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Abstract 

Describe the utopian society is a critical look at the current state of society, 

whose designers' concern is to bring human beings to happiness. This research seeks 

to determine the conceptual framework of the utopian society and the ways to shape 

it in the intellectual system and the life of the martyrs of the holy defense. The 

research method is content analysis method. The statistical population of the 

research is a collection of written works of the martyrs of the holy defense and 

memoirs that have been quoted from them. The sampling method is purposeful. The 

validity of the measurement tool was determined using the kappa test (0.88)). The 

collected data were analyzed using MAXQDA and SPSS software. The result of the 

research showed that the main characteristic of the utopian society from the 
perspective of the martyrs is a justice-oriented and rational society. The categories 

that have been determined to achieve such a society are: Behaving as God pleases, 

institutionalization of the Qur'anic culture in society, guardianship of the 

infallibles(Prophet and Imams) and guardian of time, companionship of faith, 

science and practice, family orientation, unity and integrity, and political insight. 

And endurance against the oppressors of time. 
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 شهدای دفاع مقدسمطالعه جامعه آرمانی در سیره 
 

 پرویز صبوری کزجدکتر 

  جواد صبوری کزج
 71/71/9911 دریافت: تاریخ

 98/79/9077 پذیرش: تاریخ

 چکیده
ترسیم جامعه آرمانی، نگاهی انتقادآمیز به وضع موجود جامعه است که دغدغه طراحان آن، رساندن انسان به 

دهی به آن در منظومه  های شکلسعادت است. این پژوهش درصدد تعیین چارچوب مفهومی جامعه آرمانی و راه
فکری و سیره شهدای دفاع مقدس است. روش پژوهش، روش تحلیل محتواست. جامعه آماری پژوهش، مجموعه 

گیری هدفمند استت.   هایی است که از آنها نقل شده است. شیوه نمونه آثار مکتوب شهدای دفاع مقدس و خاطره
از شتده بتا استتفاده     آوری هتای جمتع   ( تعیین شتده استت. داده  7888) اعتبار ابزار سنجش با استفاده از آزمون کاپا

مشخّصه اصلی جامعه  که قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد مورد تجزیه و تحلیل SPSS و MAXQDAافزار  نرم
ای  هایی که برای رستیدن بته چنتین جامعته     محور و عقالنی. مقوله ای است عدالت آرمانی از دیدگاه شهدا، جامعه

پتذیری از   متخلّق شدن به خُلق خدایی، نهادینه شدن فرهنت  قترآن در جامعته، و یتت     :ند ازا عبارت ،ین شدهتعی
پتارچگی، داشتتن بصتیرت     گرایی، وحدت و یک امر زمان، همراهی ایمان، علم و عمل، خانواده  معصومین و ولیّ

 سیاسی و استقامت در برابر ستمگران زمان.
 

 .ی، شهید، منظومه فکری، سیرهجامعه آرمانها:  کلیدواژه

  

 

. :شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال دکترای جامعه نویسنده مسئول 
Saboori.p@Gmail.com 

. )دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع javadsabouri@yahoo.com 
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 مقدمه
همتواره از ستوی فالستفه یونتانی،      های آن،ترسیم جامعه آرمانی و توجه به ساختار و ویژگی

مصلحان اجتماعی، پیامبران الهی و متفکران اسالمی مورد توجه قرار گرفتته استت. بعتد از پیتروزی     

گفتمانی بود کته در   «طلبی شهادت»گیری نظام جمهوری اسالمی،  انقالب اسالمی در ایران و شکل

شتکل گرفتت. شتهدا عتامالن و کنشتگران ایتن نتوع         مقابل هژمونی نظام ستلهه و استتکبار جهتانی   

هشتت ستال عزتمندانته در     ،دن فرهن  عاشورا و خت  سترع علتوی   کرکه با نهادینه بودند گفتمان 

ها و اهداف خود را با مرگ سرع به جهان مخابره  ندیشهدند و اکربرابر امپریالیسم سکو ر مقاومت 

رمتز و راز   ای است از خداوند متعال به جاودانگی انسان؛ لذا شهادت هدیه ،کردند. از دیدگاه شهدا

هتر کتآ آن را    ،و براستاس کتالم پروردگتار در قترآن کتریم      مترگ سترع استت   در  جاودانگی،

 پیدا کند. 9«احیاء»صفت  ،برگزیند

 ،شتود  امکان کسب معرفت و کما ت انسانی محقق متی  ،که در آنای  هشهدا جامعاز دیدگاه 

شتهادت یتک ارزش وا  در مکتتب     نظر،(. از این 219: 9981 )مریجی، گذرد از مسیر شهادت می

شهدا از ایتن   مّل و تدبّر در سیرهأند. تهستد و شهدا دارای ارج و قرب با یی شو اسالم محسوب می

پردازی نکردنتد، بلکته خودشتان     نظریهشان، فق   حیث مهم است که آنان برای طرح جامعه آرمانی

 عینی از گذشت، عدالت، آزادی، پیشرفت و استقالل بودند.   ای الگوهای عملی و اسوه

فرهن  شهادت و پایمردی در تضاد  :فلسفه تاریخ همواره تقابل دو فرهن  متضاد بوده است

و زر و زور و تزویتر در مقابتل ختون و ای تار      ؛طلبتی و دنیتاگرایی   طلبتی، شتهرت   رهن  عافیتت با ف

طوری که در عصر رسانه، ایتن تقابتل نمتود بیشتتری بته ختود گرفتته استت. استتبداد و          ه پایداری. ب

