
     

 62 -8، صص  8931 تابستانو  بهارعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد،  علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و مجلّۀ  

 10/13/8930تاریخ تصویب:         66/81/8939تاریخ دریافت:   

اول انقلاب با تحليل محتواي وصاياي  ايدئولوژي انقلاب اسلامي در دهةر بررسي ساختا

  شهداي جنگ ايران و عراق
 

 (، مشهد، ايران، نويسنده مسئولدانشگاه فردوسي مشهد ،شناسيغلامرضا صديق اورعي )استاديار جامعه

sedoura@um.ac.ir 
 (، مشهد، ايراندانشگاه فردوسي مشهد ،شناسياستاديار جامعه) درضا اصغرپور ماسولهاحم

asgharpour@um.ac.ir 

 

 دهيچک

وقوع انقلاب و  يرا برا ياجتماع يروهايبود که ن يدئولوژيا يران دارايا يانقلاب اسلام

ناخت ش  ي. ب راج ک رديحفاظت از کشور و انقلاب بس  يبرا يليدر جنگ تحم ،آن از پس

 يران و ع را  من اب ي جنگ ا يشهدا ياي، وصايانقلاب اسلام يدئولوژيساختار و عناصر ا

ا و آثار مکتوب يمربوط به وصا هزار کلمة ششصد ،حاضر پژوهشهستند. در  فردمنحصربه

انتخ اب  من دنظام يتص ادف يريگنمون هب ه رو   ،شهدا يايوصا ان همةيمد ازيشه 0011

 در ده ة يانقلاب اس لام يدئولوژيتا ساختار ا ل شدنديتحل امحتول يک تحليو با تکنشدند 

آش کار ب ا هنر ار  طورب هش هدا  يايوصا ايکه محتو دادندنشان  هايافته اول شناخته شود.

، يدتي عق هايياني هب عم دتاًران متف او  اس ت و ي ج در اي را يسينونامهيتوص ياجتماع

. دن دهيممردم را مخاطب قرار  ، همةسپس که خانواده و دوستان وهستند  ياسي، سياخلاق

نش ان داد ک ه  يو اجتم اع ي، فرهنگ ياس يسه ب  د س در ياوصاضمون غالب در م يبررس

و اتح اد ق رار  ي، رهبريسه عنصر خدامحور ةيپادر دهة اول، بر يانقلاب اسلام يدئولوژيا

 يه اکنشر يفس برقرار اس ت. ت يبه اختصاص يسه از کلاين ان يم يعمود ايهو رابط دارد

 .گيرديمصور   ياساساصل ن سه يدر چارچوب ا گرانيد

 .يلي، جنگ تحمنامهيتوصد، ي، شهي، انقلاب اسلاميدئولوژي: اهايدواژهکل
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 مقدمه . 1

از  ن انقل ابي . ااخير است در دو قرن ايرانيان طولاني ةمبارز حاصل ايران اسلامي انقلاب

 اللهرحمه) خميني امام رهبري با اخير هايو در دهه يافت و تکامل گذشت گوناگوني مراحل

 داد و نظ ام پاي ان راني در ا يپادشاه حکومت به 0501 در بهمنسرانرام  .يافت ( ادامهعليه

، گذش ته اوض اع و تحليل دريافت بدون ،و انقلاب . مبارزهشتگذا را بنيان اسلامي جمهوري

 ؛ده  د توان  د ر نمي و دش  منان ها و دوس  تانه  ا و ب  ديخوبي و ارزي  ابي ين  دهو آ ح  ال

از گذشته، حال را  و بينشي دانش که است ايدئولوژي يدارا انقلابي ةهر مبارز ،يگردعبار به

 فهم يادار و انقلابيون است بوده نيز چنين ايران اسلامي دهد. انقلابمي خود جايدرنده يو آ

 .1کرديمغ يج و تبليتروآن را  يبود که حکومت پهلو ينشيمقابل بنش درين بيا ند.بود م يني

از  ت  داد بس يار زي ادي، اس لامي انقل اب زيپي رو به منتهي يهاسالويژه به ،01 ةدهدر 

در  انپيوس تند و حض ور جوان  اس لامي انقل اب ي دئولوژيحامل ان ا ب ه و جوانان نوجوانان

 0501 س ال ةدر نيم کههنگامي .(0531 ،اني)ملکوت چشمگير بود آن از ب دو  انقلاب پيروزي

 ت طي ل فرهنگ ي انقل اب ها ب رايک رد، دانش گاه حمله اسلامي ايران عرا  به ب ثي حکومت

 ساير قش رها ب ه از کنار افراديدر ،هايرستاندب آموختگاندانشو  يانقلاب ياندانشروبودند و 

 و بي نش دان ش حام ل ،حاليندرعو  کردهيلتحص جواناني شتافتند. اينان و ارتش سپاه ياري

 حيندر کهبودند  يآموزاندانش يزنو  اينان ،هادر جبهه داوطلب نيروهاي بيشتربودند.  انقلابي

 آمدند.مي جبهه به تحصيل

 ک هيطوربه ن د؛بود خ ا  ييهاارز ، باورها و مقدس دفاع دوران يهاارز باورها و 

 خص و به م ردم ب يندر غي ره و و همدلي ، ايثار، وحد يازخودگذشتگ چون ييهاارز 

و  ان دگرفته ها فاصلهانديشه امروز از آن نسل که ايگونهبه ؛بود رسيده اوج خودبه رزمندگان

تر عميق فاصله اين، ردگذمي زمان چهشود. هرمي روز و ديروز احساسام جوانان بين شکافي

                                                      

 اند.ناميده «پهلويسم»شمسي را  0501و  1051هاي ايدئولوژي حکومت در دهه (0511و بيگدلو ) اکبري .0
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باوره ا و  دش وارتر خواه د ش د. ج وان نس ل هها بانديشه اين شناساندن ،يرهدرنت شود؛مي

 يت مل يهو زيرا، در دوران جنگ ؛دنشومي محسوب يمل از فرهنگ شهدا جزئي يهاارز 

 کم ک آن ش ناخت ،بنابراين (؛0531، جنگ داشته است )سازمند با شهاد  و يکينزد ةرابط

و آث ار  وص ايا محت واي تحلي ل. ک ردخواه د  اي ران از فرهنگ ايگوشه شناخت به يبزرگ

و  ش ناخت باوره ا ب ا دهد ک هرا مي امکان ور اينکش فرهنگي ريزانبرنامه شهدا به فرهنگي

 .دهند الامروز انتق نسل بهرا ديروز  نسل ةيشانداند، همطرح کردشهدا  ي کهيهاارز 

. در بيش  تر م  ردم جام   ه، متف  او  هس  تند يم م  ول هاينامهيتوص  ا ب  ا ين وص  اي  ا

عف و از  يتقاض او ني ز  يم ال هاييبس تانکار يو گاه هايبدهکار ،يم مول هاينامهيتوص

ممک ن اس ت  ،ني. همچن وندش شده اس ت، مط رح مي يناننشهمکه نسبت به  هاييکوتاهي

روزه،  نم از و يا قض اي  کنندهيتوص ثرو   سوميککردن نهيهز نحوة نةيزمدر هايييهتوص

مراسم پس از فو   يبرگزار ، محل دفن، نحوةو مستحبصدقا  واجب  يادا قرائت قرآن،

. ندهست ياسيس -ينيمسلط د يفضا يشهدا دارا هاينامهيتوصاما  ،ان شونديب هايناو مانند 

بخ ش  ش ود، پرداخت هت به موارد ذکرشده ممکن اس کهينابر، علاوهشهدا هاينامهيتوصدر 

ج ان ت ا  اندد را واداش تهيکه شه شوديم ييرهاياز باورها و تفس يريتصو صرف ارائة ياصل

و  ين يد هايياني هبمانن د  عموم اً هانامهيتوص لحن نگار  دليل، نيهمبه. نثار کندخود را 

