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چکیده
هدف تحقین مطالعه حوزه های پیش بتنده فته)

دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی است .روش تحقین

به کار رفته در این مطالعه ،کمی و پیمایشی است و گهت گتدآوری ااالعات از پتسش)امه محقن سااته استفاده شده
است .مطالعه به شکل نخبگی و با گامعه آماری تمام شمار در بین شش ابته حوزه دفاع مقدس انجام شده است .در
این تحقین از اتین مصاحبه با شش ابته در حوزه دفاع مقدس ،تعداد  22حوزه اصلی دفاع مقدس ب)ام حوزههای
شهدا ،ادبیات و تاریخ شفاهی ،نیتوی انسانی متولّی ،پیشکسوتان ،فته)گی و ه)تی ،معارف گ)

 ،راهیان نور ،ف)اوری

و رسانه ،تبلیغات و حوزه حقوقی بینالمللی ش)اسایی شد .در ادامه تحقین ،این  22حوزه با است)اد به متن مصاحبههای
تحقین و دیدگاه سایت اندیشم)دان تبیین شده است .در نهایت از اتین مطالعه کمی و توزیع پتسش)امه بین ابتگان،
سهم  22حوزه دفاع مقدس در تتوی ،فته)

دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی در وضع موگود و وضع

مطلوب آورده شده است .نتای ،نشان می دهد عملکتد کلیه نهادهای دفاع مقدس در کشور ،حدود  02درصد است .از
نظت ابتگان در وضعیت مطلوب باید به  67درصد رسید و شکاف عملکتدی فعلی در حد  20درصد است.
کلید واژهها :دفاع مقدس ،پیشبتنده ،گام دوم انقالب اسالمی ،فته)

 -1استادیار دانشگاه افستی امام علی (ع

amohammadi1360@yahoo.com ،

 -3پژوهشگت دانشگاه افستی امام حسین (ع

دفاع مقدس.
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مقدمه
آموزههای دوران دفاع مقدس و دستاوردهای حاصل از آنها ،ظتفیت الزم را بتای
الگوسازی در گام دوم انقالب اسالمی به همتاه دارد .مسلفههای فته)
محدودیت ،گوانگتایی ،فته)

مقاومت در شتایال

کار و توکل ،امیدواری ،ای ار و ...ت)ها نمونهای از صدها

اتدهفته)گی است که از دفاع مقدس به یادگار مانده است و میتوان از آن در آی)ده انقالب بهته
گتفت .مقام معظم رهبتی در این اصوص میفتمای)د" :نباید اگازه داد حقاین دفاع مقدس که)ه،
فتاموش و یا انکار شود ."2هماناور که فته)

دفاع مقدس بهع)وان یک مفهوم کلی ،اصلیتتین

رکن الگوبتداری از دفاع مقدس در گام دوم انقالب تلقی شد ،راهکار تتوی ،این فته)

،

گفتمانسازی دفاع مقدس در بدنه انقالب است.
گفتمانسازی دفاع مقدس شیوهای بتای مقابله با مسائل پیش روی انقالب بت اساس تجتبیات
دفاع مقدس است و این شیوه میتواند ستآغاز م)اسبی بتای پیمودن ادامه مسیت انقالب اسالمی در
گامهای بعدی باشد .3تجتبه زیسته دوران دفاع مقدس تیثیتات عمیقی در باورهای اگتماعی متدم
داشته است؛ چتا که در این دوران ثابت شد که تالش و توکل بهصورت توأمان میتواند تیثیت
موفقی در تحوالت اگتماعی و در حفظ عزت و استقالل داشته باشد؛ ب)ابتاین میتوان گفت که دو
پدیده مهم یع)ی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،ظتفیت الزم را بتای تغییت و اصالح علوم انسانیِ
موگود دارند ،اما از این ظتفیت بهاندازه کافی استفادهنشده و بهاصوص پژوهش در عتصه دفاع
مقدس بهع)وان دومین پدیده ظتفیتساز بتای علوم انسانی ،میتواند سطح فکتی و معتفتی گامعه
را ارتقاو داده و هویت ملی را تقویت ک)د (محمدیفاتح. 3 :2236 ،
در این راستا بترسی و ش)اسایی ارکان اصلی دفاع مقدس و نقش آنها در حفظ و نشت
ارزش های دفاع مقدس و تولید دانش دفاعی شایان توگه است .مقام معظم رهبتی در اصوص

پژوهش دفاع مقدس میفتمای)د ":باید پیتوزی این گ)

را تا  322 ،222سال آی)ده حا ک)یم و

 -2بیانات در دیدار دستاندرکاران ک)گته ملی  7322شهید استان متکزی 36/6/6
 -3بتگتفته از مقاله رابطه تطبیقی دفاع مقدس با بیانیه گام دوم انقالبwww.isna.ir :
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این نمیشود ،مگت با شکافتن ذرهذره سلولهای این گ)

" .2تجتبیات انقالب اسالمی و هشت

سال دفاع مقدس ،فتاهمک))ده بزرگتتین ستمایه دانشی بتای سازمانهای مختلف و بهاصوص
نیتوهای مسلح میباشد؛ اما تاک)ون بهاندازه کافی ،سازوکارهای این مهم احصاو نشده است .البته
حتکتی که بعد از پایان دفاع مقدس در حوزه اااتهنگاری ،مست)دنگاری و تاریخنگاری گ)
شکل گتفت و نهضت ثبت و ضبال حضور و حماسه تکتک ع)اصت ملت از اقشار مختلف در
میدان گ)گی نابتابت با کشورهای بزرگ به راه افتاد ،بدون شک الگویی بینظیت در بازش)اسی
گ شته یک ملت است .الگویی که در سالهای اایت ستعت ،عمن و قوت بیشتتی پیدا کتده ،در
حال اصالح اود است و باقدرت بهپیش میرود (قاضی . 2236 ،از اتفی ،مهمتتین عامل در
بهتهبتداری از درس های دفاع مقدس ،ایجاد شتایال الزم بتای پژوهشگتان و محققان بتای ورود به
حوزههای مختلف دفاع مقدس و لما پدیدههای دفاعی از نزدیک است .پژوهشگت بتگسته

متحوم سوداگت ( 2232معتقد بود" :در آسیبش)اسی انتقال «میتاث دفاع مقدس» به نسلهای
بعدِ ،اشکال کار از زمانی شتوع شد که درب پادگانها بسته شد و ااتاف آنها حصار کشیده شد
تا کسی وارد آنها نشود"؛ ب)ابتاین ش)اات ارکان اصلی و حوزههای مهم دفاع مقدس و ساماندهی
و هدایت انواع تخصصهای مورد نیاز در این حوزهها و تعیین مسیتهای تحقیقاتی گدید بهم)ظور
افزودن به الیههای دانش گدید در این عتصهها از اهمیت و ضتورت باالیی بتاوردار است.
بت اساس دیدگاه محققانِ مدیتیتِ دانشِ نظامی ،دفاع مقدسِ رزم)دگان اسالم در دهه هفتاد،
زیتب)ای دفاع دانشب)یان در ایتان است (لطفی متزناکی . 2237 ،مدیتیت دانشِ نهفته در اول
حیات انقالب اسالمی بهاصوص دفاع مقدس و استفاده از تجارب ابتگان به ایجاد هوشم)دی در
تحقن تمدّن نوین اسالمی ،کمک میک)د 3.بخش اعظمی از ثتوت کشور در دفاع مقدس ،تجتبه
رزم)دگانی است که در آن دوره در سطوح مختلف مدیتیت حضور داشتهاند ،شاید بخشی از این
تجتبه در قالبهای مختلف از گمله اااتات و داستانها مست)د شده باشد (گاسبی ، 2232 ،اما این
واقعه تاریخی عالوه بت آن که نیاز به کالبدشکافی ،مست)دسازی و ش)اات آنچه اتفاق افتاده دارد،
 -2بیانات در دیدار با مسئوالن ب)یاد حفظ آثار و نشت ارزشهای دفاع مقدس 37/22/26
 -3بتگتفته از متن الگوی دانشگاههای نیتوهای مسلح در تتاز انقالب اسالمی .ستاد کل نیتوهای مسلح.2230 ،
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نیازم)د استختا

