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 چکیده
 شیتشو و اضطراب احسا  خود در داشته، که یمتنوع یها شرفتیپ همه با یامروز بشر

 جوامع در حاضر عصر یها دغدغه از یکی. از سویی، است رن  در اضطراب نیا از و کند یم
هدف از این مقاله بررسی  .در صحنه زندگی فردی و اجتماعی است تیمعنو شدن رنگ کم ،یبشر

های شهدا در ارتقای معنویت در جامعه است و از نظر نوع کاربردی بوده و با روش  نقش یادمان
 های شهدا شکل کننده به یادمان راجعهافراد م تمام آن را آماری جامعة پیمایشی انجام گرفته است.

 ابزار. شدند انتخاب نمونه برای آزمودنی 663 گیری تصادفی ساده، نمونه کمک که به اند داده
 و CVR فرم از استفاده با روایی محتوایی آن که است ساخته محقن نامة پرسشها  داده گردآوری

CVI ت یید عاملی به آماری تحلیل روش ککم به ای آن روایی سازه و نظران صاحب دید از الشه 
 SPSS افزار نرم توسط ساختاری سازی معادالت مدل و اکتشافی و توصیفی آمار از استفاده با. رسید

دهند که متییر یادمان شهدا در این پژوهش در  های پژوهش نشان می یافته .پردازش شد lizrelو  20
درصد از رفتار متییر بعد  63رفتاری معنویت، درصد از رفتار متییر بعد  19مجموع توانسته است 
ها را  بینی و یا واریانس آن درصد از رفتار متییر بعد اخالقی معنویت را پیش 13اعتقادی معنویت و 
 عنوان به 0 از 08/8 ازیامت نیانگیم با بعد رفتاری ،دمنیفر آزمونبرابر با  تبیین کند. همچنین

براسا  نتای  مبنی بر اثبات  .شد ییشناساور در یادمان شهدا پذیری از حض بعد در ت ثیر نیتر مهم

 

 -  :شناسی دانشگاه امام حسین)ع( استادیار جامعهنویسنده مسئول dsr.rashidi@gmail.com 

 - )استادیار دانشگاه امام حسین)ع 

 - واحد علوم تحقیقات تهران( اسالمی دانشگاه آزاد رهنگیکارشنا  ارشد مدیریت ف( 
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رسیم که  های شهدا در ارتقای معنویت و ابعاد آن در جامعه، نخست، به این نتیجه می نقش یادمان
شده باالی پژوهش در ت یید روابط مدل مفهومی آن و ت ثیر یادمان  با توجه با ضریب تعیین تعدیل

بعد اعتقادی، بعد اخالقی و بعد رفتاری معنویت، ادبیات پژوهش به  شهدا در سه متییر وابسته
از این فضای معنوی برای پرکردن اوقات فراغت  استفادهدرستی انتخاب شده است. لذا به منظور 

های  های مذهبی در یادمان را، باید بکوشیم با تقویت برنامه زا و  های غفلت جامعه و دوری از برنامه
ابع مادی و معنوی آن، فضای عمومی جامعه را از معنویت و عطر حضور شهدا شهدا و ت مین من
 آکنده کنیم.

 

یادمان شهدا، معنویت، بعد اعتقادی معنویت، بعد اخالقی معنویت، بعد رفتاری  :ها هکلیدواژ
 معنویت.

 

 مقدمه
 فبرطـر  یبـرا هـا   انسـان  ،یمـاد  بعـد  در کـه  طور همان. هاست انسان تمام یفطر ازین تیمعنو

 در یور بهـره  بـردن  بـاال  و عـت یطب در کردن جوو جست درصدد خود یزندگ یها یازمندین کردن

 نیـ ا یارتقـا  یبـرا مـدام   ،رسانده انجام به دانش توسعه نیطر از را کار نیا و هستند آن به یابیدست

 طمنضـب  و مستمر اجتهاد و ینید تیمعنو پرتو در انسان زین یمعنو بعد در ؛کنند یم کوشش تیظرف

 .کند یم دایپ را الزم تیظرف ینید

 بـه  انسان دنیرس راه در یاساس و یا هیپا اصل کی تیمعنو اسالم، مقد  نید میتعال براسا 

 چیپ پر ریمس در دیترد یب باشد، بهره یب یمعنو هیسرما از انسان اگر. است یاخرو و یویدن یور بهره

 هـدف  کـه  یانسان تکامل به و رفت خواهد ینب از آن خطرناک و ناآشنا یها گاه نیکم و ایدن خم و

 در ،ینـ ید تیهدا بدون انسان که داشت توجه دیبا البته. دیرس نخواهد ،است انسان نشیآفر یواال

 دیـ پد تیـ محروم و تیـ مظلوم ،شـده  سـتم  و ظلـم  و طیتفر و افراط دچار ا،یدن مواهب از یور بهره

 .آورد یم

 نظـام  لیتشـک  ضـابطه  و اسا  اسالم، نیمب نید تدستورا و کتای یخدا به مانیا که جا آن از

 حفـظ  و اسـالم  یاخالقـ  اصـول  از یرویـ پ و تیمعنو به توجه بوده، رانیا یاسالم یجمهور مقد 

 .است برخوردار یا ژهیو گاهیجا از نیز انسان کرامت

 یاسـالم  انقـالب . اسـت  آن یالهـ  جنبـه  ،یاسـالم  نظام تیخصوص ترین برجسته و ترین یاصل
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 از کـرام،  یایاول و عظام یایانب دستاورد و امانت حامل خلقت، یگرانبها گوهر نیندترارجم وارث

 کفـن  گلگـون  دیشـه  هـزاران  خـون  ثمره و حاضر، قرن تا آن از پس و اسالم صدر تا خلقت یابتدا

 نظـام  اکنون هم که نیا به توجه با .دندکر ایاح را آن ،نظام نیا یپا به خود خون ختنیر با که است

 ظـاهر  بـه  و اسـتعمارگر  یکشـورها  یسـو  از گونـاگون،  لیـ دال بـه  رانیا یاسالم یجمهور مقد 

 راه نیبهتـر  رسـد  یمـ  نظر به ،است قرار گرفته نرم جنگ و یفرهنگ جانبه همه هجوم مورد قدرتمند

 .است یمعنو یبازدارندگ یراهبردها بردن کار به ها آن با ییارویرو

 

 لهئمس انیب و شرح
 همـه  بـا  یامـروز  بشر .است تیمعنو شدن رنگ کم حاضر، عصربشر در  یها دغدغه از یکی

. است رن  در آن از و کند یم شیتشو و اضطراب احسا  خود در داشته، که یمتنوع یها شرفتیپ

 بـه  یابیدسـت . کنـد  دایـ پ را آن دیـ با کـه  رددا وجود او یزندگ در یباارزش گمشده کند یم احسا 

 احسـا  . شـود  او یدرونـ  و یروحـ  آرامـش  باعـث  اسـت  ستهنتوان مصرف و تجمل رفاه، ات،یماد

 انهدام و تزلزل اجتماع، در یطبقات یها شکاف وجود وجود، فطرت با ساختارها یناهماهنگ ،ییتنها

 در و ات،یـ لَیو انـواع  بـا  یخوشگذران و تجمل ،یاجتماع یها صحنه در خشونت به توسل خانواده،

 گیهم که است تیمعنو بحران روشن ینمادها ملهج از ،یزندگ در یدیناام و یخستگ کالم کی

 و یمعنـو   خأل جز که دهد یم نشان ها لیتحل .دارد یامروز انسان یفکر و یروح تالطم از تیحکا

 و شرفتیپ چه هر که دهد یم نشان ها آمار غرب در... ستین یگرید مسئله ،یروح شدن  اشباع عدم

 اسـم  .شـود  یمـ  افـزوده  اش یروانـ  اختالالت و یعصب یها یماریب بر شود، یم شتریب بشر یماد رفاه

 (.837 :7316 ی،مطهر) تمدن یها یماریب :اند گذاشته راها  نیا

 ،نینـو  هـای  فنـاوری  و ابزار یتمام از استفاده و توان تمام با یاسالم انقالب دشمنان ،یطرف از

 ، ـار یا هیـ روح کـردن  لـزل متز ،اسـتقامت  و مـان یا قـدرت  ]ناشی از[ یها زهیانگ بردن نیب از دنبال به

 تا است یویدن بندهیفر ظواهر و تجمالت دام در افراد کردن گرفتار و اخروی زخارف به ییاعتنا بی

 شـرفته یپ مطالعـات  مرکـز  پژوهشـگران  از یکی. کند دیتهد و بیآس گرفتار را جامعه ،نیطر نیا از

 تمـام  میبگـو  بهتـر  ایـ  و ابزار هر از دهاستفا با» :دیگو یم «برن را » نام به ایلوانیپنس دانشگاه یهودی

 رفـت  بـرون  راهبرد ترین یاساس که -رانیا جوانان ةجامع در اخالق و ییگرا نید یفضا دیبا ابزارها
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 از را ینید اخالق و پاک را -است... و میتحر ،جنگ :رینظ ،متعددهای  چالش از یاسالم یجمهور

 یعلمدار« )شد خواهد رو هروب شکست با یا مهبرنا هر صورت، نیا ریغ در که کرد دور جامعه نیا

 مشـکالت  ریـ درگ مسـلمان هـای   ملـت  امـروز » :نـد یفرما یم یرهبر معظم مقام .(08 :7364 ،بیاد و

 انهیسـودجو  نگـاه  اسـت؛  یماد نگاه نش،یآفر به نگاهشان که یکسان تسلط هیناح از هستند یفراوان

 امکانـات  کـه  یتمـدن  امـروز . ]اسـت[  بردهن ییبو تیمعنو از که است یانسان کی پست نگاه است؛

 یماد نگاه نیهم. است نشیآفر عالم به یماد نگاه بر یمبتن داده، قرار مستکبران اریاخت در را ینظام

 بـه  دشمنان یها هجمه نیا (.7397 ،یرهبر معظم مقام اناتیب.« )است کرده بدبخت را ایدن که است

 جامعـه  در اتیـ معنو شدن رنگ کم و یمذهب یاباوره  یتضع هدف با گوناگون یها راه از شدت

 و هـا  نـه یگنج از یکی. توجه شود نظام ریذخا به ستیبا می آن با مقابله یبرا ،نیبنابرا. شود یم انجام

 از یبردار بهره و ارزشمند نهیگنج نیا استخراج که است «مقد  دفاع» ما کشور یمعنو یها رهیذخ

 بـه . شـود  ادشـده ی یهـا  هجمـه سـازی   یخن ـ  و جامعه رد تیمعنو سطح یارتقا موجب تواند یم آن

 اگر و کند دایپ رواج ما جامعه در شهدا نام تکرار و شهدا ادی دیبا روز به روز» :انقالب رهبر فرموده

 چگـونگی »ال اصـلی مـا   ؤسـ  ،اسـا   نیا بر «.داشت نخواهد معنا شکست جامعه نیا یبرا ،شد نیا

 است. «جامعه تیمعنو یارتقا در شهداهای  یادماننقش 

 

 اهداف تحقیق
  ؛معنویت در جامعه یشهدا در ارتقاهای  یادمانتعیین نقش 

  ؛جامعه های اعتقادی جنبه یشهدا در ارتقاهای  یادمانتعیین نقش 

  ؛اخالقی جامعههای  جنبه یشهدا در ارتقاهای  یادمانتعیین نقش 

  جامعه های رفتاری جنبه یشهدا در ارتقاهای  یادمانتعیین نقش. 

