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چکیده
سازي در ایران بر اساس اري خدمت سربازي و فرایند ملتگذمقاله حاضر به تبیین سیاست

گذاري به تبیین اي سیاستگیري از فرایند چرخهمحقق با بهره. پردازدبنیاد میرهیافت داده
گذاري در ایران سازي و همچنین خدمت سربازي به تقویم سیاستچگونگی ورود مسئله ملت

از آغاز » ملت«و پدیده نوظهور » سربازيخدمت«بر اساس پژوهش حاضر . پردازدمعاصر می
قرن نوزدهم و تهاجم روسیه و انگلیس به ایران وارد تقویم سیاستی شد، یک اقدام سیاستی مهم 

مطابق . هاي خدمت سربازي بودبندي سیاستدر پاسخ به بحران تجاوز خارجی، صورت
گذاري خدمت رسمی ایران تالی سیاستاضر ورود کلیدواژه ملت به ادبیاتپژوهش ح

سازي در ایران گذاري خدمت سربازي و فرایند ملتاي تعاملی بین سیاستسربازي است، رابطه
بنیاد به تبیین رابطه پردازي دادهگیري از روش نظریهمعاصر وجود دارد؛ بنابراین محقق با بهره

سربازي و گذاري، طرح مسئله سیاستی خدمتبر اساس چرخه سیاست. پردازداین دو مقوله می
در نهایت، محقق پس از تبیین و . شودورود به تقویم سیاستی در بخش بیان مسئله تبیین می

سازي در ایران، به ایضاح چگونگی هاي خدمت سربازي با فرایند ملتواکاوي تعامل سیاست
سازي در دو قرن اخیر ایران هاي سربازي و فرایند ملتتعامل و هماهنگی میان سیاست
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مقدمه
بیش .گرددهاي کهن و صاحب تمدن در جهان محسوب میملت و کشور ایران از جمله ملت

قاره هند به زبان فارسی سره سخن از صد و چهل میلیون نفر از شاخ زرین در ترکیه تا شبه
؛ اما ملت به مفهوم کهن آن منظور نظر پژوهش حاضر نیست، )12: 1378ورجاوند، (گویند می

به مفهوم مدرن آن، که از تحوالت قرن هیجدهم در اروپا آغاز گردید، موردنظر 1بلکه ملت
ملت عبارت است از یک جماعت متشکل از موجودات انسانی، وارث یک «مطابق این تعریف 

و اراده عموم ملت به این است که با هم تحت قوانین مشابه و در فرهنگ و یک تاریخ مشترك 
داخل مرزهاي مشابه زندگی کنند و دولت ابزار یا وسیله این اراده عمومی باشد و موظف به 

در پژوهش حاضر تمرکز ). 220: 1380دالکامپانی، (» تحمیل قوانین و نگهداري مرزها باشد
. گذاري خدمت سربازي در ایران استیاستسازي و همچنین ستحقیق بر فرایند ملت

مقاله، حلقه مفقوده . سازي در ایران انجامیده استگذاري خدمت سربازي چگونه به ملتسیاست
گذاري خدمت سربازي از آن برخوردار تعریف ملت به مفهوم مدرن را که ایرانیان با سیاست

نماید؛ بنابراین در مقدمه تحقیق میگردیدند و چگونگی برخورداري از این تعریف جدید را تبیین 
چگونگی . گرددشناسی پژوهش ایضاح میضمن تشریح کلیاتی از تحقیق، طرح مسئله و روش

سازي و خدمت سربازي به تقویم سیاستی ایرانیان در تاریخ معاصر به تأثیر و نفوذ ورود مسئله ملت
م با فشار نظامی روس و سپس 1800بحران تأثیر و نفوذ غرب از . غرب در ایران ربط وثیقی دارد

هاي نیروي انسانی تغییر چهره ارتش ایلی ایران فقط با تحول در سیاست. انگلیس آغاز گردید
گیران گذاري خدمت سربازي در وضعیت جدید براي تصمیمارتش متصور بود؛ بنابراین سیاست

گذاري خدمت یر سیاستاهمیت تأث. سازان ایرانی به یک مسئله سیاستی تبدیل گردیدو تصمیم
سازي در ایران از آنجاست که هم مرتبط با انسجام اجتماعی جامعه ایرانی سربازي بر فرایند ملت

همچنین . نمایددر شرایط جدید جهانی است و هم تکوین مفهوم مدرن ملت در ایران را تبیین می
هاي نظام اهداف و ارزشپذیري شهروندان در راستاي ها عموماً به دنبال تربیت و جامعهدولت

پذیري شهروندان و تربیت رسد خدمت سربازي با تربیت و جامعهبه نظر می. سیاسی حاکم هستند
ها را در ایجاد امنیت و انسجام پذیر در مقابل قانون و دولت، حکومتشهروندانی مطیع و مسئولیت

دمت سربازي در راستاي گذاري خبنابراین تبیینی تاریخی از سیاسترساند؛ اجتماعی مدد می
.سازي از اهمیت برخوردار استفرایند ملت

هاي بندي و اجراي سیاستتأثیر صورت: دهدمحقق در پژوهش حاضر به سؤال ذیل پاسخ می
سازي در ایران چگونه خدمت سربازي بر فرایند ملت) آموزشی، سبک زندگی و نیروي انسانی(

1. Nation
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بوده است؟
سازي در ایران مؤثر بوده هاي خدمت سربازي بر فرایند ملتبر اساس فرضیه تحقیق، سیاست

هاي آموزشی خدمت سربازي، است؛ بنابراین متغیرهاي مستقل تحقیق مشتمل بر سیاست
متغیر . هاي نیروي انسانی سرباز در ارتش استهاي سبک زندگی سربازي، و سیاستسیاست

.یرهاي تحقیق بر اساس شماي ذیل استرابطه متغ. سازي در ایران استوابسته نیز فرایند ملت

مدل مفهومی تحقیق
گذاري خدمت سربازي و تأثیر آن بر هاي تاریخی به تبیین سیاستمحقق با استفاده از فکت

اي و روش گردآوري اطالعات در این پژوهش کتابخانه. پردازدتکوین پدیده ملت در ایران می
هاي مرتب با خدمت اسناد، مدارك، کتب و سیاستابزار گردآوري اطالعات مشتمل بر مطالعه

هاي تاریخی و تحلیل قوانین تجزیه تحلیل نیز با استفاده از فکت. سربازي در ایران معاصر است
.گرددهاي اجرایی خدمت سربازي انجام مینامهو آیین

ادبیات تحقیق
گیري از ن و بهرهمحقق ادبیات تحقیق را بر اساس چرخه فرایندي خدمت سربازي در ایرا

بنیاد و تبیین چرخه نماید؛ بنابراین پس از تبیین روش دادهبندي میبنیاد صورتروش داده
هاي بندي سیاستگذاري خدمت سربازي، به بیان مسئله سیاستی و صورتفرایندي سیاست

.پردازدخدمت سربازي در بخش مرور ادبیات تحقیق می
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بنیادپردازي دادهروش نظریه
گذاري خدمت سربازي و بنیاد به تبیین تعامل سیاستپردازي دادهگیري از نظریهق با بهرهمحق

هر تئوري که بر اساس این روش تدوین شود بر . پردازدسازي در ایران معاصر میفرایند ملت
ه مستند بنیاد یعنی فرایند یک نظرینظریه داده. هاي واقعی بنیان نهاده شده استاي مستند از دادهزمینه

منظور شده بههاي گردآوريها و تحلیل استقرایی مجموعه دادهیافته دادهاز طریق گردآوري سازمان
هایی که فاقد مبانی نظري کافی براي تدوین  فرضیه و هاي نوین، در زمینهپاسخگویی به پرسش

ا براي توسعه دادن هاي از شیوهبنیاد مجموعهنظریه داده). 5: 1385منصوریان، (آزمون آن هستند 
تحقیق با یک تئوري و سپس اثبات ). 234: 1997نیومن، (نظریه استقرایی در مورد یک پدیده است 

تدریج موارد مرتبط پذیرا شود، بلکه روند تحقیق با یک حوزه مطالعاتی شروع و بهآن آغاز نمی
سازي بر اساس لتترتیب کشف یک نظریه ماینبه). 50: 1990کربین و اشتراوس، (گردند می

.افتدگذاري خدمت سربازي در پژوهش حاضر اتفاق میمند داده بر بستر سیاستگردآوري نظام

گذاريخدمت سربازي در فرایند سیاست
این چرخه از . اي مشهور استگذاري با عنوان مدل چرخههاي سیاستترین مدلیکی از اصلی

را نیز شامل ) مشیخط(حی و اجراي سیاست گیري، طراتشخیص و دریافت مسئله آغاز و شکل
اینکه چه موضوعاتی و . ارزیابی، اصالح، تغییر و خاتمه سیاست نیز در این چرخه قرار دارد. شودمی

شوند،در داخل این مشی عمومی تبدیل میشوند و به خطگذاري میچگونه وارد عرصه سیاست
گذاري مراحلی است که سیاستچرخه ). 29: 1393فرد، دانش(چرخه قابل تحلیل است 

گذاري بر مراحل سیاست. صورت یک فرایند موفق ظاهر گرددکندتا بهگذاري بایدطیسیاست
):1391:16محمدي، ملک(اساس چرخه ذیل است 
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در پژوهش حاضر بحران عدم توازن قواي ارتش ایلی ایران در برابر ارتش روسیه 
بندي ارتش مدرن در بستر ازآنجاکه صورت. ستی نمودگذاري سربازي را وارد تقویم سیاسیاست

سازي هم وارد تقویم سیاستی ایران وجود یک واحد ملی مدرن امکان تحقق داشت لذا ملت
2بندي در ایران عموماً مبتنی بر قدرتگذاري خدمت سربازي در مرحله صورتسیاست. 1گردید

بندي سیاست به صورت3باال به پایینبوده است؛ یعنی گروه حاکم با تکیه بر توانمندي و از
بندي مدرن مقدم بر ملت در ایران بوده است؛ و صورتاند؛ بنابراین تشکیل دولت شبهپرداخته

میرزا تا هاي خدمت سربازي از دوران عباساجراي سیاست4.سیاست سربازي نیز آمرانه بوده است
بازیگران . گرددر ایران داشته توصیف میسازي دپهلوي دوم و تأثیري که این اجرا بر پدیده ملت

اجراي سیاست سربازي . باشنداجرا در این مرحله شامل دستگاه دیوانی و جامعه جوان ایرانی می
5.در ایران طی یک قرن اخیر همواره آمرانه بوده است

خدمت سربازي در ایران
در رزم ایستادن و جان فشانی کردن، تا پاي جان سربازي در لغت به معناي باختن سر، جان

کشورها، نیروهاي مسلحباختن است؛ اما در اصطالح امروزي خدمت دائمی یا موقت در 
).221: 11، ج1373دهخدا، (شود سربازي نامیده می