 ، جنب ةباش ند يف رد هک نآازشياغل ب و بني ز  ش هدا هاييهتوصو  هاخواستهاست.  ياسيس

 دارند.و اجتماعي  يجم 

 يريتص و توانن ديمهستند که  يمنابع دسته اول شهدا يايگفته شد، وصا آنچهبا توجه به 

ش هدا  ،چراک هد، ن دس ت دهدر دهة اول تولد خود به يانقلاب اسلام يدئولوژياز ارا شفاف 

و  نامهيتوص قال ب در ان دکرده يبودند و س  يدئولوژين ايم تقدان به ا ينتربرجسته اغلب

گ ران عرض ه يب ه د ،کننديمآن جان نثار  يو برا انديشنديمرا  آنچهخود  يگر آثار فرهنگيد
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 يانقل اب اس لام يدئولوژيساختار ا ين مقاله بررسيااز نگار  هدف ف، ين توصيبا ا 1.کنند

 شهدا است. يايوصا نةييآ اول، در در دهة

 . مباني نظري تحقيق 2

 و ساختار آن يدئولوژيا. 1. 2

مناقش ه وج ود  يمورد آن در علوم اجتماعازهمه درشياست که ب يمياز مفاه ،يدئولوژيا

ش مرده ن مفه وم را بري ج اي ف رايمورد ت ر 01( حدود 0110) 2گلتونيا ،مثالعنوانبه ؛دارد

 طورب هس ت. ين واژه چيم که منظور ما از ايد روشن کنيبا يزچهرز قبل ادليل، ينهم. بهاست

و  ياجتم اع يه ابرکنشح اکم  هايي دهاس خت و بس ته از  يامرموع ه يدئولوژيا ،يسنت

ش ده رفت هياز موارد پذ ياريف در بسين ت رياما ا ،(0101 ،3چي)مالسو شوديم قلمداد ياسيس

ک اربرد ، يعل وم اجتم اع بر کاربرد در حوزةلاوه، عيدئولوژيمانند ا يميمفاه ،چراکهست. ين

ک ه در  را يفيم ت  اريت وانينم يشناسجام همحقق  عنوانبهاست دارند. يس در حوزة ي يوس

از  يبرخ، 0111در دهة م. يدور بدار ازنظر ،شوديمن واژه منظور يا يبرا يعموم يکاربردها

،  . 0110، 4)مانن د ب ل دانس تنديمان ي پارا روبه هايدئولوژيا دورة يعالمان علوم اجتماع

 .شوديممطرح  ترکم ييادعاچنين گر يما د اما در زمانة (،15

ب ه  يت و وف اداريچالش و پرسش به تب يکه ب يکنشگران نوعاً، يدر سنت علوم اجتماع

 نس خة .ش ونديمک ش ناخته يدئولوژي ا ،پردازن ديمن وجود دارد، يک دکتريکه در  ياصول

را غفل ت  يدئولوژي ا ياص ل يژگ ياست ک ه ومت لق  5ژکيژ ياسلاويدگاه به دن يدتر ايجد

                                                      

م ان ياف ت؛ يري از ايدئولوژي غالب در آن زتوان تصوديگر محصولا  فرهنگي دوران موردنظر نيز مي با مراج ه به البته .0

وئولوژي انقل اب اس لامي ظرفيت ي وصاياي ش هدا در بازنم ايي اي دکه رسد نظر مياما به ،(0531) مانند اثر ضيايي و حسام

 اند.ايدئولوژي انقلاب اسلامي پرداخته( به بررسي نظري 0511آبادي )آبادي و صالح، صالحبديل دارند. همچنينبي

2. Eagleton 

3. Malsevic 

4. Bell 

5. Slavoy Zizek 
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 ،دنش ويمارائ ه  يولوژئدي از ا ييره ايت بن يچن يکه برا ييهامثال(. 0511 ،يمي)کر دانديم

عنص ر  ،في ن ت ريدر ا، شوديمکه ملاحظه طورهمان. هستند يمذهب يهايروان فرقهپ عموماً

 ان ددادهر نشان ي. مطال ا  اخستا هايدهااز افکار و  يز نظاما يرويهمان شد  در پ ياساس

 گون هيچهاف راد ب دون ان طاف اس ت و ن ه صلب و بدون يامرموعه يدئولوژيکه نه خود ا

مختل ف از  اف راد ه اييافتدر ،نيابر. عل اوهپذيرن ديمرا دربس ت  يزچهم هتصرف ودخل

، 0110بيلي گ،  ؛0133، و همک اران 1گيليب) ستيکسان نيکامل  طوربهک يدئولوژيا هاييامپ

 افت.يهايي را نيز تناقضک يدئولوژيا هاييامپمردم از  يهابرداشتدر  توانيم يحت ؛(0110

آن را  غالب اًداش ته باش ند،  يدئولوژيابه  يکه باور درونيخود افراد زمان کهيناگر يد نکتة

ل يکه در قبول باورها تحم يکس ي يارونير ببلکه ناظ ؛کنندينم يتلق يرونيب اييدهپدعنوان به

د توجه داشت ک ه باورمن دان يالبته با ؛دکنيمرا احساس  فشار ايدئولوژيک، کنديماحساس 

دليل خ ود را اغل ب، ب دين 2.هس تند يت مشترک ق وياحساس هو يدارا يدئولوژيک ايبه 

که  يقدرتمند يطر باورهاخاو به کننديمف يت ر ،ندارند يين باورهايکه چن يگرانيان ديمدر

، 0113) 3ليو گا يليکه بطورهماننباشند. متأثر  يفکر يهانظامگر ياز د کننديم يس  ،دارند

ع قدر  در ير نوع توزد مؤثرعوامل از  يکي توانديمخود  يدئولوژي، ااندکرده يدأيت( 1  .

 باشد. جام ه نيز

 يه ا، ب ر ال زام ش ناختيدئولوژي ا يريپ ذان طافبر ( علاوه0115، 0111) 4دنيکل فريما

ف رد را  يک ياجتماعو  ياسيس يايدن يدئولوژيا ،او دگاهي. در دکنديم يدتأکباورها و اعمال 

 ؛زنن دينمهرگز خودشان ح رف  ياسيس يدادهايو رو ياجتماع هاييتواق . کنديمم يترس

 ک نقش ةي کن د. ک اربرد  ييرمزگش ار و يرا تفس هاآندارند که نياز  ينديبه فرابلکه همواره 

 .کن ديم کم ک يدادهاروو  هايتواق ر يبه فهم و تفس ي ني ن است؛يک خا ، هميدئولوژيا

                                                      
1. Billig 

 . اندمربوط دانسته ايدوئولوژي را به روابط طبقاتي 10،  . 0113نند آلتوسر )ما نيزبرخي  .0

3. Bailey & Gayle 

4. Freeden 
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 يه اگروه يژگ يو يدئولوژي گر ايد ،گاهآن ،ميريبپذ يدئولوژيا يرا برا اييژگين وياگر چن

 ناخواهاهخو کنند،را تفسير ميع اطراف خود يوقاعموم مردم  کهييازآنرابلکه  ست؛ين يخاص

ل يدر اوا ييکايآمر شناسجام هد وارنر، يلو ،مثالعنوانبه ؛دارند خودف از جهان اطراف يت ر

 ييک ايآمر مه م جام  ة هاييژگيورا از  يت اجتماعيمورد موق ت دريقط ، نبود ستميقرن ب

، 0110، 1پس تيل) زنن ديمر اطراف خود ياساس آن دست به تفسدانسته است که کنشگران بر

. برابر خواهد شد اشخا  يفرهنگ يبا نظام باورها يدئولوژيمفهوم ا ،رين تفسيبا ا (01  .