الگوهای عملیاتی و کاربتدی نیز است .بت ابن دیدگاه گعفتی2239( 2

موضوعات بسیار ارزشم)دی در عتصههای تجتبی و عملی ای سالهای دفاع مقدس وگود دارد
که میتوان آنها را به دانش صتیح و بومی تبدیل کتد؛ ب)ابتاین توسعه کار دانشی و فکتی در
حوزههای مختلف دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی ضتوری است و در این راستا ش)اسایی
نیازهای پژوهشی حوزههای دفاع مقدس و استفاده از ظتفیت نخبگان در این حوزهها ضتوری
است.
کار پژوهشی و دانشی در حوزه دفاع مقدس ،یع)ی استختا ابعاد پ)هان آن از گ شته و
تبدیل به محتوای علمی و افزودن بت گستته علمی دفاع مقدس است .باااته ابن نظت محققان،
بازنشستگی م)جت به تلف شدن دانش و ایجاد انقطاع در محیال کار شده و ابیعتاً تلف شدن دانش،
باع

اثتات عملیاتیِ م)فیِ بالقوّه و گسستهای اگتماعی -فته)گی میشود (دان . 3222 ،3عالوه

بت ای)که نه ت)ها تجارب دفاع مقدس در گام اول انقالب اسالمی (تجارب رزم هوایی ،رزم زمی)ی،
تجارب مدیتیتی ،مه)دسی ،پزشکی و ...بایستی مست)د شود؛ بلکه حوزههای فعلی (مان)د حوزه نشت
ادبیات دفاع مقدس ،حوزه پیشکسوتان ،حوزه تبلیغات ،حوزه فضای مجازی ،حوزه راهیان نور،
موزهها و ...نیز در گام دوم انقالب باید مورد توگه قتار گتفته و سهم آنها در حفظ و تتوی،
فته)

گهاد و شهادت تعیین و نواقص احتمالی آن بتاتف شود .بهاصوص در گام دوم انقالب

اسالمی ،توگه به نقش گوانان و بُعد علمی و ف)اورانه دفاع مقدس ضتوری است .چتا که در گام
دوم ،ابیعتاً از نظت زمانی بهاور پیوسته از حادثه دفاع مقدس دور میشویم و بهموازات این دور
شدن و فاصله گتفتن ،باید مطالعه پدیده دفاع مقدس با ک)کاش عمینتت و ظتافت علمی باالیی
دنبال شود .پا از اتمام گ)

تحمیلی تاک)ون ،رویکتدهای متعددی به مبح

دفاع مقدس،

ااتصاصیافته است .این اقبال؛ اگتچه الزم بود ،اما کافی نبوده است .با کمک نموداری و علمی
درمییابیم که تاریخنگاری ما از دفاع مقدس ،اعم از بتگزاری یادوارههای شهدا و ستداران ،شب-
های اااته ،شب های شعت مقاومت و در کل ایجاد مجموعه فضاهایی که بتای حفظ و نشت آثار
دفاع مقدس در فاصلهی پا از گ)

به آنها اهتمام داشتهایم؛ از نظت کمی و کیفی ،افت کتده و

 -2سخ)تانی ستلشگت گعفتی در گش)واره امام علی (ع
2- Dan
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تحلیل رفته است .این در حالی است که ه)وز یادگاران دوران دفاع مقدس در میان ما حضور و
وگود دارند (سوداگت 2232 ،؛ ب)ابتاین در این تحقین ،حوزهها و ارکان اصلی دفاع مقدس که در
گام دوم انقالب میتوان)د در حفظ و نشت ارزشهای دفاع مقدس مسثت واقع شوند ،ش)اساییشده
است تا بتوان نیازهای مختلف این بخشها را متتفع کتد.

ادبیات تحقیق
تعریف مفاهیم
دفاع مقدس :مجموعه مجاهدتها ،حماسهها ،پایمتدیها و فعالیتهای مت)وعی که ملت
شتیف و مسلمان ایتان و نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان در اول هشت سال ( 3630روز
در بتا بت تهاگم استکبار گهانی و رژیم بع

عتاق به ااک ایتان اسالمی انجام دادند و در این

امتحان الهی ستبل)د و پیتوز بیتون آمدند.
حوزه دانشی دفاع مقدس :در این مطالعه ،م)ظور از حوزه دانشی دفاع مقدس،
موگودیتهای کالنی است که به حفظ و نشت ارزشهای دفاع مقدس پتدااته و همچ)ین تجتبه و
دانش هشت سال گ)

تحمیلی را در ااتیار دارند.

دانش و پژوهش حوزه دفاع مقدس
تاک)ون رویکتدهایی مان)د رویکتد حماسی ،تاریخنگاری ،انتقادی ،گغتافیایی و علمی و
آکادمیک نسبت به دفاع مقدس وگود داشته است .هتچ)د رویکتد علمی اایتاً شتوعشده است،
اما تئوری آن بیانگت این حقیقت است که گ)

مجموعه علوم و معارفی را در اود نهفته دارد که

توانسته است در همه کشورها اثتگ ار باشد؛ و یا بهعبارتدیگت توانسته است م)شی تحوالت عظیمی
در کشور باشد .باید گفت که گ)

گ)جی)ه عظیمی از علوم و معارف است که باید استختا و

کاربتدی شده و از اتین مسسسات آموزشی و پژوهشی و آموزش عالی تتوی ،و توسعه پیداکتده
و در ااتیار سایت نسلها قتار گیتد .این علوم در گ)

موفن ،معموالً تولیدی و بومی بودهاند که

توانسته است ستم)شی تغییت و تحوالت اساسی شوند (بینام 2232،؛ ب)ابتاین اگت رویکتد علمی را
بتای تبیین و اکتشاف دفاع مقدس انتخاب ک)یم ،بهناچار بایستی به روشش)اسی اتکا ک)یم؛ ب)ابتاین
تبیینهای تئوریک و مبت)ی بت روشش)اسی و توأم نمودن آن با عمل در حوزه دفاع مقدس باع
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رشد آن میشود .اگت مسئله موضوعیابی و روشش)اسی معارف دفاع مقدّس و گ)

 ،درست

و علمی انتخاب و تدوین شوند ،قادر اواهیم بود با نوآوری در موضوعات ،مسیت پژوهش-
های اود را به شکلی م)سجم ،پیوسته و علمی دنبال ک)یم .بهاصوص ،رویکتد علمی در
تاریخ شفاهی و انجام مصاحبه فعال ،روشم)د و دقین توسال مصاحبهگت ،بت افزایش ضتیب
اعتماد به م)ابع شفاهی و آثار تولیدشده در حوزه دفاع مقدّس نقش کلیدی دارد (متادی و
رگبپور . 2232،تاک)ون در اصوص پژوهش دفاع مقدس در اس)اد سازمانهای لشگتی و
کشوری مباح

کوتاهی مطتحشده که وگه مشتتک آنها تیکید به اهمیت "درسآموزی از دفاع

مقدس" است .در س)د نظام گامع مدیتیت دانش نیتوهای مسلح کشور ،کلمه دفاع مقدس  23بار
بکار رفته است .در ب)د  2و  2از ویژگیهای نظام گامع مدیتیت دانش نیتوهای مسلح آمده است
که "دانشهای پیشین و ناپیدای سازمان بهویژه دانش هشت سال دفاع مقدس باید احصاو شوند".