نسبت به استفاده از سربازان مزدور 6، فیلسوف ایتالیایی، نیکل ماکیاولی1513اوائل سال 
خارجی انتقاد داشته و ارتشی را فراخواند که از شهروندانی تشکیل شده باشد که جان خود را 

رتش در اروپا با وضع قانون وظیفه عمومى نطفه ا1793در سال .در راه دفاع از کشور فدا کنند
براي اولین مرتبه در تاریخ بود که کل جمعیت یک کشور ). 99: 1380هالستی،(تکمیل شد 

این امر منجر به . این تحول بزرگ از طریق ایجاد نهاد به وقوع پیوست. شدبراي جنگ بسیج می
-هروندهاي پیشین، ارتش ناپلئون از شتغییراتی بنیادین میان دولت و مردم شد و برخالف ارتش

ارتش فرانسه بعد از سربازان وفادار به حکومت مرکزي تشکیل شده بود، اندازه و قدرت مبارزه
. هاي دیگر، اول روسیه و بعد ژاپن را بر آن داشت که از این روش استفاده کنندانقالب، قدرت

اي گسترده هجنگهاي بزرگی شدند که البته منجر به افزایش دامنهها موفق به ساختن ارتشآن
1. Agenda Setting
2. Power
3. Top-down
4. Policy Formulation
5. Policy Implementation
6. Niccolo Machiavelli
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چارلز به عقیده. هاي اول و دوم جهانی این گستردگی به اوج خود رسیدشد و در جنگمی
» اندها عامل اصلی جنگ بودهها و دولتها عامل ساخت دولتجنگ«در آن زمان 1تیلی

)Charles Tilly,1992: 69(.
تن نیروي ارتش عنوان ابزاري براي ساخبسیاري از مستعمرات سابق از خدمت اجباري به

که با مفهوم وفاداري به کشور و قانون آشنایی پرستی را به مردمی استفاده کردند که حس میهن
عنوان نهاد بالقوه در نتیجه، بسیاري از رهبران جدید به ارتش به. کردتدریج تزریق مینداشتند، به

ان به این نهاد، هاي بزرگی از جمعیت مردآوردن بخش.کردندو یا مدرسه ملت نگاه می
پرستی و نظم مدنی آشنا کنند و این سرآغاز موقعیتی را فراهم آورد تا آنان را با اندیشه میهن

.ملت شدن یک اجتماع در جغرافیاي سرزمینی خاصی بود
سازي از آغاز قرن نوزدهم و دوران خدمت سربازي در ایران به دلیل پیوند آن با مقوله ملت

تا دوران سلطنت . بود2تأمین سرباز با تکیه بر قاعده بنیچه. گیردمیقاجار مورد تحلیل قرار
شاه عضویت در ارتش به دو روش داوطلب و اجباري بود، امیرکبیر کوشید سربازي ناصرالدین

بابایی، علی(صورت اجباري صورت بگیرد داوطلبانه را لغو و بر پایه قانون بنیچه استخدام سربازان به
هاي سده نوزدهم نیروهاي مسلح از یک نیروي ویژه طرف دیگر در بیشتر سالاز ). 196: 1382

اي و یک ارتش جوان با عنوان نظام جدید نظام قبیلهسلطنتی، یک نیروي مسلح مردمی، یک سواره
نیروي . نیروي ویژه سلطنتی تحت فرمان اشراف قاجار بود). 37: 1389ابراهامیان، (شد تشکیل می

نیروي مسلح مردمی از شیعیان هر منطقه، تحت . اي درآمده بودل نیروهاي منطقهمسلح مردمی به شک
این سربازان فاقد نظم بوده و فقط از رؤساي . شدهاي محلی تأمین میفرمان افسران محلی و با مالیات

این . نظام از عشایر و تحت فرمان رئیسی از ایل خود بودنیروي سواره. کردندخود حمایت می
شد  ها وعده غارت و چپاول داده میدادند مگر اینکه به آنندرت انجام می، وظیفه خود را بهسربازان

)Malcolm, 1815: 357 .(هاي هنگ. نایافتگی مفهوم جدید ملت در ایران بوداین رفتار نشان تحقق
نیروهاي چون بیشتر افراد ارتش از. کردنداي هویت خود را در داخل نیروهاي سلطنتی حفظ میقبیله

نظام ). Morier, 1812: 214(شدند هاي جداگانه جمع میقبایل مختلف بودند افراد هر قبیله در دسته
هاي سربازگیري گرایی نیروهاي سنتی طراحی شده بود به علت شیوهجدید که براي مقابله با قبیله

قب جانباز داشتند از نظام جدید پایتخت که لنیروهاي پیاده. تدریج به همان مشکل گرفتار شدبه
نظام جدید اعضاي نیروي پیاده. هاي مازندران بودندهاي ساکن کوهستانایالت قاجار و تیره

ترتیب نهاد ایل اینبه. شدند از ایالت گوناگون محلی گرد آمده بودندآذربایجان که سرباز نامیده می
1. Charles Tilly

مطابق این روش اجرایی . بنیچه تعهد هر ایالت مبنی بر آماده کردن عده معینی سرباز براي حکومت در زمان قاجار بود. 2
).67: 1، ج1373دهخدا، (دادند تناسب مالیات بر آب و خاك عده معینی سرباز به حکومت میبه) رعیت(مردم 
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ورش و طغیان دائمی که کنشی نوعی تمایل به ش. دادپایه اصلی سربازي در ایران را تشکیل می
شاهان قاجار به ). 38: 1389ابراهامیان، (ستیزانه است در سربازان ایلیاتی در ارتش وجود داشت ملت

نظام تحت هاي سوارهعلت مشکالت مالی نتوانستند ارتش دائمی قدرتمندي ایجاد کنند؛ زیرا دسته
نظام با رئیس ایل بود و هبري هر دسته سوارهر. فرماندهی مستقیم خوانین ایلیاتی مستقل باقی ماندند

به همین دلیل این افراد عالقه بیشتري به طایفه خود دارند تا به شاه یا . اعضاي آن از یک ایل بودند
بریگاد . به بعد واحد توپخانه در ارتش ایران داراي چهار اراده توپ بود1907هاي در سال. ارتش

دولت در تقویت نیروي . گرفتبود، دو هزار نفر را در برمیخ تشکیل شده1258قزاق که در سال 
هاي انگلیسی قدرت نسبی خ به بعد و با قاچاق سالح1250نظامی شکست خورده بود اما از سال 

هاي جدید دریافت کرده و مجهزتر از نیروي دولتی بودند قبایل جنوب سالح. قبایل افزون شده بود
کردند؛ بنابراین وقتی که ر اختیار گرفتن سلطنت تهدید میو در نتیجه حکومت را با حربه د

من نه ارتش درست و حسابی دارم و نه «کند که شاه به صدراعظم خود شکایت میناصرالدین
؛ در بیان موقعیت )77: 1341الدوله، خاطرات امین(» مهماتی براي تجهیز یک ارتش مناسب

.کندآمیز نظام سیاسی حاکم مبالغه نمیمخاطره
. باال رضاخان سامان ارتش مدرن ایران را با سیاستی جدید آغاز کردبا تجربه مهم 

با ترکیب قواي قزاق، پلیس جنوب و خ 1300ترتیب ارتش مدرن در ایران از سال اینبه
چون کشور در اوایل ). 443: 1377کرونین، (ژاندارمري با نظام سربازي اجباري تشکیل گردید 

گذاران خدمت سربازي اجباري در پی تأمین پاشیده بود، سیاستو ازهمقرن حاضر پراکنده 
خ 1304مجلس پنجم شوراي ملی در سال . سازي در ایران بودندامنیت و تسریع فرایند ملت

کلیه اتباع ذکور ایران اعم از سکنه شهر و قصبات و قراء و «ضمن لغو بنیچه، تصویب نمود که
. »باشندمکلف به خدمت سربازي می21یران از اول سن ایالت و متوقفین در خارج از ا

سالگی به مدت دو سال تحت 21ترتیب مقرر گردید که تمام افراد ذکور ایران در سن اینبه
). 128: 1383سرلشگر فربد، (تعلیمات نظامی در ارتش قرار گیرند 

ک دوره احتیاط ، ی)زیر پرچم(براي یک دوره خدمت اجباري سربازي در ایران طبق قانون،
و ) در دوران پهلوي دوم(و همچنین به شیوه سربازي پیمانی و همچنین سپاه دانش ) ماههشش(

نظامیان وظیفه، تبحر و کارکشتگی . گیردسرباز معلمی در دوران جمهوري اسالمی انجام می
.اي را ندارند اما مزیت عمده آنان جوانی و چابکی آنان استنظامیان حرفه

در ایرانسازيملت
قبل از ظهور مفهوم دولت اساساً مفهوم ملت وجود نداشته، انگاري که در واقع مفهوم ملت 
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در اوایل قرن هفدهم، ). 221: 1380دالکامپانی، (چیزي جز نتیجه یک اختراع دولت نبوده است 
ه گردد کبردند و از ملت زمانی یاد میرا براي ساکنان یک کشور به کار می» Nation«کلمۀ 
این . هاهاي مشخص و باشندگانی داراي تابعیت آنآیند با سرزمینهایی به وجود میدولت

نظران، انقالب فرانسه و بسیاري از صاحب. وبیش قراردادي است، امري کم»ملت سیاسی«
دانند میلیتاریسم و تشکیل ارتش مدرن ناپلئونی را نقطه آغاز تکوین ملت به مفهوم مدرن می

دار این تفکرند که فرانسویان در میان دیگر اروپاییان، بیشتر از همه میراث). 23: 1371کاتم، (
شود خطاب می» ملت«در عصر کنونی به مردمی . هستی ملت به دولت و تابعیت آن وابسته است

منافع مشترك «و بر محور » نظام سیاسی واحد«، تحت اداره »محدوده جغرافیایی واحد«که در 
رشد و باروري «و » ترقی و پیشرفت اقتصادي«نمایند و براي زندگی میخویش با هم» ملی

مطابق این تعریف نهادهاي رسمی و نهادهاي اجتماعی در تکوین .کنندشان کار می»فرهنگی
از سوي دیگر نیروي اصلی و عمدة پیونددهندة ملت، از احساس . باشندپدیده ملت مؤثر می

). 87: 1380کریژل، (خیزد و نیز زبان مشترك برمیتعلق قوي به تاریخ، فرهنگ، زمین 
عنوان یک جماعت توان یافت که بههایی را هم میبه نظر دانشمندان علوم سیاسی ملت

اند، اما بدون خودمختاري سیاسی یا داشتن دولت هستند، تاریخی و داراي بافت فرهنگی خاص
در اینجا پدیداري ملت ).121: 1371م، کات(شاید ملت کُرد بهترین نمونه براي این اصل باشد 

تشکیل دولت ملی و داشتن » ملت مدنی«بنابراین در گیرد؛ میدر بستر یک نهاد اجتماعی شکل 
هاي عمده پدیداري ملت به این قدرتی یا دولتی متعلق به خود، ضرورت ندارد؛ بنابراین شاخص