 ه اييژگيوب ه ش ناخت  يادي کم ک ز درعم لار گسترده خواه د ب ود و يف بسين ت ريا

از  ين وع خاص  يدئولوژيا م کهيکن ينف توانيمينم، هرحالبه .کندينم يدئولوژيمخصو  ا

 ياس يس يدئولوژي و ا يولوژئدي ان اي ن شرط ک ه ميالبته به ا است؛ ياجتماع ينظام باورها

ب ر  هاآن يدتأک ،هايدئولوژياخا   يژگيد وي. شا(0 ،  .0110، 2ييم )رجايشو قائلز يتما

-ک نش يبرخ  هايدئولوژيا(. 0111 ،0110، 3چيمالسو) باشد يجم و عواطف  يمنافع جم 

. کنن ديم ينف  ش د بهگ ر را يد يرخ و ب کننديمه يا ممکن را توجيموجود  ياجتماع يها

 ياجتم اع ينسبت به باوره ا يمشخص هاييريگجهت يو دارا تريافتهسازمان هايدئولوژيا

 هستند.

، چارچوب مفهومي اي دئولوژي در اي ن پ ژوهش را ان شديکه در بالا ب ينکات بهبا توجه 

ر را ي ا  زيد خصوصيبا يدئولوژيف ايدر ت ر ،اين مقاله نويسندگاننظر . بهدهيميمتوضيح 

و  هاي  دهامتش  کل از  يس  تميعب  ار  اس  ت از س يدئولوژي  ا ،ظ  ر گرف  ت: اول آنک  هدرن

ه، ي ا جام  ه را توجيک گروه يت يکه موق  يافتهسازمان عموماًح و يروشن، صر يهاقضاو 

، ه اارز د از يش د يرپ ذيريتأثس تم ب ا اله ام و ين سي . اکن ديمح و اثب ا  ير و تشريتفس

 کن ديمش نهاد يا آن جام  ه پي آن گروه  يکنش اجتماع يرا برا ين و مشخصيم  يابيجهت

                                                      
1. Lipset 

2. Rejai 

3. Malsevic 
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در درون  يدئولوژيا ذکرشده، فياساس ت رن، بريبنابرا (؛5،  . 0110 ،1آدامز ،مثالعنوانبه)

، از ادراک ا  و يافت هس ازمانهماهن گ و  يوس تهپهمبه کامل اً يامرموع ه عنوانب هفرهنگ 

ک ي  عنوانب هاز آن  ت وانيماس ت ک ه  يم نن يو در همشود يممحسوب  اة نظرهکنندارائه

ت و يک وض  يح يتشر فةيوظ ،هدف عنوانبه يستم فکرين سيا براين،علاوه ستم نام برد.يس

عهده دارد و ب ا توج ه ب ه ز بريرا ن يخيدادن به کنش تار، جهتينچنهمو  يت اجتماعيموق 

ت ا  ده ديماست که به او امکان  راهبردي اييدهپد ناسشجام ه يبرا يدئولوژيفه، اين وظيا

  ت و يگ رفتن طببا درنظر ،گريدرا درک کند. ازطرف يخيو تار يقت اجتماعيک حقيدرون 

 يدئولوژي ا ،يگردعبار به محسوب کرد؛ يخيابزار کنش تار توانيمآن را  يدئولوژيجوهر ا

 جام  ة خ ود اثره ايي يخيان ت اري ب ر جر کوش نديمکه  يگران اجتماع و کسانيبازتوسط 

 . يابديمو اشاعه  شوديمه يته ،بگذارند

 يزن دگ ين يت م ي ک ه در موق  يب ه کس ان ،هاقض او و  هايدهاستم ين سيا ،کهآندوم 

. کنن دز اثب ا  ي و نف، ادراک ي ت رت خود را بهت ر يکه موق  دهديمن امکان را ي، اکننديم

 مان دهعقب؟ و چ را اندشده استثمار يچه کس يلةوسبهو  که چرا گويديم هاآنبه  يدئولوژيا

د ي ؟ چرا باروديم يو خراب قهقرابه  ي؟ چرا کشورداننديمخود را برتر  يدهاسفهستند؟ چرا 

 يدئولوژي ا هينکابا توجه به  ،کهآنسوم  گر؛يد يل چراهاين قبيد؟ و از انيوجود آبه يراتييتغ

در  ،راي نم ود؛ ز يتلق  يانتزاع  دةيک پديد آن را ينبا ،ستا هاقضاو و  هايدهااز  يستميس

از  خواهن ديمک ه  يمن افع کس ان ي ن ي ؛گيرديمافراد قرار  يو جم  يرابطه با منافع شخص

 ت خ ود را بهت ر کنن د؛ي موق  خواهنديمکه  يا کسانيت خود محافظت کنند يگاه و موق يپا

ک ه اغل ب  يب ا حال ا  روان  ،ير هدرنتو با منافع در رابطه است  يدئولوژيا ،يگردعبار به

 دسته دوبه  تواننديم ين حالا  روانيز مرتبط است. اين آيندمينچشم به يول ر هستند؛يفراگ

و  يرا  احتم اليي اثر تغدر م مولاًکه  کنندهنگرانو  يزآماضطرابحالا   -الف :م شونديتقس

حالا  اضطراب ممکن اس ت . آينديموجود را  بهيين تغيا از يناشد يو ترد يناامن ،يرهدرنت

                                                      
1. Adams 
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 يدئولوژي ا ين وع م مول اًن حالا  يند. ايو دلهره درآ يد، ناگهانيترس شد ينوع صور به

پرخا  و ب ا  صور به که يتهاجم يحالات -ب؛ آورنديموجود به يا ارتراعي کارانهمحافظه

و  يف رد تي از محروم يطول ان يادوره ر ه و ثم رةيک ه خ ود نت ش ونديمخشونت ظ اهر 

 يآم دن ن وعوجودحالا  اض طراب باع ب به برخلاف ين حالا  تهاجمي. اهستند ياجتماع

 .شونديم يا انقلابي طلبانهاصلاح يدئولوژيا

 يآم دن ن وعوجودباع ب به طرفي کازک ه  يجم  يکنش با ارائة يدئولوژيا ،کهآن سوم

باعب فرونشاندن خش م  ،گريدشود و ازطرفيمف يخف ينان در حالا  اضطرابيو اطم ينتأم

 ،نيبن ابرادارد؛  ين حالا  روان يا يدر ارضا ي، س شوديم يو احساسا  در حالا  تهاجم

م ردم را ب ه  ،ک هترتيبيناب هاس ت.  «م ا»به ن ام  يجم  اييدهپد وجودآورندةبه يدئولوژيا

اس ند و گر را بشنيهم د توانن ديمکه اف راد  ييجا ي ني ؛خوانديممرمع ک يدر  ييآهمگرد

ک ي، ياجتماع بقةک طي توانديم «ما» ،ن حالتيابند. در ايو استوار ب يقو يه و احساسيروح

 چنانآن غالباً يدئولوژيدر ا ،«ما»باشد. ا غيره ي يک نهضت اجتماعي ک ملت،ي، ياسيب سحز

ابن د و آن ي، وح د  دهديمارائه  آنچها يبا آن  تواننديماست که افراد  شدهمشخصساده و 

 .را تحمل کنند يدرون يو تهاجم يالا  اضطرابح

 يمتبل ور و مترل  «م ا»ک ه در است  يمتک ييهاارز بر  م مولاً يدئولوژيا ،کهآنچهارم 

 ه اارز ن ي عه ده دارد. ارا بر ه اارز و تبل ور  يترل  ف ةيوظ« م ا»در  ،يقتحقدراست. 