تا انستان را بته    است تخریب فرهن  شرف و انسانیت برآمده صدداستعمار به مدد رسانه همواره در

طلبتتی را  آنهتتایی کتته همتتواره شتتهادت باشتتد؛لیستتم او ابتتزاری در ختتدمت نظتتام مرکانت شتتدبکبنتتد 

. کننتد  متی طلبی و یاری مظلومان تاریخ را در تضاد با حقوق بشتر خودنوشتته ختویش معنتا      خشونت

َطاُعوهُ »
َ
ْوَمُه َفأ

َ
 .(40/ زخرف)« َفاْسَتَخَفَّ ق

هتتا و ران استتالمی، کنگتترههتتای مختلتت  در شتتهرهای ایتت  در زمتتان ،بنتتا بتته اهمیتتت موضتتوع 

 

ِتُلوا ِفی سبیِل  .9
ُ
ذیَن ق ِهْم یرزقوَن َوََلَتحَسَبنَّ الَّ حیاٌء ِعنَد َربِّ

َ
مواتًا َبْل أ

َ
ِه أ  .(911/ )آل عمران اللَّ
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هتا  آنچه در برگتزاری ایتن یتادواره   . شودهایی برای تکریم از مقام شامخ شهیدان برگزار می یادواره

طورکلی انگاره ذهنی شهدا به نستل امتروز   ه ، هنجارها و بها ارزشباید مورد توجه قرارگیرد، انتقال 

 ت  بحتران هویتت   و شکاف ارزشی و بین نسلیاینکه  عالوه بر ،واسهه آن هو فردای جامعه است که ب

وجود نخواهد آمد، بلکته در میتدان جنت  نترم نیتز      ه در جامعه ب ت  های نوظهور جامعه ایرانیآسیب

ی سکو ر غترب خواهتد   ها ارزشجوان ایرانی با دست پر و با داشتن عقبه قابل اطمینان به مبارزه با 

هنی شهدا به عنوان نقشه راهتی بترای رستیدن بته     شناخت سیره عملی و جستارهای ذ ،رفت. بنابراین

عصری کته در آن   ؛ترین ضرورت در عصر دهکده جهانی و جهانی شدن است جامعه آرمانی، مهم

 هاست.  کننده میدان تضادها و تقابلو هنجارهای رقیب، تعیین ها ارزشبرتری 

 در زمینته  ،نآ مقتدس دانستتن   و وجتود دفتاعی   بتا  ،دفاع مقتدس  دوران از گذشت سه دهه با

 بته مهالعتات و   توجته  بتا  امتا  ،کارهایی صتورت پذیرفتته استت    گرچه شهدا گذاریتأثیر و جایگاه

 و مفتاهیم  این نسبی بودن رن  کم دهنده ن مربوط نشا هایپژوهش آمده، نتایج عمل به های بررسی

 (.9918است )نظری و همکاران،  زمینه این در هایینارسایی

هتا و ستیره عملتی     نوشته ها، دست نامه مذکور، این مقاله در پی مهالعه وصیتتوجّه به موارد  با

نهاست تا با تعیین مختصات های ذهنی و سیره عملی آسرداران شهدای دفاع مقدس به عنوان انگاره

شتهدا چته    :له اساستی پاستخ دهتد   ئبته ایتن مست    ،جامعه آرمانی در منظومه فکری و سیره عملی آنها

انتد  بترای تشتکیل جامعته آرمتانی      دهکتر شتان ترستیم    دهی به جامعه آرمانی شکلهایی برای مؤلفه

 هایی مورد توصیه قرار گرفته است سازوکارمدنظر شهدا، چه 
 

 ادبیات تحقیق
 پیشینه تحقیق

های ارزشمندی صورت پذیرفته است. در این نامه شهدا پژوهش در زمینه سیره شهدا و وصیت

بته صتورت مجمتل اشتاره      ت  شتهدا  نامته  وصتیت  ـ  ها از نظر موضتوعی  برخی از این پژوهش ،بخش

 د:شو  می

 نامته  وصتیت  گفتمان تحلیل» عنوان با پژوهشی 9911 سال در صبوری جواد و صبوری پرویزت 

 گفتمتانی  دالّ هشتت  ها،نامه وصیت تحلیل با. دادند انجام ،«خلخال شهرستان شهید سرداران
 :از ندا عبارت که است شده استخراج
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 ؛الهی تقرب برای آزمونی م ابه به جهاد .9

 ؛(عج)موعود مهدی ظهور برای سازیزمینه و اسالم دین داشتن نگه زنده .2

 ؛فقیه و یت از اطاعت حول وحدت .9

 ؛معنویت و عقالنیت .0

 ؛الناس حق و اهلل حق بر تأکید .4

 ؛(ع)حسین امام یاد و طلبی شهادت .1

 ؛استکبارستیزی .1

 .نظامی و فکری پایگاه عنوان به مسجد .8

شتهدای دانشتجوی دوران دفتاع     نامته  وصتیت هتای تربیتتی   کش  مبانی فلسفی آموزه»مقاله ت 

هی و زهره لتوس  محمود نظری، محمدرضا سرمدی، مهران فرج ال 9918در سال « مقدس

شتهدا در متورد    نامته  وصتیت دهتد در  عیلی به ثبت رسیده است. یافته پژوهش نشان میااسم

هتای  نامته  وصتیت کته خواننتده بتا مراجعته بته       ای پرداخته شده استت شناسی به اندازه ستیه

شهدای دانشجو تصویر روشنی از خداوند و هستی، تعلق هستی بته خداونتد و تقابتل حتق و     

شتهدای دانشتجو بته     نامته  وصتیت در  ،آورد. در عین حتال اپذیری دنیا به دست مینباطل و ف