همچ)ین در ب)د  2همان س)د آمده است که "باید از دانش در بازه عمت آن بهویژه از دانش هشت
سال دفاع مقدس استفاده شود" .در س)د الگوی دانشگاه نیتوهای مسلح در تتاز انقالب اسالمی،

کلمه دفاع مقدس  27بار تکتار شده است .در این س)د آمده است" :نگاهی درسآموز و
عبتتانگیز به پیشی)ه علم و علمآموزی در کشور انجام شد و نقاب قوت ،ضعف ،انحتافها و
کاستیها مشاهده گتدید .در این میان از متاگعه به م)بع م)حصتبهفتد و گ)جی)ه آمواتههای دوران
دفاع مقدس ،غفلت نشده و به آن به م ابه دانشگاهی عظیم و قابل کشف بهویژه در ه)گامه تغییت
راهبتدهای دفاعی و بزرگتتین دانشگاه انسانسازی بهویژه بتای تتبیت فتماندهان و مدیتان
نگتیسته و از آن درسهای زیادی گتفته شده است" .این کلمه همچ)ین در س)د اسالمیشدن
دانشگاهها  22بار تکتار شده است .باالاته در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی هم یکبار کلمه دفاع
مقدس بکار رفته و یکبار هم به گ)

تحمیلی اشارهشده است .در تحقیقات اایت که به ارتباب

گام دوم انقالب و دفاع مقدس پتدااتهاند به موضوعاتی همان)د درسآموزی ،گوانگتایی،
تجارب دفاع مقدس بهع)وان پیشزمی)ه گام دوم ،تکیه بت ارزشهای دفاع مقدس در گام دوم اشاره
شده است .صفوی ( 2236در اصوص ارتباب دفاع مقدس و گام دوم انقالب اسالمی معتقد

است" :دستاورد دفاع مقدس ت)ها شکست یک دشمن ابی و قدارهکش نبود ،بلکه حاکم شدن
تفکت مقاومت و تشکیل ه)دسه گدید قدرت و زمی)هسازی بتای ایجاد تمدن نوین اسالمی را باید
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از دستاوردهای آی)ده دفاع مقدس ملت بزرگ ایتان به رهبتی والیت فقیه دانست."2

پیشینه تحقیق
رشید و پاشایی هوالسو ( 2232در مقاله اود به «ارائه مدلی مبت)ی بت مدیتیت دانش گهت
تتوی ،فته)

دفاع مقدس» پتداات)د .هدف این مقاله ،ارائه مدلی است مبت)ی بت مدیتیت دانش

گهت تتوی ،فته)

دفاع مقدس .با بترسی ادبیات موگود در حوزه مدیتیت دانش ،چهار فتضیه

با متغیتهای مستقل «اگتماعی سازی ،بتونیسازی ،درونی سازی و تتکیب کتدن» تدوین شد .این
پژوهش با روش توصیفی  -پیمایشی انجام شد و گامعه آماری آن کلیه کسانی بودند که عالوه بت
آش)ایی با مدیتیت دانش با دفاع مقدس و ارزشهای آن آش)ا بوده که با روش نمونهگیتی تصادفی
اوشهای انتخاب شدند .بتای گمعآوری ااالعات از یک پتسش)امه محقن سااته متشکل از 39
گویه استفاده شد که ضتیب آلفای کتونباخ بتای سساالت پتسش)امه بتابت  2867میباشد؛ همچ)ین
بتای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونهای استفاده گتدید که عمدهتتین نتای ،آن به
این قتار است :مدل نوناکا و تاکئوچی به ع)وان یک روش م)اسب بتای مدیتیت دانش ،گهت
تتوی ،فته)

دفاع مقدس است که بت اساس این مدل ،فتضیه اگتماعی سازی بیشتتین تیثیت را

داشته و فتضیههای دیگت به تتتیب :درونی سازی ،تتکیب کتدن و بتون سازی در متاتب دیگت
قتار گتفتهاند .نتیجه ای)که بتای تتوی ،فته)

دفاع مقدس باید بین افتاد ،با استفاده از نظتیههای

اگتماعی ،همکاری ایجاد کتد.
مسعودی ( 2232در مقاله اود به «بترسی راههای اثتبخش کتدن فته)

دفاع مقدس با

تیکید بت نقش رسانهها ،دولت و پدیدآورندگان» پتدااته است .در این مقاله که نتیجه پژوهشی
میدانی است از روش دلفی بتای دستیابی به راههای اثتبخشکتدن فته)

دفاع مقدس ،استفاده

شده است .بتای پژوهش ،دیدگاههای پدیدآورندگان نشت آثار دفاع مقدس به ع)وان متخصصان و
متفکتان این عتصه ،ای سه متحله مصاحبه عمقی و به شیوه پانل بهدست آمد و سپا با استفاده از
آمار است)باای (تحلیل عاملی و تحلیل مسیت بتاساس الگوی نظتی رومن یاکوبسن تحلیل شد.
 -1سخنرانی سرلشگر صفوی در هفتمین جلسه هماهنگی نهضت خاطرهگویی دفاع مقدس -ستاد فرمانددهی لد
سپاه ( .)1931/7/11برگرفته از mizanonline.com
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پژوهشگت بتای ش)اات عوامل پ)هان و مسثت بت آثار دفاع مقدس با استفاده از تحلیل عاملی از میان
 23متغیتی که متخصصان مشخص کتده بودند به هشت عامل یا متغیت گدید دست یافت که
عبارت است از :بتنامهریزی فته)گی ،سیاستگ اری فته)گی ،اگتا و چگونگی دریافت آثار،
ابزارهای رسانهای ،نظارت دولت بت آثار ،استقالل حتفهای پدیدآورندگان ،نظارت متدمی ،ثبات
در سیاستهای نهادی ناظت .در گام بعدی ،پژوهشگت با ادغام  ،گزارهها و متغیتهای اظهارشده
توسال متخصصان یع)ی  23متغیت بت اساس الگوی تحلیلی تحقین شش متغیت گدید را ایجاد کتد و
تیثیت این متغیتها را بت متغیت الن آثار حتفهای دفاع مقدس و سپا تیثیت همه آنها را بت استقبال و
رضایتم)دی مخاابان در تحلیل مسیت مشخص کتد.
ایزدی و همکاران ( 2237در پژوهش اود موضوع «تتوی ،فته)

دفاع مقدس:

آسیبش)اسی ،ارائه مدل و راهکارها» را کار کتدهاند .این پژوهش ،در متحله نخست درباره
ش)اسایی آسیبهای تتوی ،فته)
تتوی ،فته)

دفاع مقدس در کشورمان است .در متحله دوم به ارائه مدل

دفاع مقدس میپتدازد و در متحله سوم به راهکارهای پیش رو در تقویت فته)

دفاع مقدس اشاره دارد .پژوهش ،کاربتدی و از روش پژوهش کیفی و در چهارچوب نظتیه داده
ب)یاد به تحلیل ااالعات پتدااته شده است و در آن زمی)هها و دالیل ،شتایال میانجی و پیامدهای
ضعف تتوی ،فته)

دفاع مقدس در سالهای اایت واکاوی شده است .گامعه هدف ،فتماندهان

دوران دفاع مقدس و کارش)اسان فته)گی که با فته)

دفاع مقدس متتبال بودهاند و از اتین

مصاحبه عمین فتدی ااالعات گمعآوری شده است .روش نمونهگیتی مبت)ی بت هدف و حجم
نمونه  32نفت از فتماندهان ،مدیتان و نخبگان فته)گی دوران دفاع مقدس بودهاند که دغدغه
تتوی ،فته)

دفاع مقدس را داشتهاند .نتای ،پژوهش نشان میدهد که به لحاظ آسیبش)ااتی

تتوی ،فته)

دفاع مقدس به لحاظ محتوایی ،عملکتدی و سااتاری قابلتحلیل و بترسی است و

به لحاظ راهبتدی نیز تتوی ،در ابعاد نگتشی ،رفتاری و سااتاری قابل توگه است .در پایان
بهع)وان پیش)هاد نهایی ،تشکیل قتارگاههای فته)گی مورد توگه قتار گتفته است.
یوسفی و همکاران ( 2236در مقاله اود به «بترسی تیثیت مسلفههای فته)گی و اگتماعی
دفاع مقدس بت آی)ده ام)یت ملی .ا .ایتان» پتدااتهاند .سسال اصلی تحقین آنان این است که تا چه
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اندازه مسلفههای فته)گی و اگتماعی دفاع مقدس بت آی)ده ام)یت ملی .ا.ایتان اثتگ ار میباشد؟
آن تحقین از نظت هدف کاربتدی ،از نظت روش توصیفی (از نوع همبستگی و از نظت شیوه
گتدآوری دادهها ،کمی -کیفی میباشد .گامعه آماری تحقین شامل افتادی است که از مسائل و
وضعیت ام)یت ملی بهاندازه کافی مطلع بوده و نسبت به ستمایههای اگتماعی و فته)گی ناشی از
دفاع مقدس و نقش آن بت زندگی امتوز و ام)یت کشور ااالع کافی دارند .نتای ،حاصل از
معادالت سااتاری با نتمافزار آماری  PLSو نتمافزار آماری  ،SPSSدر این پژوهش حاکی از آن
بود که ستمایه فته)گی و اگتماعی دفاع مقدس در آی)ده ام)یت ملی اثتگ ار میباش)د .همچ)ین
تفاوت مع)اداری در متغیت آی)ده ام)یت ملی ،میان وضعیت موگود و آی)ده وگود نداشت .از سوی
دیگت ،تفاوت مع)اداری در وضع موگود و آی)ده میزان ستمایه فته)گی و اگتماعی دفاع مقدس و
ابعاد آن وگود داشت.
گعفتی ( 2236در پژوهش اود به موضوع «تحلیلی بت تیثیت روایات دفاع مقدس به ع)وان
یکی از مسلفههای فته)گی بت اقتدار ملی ایتان» پتدااته است .این تحقین با رویکتد کیفی انجام و
دادههای آن ،به روش تفسیتی -که یکی از روشهای تحلیل در پژوهشهای کیفی است-
تجزیهوتحلیل گتدیده و گتدآوری ااالعات آن نیز به روش کتابخانهای با ابزار فیشبتداری بوده
است .بخش قابلتوگهی از ااالعات تحقین از دو نتمافزار صحیفة نور و نتمافزار والیت اقتباس و
با تحلیل تفسیتیِ این ااالعات 9،عامل بهع)وان عوامل اصلی شتوع گ)
دالیل پایان گ)

