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چکیده
بشر امروزی با همه پیشرفتهای متنوعی که داشته ،در خود احسا

اضطراب و تشویش

میکند و از این اضطراب در رن است .از سویی ،یکی از دغدغههای عصر حاضر در جوامع
بشری ،کمرنگ شدن معنویت در صحنه زندگی فردی و اجتماعی است .هدف از این مقاله بررسی
نقش یادمان های شهدا در ارتقای معنویت در جامعه است و از نظر نوع کاربردی بوده و با روش
پیمایشی انجام گرفته است .جامعة آماری آن را تمام افراد مراجعهکننده به یادمانهای شهدا شکل
دادهاند که به کمک نمونهگیری تصادفی ساده 663 ،آزمودنی برای نمونه انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامة محقنساخته است که روایی محتوایی آن با استفاده از فرم  CVRو
 CVIالشه از دید صاحبنظران و روایی سازهای آن به کمک روش آماری تحلیل عاملی به ت یید
رسید .با استفاده از آمار توصیفی و اکتشافی و مدلسازی معادالت ساختاری توسط نرمافزار

SPSS

 20و  lizrelپردازش شد .یافتههای پژوهش نشان میدهند که متییر یادمان شهدا در این پژوهش در
مجموع توانسته است  19درصد از رفتار متییر بعد رفتاری معنویت 63 ،درصد از رفتار متییر بعد
اعتقادی معنویت و  13درصد از رفتار متییر بعد اخالقی معنویت را پیشبینی و یا واریانس آنها را
تبیین کند .همچنین برابر با آزمون فریدمن ،بعد رفتاری با میانگین امتیاز  8/08از  0به عنوان
مهمترین بعد در ت ثیرپذیری از حضور در یادمان شهدا شناسایی شد .براسا
 - نویسنده مسئول :استادیار جامعهشناسی دانشگاه امام حسین(ع)

نتای مبنی بر اثبات
dsr.rashidi@gmail.com

 - استادیار دانشگاه امام حسین(ع)
 - کارشنا

ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی (واحد علوم تحقیقات تهران)
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نقش یادمان های شهدا در ارتقای معنویت و ابعاد آن در جامعه ،نخست ،به این نتیجه میرسیم که
با توجه با ضریب تعیین تعدیل شده باالی پژوهش در ت یید روابط مدل مفهومی آن و ت ثیر یادمان
شهدا در سه متییر وابسته بعد اعتقادی ،بعد اخالقی و بعد رفتاری معنویت ،ادبیات پژوهش به
درستی انتخاب شده است .لذا به منظور استفاده از این فضای معنوی برای پرکردن اوقات فراغت
جامعه و دوری از برنامههای غفلتزا و را ،باید بکوشیم با تقویت برنامههای مذهبی در یادمانهای
شهدا و ت مین من ابع مادی و معنوی آن ،فضای عمومی جامعه را از معنویت و عطر حضور شهدا
آکنده کنیم.

کلیدواژهها :یادمان شهدا ،معنویت ،بعد اعتقادی معنویت ،بعد اخالقی معنویت ،بعد رفتاری
معنویت.

مقدمه
معنویت نیاز فطری تمام انسان هاست .همانطور کـه در بعـد مـادی ،انسـان هـا بـرای برطـرف
کردن نیازمندیهای زندگی خود درصدد جست وجو کردن در طبیعـت و بـاال بـردن بهـره وری در
دستیابی به آن هستند و این کار را از طرین توسعه دانش به انجام رسانده ،مـدام بـرای ارتقـای ایـن
ظرفیت کوشش میکنند؛ در بعد معنوی نیز انسان در پرتو معنویت دینی و اجتهاد مستمر و منضـبط
دینی ظرفیت الزم را پیدا میکند.

براسا

تعالیم دین مقد

اسالم ،معنویت یک اصل پایهای و اساسی در راه رسیدن انسان بـه

بهرهوری دنیوی و اخروی است .اگر انسان از سرمایه معنوی بیبهره باشد ،بیتردید در مسیر پر پیچ
و خم دنیا و کمینگاههای ناآشنا و خطرناک آن از بین خواهد رفت و به تکامل انسانی کـه هـدف
واالی آفرینش انسان است ،نخواهد رسید .البته باید توجه داشت که انسان بدون هدایت دینـی ،در
بهره وری از مواهب دنیا ،دچار افراط و تفریط و ظلـم و سـتم شـده ،مظلومیـت و محرومیـت پدیـد
میآورد.

از آنجا که ایمان به خدای یکتا و دستورات دین مبین اسالم ،اسا
مقد

و ضـابطه تشـکیل نظـام

جمهوری اسالمی ایران بوده ،توجه به معنویت و پیـروی از اصـول اخالقـی اسـالم و حفـظ

کرامت انسان نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است.

اصلیترین و برجسته ترین خصوصیت نظام اسـالمی ،جنبـه الهـی آن اسـت .انقـالب اسـالمی
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وارث ارجمندترین گوهر گرانبهای خلقت ،حامل امانت و دستاورد انبیای عظام و اولیای کـرام ،از
ابتدای خلقت تا صدر اسالم و پس از آن تا قرن حاضر ،و ثمره خـون هـزاران شـهید گلگـونکفـن
است که با ریختن خون خود به پای این نظام ،آن را احیا کردند .با توجه به این که هماکنون نظـام
مقد

جمهوری اسالمی ایران بـه دالیـل گونـاگون ،از سـوی کشـورهای اسـتعمارگر و بـه ظـاهر

قدرتمند مورد هجوم همهجانبه فرهنگی و جنگ نرم قرار گرفته است ،به نظر مـیرسـد بهتـرین راه
رویارویی با آنها به کار بردن راهبردهای بازدارندگی معنوی است.

شرح و بیان مسئله
یکی از دغدغه های بشر در عصر حاضر ،کمرنگ شدن معنویت است .بشر امـروزی بـا همـه
پیشرفتهای متنوعی که داشته ،در خود احسا
احسا

اضطراب و تشویش میکند و از آن در رن است.

میکند گمشده باارزشی در زندگی او وجود دارد کـه بایـد آن را پیـدا کنـد .دسـتیابی بـه

مادیات ،رفاه ،تجمل و مصرف نتوانسته اسـت باعـث آرامـش روحـی و درونـی او شـود .احسـا
تنهایی ،ناهماهنگی ساختارها با فطرت وجود ،وجود شکافهای طبقاتی در اجتماع ،تزلزل و انهدام
خانواده ،توسل به خشونت در صحنه های اجتماعی ،تجمل و خوشگذرانی بـا انـواع لَیویـات ،و در
یک کالم خستگی و ناامیدی در زندگی ،از جمله نمادهای روشن بحران معنویت است که همگی
حکایت از تالطم روحی و فکری انسان امروزی دارد .تحلیل ها نشان میدهد که جز خأل معنـوی و
عدم اشباع شدن روحی ،مسئله دیگری نیست ...در غرب آمار ها نشان میدهد که هر چه پیشرفت و
رفاه مادی بشر بیشتر میشود ،بر بیماریهای عصبی و اختالالت روانـیاش افـزوده مـیشـود .اسـم
اینها را گذاشتهاند :بیماریهای تمدن (مطهری.)837 :7316 ،
از طرفی ،دشمنان انقالب اسالمی با تمام توان و استفاده از تمامی ابزار و فنـاوری هـای نـوین،
به دنبال از بین بردن انگیزههای [ناشی از] قـدرت ایمـان و اسـتقامت ،متزلـزل کـردن روحیـه ای ـار،
بیاعتنایی به زخارف اخروی و گرفتار کردن افراد در دام تجمالت و ظواهر فریبنده دنیوی است تا
از این طرین ،جامعه را گرفتار آسیب و تهدید کند .یکی از پژوهشـگران مرکـز مطالعـات پیشـرفته
یهودی دانشگاه پنسیلوانیا به نام «را

برن» میگوید« :با استفاده از هر ابزار و یـا بهتـر بگـویم تمـام

ابزارها باید فضای دین گرایی و اخالق در جامعة جوانان ایران -که اساسیترین راهبرد بـرونرفـت
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جمهوری اسالمی از چالشهای متعدد ،نظیر :جنگ ،تحریم و ...است -را پاک و اخالق دینی را از
این جامعه دور کرد که در غیر این صورت ،هر برنامه ای با شکست روبهرو خواهد شد» (علمداری
و ادیب .)08 :7364 ،مقام معظم رهبری میفرماینـد« :امـروز ملـت هـای مسـلمان درگیـر مشـکالت
فراوانی هستند از ناحیه تسلط کسانی که نگاهشان به آفرینش ،نگاه مادی اسـت؛ نگـاه سـودجویانه
است؛ نگاه پست یک انسانی است که از معنویت بویی نبرده [اسـت] .امـروز تمـدنی کـه امکانـات
نظامی را در اختیار مستکبران قرار داده ،مبتنی بر نگاه مادی به عالم آفرینش است .همین نگاه مادی
است که دنیا را بدبخت کرده است( ».بیانات مقام معظم رهبری .)7397 ،این هجمههای دشمنان بـه
شدت از راه های گوناگون با هدف تضعی

باورهای مذهبی و کمرنگ شدن معنویـات در جامعـه

انجام میشود .بنابراین ،برای مقابله با آن میبایست به ذخایر نظام توجه شود .یکی از گنجینـه هـا و
ذخیره های معنوی کشور ما «دفاع مقد » است که استخراج این گنجینه ارزشمند و بهرهبرداری از
آن میتواند موجب ارتقای سطح معنویت در جامعه و خن ـیسـازی هجمـه هـای یادشـده شـود .بـه
فرموده رهبر انقالب« :روز به روز باید یاد شهدا و تکرار نام شهدا در جامعه ما رواج پیدا کند و اگر
این شد ،برای این جامعه شکست معنا نخواهد داشت ».بر این اسـا  ،سـؤال اصـلی مـا «چگـونگی
نقش یادمانهای شهدا در ارتقای معنویت جامعه» است.

اهداف تحقیق


تعیین نقش یادمانهای شهدا در ارتقای معنویت در جامعه؛



تعیین نقش یادمانهای شهدا در ارتقای جنبههای اعتقادی جامعه؛



تعیین نقش یادمانهای شهدا در ارتقای جنبههای اخالقی جامعه؛



تعیین نقش یادمانهای شهدا در ارتقای جنبههای رفتاری جامعه.