شهدای دانشتجو در   ،شناسیدر بعد انسان. ری توجه شده استبه میزان کمت «چیستی هستی»

 های انسان از جمله آزادی، اراده، شناستاگر ظاهر شده و به ویژگی عیار ت فیلسوف تمامأهی

 متورد انتد. در  سرشت بتودن و ترکیتب جستم و روح پرداختته     پذیری، پاک بودن، مسئولیت

ی و در مرتبته بعتد کاریزمتا و در    شناسی، بیشترین استناد شهدا بترای شتناخت، وحت    شناخت

 عقل است. ،نهایت

 و ربیعی علی توس  9912 سال در «تحمیلی جن  شهدای نامه وصیت گفتمان تحلیل» مقالهت 

 رهبتری  و فقیته  و یت» ،پژوهش این نتایج اساس بر. است رسیده ثبت به تمنایی امیرحسین

 واقعته  ،«امریکتا  آن سرأ در و استکبارستتیزی » و مرکتزی  دال عنتوان  بته (« ره)خمینتی  امام

 زنتدگی  نفتی » ،«جمعته  نمتاز  و جماعتت  نماز» ،«حجاب» ،(«ع)حسین امام شهادت و کربال

 «خودشتان  شتهادت  برای گریستن جای به کربال شهدای برای گریستن به توصیه» و «دنیایی

 .هستند پیرامونی هایدال عنوان به
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 و طلبی شهادت و جهاد از شهدا هایانگیزه و علل بررسی» عنوان با تحقیقی( 9981) احمدیت 

 را «اردبیتل  استتان  شتهدای  وصتایای  استتناد  به مقدس دفاع سال هشت هایجبهه در حضور

 دختالتی  الهتی  غیتر  و شخصی هایانگیزه که دهدمی نشان تحقیق نتایج. است داده صورت

 پیتتدا حضتتور جبهتته در الهتتی انگیتتزه بتتا آنتتان و استتت نداشتتته جبهتته در شتتهدا حضتتور در

 شرعی تکلی  را میهن از عفاد و یدندورز می عشق دتشها به نهتتتاآ همه. نتتتدا هکتتترد متتتی

 رنتظاا ،ظلم از تنفر ،هیاخوالتتتتعد ،(الستتتالم علتتتیهم) رطهاا ئمها از یلگوگیرا. نستنددامی

 .ندادهبو دتشها رد مؤثر علل یگرد از طنو از عفاد و تغیر ج،فر

 نامته  وصتیت  و اردبیل استان شهدای وصایای تهبیقی بررسی» عنوان با تحقیقی( 9984) نوینت 

 پتژوهش،  هتای یافتته  استاس  بر. است داده انجام «علیه اهلل رحمت خمینی امام الهیت  سیاسی

 متورد  مفتاهیم  اهتمّ  و کننتد  متی  آغتاز  کریم قرآن از آیاتی با را خود نامه وصیت آغاز شهدا

 با ،نهایت در ، کتتتتتهدهبو اخد پیش نهتتتتتاآ ردنخو روزی و اشهد دنبو هندز آنهتتتتتا تأکید

 نیامخاطب دخو یها نامه صیتو در اشهد. سانندرمی نپایا بهرا  آن خالقیا ای توصیه

 اشهد. ندادادهمی ارقر مخاطب را انیرا ملت بعد و ادهخانو ،اول جهدر در عموماً و ندا شتهدا

 ردمو را آن به یپایبند و نیاد آنهتتتتتتتتتا . ندا شتهدا ینید یضافردادن  منجاا به توصیه ارههمو

 ئمها به توسل و ییراعاشو فرهن  یشتتتتتتتتاننامهها صیتو در اشهد .نددادمی ارقر نکوهش

 .دانندمی هارکا سرلوحه را رطهاا

 آمتوز   دانتش  شتهدای  نامته  وصتیت  محتتوای  تحلیتل » عنتوان  بتا  تحقیقی( 9980) برده ترکمنت 

 کته  دهد می نشان شهدا نامه وصیت محتوای تحلیل نتایج. است داده انجام «نیشابور شهرستان

 بتا  تتوان  متی . استت  فقیته  و یتت  اصل از چرا و چون بی پیروی همانا شهدا وصایای از یکی

. برد بین از نیز را دشمنان هدف و توطئه این انقالب، معظم رهبر ،مسلمین امر ولی از پیروی

 بدانتد بایتد   انستان  .است «اسالماز  حمایت و شناخت» عزیزمان شهدایهای  توصیه دیگر از

 چته  آختر  و چیستت  زنتدگی  از هتدفش  و رود متی  کجا به واست  آمده دنیا به چه برایکه 

 .شد خواهد

 در( 9919) اردبیتل  استتان  شهید بنیاد و اردبیل پزشکی علوم دانشگاه ای ارگران و شاهد ستادت 

 هتای  انگیتزه  و علتل  بررسی به ،استان این شهدای نامه وصیت 100 تحلیل با و سال پنج طول
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. پرداختنتد  مقتدس  دفتاع  ستال  هشتت  هتای  جبهه در حضور و طلبی شهادت و جهاد از شهدا

 حتدود  بتا  «)ره(امتام  حضترت  بته  عشتق  و استالم  از دفتاع » کته  داد نشتان  آمده دست به نتایج

 آیتات  از الگتوگیری » ،«شهادت به عشق» ،«خدا رضای» و حضور انگیزه بیشترین درصد17

 و «رزمتان  هتم  و شتهدا  ستایر  راه ادامته » ،(«ع)حسین امام به عشق» ،«تکلی  احساس» ،«قران