از نظر تاریخی جماعتی ملت محصول زندگی مشترك طوالنی مردم است، ملت«: شرح است
شود، ملت ممکن است موجودیت سیاسی باثبات است، بنا به اراده بزرگ و کوچک نمی

اي تاریخی، مستقلی داشته باشد یا بخشی از یک دولت مستقل چندملیتی باشد، ملت پدیده
).158: 1377عالم، (» سیاسی و فرهنگی است

. کننده داردیک ملت است و نقشی تعیینترین عامل شناسایی مهم» فرهنگ مشترك«امروزه 
وسازهاي مادي چنانچه فرهنگ را ساخت. است» روان مشترك ملی«فرهنگ مشترك محصول 

ترین عامل شناسایی سازها واضحوو معنوي یک ملت بدانیم، اشتراك در روح معانی این ساخت
تواند داراي چندین یبر این اساس ملت م. ملتی خواهد بود که آن فرهنگ را پدید آورده است

عنوان یک ملت شناخته ها بهباشد و با وجود همۀ این ناهمگونی... قومیت، زبان، نژاد، مذهب و
.شود
زبان است که با حضور سرزنده و . سازي از اهمیت برخوردار استهم در فرایند ملت» زبان«

گونه ملت را بدینگرداند و اش، اندیشیدن را ممکن میپرتحرکش و وحدت بیرونی و درونی
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ملت فرهنگی . داردصراحت، قاطعیت و تحرك زبان است که ملتش را زنده نگه می. آفریندمی
داند گردد زبان را ویژگی اصلی یک ملت طبیعی میوسیلۀ زبان مشترك تعریف میکه بیشتر به

گري است، یتبدیل روازبان ابزار بی. گرددهاي دیگر جدا و متمایز میوسیلۀ آن از ملتکه به
روایتگري ساخته و پرداخته واسطهکند و بهروایت تداوم پیدا میوسیلۀ تاریخ و هویت ملی به

آید و حاصل تداوم تاریخی یک ملت و اي جمعی درمیهصورت خاطرشود و سپس بهمی
. سازي استبخش مهم فرایند ملت

رسد؛ ه ملت عیان به نظر میدهنده ملت، نهادمند بودن پدیدبا تدقیق در عناصر تشکیل
اساساً مناسک دینی و قومی، زبان . گیردنهاد ملت در فرایندي تاریخی شکل میبنابراین کالن

بنابراین . مشترك و دفاع در مقابل تهدیدات مشترك در ساخت پدیده ملت مؤثر بوده است
اجتماعی بوده است و هم نهاد هم در فرایند تکوین متأثر از سایر نهادهاي مثابه یک کالنملت به

.بر فرایند نهادسازي اثرگذار بوده است
نهاد ملت مؤثر بوده عنوان یک نهاد مدرن اجتماعی و رسمی در بالندگی کالنسربازي به

هاي امنیتی یک ملت شکل گرفته و همچنین با ایجاد چون این نهاد متکی بر دغدغه. است
.سازي نیز مؤثر بوده استازي بر ملتانسجام ملی از طریق مناسک و سبک زندگی سرب

جا ملت در پهلو و یا در عوض دین و مذهب به کار هاي پارسی همهها و نوشتهدر سروده
اقطار و اکناف جهان برسانیدند و محاسن این کتاب را نهایت نیست و و ملت حق را به «:رودمی

نصراهللا منشی، (»رسید و مردود نگشتکدام فضیلت ازین فراتر که از امت به امت و از ملت به ملت 
اي و تاریخی آن حکایت از وجود کلیتی در نزد ایرانیان که کلیه آثار حماسی اسطوره). 3: 1364

دارد به نام ملت؛ کلیتی که نشوونما و ایست و زیست فرد در آن بوده و هست و قرار است در آینده 
ده مفهوم ملت از دیرباز در ایران وجود داشته و کلیه عناصر و عوامل سازن). 11: 1371کاتم، (باشد 

کلیدواژه ملت در . هاي مختلف محصول این وضعیت استدستاوردهاي ادبی و فرهنگی در دوران
. الدوله در رساله دفتر تنظیمات با فصل حقوق ملت آغاز شدخان ناظمعصر جدید به قلم میرزا ملکم

: 1385آدمیت، (» د؛ هیچ شغل و منصبی موروثی نیستهمه افراد در برابر قانون حکم مساوي دارن«
وقع اطاعت و فدویت دولتی که حفظ حقوق افراد ملتش را واجب نداند دیگر از آن رعیت ت). 31

گر است ناپیوستگی ملت و دولت را حکومت قانون و دخالت مردم در حکومت چاره. ..نداشته باشد
له دفتر تنظیمات رویکردي نهادي و با تأکید بر رسا). ق1290خان، افزایش ثروت، میرزا یعقوب(

سازي، تربیت گیري نهادهاي رسمی و حقوقی و قانونی به تعریف ملت دارد و در راستاي ملتشکل
قدر ، به...ایالت چادرنشین ایران با اینکه نصف خلق ایران هستند: نمایدایالت را به شاه گوشزد می

ها دایر کند اوار است دولت یک وزارت مخصوص براي آنسز. استحقاق محل التفات دولت نیستند
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مفهوم جدید وطن و ملت ). 104: 1385، آدمیت(ها در دارالفنون تربیت شوند و از اطفال رؤساي آن
هاي رسمی این دوره وارد ساخت و توجه داشت که مفهوم را بیش از هرکس مشیرالدوله در نوشته

ساالر عناصر بدین ترتیب در اصالحات عصر سپه). 130: 1385آدمیت، (رعیت را به ملت تغییر دهد 
تمایز جامعه از دولت، تبدیل مفهوم رعیت به : اصلی اندیشه ترقی و تغییر اجتماعی عبارت بودند از

ساالر تشکیل نهادهاي جدید در راستاي سپه. ملت و تغییر رابطه فرد و دولت بر پایه حق و تکلیف
ساالر تغییر در جهت ترقی روح فلسفه دولت سپه. دستور کار قرار دادایجاد این تغییر بزرگ را در

ساالر، پیوند در رویکرد نهادساز سپه). 146: 1385آدمیت، (نگرش او صرف عقلی بود . بود
ناسیونالیسم و اندیشه ترقی از دو جهت است، یکی از جهت فرضیه حاکمیت ملی به معناي دقیق آن، 

عنوان یکی از عوامل عمده تحول مذهب ناسیونالیسم به. یت غربیدیگر از جهت گرایش به مدن
در مشرق فکر اخذ تمدن اروپایی با نمو ناسیونالیسم و .... مغرب و مشرق در قرن گذشته است

زمینیان غربگرا نبودند و باور به برتري تمدن فرنگی نداشتند بلکه مشرق. هشیاري تاریخی توأم بود
همین . جهز گردیدن به فن و دانش غربی براي دفع تجاوز غرب بودمحرك گرایش به غرب آنان م

ساالر و در زمره اهل دولت بیش از هرکس سپه. عامل نیروبخش ناسیونالیسم در شرق گردید
). 161: 1385آدمیت، (مستشارالدوله بودند که مفهوم اجتماعی و سیاسی وطن و ملت را نشر دادند 

سازي نیز در تعامل با ر رویکردي نهادي بود بنابراین فرایند ملتساالازآنجاکه رویکرد تغییرات سپه
ساالر در واقع طرح مسئله خان و مشیرالدوله و سپهسخن ملکم. نهاد سربازي صورت تحقق یافت

عنوان یک پدیده مدرن در ایران سازي بهترتیب فرایند ملتاینبه. سازي در ایران بودفرایند ملت
به نظر . گذاري جدید خدمت سربازي تسریع گردیدتش مدرن و سیاستزمان با تشکیل ارهم
هاي خدمت سربازي و در واقع نهادسازي حاکمیت در ایران براي تأمین امنیت رسد سیاستمی

پیوندي معنادار سازي در ایران مؤثر بوده است و یک همکشور در سطح کالن و خرد بر پدیده ملت
تکوین مفهوم مدرن ملت در ایران عصر حاضر و مخصوصاً گذاري خدمت سربازي وبین سیاست

» سربازي«و » ملت«در تحوالت عصر قاجار و پهلوي وجود دارد؛ بنابراین محقق پس از تبیین مفاهیم 
گذاري در پی تبیین چگونگی تأثیر بنیاد و چرخه فرایند سیاستپردازي دادهبا استفاده از روش نظریه

.سازي در ایران استازي بر فرایند ملتهاي خرد و کالن سربسیاست

1گذاري سربازي در ایرانمسئله سیاست

گذاري در ایران گردید و اتصال آن به چگونگی ورود مسئله سربازي به تقویم سیاست
هاي ها که به سالحروس. سازي با بحران نظامی و تجاوز دشمن خارجی آغاز گردیدپدیده ملت

1- Agenda Setting
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راحتی اي ایران را بهز آسیاي مرکزي و قفقاز نیروهاي متفرقه قبیلهجدید مجهز بودند با عبور ا
شاه را به فتحعلی1828/1207و ترکمانچاي 1813/1192شکست دادند و معاهده گلستان 

بریتانیا نیز با اشغال جنوب ایران قرارداد پاریس و انتزاع افغانستان از ایران را به . تحمیل کردند
اي استراتژي سنتی قبیله) م1826-1806(هاي روسیه علیه ایران ر جنگد. شاه ایران تحمیل کرد

؛ بنابراین اصالح این وضعیت در )91: 1381کمالی، (در برابر توپخانه متحرك کارایی نداشت 
ساالر یک مسئله میرزا، امیرکبیر و سپهسازي بر پایه ارتش مدرن براي عباسارتش و ملت

.سیاستی بود
هاي قدرت ملی در رساله دفتر من خارجی و عدم توازن در مؤلفهبحران شکست از دش

تعبیر » تدبیري گذشتگان در فن اداره مملکتجهالت و بی«تنظیمات به قلم ملکم خان به 
نویسد دولت ما بیمار و ناخوش خطرناك ملکم در این رساله می). 29: 1385آدمیت، (شود می

گاه جهل ملت ...بر خطر حالت دولت ملتفت نیستندبزرگان قوم بر اثر عدم الزمه شعور . است
آدمیت، (مانع پیشرفت شهریاران عاقل گشته، گاه غفلت پادشاهان سد ترقی ملت بوده است 

هاي انگلیسی در قرن بحران خارجی بعدي موضوع قراردادهاي استعماري با شرکت). 30: 1385
ساز در سطح زا و مسئلهاردادهاي بحراندست قرقرارداد رویتر و قرارداد رژي ازاین. نوزدهم بود

باد ملت سر ایرانیان براي اولین بار در تظاهرات ضد حکومتی جنبش تنباکو شعار زنده. ملی بود
؛ بنابراین نهاد کالن دولت در معرض انتقاد تند جریان روشنفکري )1380:54کاتوزیان،(دادند 

.زمانه قرار داشت
سازي به مفهوم مدرن در ایران یک ن خارجی، ملتبا حدوث بحران شکست نظامی از دشم