ن ي البته ا ار نو باشند؛يبسا م اصر و يکهن  چنداننهکهن،  يهاارز خود ممکن است ةنوببه

د ي جد يهاارز  ييدايپ يخود مکان اصل ،يدئولوژيخاطر دور داشت که اد ازيمطلب را نبا

س ر در حالت خفته به يمنتشر هستند، ول غالباًن که ينو يهاارز ن ي. اشوديمز محسوب ين

 .شونديمظاهر شدني هيتوج کيدئولوژيک طرح ايقالب ، بالاخره دربرنديم

و  يميقد يهاارز همان ، ناميميمد يجد يهاارز را که به نام  آنچه يگاه ،نيابراوهعل

 ه اآنف دوب ارة ي ب ه ت ر يدي قال ب جددر يدئولوژي هستند ک ه ا يموجود يهاارز ا ي

 ص ور بهه م  قبل اًک ه  يمفهوم؛ دهديمخا   يمفهوم هاارز نکه به آن يا ايو  پردازديم
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 يگ ريدر زمان متفاو  د يقبل يهاارز اساس که بر يا مفهومي و وجود داشته است يضمن

و ب ا آن  ش وديمب ي ترک يمتف اوت طورب هن ينو هاييدهااز قضاو  و  يديستم جديو با س

ن دخالت و نقش ياما هم داشته باشند، يبا علم همانند کننديم يس  هاارز . يابدميانطبا  

 يهاقض او  ه م ني ز يدئولوژي . اکن ديملم جدا کامل از ع طوربهرا  يدئولوژيا، هاارز 

درب ارة  تنهانه يدئولوژيا ،يگردعبار به را؛ يواق  يهاقضاو و هم  گيرديبرمرا در  يارزش

ب ه  ،ن قض او يع ديگر، دربيانو به کنديمف يتوص کند، بلکه آن را نيزت قضاو  مييواق 

 هستند: يصتشخقابل ياسچند عنصر اس ،يدئولوژي. در هر اپردازديمشرح آن 

 ا جام ه؛يت گروه يت و موق يوض  يرتفسه و يتوج. 0

 ؛هاآن يو علل چگونگ هايبآسان يب. 0

 ر(.ييان راه تغيا جام ه )بيگروه  يخيدادن به کنش تارجهت. 5

 تحقيق روش. 3

 يم  ان من دنظام يبررس  ه دف بال محتوا يست. تحلواتحم تحليل ،حاضر پژوهشرو  

 يکم   وةيبه ش  ال محتويتحل. ( انرام شده است01،  . 0110، 1ئوندورفندر متن )موجود 

در عل وم  ي کم ي ب ا انتقاده اييمحتواتحليل  ،يکم  يکردهايروگر يد دانرام شده است. مانن

از  يروش ن اندازچش م توان ديمام ا  (،00،  . 0111، 2پندورفياست )کر روروبه ياجتماع

آشکار در متن  ي، محتواال محتويدست دهد. تحلموجود در متن به يهايامپو  يم نا يفراوان

در اي ن پ ژوهش،  (.03 ،  .0100، 3)برلس ون کن ديم يبررس ينيو ع مندنظام يشکل را به

 ک هصور ينابه ران و عرا  بودند؛يجنگ ا يشهدا يگو آثار فرهن ياوصا ،يموردبررسمتون 

 ه اييامپو  ندش د ( تحلي لغي ره و ، کت ابنوش تهدست ،نامهيتوص شهدا ) به اسناد مربوط

                                                      
1. Neuendorf 

2. Krippendorff 

3. Berelson 
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، آن ان س وياز ش دهمطرح ا و هنراره ايه باوره ا، ارز  ،آثار و همچن ين موجود در اين

 .شدند استخراج

 آماري و نمونة جامعه. 1. 3

 ظرموردن نمونه حرم .ستشهدا وصايا و آثار فرهنگي همة آماري ةجام  ،پژوهش در اين

 هم ة آم اري ةجام   اينک ه ب ه با توج ه. است اييصدکلمهس ةصفح 0111 ،پژوهش در اين

 .ش د گيرينمون ه ،مقدور نيست هاآن ةهم محتواي و تحليل ستشهدا فرهنگي و آثاروصايا 

 ةر فرهنگي آنان، براي انتخاب نمونوصايا و آثا آمار و اطلاعا  موجود از شهدا و توجه به با

با مراج ه ب ه  ،کهترتيببدين ؛يري تصادفي سيستماتيک استفاده شدگاز رو  نمونه موردنظر

موجود در بنياد شهيد انقلاب اسلامي( که در آن اطلاعا  مرب وط )اي به نام لوح شاهد برنامه

نامه و نداش تن وص يت به نام و نام خانوادگي، سال شهاد ، استان محل سکونت، داشتن ي ا

نامه بين حدود س ي ه زار ش هيدي ک ه داراي وص يتهر شهيد موجود بود، از ةندشماره پرو

 1(01 ةتماتيک )ب ا فاص ليري تص ادفي سيس گشهيد با اس تفاده از نمون ه 0011بودند، حدود 

 انتخاب شدند.

تص ادفي  طوربهعددي ، 01تا  0، ازبين اعداد يريگنمونهاست که براي شروع شايان ذکر 

ب ين ازنف ر ) 01 ةفاص ل ب او اف راد ب  دي  ولين فرد نمونه ت يين گرديدو اشد ساده انتخاب 

با مراج ه به مرکز اسناد و  ،ب د ةمرحل در گزينش شدند. ،نامه بودند(افرادي که داراي وصيت

                                                      

که هر شهيد داراي حداقل دو صفحه اث ر  بر اين گرفته شد فرض گيري اين بود کهنفر براي نمونه 01انتخاب فاصلة  دليل .0

ص فحه(  0111نظر )، ب راي انتخ اب حر م نمون ة م وردبنابراين ه و يک صفحه اثر فرهنگي( است؛نام)يک صفحه وصيت

ب ا لزوماً اث ر فرهنگ ي نداش تند؛ بن ابراين،  ،نامه بودندشهدايي که داراي وصيت شهيد انتخاب شوند. همة 0111حداقل بايد 

پرون ده  در مواردي ممک ن ب ود ن ام ي ا ش مارة از چند سطر تا چند صفحه(،)ها متفاو  بود که حرم وصيتنامهتوجه به اين

او قرار گرفته ب ود و ني ز  جاي وصيتنامةهده شد که گزارشي دربارة زندگي شهيد بهدر مواردي مشاباشد،  تکراري ثبت شده

، افراد مبناند؛ برهميننظر گرفته شداب نمونه از لوح شاهد درراي انتخشهيد ب 0011در مواردي مشخصا  شهيد م ين نبود، 

اول ارائ ه  ، در ض ميمةاس تمرب وط کارفرما که به اين مرحله فهرست ارسالي )نفر از يکديگر انتخاب شدند.  01 با فاصلة

 510111 ÷ 0011 = 01 شده است.(
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، بودن د ش دهانتخابش هدايي ک ه از ل وح ش اهد  ةپرون د ،مدارک بنياد شهيد انقلاب اسلامي

، اثر فرهنگ ي نامهيتوصمشان در اين فهرست بود و غير از و تمام شهدايي که نا شد يبررس

و  ب ودص فحه  111اف زوده ش د ک ه  موردمطال  ه ةبه مرموع هاآنفرهنگي  آثار ،داشتندنيز 

 .شدندمانده از وصايا انتخاب باقي ةصفح 0111

 محتوا تحليل يهاگام. 2. 3

 متن وص اياحاضر  ال ةمطن محققا ،وصايا و آثار فرهنگي شهدا: در اين مرحله ةمطال  -0

 کردند؛ مطال ه دقتا برا و آثار فرهنگي شهدا 

 ه اييامپ ،)وص ايا و آث ار فرهنگ ي ش هدا(تبط اسناد مر ةمطال  بااوليه:  يگذارهمقول -0

اس تخراج  ه ادر آن شدهمطرحو هنرارهاي  هاارز باورها،  ،موجود در اين آثار و همچنين

اولي ه  هايهو ج دول مقول تبديل شدند و هنرارها به مقولا   اهارز ، هايامپ ،سپس شدند.