 ائمته  از الگتوگیری . »بتود  هشتتم  تتا  ستوم  هتای  رده در درصد 47 از بیش با «جهاد به عشق»

 آزادی» ،«وطن از دفاع و غیرت» ،«فرج انتظار» ،«ظلم از تنفر» ،«خواهی عدالت» ،(«ع)اطهار

 تستکین  و آرامتش » ،«یتار  دیتدار  بته  عشتق » ،«صتدام  بته  ضربه» ،«راه بودن حق» ،«کربال راه

 .است شده عنوان طلبی شهادت علل «قدس آزادی» و «ملت آرامش» ،«شهدا خانواده

بته طتورکلی    ستت، شهدا نامته  وصیتسیره و  بارهاین پژوهش هرچند از نظر موضوعی که در 

بوده که  «سیره شهدا دره آرمانی جامع»با موارد با  دارد، نوآوری پژوهش در زمینه  زیادیشباهت 

 پژوهش و تحقیقی جدا و مستقل صورت نپذیرفته است. ،در این خصوص

 

 مبانی نظری
ترین مفاهیم مورد تأکید در اسالم و یکتی   ای ار و ازخودگذشتگی در راه خدا یکی از اساسی

معنتتای از . ای تتار کتته بتته  رود بتته شتتمار متتی اجتمتتاعی  یدارتتترین اصتتول عرفتتی در بقتتا   از ریشتته

 «گذشت از خود به نفع دیگران»ترجیح و برتری است، در اخالق اسالمی به معنای  ،خودگذشتگی

است و اینکه در چیزهایی که خود به آن نیازمندیم، دیگران را بتر ختود تترجیح دهتیم. در آیتات،      

ائمته  و شتده  ات مهترح  رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار، ترویج فرهن  ای ار به کترّ  ةاحادیث و سیر

 أَنْفُسِتهمم    عَلت   یُؤْثِرُونَ وَ»فرماید: اند. خداوند متعال می قدم بوده اطهار و رهبران دینی نیز در آن پیش

دهنتد دیگتران را بتر خودشتان،      کنند و ترجیح متی  ( و آنان ای ار می1/حشر«)خَصاصَةٌ بمهمم  کانَ لَو  وَ

 (.99: 9981ه،خوا گرچه خود آنها محتاج باشند )زاهد بابالن و خالق

همچنین نوع راه  ؛سیر یعنی حرکت، رفتن، راه رفتن .است« سیر»زبان عربی از ماده  در «سیره»

شتهید  (. 9987)عمیتد،   کنتد است و در زبتان عربتی، د لتت بتر نتوع متی      « فِعله»رفتن. سیره بر وزن 

 .تن، راه رفتتن یعنتی حرکتت، رفت   « ستیر »است. « سِیر»نویسد: سیره در زبان عربی از ماده مههری می

 و ستبک رفتتار   ، استلوب ولتی ستیره یعنتی نتوع     ؛رفتار و سیر یعنی رفتن .یعنی نوع راه رفتن« سیره»
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مههری بیان کردند: همان نوع، ستبک و متتد   شهید طور که استاد سیره همان. (01: 9987)مههری، 

یعنی ستبک رهبتری و هتدایت جامعته بته استلوب و        ،. لذا سیره شهدارهبری و هدایت جامعه است

شناستی استت.   شناسی و هستیهای معرفت برآمده از بنیان ،سبک رفتاری شهدا. سیره شهدا در واقع

مشتخ    شتان  ها و رفتارهای عینتی  نامه ها، وصیت ها، نامه نوشته قالب دست های ذهنی آنها درانگاره

  شود.می

بلکته آنتان ختود را در قبتال      ،ها و جامعته نیستتند   نگران انسانشهدا تنها در دوران حیات خود 

هتای ختود را کته از سرشتت و      ها و دلواپسی دانند. لذا دغدغه های آینده نیز متعهد و مسئول می نسل

 «نامته  وصتیت » در قالب ،های ناب است و سرشار از آموزه شان سرچشمه گرفته نهاد پاک و آسمانی

در دنیای مادی، مانعی برای روشتنگری، امتر بته معتروف و نهتی از منکتر        ند تا فقدانشانا هابراز کرد

ذخایر ارزشمند و چشمه جوشان و چترا  هتدایتی استت بترای رستیدن بته       شهدا،  نامه وصیت نباشد.

انتدازی بته آینتده استت کته توست  فیلستوفان،         جامعه آرمانی آنان. جامعته آرمتانی، بیتنش و چشتم    

اندازهای  ها و چشم شود. از این میان، دیدگاهکنندگان ترسیم می نویسندگان، دانشمندان و حکومت

هتای وا ی انستانی کوشتاتر     و آرمتان  هتا  ارزشدلسوزی و پایبندی به  ،کسانی که از حیث صداقت

قابتل تأمتل    ،اند همه وجود مادی خویش را برای تحقق آینده مهلوب فتدا کننتد   بوده و حاضر شده

« شتهادت » و « هجترت »و « قیتام » ؛ زیترا های شهدا توجه شود شایسته است به توصیه ،رو است. ازاین

حکومت بتر متدار    ،جوی موقعیتی است که در آنو بر تغییر وضع موجود جامعه و جستمبتنی همه 

 عدالت است. 