 های تحقیق فرضیه
 ؛دارندنقش  جامعه در تیمعنو یارتقا در شهداهای  یادمان 

 ؛دارندنقش جامعه  یهای اعتقاد جنبه یارتقا درشهدا های  یادمان 

 ؛دارند نقش جامعه یهای اخالق جنبه یارتقا درشهدا های  یادمان 

 جامعه دارند ی نقشهای رفتار جنبه یارتقا درشهدا های  یادمان. 
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 گرفته پیشین انجامتحقیقات 
 است:به شرب زیر  ،تحقیقاتی که با محوریت شهدا و معنویت انجام شده

 طیگمنام در محـ  یشهدا یخاکسپار یبررس»با عنوان  ی(، در پژوهش7398) یقادر میابراه. 7

 یبررسـ  هبـ  ،«انیدانشـجو  نیو شـهادت در بـ    اریفرهنگ ا  یر ترود آنت ثیر ها و  دانشگاه

هـا   گمنـام در دانشـگاه   یشـهدا  یسپار خاک نیآن از طر  یادت و تروو شه  اریفرهنگ ا

 ،حـال  نیتـرین و در عـ   هـا بـه ارائـه مناسـب     ضـرورت  صیبـا تشـخ   نیـ طر نیپرداخته تا بد

 نیو شـهادت در بـ    ـار یو اشاعه فرهنـگ ا   یترو برای شنهادهایترین راهکارها و پ یاتیعمل

 یدار یکـه اخـتالف معنـ    دهـد  ینشان مآمده  به دست  یتان .سطوب مختل  جامعه بپردازد

انـد( و   گمنام در آنها دفن شده یدر دو دانشگاه مازندران )شهدا  اریشهادت و ا همقول نیب

 اند( وجود دارد. گمنام در آنها دفن نشده ی)شهدا یواحد سار یآزاد اسالم

ــا 7366) جهــانگیر ســعیدزاده. 8 ــام (، در پژوهشــی ب ــا  بررســی شــیوه»ن  یهــای حفــظ و ارتق

معنویـت در سـپاه و    یهای حفظ و ارتقـا  تبیین و ارائه راه به« های معنویت در سپاه شاخص

مسـتقیم در افـزایش یـا کـاهش معنویـت نقـش       به طور مستقیم یـا غیر شناسایی عواملی که 

معنویـت اسـتخراج    یپرداخته است. نتیجه اینکه سه گام اساسی برای حفظ و ارتقـا  ،دارند

 ؛تقویت، تعمیـن وافـزایش معنویـت   . 8؛ شده دفاع مقد  سبحفظ دستاوردهای ک. 7 :شد

  پیشگیری از سایش و کاهش معنویت.. 3

عامـل معنویـت در میـزان    تـ ثیر  بررسی »(، در پژوهشی با عنوان 7393) محمدعلی آسودی. 3

عامل معنویت در میزان مقاومت ت ثیر با هدف شناسایی و تبیین « مقاومت رزمندگان اسالم

گیـــری فرمانـــدهان و  بـــه منظـــور بهـــره ،نـــدگان اســـالم در جنـــگو سلحشـــوری رزم

معنویت نیروهـای تحـت امـر     یفرهنگی و معنوی برای حفظ و ارتقا اندرکاران امور دست

های اخیر حزب اهلل به این نتیجه دست یافت  عامل معنویت در جنگت ثیر خود و با بررسی 

ه بـ  ،ثیرگذار معنویت در نبرد متقارن از عامل مهم و تهایی  ها نشانه که در همه این پیروزی

 تواند مورد توجه قرار بگیرد.  می ،های آینده عنوان الگویی برای جنگ

عوامل معنـوی بـر تـوان     و ت ثیر تبیین نقش» (،در پژوهشی با عنوان7367فرزندی اردکانی). 6

تقـای  عوامل مادی و معنـوی در ار  ت ثیر به مقایسه« رزمی رزمندگان اسالم در دفاع مقد 
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 :جملـه  از ،از عوامـل معنـوی  ای  و بـه نقـش مجموعـه    است توان رزمی رزمندگان پرداخته

های غیبی و... در دفاع  های اسالمی، توکل، ذکر، دعا، امداد ایمان معنوی، اعتقاد به ارزش

از عوامـل مـذکور سـه عامـل را      ،آمـده  کند و با توجه به بررسی بـه عمـل   مقد  اشاره می

 داند.  می ترثرؤم

 «یاجتمـاع  تیـ امن یدر ارتقـا  تینقش معنو»نام با  یدر پژوهش (7369) یرصادقیممحبوبه  .0

افـراد اجتمـاع دارد. روش    تیـ در ارتبـاط بـا آرامـش و امن    تیـ کوتاه به نقش معنو ینگاه

آرا و  آوری بوده که با هدف جمع یفیاز نوع توصای  کتابخانه لیتحل نیتحق نیمحقن در ا

 ،عرصـه  نیـ شـفاف در ا  یفیتوصـ  ارائـه  و لیحوزه، به تحل نیدر انظرات گوناگون مطرب 

 تیـ امن یدر ارتقـا ای  کننـده  نیـی و اخـالق نقـش تع   تیمعنو نکهیآن ا جهیپرداخته است. نت

بــه همــین منظــور در تحقیــن حاضــر، بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت   دارنــد. یاجتمــاع

کننـده   به عنوان عامل تقویـت  شهداهای  یادمانگرایی در جامعه بنا داریم که نقش  معنویت

اعتقادی، اخالقی و رفتاری را مورد ارزیابی قرار  :از قبیل ،های مختل  آن معنویت و جنبه

 دهیم. 

 ،«عوامـل و موانـع تـروی  معنویـت    »( در پژوهشـی بـا عنـوان    7361ناه )عبدالحسین خسروپ .4

طبع لان را معنـوی بـا  تـوان انسـ   آن گونه که می ،بشر دانسته یضرورنیازهای معنویت را از 

 گاه از سرشـت او جـدا   کند و هیچ را همراهی می انساندانست. این معنویت طبعی، همیشه 

تـوان توسـط عـواملی تحقـن بخشـید و       ها را می د. معنویت فردی و اجتماعی انسانشو نمی

توانـد آن را تقویـت کنـد.     زیرا معنویت حقیقتی اختیاری است که انسان مـی  ؛تقویت کرد

پـذیر اسـت و بـا عـواملی، تقویـت و بـا        ه معتقد است که معنویت، شدت و ضـع  نویسند

 د.شو ، تضعی  میدیگر عواملی

چنینی مهجور هستند. هنوز کارهـای   کارهای این ،ی دانشگاهی و پژوهشیهادر فضا مت سفانه

م از اهـیچ کـد   .ما اندک اسـت  ،خیلی پخته و علمی نداریم و تعداد کارهای پژوهشی نظیر پژوهش

شـان بـه    انـد. همـه   شهدا را در معنویت ندیـده های  ت ثیر یادمانارتباط و  شده باال، انجامهای  پژوهش

در مـا  انـد.   دیگـر مطالعـه کـرده   هـای   را جدا از هم یا در ارتباط با مقولهها  تنهایی معنویت یا یادمان

هـای   عـاد و گویـه  شهدا را در معنویت دیده و بـه خـوبی اب  های  ت ثیر یادمان، نقش و حاضرپژوهش 
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 یتـر  تر و کامل اریم کارهای علمیوادعای کار کامل نداریم و امیداما ایم.  معنویت را بررسی کرده

 باشد. داشتهعهده به نقشی در این عرصه  ،ما، هرچند اندک د و کاروانجام ش

 

 ادبیات پژوهش
 مفاهیم فیتعر
 . معنویت5

قوی و شـدید   ای که شور و جاذبه ت[]اس معنویت مجموعه صفات و اعمالی تعریف نظری: -

آورد تا او را در سیر به سوی خدای یگانه و  وجود م،ه منطقی و صحیح در انسان ب ،و در عین حال

احسـا  و گـرایش    عی(. نـو 1: 7313 ،خمینـی  امـام آوری پیش ببرد ) اعجاببه طور محبوب عالم 

ر اخالقـی، جمـال و زیبـایی، تقـد  و     علم و دانایی، خی :مانند ،ذاتی انسان نسبت به امور غیرمادی

 (.85: 7318،که وجه تمایز انسان و موجودات دیگر است )مطهری پرستش

حال و هوای الهی و معطوف به راه و یاد شهدای انقالب اسالمی است که  عملیاتی:تعریف  -

ه دسـت  نامـه شـهیدان بـ    الشـهدا و یـا بـا مطالعـه وصـیت      هها و مقبـر  افراد با حضور در مراسم یادمان

 آورند. می

 

 . یادمان1

بزرگداشـت   شـخص خـاص،    کیـ داشـت   یگرام یای برا سازه ایبنا   ادمان،ی تعریف نظری: -

از  یقسـمت  ادآوریـ مهـم اسـت و    یگـروه اجتمـاع   کی یـ که برا است ای واقعه ایمهم  دادیرو کی

 .(7366ی، حجت) آنان است یفرهنگ راثیم ای یخیخاطرات تار

ها و همه خاطرات قلمی، تصویری و  ها، آثار، تم ال ل مقبره ها، یادوارهشام تعریف عملیاتی: -

هـا   شود که بـرای آن  ها و اهداف کسانی می ای است که موجب بزرگداشت و تجدید آرمان برنامه

 شوند. ها اجرا می یادمان

 

 . یادمان شهدا3

 آثـار،  هـا،  ادوارهیـ  هـا،  مقبـره گلزارهـای شـهدا،    :شـامل  ،های شـهدا  یادمان تعریف عملیاتی: -
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 و بزرگداشـت  موجـب  کـه  سـت هـای شهدا  نامـه  ی و وصیتریتصو ،یقلم خاطرات همه وها  تم ال

 .شود می شهدا اهداف وها  آرمان دیتجد

 

 معنویت در اسالم

د، معنویت کرتوان پیدا  با توجه به مصادین و کاربرد دینی که در آثار اندیشمندان مسلمان می

 یهـا  خدای متعال از راه ایمان به خدا و جهـان غیـب، عواطـ  و انگیـزه     عبارت از نوعی ارتباط با

الهی و نیز استعانت از نیروهای غیبی بر اثر قرب الهی اسـت. آثـار عملـی ایـن ایمـان و ارتبـاط، در       

شـود کـه در قالـب اخـالق الهـی بـروز و ظهـور         بخشی به زندگی و نوع نگاه به آن دیده می جهت

 یابد. می

شـود. بـدون    از ارتباط انبیای الهی با جهـان غیـب آغـاز مـی     ،م در درجه اولمعنویت در اسال

، )ص(ها، انبیای الهی دارای معنویت باالیی بودند. قرآن کریم عـالوه بـر پیـامبر    در بین انسان ،شک

نهـا را  کنـد و سلسـله انبیـا و پیـروان آ     منان را هـم در ایمـان بـه غیـب و اهـداف آن شـریک مـی       ؤم

ویژه و منحصـر   ای وجود آمدن روحیهه این ایمان باعث ب .(068)بقره،  داند می سردمداران معنویت

که در معنویت حقیقی آنها  شود می ییدهای الهی و معجزات روشن و پیروانشان و تها  به فرد در آن

 .(65: 7361ریا،  بی )سقای داردنقش بسزایی 

ده، اضطراب را زایل کرده و حضور معنویت در متن زندگی، به زندگی انسان جهت و معنا دا

رضایتمندی وی را میسر ساخته است. معنویت برخالف تصور بعضی، هـم تجلیـات درونـی دارد و    

م است و أثیرات بیرونی. معنویت در بعد درونی با مراقبه، مکاشفه، محاسبه و سیر و سلوک تو هم ت

خلوص باطن و تکامـل روحـی،    کند. این ها مهیا می زمینه را برای سفر آسمانی و قدسی شدن انسان

گذارد و انسان معنوی را از زورگویی، تجاوز، ظلـم و پلشـتی    ر روابط اجتماعی هم اثر مستقیم میب

 .(77: 7367دارد )زمانی،  باز می

حصول معنویت گاهی برای رسیدن به مقاصد دنیوی و گـاهی بـه منظـور رسـیدن بـه پـاداش       

برای رسیدن به بهشت،  ،شود ی در قیامت محاسبه میهر عمل خیر و شرجا که  ؛ از آناخروی است

روند. اما سرانجام حصول معنویـت بـرای رسـیدن بـه جایگـاه واقعـی و کمـال         به سراه معنویت می

حقیقی انسانی و کرامت نفس انسانی است. معنویات عاملی برای نیل انسان بـه مقـام خلیفـه اللهـی،     
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در دیـدگاه اسـالم،    ،خالقین است. بـه همـین منظـور   حامل امانت الهی بودن و الزمه تحقن احسن ال

