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چکيده
انقلاب اسلامي ايران داراي ايدئولوژي بود که نيروهاي اجتماعي را براي وقوع انقلاب و
پس از آن ،در جنگ تحميلي براي حفاظت از کشور و انقلاب بس يج ک رد .ب راي ش ناخت
ساختار و عناصر ايدئولوژي انقلاب اسلامي ،وصاياي شهداي جنگ اي ران و ع را من اب ي
منحصربهفرد هستند .در پژوهش حاضر ،ششصد هزار کلمة مربوط به وصايا و آثار مکتوب
 0011شهيد ازميان همة وصاياي شهدا ،ب ه رو

نمون هگيري تص ادفي نظاممن د انتخ اب

شدند و با تکنيک تحليل محتوا تحليل شدند تا ساختار ايدئولوژي انقلاب اس لامي در ده ة
اول شناخته شود .يافتهها نشان دادند که محتواي وصاياي ش هدا ب هطور آش کار ب ا هنر ار
اجتماعي وصيتنامهنويسي راي ج در اي ران متف او

اس ت و عم دتاً بياني ههاي عقي دتي،

اخلاقي ،سياسي هستند که خانواده و دوستان و سپس ،همة مردم را مخاطب قرار ميدهن د.
بررسي مضمون غالب در وصايا در سه ب د سياس ي ،فرهنگ ي و اجتم اعي نش ان داد ک ه
ايدئولوژي انقلاب اسلامي در دهة اول ،برپاية سه عنصر خدامحوري ،رهبري و اتح اد ق رار
دارد و رابطهاي عمودي ميان اين سه از کلي به اختصاصي برقرار اس ت .تفس ير کنشه اي
ديگران در چارچوب اين سه اصل اساسي صور

ميگيرد.

کليدواژهها :ايدئولوژي ،انقلاب اسلامي ،شهيد ،وصيتنامه ،جنگ تحميلي.
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 .1مقدمه

انقلاب اسلامي ايران حاصل مبارزة طولاني ايرانيان در دو قرن اخير است .اي ن انقل اب از
مراحل گوناگوني گذشت و تکامل يافت و در دهههاي اخير با رهبري امام خميني (رحمهالله
عليه) ادامه يافت .سرانرام در بهمن  0501به حکومت پادشاهي در اي ران پاي ان داد و نظ ام
جمهوري اسلامي را بنيان گذاشت .مبارزه و انقلاب ،بدون دريافت و تحليل اوض اع گذش ته،
ح ال و آين ده و ارزي ابي خوبيه ا و ب ديها و دوس تان و دش منان نميتوان د ر ده د؛
بهعبار ديگر ،هر مبارزة انقلابي داراي ايدئولوژي است که دانش و بينشي را از گذشته ،حال
و آينده درخود جاي مي دهد .انقلاب اسلامي ايران نيز چنين بوده است و انقلابيون داراي فهم
1

م يني بودند .اين بينش درمقابل بينشي بود که حکومت پهلوي آن را ترويج و تبليغ ميکرد .
در دهة  ،01بهويژه سالهاي منتهي به پي روزي انقل اب اس لامي ،ت داد بس يار زي ادي از
نوجوانان و جوانان ب ه حامل ان اي دئولوژي انقل اب اس لامي پيوس تند و حض ور جوان ان در
پيروزي انقلاب و ب د از آن چشمگير بود (ملکوتيان .)0531 ،هنگاميکه در نيمة س ال 0501
حکومت ب ثي عرا به ايران اسلامي حمله ک رد ،دانش گاهها ب راي انقل اب فرهنگ ي ت طي ل
بودند و دانشرويان انقلابي و دانش آموختگان دبيرستانها ،درکنار افرادي از ساير قش رها ب ه
ياري سپاه و ارتش شتافتند .اينان جواناني تحصيلکرده و درعينحال ،حام ل دان ش و بي نش
انقلابي بودند .بيشتر نيروهاي داوطلب در جبههها ،اينان و نيز دانشآموزاني بودند که درحين
تحصيل به جبهه ميآمدند.
باورها و ارز هاي دوران دفاع مقدس  ،باورها و ارز هايي خ ا
ارز هايي چون ازخودگذشتگي ،ايثار ،وحد

بودن د؛ بهطوريک ه

و همدلي و غي ره درب ين م ردم بهخص و

رزمندگان بهاوج خود رسيده بود؛ بهگونهاي که نسل امروز از آن انديشهها فاصله گرفتهان د و
شکافي بين جوانان امروز و ديروز احساس ميشود .هرچه زمان ميگذرد ،اين فاصله عميقتر

 .0اکبري و بيگدلو ( )0511ايدئولوژي حکومت در دهههاي  0511و  0501شمسي را «پهلويسم» ناميدهاند.

شمارة اول

9

بررسي ساختار ایدئولوژي انقلاب اسلامي در دهۀ اول ...

ميشود؛ درنتيره ،شناساندن اين انديشهها به نس ل ج وان دش وارتر خواه د ش د .باوره ا و
ارز هاي شهدا جزئي از فرهنگ ملي محسوب ميشوند؛ زيرا ،در دوران جنگ هويت مل ي
رابطة نزديکي با شهاد

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

بزرگي به شناخت گوشهاي از فرهنگ اي ران خواه د ک رد .تحلي ل محت واي وص ايا و آث ار
فرهنگي شهدا به برنامه ريزان فرهنگي کشور اين امکان را ميدهد ک ه ب ا ش ناخت باوره ا و
ارز هايي که شهدا مطرح کردهاند ،انديشة نسل ديروز را به نسل امروز انتقال دهند.
اي ن وص ايا ب ا وص يتنامههاي م م ولي بيش تر م ردم جام ه ،متف او

هس تند .در

وصيتنامههاي م مولي ،بدهکاريها و گاهي بس تانکاريهاي م الي و ني ز تقاض اي عف و از
کوتاهيهايي که نسبت به همنشينان شده اس ت ،مط رح ميش وند .همچن ين ،ممک ن اس ت
توصيههايي درزمينة نحوة هزينهکردن يکسوم ثرو
قرائت قرآن ،اداي صدقا

وص يتکننده ي ا قض اي نم از و روزه،

واجب و مستحب ،محل دفن ،نحوة برگزاري مراسم پس از فو

و مانند اينها بيان شوند ،اما وصيتنامههاي شهدا داراي فضاي مسلط ديني -سياسي هستند.
در وصيتنامههاي شهدا ،علاوهبراينکه ممکن است به موارد ذکرشده پرداخت ه ش ود ،بخ ش
اصلي صرف ارائة تصويري از باورها و تفسيرهايي ميشود که شهيد را واداش تهاند ت ا ج ان
خود را نثار کند .بههميندليل ،لحن نگار

وص يتنامهها عموم اً مانن د بياني ههاي دين ي و

سياسي است .خواستهها و توصيههاي ش هدا ني ز اغل ب و بيشازآنک ه ف ردي باش ند ،جنب ة
جم ي و اجتماعي دارند.
با توجه به آنچه گفته شد ،وصاياي شهدا منابع دسته اولي هستند که ميتوانن د تص ويري
شفاف را از ايدئولوژي انقلاب اسلامي در دهة اول تولد خود بهدس ت دهن د ،چراک ه ،ش هدا
اغلب برجستهترين م تقدان به اين ايدئولوژي بودند و س ي کردهان د درقال ب وص يتنامه و
ديگر آثار فرهنگي خود آنچه را ميانديشند و براي آن جان نثار ميکنند ،ب ه ديگ ران عرض ه
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اين مقاله بررسي ساختار ايدئولوژي انقل اب اس لامي