 ؛تنظيم شد

 دس تبهجديدي  هايهمقول هامتنحرم بيشتري از  ةمطال  بانهايي:  هايهتدوين مقول -5

 ؛دشتدوين  هاهجدول نهايي مقول ،اوليه هايهبه مقول هاهو با افزودن اين مقول ندآمد

کل ي و  ةبندي ب راي ه ر مقول و تسهيل طبقه در کار تعسر براي: هاهري مقولاکدگذ -1

ة ب راي مقول  ،مثالعنوانب ه ؛اي درنظر گرفته شدمربوط به آن، کد يا شماره جزئي هايهمقول

 -0-0اقرار به عقاي د،  -0-0فرعي ) کدهاي، جزئي آن هايهمقولو  0کد  «يخدامحور»کلي 

 ند؛شد ( ت يينغيرهو  حق بهدعو   -0-5، ينيبجهانذکر 

تحلي ل م تن  براي، هاآننهايي و کدگذاري  هايهجدول کار: پس از تدوين مقول ةتهي -0

اختي ار و درش د طراح ي  ،اس تس تون  چن دوصايا و آثار فرهنگي شهدا جدولي که شامل 

ک ه اول ين س تون ج دول ب ه اص ل مطال ب )عب ارا ( ص ور اي نب ه ؛گرفتمحققان قرار 

براي  هرکدام ،ب دي يهاستونآثار فرهنگي اختصا  يافت و از متن وصايا و  شدهاستخراج

 ند؛نظر گرفته شددر هاي پژوهشپاسخ به يکي از سؤال
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ک ه ه ر ترتي بب دين ؛دش يبندگزارهمحتواي وصايا  ،متون: در اين مرحله يبندگزاره -1

بارا  برخي ع ،بينيندراشود. تبديل به مقوله که  اشدره بايد حداقل حاوي يک مضمون بگزا

ين، عب ار  )گ زاره( تک رار اساس ت داد مض اما داراي چندين مضمون بودند که برهيا گزاره

 ؛شده است

دادن متن وص ايا و آث ار فرهنگ ي و ق رار بندينهايي عبارا : پس از گزاره يکدگذار -1

جزئي مرب وط ب ه ه ر ة کد مقول ،(در اولين ستون )پس از ستون عبار  ،در جدول کار هاآن

 ؛دشوارد  عبار 

پ س از کدگ ذاري س تون  ،جزئ ي: در اي ن مرحل ه ةعبارا  براساس مقول يبنددسته -3

 ش دند؛و مرت ب  يبنددس تهاساس اي ن س تون شهدا بر کلبهمطالب مربوط  ،«يجزئ ةمقول»

کنار ه م ق رار جزئي مشترک( بودند، در ةي که داراي کد مشترک )مقولهايکه گزارهياگونهبه

 .ندگرفت

 تحقيق يهاتهافي. 4

 غالب در وصايا و آثار فرهنگي شهدا يهامضمون .1. 4

 ياسيسغالب در امور  يهامضمون. 2. 4

درص د  00/11بيش ترين فراوان ي مطال ب ب ا ، ش دهثبتم ورد واح د  50510ان کل يماز

درص د  11/51ام ور فرهنگ ي  ،آن از پ س .به امور سياس ي اختص ا  دارد (مورد 01101)

 1311) درص د 35/05و ام ور اجتم اعي ب ا  دن گيريبرمکل مطالب را در  ز( امورد 01111)

( 0ج دول )به شرح  ،«ياسيامور س»هاي کلي و جزئي مقوله. ندسوم قرار دار ةمرتبدر  مورد(

 .هستند

ب ه ش هاد  و تکرارشده در آث ار ش هدا،  ياسين سيمضام ترينياصلکه  شوديمه ملاحظ

 ةي ق رار دارن د. بق يب  د يهارتب هزه، جبهه و جن گ در انقلاب مبارمربوط هستند.  يرهبر

 يهمگ  دلي ل،نيهمو به انددادهخود اختصا  بهدرصد از کل را  0از  ترکم هرکدام هامقوله
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در نگ اه ش هدا،  ياس يدر رفت ار س يعنصر اساس. اندگرفته قراردر جدول  «ريسا»عنوان  ذيل

 ناپ ذيرييجدا ت جزويو ولا ياست. رهبر يخدمت به رهبر يو آمادگ ينثارجانو  يفداکار

دست جان خود را از يبداقبالاز  تنهانهاست که  يکس ،ديانقلاب است. شه ياسيس يدئولوژيا

ب او ش ده ينص  يقين ت وفيمان است که چن دکرده و شا نثارجان افتخار بابلکه  است، نداده

 او يب راد ي گ ر درگذش تگان نبايدمانند  دليل،نيهمد و بهن را بداننيد ايبا گران نيزياست. د

 ،دوم نکت ة. اس ت روزمندان هيمندان ه و پتين يشهاد  عمل ،نيبنابرا سردهند؛ يسوگ و زار

 يد از رهب ري س ت. باانقلاب از نگ اه شهدا ياسيساختار س يعنصر اصل ،است. رهبر يرهبر

و  يهب راج را کن د. ر ،را ک ه اس لام خواس ته اس ت آنچ هداد ت ا  ياريو او را  اطاعت کرد

 ببرد. يشپبهانقلاب را  توانديم است که فقيهيتولا
 

 شهدامضامين سياسي در وصاياي هاي زيرمقوله. 1جدول 

 رديف کلي هايهمقول هامقولهريز فراواني سياسيامور  درصد از کل درصد از

15/01  50/10  1131  

 0 شهيد و شهاد 

 شخصي شهيد يهادرخواست 0131 01/1 11/5

 توصيف شهدا 111 01/0 5/0

 توصيف شهاد  111 10/0 01/0

 ن براي شهيدنکردهگري 110 11/0 01/0

 شو  شهاد  511 51/0 00/0

 راه شهيد ةادام 510 51/0 00/0

 بودن براي شهيدپرهيز از ناراحت 511 03/0 11/0

 مورد( 01ساير ) 5111 11/00 3/1

15/1 11/01 5111  

 0 بريولايت و ره

 فقيهيت توصيف ولا 011 11/5 10/0

 ترليل از رهبري 015 01/5 05/0

 احترام به رهبري 111 11/0 00/0

 فقيه يتحمايت از ولا 530 51/0 11/0
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 1جدول ادامه 

 رديف کلي هايهمقول هامقولهريز فراواني سياسيامور  درصد از کل درصد از

 فقيهيت اعتقاد به ولا 510 35/0 30/1

  
 اطاعت از رهبري 010 11/0 30/1

 فقيهيت پيروي از ولا 011 0/0 1/1

 مورد( 0ساير ) 110 10/1 31/0

10/5  10/3  5 انقلاب  0501 

15/5  50/1  1 مبارزه  0000 

13/0  11/0  0 جبهه  101 

11/0  11/0  1 جنگ  151 

15/1  11/01  1 مقوله(زير 0ساير )شامل  101 

85/44  جمع 14421 111 

 

 در امور فرهنگيالب غ يهامضمون .3. 4

 1/51ک ه  اندکرده مطرح را نکاتي بار 01111 درمرموع ،، شهدادر رابطه با امور فرهنگي

( 0ج دول )هاي کلي و جزئي اين محور به شرح مقوله گيرد.ميدرصد از کل مطالب را در بر

، صبر و استقامت، يعبادا ، اسلام، خودساز ، امورامامت ،خدامحورياند از: که عبار  است

 ، ش املدرمرم وعد مطلب آمده است که مور 0000، درمورد خدامحوريا. يدن و غي، تبلم اد

ها مقول ه ينت رمهم. شوديماز کل مطالب  درصد 1/00 شامل از امور فرهنگي و درصد 1/51

تر ار  ب ا  -خدا  راه در، جهاد ذکر صفا  خدا، يه و حديبآذکر از:  اندعبار نه يزمنيادر

مورد مطل ب آم ده  051 ،ادر موضوع دني. شونديمگر يد مقولة 01ها شامل ة مقولهيو بق خدا

از ک ل مطال ب  درص د 1/1 ش امل از امور فرهنگ ي و درصد 1/0 ، شاملدرمرموع که است

ا ش امل ي ف مثب ت دنيتوص دس تة و  درص د 00/10ا شامل يدن يف منفيتوص دستة. شوديم

 .شونديم از مطالبدرصد  05/01
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 شهدا يايدر وصا ين فرهنگيمضام هايرمقولهيز. 2جدول 

