی تعریف کند و به تکریم 

چنانکه . بپردازد، آن قشر در نظر مردم عزیز خواهند شد و منزلت اجتماعی آنان زیاد خواهد شد آنها
قرار دهد و از او حمایت نماید و در جمع، او را ستایش  توجه موردي را اگر در سازمانی، رییس، فرد

  .کند، کارکنان دیگر نیز به او احترام خواهند گذاشت
  پروري همان به که لشکر به جان

 که سلطان به لشکر کند سروري
  نقش فرمانده در ارتقاء روحیه دفاعی

امام . د و داراي اخالقی نیکو و پسندیده باشدفرمانده باید فاصله قدرت اندکی با زیردستان داشته باش
همانا مهربانی تو نسبت به سربازان،  :فرمایددر وصف سیماي نظامیان، به مالک اشتر می) ع(علی 

ها کشاند و همانا برترین روشنی چشم زمامداران، برقراري عدل در شهرتو می به سمتهایشان را دل
ها پدید ز با پاکی قلبهاي رعیت جاست که محبت دلو آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر 

هایی را براي یک فرمانده نظامی برشمرده سعدي صفات و ویژگی). 575: 53دشتی، نامه ( آیدنمی
 مندي باید تقوا داشته باشد و از دستورات خداوند اطاعت او، یک فرمانده، در عین قدرت نظر از. است
  :کند

  وزدعا کن به شب چون گدایان بس
روز بهکنی پادشاهی اگر می  

  داور بود فرمان بهچو حاکم 
 خدایش نگهبان و یاور بود

  ).161: 1383سعدي، (
  :سعدي، زیبنده یک فرمانده است نظر ازهمچنین، خیرخواه بودن، صفت دیگري است که 

  بر آن باش تا هرچه نیت کنی
 نظر در صالح رعیت کنی

).163: 1383سعدي، (  
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ي بردار فرمان، کسی از او صورت ینادر غیر  کها چرپسندد ا براي فرمانده میسعدي، عادل بودن ر
  :نخواهد کرد

  اال تا نپیچی سر از عدل و راي
 که مردم ز دستت نپیچند پاي

).163: 1383سعدي، (  
  :کندوري در جهان یاد میبهره عنوان بهمنصف بودن فرمانده، چیزي است که سعدي از آن 

  آفاق کیست؟در  ورتر بهرهاز آن 
 که در ملکرانی به انصاف زیست

).163: 1383سعدي، (  
  :فرمانده منصوب کرد عنوان بهتحمل را نباید سعدي، انسان مغرور و بی نظر از

  از تحمل تهی پر غرورسر 
 حرامش بود تاج شاهنشهی

.)27: 1383سعدي، (  
  :فرمانده الزم استافتادگی و تواضع، از دیگر صفاتی هستند که به عقیده سعدي، براي یک 

  اگر زیردستی بیفتد چه خاست؟
 زبردست افتاده مرد خداست

).159: 1383سعدي، (  
  :گیري کندسعدي، یک فرمانده نباید به زیردستان سخت نظر ازهمچنین 

  کسان برخورند از جوانی و بخت
 که بر زیردستان نگیرند سخت

).29: 1383سعدي، (  
  :اخالقی استسعدي، جوانمردي و بخشندگی و خوش نظرز ا از دیگر صفات مناسب حال یک فرمانده

  ي و بخشنده باشخو خوشجوانمرد و 
 چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش

).45: 1384سعدي، (  
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  ریاست به دست کسانی خطاست
بر خداست ها دستشان  که از دست  

).163: 1383سعدي، (  
رمانده دادگر است که سعدي به آن اشاره فرزندي داشتن فرمانده با زیردست، از صفات ف -حالت پدر

  :کندمی
  بر، شه دادگر بران فرمانبه 

خشم آورد بر پسر اروپدر  
).165: 1383سعدي، (  

کند و دوام ریاست و ملک را در توجه فرمانده و  یمهمچنین سعدي به متکبر نبودن رییس اشاره 
  :داند یمدینی  مسائلرییس به 

  کسی را بده پایه مهتران
کهتران سر ندارد گران که بر  

).215: 1383سعدي، (  
  نخواهی که ملکت برآید به هم

 غم ملک و دین هر دو باید به هم
).191: 1383سعدي، (  

رفتار باعث عملکرد کاري ضعیف،  وجود سرپرست بد) 2014(و همکاران  1به عقیده بارتون     
به نقش رهبري مبتنی ) 2012( 2انبیک. تر خواهد شد یینپا نفس عزتگري در محیط کار و  پرخاش