در دهة اول ،در آيينة وصاياي شهدا است.
 .2مباني نظري تحقيق
 .1 .2ايدئولوژي و ساختار آن

ايدئولوژي ،از مفاهيمي است که بيشازهمه درمورد آن در علوم اجتماعي مناقش ه وج ود
2

دارد؛ بهعنوانمثال ،ايگلتون ( )0110حدود  01مورد ت ريف راي ج اي ن مفه وم را برش مرده
است .بههميندليل ،قبل از هرچيز بايد روشن کنيم که منظور ما از اين واژه چيس ت .ب هطور
سنتي ،ايدئولوژي مرموع هاي س خت و بس ته از اي دههاي ح اکم برکنشه اي اجتم اعي و
3

سياسي قلمداد ميشود (مالسويچ  ،)0101 ،اما اين ت ريف در بسياري از موارد پذيرفت هش ده
نيست .چراکه ،مفاهيمي مانند ايدئولوژي ،علاوه بر کاربرد در حوزة عل وم اجتم اعي ،ک اربرد
وسي ي در حوزة سياست دارند .بهعنوان محقق جام هشناسي نميت وانيم ت اريفي را ک ه در
کاربردهاي عمومي براي اين واژه منظور ميشود ،ازنظر دور بداريم .در دهة  ،0111برخي از
4

عالمان علوم اجتماعي دورة ايدئولوژيها را روبهپاي ان ميدانس تند (مانن د ب ل ،0110 ،

.

 ،)15اما در زمانة ما ديگر چنين ادعايي کمتر مطرح ميشود.
در سنت علوم اجتماعي ،نوعاً کنشگراني که بيچالش و پرسش به تب يت و وف اداري ب ه
اصولي که در يک دکترين وجود دارد ،ميپردازن د ،اي دئولوژيک ش ناخته ميش وند .نس خة
5

جديدتر اين ديدگاه به اسلاوي ژيژک مت لق است ک ه ويژگ ي اص لي اي دئولوژي را غفل ت
 .0البته با مراج ه به ديگر محصولا

فرهنگي دوران موردنظر نيز ميتوان تصويري از ايدئولوژي غالب در آن زم ان ياف ت؛

مانند اثر ضيايي و حسام ( ،)0531اما بهنظر ميرسد که وصاياي ش هدا در بازنم ايي اي دوئولوژي انقل اب اس لامي ظرفيت ي
بيبديل دارند .همچنين ،صالحآبادي و صالحآبادي ( )0511به بررسي نظري ايدئولوژي انقلاب اسلامي پرداختهاند.
2. Eagleton
3. Malsevic
4. Bell
5. Slavoy Zizek
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ميداند (کريمي .)0511 ،مثالهايي که براي چنين ت بيره ايي از اي دئولوژي ارائ ه ميش وند،
عموماً پيروان فرقههاي مذهبي هستند .همانطورکه ملاحظه ميشود ،در اين ت ري ف ،عنص ر
اساسي همان شد

در پيروي از نظامي از افکار و ايدهها است .مطال ا

اخير نشان دادهان د

که نه خود ايدئولوژي مرموعهاي صلب و بدونان طاف اس ت و ن ه اف راد ب دون هيچگون ه
دخلوتصرف هم هچيز را دربس ت ميپذيرن د .عل اوهبراين ،دريافته اي اف راد مختل ف از
1

پيامهاي ايدئولوژيک بهطور کامل يکسان نيست (بيليگ و همک اران0133 ،؛ بيلي گ،0110 ،
)0110؛ حتي ميتوان در برداشتهاي مردم از پيامهاي ايدئولوژيک نيز تناقضهايي را يافت.
نکتة ديگر اينکه خود افراد زمانيکه باور دروني به ايدئولوژي داش ته باش ند ،غالب اً آن را
بهعنوان پديدهاي بيروني تلقي نميکنند؛ بلکه ناظر بيروني يا کسي که در قبول باورها تحميل
احساس ميکند ،فشار ايدئولوژيک را احساس ميکند؛ البته باي د توجه داشت ک ه باورمن دان
2

به يک ايدئولوژي داراي احساس هويت مشترک ق وي هس تند .اغل ب ،ب دين دليل خ ود را
درميان ديگراني که چنين باورهايي ندارند ،ت ريف ميکنند و بهخاطر باورهاي قدرتمندي که
3

دارند ،س ي ميکنند از ديگر نظامهاي فکري متأثر نباشند .همانطورکه بيلي و گايل (،0113
 )1 .تأييد کردهاند ،ايدئولوژي خود ميتواند يکي از عوامل مؤثر در نوع توزيع قدر

در

جام ه نيز باشد.
4

مايکل فريدن ( )0115 ،0111علاوهبر ان طافپ ذيري اي دئولوژيه ا ،ب ر ال زام ش ناختي
باورها و اعمال تأکيد ميکند .در ديدگاه او ،ايدئولوژي دنياي سياسي و اجتماعي يک ف رد را
ترسيم ميکند .واق يتهاي اجتماعي و رويدادهاي سياسي هرگز خودشان ح رف نميزنن د؛
بلکه همواره به فرايندي نياز دارند که آنها را تفسير و رمزگش ايي کن د .ک اربرد ي ک نقش ة
ايدئولوژيک خا

 ،همين است؛ ي ني به فهم و تفسير واق يتها و رويدادها کم ک ميکن د.
1. Billig

 .0برخي نيز مانند آلتوسر (،0113

 10 .ايدوئولوژي را به روابط طبقاتي مربوط دانستهاند.
3. Bailey & Gayle
4. Freeden
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اگر چنين ويژگياي را براي ايدئولوژي بپذيريم ،آنگاه ،ديگر اي دئولوژي ويژگ ي گروهه اي
خاصي نيست؛ بلکه ازآنراييکه عموم مردم وقايع اطراف خود را تفسير ميکنند ،خواهناخواه
ت ريف از جهان اطراف خود دارند؛ بهعنوانمثال ،لويد وارنر ،جام هشناس آمريکايي در اوايل
قرن بيستم ،نبود قط يت درمورد موق يت اجتماعي را از ويژگيهاي مه م جام ة آمريک ايي
1

دانسته است که کنشگران براساس آن دست به تفسير اطراف خود ميزنن د (ليپس ت ،0110 ،
 )01 .با اين تفسير ،مفهوم ايدئولوژي با نظام باورهاي فرهنگي اشخا

برابر خواهد شد.

اين ت ريف بسيار گسترده خواه د ب ود و درعم ل کم ک زي ادي ب ه ش ناخت ويژگيه اي
مخصو

ايدئولوژي نميکند .بههرحال ،نميتوانيم نفي کنيم که ايدئولوژي ن وع خاص ي از

نظام باورهاي اجتماعي است؛ البته به اين شرط ک ه مي ان اي دئولوژي و اي دئولوژي سياس ي
2

تمايز قائل شويم (رجايي ،0110 ،

 .)0 .شايد ويژگي خا

ايدئولوژيها ،تأکيد آنها ب ر

3

منافع جم ي و عواطف جم ي باشد (مالسويچ  .)0111 ،0110 ،ايدئولوژيها برخ ي ک نش-
هاي اجتماعي موجود يا ممکن را توجيه ميکنند و برخ ي ديگ ر را بهش د

نف ي ميکنن د.