تحمیلی 9،دلیل بهع)وان

و  23نماد بهع)وان نمادهای فته)گی مسثت بت اقتدار ملی است)تا و با توگه به

روش گتدآوری تحقین ،در متن مقاله تبیین و رئوس این نمادها در بخش نتیجهگیتی ارائه شدهاند.
با توگه به ای)که اقتدار فته)گی یکی از زیت مسلفههای مهم اقتدار ملی بوده و روایات دفاع مقدس
نیز ،از اتد مایههای اصلی اقتدار فته)گی میباشد؛ مقالهی حاضت دوازده نماد اقتدار فته)گی که
نقش مسثتی در تقویت اقتدار ملی ایتان دارند را از متون متتبال به روایات دفاع مقدس استختا
نموده که از این میان ،شکوفایی فته)

اوداتّکایی ملّی و غلبه بت فشارهای اقتصادى ،سیاسى و

تبلیغاتی ،مهمتتین نماد فته)گی میباشد.
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روش تحقیق
روش این تحقین به دلیل معتفی حوزههای دفاع مقدس و بترسی نقش آنها در گام دوم
انقالب اسالمی ،از نوع اکتشافی و کاربتدی است .ل ا با شش نخبه در دانشگاه افستی امام علی
(ع مصاحبه شده است .مصاحبهشوندهها اک تاً گوان بوده و در رشتههای مدیتیت دانش ،ف)اوری
ااالعات ،ادبیات و روشش)اسی تخصص دارند .انتخاب مصاحبهشوندگان با ش)اات قبلی و
همچ)ین استفاده از روش گلولهبتفی بوده است .مصاحبهها بهصورت نیمه سااتاریافته انجامشده و
سساالت مصاحبه عمدتاً به حوزههای مختلف دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی و چگونگی
استفاده از ابزارهای مختلف در تتوی ،این پدیده ااتصاص دادهشده است .پا از ضبال مصاحبهها
و ش)یدن چ)دباره فایل صوتی ،2حوزههای دفاع مقدس به همتاه زیتحوزهها ،ش)اسایی و ابقهب)دی
شده است .در گدول شماره  ،2بتای مشخصات مصاحبهشوندگان که در تابستان و پاییز  2236با
آنان مصاحبه صورت گتفته ،بههمتاه نکات بتگسته در مصاحبهها آورده شده است .همچ)ین در
متحله دوم تحقین ،کلیه متن مصاحبه مورد تحلیل قتار گتفته و مطالب و نکات مدنظت
مصاحبهشوندگان ذیل  22حوزه دفاع مقدس ارائهشده است (گدول  . 3در متحله بعد هت یک از
حوزههای دهگانه با است)اد به متن مصاحبهها و دیدگاه سایت محققان بهاور مختصت تشتیح شده
است .نهایتاً سهم حوزههای دفاع مقدس در پیشبتد فته)

دفاع مقدس در گامعه در  3حالت

(وضع فعلی و وضع مطلوب تعیینشده است (گدول . 2
گدول شماره  :2نکات بتگسته در مصاحبه با ابتگان
ردیف

نام خبره

2

دکتت سهیلی

نکات مهم در مصاحبهها در خصوص پیشبرد

علت انتخاب

دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی
 استفاده از افتاد حکیم در حوزه دفاع مقدس.

متخصص مدیتیت
دانش و دارای تجارب

 تیکید به ابزار تئاتت در معتفی دفاع مقدس.

علمی و نظامی

 بیان شکستها و موفقیتهای دفاع مقدس.

 -2فایل صوتی و متن مصاحبه با شش نخبه در سال  2236نزد نگارنده محفوظ است.
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 مطالعه دفاع مقدس از م)ظت فتماندهان ارشد
 مقایسه ابعاد علمی گ)

با سایت گ)

های دنیا.

 تصویب میزهای کارش)اسی حوزه دفاع مقدس و
مدافعین حتم.
3

دکتت قمی

 بتگزاری گش)وارههای سازمانی.

متخصص مدیتیت
دانش

 اتاحی اپلیکیشنهای دفاع مقدس.
 تهیه موشنگتافیها یا فیلمهای کوتاه یکدقیقهای.
 سازماندهی دقین و علمی م)ابع دفاع مقدس.
 آموزش چگونگی تتوی ،دفاع مقدس و آموزش
ف)اوری ااالعات.
 تدوین کتب صوتی و قتاردادن در تارنمای

2

دکتت

متخصص کتابداری و

سجادیان

مدیتیت دانش

فیدیبوک.
 تجهیز الکتتونیکی کتابخانههای دفاع مقدس.
 استفاده از فضای سایبت و شبکههای اگتماعی در
تتوی ،دفاع مقدس.
 بتگزاری گلسات شب شعت و اواندن کتاب توسال
اود نویس)ده.
 دعوت از افتاد عالقهم)د به دفاع مقدس و همتاهی
دائمی با آنها.

9

دکتت
ایتوانی

 دادن آزادی عمل به ه)تم)د و نویس)ده.

متخصص نقد ادبی

 حمایت مادی و مع)وی نظامم)د از تولیدک))دگان
آثار.
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 انجام کار علمی -فلسفی و دانشی بتای مقابله با
گتیان مخالف.
 استفاده از ابزارهای گدید و به اصوص شبکههای
اگتماعی.
 اردوی راهیان نور و غ)یسازی آن.
 سااتار سازمانی م)اسب بتای سازمانهای متولی
دفاع مقدس.
 ش)اات صحیح ظتفیتهای دوران دفاع مقدس.
 انتقال تجارب دفاع مقدس بتاساس چتاه مدیتیت
دانش.
 مست)دسازی بتاساس اصول مدیتیت دانش.
متخصص مدیتیت
0

دکتت نظتی

7

دکتت امیتی

 ورود به فضای مجازی با نتمافزارهای مختلف.

دانش و ف)اوری

 ا ستفاده از نظتیه داده ب)یاد بتای تحلیل شخصیت

ااالعات

شهدا.
 استفاده از کانالهای دو زبانه و سه زبانه بتای تتوی،
دفاع مقدس.
 تتوی ،پوستت و عکا در فضای مجازی.
 معتفی و نشت اس)اد دفاع مقدس بت اساس تحلیل
پتدازش بتاال(. OLAP
 توگه به کف و رأس سیستم در گمعآوری ااالعات
دکتتای مدیتیت و

 تبلیغات در عتصه دفاع مقدس باید علمی و م)اسب

آش)ایی با دفاع مقدس

باشد
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شرح یافتههای تحقیق اشناسایی حوزههای دفاع مقدس
در این مطالعه ،م)ظور از حوزه دانشی دفاع مقدس ،موگودیتهای کالنی است که به حفظ و
تحمیلی را در

نشت ارزشهای دفاع مقدس پتدااته و همچ)ین تجتبه و دانش هشت سال گ)

ااتیار دارند .ل ا کالن تتین سطح تحلیل بتای مطالعه دفاع مقدس در نظت گتفته شده و از
مصاحبهشوندگان در اصوص پدیده ملی دفاع مقدس و زیت بخشهای آن سسال شده است.
بهاورکلی هت یک از بخشهای مختلف دفاع مقدس ،نیاز به ابزارها و تخصصهای مختلف دارند؛
ب)ابتاین ش)اسایی حوزههای مهم و زیتحوزهها باید در دستور کار قتار گیتد .در ادامه  22حوزه
دفاع مقدس با است)اد به متن مصاحبهها معتفی و تبیین شده و در پایان مقاله ،سهم آنها در تقویت
فته)