گذاري کالن؛ وقتی که یک خطر مانند ریزي و سیاستوضعیت حادث بود نه نتیجه یک برنامه
با . حل آنی و فوري براي دفع خطر استگردد نیازمند راهتجاوز خارجی وارد تقویم سیاستی می

و از درجه اهمیت و نفوذ باالتر برخوردار ترتر، گستردهگذشت زمان این مسئله سیاستی پیچیده
گذاري در گاه گریبان فرایند سیاستسازي هیچترتیب مسئله سربازي و در پی آن ملتاینبه. گردید

.ایران را رها نکرد
خدمت سربازي اجباري، اجراي مناسک نظامی و گویش همه اقوام به زبان فارسی چگونه 

هاي خدمت شود؟ براي پاسخ به رابطه سیاستسازي میملتمنجر به ایجاد هنجار مشترك ملی و 
بندي سیاست خدمت سربازي بر سازي در ایران فرایند چگونگی صورتسربازي و فرایند ملت

هاي نیروي سیاست"هایی مانند ابتدا مقوله: گرددترتیب ذیل تبیین میبنیاد بهاساس روش داده
خدمت سربازي تعریف"هاي سبک زندگیسیاست"و "هاي آموزشیسیاست"، "انسانی

ها رمزگذاري محوري انجام ها و پیوند میان آنگردد؛ سپس در مورد ابعاد متفاوت این مقولهمی
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سازي گردد که مؤثر بر پدیده ملتدر این رمزگذاري محوري مفاهیمی استخراج می. گرددمی
.گردندند میپیوها هماست و در نهایت در مدل نهایی تحقیق این مقوله

1بندي سیاست سربازي در ایرانصورت

بندي یک میرزا براي پاسخ به بحران شکست از دشمن خارجی دغدغه صورتعباس
او تحت تأثیر الگویی بود که به نام نظام جدید توسط . سیاست نظامی و ملی جدید داشت

یرزا با اذعان به عباس م. سلطان سلیم سوم در امپراتوري عثمانی به کار گرفته شده بود
کرد، برنامه نوسازي را خطابشان می» اراذل و اوباش«اي که به تحقیر نظام قبیلهناکارآمدي سواره

عنوان حاکم تبریز شروع به استخدام تعدادي نیروي نظامی دائمی کرد که او به. آغاز کرد
اروپایی تعلیم ها طبق الگويآن. پوشیدندکردند و لباس متحدالشکل میدستمزد دریافت می

خواست با تعلیمات منظم او می. هاي جدید مثل تفنگ و توپ مجهز بودنددیدند و به سالحمی
عباس . اي بسازد که الگویی براي ارتش ایران باشدو انضباط محکم و سخت یک ارتش حرفه

سازي در تبریز ریزي و یک کارخانه تفنگمیرزا براي تجهیز ارتش جدید یک کارخانه توپ
:Abrahamian,1982(هاي راهنما تأسیس کرد راه انداخت و یک دفتر ترجمه براي تهیه جزوه

او تعدادي دانشجو به اروپا فرستاد و تعدادي کارگر به روسیه فرستاد و نخستین مطبوعات ). 2
وي همچنین اصالحاتی در دستگاه اداري آغاز کرد، از جمله . چاپی را در تبریز به راه انداخت

عباس . هاي دربار را کاهش داد و شیوه پرداخت مزد به کارمندان دولتی را اصالح کردتپرداخ
هاي حمایتی را باال برد و میرزا براي حمایت از صنایع داخلی، بازرگانان و سایر بازاریان، تعرفه

اصالحات عباس میرزا سه نهاد دربار، ارتش و . هایی بر کاالهاي خارجی وضع کردمحدودیت
میرزا در تغییرات جدید رویکردي نهادي رویکرد عباس). 92: 1381کمالی، (را متأثر کرد بازار 

دیگر، در راستاي ایجاد تغییر در نهاد ارتش، نهاد دربار و نهادهاي اقتصادي و عبارت بود؛ به
این تغییرات بدون درك مشترك ملی و دغدغه نسبت . اندفرهنگی نیز موضوع تغییر قرار گرفته

سازي ران مشترك ملی پیشرفتی نخواهد داشت و درك مشترك ملی بعد مهم فرایند ملتبه بح
ارتش جدید نقش . میرزا در ارتش توسط امیرکبیر ادامه یافتهاي اصالحی عباسسیاست. است

وظیفه نهاد ارتش با ایجاد قانون نظام. هاي داخلی در این دوره داشتمهمی در شکست شورش
. ساالر آیین مشورت را وارد ارکان نهاد ارتش کردبعدها سپه. ده بودخانی تقویت گردیتقی

وزیران حاکم شد، در هر شغلی که داشت گذشته از آنکه اصل اکثریت آراء بر تصمیمات هیئت
در وزارت جنگ مجلس شوراي نظامی و مجلس تحقیق نظامی ایجاد . گروه مشورتی برپا کرد

1. Policy Formulation
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ساالر اصل مهم جدایی کار لشکر و کشور ي دیگر سپهگذارسیاست). 211: 1381کمالی، (کرد 
ترتیب که رئیس اینبه. رشته کار این دو اداره از نظر کلی از یکدیگر موضوع و جداست. بود

اي به امورات والیتی از قبیل مالیات و تعیین ضابط و نواب و سایر وجه و بهانههیچنظام به
اي به ه نماید؛ و همچنین حاکم به هیچ وسیلهکارهایی که بر عهده حاکم است نباید مداخل

تفکیک امور لشکري و کشوري از ). 226: 1381کمالی، (امورات قشونی نباید مداخله نماید 
ساالر در راستاي گذاري دولت سپهمنظر نهادي داراي اهمیت ویژه است، همچنین سیاست

بعد از . است، شایسته توجه استمبارزه با رشوه و فساد که دامنگیر نهاد سربازي در این دوران
23استقرار مشروطیت و تشکیل مجلس شوراي ملی نخستین قانون رسمی سربازگیري در 

بندي قانون جدید سربازگیري صورت. وضع و به تصویب مجلس رسید. ه ق1333الحجه ذي
فرض پژوهشپیش. هاي سربازي در ایران استبندي سیاستتغییري مهم در صورت) اجباري(

گردد که نهاد سازي در ایران است، مالحظه میحاضر بر نافذ بودن نهاد سربازي بر پدیده ملت
پردازد؛ بنابراین مطابق مجلس در ایران در راستاي تقویت نهاد سربازي به تصویب قانون ملی می

بنیاد، به چگونگی اجرايگذاري خدمت سربازي و با استفاده از روش دادهچرخه فرایند سیاست
.شودسازي در ایران پرداخته میهاي خدمت سربازي در راستاي فرایند ملتسیاست

1اجراي سیاست سربازي در ایران

هاي جدید سربازي توسط پهلوي اول قبل از تصویب قانون سربازي جدید اجراي سیاست
جدید خود عنوان پایه اصلی نظام رضاشاه به ارتش مدرن به. آغاز شده بود) نظام سربازي وظیفه(

بیش از پنج برابر شد و قانون 1320تا 1304هنگامی که بودجه دفاعی ساالنه از سال . تکیه کرد
نخست در روستاها، سپس در شهرها و -سربازگیري موجب افزایش امکان دسترسی به جمعیت

نفر 40000شد؛ شمار افراد نیروهاي مسلح از پنج دیویزیون که در مجموع -سرانجام در قبایل
این ارتش با یک نیروي هوایی . رسید) نفر127000(گرفت، به هیجده دیویزیون را در برمی

تانک و چند کشتی جنگی در خلیج فارس تکمیل شد 100کوچک، یک هنگ مکانیزه شامل 
خدمت سربازي اجباري پتانسیل مهمی براي توسعه در اختیار رضاخان ). 169: 1389ابراهامیان، (

ي در سازمان ارتش با تکیه بر نیروي انسانی سرباز وظیفه توسعه پیدا کرد و سه نهادساز. قرار داد
بعدها پهلوي دوم سیاست توسعه ارتش با . نیروي هوایی، زمینی و دریایی تشکیل گردید

هزار نفر در سال 200وي شمار نظامیان را از . گیري از نیروي انسانی سرباز را پی گرفتبهره
هزار 200هزار به 180نیروي زمینی ارتش از . خ رساند1356در سال هزار نفر410به 1342

1 . Policy Implementation
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هزار نفر، نیروي 100نفر به 7500هزار نفر، نیروي هوایی از 60نفر به 25000نفر، ژاندارمري از 
هزار نفر و گارد شاهنشاهی از 17به 2000هزار نفر، کماندوهاي ویژه از 25به 2000دریایی از 

هاي خدمت سربازي اجراي سیاست). 535: 1389، ابراهامیان(فر افزایش یافت ن8000به 2000
گریز و اي سربازيمحور امکان تحقق داشت؛ یعنی باید فرهنگ قبیلهدر فرایندي ملت

از جانب دیگر اجراي . شدگریز به فرهنگ پذیرش هنجارهاي قانونی و ملی باید تبدیل میقانون
سازي را ین فرایند هنجارسازي ملی و به عبارتی پدیده ملتهاي خدمت سربازي نیز اسیاست

هاي خدمت سربازي بود، بنابراین نهاد کالن دولت متولی اجراي سیاست. کردتسریع می
هاي آموزشی خدمت سربازي هاي نیروي انسانی و سیاستهاي سبک زندگی، سیاستسیاست

ها، مفاهیم منتهی به تبیین این مقولهسازي از اهمیت برخوردار است و محقق بادر راستاي ملت
.نمایدها را ایضاح میسازي از آنپدیدة ملت

هاي آموزشی خدمت سربازي در ارتشسیاست-یکم
پیامد مهم ایجاد نهاد ارتش منظم و متحدالشکل یکنواخت کردن سامانه آموزش ارتش و بالطبع 

هاي نظامی در سراسر کشور شکیل پادگانزمان با تهم. هاي نظامی بودآموزش سربازي در پادگان
مراکز آموزشی سربازي وظیفه نیز در نهاد ارتش براي آموزش و تربیت نیروي انسانی وظیفه 

عنوان مدرسه بزرگ ملت که باید به تربیت و سامانه آموزشی در نهاد ارتش به. بینی گردیدپیش
یط آموزشی و برنامه آموزشی این پرداخت بر بنیاد محآموزش آحاد شهروندان ذکور ایرانی می

محوري، زبان مشترك و مندي و برنامهآموزش بر اساس سه مؤلفه مهم زمان. ها شکل گرفتپادگان
. پرداختهاي آموزشی میها و برنامهسازي سیاستمکان آموزشی استاندارد به پیاده

ه مهم آموزش و هاي آموزشی نهاد ارتش براي سربازان وظیفه که وظیفترین پادگانمهم
تربیت ملی فرزندان جوان ملت را بر عهده دارند،طراحی گردیده و براي آموزش مقدماتی 

ها اند؛این پادگانتاکنون فعال1336آموزان کادر ثابت و افراد وظیفه از سال انفرادي دانش
02شی تهران، مرکز آموز) آباد سابقفرح(در پادگان افسریه ) 01(اند از مرکز آموزش عبارت