ايدئولوژيها سازمانيافتهتر و داراي جهتگيريهاي مشخصي نسبت به باوره اي اجتم اعي
هستند.
با توجه به نکاتي که در بالا بيان شد  ،چارچوب مفهومي اي دئولوژي در اي ن پ ژوهش را
توضيح ميدهيم .بهنظر نويسندگان اين مقاله ،در ت ريف ايدئولوژي بايد خصوصيا
درنظ ر گرف ت :اول آنک ه ،اي دئولوژي عب ار

زي ر را

اس ت از سيس تمي متش کل از اي دهها و

قضاو هاي روشن ،صريح و عموماً سازمانيافته که موق يت يک گروه يا جام ه را توجي ه،
تفسير و تشريح و اثب ا

ميکن د .اي ن سيس تم ب ا اله ام و تأثيرپ ذيري ش ديد از ارز ه ا،

جهتيابي م ين و مشخصي را براي کنش اجتماعي آن گروه ي ا آن جام ه پيش نهاد ميکن د
1. Lipset
2. Rejai
3. Malsevic
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1

(بهعنوانمثال ،آدامز ،0110 ،

7

)5 .؛ بنابراين ،براساس ت ريف ذکرشده ،ايدئولوژي در درون

فرهنگ ب هعنوان مرموع هاي کامل اً بههمپيوس ته هماهن گ و س ازمانيافت ه ،از ادراک ا

و

ارائهکنندة نظرها محسوب ميشود و در همين م ني اس ت ک ه ميت وان از آن ب هعنوان ي ک
سيستم نام برد .علاوهبراين ،اين سيستم فکري بهعنوان هدف ،وظيفة تشريح يک وض يت و
موق يت اجتماعي و همچنين ،جهتدادن به کنش تاريخي را نيز بر عهده دارد و ب ا توج ه ب ه
اين وظيفه ،ايدئولوژي براي جام هشناس پديدهاي راهبردي است که به او امکان ميده د ت ا
درون يک حقيقت اجتماعي و تاريخي را درک کند .ازطرفديگر ،با درنظرگ رفتن طبي ت و
جوهر ايدئولوژي آن را ميتوان ابزار کنش تاريخي محسوب کرد؛ بهعبار ديگر ،اي دئولوژي
توسط بازيگران اجتماع و کساني که ميکوش ند ب ر جري ان ت اريخي جام ة خ ود اثره ايي
بگذارند ،تهيه ميشود و اشاعه مييابد.
دوم آنکه ،اين سيستم ايدهها و قض او ها ،ب ه کس اني ک ه در موق ي ت م ين ي زن دگي
ميکنند ،اين امکان را ميدهد که موق يت خود را بهت ر ت ري ف ،ادراک و ني ز اثب ا

کنن د.

ايدئولوژي به آنها ميگويد که چرا و بهوسيلة چه کسي استثمار شدهاند؟ و چ را عقبمان ده
هستند؟ چرا سفيدها خود را برتر ميدانند؟ چرا کشوري به قهقرا و خرابي ميرود؟ چرا باي د
تغييراتي بهوجود آيند؟ و از اين قبيل چراهاي ديگر؛ سوم آنکه ،با توجه به اينکه اي دئولوژي
سيستمي از ايدهها و قضاو ها است ،نبايد آن را يک پديدة انتزاع ي تلق ي نم ود؛ زي را ،در
رابطه با منافع شخصي و جم ي افراد قرار ميگيرد؛ ي ن ي من افع کس اني ک ه ميخواهن د از
پايگاه و موق يت خود محافظت کنند يا کساني که ميخواهند موق ي ت خ ود را بهت ر کنن د؛
بهعبار ديگر ،ايدئولوژي با منافع در رابطه است و درنتير ه ،ب ا حال ا
فراگير هستند؛ ولي بهچشم نميآيند نيز مرتبط است .اين حالا
تقسيم شوند :الف -حالا

روان ي ک ه اغل ب

رواني ميتوانند به دو دسته

اضطرابآميز و نگرانکننده که م مولاً دراثر تغيي را

درنتيره ،ناامني و ترديد ناشي از اين تغييرا

بهوجود ميآيند .حالا

احتم الي و

اضطراب ممکن اس ت
1. Adams

مجلّۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

1

نوعي ترس شديد ،ناگهاني و دلهره درآيند .اين حالا

بهصور

سال شانزدهم

م مول اً ن وعي اي دئولوژي

محافظهکارانه يا ارتراعي بهوجود ميآورند؛ ب -حالاتي تهاجمي که بهصور

پرخا

وبا

خشونت ظ اهر ميش وند ک ه خ ود نتير ه و ثم رة دورهاي طول اني از محرومي ت ف ردي و
اجتماعي هستند .اين حالا

تهاجمي برخلاف حالا

اض طراب باع ب بهوجودآم دن ن وعي

ايدئولوژي اصلاحطلبانه يا انقلابي ميشوند.
سوم آنکه ،ايدئولوژي با ارائة کنشي جم ي ک ه ازي کطرف باع ب بهوجودآم دن ن وعي
تأمين و اطمينان در حالا
و احساسا

در حالا

اضطرابي خفيف ميشود و ازطرفديگر ،باعب فرونشاندن خش م

تهاجمي ميشود ،س ي در ارضاي اين حالا

روان ي دارد؛ بن ابراين،

ايدئولوژي به وجودآورندة پديدهاي جم ي به ن ام «م ا» اس ت .ب هاينترتيبک ه ،م ردم را ب ه
گردهمآيي در يک مرمع ميخواند؛ ي ني جايي که اف راد ميتوانن د هم ديگر را بشناس ند و
روحيه و احساسي قوي و استوار بيابند .در اين حالت« ،ما» ميتواند يک طبقة اجتماعي ،يک
حزب سياسي ،يک ملت ،يک نهضت اجتماعي يا غيره باشد« .ما» ،در ايدئولوژي غالباً آنچنان
ساده و مشخصشده است که افراد ميتوانند با آن يا آنچه ارائه ميدهد ،وح د
حالا

يابن د و آن

اضطرابي و تهاجمي دروني را تحمل کنند.

چهارم آنکه ،ايدئولوژي م مولاً بر ارز هايي متکي است ک ه در «م ا» متبل ور و مترل ي
است .درحقيقت ،در «م ا» وظيف ة ترل ي و تبل ور ارز ه ا را برعه ده دارد .اي ن ارز ه ا
بهنوبةخود ممکن است ارز هاي کهن ،نهچندان کهن يا م اصر و بسيار نو باشند؛ البته اي ن
مطلب را نبايد ازخاطر دور داشت که ايدئولوژي ،خود مکان اصلي پيدايي ارز هاي جدي د
نيز محسوب ميشود .اين ارز هاي نوين که غالباً منتشر هستند ،ولي در حالت خفته بهس ر
ميبرند ،بالاخره درقالب يک طرح ايدئولوژيک توجيهشدني ظاهر ميشوند.
علاوهبراين ،گاهي آنچه را که به نام ارز هاي جديد ميناميم ،همان ارز هاي قديمي و
يا ارز هاي موجودي هستند ک ه اي دئولوژي درقال ب جدي دي ب ه ت ري ف دوب ارة آنه ا
ميپردازد و يا اينکه به آن ارز ها مفهومي خا

ميدهد؛ مفهومي ک ه قبل اً ه م بهص ور
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ضمني وجود داشته است و يا مفهومي که براساس ارز هاي قبلي در زمان متفاو
و با سيستم جديدي از قضاو