دفاع مقدس آزمون شده است.
گدول شماره  :3یافتههای تحقین
تکرار کلمات و مفاهیم مرتبط با حوزه دانشی در مصاحبهها

نام حوزه دانشی
حوزه شهدا و گانبازان

شهید ( ، 23شهدا ( ، 20گانبازان ( ، 2آزادگان (2

حوزه نشت و تاریخ شفاهی

کتاب ( ، 06مقاله ( ، 22اتح ( ، 7تاریخ شفاهی (9

حوزه نیتوی انسانی متولی

نیتوی انسانی( ، 20متولی( ، 3نخبگان( ، 0فتماندهان سپاه( ، 22فتماندهان ارتش(22

حوزه پیشکسوتان
حوزه فته)گی و ه)تی
حوزه معارف گ)

پیشکسوتان( ، 7فتماندهان( ، 0ستمایههای دوران دفاع مقدس(0
همایش( ، 3گش)واره( ، 3موزه( ، 2ه)ت دفاع مقدس(32
معارف گ)

( ، 22درسآموزی( ، 9پژوهش گ)

حوزه راهیان نور
حوزه ف)اوری و رسانه
حوزه تبلیغات

(0

22
رادیو( ، 2تلویزیون( ، 9سی)ما( ، 3تئاتت( ، 22آرشیو( ، 6فضای مجازی(36
تبلیغ( ، 7معتفی دفاع مقدس(9
2

متاگع حقوقی و بینالمللی

 حوزه راهیان نور

زمانی( 2236معتقد است" :ما در ویتتین ،بهتتینها و شیکتتینها را میگ اریم تا ما را به
یاد و اااته گ شتگان و مبتکتان بی)دازد؛ در ویتتینِ دفاع مقدس دو مجموعه بسیار زیبا است که
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می تواند در گام دوم انقالب ایجاد انگیزه ک)د :نخست راهیان نور و دوم اردوهای گهادی".2
راهیان نور بهع)وان گدیدتتین و اثتگ ارتتین حوزه دفاع مقدس تلقی میشود .به نظت میرسد این
حوزه در گام دوم انقالب اسالمی ،تیثیتات فته)گی و مع)وی قابلتوگهی داشته باشد .در این
عتصه انتقال مفاهیم ارزشم)دی همچون دفاع ،مقاومت ،حماسه ،فداکاری و ...صورت اواهد
گتفت .ازاینرو متولیان فته)گی و آموزشی در کشورهای مختلف دنیا توگه ویژهای به موضوع
گتدشگتی گ)

کتده و در سالیان اایت ستمایهگ اری وسیعی بهویژه در اروپا در این بخش

صورت گتفته است و رویکتد علمی به مقوله گتدشگتی گ)

به چشم میاورد (اااتی،

2263:32؛ به نقل از قائدعلی و سلیمی . 2237 ،در گمهوری اسالمی ایتان و به ابتکار ستاد کل
نیتوهای مسلح ،عتصه گتدشگتی در حوزه م)اان گ)گی تحت ع)وان «راهیان نور» نام گتفته
است .راهیان نور عالوه بت یک سفت زیارتی ،در واقع بهتتین دوره تشکیالتی و تمتین کارهای
تیمی است .اردوهای راهیان نور بهتتین فتصت را بتای گوانان بهاصوص دانشجویان فتاهم می-
ک)د تا با تطبین ش)یدههای اود با واقعیتهای موگود ،با عمل به ادراک حاصلشده در تداوم راه
شهدا بکوش)د تا سعادتم)د شوند (معصومی . 2236 ،ایتوانی ( 2236در مصاحبه اود اظهار

داشت" :راهیان نور و یا ابزارهای مشابه آن بهصورت عملی راهی است بتای تتوی ،ارزشها و
اتفاقاً ایلی اوب است ،ولی باید راهیان نور را غ)ی ک)یم .باید ببی)یم از لحاظ فته)گی  -از لحاظ
دانشجویی چه راههای دیگتی وگود دارد؛ باید بازمه)دسی ک)یم و کارهایی که تا حاال انجامشده
را مطالعه ک)یم و ببی)یم چه قدر اثتبخش بوده است" .آنچه در حوزه دانشی راهیان نور مهم است،
کسب تجتبه بتای انجام این وظیفه اطیت است .چتا که در این حوزه تجتبه کافی وگود ندارد و
بایستی از اصول و روش های مدیتیت دانش بتای اثتبخشی آن استفاده شود .در این راستا ،تقویت
کادر آموزشی و استقتار امکانات در م)اان عملیاتی و ارائه اس)اد مکتوب و گ اب به مخاابان و
بازدیدک))دگان ،باع

اواهد شد گامعه هدف در این حوزه افزایش یابد .صدارت ( 2236معتقد

است " :اردوهای راهیان نور که هم نگاه به گ شته یع)ی دفاع مقدس دارد و هم الگوهایی از شهدا

 -2گفتگو با بهتام زمانی مدرس دانشگاه و راوی راهیان نور توسال ابتگزاری شبستان .بازیابی در  6آبان  2236از
.shabestan.ir
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بتای رفتار آی)ده مخاابین که اک تیت آنان را گوانان تشکیل میده)د ،دارد؛ بستت م)اسبی بتای
دعوت زائتان به عملیکتدن گام دوم انقالب است ".ادیبی ( 2239معتقد است" :در وضعیت
ک)ونی ،با گ شت زمان ،تعداد بیشتتی از رزم)دگان دوران دفاع مقدس و فتماندهان به دالیل
گوناگون؛ فوت یا شهادت و ...از گتدونه روایتگتی اار میشوند و به همین دلیل ،باید بتای
تتبیت و آموزش راویان آی)ده فکتی کتد ".مقام معظم رهبتی در اصوص مع)ای راهیان نور

میفتمای)د" :وقتی میگوییم راهیان نور یک ف)ّاوری گدید بتای استفادهی از معدن تمامنشدنی
سالهای دفاع مقدّس است ،مع)ایش این است که همهی کشور باید از این استفاده ک)د و قدر آن
را بداند"2.
 حوزه پیشکسوتان و کهنهکاران دفاع مقدس

ارزش که)هکاران در تمامی سازمانهای غتبی بهع)وان م)بع بینهایت گتانبهای دانش ف)ی،
مدیتیتی و سیاسی ،ثابتشده است (ولمن . 3223،3این افتاد گ)جی)ه ارزشم)دی از دانش و تجتبه
هست)د؛ دانشی که سازمان از وگود آن آگاه نیست .ایشان با آزمونواطا راههایی را آزمودهاند که
بتای آی)دگان مفید بوده و از تکتار اطاها گلوگیتی میک)د .سالها تجتبه در ذهن آنان اندواته
شده که گای دیگتی نمیتوان به آنها دست یافت .تعداد پژوهشهای واقعی در مورد که)هکاران
و نحوه استفاده سازمانها از دانستههای آنها ،اندک است؛ ب)ابتاین بتای درک عمینتت و بهی)ه-
سازی نقش که)هکاران در اکتساب ،ذایتهسازی و احیای دانش سازمانی ،ه)وز پژوهشهای

زیادی باید انجام شود .سهیلی ( 2236در مصاحبه اود اظهار داشت" :ما گ)

را از پ)جته چشم

یک اپتاتور کوچک به تصویت کشیدیم ،ولی قدرت فکت فتماندهان که بهع)وان شاکله اصلی و
روح پ)هان گ)

است بهندرت به تصویت کشیده شده؛ ب)ابتاین اگت عمین مطالعه ک)یم ،مطالب

ایلی ارزشم)دی در این حوزه وگود دارد" .امتوزه هم با پیشکسوتان و یادگارانی از دفاع مقدس
مواگه هستیم که حضور آنان در محافل نیتوهای مسلح باید پترن

تت باشد و سازوکارهای رسمی

در اصوص همکاری آنها با سازمانهای مختلف کشور تدوین شود .موسوی ( 2236معتقد

است" :گ)

تحمیلی در باان اود گ)،های گتانبهایی را بتای ما به یادگار گ اشت که میتوان

 -2بیانات در دیدار دستاندرکاران راهیان نور 2230/23/27
2- wellman
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بتای نسلهای متمادی با کمک شما پیشکسوتان عزیز آن را استختا کتد" .2توانایی که)هکاران
بتای کار با هت دو نوع دانش ضم)ی و صتیح ،مزیت بزرگی است (فتحاللهیپور. 230 :2236 ،
 حوزه تاریخ شفاهی و نشر آثار