بیرجند، مرکز آموزشی 04شیر، مرکز آموزش عجب03چهل دختر در لرستان، مرکز آموزشی 
.کرمان05

تناسب سواد و تحصیالت هاي آموزشی، نیروي انسانی وظیفه در طی دوران خدمت بهدر پادگان
هاي تخصصی و مدرن سازي است، از آموزشو در یک چرخه نهادي که از مبانی فرایند ملت

گذاري ترین مؤلفه سیاستهاي آموزشی مؤلفه دوم و مهمبرنامه و سیاست. گردندخوردار میبر
اند از آموزش موسیقی که هاي آموزشی سربازان وظیفه عبارتتخصص. آموزشی سربازي است
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خ در دارالفنون کالس موزیک تشکیل شد 1249همواره مورد توجه فرماندهان نظامی بود، در سال 
مدرسه موزیک یادشده ارتقاء یافت و سربازان وظیفه در تخصص موزیک مورد 1307و در سال 

خ آموزشگاه افسران وظیفه براي مشموالن دیپلم به باال 1310گرفتند، در سال آموزش قرار می
، همچنین براي تقویت نیروي انسانی وظیفه ارتش )241: 2015،تاریخ ارتش نوین ایران(تأسیس شد 

یبانی خدمات رزمی، مراکز پشتیبانی اداري، مرکز آموزش دارایی، مرکز آموزش مراکز آموزش پشت
. ها، و مرکز آموزش زرهی به وجود آمدمخابرات، مرکز آموزش مهندسی، مرکز توپخانه و موشک

اي منظم با مند سربازان وظیفه طبق برنامه و در ساحتی ملی، برنامهترتیب با تثبیت و اعزام نظاماینبه
این . رویه در یک چارچوب نهادي براي آموزش سربازي در نهاد ارتش تدوین گردیدوحدت 

رسد سیاست وحدت و به نظر می. سیاست آموزشی در راستاي سیاست وحدت نهاد ارتش بود
انسجام و انضباط در سازمان ارتش مبنایی تربیتی و فرهنگی براي ایجاد انسجام ملی در کشورهاي 

. مانند فرانسه بود و به همین ترتیب این سیاست در ایران نیز اجرایی گردیدسازي داراي تجربه ملت
دلیل وجود هر نظام . عنوان فرزندان ملت طراحی گردیدآموزش سربازان با هدف تغییر رفتار آنان به

هاي آموزشی است که ؛ زیرا بر اساس هدف...هاي آن نظام استآموزشی تحقق بخشیدن به هدف
تدقیق در اهداف آموزشی ناظر بر ). 139: 1380شعبانی، (گیرد زشی شکل میریزي آموبرنامه

نامه آموزشی گذار در راستاي ایجاد هنجارهاي مشترك ملی است؛ بنابراین آییندغدغه سیاست
.گیردسربازي از اهمیت برخوردار است که مورد بررسی قرار می

ها بر مبناي مأموریت و شرح یگانهاي مقدماتی نظامی مورد نیاز ارائه آموزش: يبند- 
.کارگیري کارکنان وظیفهمنظور بهوظایف مربوطه به

گردد، مرحله اول آموزش رزم مقدماتی آموزش کارکنان وظیفه در دو مرحله اجرا می
هاي تخصصی هاي آموزشی رزم وظیفه نیروها، مرحله دوم آموزشانگنظامی در مراکز و ی

.هاي نظامی ارتشانگتر در مراکز آموزشی تخصصی یکارکنان وظیفه دیپلم و باال
برنامه آموزشی و مکان استاندارد آموزشی براي ایجاد زبان مشترك ملی در شهروندان 

ها زبان ظرفی است که در بستر آن انسان. عنوان سرباز از اهمیت برخوردار استذکور کشور به
کنند، و داراي د، ارتباط برقرار میانکردهبا یکدیگر و با مردمی که در گذشته زندگی می

دهد و بدون یک زبان هایمان پیوند میزبانیزبان، ما را به هم. شوندفرهنگی مشترك می
توانند به همبستگی و توافق دست یابند و در نتیجه هرگونه سامان و ها هرگز نمیمشترك، انسان

هاي ها و گویشقومیتهاي آموزشی خدمت سربازي هم سیاست. پذیر نیستنظمی امکان
کرد و هم افق معنایی مشترك در مختلف محلی را به تکلم به زبان مشترك فارسی هدایت می

ایجاد زبان مشترك نظامی و زبان مشترك تخصصی طی دو . نمودحوزه زبان فرهنگی ایجاد می
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مرحله آموزش عمومی و تخصصی منجر به ایجاد هنجارهاي مشترك و تقویت پیوندهاي 
سازمان نیز مانند . گرفتگردید؛ بنابراین یک هویت مشترك سازمانی شکل میانی میسازم

کلیدواژه ملت مفهومی مدرن است و نهادینه شدن هنجارهاي ملی در سازمان افراد را در 
به این ترتیب .  کردراستاي ملت شدن و داشتن دغدغه مشترك نسبت به تهدیدات آماده می

.گرددهاي دوران سربازي ایجاد میترك ملی طی آموزشفرایند ایجاد هنجارهاي مش

هاي سبک زندگی خدمت سربازي در ارتشسیاست- دوم
سبک زندگی کنشگران اجتماعی عامل مهمی در جهت شناسایی زندگی فردي و اجتماعی و 

به معناي شیوه زندگی 1سبک زندگی.گرایش آن جامعه به هنجار، قانون و حکومت مستقر است
شناس روانآلفرد آدلراین اصطالح نخستین بار توسط . فرد، گروه، یا جامعه استخاص یک

هاي رفتار، ها، شیوهها، ارزشاي از طرز تلقیهاي زندگی مجموعهسبک2.اتریشی استفاده شد
ها همگی ، و آگهیتلویزیونعامه، موسیقی. گیردها در هر چیزي را در برمیها و سلیقهحالت

در بیشتر مواقع مجموعه عناصر سبک . کنندتصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می
شترك شوند و افراد در یک سبک زندگی مجا مانند یک پادگان نظامی جمع میزندگی در یک 

هاي اجتماعی اغلب مالک یک نوع سبک زندگی شده و یک سبک خاص نوعی گروهبه. شوندمی
مثالً . مردم رابطه نزدیک داردفرهنگگیري سبکی شدن زندگی با شکل. دهندرا تشکیل می

سبک . ان شناخت الزم از افراد جامعه را از سبک زندگی افراد آن جامعه به دست آوردتومی
در نظریه تمایز پیر بوردیو دارد؛ 3)وارهعادت(زندگی بیشترین همپوشانی معنایی را با مفهوم منش

- عادت. شودواره بوردیویی جهت تبیین کلیدواژه سبک زندگی استفاده میبنابراین از مفهوم عادت

از خالل آموزش و فرایند اجتماعی شدن یا از (هاي پایدار و قابل انتقال هایی از قابلیتها نظامارهو
کنند به صورتی که هستند که ساختارهاي بیرونی را در افراد درونی می) طریق تقلید و تأثیرپذیري

بطی اجتماعی هستند که ساختارها، به باور بوردیو، روا. افراد با عمل خود ساختارها را بازتولید کنند
این ساختارها در واقع هدف . شوندهاي نابرابر ایجاد میهاي اجتماعی با قدرتمیان بازیگران یا گروه

تواند این میدان می). 54: 1390فکوهی، (کنند تداوم حاکمیت و استیال را درون یک میدان دنبال می
اي است که در آن نیروهاي ر میدانی، عرصهه. مانند ارتش را در بر بگیرد» سربازنهاد«یک سازمان 

یافته، تنها در دهنده منش تربیتهاي شکلقابلیت. شوندبالقوه یا بالفعل با یکدیگر وارد تبادل می

1. Life Style
2. Merriam-Webster Dictionary
3. Habitus
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کنند که در یک میدان قرار گرفته باشند یا در گیرند و به کارکرد خود عمل میحالتی شکل می
هاي اجتماعی چهار نوع ر میدانی میان بازیگران یا گروهدر ه. با یک میدان وارد شده باشندرابطه

ثروت و پولی که هر بازیگر اجتماعی (سرمایه اقتصادي : اند ازشوند که عبارتسرمایه ردوبدل می
، )قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالهاي فرهنگی در هر فرد(، سرمایه فرهنگی )در دست دارد

ابط فردي و گروهی که هر فردي در اختیار دارد و سرمایه نمادین اي از روشبکه(سرمایه اجتماعی 
) کالم و کالبد(هاي فردي در رفتارها مجموعه ابزارهاي نمادین، پرستیژ، حیثیت، احترام و قابلیت(

هاي سبک زندگی سربازي سرمایه نمادین از اهمیت برخوردار در سیاست. که فرد در اختیار دارد
هاي به بازیگران یا گروه» منش«حاکمیت یا استیال در هر میدانی از خالل زمانی که ساختار . است

اجتماعی منتقل شد، براي تداوم آن استیال دیگر ضرورتاً نیازي به دخالت مستقیم حاکمیت وجود 
و چه ) ویژه تلویزیون و سینمابه(اي صورت اشکال رسانهاین امر از طرق مختلف، چه به. ندارد

ها را شود و رفتارهاي آنبه افراد منتقل می...) مناسک قدرت، تابوها و(ناسکی صورت اشکال مبه
ناچار بر اساس شود و بهها گرفته میدهد به صورتی که حق انتخاب عمل از آنمورد کنترل قرار می

کنند، بلکه از طریق این فقط ساختارها را درونی مینه» هامنش«ترتیب اینبه. کنندعمل می» منش«
در میدان . کنندها و در نتیجه بازتولید حاکمیت را نیز ممکن میدرونی کردن، بازتولید آن

هاي ملی و به عبارتی تغییر در راستاي فرایند جهت تداوم استیالي ارزش» سرمایه نمادین«، »سربازي«
ازي عنوان منش در میدان نهاد سربسبک زندگی سربازي به. از اهمیت برخوردار است» ملت شدن«

ازآنجاکه در چارچوب نظریه تمایز بوردیو بر سرمایه . کنددر راستاي فرایند ملت شدن عمل می
سان و ارتباط زبانی در نهاد سربازي با منطق شود، دو عنصر مهم لباس همنمادین تأکید می

:گرددشناسی واکاوي مینشانه

سانلباس هم-الف
سی قادر به مطالعه این فرایند یعنی انتقال معانی از شناو نشانهها حامل معانی هستندنشانه

سان از اجزا لباس هم). 121: 1385نرسیسیانس، (هاست ها در زندگی روزمره انسانطریق نشانه
سان در ارتش مدرن ایران مخصوصاً از دوران تولد لباس هم. سبک زندگی سربازي است

فاوت و گوناگونی را در جامعه ایران به لباس متحدالشکل خود نظام ت. پهلوي اول فراگیر شد
لباس ) خ1367-1359(در دوران جنگ تحمیلی . لذا داراي نظام مد خاصی است. ارمغان آورد

لباس . سان به مد اجتماعی تبدیل شده بود؛ بنابراین داراي نقش و کارکرد اجتماعی بودهم
:هاي ذیل داراي اهمیت استسان از جنبههم