فرضیههای تحقیق


یادمانهای شهدا در ارتقای معنویت در جامعه نقش دارند؛



یادمانهای شهدا در ارتقای جنبههای اعتقادی جامعه نقش دارند؛



یادمانهای شهدا در ارتقای جنبههای اخالقی جامعه نقش دارند؛



یادمانهای شهدا در ارتقای جنبههای رفتاری نقش جامعه دارند.
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تحقیقات انجامگرفته پیشین
تحقیقاتی که با محوریت شهدا و معنویت انجام شده ،به شرب زیر است:
 .7ابراهیم قادری ( ،)7398در پژوهشی با عنوان «بررسی خاکسپاری شهدای گمنام در محـیط
دانشگاهها و ت ثیر آن در تروی فرهنگ ای ار و شـهادت در بـین دانشـجویان» ،بـه بررسـی
فرهنگ ای ار و شهادت و تروی آن از طرین خاکسپاری شـهدای گمنـام در دانشـگاههـا
پرداخته تا بدین طریـن بـا تشـخیص ضـرورتهـا بـه ارائـه مناسـبتـرین و در عـین حـال،
عملیاتیترین راهکارها و پیشنهادها برای تروی و اشاعه فرهنـگ ای ـار و شـهادت در بـین
سطوب مختل

جامعه بپردازد .نتای به دستآمده نشان میدهـد کـه اخـتالف معنـیداری

بین مقوله شهادت و ای ار در دو دانشگاه مازندران (شهدای گمنام در آنها دفن شدهانـد) و
آزاد اسالمی واحد ساری (شهدای گمنام در آنها دفن نشدهاند) وجود دارد.
 .8جهــانگیر ســعیدزاده ( ،)7366در پژوهشــی بــا نــام «بررســی شــیوههــای حفــظ و ارتقــای
شاخصهای معنویت در سپاه» به تبیین و ارائه راههای حفظ و ارتقـای معنویـت در سـپاه و
شناسایی عواملی که به طور مستقیم یـا غیرمسـتقیم در افـزایش یـا کـاهش معنویـت نقـش
دارند ،پرداخته است .نتیجه اینکه سه گام اساسی برای حفظ و ارتقـای معنویـت اسـتخراج
شد .7 :حفظ دستاوردهای کسبشده دفاع مقد ؛  .8تقویت ،تعمیـن وافـزایش معنویـت؛
 .3پیشگیری از سایش و کاهش معنویت.
 .3محمدعلی آسودی ( ،)7393در پژوهشی با عنوان «بررسی تـ ثیر عامـل معنویـت در میـزان
مقاومت رزمندگان اسالم» با هدف شناسایی و تبیین ت ثیر عامل معنویت در میزان مقاومت
و سلحشـــوری رزمنـــدگان اســـالم در جنـــگ ،بـــه منظـــور بهـــرهگیـــری فرمانـــدهان و
دستاندرکاران امور فرهنگی و معنوی برای حفظ و ارتقای معنویت نیروهـای تحـت امـر
خود و با بررسی ت ثیر عامل معنویت در جنگهای اخیر حزب اهلل به این نتیجه دست یافت
که در همه این پیروزیها نشانههایی از عامل مهم و ت ثیرگذار معنویت در نبرد متقارن ،بـه
عنوان الگویی برای جنگهای آینده ،میتواند مورد توجه قرار بگیرد.
 .6فرزندی اردکانی(،)7367در پژوهشی با عنوان «تبیین نقش و ت ثیر عوامل معنـوی بـر تـوان
رزمی رزمندگان اسالم در دفاع مقد » به مقایسه ت ثیر عوامل مادی و معنـوی در ارتقـای
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توان رزمی رزمندگان پرداخته است و بـه نقـش مجموعـهای از عوامـل معنـوی ،از جملـه:
ایمان معنوی ،اعتقاد به ارزش های اسالمی ،توکل ،ذکر ،دعا ،امدادهای غیبی و ...در دفاع
مقد

اشاره میکند و با توجه به بررسی بـه عمـلآمـده ،از عوامـل مـذکور سـه عامـل را

مؤثرتر میداند.
 .0محبوبه میرصادقی ( )7369در پژوهشی با نام «نقش معنویت در ارتقـای امنیـت اجتمـاعی»
نگاهی کوتاه به نقش معنویـت در ارتبـاط بـا آرامـش و امنیـت افـراد اجتمـاع دارد .روش
محقن در این تحقین تحلیل کتابخانهای از نوع توصیفی بوده که با هدف جمعآوری آرا و
نظرات گوناگون مطرب در این حوزه ،به تحلیل و ارائـه توصـیفی شـفاف در ایـن عرصـه،
پرداخته است .نتیجه آن اینکه معنویت و اخـالق نقـش تعیـینکننـدهای در ارتقـای امنیـت
اجتمــاعی دارنــد .بــه همــین منظــور در تحقیــن حاضــر ،بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت
معنویتگرایی در جامعه بنا داریم که نقش یادمانهای شهدا به عنوان عامل تقویـتکننـده
معنویت و جنبه های مختل

آن ،از قبیل :اعتقادی ،اخالقی و رفتاری را مورد ارزیابی قرار

دهیم.
 .4عبدالحسین خسروپناه ( )7361در پژوهشـی بـا عنـوان «عوامـل و موانـع تـروی معنویـت»،
معنویت را از نیازهای ضروری بشر دانسته ،آن گونه که میتـوان انسـان را معنـوی بـالطبع
دانست .این معنویت طبعی ،همیشه انسان را همراهی میکند و هیچگاه از سرشـت او جـدا
نمیشود .معنویت فردی و اجتماعی انسانها را می تـوان توسـط عـواملی تحقـن بخشـید و
تقویت کرد؛ زیرا معنویت حقیقتی اختیاری است که انسان مـیتوانـد آن را تقویـت کنـد.
نویسنده معتقد است که معنویت ،شدت و ضـع پـذیر اسـت و بـا عـواملی ،تقویـت و بـا
عواملی دیگر ،تضعی

میشود.

مت سفانه در فضاهای دانشگاهی و پژوهشی ،کارهای اینچنینی مهجور هستند .هنوز کارهـای
خیلی پخته و علمی نداریم و تعداد کارهای پژوهشی نظیر پژوهش ،ما اندک اسـت .هـیچ کـدام از
پژوهشهای انجامشده باال ،ارتباط و ت ثیر یادمانهای شهدا را در معنویت ندیـدهانـد .همـهشـان بـه
تنهایی معنویت یا یادمانها را جدا از هم یا در ارتباط با مقولههـای دیگـر مطالعـه کـردهانـد .مـا در
پژوهش حاضر ،نقش و ت ثیر یادمانهای شهدا را در معنویت دیده و بـه خـوبی ابعـاد و گویـههـای
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معنویت را بررسی کردهایم .اما ادعای کار کامل نداریم و امیدواریم کارهای علمیتر و کاملتـری
انجام شود و کار ما ،هرچند اندک ،نقشی در این عرصه به عهده داشته باشد.

ادبیات پژوهش
تعریف مفاهیم
 .5معنویت

 تعریف نظری :معنویت مجموعه صفات و اعمالی [است] که شور و جاذبهای قوی و شـدیدو در عین حال ،منطقی و صحیح در انسان به وجود م،آورد تا او را در سیر به سوی خدای یگانه و
محبوب عالم به طور اعجابآوری پیش ببرد (امـام خمینـی .)1 :7313 ،نـوعی احسـا

و گـرایش

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

و

پرستش که وجه تمایز انسان و موجودات دیگر است (مطهری.)85 :7318،
 تعریف عملیاتی :حال و هوای الهی و معطوف به راه و یاد شهدای انقالب اسالمی است کهافراد با حضور در مراسم یادمانها و مقبـرهالشـهدا و یـا بـا مطالعـه وصـیتنامـه شـهیدان بـه دسـت
میآورند.
 .1یادمان

 تعریف نظری :یادمان ،بنا یا سازهای برای گرامیداشـت یـک شـخص خـاص ،بزرگداشـتیک رویداد مهم یا واقعهای است که برای یـک گـروه اجتمـاعی مهـم اسـت و یـادآور قسـمتی از
خاطرات تاریخی یا میراث فرهنگی آنان است (حجتی.)7366 ،
 تعریف عملیاتی :شامل مقبره ها ،یادوارهها ،آثار ،تم الها و همه خاطرات قلمی ،تصویری وبرنامه ای است که موجب بزرگداشت و تجدید آرمانها و اهداف کسانی میشود که بـرای آنهـا
یادمانها اجرا میشوند.
 .3یادمان شهدا

 تعریف عملیاتی :یادمانهای شـهدا ،شـامل :گلزارهـای شـهدا ،مقبـرههـا ،یـادوارههـا ،آثـار،513
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تم الها و همه خاطرات قلمی ،تصویری و وصیتنامـههـای شهداسـت کـه موجـب بزرگداشـت و
تجدید آرمانها و اهداف شهدا میشود.
معنویت در اسالم
با توجه به مصادین و کاربرد دینی که در آثار اندیشمندان مسلمان میتوان پیدا کرد ،معنویت
عبارت از نوعی ارتباط با خدای متعال از راه ایمان به خدا و جهـان غیـب ،عواطـ

و انگیـزههـای

الهی و نیز استعانت از نیروهای غیبی بر اثر قرب الهی اسـت .آثـار عملـی ایـن ایمـان و ارتبـاط ،در
جهتبخشی به زندگی و نوع نگاه به آن دیده می شـود کـه در قالـب اخـالق الهـی بـروز و ظهـور
مییابد.
معنویت در اسالم در درجه اول ،از ارتباط انبیای الهی با جهـان غیـب آغـاز مـیشـود .بـدون
شک ،در بین انسان ها ،انبیای الهی دارای معنویت باالیی بودند .قرآن کریم عـالوه بـر پیـامبر(ص)،
مؤ منان را هـم در ایمـان بـه غیـب و اهـداف آن شـریک مـیکنـد و سلسـله انبیـا و پیـروان آنهـا را
سردمداران معنویت میداند (بقره .)068 ،این ایمان باعث به وجود آمدن روحیهای ویژه و منحصـر
به فرد در آنها و پیروانشان و ت ییدهای الهی و معجزات روشن میشود که در معنویت حقیقی آنها
نقش بسزایی دارد (سقای بیریا.)65 :7361 ،
حضور معنویت در متن زندگی ،به زندگی انسان جهت و معنا داده ،اضطراب را زایل کرده و
رضایتمندی وی را میسر ساخته است .معنویت برخالف تصور بعضی ،هـم تجلیـات درونـی دارد و
هم ت ثیرات بیرونی .معنویت در بعد درونی با مراقبه ،مکاشفه ،محاسبه و سیر و سلوک توأم است و
زمینه را برای سفر آسمانی و قدسی شدن انسانها مهیا میکند .این خلوص باطن و تکامـل روحـی،
بر روابط اجتماعی هم اثر مستقیم می گذارد و انسان معنوی را از زورگویی ،تجاوز ،ظلـم و پلشـتی
باز میدارد (زمانی.)77 :7367 ،
حصول معنویت گاهی برای رسیدن به مقاصد دنیوی و گـاهی بـه منظـور رسـیدن بـه پـاداش
اخروی است؛ از آنجا که هر عمل خیر و شری در قیامت محاسبه میشود ،برای رسیدن به بهشت،
به سراه معنویت می روند .اما سرانجام حصول معنویـت بـرای رسـیدن بـه جایگـاه واقعـی و کمـال
حقیقی انسانی و کرامت نفس انسانی است .معنویات عاملی برای نیل انسان بـه مقـام خلیفـه اللهـی،
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حامل امانت الهی بودن و الزمه تحقن احسن الخالقین است .بـه همـین منظـور ،در دیـدگاه اسـالم،
جایگاه و اهمیت معنویت به اوج مرتبه خود میرسد« :وَکَـذلِکَ نُـرِی إِبْـرَاهِیمَ مَلَکُـوتَ السَـماوَاتِ
وَالْ َرْضِ وَلِیکُونَ مِنَ الْمْوقِنِینَ (انعام)10 :؛ و این چنین ،ملکوت آسمانها و زمین را بـه ابـراهیم(ع)
نمایاندیم تا در زمره اهل یقین باشد».
معنویت یعنی سیراب شدن جان بینهایتطلب و آرام شدن قلب مضطرب.
معنویت از دیدگاه صاحب نظران
 .5معنویت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