هاي رفتاري  یژگیوبراي رهبري اشاره دارد و  الگوبهترین  عنوان به) ص(بر سیرت پیامبر معظم اسالم 
ي، قابلیت اعتماد، عدالت، احسان، دار امانتیی و صداقت، گو راستمانند اخالق نیکو، ) ص(پیامبر 

سعدي همچنین . داند یمیک رهبر و فرمانده الزم فروتنی، لطف و مهربانی، صبر و شکیبایی را براي 
شود به  ینمی را هرکساي دارد و بر این عقیده است که  یژهوبه نقش فرمانده و رهبر نظامیان توجه 

سمت فرماندهی منصوب نمود و باید کسی باشد که تجارب جنگی زیادي داشته باشد و یا اگر هم در 

                                                                                                                              
1-Burton  

2-Beekun  
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ي گذشته را مطالعه کرده و از اصول نوین ها جنگي تاریخی ها کتابدوره او جنگی نبوده باشد باید 
  :موفقیت در جنگ بسیار بداند و شایستگی و لیاقت این مسئولیت را داشته باشد

  سپه را مکن پیشرو جز کسی
ها بوده باشد بسیکه در جنگ  

  به خردان مفرماي کار درشت
 که سندان نشاید شکستن به مشت

  نوازي و سرلشکري یترع
ري است بازیچه و سرسرينه کا  
).193-194: 1383سعدي، (  

  یرمالی نظامیانغبرآورده کردن نیازهاي مالی و 
هاي اقتصادي آن کشور است،  یتفعالوجود امنیت در هر کشوري یکی از عوامل رونق  ازآنجاکه

داند که  یمکند چون  یمسعدي بر اهمیت هزینه کردن بیشتر مبالغ حکومتی براي لشکریان تأکید 
  .پیامد لشکر قوي، خزاین پر است

  لشکر بود ازبهرخزاین پر 
آذین و زیور بود ازبهرنه   
).171: 1383سعدي، (  

توجه زیادي  ها آنسعدي عقیده دارد که در زمان صلح باید به تأمین نیازهاي نظامیان و راحتی 
 آنهاتا زمانی که نیازهاي  و اند شده  ساختهمردان نظامی براي روزهاي سخت جنگ  کها چرنمود، 

. روحی و روانی در وضعیت مناسبی نباشند دل به جنگ نخواهند داد نظر ازبرآورده نشده باشد و 
  ).68: 1368سعدي، (سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، به سر با او جوانمردي نتوان کرد 

  سپاهی در آسودگی خوش بدار
 که در حالت سختی آید به کار

).193: 1383سعدي، (  
یرمالی غبه این نتیجه رسید که به کارکنانی که یک جایزه ) 2012(و دیگران  1تحقیقات کوب     

. بود شده  پرداختجایزه مالی  آنهاهمان اندازه به  کنند که به یمشود بهتر از کسانی عمل  یمداده 

                                                                                                                              
1-Kube  
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جایزه درك شوند بهتر از پول  عنوان بهشواهد تجربی حکایت از آن دارند که اگر مزایا، توسط کارکنان 
هایی از نیات دوستانه همراه دارند و بدون اینکه انگیزه درونی را  یامپجوایز،  کها چرکنند،  یمعمل 

بر ) 2007( 1جفري و شافر). 2014هامرمن و مونن،( کنند یم مثل به مقابلهکاهش دهند ایجاد عمل 
براي  .انگیزانند تا پول یبرمتر  يقوبه صورتی یرمالی، احساس افراد را غاند که مزایاي  یدهعقاین 

 کها چررسد  یمبه نظر  تر جذاباست و  تر مناسبپاداش دادن به عملکرد خوب، مزایاي غیرمالی 
که توسط  چنان. یت بیشتري دارندرؤشوند قابلیت  یممزایا اختصاص داده  عنوان بهکاالهایی که 

کافی جالب و تجملی باشد  اندازه بهیت غیر پولی به اثبات رسیده است، اگر یک مز) 2009(جفري 
سعدي به انگیزش مردان نظامی از طرق . )پیشین( برانگیزاند تر سختتواند افراد را براي کار  یم