إِبْـرَاهِیمَ مَلَکُـوتَ السَـماوَاتِ      وَکَـذلِکَ نُـرِی  : »رسد جایگاه و اهمیت معنویت به اوج مرتبه خود می

(  )ع ابـراهیم   را بـه   ها و زمین آسمان  ، ملکوت و این چنین ؛(10:  )انعام وَلِیکُونَ مِنَ الْمْوقِنِینَ وَالْ َرْضِ

 «باشد.  یقین  اهل  تا در زمره  نمایاندیم

 طلب و آرام شدن قلب مضطرب. نهایت معنویت یعنی سیراب شدن جان بی
 

 نظران صاحب دگاهید از تیمعنو

 . معنویت از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره(5

از صفات و اعمالی ای  معنویت مجموعه»فرمایند:  معنویت می بارهدر)ره( حضرت امام خمینی

آورد  قوی و شدید و در عین حال صحیح را در انسان به وجود مـی  ای شور و جاذبه ،ت که حالاس

اعجاب آوری، بسته به شدت و ضع  به طور تا او را در سیر به سوی خدای یگانه و محبوب عالم، 

اساسی در معنویـت، توجـه بـه خـدا و      و تحقن یابد. وجه غالب ،سرعت و میزان قرب الی اهلل و آن

هم در نیت و هم در عمل، خـدا را حاضـر و نـاظر دانسـتن، معنویـت       .عمل برای اوست دادن مانجا

گونـه   صورت معنوی انجام دهد، چرا اینه اش را ب تواند کارهای عادی وقتی انسان می است. اصوال 

)امـام خمینـی، صـحیفه امـام     « عمل نکند؟ یعنی، چرا در کارها خدا را حاضـر و نـاظر قـرار ندهـد؟    

 .(1 :7316، 74، جلد خمینی

 

 العالی( . معنویت از دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله1

کنـد و بـدون اعتقـاد بـه      معنویت با وجود خـدا معنـا پیـدا مـی     ،در دیدگاه مقام معظم رهبری

خداونـد   محوری اسـت و ایمـان بـه   معناست. پس شاخص معنویت، خدا بی خداوند متعال، معنویت

 های آموزشی مد نظر قرار گیرد. به عنوان بحث محوری در برنامه یدمتعال و ارتباط با او با

آگاهی، که هـر   دوم، معرفت واول،  :داند رهبر معظم انقالب معنویت را بر دو پایه استوار می

البته ایـن هـم ) بنیـه    »فرمایند:  خود را در معنویت انسان دارند. ایشان میت ثیر یک از آنها جایگاه و 

ها  استوار است: یکی معرفت و یکی هم ایمان. معرفت، با ایمان فرق دارد. بعضی معنوی( بر دو پایه

اما ایمان درست و حسابی ندارند. ایمان بدون معرفت هم برای شما کافی نیست.  ،معرفت هم دارند
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اما برای  ،ممکن است برای یک آدم خیلی عامی دورافتاده، کافی باشد و او را به بهشت هم برساند

 .(7349داران( نه )بیانات رهبر معظم انقالب، شما )پاس

ن سپاه، معنویـت را، آن حالـت درونـی و بـاطنی انسـان      مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوال

و  شود هر کاری را با قصد قرب الهی و کسـب رضـای خداونـد انجـام دهـد      دانند که باعث می می

ا بـا خـدای متعـال، هـدف را خـدا قـرار دادن،       هـ  معنویت، راز و نیاز با خدا، ارتباط دل» فرمایند: می

هاسـت کـه یـک     کـردن، ایـن  نفریب ظواهر را نخوردن، دلبستگی به زیور دنیا و زخارف دنیا پیـدا  

کم من فئه قلیله غلبـت فئـه ک یـره    »: آورد؛ آن وقت منه را به وجود میؤمن و یک فئه مؤمجموعه م

زیادها را در مقابل خودتان مجبور به هزیمت  ،نویکم هم که باشید، با داشتن آن جنبه مع ؛«باذن اهلل

 .(7315)بیانات رهبر معظم انقالب،  «کنید می

 

 . معنویت از دیدگاه شهید مطهری 3

حرف نخسـت را   ،های دینی در آن فرما باشد، ارزش معنوی حکم که در آن روحیهای  جامعه

ادی در میـان افـراد و در تعامـل بـا     روحیه معنوی در جامعه، آثار مهـم و زیـ   ،زند. به طور طبیعی می

زیـرا  هاست،  نویت در جامعه، کم شدن میزان جرایم و بزهاز آثار وجود مع یکدیگر خواهد داشت.

م کاسته خواهـد شـد. مقـام معظـم رهبـری نیـز در       یجایی که خدا حاکم باشد، از میزان گناه و جرا

معنویـت، در   دربـاره ین سـخنان ایشـان   بیشترچنانکه  ؛اند بیانات خویش به آثار معنویت اشاره کرده

 فرمایند: با اهمیت آن است. ایشان در دیدار با اقشار گوناگون مردم می ارتباط

بدانید که تا امروز ملت ایران هر توفیقی پیـدا کـرده اسـت، بـه برکـت تکیـه بـر         ،عزیزان من»

ایـران باشـند، در    معنویات آن را به دست آورده است. کسانی که از لحاظ مادیات جلوتر از ملـت 

ایـن گونـه    ،هـای دیگـر   هـای کشـور   های دیگـر و جـوان   دنیا هستند؛ اما آنها نتوانستند بر روی ملت

تاثیرات شگرفی را باقی بگذارند که ملت ایران با انقـالب خـود، حرکـت خـود، بـا امـام خـود، بـا         

ای دیگـر و بـر   هـ  ثیرات را گذاشت. شما بر روی ملت های خود، آن ت مجاهدات خود و با شهادت

روی جریان عادی بسیاری از کشورهای جهان، اثر بسیار عمیقی گذاشتید. این بـه برکـت معنویـت    

پایان  بود. این معنویت را باید روز به روز زیاد کرد. عزت ملت ایران، سربلندی ملت ایران و امید بی

تـر و   ط روزافزون، درخشانملت ایران، به برکت اتکا و امیدواری به خداوندگار است و این با ارتبا



 جامعه در تیمعنو یارتقا در شهدا یها ادمانی نقش

517 

هلل در ایـن زمـان منبـع    کنیم جوانان ما که بـه حمـد    کید میشود. این که ما این اندازه ت تر می متجلی

به  ،سبت به گذشتهنبا این که امروز وضع جوانان  –بیشتر به در خانه خدا بروند  اند، صفا و نورانیت

به خاطر این است کـه   –مضاعفی دارند  طور کلی دگرگون شده است و امروز نورانیت و معنویت

تر خواهد  های ما روشن تر کنیم، توفیقات و هدایت الهی بیشتر و دل هر چه رابطه با خدا را مستحکم

 (.7/7/7311 )بیانات مقام معظم رهبری، پیام ح ،« شد

 

 نظران دیگر . معنویت از دیدگاه صاحب4

 از ثر مت دولت که است معتقد یمحور تیمعنو هینظر یمبان در نیتحق و بحث در خلدون ابن

 سـاکنان  و دولـت  یاعضـا . اسـت  جامعـه  بر حاکم ینید و یاقتصاد ،یشناس روان ،یاجتماع طیشرا

 ،خلـدون  ابـن  دگاهیـ د از. شـوند  یمـ  زیمتمـا  یعـال  یمعنـو  هیروح و ییتوانا ،شجاعت به نینش هیباد

 استوار یسند و دهکر عمل ولتد قدرت مانند که یروح ؛است نامنسجم یاجتماع نیتکو تیمعنو

 «تیعصـب » نـام  به خود یدیکل واژه از یاسیس و یاجتماع ریتفس در خلدون ابن. است آن زعامت بر

 در آن یمعنـو  یرویـ ن. اسـت  آن یمـاد  قدرت کنار در یمعنو یروین تیعصب که است باور نیا بر

 یمـذهب  ینهـاد  راه آن از هکـ  است حن یها دعوت از یدعوت با مالزم ای و نید با همراه زمان، نیا

 یرویـ ن بـر  یبرتـر  دربردارنـده  ،دهیـ انجام یحکمرانـ  بـه  تیعصب که روست نیا از. دینما یم کسب

: 7360 ،یمظـاهر ) دیبخشـ  خواهـد  یمعنـو  و یاخالق صفت تیعصب بر گمان بی نیا و است؛ یماد

78). 

 نیـ د اسـت  معتقد یو. دارد نینو جامعه با را یسازگار نیشتریب تیمعنو ،لتونیهم دگاهید از 

 آن، یهـا  تیـ فعال رایـ ز بسـت؛  کـار  بـه  روزمـره  یشیل یها نقش با تناقض هرگونه بدون توان یم را

 هنـدوها . (7365 ،ینصـرت  ینارون) است یا ژهیو اریبس یایقضا و زهایچ ها، مکان ها، زمان به محدود

 یبرا تالش. «است یداکارف و عالقه ،عشن درجه یمنتها با کار دادن انجام» تیمعنو که دارند باور

 کننـد  یمـ  واگـذار  خداونـد  به را جهینت آنها است، کار در هندوها اصل نیتر مهم ،هدف به یابیدست

 شتن،یخو به نسبت تیحساس پرورش جهت در یتالش عنوان به را تیمعنو نزیها. (0: 7996 نز،یالک)

 ازیـ ن مـورد  شـدن  انسـان  یبـرا  آنچه جهت در یکندوکاو ای خدا، و یرانسانیغ موجودات گران،ید

 .(30: 7360 رستگار،) است دانسته ،کامل تیانسان به دنیرس یبرا ییجوو جست و است
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 آثار فقدان معنویت

بسـزایی در   آثـار گونه که وجود معنویت در یک جامعه و یا حتی در وجود یک انسـان   همان

منفی خواهد ت ثیر ان اندازه زندگانی سعادتمند دنیایی و اخروی دارد، عدم وجود معنویت نیز به هم

 های انسانی است. داشت. فقدان معنویت در یک جامعه به معنای فقدان انسانیت و ارزش

به مسیحیان و مسلمانان جهـان بـه مناسـبت سـالروز مـیالد       ی خطابمقام معظم رهبری در پیام

خصوص ه عالم، بهای ستمگر  قدرت»اند:  به این مورد نیز اشاره داشته و فرموده حضرت مسیح)ع(،

زنـدگی جوامـع بشـری پـای      ازهـای واالی انسـانی    در صد سال اخیر، بر حـذف معنویـت و ارزش  

بند و باری، ویرانـی بنیـاد خـانواده،     بی گسترش فسادهای اخالقی، اعتیاد، ، بهدر نتیجه کهاند  فشرده

 لت اجتمـاعی، هـای فقیـر و غنـی، دوری روزافـزون از عـدا      رشد است مار، افزایش فاصله میان ملـت 

منجـر  جمعـی   افزارهای مرگبار و افزایش کشـتارهای دسـته   تولید جنگ اعتنایی به کرامت انسان، بی

« های دینی شـده اسـت   اعتنایی به ارزش بی است. علم نیز مانند انسان، قربانی حذف معنویت و شده

 .(77/75/7315)ع(، حضرت مسیح )بیانات مقام معظم رهبری، به مناسبت میالد

علت گمراهی و انحـراف جوامـع دینـی از مسـیر حـن را       ،سوره مریم 09آن کریم در آیه قر»

 خَلْـ ٌ  بَعْدِهِمْ مِن فَخَلَ َ فرماید: داند و می پیروی از هواهای نفسانی و دوری از یاد خدا می

نشـین اینـان شـدند کـه     سپس کسانی جا؛ غَیًا یَلْقَوْنَ فَسَوْفَ ۖ الشَهَوَاتِ وَاتَبَعْوا هَالصَلَا أَضَاعْوا

 «.دند و به زودی به گمراهی خواهند افتادشنماز را ضایع گذاشتند و پیرو شهوات 

دور شدن از  ،: یکیرود به شمار میاصلی این گمراهی و انحراف عمومی  از عواملدو عامل، 

فراموش کردن خدا و معنویت؛ حسـاب معنویـت را از زنـدگی     ؛نماز است ،ذکر خدا که مظهر آن

طلب از خدای متعال، توکل به خدا و محاسبات خدایی را از  ا کردن و توجه، ذکر، دعا، توسل،جد

ها رفتن و  هو  ها رفتن؛ دنبال رانی ؛ به دنبال شهوت«والتبعوا الشهوات» ،دوم زندگی کنار گذاشتن.