حضرت امام خمینی(ره) درباره معنویت میفرمایند« :معنویت مجموعهای از صفات و اعمالی
است که حال ،شور و جاذبهای قوی و شدید و در عین حال صحیح را در انسان به وجود مـیآورد
تا او را در سیر به سوی خدای یگانه و محبوب عالم ،به طور اعجاب آوری ،بسته به شدت و ضع
آن و سرعت و میزان قرب الی اهلل ،تحقن یابد .وجه غالب و اساسی در معنویـت ،توجـه بـه خـدا و
انجام دادن عمل برای اوست .هم در نیت و هم در عمل ،خـدا را حاضـر و نـاظر دانسـتن ،معنویـت
است .اصوال وقتی انسان میتواند کارهای عادیاش را به صورت معنوی انجام دهد ،چرا اینگونـه
عمل نکند؟ یعنی ،چرا در کارها خدا را حاضـر و نـاظر قـرار ندهـد؟» (امـام خمینـی ،صـحیفه امـام
خمینی ،جلد .)1 :7316 ،74
 .1معنویت از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

در دیدگاه مقام معظم رهبری ،معنویت با وجود خـدا معنـا پیـدا مـیکنـد و بـدون اعتقـاد بـه
خداوند متعال ،معنویت بیمعناست .پس شاخص معنویت ،خدامحوری اسـت و ایمـان بـه خداونـد
متعال و ارتباط با او باید به عنوان بحث محوری در برنامههای آموزشی مد نظر قرار گیرد.
رهبر معظم انقالب معنویت را بر دو پایه استوار میداند :اول ،معرفت و دوم ،آگاهی ،که هـر
یک از آنها جایگاه و ت ثیر خود را در معنویت انسان دارند .ایشان میفرمایند« :البته ایـن هـم ( بنیـه
معنوی) بر دو پایه استوار است :یکی معرفت و یکی هم ایمان .معرفت ،با ایمان فرق دارد .بعضیها
معرفت هم دارند ،اما ایمان درست و حسابی ندارند .ایمان بدون معرفت هم برای شما کافی نیست.
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ممکن است برای یک آدم خیلی عامی دورافتاده ،کافی باشد و او را به بهشت هم برساند ،اما برای
شما (پاسداران) نه (بیانات رهبر معظم انقالب.)7349 ،
مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن سپاه ،معنویـت را ،آن حالـت درونـی و بـاطنی انسـان
میدانند که باعث می شود هر کاری را با قصد قرب الهی و کسـب رضـای خداونـد انجـام دهـد و
میفرمایند« :معنویت ،راز و نیاز با خدا ،ارتباط دلهـا بـا خـدای متعـال ،هـدف را خـدا قـرار دادن،
فریب ظواهر را نخوردن ،دلبستگی به زیور دنیا و زخارف دنیا پیـدا نکـردن ،ایـنهاسـت کـه یـک
مجموعه مؤمن و یک فئه مؤمنه را به وجود میآورد؛ آن وقت« :کم من فئه قلیله غلبـت فئـه ک یـره
باذن اهلل»؛ کم هم که باشید ،با داشتن آن جنبه معنوی ،زیادها را در مقابل خودتان مجبور به هزیمت
میکنید» (بیانات رهبر معظم انقالب.)7315 ،
 .3معنویت از دیدگاه شهید مطهری

جامعهای که در آن روحیه معنوی حکمفرما باشد ،ارزشهای دینی در آن ،حرف نخسـت را
میزند .به طور طبیعی ،روحیه معنوی در جامعه ،آثار مهـم و زیـادی در میـان افـراد و در تعامـل بـا
یکدیگر خواهد داشت .از آثار وجود معنویت در جامعه ،کم شدن میزان جرایم و بزههاست ،زیـرا
جایی که خدا حاکم باشد ،از میزان گناه و جرایم کاسته خواهـد شـد .مقـام معظـم رهبـری نیـز در
بیانات خویش به آثار معنویت اشاره کردهاند؛ چنانکه بیشترین سـخنان ایشـان دربـاره معنویـت ،در
ارتباط با اهمیت آن است .ایشان در دیدار با اقشار گوناگون مردم میفرمایند:
«عزیزان من ،بدانید که تا امروز ملت ایران هر توفیقی پیـدا کـرده اسـت ،بـه برکـت تکیـه بـر
معنویات آن را به دست آورده است .کسانی که از لحاظ مادیات جلوتر از ملـت ایـران باشـند ،در
دنیا هستند؛ اما آنها نتوانستند بر روی ملتهای دیگـر و جـوانهـای کشـورهـای دیگـر ،ایـن گونـه
تاثیرات شگرفی را باقی بگذارند که ملت ایران با انقـالب خـود ،حرکـت خـود ،بـا امـام خـود ،بـا
مجاهدات خود و با شهادتهای خود ،آن ت ثیرات را گذاشت .شما بر روی ملتهـای دیگـر و بـر
روی جریان عادی بسیاری از کشورهای جهان ،اثر بسیار عمیقی گذاشتید .این بـه برکـت معنویـت
بود .این معنویت را باید روز به روز زیاد کرد .عزت ملت ایران ،سربلندی ملت ایران و امید بیپایان
ملت ایران ،به برکت اتکا و امیدواری به خداوندگار است و این با ارتباط روزافزون ،درخشانتـر و
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متجلیتر میشود .این که ما این اندازه ت کید میکنیم جوانان ما که بـه حمـدهلل در ایـن زمـان منبـع
صفا و نورانیتاند ،بیشتر به در خانه خدا بروند – با این که امروز وضع جوانان نسبت به گذشته ،به
طور کلی دگرگون شده است و امروز نورانیت و معنویت مضاعفی دارند – به خاطر این است کـه
هر چه رابطه با خدا را مستحکمتر کنیم ،توفیقات و هدایت الهی بیشتر و دلهای ما روشنتر خواهد
شد» (بیانات مقام معظم رهبری ،پیام ح .)7311/7/7 ،
 .4معنویت از دیدگاه صاحبنظران دیگر

ابن خلدون در بحث و تحقین در مبانی نظریه معنویت محوری معتقد است که دولت مت ثر از
شرایط اجتماعی ،روانشناسی ،اقتصادی و دینی حاکم بر جامعـه اسـت .اعضـای دولـت و سـاکنان
بادیهنشین به شجاعت ،توانایی و روحیه معنـوی عـالی متمـایز مـیشـوند .از دیـدگاه ابـن خلـدون،
معنویت تکوین اجتماعی نامنسجم است؛ روحی که مانند قدرت دولت عمل کرده و سندی استوار
بر زعامت آن است .ابن خلدون در تفسیر اجتماعی و سیاسی از واژه کلیدی خود به نـام «عصـبیت»
بر این باور است که عصبیت نیروی معنوی در کنار قدرت مـادی آن اسـت .نیـروی معنـوی آن در
این زمان ،همراه با دین و یا مالزم با دعوتی از دعوت های حن است کـه از آن راه نهـادی مـذهبی
کسب مینماید .از این روست که عصبیت بـه حکمرانـی انجامیـده ،دربردارنـده برتـری بـر نیـروی
مادی است؛ و این بیگمان بر عصبیت صفت اخالقی و معنـوی خواهـد بخشـید (مظـاهری:7360 ،
.)78
از دیدگاه همیلتون ،معنویت بیشترین سازگاری را با جامعه نوین دارد .وی معتقد اسـت دیـن
را میتوان بدون هرگونه تناقض با نقش های شیلی روزمـره بـه کـار بسـت؛ زیـرا فعالیـت هـای آن،
محدود به زمان ها ،مکان ها ،چیزها و قضایای بسیار ویژه ای است (نارونی نصـرتی .)7365 ،هنـدوها
باور دارند که معنویت «انجام دادن کار با منتهای درجه عشن ،عالقه و فداکاری است» .تالش برای
دستیابی به هدف ،مهم ترین اصل هندوها در کار است ،آنها نتیجه را به خداونـد واگـذار مـیکننـد
(الکینز .)0 :7996 ،هاینز معنویت را به عنوان تالشی در جهت پرورش حساسیت نسبت به خویشتن،
دیگران ،موجودات غیرانسانی و خدا ،یا کندوکاوی در جهت آنچه بـرای انسـان شـدن مـورد نیـاز
است و جستوجویی برای رسیدن به انسانیت کامل ،دانسته است (رستگار.)30 :7360 ،
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آثار فقدان معنویت
همان گونه که وجود معنویت در یک جامعه و یا حتی در وجود یک انسـان آثـار بسـزایی در
زندگانی سعادتمند دنیایی و اخروی دارد ،عدم وجود معنویت نیز به همان اندازه ت ثیر منفی خواهد
داشت .فقدان معنویت در یک جامعه به معنای فقدان انسانیت و ارزشهای انسانی است.
مقام معظم رهبری در پیامی خطاب به مسیحیان و مسلمانان جهـان بـه مناسـبت سـالروز مـیالد
حضرت مسیح(ع) ،به این مورد نیز اشاره داشته و فرمودهاند« :قدرتهای ستمگر عالم ،به خصوص
در صد سال اخیر ،بر حـذف معنویـت و ارزشهـای واالی انسـانی از زنـدگی جوامـع بشـری پـای
فشردهاند که در نتیجه ،به گسترش فسادهای اخالقی ،اعتیاد ،بیبند و باری ،ویرانـی بنیـاد خـانواده،
رشد است مار ،افزایش فاصله میان ملـت هـای فقیـر و غنـی ،دوری روزافـزون از عـدالت اجتمـاعی،
بیاعتنایی به کرامت انسان ،تولید جنگافزارهای مرگبار و افزایش کشـتارهای دسـتهجمعـی منجـر
شده است .علم نیز مانند انسان ،قربانی حذف معنویت و بیاعتنایی به ارزشهای دینی شـده اسـت»
(بیانات مقام معظم رهبری ،به مناسبت میالد حضرت مسیح(ع).)7315/75/77 ،
«قرآن کریم در آیه  09سوره مریم ،علت گمراهی و انحـراف جوامـع دینـی از مسـیر حـن را
پیروی از هواهای نفسانی و دوری از یاد خدا میداند و میفرماید :فَخَلَ َ مِن بَعْدِهِمْ خَلْـ ٌ
أَضَاعْوا الصَلَاهَ وَاتَبَعْوا الشَهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًا؛ سپس کسانی جانشـین اینـان شـدند کـه
نماز را ضایع گذاشتند و پیرو شهوات شدند و به زودی به گمراهی خواهند افتاد».
دو عامل ،از عوامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی به شمار میرود :یکی ،دور شدن از
ذکر خدا که مظهر آن ،نماز است؛ فراموش کردن خدا و معنویت؛ حسـاب معنویـت را از زنـدگی
جدا کردن و توجه ،ذکر ،دعا ،توسل ،طلب از خدای متعال ،توکل به خدا و محاسبات خدایی را از
زندگی کنار گذاشتن .دوم« ،والتبعوا الشهوات»؛ به دنبال شهوترانیها رفتن؛ دنبال هو ها رفتن و
در یک جمله :دنیاطلبی» (دیدار با فرماندهان بسی .)7317/6/83 ،
ویژگیهای اهل معنویت
از منظر قرآن و روایات ،کسانی که دارای معنویت باال و اهل معنا و سـیر و سـلوک روحـانی
باشند ،اهل ایمان بوده ،به درجه باالی تقوای الهی رسیده و جزو متقین هستند .متقین همان کسـانی
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هستند که قرآن هدایتگر آنان بوده ،در پرتو همین هدایت به رستگاری میرسند .معنویت ،ایمـان و
تقوا مراتبی دارد و هرچه انسان در مرتبه باالتر از ایمـان ،تقـوا و معنویـت قـرار گیـرد ،بـه خداونـد
نزدیکتر میشود .در قـرآن کـریم و روایـات ،ویژگـی هـای اهـل ایمـان و تقـوا بـه صـورتهـای
گوناگون ذکر شده است (فرهادی.)66 :7341 ،
برخی از این ویژگیها عبارتاند از .7:گفتارشان درست است؛  .8رفتارشـان بـر پایـه تواضـع
است؛  .3چشمهایشان را بر حرام الهی میبندند؛  .6گوش های آنها شنوای مطالبی اسـت کـه بـرای
آنها سودمند و مفید باشد؛  .0در سختیها و شرایط دشوار چنـان زنـدگی مـیکننـد کـه در حالـت
خوشی و آسایش ،روزگار میگذرانند.
کارکرد معنویت و آثار آن
حصول معنویت گاهی برای غایات دنیوی است؛ زیرا افراد سـالم و کامـل نیازمنـد جامعـهای
متعادل ،کامل و سالم اند .از طرفی ،برای داشتن جامعهای کامل باید افراد به اخالق و معنویت مقید
باشند .از نگاهی دیگر ،حصول معنویت بدان دلیل است که هر فعلی در دنیا ارزش و بازتاب خاص
خود و واکنش مخصوص خود را دارد .لذا انسانها با معنی میشوند تا از آثار و واکنشهای سـوء
اعمال برحذر و منتظر اعمال م بت باشند.
در نگاهی دیگر ،معنویات تالش به منظور رسیدن به پاداش اخـروی اسـت؛ چـون نتیجـة هـر
عمل خیر و شری در آخرت دیده میشود ،پس معنویات را حاصل میکنند تا به بهشت برسند .امـا
برخی ،حصول معنویت را برای رسیدن به جایگاه واقعـی و کمـال حقیقـی انسـان و کرامـت نفـس
انسانی می دانند .معنویات برای نیل به درجه خلیفه اللهی ،حامل امانت الهی بودن و مسجود مالئکـه
قرار گرفتن و احسن الخـالقین بـودن اسـت .بـدیهی اسـت در دیـدگاه متعـالی اسـالم ،اعلـی مرتبـه
معنویت همـین منظـور آخـر اسـت .بـه طـور خالصـه ،آثـار وجـودی معنویـت در جامعـه اسـالمی
عبارتاند از .7 :تحول انسانها به سمت کمال؛  .8مقابله با مطامع استکباری؛  .3ایجاد عدالت واقعی
همراه با معنویت.
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ابعاد معنویت در جامعه
معنویت بر مبانی و شاخصههایی استوار است .برای به دست آوردن این شاخصهها ،به سخنان
مقام معظم رهبری و ...رجوع و با بهرهگیری از آنها موارد زیر احصاء شد:

اعتقادی

ابعاد

اخالقی

معنویت

رفتاری

شکل  .5ابعاد معنویت در جامعه

 .5بعد اعتقادی

الزمه شناخت و بررسی بعد اعتقادی معنویت این است که به وجـود عـالمی فراتـر از مـاده و
منبعی که معنویت از آن سرچشمه میگیرد ،باور ،اعتقاد و ایمان داشت .بـه همـین منظـور ،در ایـن
بخش به موضوعات خداباوری ،ایمان به غیب و آخرتگرایی به عنوان مؤلفههای اعتقادی معنویت
میپردازیم (آخوندی.)7397 ،
 خداباوری :میتوان مرز معنویت و عدم آن را ایمان و باور بـه خـدای یگانـه و عـدم آندانست .گرچه اخیرا تحت تـ ثـیـر گـرایشهـای سکوالریسـتی تـالشهـایی صـورت مـیگیـرد تـا
معنویت بدون اعتقاد بـه خـدای مـتـعـال مـطـرب و تـرویـ شـود .روشـن اسـت کـه اخـالق بـدون
اعـتقاد به خدای مـتـعـال و روز واپـسـیـن ،محدوده بسیار تنگی را مـیپوشـاند و پشـتوانه علمـی و
عملی متقن و قابل اعتنایی ندارد .قـرآن کـریـم اصل وجود خدای متعال را روشنتـر از آن معرفـی
میکند که بتوان در آن شک کرد .خـدای مـتـعـال نـهتـنها سرچشمه وجود ،بلکه سرچشمه معنـای
عالم نیز هست .یکی از اسمای خدای متعال ،قدو

یعنـی بسـیار مقـد

اسـت (حشـر ،)83 :و بـه

همین علت ،مبدأ همه تحوالت مادی و معنوی عالم و تدبیر امور بشـر در تمـام جهـات منحصـر بـه
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خداوند یکتاست و تنها انسان مؤمن و دارای ارتباط با خدای متعال مـیتوانـد بـه معنویـت حقیقـی
دست یابد.
 ایمان به غیب :نخستین ویژگ ،پرهیزکاران ،ایمان به غیب است .غیب و شهود دو نقطـهمقابل یکدیگرند؛ عالم شهود ،عالم محسوسات است ،و جهان غیب ،ماورای حس؛ زیرا «غیب» در
اصل ،به معن ،چیز است که پوشیده و پنهان است و چون عالم مـاورای محسوسـات از حـس مـا
پوشیده است ،به آن غیب گفته م،شود .مؤمن واقعی با اعتقاد راسخ به عالم غیب ،پیوسـته خـدا را
همراه خود می بیند و این برترین ایمان است .خداوند در قرآن میفرمایند« :و او با شماست هـر جـا
که باشید و خدا به هر چه میکنید بیناست (حدید.)6 :
ایمان به غیب جزو عقاید مسلم یک مسلمان است و بدون اعتقاد به مظاهر غیب همچون خدا،
انبیای الهی ،وحی و مالئک ،ایمان انسان ناقص و ناتمام است.
 آخرتگرایی :ایمان به معاد و آخرتگرایی از اصول مسلم ادیان الهی است و هر کـسآن را باور نداشته باشد ،از زمره موحدان خارج است .معاد به معنی محل یا زمان بازگشت اسـت و
به همین منظور ،در اصطالب فلسفه و کالم ،برای عالم آخرت به کار رفته است؛ زیرا انسان دوبـاره
به زندگی برمیگردد و پس از مرگ ،زنده میشود و به حساب او رسـیدگی مـیگـردد و زنـدگی
دوباره را در بهشت یا دوزا شروع میکند (سجادی ،ج.)847 :6
 .1بعد اخالقی

از نظر ما اگر جامعه ای واجبات و محرمات الهی را رعایت کنـد ،بـه کـ

تقـوا دسـت یافتـه

است .اما افراد جوامع میتوانند در پرتو ارتقای معنویت سطح اخالقیات جامعـه را از نظـر عمـل بـه
مستحبات و ترک مکروهات ارتقا بخشند .برخی از رفتارها در صفات روحی ریشـه دارد و برخـی
در آموزشهای اخالقی که میتوان به مباحـث آداب در حـوزه اخـالق اشـاره کـرد ،ماننـد :آداب
سفر ،آداب نظافت و آداب غذا خوردن ،که دین درباره آنها آموزههای بسیار دقین و مهم دارد.
حسن خلن به معنای خاص عبارت است از :خوشرویـی ،خـوشرفتـاری ،حسـن معاشـرت و
برخورد پسندیده با دیگران .امام صادق(ع) در بیان حسن خلن بـه معنـای خـاص فرمودنـد« :حسـن
خلن آن است که برخوردت را نرم کنی ،سخنت را پاکیزه سازی و برادرت را با خوشرویی دیدار
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نمایی» .حسن خلن یا خوشاخالقی از اصول مهم اخالقـی اسـت و در مسـائل تربیتـی چنـان مـؤثر،
سازنده و دارای نقش است نایی است که پیوسته در متون دینـی قـرآن و روایـات مـورد ت کیـد قـرار
گرفته است.
 امانتداری :امانتداری یعنی درستی،امین بودن و نگهداری و مراقبت از امانت دیگران(فرهنگ معین) .امانتداری از نیازهای اجتمـاعی بشـر اسـت و در تحکـیم روابـط اجتمـاعی تـ ثیر
بسزایی دارد .توجه به این اصل و رعایت آن از سـوی افـراد جامعـه موجـب رشـد و تعـالی جامعـه
خواهد شد .قرآن کریم به انسان مسلمان فرمان میدهد که امانتدار باشد« :اگر کسی از شما دیگری
را امین دانست ،آن کسی که امین شمرده شده ،باید امانت وی را باز پس دهد و باید از خداوند که
پروردگار اوست ،پروا کند» (بقره.)863 :
 مردمداری :یکی از ضـرورت هـای اخـالق مسـلمانی و معاشـرت مکتبـی« ،مـردمداری»است ،یعنی با مردم بودن ،برای مردم بودن ،در خدمت دیگران بودن ،شریک درد و رن و راحـت
و غم دیگران بودن .همراهی ،همدردی ،همگامی و همخونی با دیگران و هر نام دیگری که بتوانی
بر آن بگذاری؛ اما واقعیت ،همه یکی است ،یعنی خود را خدمتگزار و غمخوار دیگران دیـدن و
دانستن .این ،رمز و راز حیات اجتماعی یک مسلمان است و برای او «پایگاه مردمی» و برخورداری
از رأفت ،رحمت ،مودّت و حمایت مردم را فراهم میآورد .ماهی به آب زنده است و یک مسلمان
اجتماعی ،به حسن سلوک با دیگران.
 .3بعد رفتاری

انسان درون اجتماع زندگی میکند و الجرم بخشی از رفتارهـایی کـه از او سـر مـیزنـد ،در
ارتباط با تعامالت اجتماعی است و یا به نحوی از طرف عوامل اجتماعی تحت ت ثیر قرار میگیـرد.
برای بررسی رفتار افراد جامعه از حیث معنویت مؤلفههای زیر را تشریح میکنیم.
 پارسایی :تقوا و پارسایی به معنای حفظ کردن نفس و خویشتنداری اسـت از آنچـه بـیمضررش میرود (مفردات راغب ،ماده وفی) .در حدی ی آمـده اسـت کـه وقتـی از امـام صـادق(ع)
درباره تقوا پرسیدند ،فرمود :اینکه آنجا که خداونـد دسـتور داده ،تـو را غایـب و آنجـا کـه بـازت
داشته ،تو را حاضر نبیند (مجلسی ،ج.)860 :41
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 ایثار و فداکاری :ای ار عبارت است از مقدّم داشتن دیگری بر خود در رساندن منفعت ودفع زیان ،نسبت به چیزی که خود بدان نیازمند است .ایستادگی و مقاومت از اصول اولیه ای اسـت
که انبیای الهی بدون بهرهمندی از آن ،هرگز موفن به انجام رسالت خویش نمیشـدند .پیـامبران بـا
ایســتادگی و مقاومــت در برابــر ســنتهــای غلــط و مناســبات نادرســت اجتمــاعی و بــذل ای ــار و
ازخودگذشتگی در این راه ،به اصالب جامعه پرداخته ،بدون هیچگونه تر