تاریخ شفاهی بهع)وان ابزاری مهم بتای مست)دسازی ،بعد از گ)
است .بسیاری از گ)

گهانی دوم مطتحشده

های مهم دنیا ،توسال تاریخ شفاهی مست)د شده است .تاریخ شفاهی گ)

و

دفاع مقدس ،یکی از انواع مختلف تاریخ شفاهی است که دارای ارزش و اعتبار ااصی هست؛
ب)ابتاین ضتورت دارد دستاندرکاران اگتایی و عالقهم)دان به تحقین و پژوهش در این عتصه
ماندگار ،با رویکتد علمی و روشم)د ،نسبت به موضوعیابی مطالعاتی و انجام صحیح و اصولی آن
توگه نمای)د .امتوزه مست)دسازی تاریخ همگانی گ)
فته)

و معتفی سیته و زندگی شهدا ،تتوی،

و معارف دفاع مقدّس بهع)وان یک ستمایه بزرگ ملی و یک تجتبه ارزشم)د تاریخی،

وظیفهای اطیت به شمار میآید (متادی و رگبپور . 2237 ،البته ،ه)وز در ایتان مباح

نظتی

تاریخ شفاهی به شیوهای شایسته مورد بترسی قتار نگتفته و تالش و کوششهای انجامگتفته در
این زمی)ه ،کمتت مطتحشده و انتشار یافتهاند .این در حالی است که در کشورهای دیگت نهت)ها
انجمنهای تاریخ شفاهی به وگود آمدهاند؛ بلکه حوزههای غیتدانشگاهی و مسسسات اصوصی
نیز به این کار میپتدازند .حتی در این کشورها ،کارگاههای آموزشی تاریخ شفاهی در شبکه
ای)تتنت به آموزش مباح

تاریخ شفاهی و بهویژه آموزش روشهای گتدآوری مصاحبه و ظتایف

و دقاین آن میپتدازند(عباسنژاد . 2236 ،نظتی ( 2236در مصاحبه اود اظهار داشت " :از اتین
مدیتیت دانش ،تاریخ دفاع مقدس چه در قالب تاریخ شفاهی و چه تاریخ مست)دسازی کتبی به
نسل آی)ده قابلانتقال است" .همچ)ین قمی ( 2236در مصاحبه اود در اصوص چگونگی ثبت و

ضبال تاریخ شفاهی دفاع مقدس معتقد است" :بت اساس سااتارهای موگود ،نیتوی زمی)ی بت
تدوین و تیلیف کتاب تمتکز کتده ،حوزه پداف)د گمعآوری کل اس)اد را در دستور کار قتار داده
و نیتوی هوایی هم به نمادسازی مبادرت کتده است" .همچ)ین در گام دوم انقالب اسالمی ،حوزه
نشت دفاع مقدس مشتمل بت کتب ،مقاالت و اتحها ،مستلزم توگه است .مقام معظم رهبتی در
 -2دیدار گمعی از پیشکسوتان ارتش با امیت موسوی ،در آستانه سالتوز آزادسازی اتمشهت .2236/3/36
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اصوص نشت دفاع مقدس میفتمای)د" :یک نهضتِ تتگمهی آثارِ مکتوبِ اوب باید راه بیفتد؛
نهضت تتگمهی آثار اوب .اوشبختانه آثار اوبِ مکتوب کم نداریم ".1باید توگه داشت که در
گام دوم انقالب ،ت)وع در ابزارهای نشت ادبیات دفاع مقدس و در قالبهای دیجیتال بسیار مهم
است .در رشته علوم ااالعات و دانشش)اسی ،موضوعی تحت ع)وان ذایتهسازی و بازیابی
ااالعات وگود دارد؛ این موضوع با گستجوی ااالعات ،ارتباب ت)گات)گی دارد .سجادیان (2236

در این اصوص در مصاحبه اود اظهار داشت" :در این عتصه کارهای بسیار مت)وعی میتوان
انجام داد که مهمتتین آنها سازماندهی دقین م)ابع دفاع مقدس است .وقتی ما بهصورت علمی
اقدام به سازماندهی م)ابع در کتابخانهها و متاکز علمی میک)یم ،در واقع نوعی ردهب)دی را در
دستور کار قتار دادهایم؛ یع)ی وقتی به یک کتابخانه متاگعه میک)یم ،تمام م)ابع متتبال با دفاع
مقدس را بهصورت ابقهب)دیشده در یک مکان متمتکز مشاهده اواهیم کتد (م الً کتب متتبال با
آزادسازی اتمشهت  .یک رده ب)دی دانشگاهی معتبت به نام کتابخانه ک)گته وگود دارد که ابن این
ردهب)دی ،کتابهایی که موضوع یکسانی دارند و مشابه هست)د در رده مشابه یا نسبتاً مشابه قتار
میگیتند و در مجموع ،همهی اینها ک)ار یکدیگت قتار میگیتند" .بهاورکلی در گام دوم انقالب
اسالمی ،حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس و مست)دسازی آن در قالبهای مختلف کاغ ی و
الکتتونیکی میتواند به تقویت حافظه سازمانی دفاع مقدس کمک ک)د.
 حوزه "هیأت معارف جنگ"

گفته میشود که گ)

ها چکیده تاریخاند .سیت تبادل تجتبیات در گ)

ها بهگونهای است

که اگت تجتبهای توسال یکی از اتفین نبتد ثبت و ضبال نشود ،یقی)اً در نبتد بعدی مجبور به
تکتار تجتبه اواهد بود .کشورمان در سالهای اایت ،به روشهای مختلف درگیت گ)
بوده است بدون شک تجتبهاندوزی از این گ)

هایی

ها بسیار ضتوری میباشد .سازمانهای نظامی و

فتماندهان آن در دفاع مقدس تجتبیات فتاوان رزمی کسب کتدند که این تجتبیات به تداوم
حفظ ام)یت کشورمان کمک اواهد نمود (گهانفت و همکاران . 2236 ،مقام معظم رهبتی می-
فتمای)د":صفحهى گ)

و صفحهى هشت سال تجتبه ،در پیشِ روى ما گشوده شده است .این

 -2بیانات در ویژه بتنامه هفته دفاع مقدس.2236/6/9 .
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صفحه را ببی)ید و یک بازنگتى بک)ید "2.شمخانی ( 2236در اصوص مست)دسازی و تجتبهنگاری

دفاع مقدس معتقد است " :تمدنهای بسیاری در دنیا وگود داشته که بعد از مدتی نابود شدند ،اما
یاد و نام آنها ه)وز پابتگا مانده است ،چون آنها از اتین کتاب ثبت و ضبال شدهاند ،تمدن
اسالمی نیز چ)ین ماندگار شد و به ما نشان داد تفکت اسالمی تا چه حد در شکوفایی تمدن بشتی
نقش مهم دارد .این اتفاق باید درباره  6سال دفاع مقدس هم رخ دهد" .ب)ابتاین میتوان گفت که
معارف گ)

تحمیلی مجموعهای از یافتههای تجارب گبهههای نبتد حن علیه باال است .سازمان

افتخاری "هیئت معارف گ)

" از پائیز  2262با تصویب امام اام)های و ب)یانگ اری امیت ستافتاز

ارتش اسالم "شهید سپهبد علی صیاد شیتازی" شکل گتفت .هییت معارف گ)
علمی پا از پایان گ)

نخستین حتکت

تحمیلی است که از سال  62بهاور مستمت و ساالنه بهصورت نظتی و

عملی بتگزار شده است .شیوه کار این هییت در گتدآوری تجارب گ)

بدین تتتیب بوده است

که بت اساس زمان و مکان هت عملیات ،گمعی از رزم)دگان اسالم که در آن عملیات نقش مهمی بت
عهده داشته اند ،به م)طقه عزیمت نموده و با یادآوری اااتات اود در صح)ه نبتد و بتداشتهای
تحتیتی ،صوتی و تصویتی ،مجموعهای از حقاین و واقعیتهای تلخ و شیتین را گتدآوری نموده
و در نهایت بعد از تطبین آنها با مدارک و اس)اد گبهههای نبتد در مسیت تدوین قتار دادهاند (معین
وزیتی :2232 ،ص  . 9این هییت از سال  2266عالوه بت اگتای آموزش بتای دانشگاههای افستی
ارتش ،آموزش ستبازان را هم در دستور کار اود قتار داده است .اایتاً نتمافزار معارف گ)
توسال هییت معارف گ)
گ)

،

شهید صیاد شیتازی تهیه شده است .در این نتمافزار در بخش معارف

 ،عملیات های دوران دفاع مقدس همتاه با نقشه هت عملیات و به تفکیک از سال اول تا سال

هشتم گ)

تحمیلی قابل مشاهده میباشد.