توجه زیادي دارد و ملک  ها آنتأمین مالی، تأمین نیازهاي اجتماعی و رفع مشکالت  جمله ازمختلفی 
  .کند یمتوصیه  ها آنیان و رفع هاي نظام یازمندينرا به توجه به 

  زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد
زر ندهی سر بنهد در عالم و گرش  

).25: 1383سعدي، (  
که در روز  و وسایل زندگانی نظامیان، آماده نباشد احتمال این سازوبرگاو بر این باور است که اگر 

  :صورتی اثربخش فعالیت کنند، کم است جنگ، به
  نباشد به برگ سپاهی که کارش

 چرا دل نهد روز هیجا به مرگ
  نواحی ملک از کف بدسگال

 به لشکر نگهدار و لشکر به مال
  ملک را بود بر عدو دست چیر

باشند و سیر آسوده دلچو لشکر   
  خورد یمبهاي سر خویشتن 

 نه انصاف باشد که سختی برد
  چو دارند گنج از سپاهی دریغ

 دریغ آیدش دست بردن به تیغ

                                                                                                                              
1-Jeffrey & Shaffer  
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  مردي کند در صف کارزارچه 
؟کارزارکه دستش تهی باشد و   

 ).193: 1383سعدي، (
  تدبیر و مداراي دشمنان

سعدي به نقش تدبیر و مدارا و نرمی در امورات نظامی تاکید زیادي دارد و آن را معادل پیروزي می  
مام داران داند چرا که درگیري و جنگ مداوم عالوه بر اینکه نشاندهنده عدم سیاست و تدبیر ز

  .است از توان و حوصله ي نظامیان نیز می کاهد
  همی تا برآید به تدبیر کار

 مداراي دشمن به از کارزار
).191: 1383سعدي، (  

  عدو را به فرصت توان کند پوست
  پس او را مدارا چنان کن که دوست

  و گر می برآید به نرمی و هوش
  ي و خشم و درشتی مکوشتند به

).192: 1383، سعدي(  

  یزست یردگ یشپ یاگر دشمن
  یزخونش بر یرتدب یربه شمش
).195: 1383 ي،سعد(                    

  کوش یشجنگ بداند یرتدب به
بپوش یتو ن یندیشمصالح ب  

).196: 1383سعدي، (   

ه حرب ینعنوان آخر به یدو جنگ، با ینظام یروهاينکته اصرار دارد که استفاده از ن ینبر ا يسعد البته
  .باشد
 چنگ یرو گر ش يزور یلپ اگر

من صلح بهتر که جنگ یکبه نزد  

).192: 1383سعدي، (  
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 .برد یردست به شمش یدبا یتاًنها یفتادکارساز ن يترفند یچکه اگر در مقابل خصم، ه دارد یابراز م اما

 چو دست از همه حیلتی در گسست

 حالل است بردن به شمشیر دست

 خواست تو هم جنگ را باش چون کینه

 که با کینه ور مهربانی خطاست
).192: 1383سعدي، (  

  .چه دشمن شروع به جنگ کند نباید در مقابل او کوتاه آمد سعدي، چنان نظر ازو همچنین 
 دستی کند غم مدار یشپگر او 

 ور افراسیاب است مغزش برآر
).193: 1383سعدي، (  

دشمن را ارزیابی کند و اگر استعداد و قوت  از نگاه سعدي، زمامدار باید شرایط و وضعیت و استعداد
هاي سیاسی براي حل بحران یاست و تدبیر، از جنگ پرهیز کند و از روشباکدشمن بیشتر است 

  .استفاده کند
 مزن با سپاهی ز خود بیشتر

 که نتوان زد انگشت با نیشتر
).192: 1383سعدي، (  

 چو نتوان عدو را به قوت شکست

بست به نعمت بباید در فتنه  

).191: 1383سعدي، (  

  ي نظامی در افزایش تعهد دفاعیها آموزشنقش ورزش و 
ي رزمی در افزایش روحیه و جنگاوري نظامیان تأکید ها ورزشهاي نظامی و  ینتمرسعدي به نقش 

  .داند یمدارد و ورزش را عامل مهمی در دلیري نظامیان 
 چو پرورده باشد پسر در شکار

  ارنترسد چو پیش آیدش کارز

 به کشتی و نخجیر و آماج و گوي
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 دالور شود مرد پرخاشجوي
).194: 1383سعدي، (  