نق  است که نه تنها ساختارش به طتور منهقتی، مستتحکم     آل و بیشهر، کشوری ایدهآرمان

: 9111بخشتد )فترای،   ن خود آزادی و خوشتبختی متی  اآنجا که امکان دارد، به ساکن است، بلکه تا

(. شتهید مههتری در   970: 9118شهر جایی است منهبق بر کمال معنوی انسان )شکالر، (. آرمان99

تتدریج بیشتتر   بته  در طول تاریخ گذشته و آینتده، نبردهتای انستان    »نویسد: ترسیم جامعه آرمانی می

ی انستانی بته مراحتل    ها ارزشکند و انسان تدریجاً از لحاظ مسلکی پیدا کرده و می جنبه عقیدتی و

شود تا آنجا که در نهایت امر، تر میکمال خود، یعنی مرحله انسان آرمانی و جامعة آرمانی نزدیک

ی انسانی کته در تعبیترات استالمی از آن بته حکومتت      ها ارزشحکومت و عدالت، یعنی حکومت 
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مآبانتته و  استت، مستتقر ختتواه شتد و از حکومتت نیروهتای باطتل و حیتوان        ر شتده تعبیت  )عج(مهتدی 

 .(91: 9911)مههری،  خودخواهانه و خودگرایانه اثری نخواهد ماند

اش  نامته  است که نظتام ای  هدفاع مقدس، جامع یشهدا شهرمآرمان توان گفتبا این توضیح می

طلبتی، بست  عتدالت و     جویی، حتق  به کمالمبتنی بر توحید و عدالت است و مردمانش همواره میل 

ستازی   زمینهمسیر را در ای  هی توحیدی دارند. امام خمینی)ره( رسیدن به چنین جامعها ارزشاحیای 

و  کننتتد متتیبتترای برقتتراری حکومتتت بتتزرگ صتتالحین و ظهتتور حضتترت مهتتدی)عج( ستتفارش   

نیم. انتظار فترج، انتظتار قتدرت    ما همه انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت ک»د: نفرمای می

اسالم است و ما باید کوشش کنتیم تتا قتدرت استالم در عتالم تحقتق پیتدا کنتد و مقتدمات ظهتور           

 (.910: 9984)امام خمینی)ره(،  اهلل تهیه بشود ء شا نا

هتای ضتروری بترای     شهر شتهدا و مؤلفته   های آرماندر این پژوهش نیز با فرض اینکه ویژگی

، نامته  وصتیت در قالب  شهداها و سیره عملی  ای در ساختارهای ذهنی، توصیه عهرسیدن به چنین جام

 گیرد.مورد بررسی قرار میاین امور ، است نوشته و خاطره بیان شده دست

 

 روش پژوهش
شده  های نوشتهها و خاطرهروش پژوهش تحلیل محتواست. ابتدا با مهالعه وصایا، دست نوشته

هتا بتا تکنیتک    کدگذاری تحقیق تنظیم شد. سپآ کدهای هرکتدام از مؤلفته  از شهدا، دستورالعمل 

هتا بتا توجته بته زمینته،      مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به شیوه کیفی، هرکدام از مقولته ای  همقول

هتا و  نوشتته  طتوری کته وصتایا، دستت    ه بت  ؛آماری پتژوهش، هدفمنتد استت   گیری  تحلیل شد. نمونه

پنج نفتر از شتهدای شتاخ  شهرستتان خلختال در هشتت ستال دفتاع          شده توس  های نوشته خاطره

نتد از: شتهیدعمران پستتی،    ا عبتارت  ،مقدس انتخاب شد. آثار شهدایی که مورد تحلیل قرار گرفتت 

رکتابعلی نظترزاده و شتهیدقنبر ابراهیمتی. روش       شهیدخدمتعلی رجبی، شهیدشهرام جعفتری، شتهید  

زار پژوهش با سنجش میزان توافق بتین دو داور بتا استتفاده    هدفمند است. اعتبار ابگیری  تعیین نمونه

دهد ابزار ستنجش از  شد که نشان می «درصد 88/7»میزان کاپا بین دو داور  .از آماره کاپا تعیین شد

متورد   MAXQDAو  SPSSافتزار   هتای پتژوهش بته وستیله نترم     اعتبار با یی برخوردار استت. داده 

 قرار گرفت.بررسی 
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 شهای پژوه یافته
به منظور روشن شدن چارچوب جامعه آرمانی شتهدا، مجموعته آثتار مکتتوب آنهتا )وصتایا،       

کتد در ایتن آثتار     40 شده از آنها(، مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ها و خاطرات نوشته نوشته دست

شده، دو مؤلفته کلتی، جامعته     با ترکیب کدهای ثبت برای تعیین مفهوم جامعه آرمانی شناسایی شد.

 جامعه عقالنی. .2محور،  جامعه عدالت .9آرمانی مدنظر شهدا را بیان می کنند: 

طتوری کته   ه بت  ؛انتد  محور، به الگوهای نظری و عملتی پرداختته   شهدا در ترسیم جامعه عدالت

 کد مشخ  شد. 94کد و برای نشان دادن الگوهای عملی تعداد  99برای الگوی نظری تعداد 

ای است که مشخصه اصلی آن نفی تبعیض، تبرّی  جامعه محور لتعدااز دیدگاه شهدا، جامعه 

در ایتن مقالته   ضمن، در از دنیاطلبی با نهادینه کردن دستورات قرآن و قوانین اسالم در جامعه است.