 حوزه مراجع حقوقی و تعامالت بینالمللی

پژوهش در اصوص میزان ش)اات گهانیان از گ)

ایتان و عتاق ،بسیار مهم است.

بهاصوص انجام کار دانشی و پژوهشی در اصوص نوع نگاه گامعه بینالملل به این گ)

 ،بسیار

 -2بیانااات در متاساام اعطاااى نشااان فااتح بااه فتماناادهان و نیتوهاااى نظااامى ارتااش و سااپاه در عملیااات کااتبالى  0و
2276/22/6،20
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ضتوری است .بهتتین اقدام در این حوزه ،تتگمه آثار به زبانهای اارگی است .مقام معظم

رهبتی میفتمای)د" :سسال من این است چتا متدم آلمان و فتانسه ندان)د که دولتهایشان در دوران
آن هشت سال چه کتدند با ملّتی به نام ملّت ایتان؟ چتا ندان)د؟ اآلن نمیدان)د و این کوتاهی ما
است .اآلن دنیا این تصویت روشنِ شفّافِ رسواک))دهیِ نظام سلطه را که ما به وگود آوردهایم ،در
مقابل اودش نمی بی)د؛ چتا؟ این کوتاهی ما است و ما باید تالش ک)یم در این زمی)ه" .1البته ،در
این حوزه وزارت امور اارگه با دستتسی آسان به اس)اد و مدارک بینالمللی نسبت به سایت
نهادهای دولتی داالی فعّالتت بوده است .وزارت امور اارگه در سال  2272با انتشار کتاب
«تحلیلی بت گ)

تحمیلی رژیم عتاق علیه گمهوری اسالمی ایتان (گلد اول » آغازگت پژوهش در

این عتصه بوده و با چا گلد دوم این کتاب در سال  2276این روند را تداوم بخشید .در بعد بین-
الملل باید توگه داشت که ابزار تبلیغ و رسانه در ااتیار قدرتهایی است که عموماً ااالعات و
تحلیلهای یکسویه و غیتواقعی ارائه میک))د .در حقیقت ادبیات دفاع مقدس بههیچوگه گ)به
فتامتزی نیافته است .3هماناور که اشاره شد مقام معظم رهبتی در اصوص اهمیت تتگمه آثار

دفاع مقدس به زبانهای مختلف ،نکاتی را فتمودهاند .معظمله میفتمای)د " :یک نهضتِ تتگمه راه
بی)دازیم ،بتای ارائهی آنچه هست .بگ ارید بدان)د در آبادان چه گ شت ،در اتّمشهت چه

گ شت ،در گ) ها چه گ شت ،در روستاهای ما چه گ شت."3
 حوزه فناوری و رسانه

مقام معظم رهبتی در اصوص ف)اوری حوزه دفاع مقدس میفتمای)د" :در ادبیاتمان ،در
سی)مایمان ،در تئاتتمان ،در تلویزیونمان ،در روزنامهنگاریمان ،در فضای مجازیمان بسیاری از
کارها را باید انجام بدهیم دربارهی دفاع مقدّس که انجام ندادهایم" .9هماناور که میدانیم بعد از
گ)

 ،سی)ما یکی از مسثتتتین ابزارهای انتقال ارزشهای دفاع مقدس بوده است .دهه  72بیشتتین

فیلم های گ)گی در این دوره و با کمتتین امکانات سااته و روی پتده سی)ما قتار میگتفت.
 -2بیانات مقام معظم رهبتی در ویژهبتنامه هفته دفاع مقدس.2236/6/9 .
 -3تیملی بت ادبیات دفاع مقدس در حوزه تحقیقات حقوقی– اگتماعی» .موگود در.navideshahed.com
 -2بیانات مقام معظم رهبتی در متاسم شب اااته دفاع مقدس .2236/6/9
 -9بیانات در متاسم شب اااته دفاع مقدس .36/6/9
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مهمتتین نکتهای که درباره احیاو دفاع مقدس در سی)ما ضتوری به نظت میرسد ستمایهگ اری در
حوزه نویس)دگی است؛ در غیت این صورت با فاصله گتفتن از زمان گ)
ستمایهها ،راویان گ)

و از میان رفتن

 ،رزم)دگان و بازیگتان اصلی و حماسههای دفاع مقدسی ،شاید دیگت

فتصتی بتای گبتان األهای ناشی از کمکاری ما وگود نداشته باشد1؛ اما امتوزه ،فضای مجازی
به ع)وان بتگستهتتین ف)اوری تا حد زیادی گایگزین سی)ما و تلویزیون شده است .بسیاری از
محققان مدیتیت دانش معتقدند که شبکههای اگتماعی میتوان)د قابلیتهای دانشی سازمان را از
نظت ارتبااات و همکاری ،مکانیابی دانش ،ارتقای نوآوری ،یکپارچهسازی ستیع دانشگتان گدید
ارتقاو دهد ( Mäntymäki and Riemer, 2016; Soto-Acosta and Cegarra-Navarro,

 . 2016; Lal, 2017; Weber and Shi, 2017فضای مجازی با پیشتفت تک)ولوژی به زندگی
و دنیای واقعی نفوذ کتده است و با ابزارهای اوب و مت)وعی که بتای تولید محتوا دارد ،فتصت
اوبی را ایجاد کتده است تا نسل گوان و آنهایی که با دفاع مقدس آش)ا نیست)د ،بهصورت
دیداری و ش)یداری ،نسبت به آن آگاهی پیدا ک))د .در واقع نباید به این فضا ت)ها بهع)وان تهدید
ب)گتیم و از فتصتهای آن غافل شویم (حیدری . 2236 ،امتوز ،بخشهایی از حوزه دفاع مقدس
در شبکههای اگتماعی به چشم میاورد و این روند در حال افزایش است .شبکههای اگتماعی
میتوان)د در این رابطه به کمک بیای)د و ناگفتهها را بیان ک))د (گتوه حماسه و گهاد دفاع. 2236 ،

سجادیان ( 2236در مصاحبه اود اظهار داشت" :در پیشبتد حوزه دفاع مقدس میتوان از یکستی
تارنماها و یا وبسایتها استفاده کتد .بتای تتوی ،فته)

دفاع مقدس و یا بتای انجام ادماتی

در این اصوص تارنماهای مختلف و گوناگونی وگود دارد که میتوان بازدیدک))دهها و
متاگعهک))دهها را در اصوص استفاده از این تارنماها آموزش داد .تارنماها و سایتهای
گوناگونی داریم ولی از آموزش غافل بودهایم؛ آموزش ایلی مهم است ،بتای آموزش باید
کارگاه تشکیل دهیم".
 حوزه فرهنگی هنری

گستتده تتین بُعد دفاع مقدس ،بُعد فته)گی و ه)تی است که بتای همه مخاابان در تمامی
 -2سی)مای دفاع مقدس از م)ظت رهبتی .بازیابی در  23مهتماه  2236از YJC.IR
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ردههای س)ی ،گ ابیت دارد .حوزههایی مان)د راهیان نور ،یادواره شهدا ،موزهها ،همایشهای
تاریخ شفاهی ،گش)وارهها ،تئاتت و غیته را میتوان بهع)وان بُعد فته)گی و ه)تی در نظت گتفت.