د ي گ ري

و ايدههاي نوين ب هطور متف اوتي ترکي ب ميش ود و ب ا آن

انطبا مييابد .ارز ها س ي ميکنند با علم همانندي داشته باشند ،اما همين دخالت و نقش
ارز ها ،ايدئولوژي را بهطور کامل از علم جدا ميکن د .اي دئولوژي ني ز ه م قض او هاي
ارزشي را در برميگيرد و هم قضاو هاي واق ي را؛ بهعبار ديگر ،ايدئولوژي نهتنها درب ارة
واق يت قضاو

مي کند ،بلکه آن را نيز توصيف ميکند و بهبيانديگر ،درع ين قض او  ،ب ه

شرح آن ميپردازد .در هر ايدئولوژي ،چند عنصر اساسي قابلتشخيص هستند:
 .0توجيه و تفسير وض يت و موق يت گروه يا جام ه؛
 .0بيان آسيبها و علل چگونگي آنها؛
 .5جهتدادن به کنش تاريخي گروه يا جام ه (بيان راه تغيير).
 .3روش تحقيق

رو

پژوهش حاضر ،تحليل محتواست .تحليل محتوا با ه دف بررس ي نظاممن د م اني
1

 )01 .انرام شده است .تحليل محتوا به ش يوة کم ي

موجود در متن (نئوندورف ،0110 ،

انرام شده است .مانند ديگر رويکردهاي کمي ،تحليل محتوا ي کمي ب ا انتقاده ايي در عل وم
2

اجتماعي روبهرو است (کريپندورف ،0111 ،

 ،)00 .ام ا ميتوان د چش مانداز روش ني از

فراواني م ناي و پيامهاي موجود در متن بهدست دهد .تحليل محتوا ،محتواي آشکار در متن
3

را به شکلي نظاممند و عيني بررسي ميکن د (برلس ون ،0100 ،

 .)03 .در اي ن پ ژوهش،

متون موردبررسي ،وصايا و آثار فرهنگي شهداي جنگ ايران و عرا بودند؛ بهاينصور ک ه
اسناد مربوط به شهدا (وص يتنامه ،دستنوش ته ،کت اب و غي ره) تحلي ل ش دند و پيامه اي

1. Neuendorf
2. Krippendorff
3. Berelson
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موجود در اين آثار و همچن ين ،باوره ا ،ارز ه ا و هنراره اي مطرحش ده ازس وي آن ان،
استخراج شدند.
 .1 .3جامعه و نمونة آماري

در اين پژوهش ،جام ة آماري همة وصايا و آثار فرهنگي شهداست .حرم نمونه موردنظر
در اين پژوهش 0111 ،صفحة سيصدکلمهاي است .با توج ه ب ه اينک ه جام ة آم اري هم ة
وصايا و آثار فرهنگي شهداست و تحليل محتواي همة آنها مقدور نيست ،نمون هگيري ش د.
با توجه به آمار و اطلاعا
موردنظر از رو

موجود از شهدا و وصايا و آثا ر فرهنگي آنان ،براي انتخاب نمونة

نمونهگ يري تصادفي سيستماتيک استفاده شد؛ بدينترتيبکه ،با مراج ه ب ه

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

مرب وط

به نام و نام خانوادگي ،سال شهاد  ،استان محل سکونت ،داشتن ي ا نداش تن وص يتنامه و
شماره پروندة هر شهيد موجود بود ،از بين حدود س ي ه زار ش هيدي ک ه داراي وص يتنامه
بودند ،حدود  0011شهيد با اس تفاده از نمون هگيري تص ادفي سيس تماتيک (ب ا فاص لة )01

1

انتخاب شدند.
شايان ذکر است که براي شروع نمونهگيري ،ازبين اعداد  0تا  ،01عددي بهطور تص ادفي
ساده انتخاب شد و ا ولين فرد نمونه ت يين گرديد و اف راد ب دي ب ا فاص لة  01نف ر (ازب ين
افرادي که داراي وصيتنامه بودند) ،گزينش شدند .در مرحلة ب د ،با مراج ه به مرکز اسناد و
 .0دليل انتخاب فاصلة  01نفر براي نمونهگيري اين بود که فرض بر اين گرفته شد که هر شهيد داراي حداقل دو صفحه اث ر
(يک صفحه وصيتنامه و يک صفحه اثر فرهنگي) است؛ بنابراين ،ب راي انتخ اب حر م نمون ة م وردنظر ( 0111ص فحه)
حداقل بايد  0111شهيد انتخاب شوند .همة شهدايي که داراي وصيتنامه بودند ،لزوماً اث ر فرهنگ ي نداش تند؛ بن ابراين ،ب ا
توجه به اينکه حرم وصيتنامهها متفاو

بود (از چند سطر تا چند صفحه) ،در مواردي ممک ن ب ود ن ام ي ا ش مارة پرون ده

تکراري ثبت شده باشد ،در مواردي مشاهده شد که گزارشي دربارة زندگي شهيد بهجاي وصيتنامة او قرار گرفته ب ود و ني ز
در مواردي مشخصا

شهيد م ين نبود 0011 ،شهيد براي انتخاب نمونه از لوح شاهد درنظر گرفته شدند؛ برهمينمبنا ،افراد

با فاصلة  01نفر از يکديگر انتخاب شدند( .فهرست ارسالي کارفرما که به اين مرحله مرب وط اس ت ،در ض ميمة اول ارائ ه
شده است510111 ÷ 0011 = 01 ).
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مدارک بنياد شهيد انقلاب اسلامي ،پرون دة ش هدايي ک ه از ل وح ش اهد انتخابش ده بودن د،
بررسي شد و تمام شهدايي که نا مشان در اين فهرست بود و غير از وصيتنامه ،اثر فرهنگ ي
نيز داشتند ،آثار فرهنگي آنها به مرموعة موردمطال ه اف زوده ش د ک ه  111ص فحه ب ود و
 0111صفحة باقيمانده از وصايا انتخاب شدند.
 .2 .3گامهاي تحليل محتوا

 -0مطال ة وصايا و آثار فرهنگي شهدا :در اين مرحله ،محققان مطال ة حاضر متن وص ايا
و آثار فرهنگي شهدا را با دقت مطال ه کردند؛
 -0مقولهگذاري اوليه :با مطال ة اسناد مرتبط (وص ايا و آث ار فرهنگ ي ش هدا) ،پيامه اي
موجود در اين آثار و همچنين ،باورها ،ارز ها و هنرارهاي مطرحشده در آنه ا اس تخراج
شدند .سپس ،پيامها ،ارز ها و هنرارها به مقولا

تبديل شدند و ج دول مقول ههاي اولي ه

تنظيم شد؛
 -5تدوين مقولههاي نهايي :با مطال ة حرم بيشتري از متنها مقولههاي جديدي بهدس ت
آمدند و با افزودن اين مقولهها به مقولههاي اوليه ،جدول نهايي مقولهها تدوين شد؛
 -1کدگذاري مقولهها :براي سرعت در کار و تسهيل طبقه بندي ب راي ه ر مقول ة کل ي و
مقولههاي جزئي مربوط به آن ،کد يا شماره اي درنظر گرفته شد؛ ب هعنوانمثال ،ب راي مقول ة
کلي «خدامحوري» کد  0و مقولههاي جزئي آن ،کدهاي فرعي ( -0-0اقرار به عقاي د-0-0 ،
ذکر جهانبيني -0-5 ،دعو