.گیردها مورد استفاده قرار میشناسانه است، در محافل رسمی و میهمانییداراي وجه زیبای- 1
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نظامیان، تصویري سانداراي وجه حماسی است، افراد جامعه با رؤیت لباس پوشش هم- 2
عباس بابایی و یا عباس . نمایدها و پهلوانان نامی ایران را در ذهن خود بازتولید میاز اسطوره

.وانان ایران هستنددوران تصویري از پهل
نظر منزلت اجتماعی از اهمیت برخوردار است و معرف یک طبقه اجتماعی این لباس از - 3

.است که یا طبقه مسلط اجتماعی است و یا ابزار تسلط بر اجتماع
.زایی در سپهر اجتماعی استسان نماد امنیتلباس هم- 4
.عرضان به امنیت جامعه استشکنان و متسان نماد تهدید براي قانونلباس هم- 5
نیروي زمینی به رنگ خاکی، نیروي (رنگ لباس ناظر بر تقسیم کار اجتماعی است - 6

)هوایی به رنگ آبی و نیروي دریایی به رنگ آبی
ها ها و سینه لباسهایی ناظر بر تخصص و مهارت کارکنان نظامی بر شانهعالئم و نشانه- 7

هاي تخصصی، مدت شرکت در عملیات رزمی، عملیات هاین عالئم بیانگر دور. نصب است
.غواصی دریایی و یا پرواز با هواپیماست

زبان ارتباطی-ب
. نمایدزبان سربازي و ارتباطات کالمی در نهاد سربازي نیز استعاره را با خود حمل می

یء دیگر هایی از یک ششود که در آن جنبهاستعاره به حالت خاصی از فرایند زبانی اطالق می
واژگان سرباز، ). 89: 1385نرسیسیانس، (و یا چیزي به چیز دیگر فرابرده یا منتقل شود 

در هر استعاره دو . شودهایی است که در نهاد سربازي استعمال میاستعاره... سرجوخه، سروان و
شود چیزي ناآشنا و ناشناخته که باید به شیء شناسا تبدیل : وجه وجود دارد که عبارت است از

گیرد اي که براي شناسایی ناشناخته مورد استفاده قرار میو چیز آشنا و یا رابطه) مستعارله(
اشاره به یک مقام » سرهنگ«در نهاد سربازي استعاره ). 68: 1380جولیان جنیر، ) (مستعارمنه(

ه شناسی واژگان سربازي استعاردر نشانه. نظامی است که فرمانده یک یکان عمده نظامی است
شود؛ ولی با این کار گرفته میسرجوخه در حکم یک دال است که براي ارجاع به مدلول به

هاي نظامی که در مناسک و یا در همه فرمان. تفاوت که دال و مدلول رابطه قراردادي دارند
هاي زبانی است که مولد روحیه حماسی گیرد در قالب بازيها مورد استفاده قرار میرزمگاه

هایی است که به اي مثال احترام نظامی به واژگانی مانند شهید یا احترام به پرچم، دالبر. است
چنان از هاي زبان سربازي آناستعاره. عظمت جایگاه شهید یا تقدس پرچم ملی اشاره دارد

براي مثال مصطلح است که . انسجام برخوردارند که در زبان پزشکی نیز مورد استفاده است
در زبان رهبران . مانند سرباز، وظیفه دفاع از بدن در مقابل مهاجمین را دارندهاي سفیدگلبول
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افسران میدان «، »سربازان جنگ نرم«. هاي سربازي مصطلح استبرجسته نیز استفاده از استعاره
در زبان فارسی بدن انسان . در سخنان رهبران نظام جمهوري اسالمی کاربرد دارد... و» دیپلماسی
با تدقیق در زبان سربازي مالحظه . لعاده مؤثري براي تولید فحوا و یا مستعارله استامنبع فوق

سرلشکر، سرتیپ، سرهنگ، سرگرد : شده است» سر«گردد که بیشترین استفاده از استعاره می
...و

و عالئم سربازي "سانلباس هم"و "زبان ارتباطی"گردد دو عنصر مهم بنابراین مالحظه می
مثابه سبک زندگی خاصی ایه نمادین و در یک میدان عمل اجتماعی سربازي بهدر قالب سرم

این سبک . گردند و این سبک زندگی در راستاي پدیده ملت شدن در تغییر استتلقی می
هاي ملت شدن مانند داشتن مناسک مشترك، دین و ها و مؤلفهزندگی بسیاري از ویژگی

.نمایدچارچوب سرزمینی واحد را بازتولید میفرهنگ مشترك، آرزوها و آینده مشترك در
خود واجد خوديسیاست سبک زندگی در واقع امري نهادي است، یعنی نهاد سربازي به

مثابه یک نهاد، ویژگی وظیفه در ایران بهسبک خاصی از زندگی اجتماعی است؛ بنابراین نظام
کننده نیازهاي فه در کشور برآوردهوظینخست اینکه؛ نظام. تمامی داراستعمومی نهادها را به

اجتماعی است؛ نیازهایی مانند حفظ الگو، آموزش به سربازان براي زندگی در شرایط سخت و 
مانند (بحرانی، آموزش عملی نظم و انضباط اجتماعی که با پیوند دادن نظم و انضباط عینی 

طور د و یکنواخت بهیکدستی پوشش و وضعیت ظاهري نظامیان، رژه، تثبیت رفتار استاندار
خبردار ایستادن در مقابل مافوق، حضور فیزیکی فوري زمانی که مافوق سرباز را : مثال

هاي مختص اجتماعی که سربازان در و نظم ذهنی؛ پایبندي به مفاهیم و ارزش...) خواند وفرامی
اعی، شناسی و تأکید بر اهمیت حیاتی آن در زندگی اجتموقتکنند، آموزش آن زندگی می

در » من فردي«ایجاد انگیزه روانی براي انجام فعالیت گروهی، ایجاد روحیه مشارکت، حل کردن 
منظور واسطه مفهوم وطن به، ایجاد پیوند درونی و بیرونی بین نسل جدید و قدیم به»ماي اجتماعی«

، این کنش رفتاري در چارچوب نظریه تمایز بوردیو. درونی کردن ارزش پاسداري از میهن
.کندگردد و فرایند ملت شدن را در بستري نهادي تسهیل میسرمایه نمادین محسوب می

این مهم در . هاي غایی جامعه استدومین خصوصیت نهادها مشارکت دادن اعضا در ارزش
که پاسداري از (هاي دیرپاي جامعه وظیفه با تعیین هدف و آرمان مشترك مطابق با ارزشنظام

سومین . پذیردسربازان در جهت نیل به آن صورت میو بسیج) اسالمی است–هاي ایرانی ارزش
عنوان یک نهاد وظیفه در ایران از زمان تشکیل آن بهنظام. ویژگی نهاد پایداري نسبی است

هاي رغم اینکه در مقاطعی جزییات قوانین آن تبصرهمدرن داراي ثبات و پایداري بوده، علی
ر مجموع الگوي ثابت رفتار سازمانی را در پیش گرفته است و طوفان خاصی را پذیرفته، اما د
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چهارم اینکه اگر یک نهاد در جامعه دستخوش . انقالب اسالمی هم در آن تغییري ایجاد نکرد
تغییر شود، دیگر نهادها نیز به تبعیت از آن دچار تغییر و تحول خواهند شد، که اگر این امر در 

نهادهاي اقتصادي، سیاسی و آموزشی پرورشی در کشور دچار تغییر وظیفه رخ دهد، مورد نظام
هاي خاص نهادي اي از هنجارها و ارزشویژگی پنجم دارا بودن شبکه. و تحول خواهند شد

وظیفه در ایران رغم وابستگی متقابل نهادها با یکدیگر است؛ یعنی با وجودي اینکه نظامعلی
هاي خاص خود را کند اما ارزشدر درون افراد نهادینه میهاي غالب جامعه را هنجارها و ارزش

گري حتی در داشتن روحیه نظامیمانند وقع نهادن به تمرینات جسمی و فیزیکی با باال نگاه(نیز 
آخرین . پروراندمی) گريگري بر شخصیبرداري، ترجیح نظامیشرایط صلح، تأکید بر فرمان

هاي یک نهاد را معموالً بخش عظیمی از اعضاي نویژگی نهاد عبارت است از اینکه آرما
هاي ایرانی در خانواده. اندپذیرفته- چه در آن مشارکت داشته باشند و چه نداشته باشند–جامعه

ریزي براي مثال؛ برنامه(اند وظیفه به آن پایبند است را پذیرفتههایی را که نظامطول زمان ارزش
دهد معموالً داراي الگوي ثابت و زندان خود انجام میکه خانواده ایرانی براي آینده فر

؛ )ازدواج–پیدا کردن شغل -انجام خدمت سربازي-تحصیل: (قرار استاي از این تکرارشونده
دوران سربازي موقعیت خاص و . هاي ایرانی استاین الگو  فرم صوري رفتار سنتی خانواده

هاي نظامی و انتظامی در زمینه آموزش تاستثنایی است که باید سربازان در کنار فعالی
هاي زندگی و سبک صحیح زندگی نیز مهارت الزم را کسب نمایند، تا بتوانند در مهارت

.مرحله بعدي زندگی سازنده و موفق باشند
نامه آموزشی سربازان در راستاي تبیین مناسک سربازي سبک زندگی سربازي از آیین

اي تفصیلی آموزشی انفرادي ویژه سربازان در ارتش، برنامهنامهمطابق آیین. گرددایضاح می
هاي ذیل اجرایی جهت اجرا مصوب گردیده است؛ در آموزش سبک زندگی سربازي برنامه

:گرددمی
؛نامه دادرسیو آیین) پادگانی نگهبانی پاسداري-انضباطی(نامه آموزش آیین- 
مشق سالم دادن و اداي - نگحرکت انفرادي بدون تف(آموزش مشق صف و تمرین رژه - 

؛)حرکات انفرادي اجتماعی در نظام جمع- احترامات نظامی
- آشنایی با دفاع مقدس- فرهنگ سازمانی-فلسفه خدمت سربازي(آموزش فرهنگی - 

؛)آداب اجتماعی-خالقیت
.)هدایت سیاسی و دانش سیاسی- آموزش اخالق اسالمی- آموزش احکام(آموزش عقیدتی - 

روزي سربازان موسوم به برنامه ي آموزشی و اجراي برنامه زندگی شبانههابا اجراي برنامه
سین، سبک خاصی از زندگی اجتماعی موسوم به سبک زندگی سربازي وجود دارد که جزیی 
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در غالب . دهندپذیري سربازانی است که شهروندان کشور را تشکیل میجامعهمهم از برنامه
یت استعماري قرن نوزدهم قدم در راه استقالل نهادند، کشورهاي جهان که پس از عبور از وضع

گیري از تجربه غرب شکل گرفت؛ سپس دولت ابتدا نهاد دولت مدرن در این کشورها با بهره
گیري از نظم آهنین نهاد ارتش و تغییر در سبک زندگی مشموالن جوان، آنان را مستقر با بهره