ای بته گزیتده   ،شده از آثار مکتوب شهدا، به دلیل محدودیت صفحات عبارت استخراج 911از بین 

 آید. که در ادامه می از این عبارات اشاره شده است

 فستادها   جمیع منجالب از انسان نجات ...»نویسد:  اش می نامه شهیدشهرام جعفری در وصیت

 زنتدگ   سرمشتق  را قترآن  .استت  آن بته  دنکتر  عمتل  وبتا قترآن    آشنای  گرو در اخرو  و دنیو 

 «.است مسلمین زندگ  قانون چون ،دهید قرار خویش

ی در محتور  عتدالت نوشتته ختویش، عملیتاتی شتدن      شهیدخدمتعلی رجبی در بخشی از دست

( ع)علتی  راستتین  پیترو : »... کنتد  جامعه را علوی شدن و دوری از دلبستگی به پست و مقام بیان متی 

 به را ایعده «ریاست»فکر  که سوزاند... زمانیمی را عقیل دست که نیست( ع)علی این باشید... آیا

 گتول  را هتا انستان  دنیتا  کته  هنگتامی  کنتد، متی  توجیته  را وستیله  ،هدف واست  ساخته مشغول خود

 «.رساندمی هالکت به را انسان «ریاست.. ».زند می

مشخصّه دوم جامعه آرمانی شهدا، عقالنی شدن جامعه و اقدام هر عملی بتر مبنتای آگتاهی و    

انتداز   چشتم در توانتد بته وجتود آیتد.     شعور است. از دیدگاه شهدا، جامعه آرمانی منهای شعور نمی

 دهند. ارکان اساسی را تشکیل می «عقل، ایمان و عمل» ،شهدا به جامعه آرمانی

طتوری  ه بت  ؛دانند کارساز می «ایمان و عمل» با ها را همراهشهدا داشتن آگاهی و علم به پدیده

 اند.دهکرمورد به مالزمت عقل، ایمان و عمل اشاره  92در  ،که در این پژوهش

گترا و دنبتال حقیقتت     طلتب و واقعیتت   ا موجتودی مکلّت ، نجتات   شهیدعمران پستی انستان ر 
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 آن اگتر  خصتوص بته   ؛طلبتد متی  را حقیقت و حق او گراست... واقعیت انسان .. و.» :کند تعری  می

 ،کنتد نمتی  انتخاب را فرار او بکند... تهدید را او نجات و باشد گره خورده او سرنوشت به واقعیت،

 بتر  زدننیز  و مین میادین و هاکمین این دام به خویش انداختن گرو در را خود حقیقی نجات چون

 :کنتد  متی  بیتان  انستان  حقیقتی  شتناخت  در ایشتان « بینتد. متی  دشتمن  دفتاعی  خت   و هتا پایگاه قلب
 هستتی  عالم از واقعیتی با مهابق و درست علم مگر ،کرد نخواهد درک را حقیقی نجات کآ هیچ»

 و دل باشد... تتا  کرده کسبرا  آن بر حاکم حقیقی عمومی قوانین و آن معاد و أمبد و آن حقایق و

 از معتاد  نیستت... در  ستتوده  علتم  ،علتم  آن و شده دریافت آن ،دونش عقلی های دریافت تسلیم جان،

 «.شد خواهد الؤس شما «اندیشیدن قدرت» و «عقل» بزرگ نعمت این

 فتراوان  ،9941 و 41 هتای  در سال ایشان»پژوهی شهیدعمران پستی آمده است:  در سرگذشت

 «.داشت مهالعه به شدیدی عالقه و کردمی مهالعه ساعت 27 حداقل شاید یعنی ،کردمی مهالعه

نظر  های جامعه آرمانی ازهای خدایی، یکی دیگر از ویژگیخداگونه شدن و داشتن خصلت

خلقتت   از هتدف »...  کنتد:  اش بیتان متی   نامته  جعفتری در فترازی از وصتیت     شهداست. شهیدشتهرام 

 «.است شدن خداگونه و انسانیّت اوج به رسیدن فق  و فق  ها انسان

انتد کته بتا    دهکرهایی را تعیین شهری، در آثار خویش مؤلفه شهدا برای رسیدن به چنین آرمان

پذیرد. با بررسی آثتار شتهدا و    آل تحقق می ایده ای مهلوب و جامعه ای نیل به آینده ،آگاهی از آنها

هتای  بتار بته مقولته    991شتهدا   کته  ترکیب کدهای دستورالعمل پژوهش مشتخ  شتد   و با احصاء

عوامتل   .9شتد:  شاخ که با تقلیل کدها، سه مؤلفه اساسی اند  هرسیدن به جامعه آرمانی تأکید داشت

عوامتل  »عوامل فرهنگتی نیتز بتا ترکیتب دو مقولته       .عوامل فرهنگی .9، عوامل اجتماعی .2، سیاسی

 مورد بررسی قرار گرفت. «اخالقی عوامل»و  «اعتقادی

محتور و عقالنتی( بته آنهتا      )عتدالت  های سیاسی که شهدا برای رسیدن به جامعه آرمانیمقوله

هتای  ند از: تبعیت از رهبری، توجّه به اصل و یت فقیته، حضتور در صتحنه   ا عبارت ،ندا هتأکید داشت

 اتّحاد و انسجام ملّی. و انقالب، داشتن بصیرت سیاسی، پاسداشت حرمت شهید

اش بترای رستیدن بته جامعته آرمتانی و نجتات حقیقتی انستان بیتان           نامه شهید پستی در وصیت

 مقابلته بتا او   در پشتت  در پشتت  ولو جهانیان ،نشوید جدا (الفداء روحی له) خمینی امام از» :کند می

 داشته دوست را خدا ،بپذیرد ار و یتش و بدارد دوست را او که برخیزند. هر او با ستیز به و بایستند
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 ایتن  بتر  کتآ  هتر  ؛غریتق  چون ماها و است نجات کشتی چون او است... پذیرفته را الهی و یت و