 .(83/6/7317)دیدار با فرماندهان بسی ، « طلبیدر یک جمله: دنیا

 

 تهای اهل معنوی ویژگی

معنویت باال و اهل معنا و سـیر و سـلوک روحـانی     دارایاز منظر قرآن و روایات، کسانی که 

متقین هستند. متقین همان کسـانی   وبه درجه باالی تقوای الهی رسیده و جز ،باشند، اهل ایمان بوده
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ان و رسند. معنویت، ایمـ  در پرتو همین هدایت به رستگاری می، هستند که قرآن هدایتگر آنان بوده

تقوا مراتبی دارد و هرچه انسان در مرتبه باالتر از ایمـان، تقـوا و معنویـت قـرار گیـرد، بـه خداونـد        

 هـای  هـای اهـل ایمـان و تقـوا بـه صـورت       شود. در قـرآن کـریم و روایـات، ویژگـی     میتر  نزدیک

 .(66: 7341گوناگون ذکر شده است )فرهادی، 

رفتارشـان بـر پایـه تواضـع      .8 ؛رشان درست استگفتا. 7ند از:ا ها عبارت برخی از این ویژگی

های آنها شنوای مطالبی اسـت کـه بـرای     گوش .6 ؛بندند هایشان را بر حرام الهی می چشم .3 ؛است

کننـد کـه در حالـت     ها و شرایط دشوار چنـان زنـدگی مـی    در سختی .0؛ آنها سودمند و مفید باشد

 گذرانند. روزگار می ،خوشی و آسایش

 

 ت و آثار آنکارکرد معنوی

ای  افراد سـالم و کامـل نیازمنـد جامعـه     زیرا ؛حصول معنویت گاهی برای غایات دنیوی است

ای کامل باید افراد به اخالق و معنویت مقید  برای داشتن جامعه ،متعادل، کامل و سالم اند. از طرفی

و بازتاب خاص است که هر فعلی در دنیا ارزش  بدان دلیلحصول معنویت  ،باشند. از نگاهی دیگر

سـوء   های واکنششوند تا از آثار و  ها با معنی می مخصوص خود را دارد. لذا انسان واکنشخود و 

 اعمال برحذر و منتظر اعمال م بت باشند.

هـر   نتیجـة  چـون  ؛به منظور رسیدن به پاداش اخـروی اسـت   تالش معنویات ،دیگر ینگاهدر 

کنند تا به بهشت برسند. امـا   یات را حاصل میپس معنو ،شود عمل خیر و شری در آخرت دیده می

حصول معنویت را برای رسیدن به جایگاه واقعـی و کمـال حقیقـی انسـان و کرامـت نفـس        ،برخی

اللهی، حامل امانت الهی بودن و مسجود مالئکـه   دانند. معنویات برای نیل به درجه خلیفه انسانی می

سـت در دیـدگاه متعـالی اسـالم، اعلـی مرتبـه       قرار گرفتن و احسن الخـالقین بـودن اسـت. بـدیهی ا    

آثـار وجـودی معنویـت در جامعـه اسـالمی       بـه طـور خالصـه،   معنویت همـین منظـور آخـر اسـت.     

عدالت واقعی . ایجاد 3؛ مقابله با مطامع استکباری. 8؛ به سمت کمال ها تحول انسان. 7اند از:  عبارت

 .معنویت با همراه
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 ابعاد معنویت در جامعه

ها، به سخنان  هدست آوردن این شاخصه استوار است. برای ب یهای مبانی و شاخصه معنویت بر

 :دشاز آنها موارد زیر احصاء  گیری بهرهمقام معظم رهبری و... رجوع و با 

 

 

 

 

 
 

 
 معنویت در جامعه ابعاد .5شکل 

 

 یاعتقاد بعد. 5

 و مـاده  از فراتـر  یمعـال  وجـود  به که است نیا تیمعنو یاعتقاد بعد یبررس و شناخت الزمه

 نیـ ا در ،منظـور  نیهمـ  بـه . داشت مانیا و اعتقاد باور، ،ردیگ می سرچشمه آن از تیمعنو که یمنبع

 تیمعنو یاعتقادهای  لفهؤم عنوان به ییگرا آخرت و بیغ به مانیا ،یخداباور موضوعات به بخش

 .(7397 )آخوندی، میپرداز می

 آن عـدم  و گانـه ی یخـدا  بـه  باور و مانیا را نآ عدم و تیمعنو مرز توان یم: یخداباور -

 تـا  ردیـ گ مـی  صـورت  ییهـا  تـالش  یسـت یسکوالرهـای   شیگـرا  ـریتـ ثـ تحت را یاخ گرچه. دانست

 بـدون اخـالق کـه اسـت روشـن. شـود ـ یتـرو و مـطـرب مـتـعـال یخـدا بـه اعتقاد بدون تیمعنو

 و یعلمـ  پشـتوانه  و پوشـاند  مـی  را یتنگ اریبس همحدود ،ـنیواپـسـ روز و مـتـعـال یخدا به اعـتقاد

 یمعرفـ  آن از تـر  روشن را متعال یخدا وجود اصل ـمیکـر قـرآن. ندارد ییاعتنا قابل و متقن یعمل

 یمعنـا  سرچشمه بلکه ،وجود سرچشمه تـنها نـه مـتـعـال یخـدا .کرد شک آن در بتوان که کند می

 بـه  و، (83 :حشـر ) اسـت  مقـد   اریبسـ  یعنـ ی قدو  ،متعال یخدا یاسما از یکی .هست زین عالم

 بـه  منحصـر  جهـات  تمـام  در بشـر  امور ریتدب و عالم یمعنو و یماد تحوالت همه أمبد ،علت نیهم

 ابعاد

 معنویت

 اعتقادی

 اخالقی

 رفتاری
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 یقـ یحق تیـ معنو بـه  توانـد  مـی  متعال یخدا با ارتباط یدارا و مؤمن انسان تنها کتاست وی خداوند

 .ابدی دست

 نقطـه  دو شهود و بیغ .است بیغ به مانیا ،رانزکایپره ژگ،یو نینخست: بیغ به مانیا -

 در «بیغ» رایز ؛حس یماورا ب،یغ جهان و است، محسوسات عالم شهود، عالم ؛گرندیکدی مقابل

 مـا  حـس  از محسوسـات  یمـاورا  عالم چون و است پنهان و دهیپوش که است ز یچ معن، به اصل،

 را خـدا  وسـته یپ ب،یغ عالم به راسخ اداعتق با یواقع منؤم .شود م، گفته بیغ آن به ،است دهیپوش

 جـا  هـر  شماست با او و» :ندیفرما می قرآن در خداوند. است مانیا نیبرتر نیا و بیند می خود همراه

 .(6 :دیحد) ناستیب دیکن می چه هر به خدا و دیباش که

 خدا، همچون بیغ مظاهر به اعتقاد بدون و است مسلمان کی مسلم دیعقا وجز بیغ به مانیا

 .است ناتمام و ناقصانسان  مانیا مالئک، و یوح ،یاله یاینبا

 کـس  هر و است یاله انیاد مسلم اصول از ییگرا آخرت و معاد به مانیایی: گرا آخرت -

 و اسـت  بازگشت زمان ای محل یمعن به معاد. است خارج موحدان زمره از ،باشد نداشته باور را آن

 دوبـاره  انسان رایز ؛است رفته کار به آخرت عالم یبرا م،کال و فلسفه اصطالب در ،منظور نیهم به

 یزنـدگ  و گـردد  مـی  یدگیرسـ  او حساب به و شود می زنده ،مرگ از پس و گردد یبرم یزندگ به

 .(847 :6ج ،یسجاد) کند می شروع دوزا ای بهشت در را دوباره

 

 یاخالق . بعد1

 افتـه ی دسـت  تقـوا  کـ   بـه  ،کنـد  تیرعا را یاله محرمات و واجباتای  هجامع اگر ما نظر از

 بـه  عمـل  نظـر  از را جامعـه  اتیاخالق سطح تیمعنو یارتقا پرتو در توانند می جوامع افراد اما .است

 یبرخـ  و دارد شـه یر یروح صفات در رفتارها از یبرخ. بخشند ارتقا مکروهات ترک و مستحبات

 آداب :ماننـد  کـرد،  اشـاره  اخـالق  حـوزه  در آداب مباحـث  به توان می که یاخالقهای  آموزش در

 .دارد مهم و نیدق اریبسهای  آموزهها  آن درباره نید که خوردن، غذا آداب و نظافت آداب سفر،

 و معاشـرت  حسـن  ،یرفتـار  خـوش  ،یـی رو خوش :از است عبارت خاص یمعنا به خلن حسن

 حسـن » :نـد فرمود خـاص  یمعنـا  بـه  خلن حسن انیب در )ع(صادق امام. گرانید با دهیپسند برخورد

 دارید ییرو خوش با را برادرت وسازی  زهیپاک را سخنت ،یکن نرم را برخوردت که است آن خلن
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 ،مـؤثر  چنـان  یتـ یترب مسـائل  در و اسـت  یاخالقـ  مهم اصول از یاخالق خوش ای خلن حسن .«یینما

 قـرار  دیـ ت ک مـورد  اتیـ روا و قـرآن  ینـ ید متون در وستهیپ که است ییاست نا نقش یدارا و سازنده

 .است گرفته

 گرانید امانت از مراقبت و ینگهدار و بودن نی،امیدرست یعنی یدار امانت: داری امانت -

تـ ثیر   یاجتمـاع  روابـط  میتحکـ  در و اسـت  بشـر  یاجتمـاع  یازهاین از یدار امانت .(نیمع فرهنگ)

 هجامعـ  یتعـال  و رشـد  موجـب  جامعـه  افـراد  یسـو  از آن تیرعا و اصل نیا به توجه. دارد ییبسزا

 یگرید شما از یکس اگر»: باشد امانتدار که دهد می فرمان مسلمان انسان به میکر قرآن. شد خواهد

 که خداوند از دیبا و دهد پس باز را یو امانت دیبا ،شده شمرده نیام که یکس آن دانست، نیام را

 .(863 :بقره)« کند پروا اوست، پروردگار

 «یدار مـردم » ،یمکتبـ  معاشـرت  و یلمانمسـ  اخـالق هـای   ضـرورت  از یکی: یدار مردم -

 راحـت  و رن  و درد کیشر بودن، گرانید خدمت در بودن، مردم یبرا بودن، مردم با یعنی است،

 یبتوان که یگرید نام هر و گرانید با یهمخون و یهمگام ،یهمدرد ،یهمراه. بودن گرانید غم و

 و دنیـ د گرانید خوار غم و گزار تخدم را خود یعنی است، یکی همه ت،یواقع ؛ امایبگذار آن بر

 یبرخوردار و «یمردم گاهیپا» او یبرا و است مسلمان کی یاجتماع اتیح راز و رمز ن،یا. دانستن

 مسلمان کی و است زنده آب به یماه. آورد می فراهم را مردم تیحما و مودّت ،رحمت ،رأفت از

 .گرانید با سلوک حسن به ،یاجتماع

 

 یرفتار بعد. 3

 در زنـد،  یمـ  سـر  او از کـه  ییرفتارهـا بخشی از  الجرم و کند یم یزندگ اجتماع روند انسان

. ردیـ گ یم قرارت ثیر  تحت یاجتماع عوامل طرف از ینحو به ای و است یاجتماع تعامالت با ارتباط