به حق و غيره) ت يين شدند؛

 -0تهية جدول کار :پس از تدوين مقولههاي نهايي و کدگذاري آنها ،براي تحلي ل م تن
وصايا و آثار فرهنگي شهدا جدولي که شامل چن د س تون اس ت ،طراح ي ش د و دراختي ار
محققان قرار گرفت؛ ب هاي نص ور ک ه اول ين س تون ج دول ب ه اص ل مطال ب (عب ارا )
استخراجشده از متن وصايا و آثار فرهنگي اختصا

يافت و ستونهاي ب دي ،هرکدام براي

پاسخ به يکي از سؤالهاي پژوهش درنظر گرفته شدند؛
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 -1گزارهبندي متون :در اين مرحله ،محتواي وصايا گزارهبندي شد؛ ب دينترتي بک ه ه ر
گزا ره بايد حداقل حاوي يک مضمون باشد که به مقوله تبديل شود .دراينبين ،برخي عبارا
يا گزارهه ا داراي چندين مضمون بودند که براساس ت داد مض ام ين ،عب ار

(گ زاره) تک رار

شده است؛
 -1کدگذاري نهايي عبارا  :پس از گزارهبندي متن وص ايا و آث ار فرهنگ ي و ق راردادن
آنها در جدول کار ،در اولين ستون (پس از ستون عبار ) ،کد مقولة جزئي مرب وط ب ه ه ر
عبار

وارد شد؛

 -3دستهبندي عبارا

براساس مقولة جزئ ي :در اي ن مرحل ه ،پ س از کدگ ذاري س تون

«مقولة جزئي» ،مطالب مربوط بهکل شهدا براساس اي ن س تون دس تهبندي و مرت ب ش دند؛
بهگونهايکه گزارههاي ي که داراي کد مشترک (مقولة جزئي مشترک) بودند ،درکنار ه م ق رار
گرفتند.
 .4يافتههاي تحقيق
 .1 .4مضمونهاي غالب در وصايا و آثار فرهنگي شهدا
 .2 .4مضمونهاي غالب در امور سياسي

ازميان کل  50510م ورد واح د ثبتش ده ،بيش ترين فراوان ي مطال ب ب ا  11/00درص د
( 01101مورد) به امور سياس ي اختص ا

دارد .پ س از آن ،ام ور فرهنگ ي  51/11درص د

( 01111مورد) از کل مطالب را در برميگيرن د و ام ور اجتم اعي ب ا  05/35درص د (1311
مورد) در مرتبة سوم قرار دارند .مقوله هاي کلي و جزئي «امور سياسي» ،به شرح ج دول ()0
هستند.
ملاحظه ميشود که اصليترين مضامين سياسي تکرارشده در آث ار ش هدا ،ب ه ش هاد

و

رهبري مربوط هستند .انقلاب مبارزه ،جبهه و جن گ در رتب ههاي ب دي ق رار دارن د .بقي ة
مقولهها هرکدام کمتر از  0درصد از کل را بهخود اختصا

دادهاند و بههميندلي ل ،همگ ي
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ذيل عنوان «ساير» در جدول قرار گرفتهاند .عنصر اساسي در رفت ار سياس ي در نگ اه ش هدا،
فداکاري و جاننثاري و آمادگي خدمت به رهبري است .رهبري و ولايت جزو جداييناپ ذير
ايدئولوژي سياسي انقلاب است .شهيد ،کسي است که نهتنها از بداقبالي جان خود را ازدست
نداده است ،بلکه با افتخار جاننثار کرده و شادمان است که چن ين ت وفيقي نص يب او ش ده
است .ديگران نيز بايد اين را بدانند و بههميندليل ،مانند ديگ ر درگذش تگان نباي د ب راي او
سوگ و زاري سردهند؛ بنابراين ،شهاد

عملي نيتمندان ه و پيروزمندان ه اس ت .نکت ة دوم،

رهبري است .رهبر ،عنصر اصلي ساختار سياسي انقلاب از نگ اه شهداس ت .باي د از رهب ري
اطاعت کرد و او را ياري داد ت ا آنچ ه را ک ه اس لام خواس ته اس ت ،اج را کن د .رهب ري و
ولايتفقيه است که ميتواند انقلاب را بهپيش ببرد.
جدول  .1زيرمقولههاي مضامين سياسي در وصاياي شهدا
رديف

مقولههاي کلي

فراواني

درصد از امور سياسي

درصد از کل

1131

10/50

01/15

درخواستهاي شخصي شهيد

0131

1/01

5/11

توصيف شهدا

111

0/01

0/5

111

0/10

0/01

110

0/11

0/01

شو شهاد

511

0/51

0/00

ادامة راه شهيد

510

0/51

0/00

پرهيز از ناراحتبودن براي شهيد

511

0/03

0/11

ساير ( 01مورد)

5111

00/11

1/3

5111

01/11

1/15

توصيف ولايت فقيه

011

5/11

0/10

ترليل از رهبري

015

5/01

0/05

احترام به رهبري

111

0/11

0/00

حمايت از ولايت فقيه

530

0/51

0/11

ريزمقولهها

توصيف شهاد
0

شهيد و شهاد

0

ولايت و رهبري

گريهنکردن براي شهيد
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ادامه جدول 1
رديف

مقولههاي کلي

5

انقلاب

0501

1

مبارزه

0000

1/50

0

جبهه

101

0/11

0/13

1

جنگ

151

0/11

0/11

101

01/11

1/15

14421

111

44/85

1

ريزمقولهها

فراواني

درصد از امور سياسي

درصد از کل

اعتقاد به ولايت فقيه

510

0/35

1/30

اطاعت از رهبري

010

0/11

1/30

پيروي از ولايت فقيه

011

0/0

1/1

ساير ( 0مورد)

110

1/10

0/31

3/10

5/10
5/15

ساير (شامل  0زيرمقوله)
جمع

 .3 .4مضمونهاي غالب در امور فرهنگي

در رابطه با امور فرهنگي ،شهدا ،درمرموع  01111بار نکاتي را مطرح کردهاند ک ه 51/1
درصد از کل مطالب را در برميگيرد .مقوله هاي کلي و جزئي اين محور به شرح ج دول ()0
است که عبار اند از :خدامحوري ،امامت ،امور عبادا  ،اسلام ،خودسازي  ،صبر و استقامت،
م اد ،تبليغ و دنيا .درمورد خدامحوري 0000 ،مور د مطلب آمده است که درمرم وع ،ش امل
 51/1درصد از امور فرهنگي و شامل  00/1درصد از کل مطالب ميشود .مهمت رين مقول هها
دراينزمينه عبار اند از :ذکر آيه و حديب ،ذکر صفا

خدا ،جهاد در راه خدا  -تر ار

با

خدا و بقية مقولهها شامل  01مقولة ديگر ميشوند .در موضوع دنيا 051 ،مورد مطل ب آم ده
است که درمرموع ،شامل  0/1درصد از امور فرهنگ ي و ش امل  1/1درص د از ک ل مطال ب
ميشود .دستة توصيف منفي دنيا شامل  10/00درص د و دس تة توص يف مثب ت دني ا ش امل
 01/05درصد از مطالب ميشوند.
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جدول  .2زيرمقولههاي مضامين فرهنگي در وصاياي شهدا
درصد از