و واهمهای از سختیها

و مشکالت فراروی ،رسالتهای سنگین الهی خود را به انجام رسانیدند تا آنجا که خداوند دربـاره
ایشان میفرماید( :پیامبران) کسـانی بودنـد کـه تبلیـغ رسـالتهـای الهـی مـیکردنـد و (تنهـا) از او
میترسیدند و از هیچکس جز خدا واهمه نداشتند و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداشدهنده
اعمال آنها) است» (احزاب.)39 :
در ادامه ،مؤلفههایی مانند :عفو و گذشت ،جانفشانی در راه دیـن و انفـاق در راه خـدا را بـه
عنوان مصادین ای ار و فداکاری مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) عفو و گذشت :کینهتوزی و لجاجت ،ویژگی روبهـای حقیـر و همّـتهـای پـایین
است .برعکس ،آنان که نظر بلند و روب بزرگ دارند ،پوزشها را میپذیرند ،از خطاهای دیگـران
چشم میپوشند و از حن شخصـی خـویش درمـیگذرنـد .بلنـدنظری انسـان ،عامـل جلـب محبـت
دلهای دیگران است .برای خود انسان نیز نوعی لذّت روحی دارد و گفتهاند« :در عفو لذّتی اسـت
که در انتقام نیست» .عفو و گذشت و چشمپوشی و نادیده گرفتن لیزشهای دیگران ،عامل جلـب
محبت است و دیگران را خوشبین ،وفادار و بامحبت نگه میدارد.
ب) جانفشانی در راه دین خدا :در قرآن و روایات مقام شهادت ،فوقالعاده و واال بیـان
شده است .بیدلیل نیست که در صدر اسالم و در طول تاریخ پربار اسالم ،و در نیز زمان ما ،جوانان
در میدان شهادت ،گوی سبقت را از هم میربودند تا به این مقام برسند؛ و چـه رسـتگار شـدند آن
عزیزانی که در راه اعـتالی کلمـه توحیـد و مانـدگاری معـارف ائمّـه معصـومین(علـیهمالسـالم) و
فرهنگ همیشه جاوید عاشورا ،جانشان را در این راه ن ار کردند .جایگاه آنان در بهشت برین است:
«خداوند از مؤمنان ،جانها و اموالشان را خریداری میکند ،و بهشت برای آنان است» ( توبه.)777 :
ج) انفاق در راه خدا :قرآن کریم و روایـات شـری  ،سـخنان بسـیار زیبـا و محکمـی را
درباره احکام و آداب و فواید انفاق بیان کـردهانـد؛ از جملـه :هرچـه در راه خـدا انفـاق مـیکنیـد،
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خداوند به آن داناست (آلعمران .)98 :پیامبر اکرم(ص) نیز درباره پاداش انفاق میفرمایند :هر کـه
درهمی در راه خدا بدهد ،خداوند هفتصد کار نیـک بـرایش مـینویسـد (ترجمـه میـزان الحکمـه:
.)4636

نقش انقالب اسالمی در معنویت
ماهیت و حقیقت انقالب اسالمی ،گذر از حیات دنیا به حیات طیبه است .برای این تحول باید
در متن حیات دنیا طبقه سومی شکل بگیرد که نه سلطهگر باشد و نه سلطهپذیر .خط سومی کـه در
این میان کشیده میشود و نظام حیات دنیا را متزلزل میکند ،خط مجاهدان است .برای عبور موفن
از حیات دنیا نیاز است که مجاهدان تر ها را با شهامت جایگزین کنند ،شهوات را سـامان داده و
مهار سازند ،دانشی برمبنای ایمان ،عمل صالح و در راستای عبودیت و بندگی تولید کنند و از همه
مهمتر ،معنویت و عرفـانی بـا شـاخصهـای عـزتمنـدی و آزادگـی ،افـزون بـر آرامـشبخشـی و
شــادیآفرینــی ،ارائــه دهنــد .نجــات معنویــت از دام ســلطهگــران ،در چــارچوب مبــانی ،اهــداف و
ارزشهای انقالب اسالمی میسر و ضروری است .سنت های معنوی دیگـر ،نظیـر :عرفـان مسـیحی،
بودیسم ،هندوئیسم و غیره ،تنها به تحکیم شالودههای سلطه و تـداوم سـتم در سـطح کـالن حیـات
جهــانی کمــک مــیکننــد .در آیــین و اندیشــه امــام خمینــی(ره) عرفــانی معرفــی شــده کــه جــامع
شاخصهای باال بوده و در آن پویایی ،جذابیت ،تحولآفرینی و تمدنسازی وجود دارد .این دقیقـا
همان چیزی است که انسان روزگار ما تشنه آن است .بر این اسا  ،نیاز است که در جامعه اسالمی
ایران نمونهای از این عرفان کارامد ارائه شود تا به تدری جانهای مردمان به سوی این جاری زالل
متوجه شود و بتوانند از گوارای آن سیراب شوند و سرابها را باز شناسند (مطهری.)46 :7364 ،

مدل مفهومی پژوهش
ابعاد مورد نظر معنویت در سه حوزه اعتقادی ،اخالقی و رفتاری که بر اثر حضـور در یادمـان
شهدا تقویت میشوند ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .لذا مـدل مفهـومی تحقیـن حاضـر بـه گونـه ای
طراحی شده است که بتواند نقش یادمان شهدا در ارتقاء معنویت را در همه حوزهها تعیین کند.
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش ،جامعه آماری و ابزارگردآوری اطالعات
این پژوهش با روش پیماشی و با رویکرد تحلیل عاملی انجام شده است که برای دسـتیابی بـه
محتوا ،با روش کتابخانهای ،مطالعه اسناد و مصاحبه با صاحبنظران اقدام بـه گـردآوری اطالعـات
شده است .عملیات پیمایشی این تحقین با اسـتفاده از ابـزار پرسـشنامـه و اجـرا در مقـابر و امـاکن
مربوط به شهدا ،شامل :بهشت زهرا( ) ،یادمان شهدای گمنـام دانشـگاه امـام حسـین(ع) ،یادمـان
شهدای گمنام بوستان نه البالغه و یادمان شهدای گمنام کوهسار بوده است.
در روش گردآوری اطالعات به صورت تصادفی ساده ،تمام افراد مراجعـهکننـده بـه بهشـت
زهرا( ) ،یادمان شهدای گمنام دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) ،یادمان شهدای
گمنام بوستان نه البالغه و یادمان شهدای گمنام کوهسار انتخاب شدهاند.
حجم نمونه مورد نیاز در روش تحلیل عاملی برای هر متییر  0تا  70نمونه توصیه شده اسـت.
تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری دادههای مربوط بـه مـدلیـابی معـادالت سـاختاری
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بسیار با اهمیت است .با وجود آن که در مورد حجم نمونه الزم بـرای تحلیـل عـاملی و مـدلهـای
ساختاری توافن کلی وجود ندارد ،اما به زعم بسیاری از پژوهشگران ،حداقل حجم نمونه الزم 855
است.کالین نیز معتقد است که در تحلیل عاملی اکتشافی برای هر متییر  75یا  85نمونه الزم است،
اما حداقل حجم نمونه  855قابل دفاع است.
بنابراین با استناد به حجم نمونه مورد نیاز در مدلسازی معادالت ساختاری کواریانس محـور
طبن نظر هیر( 7در کتاب معادالت ساختاری در تحقیقات پیمایشی) ،به ازای هر سؤال بـین  0تـا 70
نمونه ( در این پژوهش با توجه به تعداد زیاد سؤاالت به ازای هر سؤال ،تعداد شش نمونـه) در نظـر
گرفتـه و بــه ازای  64سـؤال حجــم نمونـه  074نمونــه انتخـاب شــد .سـپس بــه میـزان حجــم نمونــه
مشخصشده پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی ساده در اختیار آنان قرار گرفت و در نهایت،
 665پرسشنامة کامل جمع آوری شد.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و ساختاری
ردیف

شاخصهای برازش

تعداد شاخص مورد نیاز

شاخصها

حدمجاز

Chi-Square/df

<3

حتما باید ت یید شود

RMSEA

<5/56

حتما باید ت یید شود

PNFI

>5/ 0

نیازی نیست

GFI

>5/ 6

حتما باید ت یید شود

AGFI

>5/ 6

حتما باید ت یید شود

4

NFI

>5/ 9

1

NNFI

>5/ 9

CFI

>5/ 9

9

IFI

>5/ 9

75

RFI

>5/ 9

7
8

شاخصها

3
6
0

6

شاخصهای مطلن

شاخصهای تطبیقی

برای ت یید روایی سازه مقیا

برای تأیید مدل

دستکم باید سه تا شاخص
ت یید شود

به روش تحلیل عاملی ت ییدی در ت ییـد شـاخصهـای بـرازش

مدل ،باید ابتدا شاخصهای ت یید شوند تا بتوانیم به سراه شـاخصهـای مطلـن بـرویم؛ در صـورت
1- Hair
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ت یید شاخصهای مطلن ،به سراه شاخصهای تطبیقی میرویم و در این شاخصها دستکـم بایـد
سه تا شاخص آن ت یید شود تا مدل از برازش مناسب برخوردار باشد.
اعتبار پایایی ابزار گردآوری دادهها
همان طور که در جدول ( )8مشاهده میشود ،پایایی پرسشنامهها به کمـک ضـریب آلفـای
کرونباا بررسی شد؛ و مقدار آن برای هر دو پرسش نامه بیشتر از  5/1به دست آمد به این معنا کـه
پرسشنامه پایایی مناسبی دارد.
جدول  .1ضریب پایایی کل آزمون و خرده مقیاسهای آن
تعداد

شماره سؤاالت در

آلفای

سؤاالت

پرسشنامه

کرونباخ

77-7

5/613
5/667

متغیر

مؤلفهها

یادمان شهدا

-

77

بعد اعتقادی

 81سؤال

78-36

بعد اخالقی

 87سؤال

39-09

5/168

بعد رفتاری

 81سؤال

45-64

5/613

معنویت

5/968

مقدار کل آلفای مؤلفههای متییر معنویت
جدول  .3پردازش دادهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
ردیف

متغیرهای مستقل

آلفای کرونباخ

7

متییر یادمان شهدا

5/634
5/634

آلفای کلی متییر یادمان شهدا
ردیف

متغیرهای وابسته معنویت

آلفای کرونباخ

7

بعد اعتقادی معنویت

5/907

8

بعد اخالقی معنویت

5/973

3

بعد رفتاری معنویت

5/965

آلفای کلی متییرهای معنویت

5/918

آلفای کلی مجموع هر دو پرسشنامه

5/913
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یافتهها
آمار توصیفی ویژگیهای دموگرافیک (جمعیتشناسی)
در این بخش ،دادههـای جمعیـتشـناختی جمـعآوری شـده از نمونـه آمـاری بـا اسـتفاده از
روشهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب بررسی شد.