 «.گرددمی هالک ،دکن پشت بدان کآ هر و یابدمی نجات ،برد پناه کشتی

 را امتام  و... بپرهیزید اختالفات از»نویسد:  نامه خویش می شهید رجبی نیز در فرازی از وصیت

 درونتی  و بیرونی مزدوران شوم هاینغمه است... به فالح و نجات سوی به همه رهبر که نسازید رها
 نترود،  یادتتان  پیتروزی  آمریکاستت. رمتز   بتزرگ  شتیهان  :فرمتود  امتام  که فراندهید گوش استعمار

 هم در و لرزاند را و سفید سرع سبز، های کاع توانمی وحدت حفظ با کنید که حفظ را «وحدت»

 ،داریتم  هرچه ما که بگذارید شهدا احترام خانواده است. به نزدیک یینها پیروزی وعده که ریخت

 «.داریم اینها از

داند و تلویحاً شرکت مردم  شهید جعفری حضور در انتخابات را رمز ماندگاری نظام الهی می
 انتختاب  در کته  ستازید  آگتاه  را یکتای  آقا حاج»... کند: در انتخابات را وظیفه آحاد جامعه بیان می

 «دهم. م  ) ( به را خودم رأ  ،مجلآ نماینده

و  دانتد  متی شهیدقنبر ابراهیمی رمز پیروزی اسالم و نجات بشریّت را در اطاعتت از ولتی فقیته    

 گتتوش بشتتریّت منجتتی و استتالم ستتتون ایتتن امّتتت، امتتام هتتایگفتتته بتته»کنتتد:  ستتفارش متتی 

 «.فرادهید
است.  «مؤلفه اجتماعی»مؤلفه اساسی دوم در راهبری به سوی جامعه آرمانی از دیدگاه شهدا، 

آشیل جامعه و رکن اساسی آن توجه جدی دارنتد. لتزوم احتترام بته      شهدا به خانواده به عنوان پاشنه

طلبتی از زحمتات آنهتتا    یتت لحال و ترهتای ختانواده، توصتیه بته نگهداشتتت حرمتت والتدین       بتزرگ 

مردان تاریخ نمود دارد. همچنین داشتن نظتم در امتور و    هایی است که در آثار این بزرگکلیدواژه

 اند.آل برای آیندگان داشته ایده ای داشتن جامعه ا هدفهایی است که بحضور در مساجد از توصیه
داشتن نظم و لزوم اتحاد اجتماعی و دوری از تفرقته   ،اش نامه وصیتشهید رجبی در بخشی از 

 پتیش  در را تقتوا  و کارهتا  در نظم که تقاضامندم خاضعانه» نویسد:دهد و می قرار می تأکیدرا مورد 

 «.است دشمن سالح ترین بزرگ تفرقه که بپرهیزید تفرقه گیرید... از

 پتدر  کته   ای» کنتد: گونه بیان متی  طلبی این احترام به والدین را با رضایت لزوم شهید ابراهیمی

 ی؛کترد  آگتاهم  و گذاشتته  درس بته  جبینتت  عرق و کارگری با مشکل و هزاران و بیچارگی با مرا
 «.کنید حالل مرا تپد... می برایم قلبت همیشه که دلسوز مادر ای و ؛خداست پیش در اجرت

عوامل اعتقادی و اخالقی( مؤلفته مهمتی استت کته بترای رستیدن بته        مجموع ) عامل فرهنگی
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بتار تکترار شتده استت. در آثتار مکتتوب و ستیره عملتی شتهدا،           10در آثار شتهدا   ،جامعه آرمانی

طلبتی، توجته بته احکتام      طلبی، شتهادت  ل اخالقی، خداشناسی، آخرتیخودشناسی و توجه به فضا

و عقالنتی را   محتور  عتدالت هایی هستند که جامعه از مقولهالسالم(  توسل به ائمه اطهار)علیهم و دین

 دهند.شکل می

 موجب رکابعلی نیک اخالق»پژوهی شهید رکابعلی نظرزاده چنین آمده است:  در سرگذشت

 یتک  را او مدرسه آموزان دانش اک ر که طوری به ؛دشون جمع برش و دور زیادی دوستان بود شده

 اختالق تتأثیر   تحتت  نیتز  مدرسته  در شتاغل  دبیتران  حتتی  و دانستندمی خویش برای اخالقی الگوی

پنتاه   بته تتو    بارختدایا »نویستد:   اش متی  نامه وصیتایشان در فرازی از « .بودند گرفته او قرار پسندیده

 برم از نفسی که سیر نشود، از دلی که نهراسد و عملی که بهره ندهد و نمازی کته فتراز نگیترد و    می

 «.دعایی که شنیده نشود

 محکتم  را همّتت  کمتر   عزیتزان  ای پتآ »نویسد: اش می نامه وصیتشهید پستی، در بخشی از 

 را واقعیتاتی  چته  کته  ببینیتد  و بسنجید را خود و کرده ارزیابی را زندگی و بزنید با  آستین و ببندید

 پتاک  را هایتان است... حساب نشسته شما کمین در مرگ که شوید بیدار  خفتگان .. ای.دارید باور

 و عتالم  احسن نظام به اعتقاد و رضایت و بالیا بر صبر با کنید... سبک توبه با را گناه کنید... بارهای

 «.رسیدمهلق می کمال به ،تقرب

 همتدیگر  درباره تجسآ و زدن تهمت از»نویسد: اش مینامه وصیتشهید رجبی در فرازی از 

اش  نوشتته  ایشان در دست« ندارد. دوست را زنندگان تهمت و کنندگان تجسآ خداوند که بپرهیزید