 درصد از

 کل

 درصد از

 يفرهنگامور 
 رديف يکل هايهمقول هامقولهزير فراواني

01/00 51/51 0000  

 0 يخدامحور

 يه و حديبآذکر  100 00/0 11/0

 ذکر صفا  خدا 150 13/5 00/0

 ترار  باخدا –راه خدا  جهاد در 011 11/0 30/1

 اقرار به عقايد 011 11/0 11/1

11/1 11/0 011 
عذرخواهي از  -ش از خدا طلب بخش

 تقصير و قصور

   مقوله( 05ر )يسا 5001 0/00 15/1

 0 امامت  0001 11/01 00/1

 5 امور و عبادا   0111 35/01 31/0

 1 اسلام  0050 11/01 51/1

 0 خودسازي  151 03/0 11/0

 1 صبر و استقامت  110 11/1 1/0

 1 م اد  111 10/0 01/0

 3 ليغتب  510 03/0 31/1

 1 دنيا  051 11/0 11/1

 جمع 01111 011 01/51

 

 ياجتماعضمون غالب در امور م. 4. 4

 3/05ک ه  ان درا مط رح کردهنک اتي  ب ار 1311 درمرموع ،شهدا ،امور اجتماعيدرزمينة 

(، درص د 11/10ه )دخانوااند از: هاي کلي عبار مقوله. گيرديبرم دراز کل مطالب را  درصد

 1/0) ياري(، هوش درص د 05/5درصد(، تواضع ) 00/5درصد(، زنان ) 11/5رام )اتحاد و انس

مقولة  03(. درصد 01/0و مستض فان و محرومان ) (درصد 50/0) تي(، احساس مسئولدرصد

م ورد مطل ب  5011 ،خانواده در موضوع .انددادهل يرا تشکاز دو درصد  ترکم هرکدام ديگر،
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درص د از ک ل  10/1 شامل درصد از امور اجتماعي و 15/10 ، شاملدرمرموعآمده است که 

درصد(، خواهر  10/00ن )ياز: والد اندعبار خانواده  يرمرموعةز هايمقوله. شوديممطالب 

( و درص د 0/3درص د(، همس ر ) 01/00ان )ي شاوندان و اطرافي(، خودرصد 11/03و برادر )

 درصد(. 01/0ند )فرز
 

 شهدا يايدر وصا يعن اجتمايمضام هايرمقولهي. ز3جدول 

 درصد از

 کل

 درصد از

 ياجتماعامور 
 رديف يکل هايهمقول هامقولهزير فراواني

10/1 15/10 5011  

 0 خانواده

 والدين 0151 13/51 10/0

 خواهر و برادر 101 11/05 31/0

 خويشاوندان و اطرافيان 011 01/00 01/0

 همسر 031 30/0 3/1

 فرزند 31 30/0 00/1

 0 اتحاد و انسرام  035 11/5 00/1

 5 زنان  001 00/5 11/1

 1 تواضع  005 05/5 15/1

 0 مقوله 21ر يسا  592 28/15 83/2

 جمع 4555 111 53/13

 

 هايبترغ .8. 4

. ان دکرده مط رحمورد ترغيب  1100شهدا  ،يموردبررساز مرموع وصايا و آثار فرهنگي 

 ،آن از پ س .به ام ور فرهنگ ي اختص ا  دارد درصد، 01/11با  شدهمطرحبيشترين ترغيب 

ه اي ب  دي ق رار مرتب ه در درص د 10/01و امور اجتماعي ب ا درصد  13/10امور سياسي با 

 دارند.
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 هايمقول ه اند.را مطرح کردهترغيبي  ةجمل 5101 درمرموع ،شهدا ،امور فرهنگي درزمينة

درص د(،  31/01درصد(، عب ادا  ) 10/05) يحوراز: خدام اندعبار ن دسته يا يرمرموعةز

 ي(، خودس ازدرصد 01/01(، صبر و استقامت )درصد 01/01درصد(، اسلام ) 11/01امامت )

ام ور  زمينةدر(. درصد 11/0ا )يدن درصد( و 51/0)(، م اد درصد 01/1غ )ي(، تبلدرصد 51/1)

ها رمقول هيز ينت رممه. ان درا مط رح کردهترغيب ي  ةجمل  0110 درمرم وع ش هدا، ،سياسي

درصد(،  11/01) يت و رهبري(، ولادرصد 11/50د و شهاد  )ياز: شه اندعبار نه يزمنيادر

(، درص د 01/1درص د(، جن گ ) 11/0درصد(، جبه ه ) 1/1درصد(، مبارزه ) 00/00انقلاب )

 00/1) ي(، اس تقرار حکوم ت اله درص د 00/0مس لح ) يروه اي(، ندرصد 00/1ت )يروحان

 ،ام ور اجتم اعيزمين ة در(. درصد 00/1امت اسلام ) درصد( و 11/1) يائل نظام(، مسدرصد

زمين ه ها دراينين زيرمقول هت رمهم. ان درا مط رح کردهترغيب ي  ةجمل 111 درمرموع شهدا،

 11/00درص  د(، زن  ان ) 10/03درص  د(، اتح  اد و انس  رام ) 10/05از: خ  انواده ) ان  دعبار 

 00/1درصد(، مستض فان و محروم ان ) 0/1) يوادآموز(، سدرصد 05/1) ياري(، هوشدرصد

 1/0درص د( و جوان ان ) 10/5درصد(، خدمت به جام ه ) 00/1ت )ي(، احساس مسئولدرصد

 .انددادهخود اختصا  درصد را به 0از  ترکم هرکدام ،مقوله 1 ةي. بقدرصد(
 

 شهدا يسوگرفته ازصورت هاييبترغشرح  .4جدول 

 مقوله رديف هامقولهزير فراواني قولهدرصد از م کل درصد از

 0 يخدامحور 111 10/05 11/00

 فرهنگي

 0 عبادا  150 31/01 31/1

 5 امامت 011 11/01 30/1

 1 اسلام 101 01/01 13/1

 0 صبر و استقامت 511 01/01 13/1

  مورد( 1ساير ) 113 11/01 13/1

 جمع 5101 011 01/11
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 4ادامه جدول 

 مقوله رديف هامقولهزير فراواني قولهدرصد از م کل درصد از

 0 شهاد شهيد و  110 11/50 01/00

 ياسيس

 0 ولايت و رهبري 105 11/01 01/00

 5 انقلاب 550 00/00 00/0

 1 مبارزه 001 1/1 11/5

 0 جبهه 051 11/0 05/0

  (مورد 1ساير ) 030 00/01 11/1

 جمع 0110 011 13/10

 0 خانواده 010 10/05 01/0

 اجتماعي

 0 اتحاد و انسرام 001 10/03 13/0

 5 زنان 001 11/00 10/0

 1 هوشياري 15 05/1 13/1

 0 سوادآموزي 11 0/1 11/1

 1 مستض فان و محرومان 10 00/1 1/1

 1 احساس مسئوليت 10 00/1 1/1

  مقوله( 00ساير ) 31 11/00 51/0

 جمع 111 011 10/01

 

 تحذيرها. 4. 4

 مط رح ار تح ذيري ةجمل  0100ش هدا  ،يموردبررس از مرموع وصايا و آثار فرهنگ ي 

 .به تحذير از امور سياسي اختصا  دارد درصد، 1/11با  شدهمطرح . بيشترين تحذيراندکرده

 11/1و تح ذير از ام ور اجتم اعي ب ا  درص د 50/03تحذير از امور فرهنگ ي ب ا  ،آن از پس

 د و ش هاد ياز: ش ه ان دعبار ن دسته يا هايمقولهزير ب دي قرار دارند. اتبدر مر ،درصد

 10/1جبه  ه )، (درص  د 0/0) ، انقل  اب(درص  د 10/01) يت و رهب  ري  ، ولا(درص  د 50/10)

نظ امي ، مسائل (درصد 05/0روحانيت )، (درصد 05/0جنگ )، (درصد 3/5مبارزه )، (درصد
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 113 درمرموعشهدا،  ،امور فرهنگي درزمينة. (درصد 11/1مسلح ) يروهاين و (درصد 11/1)

استقامت صبر و از:  اندعبار هاي اين دسته مقولهزير .اندکرده مطرحرا تحذيري  ةلجم مورد

 11/01خودس ازي )، (درص د 33/01خدامحوري )، (درصد 31/01عبادا  )، (درصد 01/05)