ویژگیهای جمعیتشناختی برحسب جنسیت

پراکندگی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت در جدول ( )6نشان داده شده است.
جدول  .4تعداد و درصد پاسخدهندگان بر حسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

865

43/8

43/8

زن

743

34/6

755/5

جمع کل

663

755/5

ویژگیهای جمعیتشناختی برحسب سن

مطابن اطالعات جدول ( )0از میان پاسخدهندگان  06نفر معـادل  78/8درصـد زیـر  85سـال
سن 734 ،نفر معادل  35/1درصد  87تا  35سال 700 ،نفر معادل  30/5درصد  37تا  65سال 64 ،نفر
معادل  75/6درصد  67تا  05سال و  08نفر معادل  77/1درصد بیشتر از  07سال سن داشتند.
جدول  .1تعداد و درصد پاسخدهندگان برحسب گروههای سنی
گروههای سنی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از  85سال

06

78/8

78/8

 35-87سال

734

35/1

68/9

 65-37سال

700

30/5

11/9

 05-67سال

64

75/6

66/3

باالتر از  07سال

08

77/1

755/5

جمع کل

613

755/5
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ویژگیهای جمعیتشناختی برحسب سطح تحصیالت

مطابن اطالعات جدول ( )4از میان پاسخدهندگان 06 ،نفر معادل  73/7درصد دارای مدرک
زیر دیپلم 780 ،نفر معادل  86/8درصد دارای مدرک دیـپلم 716 ،نفـر معـادل  39/3درصـد دارای
مدرک لیسانس 17 ،نفـر معـادل  74/5درصـد دارای مـدرک فـوق لیسـانس و  71نفـر معـادل 3/6
درصد دارای مدرک دکتری بودهاند.
جدول  .1تعداد پاسخدهندگان برحسب میزان تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

زیر دیپلم

06

73/7

73/7

دیپلم

780

86/8

67/3

لیسانس

716

39/3

65/4

فوق لیسانس

17

74/5

94/4

دکتری

71

3/6

755/5

جمع کل

663

755/5

ویژگیهای جمعیتشناختی برحسب نوع شغل

براسا

اطالعات جدول ( )1از میان کل پاسخدهندگان 66 ،نفـر معـادل  79/9درصـد دارای

شیل اداری 67 ،نفر معادل  76/3درصد دارای شیل نظامی 67 ،نفر معادل  9/3درصـد دارای شـیل
فرهنگی 46 ،نفر معـادل  70/3درصـد دارای شـیل آزاد بـوده و در نهایـت 740 ،نفـر معـادل 31/8
درصد شیل مشخصی نداشتهاند.
جدول  .7تعداد پاسخدهندگان برحسب نوع شغل
شغل

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

اداری

66

79/9

79/9

نظامی

67

76/3

36/7

فرهنگی

67

9/ 3

61/6

آزاد

46

70/3

48/6

سایر

740

31/8

755

جمع کل

663

755
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جدول  .8رتبهبندی ابعاد معنویت (اعتقادی ،رفتاری و اخالقی)
ابعاد پرسشنامه
ابعاد معنویت

ردیف

نام مؤلفه ها

اولویت

میانگین از 1

7

عوامل رفتاری

اول

8/03

8

عوامل اعتقادی

دوم

8/68

3

عوامل اخالقی

سوم

7/50

یافتههای جدول نشان داد که از نظـر پاسـخگویان از بـین ابعـاد اعتقـادی ،اخالقـی و رفتـاری
معنویت ،بعد رفتاری با میانگین  8/03از  0دارای باالترین اهمیت و بعد اخالقی معنویت با میـانگین
 7/50از  0دارای کمترین میزان اهمیت هستند؛ همچنین رتبهبندی ابعاد به ترتیب میـزان اهمیـت در
جدول مذکور نشان داده شدهاند.
بررسی ارتباط بین متغیر ابعاد اعتقادی ،اخالقی و رفتاری معنویت با همدیگر

برای بررسی ارتباط بین متییر ابعاد اعتقادی ،اخالقی و رفتاری از آزمـون ضـریب همبسـتگی
پیرسون استفاده شده است .براسا

نتای حاصل از آزمون همبستگی بین بعد اعتقـادی ،اخالقـی و

رفتاری در سطح  p>5357رابطه م بت و معنادار قوی مشاهده شد که بیانگر ت ثیرپذیری هر کدام از
این ابعاد معنویت از همدیگر است.
جدول  .1همبستگی بین مؤلفههای ابعاد اعتقادی ،اخالقی و رفتاری معنویت

ابعاد متغیر معنویت
بعد اعتقادی

بعد اخالقی

بعد رفتاری

بعد اعتقادی
7

ضریب همبستگی پیرسون

**

5/136

7

5/136

5/557

p.value
ضریب همبستگی پیرسون

**

5/557

p.value
ضریب همبستگی پیرسون

بعد اخالقی

**

5/409

5/557

p.value

بعد رفتاری
**

5/490

5/557
**

5/146

5/557
**

5/146

7

5/557

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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همچنین بررسی ارتباط بین ابعاد اعتقادی ،اخالقی و رفتاری معنویت با متییر یادمـان شـهدا از
نتای حاصل از این آزمون ،بـین ایـن

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .براسا

ابعاد معنویت و یادمان شهدا در سطح  p>5357رابطه م بت و معنادار قوی مشاهده شـد کـه بیـانگر
ت

ثیرپذیری هر کدام از این ابعاد معنویت از حضور در یادمان شهداست.
جدول  .52همبستگی بین متغیر مستقل یادمان شهدا و متغیر وابسته ابعاد معنویت
ابعاد معنویت
بعد اعتقادی

بعد اخالقی

بعد رفتاری

یادمان شهدا

بعد اعتقادی
7

ضریب همبستگی پیرسون
**

**

5/136

5/490

2/225

p.value
ضریب همبستگی پیرسون

7

5/557

p.value
ضریب همبستگی پیرسون

**

5/136

5/557

p.value
ضریب همبستگی پیرسون

بعد اخالقی

**

5/001

5/557

p.value

بعد رفتاری
**

5/490

5/557
**

5/146

5/557
**

7

5/146

2/225
**

5/699

5/557

یادمان شهدا
**

5/001

5/557
**

5/699

5/557
**

5/6487

2/225
**

5/647

7

5/557

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

با توجه به جدول معادالت اندازهگیری مربوط به متییر بعد رفتاری معنویت تمام سـؤاالت بـا
بار عاملی باالتر از  5/0توانستهاند دستکم هر سؤال  5/0یا  05درصد از واریانس متییر بعد رفتاری
معنویت را تبیین کنند .همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،تمام سؤاالت دارای T.Value

خارج از محدوده  +7/94و  -7/94قرار گرفتهانـد .بنـابراین ،تمـام سـؤاالت بـه احتمـال  90درصـد
معنادار میباشند .با توجه به برقراری دو شرط زیـر ،هـیچ کـدام از سـؤاالت مربـوط بـه متییـر بعـد
رفتاری معنویت از مدل حذف نخواهند شد.
ال ) تمام سؤاالت باید دارای بار عاملی بزرگتر از  5/0باشند؛
ب) تمام سؤاالت باید از محدوده  +7/94تا  -7/94خارج باشند تا از سطح آمـاری معنـاداری
برخوردار باشند.
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جدول  .55شاخص های مناسب بودن برازش مدل اندازهگیری نهایی متغیرهای پژوهش
ردیف

شاخصها

مقدار استاندارد

مقدار به دستآمده

7

Chi-Square/df

<3

314÷739=8/150

8

RMSEA

<5/56

5/518

3

PNFI

>5/0

5/46

6

GFI

>5/6

5/91

0

AGFI

>5/6

5/90

4

NFI

>5/9

5/99

1

NNFI

>5/9

5/99

6

CFI

>5/9

7

9

IFI

>5/9

7

75

RFI

>5/9

5/99

حال با توجه به نتایجی که از خروجی نرمافزار لیزرل در جدول باال بـه دسـت آمـده اسـت،
برازش مناسب مدل اندازهگیری را نتیجه میگیریم و نشان میدهد که تمام روابط معنادار هستند.

مدل ساختاری پژوهش
مدل ساختاری اولیه پژوهش در حالت مدل مفهومی
مـدل سـاختاری پـژوهش پــس از مـدل انـدازهگیـری پــژوهش در مراحـل مختلـ

و اعمــال

اصالحات الزم اعم از حذف سؤاالت غیر معنادار و دارای بار عاملی کمتر از  5/0در فایـل  spssو
اجرای مدل ساختاری پژوهش با فایل جدید دادهها اجرا میشود.
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Chi- square=678.13 df=167 p- value=0.000 RMCEA=0.93

شکل  .3مدل ساختاری اولیه پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

همه متییرهـای وابسـته ماننـد متییرهـای اعتقـادی ،رفتـاری و اخالقـی متـ ثر از متییـر مسـتقل
یادمانهای شهدا در همه وضعیتهای یادواره ،وصیتنامهها ،خاطرات و ...بودند .بیشترین تـ ثیر را
اعتقادی با  .61میزان ت ثیر پذیرفته ،متییرهای رفتاری و اخالقی نیز به ترتیب  .66و  .65ضریب ت ثیر
داشتند؛ بدین ترتیب که افزایش و پررنگ بودن یادمانها ،به افزایش معنویت در اشکال اعتقـادی،
اخالقی و رفتاری شرکتکنندگان در یادمانها منجر میشود .معرفهای هر کدام از آنهـا نیـز بـا
جزئیات اثرپذیری این چنینی بوده است که اعتقاد به خـدا  ،61اعتقـاد بـه آخـرت  .60و اعتقـاد بـه
غیب  .11میزان ضریب ت ثیرشان بوده اسـت .یعنـی یادمـانهـای شـهدا و رونـن آنهـا افـزایش بـار
اعتقادی به خدا ،آخرت و غیب شرکتکنندگان را در پی داشته اسـت .اثرپـذیری اخالقـی نیـز بـا
ضرایب ت ثیر زیر بوده است :حسن خلن  .،٪66امانـتداری  5/10و مـردمداری  .14میـزان ضـریب
ت ثیرشان بوده است .رونـن یادمـانهـای شـهدا ،افـزایش امانـتداری ،مـردمداری و حسـن اخـالق
شرکتکنندگان در یادمانها را به دنبال داشته است .متییر رفتاری نیز با جزئیات زیر از یادمانهـای
شهدا اثر پذیرفته است .پارسایی  .60از یادمانها اثر پذیرفتـه اسـت؛ حفـظ اسـرار و رفتـار صـادقانه
اثرپذیریشان اندک بوده و یا اثرپذیری نداشتهاند.
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جدول  .51شاخصهای مناسب بودن برازش مدل ساختاری اولیه پژوهش
ردیف