 .میکن می حیتشر را های زیر ؤلفهم تیمعنو ثیح از جامعه افراد رفتار بررسی یبرا

 میبـ  آنچـه  از اسـت  یدار شتنیخو و نفس کردن حفظ یمعنا به ییرساپا و تقوا: ییپارسا -

( ع)صـادق  امـام  از یوقتـ  کـه  اسـت  آمـده  ی یحد در. (یوف ماده راغب، مفردات) رود می ضررش

 بـازت  کـه  آنجـا  و بیـ غا را تـو  ،داده دسـتور  خداونـد  که آنجا نکهیا: فرمود ،دندیپرس تقوا درباره

 .(860 :41ج ،مجلسی) ندینب حاضر را تو ،داشته
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 و منفعت رساندن در خود بر یگرید داشتن مقدّم از است عبارت  اریا: یفداکار و ثاریا -

 اسـت ای  هیاول اصول از مقاومت و ایستادگی. است ازمندین بدان خود که یزیچ به نسبت ان،یز دفع

 بـا  امبرانیـ پ. شـدند  نمی شیخو رسالت انجام به موفن هرگز ،آن از یمند بهره بدون یاله یایانب که

ــر در مقاومــت و یســتادگیا ــاریا بــذل و یاجتمــاع نادرســت مناســبات و غلــطهــای  ســنت براب  و  

ها  یسخت ازای  هواهم و تر  گونه هیچ بدون ،پرداخته جامعه اصالب به ،راه نیا در یازخودگذشتگ

 دربـاره  ندخداو که آنجا تا دندیرسان انجام به را خود یاله نیسنگهای  رسالت ،یفرارو مشکالت و

 او از( تنهـا ) و کردنـد  مـی  یالهـ هـای   رسـالت  غیـ تبل کـه  بودنـد  یکسـان ( امبرانیپ) :دیفرما می شانیا

 دهنده پاداش و) حسابگر خداوند که بس نیهم و نداشتند واهمه خدا جز کس چیه از و دندیترس می

 .(39 :احزاب) «است( آنها اعمال

ه بـ  را خـدا  راه در انفـاق  و نیـ د راه در یفشان نجا گذشت، : عفو ومانند ییها لفهؤم ادامه، در

 .میده می قرار یبررس مورد یفداکار و  اریا نیمصاد عنوان

ـ  و ریـ حق یهـا  روب گیژیو لجاجت، و یتوز نهیک: گذشت و عفوالف(   نییپـا  یهـا  تهمّ

 گـران ید یخطاها از رند،یپذ می را ها پوزش دارند، بزرگ روب و بلند نظر که آنان برعکس،. است

 محبـت  جلـب  عامـل  انسـان،  یبلنـدنظر . گذرنـد  یدرمـ  شیخـو  یشخصـ  حن از و پوشند می چشم

 اسـت  یلذّت عفو در: »اند گفته و دارد یروح لذّت ینوع زین انسان خود یبرا. است گرانید یها دل

 جلـب  عامل گران،ید یها لیزش گرفتن دهیناد و یپوش چشم و گذشت و عفو .«ستین انتقام در که

 . دارد می نگه بامحبت و وفادار ن،یب خوش را گرانید و است محبت

 انیـ ب واال و العاده فوق شهادت، مقام اتیروا و قرآن رد: خدا دین راه در یجانفشانب( 

 جوانان ،ما زمان نیز در و اسالم، پربار خیتار طول در و اسالم صدر در که ستین دلیل بی .است شده

 آن شـدند  رسـتگار  چـه  و برسند؛ مقام نیا به تا ربودند می هم از را سبقت یگو شهادت، دانیم در

 و (السـالم  همیعلـ )نیمعصـوم  ائمّـه  معـارف  یمانـدگار  و دیـ توح کلمـه  یاعـتال  راه در که یزانیعز

: است نیبر بهشت در آنان گاهیجا .کردند ن ار راه نیا در را جانشان عاشورا، دیجاو شهیهم فرهنگ

 .(777 :توبه) « است آنان یبرا بهشت و کند، می یداریخر را ناموالشا و ها جان مؤمنان، از خداوند»

 را یمحکمـ  و بـا یز اریبسـ  سـخنان   ،یشـر  اتیـ روا و میکر قرآن: خدا راه در انفاقج( 

 د،یـ کن مـی  انفـاق  خـدا  راه در هرچـه : جملـه  از انـد؛  کـرده  انیب انفاق دیفوا و آداب و احکام درباره
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 کـه  هر: ندیفرما می انفاق پاداشباره در نیز (ص)اکرم امبریپ .(98 :عمران آل) داناست آن به خداوند

 :الحکمـه  زانیـ م ترجمـه ) سـد ینو مـی  شیبـرا  کیـ ن کار هفتصد خداوند بدهد، خدا راه در یدرهم

4636). 

 

 نقش انقالب اسالمی در معنویت
ماهیت و حقیقت انقالب اسالمی، گذر از حیات دنیا به حیات طیبه است. برای این تحول باید 

خط سومی کـه در   پذیر. گر باشد و نه سلطه ر متن حیات دنیا طبقه سومی شکل بگیرد که نه سلطهد

کند، خط مجاهدان است. برای عبور موفن  و نظام حیات دنیا را متزلزل می شود میاین میان کشیده 

و  دهین کنند، شهوات را سـامان دا زها را با شهامت جایگ از حیات دنیا نیاز است که مجاهدان تر 

و از همه  کنندمبنای ایمان، عمل صالح و در راستای عبودیت و بندگی تولید مهار سازند، دانشی بر

بخشـی و   منـدی و آزادگـی، افـزون بـر آرامـش      هـای عـزت   تر، معنویت و عرفـانی بـا شـاخص    مهم

گــران، در چــارچوب مبــانی، اهــداف و  آفرینــی، ارائــه دهنــد. نجــات معنویــت از دام ســلطه شــادی

عرفـان مسـیحی،    :های معنوی دیگـر، نظیـر   های انقالب اسالمی میسر و ضروری است. سنت ارزش

های سلطه و تـداوم سـتم در سـطح کـالن حیـات       بودیسم، هندوئیسم و غیره، تنها به تحکیم شالوده

عرفــانی معرفــی شــده کــه جــامع  )ره(کننــد. در آیــین و اندیشــه امــام خمینــی جهــانی کمــک مــی

 دارد. این دقیقـا   سازی وجود آفرینی و تمدن پویایی، جذابیت، تحول در آنهای باال بوده و  شاخص

ر این اسا ، نیاز است که در جامعه اسالمی بآن است. یزی است که انسان روزگار ما تشنه همان چ

های مردمان به سوی این جاری زالل  مد ارائه شود تا به تدری  جاناای از این عرفان کار ایران نمونه

 .(46: 7364)مطهری،  ها را باز شناسند و سراب وندد و بتوانند از گوارای آن سیراب ششومتوجه 

 

 پژوهش یمفهوم مدل
 ادمـان ی در حضـور  اثر رب که یرفتار و یاخالق ،یاعتقاد حوزه سه در تیمعنو نظر مورد ابعاد

 ای گونـه  بـه  حاضـر  تحقیـن  مفهـومی  مـدل  لذا. اند گرفته قرار یبررس مورد ،شوند می تیتقوشهدا 

 .کند تعیینها  حوزه همه در را تیمعنو ارتقاء در شهدا ادمانی نقش بتواند که است شده طراحی
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 روش، جامعه آماری و ابزارگردآوری اطالعات
انجام شده است که برای دسـتیابی بـه   با رویکرد تحلیل عاملی با روش پیماشی و این پژوهش 

 نظران اقدام بـه گـردآوری اطالعـات    با صاحب مصاحبه، مطالعه اسناد و ای کتابخانهش محتوا، با رو

نامـه و اجـرا در مقـابر و امـاکن      پرسـش با اسـتفاده از ابـزار    عملیات پیمایشی این تحقین ده است.ش

، یادمـان  )ع(بهشت زهرا) (، یادمان شهدای گمنـام دانشـگاه امـام حسـین    مربوط به شهدا، شامل: 

 بوده است. البالغه و یادمان شهدای گمنام کوهسار ام بوستان نه شهدای گمن

بهشـت   بـه کننـده   مراجعـه  افراد تمام ،تصادفی سادهبه صورت در روش گردآوری اطالعات 

زهرا) (، یادمان شهدای گمنام دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(، یادمان شهدای 

 اند. انتخاب شده شهدای گمنام کوهسارالبالغه و یادمان  گمنام بوستان نه 

 اسـت.  شده توصیه نمونه 70 تا 0 متییر هر عاملی برای تحلیل روش در مورد نیاز نمونه حجم

 سـاختاری  معـادالت  یـابی  مـدل  بـه  مربوط های داده گردآوری برای الزم نمونه حجم تعیین حداقل
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 هـای  و مـدل  عـاملی  تحلیـل  بـرای  الزم نمونه حجم مورد در آن که وجود با .است با اهمیت بسیار

 855 الزم حجم نمونه حداقل، پژوهشگرانی از بسیار زعم به اما ،ندارد وجود کلی توافن ساختاری

 ،نمونه الزم است 85یا  75در تحلیل عاملی اکتشافی برای هر متییر  است که کالین نیز معتقد.است

 قابل دفاع است.  855اما حداقل حجم نمونه 

معادالت ساختاری کواریانس محـور  سازی  استناد به حجم نمونه مورد نیاز در مدلبنابراین با 

 70تـا   0)در کتاب معادالت ساختاری در تحقیقات پیمایشی(، به ازای هر سؤال بـین   7طبن نظر هیر

در نظـر   (نمونـه  ششتعداد  ،در این پژوهش با توجه به تعداد زیاد سؤاالت به ازای هر سؤال) نمونه

سـپس بــه میـزان حجــم نمونــه    .نمونــه انتخـاب شــد  074سـؤال حجــم نمونـه    64بــه ازای گرفتـه و  

 ،نهایت در و گرفت قرار آنان اختیار در تصادفی سادهگیری  نمونه روش به نامه پرسش شده مشخص

 شد. آوری جمع کامل نامة پرسش 665

 
 گیری و ساختاری برازش مدل اندازههای  شاخص. 5جدول 

 حدمجاز ها شاخص شهای براز شاخص ردیف
تعداد شاخص مورد نیاز 

 برای تأیید مدل

7 

 ها شاخص

df/ Chi-Square <3 حتما باید ت یید شود 

8 RMSEA <56/5 حتما باید ت یید شود 

3 PNFI >0/5 نیازی نیست 

6 
 های مطلن شاخص

GFI >6/5 حتما باید ت یید شود 

0 AGFI >6/5 حتما باید ت یید شود 

4 

 طبیقیهای ت شاخص

NFI >9/5 

کم باید سه تا شاخص  دست

 ت یید شود

1 NNFI >9/5 

6 CFI >9/5 

9 IFI >9/5 

75 RFI >9/5 

 

بـرازش  هـای   در ت ییـد شـاخص   ت یید روایی سازه مقیا  به روش تحلیل عاملی ت ییدیبرای 

در صـورت   ؛رویممطلـن بـ  هـای   ت یید شوند تا بتوانیم به سراه شـاخص های  باید ابتدا شاخص ،مدل

 
1- Hair 
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بایـد   کـم  ها دست رویم و در این شاخص می تطبیقیهای  به سراه شاخص ،مطلنهای  ت یید شاخص

 سه تا شاخص آن ت یید شود تا مدل از برازش مناسب برخوردار باشد.