وابسته گري و اشکال برتر مردساالري به نظامی به شدتهاي مدرن، در بریتانیا، توسعه ورزش     
ن یک ایدئولوژي در ای. تفکیک بود  قابل یرغهاي مسیحیت، در ارتش بریتانیا، ورزش از باور. بوده است

به نظر . کننداي در پرورش مردان نظامی ایفا میهاي ورزشی، سهم عمدهارتش وجود دارد که فعالیت
 ).2011گیولیانوتی و آرمسترانگ،( روحیه جنگاوري است کننده فعالرسد که ورزش، یک عنصر می

یان بر روي سربازان وظیفه یک گردان، رابطه معناداري م) 1393(مطالعه عبدي مقدم و بهروزي 
  .هاي سالمت ذهنی آن سربازان نشان دادورزش و مقیاس

شده  یطراحگونه  یناهاي نظامی گیرند به ارتش بپیوندند، آموزشبراي افرادي که تصمیم می     
گیرند به ارتش بپیوندند افرادي که نهایتاً تصمیم می. ها را تغییر دهداست تا الگوهاي رفتاري آن
، 1يروان رنجورتري از شوند، داراي سطوح پایینیرنظامی وارد میغغل نسبت به کسانی که به مشا

ینکه  تحت آموزش نظامی قرار گرفتند سطح سازگاري ا از  پسو پذیرش تجربه هستند و  2سازگاري
  ).2010جکسون و همکاران،(رسد ترین حد خود میها به پایینآن

  هاي جنگی پیشرفتهدر اختیار داشتن سالح
قدرت ). 2007ماندل،(دهد را افزایش می نبرد درگی پیشرفته، امید نظامیان به پیروزي هاي جنسالح

هاي نظامی آن است و این شایستگی وابسته به شایستگی سازمان به شدتیک کشور و بقاي آن، 
در  استفاده موردوابسته به نیروي انسانی و دیگر منابع اقتصادي است بلکه از فناوري  تنها نه

دست  اثربخشهاي جدید و که دشمن به سالح یوقت. پذیردتأثیر می به شدتپیشرفته نیز  هاي سالح
تسلیحاتی که  ). 1989اسپر،( هایی مشابه دست یابدیابد، طرف مقابل نیز باید بتواند به سالح می

توانند تلفات نیروهاي خودي را حداقل و تلفات دشمن را حداکثر هستند می 3داراي دقت باالیی
سعدي  .یابدکه از این طریق، روحیه دفاعی نظامیان افزایش می) 1389فرجی راد و صوفی، (یند نما

  :هاي قوي و کارآمد اشاره داردنیز به اهمیت استفاده از ابزار و سالح
 به اسبان تازي و مردان مرد

                                                                                                                              
1-Neuroticism  
2-Agreeableness  
3-Precision Weapons  
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 برآر از نهاد بداندیش گرد
 

  کار درست نقش اعتماد نظامیان به زمامدار و انتصاب افراد شایسته و
حفاظت از کیان مملکت  که آنینی لشکریان به دولت و پیامد مهم ب خوشسعدي به نقش اعتماد و 

 اعتماد عدم. اعتمادي حاکم گردد، هر دو ضرر خواهند کردطبعاً اگر میان این دو، بی. است اشاره دارد

 نظام به نسبت توده یسیاس تفاوتی یب و بیگانگی نوعی آمدن وجود به باعث دولت، به مردم متقابل

نفوذ فساد اداري، اقتصادي، فرهنگی و غیره به درون ساخت  ).1387نصوحیان، (گردد  یم حاکم
تفاوتی تواند باعث بیکه می) 1382افتخاري، (تواند به زوال سرمایه اجتماعی منجر شود قدرت، می

  .کارکنان نظامی به دولت شود
 نباشد ز شاه دل خوشسپاهی که 

ود والیت نگاهندارد حد  

).171: 1383سعدي، (  

شود بلکه یک عامل مهم  یمباعث انگیزش بیشتر افراد  تنها نهي خدمت به کشور ها آرمانباور به 
دولت باید افراد عادل و درستکار و . )2009فریمن و همکاران،( در حفظ روحیه یگانی نیز خواهد بود

اگر نظامیان . جنگند یممردان پاك  براي دولتپاك را در رأس بگمارد تا نظامیان احساس کنند که 
نهایتاً سعدي به این نکته  .آید یمپایین  ها آناحساس کنند دولتمردان، ناپاك هستند، انگیزه دفاعی 