شاخص ها

مقدار استاندارد

مقدار به دست آمده

7

Chi-Square/df

<3

416/73÷741=8/148

8

RMSEA

<5/56

5/93

3

PNFI

>5/0

5/41

6

GFI

>5/6

5/91

0

AGFI

>5/6

5/90

4

NFI

>5/9

5/99

1

NNFI

>5/9

5/99

6

CFI

>5/9

5/99

9

IFI

>5/9

5/99

75

RFI

>5/9

5/99

تبیین فرضیههای تحقیق
فرضیات

نام فرضیه

ضریب مسیر در
حالت استاندارد

T.Value

فرضیه اول

ت ثیر یادمان شهدا در بعد اعتقادی معنویت

5/97

83/96

فرضیه دوم

ت ثیر یادمان شهدا در بعد اخالقی معنویت

5/66

85/76

فرضیه سوم

ت ثیر یادمان شهدا در بعد رفتاری معنویت

5/63

74/63

طبن جدول باال ،فرضیه اول پژوهش که خبر از ت ثیر یادمـان شـهدا در ارتقـای بعـد اعتقـادی
معنویت در جامعه میدهد ،به مقدار  T.Valueکه برابر با  83/96شده ،به دلیل اینکه خـارج از بـازه
 -7/94و  +7/94است به احتمـال  5/99معنـادار اسـت .مقـدار ضـریب مسـیر آن  5/97شـده و ایـن
اطالعات نشان می دهد که فرضیه پژوهش ت یید شده است (ضریب مسیر شدت تـ ثیر را پـیشبینـی
میکند).
فرضیه دوم پژوهش که خبر از ت ثیر یادمان شهدا در ارتقای بعد اخالقـی معنویـت در جامعـه
میدهد ،به مقدار  T.Valueکه برابر با  85/76شده ،به دلیـل اینکـه خـارج از بـازه  -7/94و +7/94
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است ،به احتمال  5/99معنـادار اسـت .مقـدار ضـریب مسـیر آن  5/66شـده و ایـن اطالعـات نشـان
میدهد که فرضیه پژوهش ت یید شده است.
فرضیه سوم پژوهش که خبر از ت ثیر یادمان شهدا در ارتقای بعد رفتـاری معنویـت در جامعـه
میدهد ،به مقدار  T.Valueکه برابر با  74/63شده ،به دلیـل اینکـه خـارج از بـازه  -7/94و +7/94
است ،به احتمال  5/99معنـادار اسـت .مقـدار ضـریب مسـیر آن  5/63شـده و ایـن اطالعـات نشـان
میدهد که فرضیه پژوهش ت یید شده است.
فرضیه اول این پژوهش که خبر از ت ثیر یادمـان شـهدا در ارتقـای بعـد اعتقـادی معنویـت در
جامعه میدهد ،با مقدار  79/56 ،T.Valueو مقـدار ضـریب مسـیر  5/69مـورد ت ییـد قـرار گرفـت.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که حضور در یادمانهای شهدا ،شرکت در مراسم یـادوارههـای
شهدا ،مطالعه وصیتنامههای شهدا ،ارتباط با یادمانهای شهدا به ویژه در شهرهای بزرگ ،اجـرای
برنامه های فرهنگی مستمر و متنوع در یادمان های شهدا و تروی سبک زندگی اسالمی برگرفتـه از
فرهنگ ای ـار و شـهادت در جامعـه ،حـاکم کـردن فضـای معنـوی در یادمـانهـای شـهدا ،تـروی
رفتارهای ارزشی اسالمی مبتنی بر فرهنگ ای ار و شهادت در جامعه ،تروی سیره اخالقی شـهدا در
یادمان شهدا ،توجه به زندگینامـه و وصـیتنامـههـای شـهدا و ارتقـای بیـنش و بصـیرت افـراد در
یادمانهای شهدا به طور م بت و معنیداری منجر به تقویت مؤلفههای خداباوری از قبیل :امیدواری
به فضل خدا ،احسا

نزدیکتر شدن به خدا ،حس بندگی بیشتر نسبت به خدا ،تقویت مؤلفههـای

ایمان به غیب از قبیل :انس بیشتر با قرآن ،قویتر شدن باورها به امدادهای الهی ،مستحکمتر شـدن
پیوند قلبی با اهلبیت میشود و در نهایت ،به تقویت مؤلفههای آخرتگرایی از قبیل :توجـه بیشـتر
به آخرت و روز قیامت ،افزایش عشن به لقای الهی در جامعه و به ویژه در بین جوانهـا و احسـا
شرم نسبت به گناهان انجامشده در جامعه میانجامد که همه اینها از مؤلفههای بعد اعتقادی معنویت
میباشند.
به طور مسلم ،یکی از اهداف بزرگ استکبار جهانی از بین بردن هویت دینـی و ملـی کشـور
ماست و همواره دشمن با گسترش تبلییات و جنگ نرم در صدد دور کردن جوانـان از معنویـت و
باورهای دینی است .همچنین مطالعات انجامشده و تجربیـات گذشـته نشـان مـیدهـد کـه تقویـت
فرهنگ ای ار و شهادت و برنامههای مختل

یادواره ،یادمانهای شهدا و سایر برنامههای این چنینی
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نقش بسزایی در افزایش اعتقادات مذهبی جامعه و به تبع آن در عملکرد جامعه ،از جمله رفتارهای
اجتماعی -فرهنگی و عاطفی آنان دارد و یکی از مؤثرترین راهها برای ارتقـای معنویـت در جامعـه
به ویژه در قشر جوان است و باعث اصالب و اعـتالی اخـالق در جامعـه مـیشـود .نتـای پـژوهش
حاضر همسو با یافتههای رستمی ،معنویپـور ،عباسـی ،فقیهـی و نـورانی نشـان داد کـه برنامـههـای
فرهنگی و یادمانهای شهدا و فرهنگ ای ار و شهادت ،مسئله معنویت در جامعه و آمـوزههـای بعـد
اعتقادی و مؤلفههای آن را تحت ت ثیر قرار میدهد و منجر به تقویت این آموزهها و مؤلفههای آنها
در جامعه میشود .همچنین نتای این تحقین با نتای مقاله درجشده در مجله حصون آذر و دی ماه
 ، 7369شماره  81با عنوان «ت ثیر و نقش فرهنگ ای ار و شهادت در ارتقای معنوی بسیجیان» همسو
است.
بنابراین ،دستگاههای فرهنگی ،دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشـی بایـد بـرای تقویـت بعـد
اعتقادی معنویت و انتقال آموزههای دینی در یادمانهای شهدا به نسل جوان برنامهریزی کنند و بـه
منظور شناخت نقش مقبرههای شهدا در ارتقای بعد اعتقادی معنویت از دیـد قـرآن مجیـد و سـنت
پیامبر بزرگوار(ص) مطالعه کامل صـورت گیـرد؛ زیـرا آنچـه باعـث بقـای اسـالم و نظـام اسـالمی
می شود ،فرهنگ ای ار و شهادت اسـت کـه برگرفتـه از فرهنـگ عاشـورا بـوده ،بایـد بـه آن توجـه
ویژه ای داشته باشیم .توجه به فرهنگ ای ار و شهادت راز بیمه شدن کشور در برابر دشـمنان اسـت.
جامعه امروز نیازمند گسترش فرهنگ ای ار و شهادت است که در این زمینه همـه دسـتانـدرکاران
وظیفه مهمی برعهده دارند .دوران هشت ساله دفاع مقد

مشعلی همیشه فروزان است و مـیتوانـد

نیازهای فکری و معنوی نسـل فعلـی و نسـل هـای بعـدی را تـ مین کنـد .لـذا معرّفـی رشـادت هـای
رزمندگان اسالم در طول هشت سال دفاع مقـد
تفاوت دفاع مقد

بـه نسـل سـوم انقـالب ،نیـازی ضـروری اسـت.

ما با بقیه جنگ ها در روحیه معنویت ،ای ار و فداکاری رزمندگان بوده که ایـن

روحیه در هیچ جنگی در دنیا دیده نشده است .رزمندگان ما خأل تسلیحاتی خود را بـا معنویـت پـر
میکردند و اگر لط

خدا و عنایت ائمه اطهار(علیهمالسالم) نبود ،پیروز نمیشدیم .اشتیاق و شور

رزمندگان برای حضور در جبهه ها وص ناشدنی بود و معنویت آنها باعـث تحمـل سـختتـرین و
مشکلترین وضعیتها میشد .بنابراین ،میراث انقالب ما معنویتی بـود کـه در دوران دفـاع مقـد
جامعه را فراگرفت.
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همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر براسا

فرضیه دوم نشان داد که یادمان شهدا بـه صـورت

م بت (ضریب مسیر  )5/66و معنیداری ( ،)T.value =79/56تقویت بعد اخالقی معنویت در جامعه
را پیشبینی میکند .نتای یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بعد اخالقی معنویت و مؤلفـههـای
حسن خلن از قبیل :مهربانتر شدن افراد جامعه نسبت به یکدیگر و صبورتر شدن نسبت به مشکالت
با توجه به صبر خانواده شهدا نسبت به مشکالتشان ،مؤلفه های امانت داری از قبیل :مصممتـر شـدن
در دفاع از حریم قرآن و اهلبیت(ع) ،پایبندتر شدن نسبت به حفـظ اسـرار دیگـران و بیشـتر دقـت
کردن نسبت به حفظ بیتالمال ،و مؤلفههای مردمداری از قبیل :وفـادارتر شـدن نسـبت بـه عهـد و
پیمان و کوشاتر شدن در خدمترسانی به مردم ،به طور چشمگیری با حضور در یادمانهای شهدا،
شرکت در مراسم یادوارههای شهدا ،مطالعه وصیتنامههای شهدا ،زنـده نگـهداشـتن یـاد و خـاطره
شهدا و اجرای برنامههای فرهنگی مستمر و متنوع در یادمانهای شهدا تقویـت پیـدا مـیکنـد .ایـن
نتای با یافتههای تحقیقات مظاهری سی

و قنبر گلپرست همسو میباشـد؛ مبنـی بـر اینکـه یادمـان

شهدا و برنامههای یادواره شهدا و زیارت مقبـره شـهدا بـه ت ثیرگـذاری در اخـالق و برخوردهـای
حسنه و اسالمی افراد جامعه با هم منجر میشود و ارتباط اخالقی متقابل بـین افـراد جامعـه را متـ ثر
میسازد .همچنین باعث میشود رابطه بین افراد جامعه صمیمی شود و روابط انسانها ،تحـت تـ ثیر
حضور در برنامه های شهدا و یادمانها ،مقبرهها و یادوارههای شهدا قرار بگیرد .شهید بـا شـهادتش
برای اطرافیان و افراد جامعه الگوی اخالقی میشود .الگوی اخالقی نقش مهمی در تهذیب نفـس،
کسب فضایل اخالقی و ارتقای معنویت مردم دارد .بنابراین با توجـه بـه نقـش فرهنـگ شـهادت و
برنامههای یادمانهای شهدا در ارتقای اخالق و معنویت در جامعـه براسـا

نتـای مطالعـه حاضـر،

تروی فرهنگ متعالی «ای ار و شهادت» با اندیشهها ،الگوهای اخالقـی و رفتـاری منبعـث از قـرآن،
روایات و احادیث نیاز به یک شرایط و فضای مناسب از قبیل :یادمـان هـای شـهدا در مقبـره شـهدا
دارد تا مورد ت مل و شناخت صحیح تمام اقشار مردم در سطوب مختل

جامعه قرار گیرد و با اقبال

حداک ری روبهرو شود.
همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که یادمان شهدا به صورت م بت (ضـریب مسـیر
 )5/66و معنــیداری ( ،)T.value =79/56تقویــت بعــد رفتــاری معنویــت در جامعــه را پــیشبینــی
میکند.
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نتای یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بعد رفتاری معنویت و مؤلفههای پارسایی از قبیل:
مقیدتر شدن نسبت به رعایت مسائل شرعی ،ملـزم کـردن خـود بـه دوری از معصـیت و گناهـان و
تالش بیشتر برای انجام دادن تکالی

الهی ،متعهد شدن نسبت بـه پیـروی محـض از والیـت فقیـه،

مؤلفههای ای ار و فداکاری از قبیل :سعی در گذشت از خطاهای دیگـران نسـبت بـه خـود ،آرزوی
شهادت کردن در راه حفظ نظام و ارزشهای الهی با توجه به جایگاه شـهدا و انفـاق کـردن امـوال
خود در راه خدا ،و مؤلفه های صادق بودن در جامعه از قبیل :صداقت داشتن در گفتار ،حضـور در
مقبره شهدا و همسو کردن حرف و عمل خود ،به طور چشمگیری با حضور در یادمانهـای شـهدا،
شرکت در مراسم یادوارههای شهدا ،مطالعه وصیتنامههای شهدا ،زنـده نگـهداشـتن یـاد و خـاطره
شهدا و اجرای برنامههای فرهنگی مستمر و متنوع در یادمانهای شهدا تقویت پیدا میکند.
نتای مذکور با یافتههای تحقیقات نورانی ،درخشـنده ،مردانـی و نتـای مقالـه هـای مهندسـی
فرهنگی ای ار و شهادت و مقاله «عوامل مؤثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ای ار و شـهادت» دفتـر
مطالعات و تحقیقات بنیاد شهید و امور ای ارگران استان فار
بنابراین ،براسا

همسو میباشد.