درصد از

امور فرهنگي

کل

0000

51/51

00/01

ذکر آيه و حديب

100

0/00

0/11

خدا

150

5/13

0/00

011

0/11

1/30

011

0/11

1/11

011

0/11

1/11

5001

00/0

1/15

0001

01/11

1/00

0111

01/35

0/31

1

اسلام

0050

01/11

1/51

0

خودسازي

151

0/03

0/11

1

صبر و استقامت

110

1/11

0/1

1

م اد

111

0/10

0/01

3

تبليغ

510

0/03

1/31

1

دنيا

051

0/11

1/11

01111

011

51/01

رديف

مقولههاي کلي

0

خدامحوري

0

امامت

ريزمقولهها

ذکر صفا

جهاد در راه خدا – ترار

فراواني

باخدا

اقرار به عقايد
طلب بخشش از خدا  -عذرخواهي از
تقصير و قصور
ساير ( 05مقوله)
5

امور و عبادا

جمع

 .4 .4مضمون غالب در امور اجتماعي

درزمينة امور اجتماعي ،شهدا ،درمرموع  1311ب ار نک اتي را مط رح کردهان د ک ه 05/3
درصد از کل مطالب را در برميگيرد .مقوله هاي کلي عبار اند از :خانواده ( 10/11درص د)،
اتحاد و انسرام ( 5/11درصد) ،زنان ( 5/00درصد) ،تواضع ( 5/05درص د) ،هوش ياري (0/1
درصد) ،احساس مسئوليت ( 0/50درصد) و مستض فان و محرومان ( 0/01درصد) 03 .مقولة
ديگر ،هرکدام کمتر از دو درصد را تشکيل دادهاند .در موضوع خانواده 5011 ،م ورد مطل ب
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آمده است که درمرموع ،شامل  10/15درصد از امور اجتماعي و شامل  1/10درص د از ک ل
مطالب ميشود .مقولههاي زيرمرموعة خانواده عبار اند از :والدين ( 00/10درصد) ،خواهر
و برادر ( 03/11درصد) ،خويشاوندان و اطرافي ان ( 00/01درص د) ،همس ر ( 3/0درص د) و
فرزند ( 0/01درصد).
جدول  .3زيرمقولههاي مضامين اجتماعي در وصاياي شهدا
درصد از

درصد از

امور اجتماعي

کل

5011

10/15

1/10

والدين

0151

51/13

0/10

خواهر و برادر

101

05/11

0/31

خويشاوندان و اطرافيان

011

00/01

0/01

همسر

031

0/30

1/3

فرزند

31

0/30

1/00

5/11

1/00
1/11

رديف

مقولههاي کلي

0

خانواده

0

اتحاد و انسرام

035

5

زنان

001

5/00

1

تواضع

005

5/05

1/15

0

ساير  21مقوله

592

15/28

2/83

4555

111

13/53

جمع

زيرمقولهها

فراواني

 .8 .4ترغيبها

از مرموع وصايا و آثار فرهنگي موردبررسي ،شهدا  1100مورد ترغيب مط رح کردهان د.
بيشترين ترغيب مطرحشده با  11/01درصد ،به ام ور فرهنگ ي اختص ا

دارد .پ س از آن،

امور سياسي با  10/13درصد و امور اجتماعي ب ا  01/10درص د در مرتب هه اي ب دي ق رار
دارند.
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درزمينة امور فرهنگي ،شهدا ،درمرموع  5101جملة ترغيبي را مطرح کردهاند .مقول ههاي
زيرمرموعة اين دسته عبار اند از :خدامحوري ( 05/10درصد) ،عب ادا

( 01/31درص د)،

امامت ( 01/11درصد) ،اسلام ( 01/01درصد) ،صبر و استقامت ( 01/01درصد) ،خودس ازي
( 1/51درصد) ،تبليغ ( 1/01درصد) ،م اد ( 0/51درصد) و دنيا ( 0/11درصد) .درزمينة ام ور
سياسي ،ش هدا ،درمرم وع  0110جمل ة ترغيب ي را مط رح کردهان د .مهمت رين زيرمقول هها
دراينزمينه عبار اند از :شهيد و شهاد

( 50/11درصد) ،ولايت و رهبري ( 01/11درصد)،

انقلاب ( 00/00درصد) ،مبارزه ( 1/1درصد) ،جبه ه ( 0/11درص د) ،جن گ ( 1/01درص د)،
روحانيت ( 1/00درصد) ،نيروه اي مس لح ( 0/00درص د ) ،اس تقرار حکوم ت اله ي (1/00
درصد) ،مسائل نظامي ( 1/11درصد) و امت اسلام ( 1/00درصد) .درزمين ة ام ور اجتم اعي،
شهدا ،درمرموع  111جملة ترغيب ي را مط رح کردهان د .مهمت رين زيرمقول هها دراينزمين ه
عبار ان د از :خ انواده ( 05/10درص د) ،اتح اد و انس رام ( 03/10درص د) ،زن ان (00/11
درصد) ،هوشياري ( 1/05درصد) ،سوادآموزي ( 1/0درصد) ،مستض فان و محروم ان (1/00
درصد) ،احساس مسئوليت ( 1/00درصد) ،خدمت به جام ه ( 5/10درص د) و جوان ان (0/1
درصد) .بقية  1مقوله ،هرکدام کمتر از  0درصد را بهخود اختصا

دادهاند.

جدول  .4شرح ترغيبهاي صورتگرفته ازسوي شهدا
مقوله

فرهنگي

رديف

ريزمقولهها

فراواني

درصد از مقوله

درصد از کل

0

خدامحوري

111

05/10

00/11

0

عبادا

150

01/31

1/31

5

امامت

011

01/11

1/30

1

اسلام

101

01/01

1/13

0

صبر و استقامت

511

01/01

1/13

ساير ( 1مورد)

113

01/11

1/13

5101

011

11/01

جمع
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ادامه جدول 4
مقوله

سياسي

فراواني

درصد از مقوله

درصد از کل

ريزمقولهها

رديف
0

شهيد و شهاد

110

50/11

00/01

0

ولايت و رهبري

105

01/11

00/01

5

انقلاب

550

00/00

0/00

1

مبارزه

001

1/1

5/11

0

جبهه

051

0/11

0/05

ساير ( 1مورد)

030

01/00

1/11

0110

011

10/13

0

خانواده

010

05/10

0/01

0

اتحاد و انسرام

001

03/10

0/13

5

زنان

001

00/11

0/10

1

هوشياري

15

1/05

1/13

0

سوادآموزي

11

1/0

1/11

1

مستض فان و محرومان

10

1/00

1/1

1

احساس مسئوليت

10

1/00

1/1

ساير ( 00مقوله)

31

00/11

0/51

111

011

01/10

جمع

اجتماعي

جمع

 .4 .4تحذيرها

از مرموع وصايا و آثار فرهنگ ي موردبررس ي ،ش هدا  0100جمل ة تح ذيري را مط رح
کردهاند  .بيشترين تحذير مطرحشده با  11/1درصد ،به تحذير از امور سياسي اختصا

دارد.