 11/0)غ ي  تبل درص  د( و 10/5) ، م   اد(درص  د 0/1) اي  ، دن(درص  د 13/01اس  لام )، (درص  د

 (.درصد

ک ه  ان دکرده طرحمرا تحذيري  ةملج مورد 011 درمرموع، شهدا، امور اجتماعي درزمينة

خ انواده از:  ان دعبار هاي اين دس ته مقولهزير. گيرديبرمکل تحذيرها را در  ازدرصد  5/1

(، درص  د 50/01مس  ئوليت )(، احس  اس درص  د 05/01انس  رام )(، اتح  اد و درص  د 05/01)

 30/5جوان ان )(، درص د 11/0زن ان )(، درصد 15/1سوادآموزي )(، درصد 0/00هوشياري )

ز از اتل اف يپره درصد( و 33/0شايسته )با افراد  ينينشهم، درصد( 33/0دين ) ي(، ادادرصد

ک ه  انددادهخود اختصا  کمتر از دو درصد را به هرکدام ها،ة مقولهي. بق(درصد 33/0وقت )

 .شوديممقوله شامل شش 
 

 شهدا يسوگرفته ازصورت يرهايتحذ ييمعنا حوزة. شرح 8جدول 

 مقوله رديف هامقولهزير فراواني درصد از مقوله کل درصد از

 0 شهيد و شهاد  110 50/10 0/11

 سياسي
 0 ولايت و رهبري 001 10/01 5/05

 5 انقلاب 00 0/0 5/5

 1 مورد( 1ساير ) 011 01/05 1/3

 جمع 0111 011 5/10

 0 صبر و استقامت 011 01/05 1/1

 فرهنگي

 0 عبادا  15 31/01 1/0

 5 يخدامحور 11 01033 3/1

 1 خودسازي 13 11/01 1/1

 0 اسلام 01 13/01 5
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 8ادامه جدول 

 مقوله رديف هامقولهزير فراواني درصد از مقوله کل درصد از

 1 دنيا 01 0/1 3/0
 

  مورد( 0ساير ) 51 10/1 3/0

 جمع 113 011 1/03

 0 خانواده 01 05/01 0/0

 اجتماعي

 0 اتحاد و انسرام 01 05/01 0/0

 5 احساس مسئوليت 01 50/01 0

 1 هوشياري 05 0/00 3/1

 0 سوادآموزي 1 15/1 1/1

 1 زنان 1 11/0 1/1

 1 مورد( 01ساير ) 00 01/01 1/0

 جمع 011 011 5/1

 

 تصوير جبهه و جنگ. 1. 4

 را مورد تصوير جبهه و جن گ 5501شهدا  ،يموردبررساز مرموع وصايا و آثار فرهنگي 

 همداف ان اعي و ب ه تص وير دف  درص د، 15/05با  شدهمطرح. بيشترين تصوير اندکرده مطرح

، تص وير درص د 11/01با طلبانه در يک نگاه تاريخي تصوير حق، آن از پس .اختصا  دارد

 .هاي ب دي قرار دارندمرتبه در درصد 3/1و تصوير عبادي با  درصد 01/00سلوک عرفاني با 

را مط رح  جمل ه 0111 رم وعمدرشهدا،  ،تصوير دفاعي و مداف انه از جبهه و جنگمورد در

 اندعبار ن دسته ياهاي مقولهريز گيرد.ميرا در بر هاتصويراز کل  درصد 15/05که  اندهکرد

 30/00کربل ا )، (درص د 11/05اس لام )، دف اع از (درص د 50/00دش من )قاب ل مدفاع در از:

 11/5ش هيد )راه  ، ادام ة(درص د 55/1بودن )ي، حماس(درصد 31/01رهبر )، دفاع از (درصد

 03/5تحميلي )، جنگ (درصد 03/5پيروزي )دن به يرس ،(درصد 30/5ن )دي ، دفاع از(درصد

که  هامقولهريز ةي. بق(درصد 05/0قرآن )دفاع از  و (درصد 13/0) شهدا، دفاع از خون (درصد

 خود اختصا  داده بودند.درصد را به 0کمتر از  هرکدام ،بودندمورد  00
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ي اص لي هامقول هزير ،جبه ه و جن گاز  يخيک نگاه ت اريدر  طلبانهحقر يتصو ينةدرزم

، (درص د 51/01باط ل )ه ي ح ق عل درصد(، مب ارزة 00/50) انبياراه  از: ادامة هستندعبار  

اله ي ، استقرار حکوم ت (درصد 30/1خدا ) راه در، جنگ (درصد 1/01کفر )اسلام و  مبارزة

از  ت رمک هرک دام ،نهيزمنياها درمقولهريز ةيبق .(درصد 11/0ظلم )مبارزه با  و (درصد 31/0)

، ش هدا، ن هيزمنيادر. شدنديممقوله  پنجخود اختصا  داده بودند که شامل ک درصد را بهي

 ،تص وير س لوک عرف اني از جبه ه و جن گ زمينةدر. اندکرده مطرحجمله را  311درمرموع 

از:  اندر عبانه يزمنيادر هامقولهريز ينترمهم. اندکرده مطرحرا جمله  111 درمرموع ،شهدا

اله ي ش ي(، آزمادرصد 00/01خدا ) راه درشدن درصد(، کشته 00/05خداوند )با  يبازعشق

 خ دا با(، ترار  درصد 00/01خودسازي )(، درصد 00/05خداوند )(، قرب درصد 31/05)

 هرک دام ،بودن د دع دک ه ش ش  هامقولهريز ةيبق (.درصد 01/1تکامل )راه  درصد( و 10/1)

تص وير عب ادي از جبه ه و درزمينة . اندخود اختصا  دادهاز جملا  را به درصد 5از  ترکم

 .اندرا مطرح کردهجمله  001 درمرموعشهدا،  ،جنگ
 

 شهدا يايجبهه و جنگ در وصا هاييژگيور يتصو .4جدول 

 درصد از

 کل

درصد از 

 مقوله
 مقوله رديف هامقولهز ير فراواني

 0 دفاع درمقابل دشمن 105 50/00 10/05

تصوير دفاعي و 

 مداف انه

 0 دفاع از اسلام 010 11/05 53/1

 5 کربلا 051 30/00 15/1

 1 دفاع از رهبر 011 31/01 30/0

 0 بودنحماسي 011 55/1 15/0

  مقوله( 03ساير ) 055 11/01 10/01

 جمع 0111 011 15/05

 طلبانهحقتصوير  0 راه انبيا ةادام 011 00/50 10/3

نگاه در يک 

 تاريخي

 0 حق عليه باطل ةمبارز 051 51/01 01/1

 5 اسلام و کفر ةمبارز 013 1/01 11/0
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 4ادامه جدول 

 درصد از

 کل

درصد از 

 مقوله
 مقوله رديف هامقولهز ير فراواني

 1 جنگ در راه خدا 13 30/1 10/0

 
 0 استقرار حکومت لهي 00 31/0 01/0

 1 مبارزه با ظلم 11 11/0 13/0

  مقوله( 0ساير ) 01 10/0 10/1

 جمع 311 011 11/01

 0 با خداوند يازبعشق 10 00/05 31/0

تصوير سيروسلوک 

 عرفاني

 0 راه خدا شدن درکشته 01 00/01 10/0

 5 آزمايش الهي 01 31/05 11/0

 1 قرب به خداوند 05 00/05 1/0

 0 خودسازي 10 00/01 01/0

 1 خدا ترار  با 53 1010 0001

 1 راه تکامل 00 1001 1010

 جمع (مقوله 1ر )يسا 51 11/1 01/0

 0 يفهوظ انرام 30 30/50 01/0

 تصوير عبادي

 0 احساس مسئوليت 13 00/51 50/0

 5 واجب است 01 10/1 1/1

 1 اداي دين 01 10/1 1/1

 0 اشتن دربرابر خدادمسئوليت 01 51/1 01/1

  مقوله( 1ساير ) 51 03/01 00/0

 جمع   001 011 3/1

 