 

 ها اعتبار پایایی ابزار گردآوری داده

 آلفـای  ضـریب  کمـک  بهها  نامه پرسش پایایی شود، می مشاهده (8جدول ) در که طور همان

 کـه  معنا این آمد به دست به 1/5 از بیشتر نامه پرسش دو هر برای آن مقدار و شد؛ بررسی کرونباا

 .دارد مناسبی پایایی نامه پرسش

 
 های آن . ضریب پایایی کل آزمون و خرده مقیاس1جدول 

 ها مؤلفه متغیر
تعداد 

 سؤاالت

شماره سؤاالت در 

 نامه پرسش

آلفای 

 کرونباخ

 613/5 77-7 77 - مان شهدایاد

 معنویت

 667/5 78-36 سؤال 81 بعد اعتقادی

 168/5 39-09 سؤال 87 بعد اخالقی

 613/5 45-64 سؤال 81 بعد رفتاری

 968/5 های متییر معنویت مؤلفه آلفای کل مقدار

 
 کرونباخ یآلفا با استفاده از آزمونها  داده پردازش .3 جدول

 آلفای کرونباخ های مستقل متغیر ردیف

 634/5 متییر یادمان شهدا 7

 634/5 آلفای کلی متییر یادمان شهدا

 آلفای کرونباخ های وابسته معنویت متغیر ردیف

 907/5 بعد اعتقادی معنویت 7

 973/5 بعد اخالقی معنویت 8

 965/5 بعد رفتاری معنویت 3

 918/5 های معنویت آلفای کلی متییر

 913/5 نامه دو پرسش آلفای کلی مجموع هر
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 ها یافته

 شناسی( )جمعیت دموگرافیکهای  توصیفی ویژگی آمار

 از اسـتفاده  بـا  آمـاری  نمونـه  از شـده  آوری جمـع  شـناختی  جمعیـت  هـای  داده ،بخش این در

 .شد بررسی مناسب توصیفی تحلیل و تجزیه های روش

 

 شناختی برحسب جنسیت جمعیت های ویژگی

 .است شده داده نشان (6) جدول در جنسیت نظر زا دهندگان پاسخ پراکندگی

 
 جنسیت حسب بر دهندگان پاسخ درصد و تعداد .4 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی جنسیت

 8/43 8/43 865 مرد

 5/755 6/34 743 زن

  5/755 663 جمع کل

 

 شناختی برحسب سن جمعیت های ویژگی

سـال   85درصـد زیـر    8/78نفر معـادل   06دهندگان  از میان پاسخ (0)مطابن اطالعات جدول 

نفر  64سال،  65تا  37درصد  5/30نفر معادل  700سال،  35تا  87درصد  1/35نفر معادل  734سن، 

 سال سن داشتند. 07درصد بیشتر از  1/77نفر معادل  08سال و  05تا  67 درصد 6/75معادل 

 
 سنیهای  دهندگان برحسب گروه تعداد و درصد پاسخ .1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی های سنی گروه

 8/78 8/78 06 سال 85کمتر از 

 9/68 1/35 734 سال 87-35

 9/11 5/30 700 سال 37-65

 3/66 6/75 64 سال 67-05

 5/755 1/77 08 سال 07باالتر از 

  5/755 613 جمع کل
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 شناختی برحسب سطح تحصیالت جمعیت های ویژگی

درصد دارای مدرک  7/73نفر معادل  06، دهندگان از میان پاسخ (4)مطابن اطالعات جدول 

درصـد دارای   3/39نفـر معـادل    716درصد دارای مدرک دیـپلم،   8/86نفر معادل  780زیر دیپلم، 

 6/3نفـر معـادل    71درصـد دارای مـدرک فـوق لیسـانس و      5/74نفـر معـادل    17مدرک لیسانس، 

 اند. درصد دارای مدرک دکتری بوده
 

 دهندگان برحسب میزان تحصیالت تعداد پاسخ .1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطح تحصیالت

 7/73 7/73 06 زیر دیپلم

 3/67 8/86 780 دیپلم

 4/65 3/39 716 لیسانس

 4/94 5/74 17 فوق لیسانس

 5/755 6/3 71 دکتری

  5/755 663 جمع کل

 

 شناختی برحسب نوع شغل جمعیت های ویژگی

درصـد دارای   9/79نفـر معـادل    66 ،دهندگان از میان کل پاسخ (1)العات جدول براسا  اط

درصـد دارای شـیل    3/9نفر معادل  67درصد دارای شیل نظامی،  3/76نفر معادل  67شیل اداری، 

 8/31نفـر معـادل    740 ،و در نهایـت  بـوده  دارای شـیل آزاد  درصـد  3/70 معـادل  نفر 46فرهنگی، 

 .اند نداشتهدرصد شیل مشخصی 
 

 دهندگان برحسب نوع شغل تعداد پاسخ .7جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی شغل

 9/79 9/79 66 اداری

 7/36 3/76 67 نظامی

 6/61 3/9 67 فرهنگی

 6/48 3/70 46 آزاد

 755 8/31 740 سایر

  755 663 جمع کل
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 اخالقی( و بندی ابعاد معنویت )اعتقادی، رفتاری رتبه .8 جدول

 1میانگین از  اولویت نام مؤلفه ها ردیف نامه رسشابعاد پ

 ابعاد معنویت

 03/8 اول عوامل رفتاری 7

 68/8 دوم عوامل اعتقادی 8

 50/7 سوم عوامل اخالقی 3

 

نشان داد که از نظـر پاسـخگویان از بـین ابعـاد اعتقـادی، اخالقـی و رفتـاری         جدولهای  یافته

دارای باالترین اهمیت و بعد اخالقی معنویت با میـانگین   0از  03/8معنویت، بعد رفتاری با میانگین 

بندی ابعاد به ترتیب میـزان اهمیـت در    همچنین رتبه هستند؛ دارای کمترین میزان اهمیت 0از  50/7

 اند. جدول مذکور نشان داده شده

 

 بررسی ارتباط بین متغیر ابعاد اعتقادی، اخالقی و رفتاری معنویت با همدیگر

 یهمبسـتگ  بیضـر  آزمـون  از متییر ابعاد اعتقادی، اخالقی و رفتاری نیب ارتباط یرسبر برای

بعد اعتقـادی، اخالقـی و    نیبهمبستگی  آزمون از حاصل  ینتا براسا . است شده استفاده رسونیپ

هر کدام از پذیری  ت ثیر انگریب که م بت و معنادار قوی مشاهده شد رابطه p<5357 سطح در رفتاری

 .است د معنویت از همدیگراین ابعا

 
 ابعاد اعتقادی، اخالقی و رفتاری معنویتهای  همبستگی بین مؤلفه .1 جدول

 بعد رفتاری بعد اخالقی بعد اعتقادی ابعاد متغیر معنویت

 بعد اعتقادی
136/5 7 ضریب همبستگی پیرسون **

 490/5 **
 

p.value  557/5  557/5  

 بعد اخالقی
136/5 ضریب همبستگی پیرسون **

 7 146/5 **
 

p.value 557/5   557/5  

 بعد رفتاری
409/5 ضریب همبستگی پیرسون **

 146/5 **
 7 

p.value 557/5  557/5   

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 زاشـهدا   بین ابعاد اعتقادی، اخالقی و رفتاری معنویت با متییر یادمـان  ارتباط یبررسهمچنین 

ایـن   نیبـ  ،آزموناین  از حاصل  ینتا براسا . است شده استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون

 انگریـ ب کـه  م بت و معنادار قوی مشاهده شـد  رابطه p<5357 سطح درشهدا  ابعاد معنویت و یادمان

 .شهداست حضور در یادمان از ت ثیرپذیری هر کدام از این ابعاد معنویت

 
 وابسته ابعاد معنویتمتغیر و شهدا  مستقل یادمان  ن متغیرهمبستگی بی .52 جدول

 یادمان شهدا بعد رفتاری بعد اخالقی بعد اعتقادی ابعاد معنویت

 بعد اعتقادی
136/5 7 ضریب همبستگی پیرسون **

 490/5 **
 001/5 **

 

p.value  557/5  557/5  557/5  

 بعد اخالقی
136/5 ضریب همبستگی پیرسون **

 7 146/5 **
 699/5 **

 

p.value 557/5   557/5  557/5  

 بعد رفتاری
490/5 ضریب همبستگی پیرسون **

 146/5 **
 7 6487/5 **

 

p.value 225/2  225/2   225/2  

 یادمان شهدا
001/5 ضریب همبستگی پیرسون **

 699/5 **
 647/5 **

 7 

p.value 557/5  557/5  557/5   

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

سـؤاالت بـا    تمام گیری مربوط به متییر بعد رفتاری معنویت با توجه به جدول معادالت اندازه

درصد از واریانس متییر بعد رفتاری  05یا  0/5هر سؤال  کم دستاند  توانسته 0/5بار عاملی باالتر از 

 T.Valueتمام سؤاالت دارای  ،شود می جدول باال مشاهده درطور که  همان .معنویت را تبیین کنند

 درصـد  90تمـام سـؤاالت بـه احتمـال      ،بنـابراین  .انـد  قرار گرفته -94/7+ و 94/7خارج از محدوده 

هـیچ کـدام از سـؤاالت مربـوط بـه متییـر بعـد         ،باشند. با توجه به برقراری دو شرط زیـر  می معنادار

 رفتاری معنویت از مدل حذف نخواهند شد.

 ؛باشند 0/5دارای بار عاملی بزرگتر از  تمام سؤاالت باید (ال 

خارج باشند تا از سطح آمـاری معنـاداری    -94/7+ تا 94/7تمام سؤاالت باید از محدوده  (ب

 برخوردار باشند.
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 متغیرهای پژوهش ی نهاییریگ اندازه مدل برازش بودن مناسب های شاخص. 55جدول 

 آمده مقدار به دست مقدار استاندارد ها شاخص ردیف

7 df/ Chi-Square <3 150/8=739÷314 

8 RMSEA <56/5 518/5 

3 PNFI >0/5 46/5 

6 GFI >6/5 91/5 

0 AGFI >6/5 90/5 

4 NFI >9/5 99/5 

1 NNFI >9/5 99/5 

6 CFI >9/5 7 

9 IFI >9/5 7 

75 RFI >9/5 99/5 

 

 ،اسـت  آمـده  دسـت ه بـ  در جدول باال لیزرل افزار نرم خروجی از که ینتایج به توجه باحال 

 هستند. معنادار روابط تمامکه  دهد می نشان و مگیری می نتیجه راگیری  اندازه مدل مناسب برازش

 

 مدل ساختاری پژوهش
 مدل ساختاری اولیه پژوهش در حالت مدل مفهومی

گیـری پــژوهش در مراحـل مختلـ  و اعمــال     مـدل سـاختاری پـژوهش پــس از مـدل انـدازه     

و  spssدر فایـل   0/5ف سؤاالت غیر معنادار و دارای بار عاملی کمتر از اصالحات الزم اعم از حذ

 شود. می اجراها  اجرای مدل ساختاری پژوهش با فایل جدید داده
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Chi- square=678.13 df=167 p- value=0.000 RMCEA=0.93 
 

 استاندارد بیضرا نیتخم حالت در پژوهش هیاول ساختاری مدل. 3شکل 

 

ثر از متییـر مسـتقل    وابسـته ماننـد متییرهـای اعتقـادی، رفتـاری و اخالقـی متـ       همه متییرهـای  

را تـ ثیر  ها، خاطرات و... بودند. بیشترین  نامه یادواره، وصیتهای  شهدا در همه وضعیتهای  یادمان

ت ثیر . ضریب 65. و 66پذیرفته، متییرهای رفتاری و اخالقی نیز به ترتیب ت ثیر . میزان 61اعتقادی با 

ها، به افزایش معنویت در اشکال اعتقـادی،   بدین ترتیب که افزایش و پررنگ بودن یادمان ؛اشتندد

نیـز بـا   هـا   هر کدام از آنهای  شود. معرف می ها منجر کنندگان در یادمان اخالقی و رفتاری شرکت

قـاد بـه   . و اعت60اعتقـاد بـه آخـرت     ،61 این چنینی بوده است که اعتقاد به خـدا پذیری  یات اثرئجز

افـزایش بـار   هـا   شـهدا و رونـن آن  هـای   یادمـان شان بوده اسـت. یعنـی   ت ثیر. میزان ضریب 11غیب 

کنندگان را در پی داشته اسـت. اثرپـذیری اخالقـی نیـز بـا       عتقادی به خدا، آخرت و غیب شرکتا

. میـزان ضـریب   14داری  و مـردم  10/5داری  . امانـت ،٪66خلن زیر بوده است: حسن ت ثیر ضرایب 