ي غیرتمند تربیت شود تا تعهد زیادي به دفاع از کشورش داشته ا گونه بهاشاره دارد که نظامی باید 
 بدهد اما به دشمن اجازه ندهد در اقلیمش پا بگذارد ي که تن به اسارتا گونه بهباشد 

 پاي در زنجیر پیش دوستان

 بِه که با بیگانگان در بوستان
).57: 1383سعدي، (  

 عموم اساسی يها ضعف از یکی. است خویش دشمن ناختش عدم امروز انسان مشکالت از یکى

 امر همین .است بوده یاسشن دشمن در ضعف یا دشمن نشناختن تاکنون از صدر اسالم مسلمانان

 اهمیت. هست و بوده اسالم احکام از بسیاري نشدن عملی و دادن حکومت دست از و شکست موجب

 آیات از بیش یشناس دشمن آیات که قرارگرفته توجه مورد قدر آن اسالمی تعالیم در یشناس دشمن
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امام . است شده توجه بسیار یشناس دشمن به نیز )ع(اطهار  ائمه و )ص(پیامبر  سیره در. است احکام
 ،)باشد تفاوت یب(بخوابد  خود دشمن به نسبت هرکس«: فرمایدینه شناخت دشمن میزم در) ع(علی 

 مشخص را یا شکست و پیروزي احتمال توانمی شناخت دشمن با. »کندمی بیدارش ها یلهح و مکرها

طور عام و در  اي اجتماعی بههاگر رسانه). 1393پور یزدي، آبادي و مصالییجمشیدي حسن(کرد 
طور خاص، اقدامات وحشیانه و خصمانه دشمنان را به تصویر بکشند در ارتقاء  هاي نظامی بهسازمان

  .زیادي خواهد داشت اثرغیرتمندي و افزایش روحیه رزمی و دفاعی کارکنان نظامی و آحاد ملت 

  گیريبحث و نتیجه
جهت که   ینا ازاست اما،  فرد منحصربهاصی دارد، ی تجارب خهرکسماهیت تجربه از این نظر که 

سعدي، در ). 2004مون،(شود ماهیتی اجتماعی نیز دارد یرگذار اجتماعی تعدیل میتأثتوسط عوامل 
در اهمیت ) ع(امام علی . کتاب خود، تجارب خاص و اجتماعی خود را به جهانیان عرضه کرده است

حکمت دشتی، (» ...یري تجربه، رمز پیروزي استکارگ به حفظ و... «: فرمایداستفاده از تجربه می
هاي منظوم و آموزه صورت بههاي گذشته که سعدي بنابراین استفاده از تجارب جنگ). 675: 211

 :منثور ارائه نموده است در ارتقاء توان رزمی نیروهاي مسلح امروز بسیار تأثیرگذار است

 هر کس به زمان خویشتن بود

مانممن سعدي آخرالز  

).475: 1383سعدي، (  

  . پذیر نیستگریز از آن امکان گاه گهآور است که اي وحشتو پدیده سوز خانمانجنگ، بالیی 

 اگر صلح خواهد عدو، سر مپیچ

 وگر جنگ جوید، عنان بر مپیچ
).192: 1383سعدي، (  

یر انکارناپذضرورتی  ، که پشت دشمن را به خاك بمالدپادررکابو  به کاربنابراین نیروي نظامی آماده 
  . است
  خسبند مرد اوژنان پوش زره

  که بستر بود خوابگاه زنان
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).194: 1383سعدي، (  

گردد و راهکارهاي یه آشکار میروح باحال که این ضرورت مسجل شد، نیاز به مردان جنگی متعهد و 
  :تسعدي به این صورت اس نظرز اپیشنهادي جهت ایجاد و ارتقاء این تعهد و روحیه 

  .توان به جنگ بردی را نمیهرکسدر انتخاب مردان جنگی دقت شود،  -1
بومی انجام گیرد تا حس همبستگی  صورت بهدر هر شهر، انتخاب و استخدام کارکنان نظامی  -2

  .ها وجود داشته باشدتري بین آنقوي
  .م شودمند براي مردان جنگی فراه و قدرت روز بهجنگی پیشرفته و  سازوبرگابزار و  -3
هاي عمومی، منزلت دولت، با توجه خاص به نظامیان و تعریف و تمجید از آنان در مجامع و رسانه -4