 جتوی استتقالل و آزادی در مکتتب استالم، غلبته بتر نفتآ امتاره و        و لزوم رعایت حجتاب، جستت  

 غالتب  ام نفتآ امّتاره   ایتن  بتر  که کن کمکم خدایا» :کندهای فرهنگی بیان میطلبی را از مؤلفه حق

 «.مشو

ه بت »کنتد:  طلبی از آنان چنین بیان متی  عتالسالم( و شفا )علیهم در توسل به ائمه جعفری شهید

 بته حتق   تعتال   و تبتارک  خداونتد  از و دیت خوانب عاشتورا  زیارت السالم( )علیه حسین مظلوم امام یاد

 «.دکن شفاعتمان السالم( )علیه اباعبداهلل حضرت که باشد ؛یدکن مغفرت طلب برایم( ع)حسین

طلبتتی و پشتتت پتتا زدن بتته   آختترتاش بتته  نامتته شتتهیدرکابعلی نظتترزاده در فتترازی از وصتتیت 

خواهد ما را فریب دهد... اما تا آخرین تتوانم   این دنیا می»نویسد:  کند و می های دنیا اشاره می جاذبه
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 ؛بگیترم  الستالم( درس  )علیته  را از خود دور سازم و از مو ی متقیان علین تالش خواهم کرد که آ

 .(2و  9)جدول  «طالقه کرد طور که ایشان دنیا را سه همان

 
 شده شهدا . آثار بررسی9جدول 

 محل شهادت محل تولد تاریخ شهادت تاریخ والدت نام و نام خانوادگی

 طالئیه پل هشجین 1/92/9912 9998 شهید عمران پستی

 جزیره مجنون هشجین 1/92/9912 9909 شهیدخدمتعلی رجبی

 کله قندی کرکزلو 99/8/9912 9902 شهیدقنبر ابراهیمی

 جزیره مجنون نوده 8/92/9912 9909 شهیدشهرام جعفری

 شلمچه منامن 20/92/9914 9900 شهیدرکابعلی نظرزاده

 
 شهدادر آثار جامعه آرمانی های ها و مقولهفراوانی مؤلفه .2جدول 

 تعداد کد های رسیدن به آنمؤلفه و جامعه آرمانی شهدا

مختصات جامعه 

 آرمانی

 محور عدالتجامعه 
 99 نظری الگوی

 94 الگوی عملی

 جامعه عقالنی
 91 معرفت و آگاهی

 92 مالزمت عقل و عمل

های رسیدن مؤلفه

 به جامعه آرمانی

 28  عوامل سیاسی

 27  عوامل اجتماعی

 عوامل فرهنگی

 21 عوامل اخالقی

عوامل 

 اعتقادی

 97 توجه به احکام دین

 1 طلبی شهادت

 94 طلبی تآخر

 91 توسل به ائمه

 90 خداشناسی
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 MAXQDAافزار  . شمای کلی پژوهش خروجی نرم9شکل 

 

 گیری نتیجه
شناستی   شناسی، معرفتت  آل از دیدگاه هر شخ  برآمده از هستی ترسیم جامعه آرمانی و ایده

شناستی شتهدا مبتنتی بتر      گونه که در این پژوهش مشخ  شتد، هستتی   شناسی اوست. همان و انسان

ی انقالب اسالمی به رهبری معمار کبیر انقالب حضترت امتام خمینتی)ره(    ها ارزشمکتب اسالم و 

محور و عقالنی کته شتهروندان آن،    ای است عدالت نداز شهدا، جامعه آرمانی جامعها است. از چشم

ایستتند و کمتال ختود را در ای تار و      پذیری از فرهن  عاشورا در مقابل ظلم تا پای جان می با جامعه

ی هتا  ارزشد. داشتن خُلق خدایی، مالزمت شور و شعور، توجه بته  نکنجو میو طلبی جست شهادت

جامعه آرمانی مدنظر شهداست. بترای رستیدن بته چنتین      اتشتن سیرت الهی، از مشخصانسانی و دا

شناسی، خداشناسی، پذیرفتن و یتت معصتومین و اولتی ا متر، حضتور       خود»های  ای، مقوله هجامع

های اجتماعی و سیاسی، توجه به خانواده، اتحاد و انسجام ملّتی، داشتتن نظتم در    مسئو نه در صحنه

با مهابقتت نتتایج ایتن پتژوهش بتا      . اند قرار گرفته تأکیددر آثار شهدا مورد  «سیاسیامور و بصیرت 

 تمنتایی  و ربیعتی بتا نتیجته پتژوهش     هتای ایتن پتژوهش    نتایج تحقیقات پیشین مشخ  شد که یافته

 سویی دارد. هم (9980) برده ترکمن و (9981) احمدی(، 9912)
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هتا و   نوشتته  ها، دستنامه آثار شهدا )وصیتدر مجموع در این پژوهش تالش شد تا با بررسی 

د یپژوهشی(، جامعه آرمانی از دیدگاه سترداران شته   شده از آنها در قالب سرگذشت خاطرات نوشته

ای  هجامعته آرمتتانی در نظتر شتتهدا، جامعتت   کتته هتای پتتژوهش نشتان داد  یج یافتتتهانتت  .مشتخ  شتتود 

هتای سیاستی، اجتمتاعی و    مؤلفته  ، توجته بته  و عقالنی است کته بترای رستیدن بته آن     محور عدالت

 گی )اخالقی و اعتقادی( ضروری است.فرهن
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