نتای پژوهش حاضر میبایست نسبت به تقویت اهـداف مهندسـی فرهنگـی

ای ار و شهادت و یادمانها و یادوارههای شهدا ،از جمله :شناسایی الگوها و مؤلفههای رفتاری برای
اشباع هیجانهای جوانان ،درونی کردن پیام و القا نکردن زور ،استفاده از اعجـاز عاطفـه و محبـت،
مشارکت جامعه ای ارگر در امر هدایت خود ،احیای شعائر اسالمی ،تبلییات همهجانبه ،بهـرهگیـری
از مناسبت های مکانی و زمانی ،بهرهگیری صحیح از هنر و ادب ،تذکر و یادآوری مراسم خاطره با
رویکرد جدید ،برنامهریزی مناسب در محاسبه ها و برنامهریزی و اسـتفاده بهینـه از نیازهـای مـادی،
اقدامات الزم صورت پذیرد.

نتیجهگیری
براسا

نتای پژوهش مبنی بر اثبات نقش یادمانهای شهدا در ارتقای معنویت و ابعاد آن در

جامعه ،به این نتیجه میرسیم که با توجه با ضریب تعیین تعدیلشده باالی پژوهش در ت یید روابـط
مدل مفهومی آن و ت ثیر یادمان شهدا در سه متییر وابسته بعد اعتقادی ،بعد اخالقـی و بعـد رفتـاری
معنویت ،ادبیات پژوهش به درستی انتخاب شده است :لذا به منظور استفاده از ایـن فضـای معنـوی
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برای پرکردن اوقات فراغت جامعه و دوری از برنامههای غفلـت زا و مـادیگـرا ،بایـد بکوشـیم بـا
تقویت برنامههای مذهبی در یادمانهای شهدا و تـ مین منـابع مـادی و معنـوی آن ،فضـای عمـومی
جامعه را از معنویت و عطر حضور شهدا آکنده کنیم؛ زیرا فرهنگ ای ار و شهادت با هویت قدسی
خود از توانایی سرشاری در مت ثر ساختن نهادهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی به انضـمام بافـت
فرهنگی جامعه برخوردار است .بیشک این فرهنـگ برتـرین اصـل بـرای کسـب رشـد اجتمـاعی
محسوب میشود و شهادت که نتیجـه سـالمتی روان ،روحیـه شـجاعت و انتخـاب آگاهانـه اسـت،
مقاومت و پویایی جامعه را به دنبال دارد؛ زیرا ریشه در قدرت ،صبر و اسـتقامت و مبـارزه بـا کفـر
دارد .این عوامل در مجموع ،مقاومت جامعه را باال میبرد و اجتماع را محرک و پویا میسازد.

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به اثبات نقش یادمان شهدا در ارتقای معنویت در ابعاد اعتقادی ،رفتاری و اخالقی در
بین افراد جامعه براسا

نتای پژوهش ،بـه منظـور تقویـت و گسـترش ایـن نقـش مطـابن بـا نتـای

پژوهش پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشود:
 .7شناسایی و تروی الگوهای رفتاری ،اخالقی و اعتقادی معنویت با ایجاد جنبشهای مردمـی
و جوان گرا در یادمانهای شهدا؛ زیرا بنیاد معنویت نوین در یادمانهای شـهدا مـیتوانـد بـا
انگیـزهســازی و هــدایت مخاطبــان ،خــود آنهــا را بــه فعالیّـتهــای ترویجـی در حــوزههــا و
شاخههای خاصّ با گرایش به معنویت و در قالب سـازمانهـای مـردمنهـاد ( )NGOدعـوت
کند و به شکلگیری حرکتهای خودجوش ،نظیر :گروههای هنری معنویتگرا ،گروههای
اخالق ـی فن ـاوری اطالعــات ،گــروههــای ورزش و معنوی ـت ،خــانواده معنــوی و غی ـره کــه
میکوشند رویکرد اخالقی و معنوی را به عرصه های مختل

زنـدگی تسـری دهنـد،کمک

کند.

 .8طراحی و اجرای برنامهها و نشسـتهـای تولیـدکننـده انـرژی معنـوی جمعـی و الگودهنـده
رفتاری ،اخالقی و اعتقادی در یادوارهها ،مقبرهها و یادمانهای شهدا.
 .3طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی مطـابن بـا سـلیقههـای مقـاطع سـنی مختلـ
نوجوانی ،جوانی و میانسالی در مقبرهها و یادمانهای شهدا.
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 .6تســهیل ارتبــاطهــای چهــره بــه چهــره بــا شخصــیتهــای معنــوی از طریــن برگــزاری
سلسلهنشستهای حلقهای و بحثهای موضوعی درباره یک موضوع خاص تا حصول نتیجه
براسا

نظر جمع .این نشستهای دورهمی ،به ویژه برای افراد علمی در یک رشـته علمـی

خاص و بحث درباره یک موضوع علمی ،ممکن است با همفکری ،بحث و مکاشـفه منجـر
به یک ت ولید علمی و یا یک حقیقت علمی و کش

یک پدیده نوظهور شود.

 .0تروی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی ،ایجـاد حسّاسـیت ارزشـی و
پرورش روحیه مواجهه با عوامل آسیبزای بهداشت روانی و اسباب تهدید سالمت معنـوی
جامعه ،از طرین تشکیل تیم های گسترده کارآمد و آموزشدیده امـر بـه معـروف و نهـی از
منکر در بین مردم ،به ویژه جوانان در یادمانهای شهدا.
 .4آس ـیبشناس ـی فرهنگ ـی معنــوی در جامعــه در عرصــه رفتــار و باورهــای معنــوی و ارائــه
راهکارهای علمی به منظور رفع این آسیب با حضور در برنامهها ،یـادوارههـا و یادمـانهـای
شهدا.
 .1شناسایی سرگرمیهای غفلتزا در جامعه و برنامهریزی برای برنامههای جایگزین معرفتـی و
معنوی در یادمانهای شهدا ،به ویژه برای نسل جوان و نوجوان.
 .6توجّــه بیشــتر مــادّی و معنــوی بــه مراکــز یادمــانهــای شــهدا و تـ مین بودجــه مناســب بــرای
فعالیّتهای فرهنگی و ایجاد ساختار کارامد تربیتی -معنوی.

 .9اجــرای برنامــههــا و کارگــاههــای فرهنگــی و معنــوی در یادمــانهــای شــهدا و تجلی ـل از
شخصیت های اخالقی و معنوی در هر مجموعه کاری یا صـنفی کـه در یادمـان هـای شـهدا
حضور مییابند و در برنامههـای آن همکـاری مـیکننـد و نیـز معرّفـی افـراد نمونـه بـا ذکـر
شاخصههای برتری آنان.

 .75بهرهگیری از مقبولیت و محبوبیت شخصیتهای اخالقی -معنوی در یادمـانهـای شـهدا و
برنامههای یادواره شهدا و توجه به نقش فراوان آنها در گسترش فرهنگ معنوی.

 .77جذب هنرمندان و ورزشکاران محبـوب بـه برنامـههـای معنـوی حضـور آنهـا در یادمـان و
برنامههای شهدا و نیز اطالعرسانی مناسب بـه جوانـان دربـاره جلـوههـای حیـات اخالقـی و
معنوی هنرمندان و ورزشکاران محبوب و متعهد.
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 .78استفاده از افراد با روحیات انقالبی و شهادتطلبی و مهیا کردن امکانات رفاهی برای آنهـا
در نزدیکترین مکان به یادمانها ،به منظور بهـرهبـرداری از حـداک ر وقتشـان جهـت ارتقـای
کمی و کیفی برنامههای معرفتی و معنوی یادمانها.

515

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال هفتم ،شماره  ،51بهار و تابستان 5311

فهرست منابع
.5

قرآن کریم.

 .8موسویخمینی ،روباله ( .)7345صحیفه نور .ج  .1تهران :مؤسسه نشر آثار امام خمینی.
 .3ــــــــــــــــــــــــــــ ( .)7313چهل حدیث .ج  .73قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی.
 .6ــــــــــــــــــــــــــــ ( .)7316ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی(ره) .مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی(ره) با همکاری بنیاد شهید انقالب اسالمی .مؤسسه چا و نشر عروج.
 .0خامنهای ،سیدعلی .بیانات در دیدار اقشار مختلف جامعه.
 .4حجتی ،بابک ( .)7366نشریه الکترونیکی دانش مرمت و میراث فرهنگی .سال  .6دوره .8
 .1رستگار ،عباسعلی ( .)7360مدل انگیزشی معنویت :مطالعه موردی دانشگاه تهران .پایاننامه
دکتری .تهران :دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 .6راغب اصفهانی ،حسینبن محمد ( .)7366مفردات فی غریب قرآن .ترجمه خسرویحسینی.
تهران :انتشارات مرتضوی.
 .9رفیعپور ،فرامرز ( .)7316آناتومی جامعه .تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .75زمانی ،شهریار ( .)7367ماجرای معنویت در دوران جدید .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .77سقای بیریا ،محمدناصر (« .)7361نقش معنویت در زندگی و میدان رزم» .فصلنامه حصون.
ش .74
 .78کرمانی ،طوبی ( .)7367شهید و شهادت .تهران :مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
 .73عالمه مجلسی .بحاراالنوار .ج.93
 .76مطهری ،مرتضی ( .)7318آشنایی با علوم اسالمی ،حکمت عملی.

اول .تهران :انتشارات

صدرا.
 .70ــــــــــــــــــــ ( .)7316فلسفه اخالق .انتشارات صدرا.
 .74ــــــــــــــــــــ ( .)7364آزادی معنوی یا گفتار معنوی .33 .قم :انتشارات صدرا.
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