  .ها را ارتقاء دهداجتماعی آن
  .فرمانده باید از سرآمدترین افراد باشد تا زیردستان شیفته او شده و به اشتیاق از او پیروي کنند -5
مادي نظامیان برآورده شود تا با خاطري آسوده تنها به فکر در جنگ و صلح، نیازهاي مادي و غیر - 6

  .دفاع از کشور باشند
هاي باتقوا باشد و به مسائل معنوي کارکنان نظامی اهتمام خاص انتخاب نظامیان از میان خانواده -7

  .مبذول شود
نگ، ها خاموش شود تا نظامیان توسط جاز جنگ دوري شود و با کیاست و تدبیر، آتش فتنه -8

  .فرسوده نشوند
 با بداندیش هم نکویی کن

 دهن سگ به لقمه دوخته به
).38: 1383سعدي، (  

هاي نظامی، به کسب تجربه براي کارکنان نظامی امکانات ورزشی مفید فراهم شود و در تمرین -9
  .بپردازند

ناالیق و کسانی به مناصب دولتی و کشوري گمارده شوند که الیق باشند؛ نظامی براي افراد  -10
  .جنگدفاسد نمی

ها تقویت ی شود تا حس دفاعی آنرسان اطالعبه نظامیان در مورد پیامدهاي شوم تسلط دشمن  -11
  . شود
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   نابعم
 قرآن کریم

 .57 -45، 5، حصون، شماره نظامیان سازمانی منزلت بر مؤثر عوامل، )1384( محمدرضااحمدي، 

امام  دانشگاه صادق، اندیشه امنیت، بر آن تأثیر و اعیاجتم سرمایه نبود ،)1382(اصغر  افتخاري،
 .پاییز و ، تابستان 12و 11 شماره ،)ع(صادق

 ینهدرزم کریم قرآن ، نگرش)1393(آبادي، جواد؛ مصالیی پور یزدي، عباس جمشیدي حسن

 ، سال)وحدت فروغ(اسالمی  مذاهب تقریبی مطالعات فریقین، فصلنامه تفاسیر در یشناس دشمن

 .42-23، 37جدید، شماره  دوره دهم،

اولین نشست ، سیاسی اسالم يها در آموزه یطلب جایگاه شهید و شهادت، )1390(جواهري، محمدرضا 
 .، دانشگاه فردوسی مشهدعلمی پژوهشی ایثار و شهادت

 .د شیرازانتشارات نوی: ی سعدي در قلمرو حکومت، شیرازخواه آرمان، )1389(چمن خواه، عبدالرسول 

 .انتشارات سمت: اي بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، مقدمه)1380(حافظ نیا، محمدرضا 

، رستاخیز سخن در بوستان، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، )1381(حسن لی، کاووس 
 .85 -74، 34دوره هفدهم، شماره دوم، پیاپی 

 .سازمان چاپ و انتشارات جاویدان: هران، شرح بوستان، ت)1353(خزایلی، محمد 

 .مؤسسه فرهنگی انتشاراتی زهد: البالغه، چاپ ششم، تهران، نهج)1383(دشتی، محمد 

انتشارات : هاي تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدي، تهران، روش)1367(دوورژه، موریس 
 .امیرکبیر

، ترجمه معاونت پژوهش دانشگاه امام )انی در جنگعوامل رو(، روحیه جنگی )1369. (ام. ریچاردسون، اف
 ).ع(انتشارات دانشگاه امام حسین : ، تهران)ع(حسین 

، صلح و جنگ از دیدگاه شیخ اجل مصلح الدین سعدي، فرهنگ اصفهان، شماره )1380(زهتاب، مجید 
22 ،80- 97. 

 .انتشارات خوارزمی: تهران، بوستان سعدي، تصحیح غالمحسین یوسفی، )1384... (سعدي، مصلح بن عبدا

 .انتشارات نگاران قلم: ی فروغی، قممحمدعل، کلیات سعدي، به اهتمام )1383... (سعدي، مصلح بن عبدا

 .انتشارات گوته: ، گلستان سعدي، تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران)1368... (سعدي، مصلح بن عبدا
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از سالمت روانی در یک گردان  هایی یاسنقش ورزش در مق، )1393(عبدي مقدم، سعید؛ بهروزي، ایوب 
-29، )45پیاپی (  1پژوهش علوم سالمت و نظامی، سال دوازدهم، شماره، از سربازان وظیفه ایرانی

33. 
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