داری و حسـن اخـالق    داری، مـردم  شـهدا، افـزایش امانـت   هـای   یادمـان رونـن   .شان بوده استت ثیر

هـای   یادمانیات زیر از ئمتییر رفتاری نیز با جز. را به دنبال داشته استها  کنندگان در یادمان شرکت

ر صـادقانه  و رفتـا  ؛ حفـظ اسـرار  اثر پذیرفتـه اسـت  ها  . از یادمان60شهدا اثر پذیرفته است. پارسایی 

 اند. شان اندک بوده و یا اثرپذیری نداشته اثرپذیری
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 پژوهشاولیه  ساختاری مدل برازش بودن مناسب های شاخص. 51جدول 

 مقدار به دست آمده مقدار استاندارد شاخص ها ردیف

7 df/ Chi-Square <3 148/8=741÷73/416 

8 RMSEA <56/5 93/5 

3 PNFI >0/5 41/5 

6 GFI >6/5 91/5 

0 AGFI >6/5 90/5 

4 NFI >9/5 99/5 

1 NNFI >9/5 99/5 

6 CFI >9/5 99/5 

9 IFI >9/5 99/5 

75 RFI >9/5 99/5 

 

 های تحقیق تبیین فرضیه
 

 نام فرضیه فرضیات
ضریب مسیر در 

 حالت استاندارد
T.Value 

 96/83 97/5 ت ثیر یادمان شهدا در بعد اعتقادی معنویت فرضیه اول 

 76/85 66/5 ت ثیر یادمان شهدا در بعد اخالقی معنویت ومفرضیه د

 63/74 63/5 ت ثیر یادمان شهدا در بعد رفتاری معنویت فرضیه سوم

 

بعـد اعتقـادی    یر ارتقـا شـهدا د  یادمـان ت ثیر فرضیه اول پژوهش که خبر از  طبن جدول باال،

به دلیل اینکه خـارج از بـازه    ،شده 96/83که برابر با  T.Valueبه مقدار  ،دهد می معنویت در جامعه

شـده و ایـن    97/5مقـدار ضـریب مسـیر آن     .معنـادار اسـت   99/5+ است به احتمـال  94/7و  -94/7

بینـی   پـیش را تـ ثیر  دهد که فرضیه پژوهش ت یید شده است )ضریب مسیر شدت  می اطالعات نشان

 کند(. می

 بعد اخالقـی معنویـت در جامعـه    یر ارتقاشهدا د یادمانت ثیر فرضیه دوم پژوهش که خبر از 

+ 94/7و  -94/7به دلیـل اینکـه خـارج از بـازه      ،شده 76/85که برابر با  T.Valueبه مقدار  ،دهد می
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 شـده و ایـن اطالعـات نشـان     66/5مقـدار ضـریب مسـیر آن     .معنـادار اسـت   99/5به احتمال  ،است

 دهد که فرضیه پژوهش ت یید شده است. می

 بعد رفتـاری معنویـت در جامعـه    یر ارتقاشهدا د یادمانت ثیر از  فرضیه سوم پژوهش که خبر

+ 94/7و  -94/7به دلیـل اینکـه خـارج از بـازه      ،شده 63/74که برابر با  T.Valueبه مقدار  ،دهد می

 شـده و ایـن اطالعـات نشـان     63/5مقـدار ضـریب مسـیر آن     .معنـادار اسـت   99/5به احتمال  ،است

 شده است.دهد که فرضیه پژوهش ت یید  می

 در تیـ معنو اعتقـادی  بعـد  یارتقـا  ردشـهدا   ادمـان یت ثیر  از خبرکه  فرضیه اول این پژوهش

 .مـورد ت ییـد قـرار گرفـت     69/5 ریمسـ  بیضـر  و مقـدار  T.Value ،56/79 مقدار با ،دهد می جامعه

هـای   ادوارهیـ  مراسم در شرکت، شهداهای  یادمان در حضورپژوهش حاضر نشان داد که های  یافته

 یاجـرا  در شهرهای بزرگ، ژهیو به شهداهای  یادمان با ارتباط، شهداهای  نامه تیوص، مطالعه شهدا

برگرفتـه از   یاسالم یزندگ سبک  یتروو شهدا  یها ادمانی در متنوع و مستمر یفرهنگهای  برنامه

  یتـرو ، شـهدا هـای   یادمـان  در یمعنـو  یفضـا ، حـاکم کـردن   جامعـه  درفرهنگ ای ـار و شـهادت   

 در شـهدا  یاخالق رهیس  یتروی مبتنی بر فرهنگ ای ار و شهادت در جامعه، اسالم یارزش یارهارفت

در  افـراد  رتیبصـ  و نشیـ ب یو ارتقـا  شـهدا هـای   نامـه  تیوصـ  و نامـه  یزندگ به توجه شهدا، ادمانی

ی ردوایام :خداباوری از قبیلهای  داری منجر به تقویت مؤلفه به طور م بت و معنیهای شهدا  یادمان

هـای   ، تقویت مؤلفهخدا به نسبت بیشتر یبندگ حس، خدا بهتر شدن  نزدیک احسا ، خدا فضل به

 شـدن  تر مستحکمی، اله یامدادها بهتر شدن باورها  قوی ،قرآن انس بیشتر با :ایمان به غیب از قبیل

 بیشـتر  توجـه  :گرایی از قبیل آخرتهای  به تقویت مؤلفه ،و در نهایت شود می تیب اهل با یقلب وندیپ

و احسـا   هـا   در جامعه و به ویژه در بین جوان یاله یلقا به عشن، افزایش امتیق روز و آخرت به

 بعد اعتقادی معنویتهای  که همه اینها از مؤلفهانجامد  می شده در جامعه انجام گناهان به نسبتشرم 

 باشند. می

 کشـور  یملـ  و ینـ ید تیهو دنبر نیب از یجهان استکبار بزرگ اهداف از یکی به طور مسلم،

 و تیـ معنو از جوانـان  کردن دور صدد در نرم جنگ و یاتیتبل گسترش با دشمن همواره و ماست

 تیـ تقو کـه  دهـد  مـی  نشـان  گذشـته  اتیـ تجرب و شده انجام مطالعاتهمچنین . است ینید باورهای

این چنینی های  برنامهشهدا و سایر های  یادمانمختل  یادواره، های  فرهنگ ای ار و شهادت و برنامه
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 رفتارهای جمله از ،جامعه عملکردجامعه و به تبع آن در  یمذهب اعتقادات افزایش در ییبسزا نقش

معنویـت در جامعـه    یارتقـا  برایها  راه نیمؤثرتر از یکی و دارد آنان یعاطف و یفرهنگ -یاجتماع

پـژوهش   نتـای  . شـود  مـی  جامعـه  در اخـالق  اعـتالی  و اصالب باعث و است به ویژه در قشر جوان

هـای   برنامـه  کـه  داد نشـان  ینـوران  و یهـ یفقی، عباسـ ، پـور  یمعنوی، رستم های یافته با همسو حاضر

بعـد  هـای   معنویت در جامعه و آمـوزه مسئله شهدا و فرهنگ ای ار و شهادت، های  یادمانفرهنگی و 

آنها های  و مؤلفهها  این آموزه و منجر به تقویت دهد میقرار ت ثیر آن را تحت های  اعتقادی و مؤلفه

 ماه ید و آذر حصونشده در مجله  با نتای  مقاله درج نتای  این تحقین همچنین شود. می در جامعه

 همسو «انیجیبس یمعنو یارتقا رد شهادت و  اریا فرهنگ نقشو  ریت ث»با عنوان  81 شماره ، 7369

 .است

تقویـت بعـد    بـرای  دیـ با یآموزشـ و  یعلم راکزم وها  دانشگاه ،فرهنگیهای  دستگاه ،بنابراین

بـه   و کنند زییر برنامه جوان نسل بههای شهدا  یادمان در ینید های آموزه انتقالاعتقادی معنویت و 

 سـنت  و دیـ مج قـرآن  از دیـد  بعد اعتقادی معنویت یدر ارتقاهای شهدا  نقش مقبره شناخت منظور

 یاسـالم  نظـام  و اسـالم  یبقـا  باعـث  آنچـه یـرا  ز ؛ردیـ گ صـورت  کامل مطالعه )ص(بزرگوار امبریپ

 توجـه  آن بـه  دیـ با ،بـوده  عاشـورا  فرهنـگ  از برگرفتـه  کـه  اسـت  شهادت و  اریا فرهنگ شود، می

. اسـت  دشـمنان  برابر در کشور شدن مهیب راز شهادت و  اریا فرهنگ به توجه. میباش داشتهای  هژیو

 انـدرکاران  دسـت  همـه  نهیزم نیا در که تاس شهادت و  اریا فرهنگ گسترش ازمندین امروز جامعه

توانـد   مـی  و است فروزان شهیهم یمشعل مقد  دفاع ساله هشت دوران. دارند برعهده یمهم فهیوظ

هـای   رشـادت  یفـ معرّ لـذا . کنـد  نیتـ م  را یبعـد هـای   نسـل  و یفعلـ  نسـل  یمعنو و یفکر یازهاین

. اسـت  ، نیـازی ضـروری  بانقـال  سـوم  نسـل  بـه  مقـد   دفاع سال هشت طول دراسالم  رزمندگان

 نیـ ا که بوده رزمندگان یفداکار و  اریا، تیمعنو هیروح درها  جنگ هیبق با ما مقد  دفاع تفاوت

 پـر  تیـ معنو بـا  را خود یحاتیتسل خأل ما رزمندگان. است نشده دهید ایدن در یجنگ چیه در هیروح

 شور و اقیاشت. میشد نمی روزیپ ،نبود (السالم همیعل)اطهار ائمه تیعنا و خدا لط  اگر و کردند می

 و نیتـر  سـخت  تحمـل  باعـث  آنها تیمعنو و بود یناشدن وص ها  جبهه در حضور یبرا رزمندگان

 مقـد   دفـاع  دوران در کـه  بـود  یتیمعنو ما انقالب راثیم ن،یبنابرا. شد ها می تیوضع نیتر مشکل

 . فراگرفت را جامعه
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 صـورت  بـه شهدا  که یادمان داد نشاندوم براسا  فرضیه  حاضر پژوهش های یافته همچنین،

 تقویت بعد اخالقی معنویت در جامعه ،(T.value= 56/79) داری معنی و( 66/5)ضریب مسیر  م بت

هـای   مؤلفـه ه بعد اخالقی معنویت و ک داد نشان حاضر پژوهش های یافته نتای  .کند می بینی پیش را

یکدیگر و صبورتر شدن نسبت به مشکالت  به تنسب تر شدن افراد جامعه مهربان از قبیل: خلن حسن

 شـدن  تـر  مصمم داری از قبیل: های امانت مؤلفهشان، مشکالت به نسبت شهدا خانواده صبر به توجه با

و بیشـتر دقـت    گـران ید اسـرار  حفـظ  به نسبتپایبندتر شدن  ،(ع)تیب اهل و قرآن میحر از دفاع در

 و عهـد  بـه  نسـبت شـدن   وفـادارتر  :داری از قبیل دمهای مر مؤلفهالمال، و  کردن نسبت به حفظ بیت

شهدا، های  یادمانبه طور چشمگیری با حضور در  ،مردم به یرسان خدمت شدن در کوشاترو  مانیپ

 خـاطره  و ادیـ  داشـتن  نگـه  زنـده ، شهداهای  نامه تیوص مطالعه، شهداهای  ادوارهی مراسم در شرکت

 ایـن  کنـد.  مـی  تقویـت پیـدا   شهدا یها ادمانی در نوعمت و مستمر یفرهنگهای  برنامه یاجراو  شهدا

 یادمـان  اینکـه  بـر مبنـی   ؛باشـد  می همسو گلپرست قنبر و  یس یمظاهر تحقیقات های یافته با نتای 

اخـالق و برخوردهـای    گـذاری در ت ثیربـه  شـهدا   و زیارت مقبـره شهدا  یادوارههای  و برنامهشهدا 

 ثر متـ  را اخالقی متقابل بـین افـراد جامعـه    ارتباط و شود یم منجر همحسنه و اسالمی افراد جامعه با 