 يريگجهينت. 8

ت ي ، ب دون حماروديمشمار به ير اجتماعيينوع تغ ترينيعرسو  ينترگستردهکه  انقلاب

ج يروه ا را بس يو ن کننديمر يزمان و مکان را تفس هايدئولوژياست. ين يرپذامکان يدئولوژيا
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 م د در  يبزرگ  ياجتم اع يرويدر انقلاب ن کهييازآنرا. دهنديمزه يانگها به آنو  کننديم

را  ياريبس ياجتماع هايينههز، کنديمرا متحول  يجتماعگوناگون ا يکوتاه ساختارها يزمان

و دگرگون ک رد  يکلبهرا  يو فرهنگ ياسيو س يران، ساختار اجتماعياياسلامانقلاب طلبد.مي

 را عرضه کرد. ينگاه متفاوت

اوض اع  از فردمنحص ربه يادراک و  ياس لام يريمحص ول تفس ران ي در ا يانقلاب اسلام

حرک ت  ييهاارز جهت مخالف ر در زمان خود نوآورانه بود و دريستفن يااست.  ياجتماع

که در انقلاب  را هايييهتوصباورها و  ده،يا مرموعة. ها بودحکومت وقت مبلغ آنکه  کردمي

ن ي . ادانيميم انقل اب  يدئولوژي ا ،بودن د ه او رهبران انقلاب مبل غ آن ندافتينمود  ياسلام

 بوده است. يمترلانقلاب  شرويروان پيپآثار در  يدئولوژيا

 يازه اينط و يش را ازجمل ه ل گوناگونيزمان به دلا طول، درهاارز ن يب ايو ترک وزن

ون و حافظ ان يک ه انقل اب يريبه تصو ابييدست يبرااما  ،ر کندييتغ توانديم يو خارج يداخل

 هاي دگاهد هم انب ه د يبا ،انقلاب از جام ه و خود داشتند يروزيپ يهاسالن يانقلاب در اول

 .مراج ه کرد

روان انقل اب در ي انقل اب، غال ب حافظ ان و پ يهاسالن يدر اول يليبا وقوع جنگ تحم

آن در  يمحافظت از انقل اب و دس تاوردها نةيهز کهييازآنراجنگ متمرکز شدند.  يهاجبهه

ش از ينان ب يمطمئن بود که ا ياديزتاحد توانيم ،دان جنگ برابر با نثار جسم و جان استيم

دند، ي. بخش از رزمندگان که به شهاد  رساندکرده يرا درون يانقلاب اسلام هاييدهاگران يد

 هايي دهااز  نگرواق ع يريتص و توانديمکه  اندشتهگذا جابهاز خود  يفرهنگ يو آثارا يوصا

 دست دهد.آن دوران به يو فکر يرفتار

 يا برايگونه دارند و گوهيانيب يشکل، اغلب يمردم عاد يايشهدا، متفاو  با وصا يايوصا

ش گر يش هدا نما ياي. وصااندشدهشان نگاشته يخانواده و خو ياعضا تنهانهخواندن عموم و 

 يايدر وص ا ه اآن .هس تندآنان  يزندگ يو روزها هاماهن يت و عواطف شهدا در آخريذهن

ت ا نش ان دهن د ب ذل  اندکردهان ي، بکند يد طيکه بارا  يريخود نگر  خود به جام ه و مس
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مخاطبان از  يدتأکآشکارا و با  ،شهدا. يابديم يم ن يجان توسط آنان در کدام چارچوب فکر

 ياجتماع يداشته باشند و در زندگ ينيو د يم نو يريد تفسيکه از عمل شه خواهنديمخود 

 بند و مت هد کنند.يپاخود را به اين بينش ، ياسيو س

ران نش ان يه ايعرا  عل يليجنگ تحم شهدا يو آثار فرهنگ يايوصا يل محتوايتحلج ينتا

اس ت ک ه اق دام خ ود را  و باطل، نبرد حق دهنديم ارائهاز جنگ شهدا که  يريتصوداد که 

در ح وزة ، ش هدا عارفانه و عاش قانه. يو حداکثر، اقدام شمارنديم همداف انبرحق و حداقل، 

و امام ت را  يخ دامحور ،يفرهنگ حوزة و دراصلي   يهامقولهرا ت يشهاد  و ولاسياسي 

اتح اد و  ازهمه به خانواده وشيآنان ب ،يسائل اجتماع. در حوزة ماندشمرده ياصل هايمقوله

اول انقل اب ، در ده ة يانقل اب اس لام يدئولوژي افت ه، اين يبا توجه به ا .اندپرداختهانسرام 

ام ور  ب وده اس ت ک ه البت ه وزن ة ياعو اجتم ي، فرهنگياسيبرابر از اب اد از س نسبتاً يبيترک

 خ ود را از ينظ ام ه اييرويناز  يبخش  عنوانبهبوده است. شهدا،  ترينسنگدر آن  ياسيس

در  ،درواق ع. ان دکرده ي دتأک يت و رهبريهمه بر ولاازشيو ب اندندانسته جدا ياسيمسائل س

بوده است. در  محورها نتريياساساز رهبر از  يرويو پ ي، رهبرياسيس ، در حوزةن دورانيا

ب ر امام ت  يدتأکستن به امور و ينگر يبر محور اله يانقلاب اسلام يدئولوژيا ،يفرهنگ حوزة

اس ت. در ب  د  يانقل اب اس لام يدئولوژي ا ياس يدگاه متناسب با اب اد سين ديابوده است. 

ه انقل اب را را دهن دگانادامهد ي د نس ل جدي با، خانواده در محور قرار دارد؛ زيرا، ياجتماع

از اب اد  يدر ب د اجتماع ،يو خدامحور يرهبر ي. اتحاد و انسرام حول محورکنند ياجتماع

 بوده است. يانقلاب اسلام يدئولوژيا ياصل

 ياز مش کلا  اساس  مت أثراول انقلاب،  در دهة يانقلاب اسلام يدئولوژيخلاصه، ا طوربه

 يب ر س ه س تون اص ل ت وانيمرا  يونو اختلافا  در يليجنگ تحم ازجملهانقلاب  يشرويپ

تص ور  يبه شکل عمود توانيمن سه را يا رابطةدار دانست. يو اتحاد پا ي، رهبريخدامحور

و اتح اد و  گي رديمت يمش روع يطلبح قو  يانقلاب، با ارجاع ب ه خ دامحور ي. رهبرکرد

ب ه  ياز انتزاع وانتيمن سه را يارابطة . پذيرديمت يواق  يگفتار و رفتار رهبر انسرام تحت



 65                          بررسي ساختار ایدئولوژي انقلاب اسلامي در دهۀ اول ...                       اولشمارة 

 

 يل وا انس رام زي ر يسوبه يکه با حرکت از خدامحورصورتينظر گرفت؛ بهدر نيزملموس 

انقل اب  يدئولوژي در ا. ش وديم ترروش ن يانقل اب يدئولوژي ا يخواهيزتماانقلاب،  يرهبر

بدون  يخدامحور وجود دارد. ياتحاد و خدامحوربين م يمستق يارابطهاول،  در دهة ياسلام

داد و چ الش ي رو ينتربزرگ عنوانبهجنگ . شوديمسته نده دايفاقد فا يتحاد و بدون رهبرا

اس ت.  ش دهيمر ين چ ارچوب تفس يهمواره در هماول انقلاب،  در دهة يو اجتماع ياسيس

ن ي اس ت. ا و دف اع انر ام ش ده يطلبحق يمبنا، برچون ؛است ير خدامحوريجنگ در مس

. دهديمدست وة برخورد با آن را بهير از جنگ و شيتفس ينتردرستانقلاب است که  يرهبر

ن يااست. همواره،  ياتحاد و انسرام داخل ،ن گستردهيچن يت در جنگيو موفق يروزيپ لازمة

 ت وانيمرا  ين نگران ي و اد از جنگ ارائ ه ش و يگرير ديوجود داشته است که تصو ينگران

 مشاهده نمود. اندکرده خود يايکه شهدا در وصا ييرهايدر تحذ وضوحبه
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