ترتیب هنجارپذیري ملی مستلزم تربیت ینابه. سازي کردآماده مشارکت در فرایند ملت
سبک . سازي بودمثابه مدرسه ملت و در واقع پیشبرد فرایند ملتمشموالن جوان در نهاد ارتش به

.سازي استهاي آن گامی اساسی در مسیر فرایند ملتزندگی سربازي و اجراي دقیق برنامه

هاي نیروي انسانی سربازي در ارتشسیاست-سوم
نهاد ارتش یک سازمان . پردازدوظیفه میر نهاد ارتش در قالب یک نهاد رسمی به انجامسرباز د

» ساختار دقیق فعالیت، بقا و دوام سازمان و رشد و پویایی سازمانی است«رسمی داراي ویژگی 
اهمیت نیروي انسانی براي سازمان بسیار زیاد است اگر چنین نباشد کل ). 7: 1378منوریان، (

. ترین بخش دارایی سازمان همان نیروي انسانی استرود، چون مهمي سازمان از بین میهابرنامه
. دار بودن آن از اهمیت برخوردار استهاي نیروي انسانی در ارتشو هدفبنابراین مطلوبیت سیاست

شماري از .آغاز شدTop-downصورت گذاري خدمت سربازي در ایران با نهاد دولت و بهسیاست
طور موفق دارند که اجباري کردن خدمت سربازي بهانان و متخصصین علوم سیاسی بیان میدتاریخ

هاي دولت مرکزي با محبوبیت محدود و دستگاه. نیازمند دولت مرکزي قدرتمند و برحق است
رو خواهد شد که سیاسی ضعیف، طی اجراي طرح خدمت اجباري با مقاومت گسترده افراد روبه

هاي قدرتمند به دلیل نبود همبستگی ملی قادر اکثر دولت. سلطه قانونی دولت هستندقادر به مبارزه با
حتی با وجود حمایت قابل توجه عموم . به گردآوردن مردان جوان جهت خدمت به کشور نیستند

هاي اجرایی گسترده جهت شناسایی، فراخواندن مردم نهادینه کردن خدمت اجباري نیازمند دستگاه
هاي ها جهت اجراي سیاستبنابراین گسترش شبکه راهردان قادر به مبارزه است؛ و گردآوردن م

نیروي انسانی ارتش و فراخوان و گردآوري مشموالن جوان یک ضرورت است زیرا منجر به 
از طرف دیگر، وضعیت . گرددهاي مختلف جامعه میگسترش اقتدار دولت بر اقوام و گروه

گیري چگونگی وي تعامل جامعه ایرانی با پدیده دولت در شکلفرهنگی اجتماعی در ایران و الگ
. مهم این تحوالت بودخدمت سربازي نیز مؤثر بوده است؛ ارتش در دوران پهلوي اول عرصه

اجراي قانون سربازي و توسعه سازمان قشون متحدالشکل مستلزم جذب نیروي انسانی در گستره ملی 
این امر نیازمند آمار دقیقی از افراد کشور بود و . ه یا ایل آنان بوداز جوانان ایرانی بدون توجه به منطق

تشکیل شد و براي تعیین تعداد "اداره کل احصاییه و سجل احوال"اي به نام به همین دلیل اداره
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با تصویب قانون . احوال آنان نیز قانونی به تصویب مجلس شوراي ملی رسیدجمعیت کشور و ثبت
خ، هفده 1313در سال . زگیري و نظام اجباري نیز در نهاد ارتش تأسیس شداجباري، دایره سربا

به این ترتیب اجراي ؛)154: 2015،تاریخ ارتش نوین ایران(منطقه سربازگیري در کشور ایجاد شد 
قانون سربازگیري اقدامی جهشی در راستاي نوسازي و نقطه عزیمت نهادسازي گسترده در ایران 

انسانی به ارتش در گستره ملی شتابی در خور پیدا نموده و دوسوم نیروي بود؛ زیرا جذب نیروي 
هایی جهت ثبت دقیق آمار جمعیتی کشور همچنین سازمانترتیب تأمین شد،اینانسانی سرباز به

نقدي که بر . یافتملت غلبه می- خدمت سربازي در ایران باید بر تضاد تاریخی دولت. ایجاد گردید
ارد است این بود که روند تشکیل دولت جدید را بر روي گسل تاریخی حکومت پهلوي اول و

یک روي سکه اقدامات او به تقویت دولت مرکزي و . دولت و ملت به شکل متضادي به پیش برد
پهلوي اول با تقویت ارتش و شبکه . موازات آن رشد آگاهیهاي افراد از هویت ملی انجامیدبه

ور و از جمله ایجاد راهآهن سراسري امکان دسترسی به نقاط ارتباطی راهها در نقاط مختلف کش
این اقدامات باعث افزایش آگاهی ایرانیان از هویت مشترك خویش گردید؛ . مختلف را فراهم کرد

.زیرا تا پیش از آن وطن در میان توده مردم معناي شهر و دیار داشت
گردد که سیاست جذب و آموزش نیروي انسانی وظیفه در یک قرن مالحظه میبنابراین 

ها و مدرن شدن اخیر در ایران چگونه منجر به توسعه ساختارهاي بوروکراتیک، توسعه راه
.ساختار کلی کشور گردیده است

ري با پیروزي انقالب اسالمی و تغییراتی که در ساختار نظام سیاسی به وجود آمد، کانون وفادا
سربازان از نظام استبدادي پیشین به نظام جمهوري اسالمی ایران تغییر یافت اما سیاست جذب و 

براي نیروي انسانی وظیفه در قانون اجا . آموزش سرباز به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر چندانی نکرد
هدافی نامه ارتش جمهوري اسالمی ایران وظایف و امصوب مجلس شوراي اسالمی و همچنین آیین

.تعیین گردیده است که از اهمیت برخوردار است
آماده کردن مردم براي دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوري - قانون اجا) بند ز(7ماده 

.اسالمی در چارچوب قانون خدمت وظیفه عمومی
پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در -قانون اجا26ماده 

.باشندمیهاي ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت دورهیکی از
عنوان نیروهاي رزمنده خط مقدم، کارکنان وظیفه به: نامه رزم انفرادي ارتشماده ب آیین- 

هاي باالتر هستند و چنانچه کارآزموده، بامهارت و باانگیزه باشند هاي تاکتیکی ردهمجري طرح
.رسانندها را به موفقیت بتوانند طرحمی

اهداف آموزش رزم انفرادي- 
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فکري، روحی، (ایجاد نظم و انضباط با روحیه انقالبی و سلحشوري، تقویت بنیه -بند ب
.کارکنان وظیفه براي آمادگی زندگی در شرایط سخت نظامی) فرهنگی و جسمی

المی ایرانهاي نیروهاي مسلح جمهوري اسنامهفراگیري و آموزش قوانین، مقررات و آیین: بند و
تقویت ایمان و اعتقاد دینی و تعهد عملی به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران: بند ز
تبلیغ و ترویج روحیه وفاداري، حماسه و رزم پاسداري از کشور جمهوري اسالمی ایران: بند ح

) سازمان وظیفه ناجا(جذب نیروي انسانی وظیفه بر اساس قوانین مصوب بر عهده نیروي انتظامی 
شده فارغ از دین، مذهب، قومیت و فقط بر اساس ویژگی مشترك ملیت نیروي انسانی جذب. است

شده بر اساس نظام تقسیمات کشوري ارتش، جذب نیروي انسانی جذب. گردندایرانی جذب می
روزي رزم انفرادي و آیین هاي آموزشی ارتش گردیده و به مدت دو ماه تحت آموزش شبانهپادگان

هاي مختلف ها و پایگاهسپس در فرایند نقل و انتقاالت جذب پادگان. گیرندظامی قرار میزندگی ن
ترتیب استفاده از نیروي اینبه. گردندارتش در نیروهاي زمینی، هوایی و دریایی در سراسر کشور می

ي سازپذیري بخش مهمی از فرایند ملتانسانی در سطح ملی با این الگوي جذب، آموزش و مهارت
.در ایران طی یک صد سال گذشته بوده است

وهوایی هاي نیروي انسانی در خدمت سربازي با توجه به جغرافیا و جمعیت و اقلیم آبسیاست
موقعیت جغرافیایی ایران به شکل . یابدسازي میایران اهمیتی مضاعف در راستاي فرایند ملت

ها از میان عوام موجب بیخبري آنمتضادي هم باعث حفظ هویت ملی ایرانیان شده و هم در 
ایران بارها در طول تاریخ خود مورد تهاجم قرار گرفته و قرنها زیر کنترل و . یکدیگر بوده است

همه این تهاجمها خصلت فرهنگ و تاریخ قوم باوجودنظارت مهاجمان خارجی اداره شده است؛ اما 
بیتردید حفظ ). 89: 1371تم، کا(فردش محفوظ مانده است ایرانی در شکل خاص و منحصربه

دنیسون راس، ایران (استقالل و ویژگیهاي ملی ایران ناشی از همین انزوا و جدا افتادن آن بوده است 
هرچند در مواردي توان جلوگیري از هجوم امواج انسانی به فالت ایران نبود، اما ). 29: و ایرانیان

عی به شمار میرفته و در این زمینه تنها تهاجمهاي وضعیت اقلیمی و جغرافیایی آن، از عوامل مؤثر دفا
اگر فالت ایران از چنان وضعیت جغرافیایی برخوردار نبود شمار . بزرگ پردامنه موفق بودهاند

ها باشد و در نتیجه فرهنگ و تداوم تاریخی این تهاجمات موفقیتآمیز میتوانست خیلی بیشتر از این
حال همین جداافتادگی و ناتوانی در برقراري درعین). 37: 1371کاتم، (سرزمین نیز از میان میرفت 

بدین معنا که . سازي عمل کندارتباط و مسافرت بین نقاط مختلف میتوانستند در جهت خالف ملت
اهالی نقاط مختلف ایران نمیتوانستد میان یکدیگر ارتباط برقرار کرده و همدلی ایجاد کنند؛ بنابراین 

خدمت . کرددر راستاي تأمین نیروي انسانی سرباز این خأل را پر میهاي ارتباطیگسترش راه
. کردواسطه اعزام سربازان به نقاط مختلف کشور به تقویت آگاهی ملی کمک میسربازي به
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اي و روستایی ارتش جدید، که غالباً تا پیش از ورود به خدمت سربازي، تنها با حدود سربازان عشیره
جوار آشنا شده بودند، با حضور در ارتش ی منطقه خود و احیاناً مناطق همفرهنگ- و مرزهاي سیاسی

و خدمت در مناطقی بسیار دورتر از منطقه بومی خود و نیز آشنایی با مرزهاي سرزمینی ایران و 
چنین در ها همآن. شدندملت آشنا –ازپیش با تصویر ایران در قالب یک دولت پاسداري از آن بیش

هاي ارتش در نواحی مختلف با جغرافیاي سایر مناطق آشنا شده و به تصوري سربازخانهها و پادگان
.کردندتر از میهن خود، ایران دست پیدا میعینی