 تـ ثیر  تحـت  ها، انسان روابط و شود صمیمیافراد جامعه  بین رابطه شود می باعث همچنین. سازد می

 شـهادتش  بـا  دیشه .بگیرد قرارهای شهدا  و یادوارهها  ها، مقبره و یادمانهای شهدا  حضور در برنامه

نفـس،   بیتهذ در یمهم نقش یاخالق یالگو .شود می اخالقی یالگو جامعه افراد و انیاطراف یبرا

بنابراین با توجـه بـه نقـش فرهنـگ شـهادت و       .دارد مردم معنویت یی و ارتقااخالق لیفضا کسب

اخالق و معنویت در جامعـه براسـا  نتـای  مطالعـه حاضـر،       یدر ارتقاهای شهدا  های یادمان برنامه

 قـرآن،  از منبعـث  رفتـاری  و اخالقـی  الگوهای ها، اندیشه با «شهادت و رای ا» متعالی فرهنگتروی  

در مقبـره شـهدا   هـای شـهدا    یادمـان  :از قبیل مناسب فضای و شرایط یک به نیاز احادیث و روایات

 اقبال با و گیرد قرار جامعه مختل  سطوب در مردم اقشار تمام صحیح شناخت و ت مل مورد تا دارد

 .دشو رو هروب حداک ری

)ضـریب مسـیر    م بت صورت بهشهدا  یادمان که داد نشان حاضر پژوهش های یافته همچنین،

 بینــی پــیش را تقویــت بعــد رفتــاری معنویــت در جامعــه  ،(T.value= 56/79) داری معنــی و( 66/5

 . کند می
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 های پارسایی از قبیل: مؤلفهه بعد رفتاری معنویت و ک داد نشان حاضر پژوهش های یافته نتای 

و  گناهـان  و تیمعصـ ی، ملـزم کـردن خـود بـه دوری از     شرع مسائل تیرعا به نسبتشدن  دتریقم

، هیـ فق تیـ وال از محـض  یرویـ پ بـه  نسبتشدن  متعهدی، اله  یتکال دادن انجام برایتالش بیشتر 

، آرزوی خـود  بـه  نسـبت  گـران ید یخطاها از گذشتر دسعی  های ای ار و فداکاری از قبیل: مؤلفه

 امـوال  کـردن  انفـاق و  شـهدا  گاهیجا به توجه با یاله یها ارزش و نظام حفظ راه ردشهادت کردن 

 در حضـور ، گفتار در داشتن صداقت :های صادق بودن در جامعه از قبیل مؤلفه، و خدا راه درخود 

شـهدا،  هـای   یادمانخود، به طور چشمگیری با حضور در  و عمل حرفکردن  همسوو  شهدا مقبره

 خـاطره  و ادیـ  داشـتن  نگـه  زنـده ، شهداهای  نامه تیوص مطالعه، شهداهای  دوارهای مراسم در شرکت

 کند. می تقویت پیدا شهدا یها ادمانی در متنوع و مستمر یفرهنگهای  برنامه یاجراو  شهدا

 یمهندسـ هـای   مقالـه ی و نتـای   مردانـ ، درخشـنده ی، نوران تحقیقات های یافته با مذکور نتای 

 دفتـر  «شـهادت  و  اریا فرهنگ گسترش و ییدآیپد بر مؤثر عوامل»و مقاله  شهادت و  اریا یفرهنگ

 .باشد می فار  همسو استان  ارگرانیا امور و دیشه ادیبن قاتیتحق و مطالعات

 یفرهنگـ  یمهندسـ  اهـداف  بایست نسبت به تقویت حاضر می براسا  نتای  پژوهش ،بنابراین

برای  یرفتارهای  و مؤلفه الگوها ییشناسااز جمله: ا، های شهد و یادوارهها  ای ار و شهادت و یادمان

 محبـت،  و عاطفـه  اعجـاز  از استفاده زور، نکردن القا و امیپ کردن یدرون جوانان، های جانیه اشباع

 یریـ گ بهـره  جانبه، همه یاتیتبل ،یاسالم شعائر یایاح خود، تیهدا امر در  ارگریا جامعه مشارکت

 با خاطره مراسم یادآوری و تذکر ادب، و هنر از حیصح یریگ بهره ،یزمان و یمکانهای  مناسبت از

 ،یمـاد  یازهـا ین از نـه یبه اسـتفاده  و یزیر برنامه وها  محاسبه در مناسب یزیر برنامه د،یجد کردیرو

 اقدامات الزم صورت پذیرد.

 

 گیری نتیجه
ت و ابعاد آن در معنوی یدر ارتقاهای شهدا  یادمانمبنی بر اثبات نقش  پژوهش براسا  نتای 

شده باالی پژوهش در ت یید روابـط   رسیم که با توجه با ضریب تعیین تعدیل می جامعه، به این نتیجه

ر سه متییر وابسته بعد اعتقادی، بعد اخالقـی و بعـد رفتـاری    شهدا د یادمانت ثیر و  آنمدل مفهومی 

ستفاده از ایـن فضـای معنـوی    لذا به منظور ا :ادبیات پژوهش به درستی انتخاب شده است ،معنویت
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گـرا، بایـد بکوشـیم بـا      لـت زا و مـادی  فغهای  پرکردن اوقات فراغت جامعه و دوری از برنامه برای

فضـای عمـومی    ،و تـ مین منـابع مـادی و معنـوی آن    های شهدا  یادمانمذهبی در های  تقویت برنامه

 یقدس تیهو با شهادت و ار یا فرهنگ ؛ زیراآکنده کنیمشهدا  جامعه را از معنویت و عطر حضور

 بافـت  انضـمام  به یاسیس یساختارها و یاجتماع ینهادها ساختن مت ثر در یسرشار ییتوانا از خود

 یاجتمـاع  رشـد  کسـب  یبـرا  اصـل  نیبرتـر  فرهنـگ  نیا شک بی .برخوردار است جامعه یفرهنگ

 اسـت،  آگاهانـه  انتخـاب  و شـجاعت  هیـ روح روان، یسـالمت  جـه ینت که شهادت و شود می محسوب

 کفـر  بـا  مبـارزه  و اسـتقامت  و صبر قدرت، در شهیر ؛ زیرادارد دنبال به را جامعه ییایپو و مقاومت

 .سازد می ایپو و محرک را اجتماع و برد می باال را جامعه مقاومت ،مجموع در عوامل نیا .دارد

 

 پیشنهادهای کاربردی
بعاد اعتقادی، رفتاری و اخالقی در معنویت در ا یدر ارتقاشهدا  با توجه به اثبات نقش یادمان

بـه منظـور تقویـت و گسـترش ایـن نقـش مطـابن بـا نتـای            ،بین افراد جامعه براسا  نتای  پژوهش

 :شود می پژوهش پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه

ی مردمـ های  جنبش جادیا با تیمعنوالگوهای رفتاری، اخالقی و اعتقادی   یتروشناسایی و . 7

 بـا  توانـد  های شـهدا مـی   یادماندر  نینو تیمعنو ادیبن ؛ زیراشهداهای  ادمانیو جوان گرا در 

 وهــا  حــوزه در یجــیتروهــای  تیّــفعال بــه را آنهــا خــود مخاطبــان، تیهــدا وســازی  زهیــانگ

 دعـوت  ( NGO) نهـاد  مـردم هـای   سـازمان  قالب در و تیمعنو به شیگرا با خاصّهای  شاخه

های  گروه گرا، تیمعنو یهنرهای  گروه :رینظ خودجوش،های  حرکت یریگ شکل به و کند

 کــه رهیــغ و یمعنــو خــانواده ت،یــمعنو و ورزشهــای  گــروه اطالعــات، یراوفنــ یاخالقــ

 دهنـد،کمک  یتسـر  یزنـدگ  مختل های  عرصه به را یمعنو و یاخالق کردیرو کوشند می

 .کند

الگودهنـده   و یجمعـ  یمعنـو  یانـرژ  کننـده  دیـ تولهـای   و نشسـت ها  طراحی و اجرای برنامه. 8

 .شهداهای  یادمانو  ها ، مقبرهها اخالقی و اعتقادی در یادواره ،رفتاری

مقـاطع سـنی مختلـ  کـودکی،     هـای   فرهنگی مطـابن بـا سـلیقه   های  برنامهطراحی و اجرای . 3

 های شهدا. یادمانو  ها سالی در مقبره نوجوانی، جوانی و میان
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ــه. 6 ــاط لیتس ــای  ارتب ــرهه ــه چه ــره ب ــا چه ــ ب ــای  تیشخص ــوه ــن یمعن ــزاری  از طری برگ

یک موضوع خاص تا حصول نتیجه  دربارهموضوعی های  و بحثای  هحلقهای  نشست سلسله

به ویژه برای افراد علمی در یک رشـته علمـی    ،دورهمیهای  این نشست براسا  نظر جمع.

بحث و مکاشـفه منجـر    ،ممکن است با همفکری ،یک موضوع علمی دربارهخاص و بحث 

 ولید علمی و یا یک حقیقت علمی و کش  یک پدیده نوظهور شود.به یک ت

 و یارزشـ  تیحسّاسـ  جـاد یا ،یعموم نظارت و منکر از ینه و معروف به امر فرهنگ  یترو. 0

 یمعنـو  سالمت دیتهد اسباب و یروان بهداشت یزا بیآس عوامل با مواجهه هیروح پرورش

 از ینهـ  و معـروف  بـه  امـر  دهید آموزش و کارآمد گستردههای  میت لیتشک نیطر از ،جامعه

 .شهداهای  یادماندر  جوانان ژهیو به مردم، نیب در منکر

ــه یفرهنگــ یشناســ بیآســ. 4 ــوی در جامع ــار عرصــه در معن ــا و رفت ــو یباوره ــه معن ی و ارائ

هـای   یادمـان و هـا   ها، یـادواره  راهکارهای علمی به منظور رفع این آسیب با حضور در برنامه

 .شهدا

معرفتـی و   نیگزیجاهای  برنامه یبرا یزیر برنامه ودر جامعه  زا غفلتهای  یسرگرم ییاشناس. 1

 به ویژه برای نسل جوان و نوجوان.، شهداهای  یادماندر  معنوی

 بــرای مناســب بودجــه نیتــ م وهــای شــهدا  یادمــان مراکــز بــه یمعنــو و یمــادّ شــتریب توجّــه. 6

 .یمعنو -یتیترب مداکار ساختار جادیا و یفرهنگهای  تیّفعال

ــه. 9 ــا  اجــرای برنام ــای  و کارگــاهه ــوی در ه ــانفرهنگــی و معن ــای شــهدا  یادم ــتجلو ه  از لی

هـای شـهدا    یادمـان کـه در   یصـنف  ای یکار مجموعه هر در یمعنو و یاخالقهای  تیشخص

 ذکـر  بـا  نمونـه  افـراد  یمعرّفـ نیـز   و کننـد  مـی  آن همکـاری هـای   و در برنامهیابند  میحضور 

 .آنان یبرترهای  شاخصه

شـهدا و  هـای   یادمـان در  یمعنو -یاخالقهای  تیشخص تیمحبوب و تیمقبول از یریگ بهره. 75

 .یمعنو فرهنگ گسترش در آنها فراوان نقش توجه به وشهدا  یادوارههای  برنامه

معنـوی حضـور آنهـا در یادمـان و     هـای   جذب هنرمندان و ورزشکاران محبـوب بـه برنامـه   . 77

 و یاخالقـ  اتیـ حهـای   جلـوه بـاره  در جوانـان  بـه  مناسب یرسان اطالع نیز و های شهدا برنامه

 .متعهد و محبوب ورزشکاران و هنرمندان یمعنو
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و مهیا کردن امکانات رفاهی برای آنهـا   یطلب شهادت و یانقالب اتیروحافراد با  از استفاده. 78

 یر وقتشـان جهـت ارتقـا   از حـداک   بـرداری  بهـره به منظور ها،  در نزدیکترین مکان به یادمان
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