پس از آن ،تحذير از امور فرهنگ ي ب ا  03/50درص د و تح ذير از ام ور اجتم اعي ب ا 1/11
درصد ،در مراتب ب دي قرار دارند .زيرمقولههاي اين دسته عبار ان د از :ش هيد و ش هاد
( 10/50درص د) ،ولاي ت و رهب ري ( 01/10درص د) ،انقل اب ( 0/0درص د) ،جبه ه (1/10
درصد) ،مبارزه ( 5/3درصد) ،جنگ ( 0/05درصد) ،روحانيت ( 0/05درصد) ،مسائل نظ امي
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( 1/11درصد) و نيروهاي مسلح ( 1/11درصد) .درزمينة امور فرهنگي ،شهدا ،درمرموع 113
مورد جملة تحذيري را مطرح کردهاند .زيرمقوله هاي اين دسته عبار اند از :صبر و استقامت
( 05/01درصد) ،عبادا

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

درص د) ،اس لام ( 01/13درص د) ،دني ا ( 1/0درص د) ،م اد ( 5/10درص د) و تبلي غ (0/11
درصد).
درزمينة امور اجتماعي ،شهدا ،درمرموع  011مورد جملة تحذيري را مطرح کردهان د ک ه
 1/5درصد از کل تحذيرها را در برميگيرد .زيرمقوله هاي اين دس ته عبار ان د از :خ انواده
( 01/05درص د) ،اتح اد و انس رام ( 01/05درص د) ،احس اس مس ئوليت ( 01/50درص د)،
هوشياري ( 00/0درصد) ،سوادآموزي ( 1/15درصد) ،زن ان ( 0/11درص د) ،جوان ان (5/30
درصد) ،اداي دين ( 0/33درصد) ،همنشيني با افراد شايسته ( 0/33درصد) و پرهيز از اتل اف
وقت ( 0/33درصد) .بقية مقولهها ،هرکدام کمتر از دو درصد را بهخود اختصا
شامل شش مقوله ميشود.
جدول  .8شرح حوزة معنايي تحذيرهاي صورتگرفته ازسوي شهدا
مقوله

سياسي

فراواني

درصد از مقوله

درصد از کل

رديف

ريزمقولهها

0

شهيد و شهاد

110

10/50

11/0

0

ولايت و رهبري

001

01/10

05/5

5

انقلاب

00

0/0

5/5

1

ساير ( 1مورد)

011

05/01

3/1

0111

011

10/5

011

05/01

1/1

15

01/31

0/1

5

خدامحوري

11

01033

1/3

1

خودسازي

13

01/11

1/1

0

اسلام

01

01/13

5

جمع
0
0
فرهنگي

صبر و استقامت
عبادا

دادهاند ک ه
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ادامه جدول 8
مقوله

رديف

ريزمقولهها

فراواني

درصد از مقوله

درصد از کل

1

دنيا

01

1/0

0/3

ساير ( 0مورد)

51

1/10

0/3

113

011

03/1

0

خانواده

01

01/05

0/0

0

اتحاد و انسرام

01

01/05

0/0

5

احساس مسئوليت

01

01/50

0

1

هوشياري

05

00/0

1/3

0

سوادآموزي

1

1/15

1/1

1

زنان

1

0/11

1/1

1

ساير ( 01مورد)

00

01/01

0/1

011

011

1/5

جمع

اجتماعي

جمع

 .1 .4تصوير جبهه و جنگ

از مرموع وصايا و آثار فرهنگي موردبررسي ،شهدا  5501مورد تصوير جبهه و جن گ را
مطرح کردهاند .بيشترين تصوير مطرحشده با  05/15درص د ،ب ه تص وير دف اعي و مداف ان ه
اختصا

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

سلوک عرفاني با  00/01درصد و تصوير عبادي با  1/3درصد در مرتبههاي ب دي قرار دارند.
درمورد تصوير دفاعي و مداف انه از جبهه و جنگ ،شهدا ،درمرم وع  0111جمل ه را مط رح
کردهاند که  05/15درصد از کل تصويرها را در برميگيرد .زيرمقولههاي اين دسته عبار اند
از :دفاع درمقاب ل دش من ( 00/50درص د) ،دف اع از اس لام ( 05/11درص د) ،کربل ا (00/30
درصد) ،دفاع از رهبر ( 01/31درصد) ،حماسيبودن ( 1/55درص د) ،ادام ة راه ش هيد (5/11
درصد) ،دفاع از دين ( 5/30درصد) ،رسيدن به پيروزي ( 5/03درصد) ،جنگ تحميلي (5/03
درصد) ،دفاع از خون شهدا ( 0/13درصد) و دفاع از قرآن ( 0/05درصد) .بقية زيرمقولهها که
 00مورد بودند ،هرکدام کمتر از  0درصد را به خود اختصا

داده بودند.
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درزمينة تصوير حقطلبانه در يک نگاه ت اريخي از جبه ه و جن گ ،زيرمقول ههاي اص لي
عبار

هستند از :ادامة راه انبيا ( 50/00درصد) ،مب ارزة ح ق علي ه باط ل ( 01/51درص د)،

مبارزة اسلام و کفر ( 01/1درصد) ،جنگ در راه خدا ( 1/30درصد) ،استقرار حکوم ت اله ي
( 0/31درصد) و مبارزه با ظلم ( 0/11درصد) .بقية زيرمقولهها دراينزمينه ،هرک دام کمت ر از
داده بودند که شامل پنج مقوله ميشدند .دراينزمين ه ،ش هدا،

يک درصد را به خود اختصا

درمرموع  311جمله را مطرح کردهاند .درزمينة تص وير س لوک عرف اني از جبه ه و جن گ،
شهدا ،درمرموع  111جمله را مطرح کردهاند .مهمترين زيرمقولهها دراينزمينه عبار اند از:
عشقبازي با خداوند ( 05/00درصد) ،کشتهشدن در راه خدا ( 01/00درصد) ،آزمايش اله ي
با خ دا

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

( 1/10درصد) و راه تکامل ( 1/01درصد) .بقية زيرمقولهها ک ه ش ش ع دد بودن د ،هرک دام
کمتر از  5درصد از جملا

را بهخود اختصا

دادهاند .درزمينة تص وير عب ادي از جبه ه و

جنگ ،شهدا ،درمرموع  001جمله را مطرح کردهاند.
جدول  .4تصوير ويژگيهاي جبهه و جنگ در وصاياي شهدا
مقوله

درصد از

درصد از

مقوله

کل
05/10

رديف

ريز مقولهها

فراواني

0

دفاع درمقابل دشمن

105

00/50

0

دفاع از اسلام

010

05/11

1/53

تصوير دفاعي و

5

کربلا

051

00/30

1/15

مداف انه

1

دفاع از رهبر

011

01/31

0/30

0

حماسيبودن

011

1/55

0/15

ساير ( 03مقوله)

055

01/11

01/10

0111

011

05/15

تصوير حقطلبانه

0

ادامة راه انبيا

011

50/00

3/10

در يک نگاه

0

مبارزة حق عليه باطل

051

01/51

1/01

تاريخي

5

مبارزة اسلام و کفر

013

01/1

0/11

جمع
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ادامه جدول 4
مقوله

عرفاني

1

جنگ در راه خدا

13

1/30

0

استقرار حکومت لهي

00

0/31

0/01

1

مبارزه با ظلم

11

0/11

0/13

ساير ( 0مقوله)

01

0/10

1/10

311

011

01/11

0

عشقبازي با خداوند

10

05/00

0/31

0

کشتهشدن در راه خدا

01

01/00

0/10

5

آزمايش الهي

01

05/31

0/11

1

قرب به خداوند

05

05/00

0/1

0

خودسازي

10

01/00

0/01

53

1010

0001

راه تکامل

00

1001

1010

ساير ( 1مقوله)

51

1/11

0/01

0

انرام وظيفه

30

50/30

0/01

0

احساس مسئوليت

13

51/00

0/50

5

واجب است

01

1/10

1/1

1

اداي دين

01

1/10

1/1

0

مسئوليتداشتن دربرابر خدا

01

1/51

1/01

ساير ( 1مقوله)