و تحلیل محیط تحقیقتجزیه- 
خدمت سربازي هم مرتبط با نهاد جامعه است و هم مرتبط با نهاد مدرن ارتش، بنابراین 

. است، با نهاد حاکمیت نیز ارتباط داردضمن ارتباط با وضعیت فرهنگی اجتماعی یک کشور
تاریخ خدمت سربازي ناظر بر مدرن بودن مقوله اجتماعی سربازي است؛ بنابراین مدرنیزاسیون و 

سازي به مفهوم مدرن آن در خاورمیانه با سازمان ارتش و نهاد سربازي ارتباط وثیق پدیده ملت
سازي در بازي در ایران مقوم پدیده ملتفرض اصلی مقاله مبنی بر این است که نهاد سر. دارد

محدوده : اند ازمطابق ادبیات پژوهش اجزا اصلی مقوم ملت عبارت. ایران معاصر است
جغرافیایی واحد تحت تابعیت نظام سیاسی حول محور منافع ملی مشترك، احساس تعلق معنوي 

هاي تاریخی ی و خاطرهها و سرزمین تاریخبه تاریخ و فرهنگ و زبان مشترك، تعلق به اسطوره
آمیز، زبان و دوش براي حال و آینده، همزیستی مسالمتبهمشترك، انگیزه فداکاري دوش

اي به نام ملت اجراي شرط اصلی تداوم و حیات پدیده. هنجارهاي فرهنگی مشترك
ساز و مقوم ملت است؛ زیرا تمام اجزا مقوم پدیده ملت معرف هاي اجتماعی ملتسیاست

ها در صورت عدم دریافت ارگانیسم. بودن این پدیده اجتماعی و انسانی استارگانیکی
مطابق پژوهش حاضر سیاست اجتماعی خدمت سربازي در . گردندتغییرات مشمول مرگ می

بنیاد سه بر اساس روش تحقیق داده. سازي در قرن معاصر ایران عمل کرده استراستاي ملت
) سیاست آموزشی، سبک زندگی و نیروي انسانی(گذاري خدمت سربازيبعد اصلی سیاست

رفته هماي از شرایط باشند که رويسازي در ایران مؤثر هستند اگر این سه بعد دستهبراي ملت
هاي خدمت سربازي که سه بعد اصلی سیاست. سازي در ایران باشدکافی براي وقوع پدیده ملت

سازي به ادبیات پژوهش کارکردهاي ملتسازي مؤثر بوده است مطابق در راستاي پدیده ملت
هاي استخراجی و مفاهیم شرح ذیل را داشته است که در جدول بر اساس ابعاد، گزاره

هاي خدمت سربازي منجر به تولید مفاهیمی مطابق جدول سیاست. گردداستخراجی تبیین می
:سازي در ایران استگردد که مقوم فرایند ملتمی



59سازي در ایرانگذاري خدمت سربازي و فرایند ملتسیاست

یر متغمتغیر مستقل
وابسته گذاري خدمت سربازيسیاست

عاد
مفاهیم استخراجیهاي استخراجیگزارهاب

لت
م

ران
ر ای

ي د
ساز

ست
سیا

شی
موز

ي آ
ها

مثابه مدرسه بزرگ ملت به ارتش به. 1
- آموزش مقدماتی و تخصصی سربازان می

وحدت رویه آموزشی از عناصر . 2پردازد؛ 
. 3مقوم انضباط در سازمان ارتش است؛ 

توانند در دیده ارتش میروندان آموزششه
. 4راستاي تقویت انسجام ملی موثر باشند؛ 

زبان مشترك آموزشی فارسی در ارتش از 
ترکیب . 5اجزا اصلی پدیده ملت است؛

هاي آموزشی ارتش در جغرافیایی پادگان
نقاط مختلف کشور  مقوم امنیت ملی و در 

هاي جغرافیایی راستاي مدرنیزه کردن بخش
هاي آموزش. 6تلف کشور است؛ مخ

کار تخصصی سربازان در ارتش ناظر بر تقسیم
و تخصصی شدن امور در نهاد ارتش است و 

هاي تخصصی شدن امور یکی از ویژگی
وحدت . 7دولت و ملت مدرن است؛ 
هاي سربازي فرماندهی و انضباط جمعی یکان

کند و روح انسجام اجتماعی را تقویت می
ز لوازم تحقق پدیده ملت انسجام اجتماعی ا

آموزش سربازي هنجارسازي . 8است؛ 
نماید و هنجار مشترك مشترك سازمانی می

.از ابعاد تعریف ملت مدرن است

ارتش مدرسه ملت- 
زبان مشترك آموزشی- 
زبان مشترك تخصصی- 

زبان مشترك معنایی و فرهنگی- 
تربیت ملی جوانان- 

پذیري سربازيجامعه- 
در سیاست وحدت رویه - 

آموزشی
آموزش موسیقی ملی- 

ست
سیا

گی
زند

ک 
 سب

اي
ه

زندگی در شرایط سخت،انضباط و . 1
شناسی، پایبندي به شرافت سربازي، وقت

ایجاد روحیه مشارکتی، درونی کردن ارزش و 
انگیزه پاسداري از وطن و همچنین آموزش 

هاي سبک سبک زندگی از اجزا سیاست
اجراي مناسک . 2زي است؛ زندگی سربا

زندگی سربازي مانند احترام به پرچم ملی و 
اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه، و اجراي 
دقیق برنامه سین در راستاي سیاست سبک 

همه اجزا مناسک و . 3گردد؛ زندگی اجرا می

سبک زندگی پادگانی- 
واره سربازيعادت- 

سرمایه نمادین- 
سان نظامیلباس هم- 

ارتباطات زبانی سربازي- 
ربازيعالئم س- 

آموزش نظم و انضباط - 
اجتماعی

تثبیت رفتار استاندارد- 
نظم ذهنی- 
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سبک زندگی سربازي در قالب سرمایه 
تجمیع . نمادین اجتماعی قابل تعریف است

هاي جامعه همبسته و ین از ویژگیسرمایه نماد
منسجم است و جامعه همبسته نمادي از ملت 

آمیز از همزیستی مسالمت. 4یافته است؛ تحقق
اجزا اصلی تعریف مدرن ملت است، و سبک 
زندگی مشارکتی سربازي در راستاي پدیده 

ارتباطات زبانی و لباس . 5سازي است؛ ملت
سان سربازي از اجزاء سبک زندگی هم

احترام به . 6گردد؛ سربازي محسوب می
واژگان و نمادها در ارتباطات زبانی و همچنین 

کار سازمانی سربازان نشان سازماندهی تقسیم
.در بستر  دولت و ملت مدرن است

هاي اجتماعیپایبندي به ارزش- 
شناسیآموزش وقت- 

انگیزه انجام فعالیت گروهی- 
روحیه مشارکت- 

واسطه مفهوم ها بهپیوند نسل- 
ملت

درونی کردن ارزش پاسداري - 
از وطن

ست
سیا

انی
انس

ي 
یرو

ي ن
ها

ذب نیروي انسانی سرباز در گستره ملی ج. 1
براي جذب نیروي انسانی . 2گردید؛ انجام می

احوال و سرباز در گستره ملی باید نظام ثبت
ها در سراسر کشور همچنین شبکه گسترده راه

جذب نیروي . 3یافت؛ ایجاد و توسعه می
انسانی سرباز به توسعه ساختار بوروکراتیک 

ي دفاع مسلحانه از مردم برا. 4منجر گردید؛ 
همچنین . نمایندکشور آمادگی دفاع پیدا می

در قالب سازمان رزمی ارتش آمادگی الزم 
هاي تاکتیکی محوله از براي اجراي طرح

سربازان . 5نمایند؛ هاي باالتر را پیدا میرده
ضمن آموزش و عمل به انضباط سربازي از 

. 6گردند؛ روحیه سلحشوري برخوردار می
جمعی سربازي تحت آموزش و هايیگان

اي نامهفراگیري قوانین، مقررات و آیین
وانتقال سربازان نقل. 7گیرند؛ سازمانی قرار می

هاي سیاست نیروي انسانی ترین ویژگیاز مهم
هاي مختلف سربازي است، سربازان از قومیت

گرفتند؛ بنابراین تحت آموزش قرار می
ی و سیاست وحدت ملی در عین تکثر قومیت

.گرفتگویشی شکل می

هاتوسعه شبکه راه- 
توسعه بوروکراسی- 

و مقرراتقوانینفراگیري- 
نیروي انسانی براي سازيآماده–

دفاع ملی
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گذاري خدمت سربازي منجر به استخراج تبیین ابعاد سیاستصفحه قبلمطابق جدول
. باشندسازي در ایران میدیده ملتگردد که مؤثر بر پها و به همین ترتیب مفاهیمی میگزاره

.مدل مفهومی نهایی پژوهش در صفحه بعد ترسیم گردیده است

گیرينتیجه
هاي گذاري از ویژگیهاي سیاستضعف انباشت ادبیات نظري در حوزه پژوهش

سازي هاي خدمت سربازي در فرایند ملتپژوهی امروز است؛ پژوهش حاضر نقش سیاستسیاست
هاي بنیاد به تعریف ابعاد سیاستپردازي دادهران را طرح کرد، سپس بر اساس روش نظریهدر ای

هاي سبک هاي آموزشی خدمت سربازي، سیاستخدمت سربازي در سه مقوله اصلی سیاست
سپس با . هاي نیروي انسانی خدمت سربازي، مبادرت ورزیدزندگی خدمت سربازي و سیاست

اي و اسناد و مدارك موجود به خی و استفاده از ابزار مطالعات کتابخانههاي تاریگیري از فکتبهره
هاي خدمت سیاست(و مستقل ) سازي در ایرانملت(هاي متغیرهاي وابسته شناسایی شاخص

محقق با تکیه بر عقل، منطق و استدالل و با رویکرد کیفی به تبیین اثرگذاري . پردازدمی) سربازي
. پردازدمی) سازي در ایرانفرایند ملت(بر متغیر وابسته ) خدمت سربازيهايسیاست(متغیر مستقل 

اي ارگانیکی است و لذا تغییر و تحول دارد، همچنین نهاد سربازي مطابق پژوهش حاضر ملت پدیده
مثابه یک ارگانیسم زنده از ماهیت تغییرپذیري برخوردار است؛ بنابراین روند پژوهش ایضاح نیز به

سازي است و این اثرگذاري در گیري و فرایند ملتهاي خدمت سربازي بر شکلاستاثرگذاري سی
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مناسب با تغییر و تحوالت فرهنگی در یک . حال و آینده نیز ماهیت خود را حفظ خواهد کرد
زمانی در تغییرات این دو هاي خدمت سربازي نیز ضرورت دارد، ناهماجتماع ملی، تغییر در سیاست

تواند در هاي سیاستی و ملی را میهاي دولت و ملت و ناکارآمديها و شکافسستنهاد احتماالً گ
.پی داشته باشد
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