51

01/03

0/00

001

011

1/3

1
جمع

جمع

0/10

رديف

ريز مقولهها

1

تصوير عبادي

مقوله

کل

فراواني

جمع

تصوير سيروسلوک

درصد از

درصد از

ترار

با خدا

 .8نتيجهگيري

انقلاب که گستردهترين و سريعترين نوع تغيير اجتماعي بهشمار ميرود ،ب دون حماي ت
ايدئولوژي امکانپذير نيست .ايدئولوژيها زمان و مکان را تفسير ميکنند و نيروه ا را بس يج
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ميکنند و به آنها انگيزه ميدهند .ازآنراييکه در انقلاب نيروي اجتم اعي بزرگ ي در م د
زماني کوتاه ساختارهاي گوناگون اجتماعي را متحول ميکند ،هزينههاي اجتماعي بسياري را
ميطلبد .انقلاباسلاميايران ،ساختار اجتماعي و سياسي و فرهنگي را بهکلي دگرگون ک رد و
نگاه متفاوتي را عرضه کرد.
انقلاب اسلامي در اي ران محص ول تفس يري اس لامي و ادراک ي منحص ربهفرد از اوض اع
اجتماعي است .اين تفسي ر در زمان خود نوآورانه بود و درجهت مخالف ارز هايي حرک ت
ميکرد که حکومت وقت مبلغ آنها بود .مرموعة ايده ،باورها و توصيههايي را که در انقلاب
اسلامي نمود يافتند و رهبران انقلاب مبل غ آنه ا بودن د ،اي دئولوژي انقل اب م يدانيم .اي ن
ايدئولوژي در آثار پيروان پيشرو انقلاب مترلي بوده است.
وزن و ترکيب اين ارز ها ،درطول زمان به دلايل گوناگون ازجمل ه ش رايط و نيازه اي
داخلي و خارجي ميتواند تغيير کند ،اما براي دستيابي به تصويري ک ه انقل ابيون و حافظ ان
انقلاب در اولين سالهاي پيروزي انقلاب از جام ه و خود داشتند ،بايد ب ه هم ان دي دگاهها
مراج ه کرد.
با وقوع جنگ تحميلي در اولين سالهاي انقل اب ،غال ب حافظ ان و پي روان انقل اب در
جبهههاي جنگ متمرکز شدند .ازآنراييکه هزينة محافظت از انقل اب و دس تاوردهاي آن در
مي دان جنگ برابر با نثار جسم و جان است ،ميتوان تاحدزيادي مطمئن بود که اينان ب يش از
ديگران ايدههاي انقلاب اسلامي را دروني کردهاند  .بخش از رزمندگان که به شهاد

رسيدند،

وصايا و آثاري فرهنگي از خود بهجا گذاشتهاند که ميتواند تص ويري واق عنگر از اي دههاي
رفتاري و فکري آن دوران بهدست دهد.
وصاياي شهدا ،متفاو

با وصاياي مردم عادي ،اغلب شکلي بيانيهگونه دارند و گويا براي

خواندن عموم و نهتنها اعضاي خانواده و خويشان نگاشته شدهاند .وصاياي ش هدا نمايش گر
ذهني ت و عواطف شهدا در آخرين ماهها و روزهاي زندگي آنان هس تند .آنه ا در وص اياي
خود نگر

خود به جام ه و مسيري را که بايد طي کند ،بيان کردهاند ت ا نش ان دهن د ب ذل
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جان توسط آنان در کدام چارچوب فکري م ني مييابد .شهدا ،آشکارا و با تأکيد از مخاطبان
خود ميخواهند که از عمل شهيد تفسيري م نوي و ديني داشته باشند و در زندگي اجتماعي
و سياسي ،خود را به اين بينش پايبند و مت هد کنند.
نتايج تحليل محتواي وصاياي و آثار فرهنگي شهدا جنگ تحميلي عرا عليه ايران نش ان
داد که تصويري که شهدا از جنگ ارائه ميدهند ،نبرد حق و باطل اس ت ک ه اق دام خ ود را
برحق و حداقل ،مداف انه ميشمارند و حداکثر ،اقدامي عارفانه و عاش قانه .ش هدا ،در ح وزة
سياسي شهاد

و ولايت را مقولههاي اصلي و در حوزة فرهنگي ،خ دامحوري و امام ت را

مقولههاي اصلي شمردهاند .در حوزة مسائل اجتماعي ،آنان بيش ازهمه به خانواده و اتح اد و
انسرام پرداختهاند .با توجه به اين يافت ه ،اي دئولوژي انقل اب اس لامي ،در ده ة اول انقل اب
ترکيبي نسبتاً برابر از اب اد از سياسي ،فرهنگي و اجتماعي ب وده اس ت ک ه البت ه وزن ة ام ور
سياسي در آن سنگينتر بوده است .شهدا ،بهعنوان بخش ي از نيرويه اي نظ امي خ ود را از
مسائل سياسي جدا ندانستهاند و بيشازهمه بر ولايت و رهبري تأکي د کردهان د .درواق ع ،در
اين دوران ،در حوزة سياسي ،رهبري و پيروي از رهبر از اساسيترين محورها بوده است .در
حوزة فرهنگي ،ايدئولوژي انقلاب اسلامي بر محور الهي نگريستن به امور و تأکيد ب ر امام ت
بوده است .اين ديدگاه متناسب با اب اد سياس ي اي دئولوژي انقل اب اس لامي اس ت .در ب د
اجتماعي  ،خانواده در محور قرار دارد؛ زيرا ،باي د نس ل جدي د ادامه دهن دگان راه انقل اب را
اجتماعي کنند  .اتحاد و انسرام حول محوري رهبري و خدامحوري ،در ب د اجتماعي از اب اد
اصلي ايدئولوژي انقلاب اسلامي بوده است.
بهطور خلاصه ،ايدئولوژي انقلاب اسلامي در دهة اول انقلاب ،مت أثر از مش کلا
پيشروي انقلاب ازجمله جنگ تحميلي و اختلافا

اساس ي

دروني را ميت وان ب ر س ه س تون اص لي

خدامحوري ،رهبري و اتحاد پايدار دانست .رابطة اين سه را ميتوان به شکل عمودي تص ور
کرد .رهبري انقلاب ،با ارجاع ب ه خ دامحوري و ح قطلبي مش روعيت ميگي رد و اتح اد و
انسرام تحت گفتار و رفتار رهبري واق يت ميپذيرد .رابطة اين سه را ميتوان از انتزاعي ب ه
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ملموس نيز درنظر گرفت؛ بهصورتيکه با حرکت از خدامحوري بهسوي انس رام زي ر ل واي
رهبري انقلاب ،تمايزخواهي اي دئولوژي انقل ابي روش نتر ميش ود .در اي دئولوژي انقل اب
اسلامي در دهة اول ،رابطهاي مستقيم بين اتحاد و خدامحوري وجود دارد .خدامحوري بدون
اتحاد و بدون رهبري فاقد فايده دانسته ميشود .جنگ بهعنوان بزرگترين روي داد و چ الش
سياسي و اجتماعي در دهة اول انقلاب ،همواره در همين چ ارچوب تفس ير ميش ده اس ت.
جنگ در مسير خدامحوري است؛ چون ،برمبناي حقطلبي و دف اع انر ام ش ده اس ت .اي ن
رهبري انقلاب است که درستترين تفسير از جنگ و شيوة برخورد با آن را بهدست ميدهد.
لازمة پيروزي و موفقيت در جنگي چنين گسترده ،اتحاد و انسرام داخلي است .همواره ،اين
نگراني وجود داشته است که تصوير ديگري از جنگ ارائ ه ش ود و اي ن نگران ي را ميت وان
بهوضوح در تحذيرهايي که شهدا در وصاياي خود کردهاند مشاهده نمود.
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