سهیلی ( 2236در اصوص ه)ت دفاع مقدس معتقد است "از قدرت ه)ت نباید غافل شویم و باید
هم مست)د بسازیم و هم مصورسازی را در دستور کار قتار دهیم" .ایتوانی ( 2236در مصاحبه

اود اظهار داشت" :اتفاقاً در این زمی)ه مهمتتین ابزارها بتای انتقال گ اب تمام مطالب فلسفی -
علمی و کلیّت مع)اش)اسی دفاع مقدس ،ه)ت است .تا گامهی ه)ت در یک مطلبی پوشانده نشود ،آن
مطلب مورد اقبال قتار نمیگیتد" .همچ)ین ،یکی از زیتحوزههای این حوزه (فته)گی  ،یادواره

شهدا است .مقام معظم رهبتی دراینباره میفتمای)د":این گتدهمایی و این اگتماعی که به وگود
میآید و فعّالیّتهایی که انجام میگیتد ،شتوع کار است؛ بله ،این درست است ،این کامالً حتف
درستی است .اینگور نیست که ما بگوییم ایلی اب ،حاال یک گتدهمایی بزرگی درست
کتدیم و مقداری کتاب و مان)د اینها چا کتدیم و وظیفه تمام شد؛ نه ،این آغاز کار است ،این
راه را باید دنبال ک)ید" .2تجتبه نشان داده که هت یک از ک)گتههای بزرگداشت شهدا ،مخصوصاً
ک)گتههای اولیه در متاکز استانها ،بتنامههای متفاوتی را ارائه داده و اگتا کتدهاند و هیچ وحدت
رویهای به آنها ابالغ نشده است (ابوالحس)ی تتقی . 2236 ،ازاینرو ،مدیتیت دانش این حوزه
مشتمل بت محتوای ک)گته ،محل ک)گته و غیته بسیار مهم است .در حقیقت بتای اثتبخش شدن
یادواره های شهدا نیاز به کار دانشی و فکتی در این حوزه احساس میشود .بهع)وانم ال میتوان
گفت که یادواره شهدا عمدتاً در مساگد بتگزار میشود؛ اما اگت این موضوع در م)اان عملیاتی و
در دل اردوهای راهیان نور انجام شود ،اثتبخشتت اواهد شد .بههتحال ،انجام علمی و اصولی این
کار فقال با استفاده از نیتوهای متخصص و تحصیلکتده و با تجتبه و صتف هزی)ه امکانپ یت
میباشد (ابوالحس)ی تتقی . 2236 ،یکی دیگت از ابعاد فته)گی دفاع مقدس ،موزه است .امتوزه
موزههای گ)

از اتین مدیتیت دانش میتوان)د رویدادهای انقالب اسالمی و دوران دفاع

مقدس را به اوبی به نمایش بگ ارند .موزهها ،پا از پایان گ)

گهانی دوم ،رشد

قابلمالحظهای داشتهاند و بهاحتمالزیاد بیش از  32درصد موزهها پا از تیسیا یونسکو و

 -2بیانات در دیدار دستاندرکاران ک)گته ملی  7322شهید استان متکزی .36/6/6
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شورای گهانی موزهها ایجاد شدهاند .امتوزه ،وظیفه موزهها ت)ها حفظ میتاث با ارزش گ شته
نیست ،بلکه محافظت از میتاث مادی و مع)وی بتای استفاده و انتقال ارزشهای فته)گی به نسل-
های بعدی است (ارسالنپور. 2260 ،


حوزه شهدا و جانبازان

تمامی تالش ها بتای گلوگیتی از فتاموشی دفاع مقدس به این دلیل است که عالیتتین
فضایل ااالقی بشتی توسال شهدا به نمایش گ اشته شد .این فضایل ااالقی میتوان)د به رشد
انسان و گامعه کمک ک))د .یقی)اً زیارت اماکن متبتکهای که محل گهاد و ریختهشدن اون
شهیدان بوده است ،در آش)ایی با حقیقت دفاع مقدس قالبی اصیل است (رئوف موسوی. 1391،
تاک)ون در زمی)ه بترسی سیته شهدا از روش سیتهپژوهی علمی استفادهنشده تا اصول و مبانی سبک
زندگی شهدا استختا شود .بهعبارتدیگت ،استفاده از روش تحقین علمی میتواند در ابقهب)دی
ویژگی های شخصیتی شهدا از دوران گوانی تا لحظه شهادت مسثت واقع شود .از گمله األهای
دیگتی که در این حوزه وگود دارد ،متبوب به وصایای شهدا است .شهادتهایی که در ابتدای
وصیتنامهها آمده ،توصیهها و دعاها ،تجلیلها ،تحلیلها و توصیفهایی که در این وصیتنامهها
بهع)وان قالبهای بیانی وگود دارند ،تاک)ون سااتارش)اسی نشدهاند (گانیپور . 2232،مقام معظم

رهبتی در اصوص ثبت اااتات اانواده و اویشاوندان شهدا میفتمای)د« :اااتات پدران و
مادران شهدا و همستان شهدای گ)

تحمیلی ،دفاع مقدّس ،چیزهایی است که م ل گواهت قیمتی

در دستتس ما است که اگت] غفلت ک)یم ،از دست ما اواهد رفت ،کما ای)که ایلی از آنها از
دستتس ما رفته»؛ ب)ابتاین ،باید در حوزه دانشی شهدا اقدامات علمی -پژوهشی زیادی صورت
بگیتد .سخ)ان زیادی از امام امی)ی (ره و مقام معظم رهبتی درباره مطالعه وصایای شهدا و

ارزشم)دی این وصایا به ما رسیده است .امام امی)ی (ره در یکی از دیدارهایشان فتمودند ":این
وصیتنامهها را بگیتید و مطالعه ک)ید و تفکت ک)ید  ...از اینها قدری تعلیم و تعلم پیدا ک)ید" (به

نقل از گانیپور . 2232 ،نظتی ( 2236در مصاحبه اود اظهار داشت" :سازمان حفظ آثار و نشت
ارزشهای دفاع مقدس آگا تقتیباً آمار کاملی از شهدای ارتش در اول  6سال دفاع مقدس دارد
که اینها آرشیو و مست)د شدند .زندگینامه ،نحوه شهادت ،نحوه ادمت و نحوه زندگیکتدن
آنها و حتی اانواده آنها در این زمی)ه مکتوب و مست)دسازی شده است .حتی در مورد شهدای
46
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مدافع حتم هم این کار تا گایی که ب)ده ااالع دارم ،انجامشده و مست)دسازی شده است" .ایشان

در اصوص چگونگی مطالعه شخصیت شهدا اظهار داشت" :میتوان ابعاد شخصیتی شهدا را بت
اساس روشی م ل گتاندد تئوری 2استختا ک)یم .وصیتنامه ،زندگینامه و دوران دانشجویی شهدا
را میتوان بت اساس روشهای م)اسب تحلیل کتد .حتی میتوانیم از همرزمان شهید در قالب
تحلیل گفتمان ابعاد شخصیتی شهدا ،مسلفهها ،شااصهها و ابعاد آنها را سازماندهی و سااتاردهی
ک)یم و در قالب پژوهش و بهع)وان یک الگوی گامع در ااتیار نسلهای بعدی قتار دهیم".
باالاته ،یادگاران واقعی دفاع مقدس ،گانبازان هست)د که هم بایستی از اااتات آنها

استفاده کتد و هم از آنها تکتیم کتد .مقام معظم رهبتی میفتمای)د":هت گانبازی که از دفاع
مقدّس باقیمانده است ،یک یادگاری است؛ این یادگاران دفاع مقدّس را گتامی بداریم".3


حوزه نیروی انسانی شاغ) در حوزه دفاع مقدس

حوزه دانشی نیتوی انسانی ،به آن دسته از کارک)ان اشاره دارد که هماک)ون در نهادهای
متولی دفاع مقدس مشغول ادمت میباش)د .تمامی سازمانهای متتبال با دفاع مقدس در ارتش،
سپاه ،صدا سیما و  ...همان)د سایت سازمانها بایستی چتاه م)ابع انسانی اود را به اوبی مدیتیت و
بهاصوص از نیتوهای گوان و متخصص استفاده ک))د .همچ)ین ،در گام دوم انقالب اسالمی با
نگاه گدید به حوزه دفاع مقدس و بازمه)دسی اهداف و میموریتهای آن ،بح

سااتار مطتح
3

میشود .سسال این است که آیا سااتارهای ک)ونی بهاندازه کافی توانستهاند کار ویژههای اود را
انجام ده)د و ای)که بتای رساندن حوزه دفاع مقدس به گایگاه اصلی اود به چه نوع کارویژهها و
سااتارهایی نیاز داریم (محمدی فاتح 2236:02 ،؛ ب)ابتاین مدیتیت نیتوی انسانی در سازمانهای
-2گتاندد تئوری (نظتیه داده ب)یاد  :نظتیهای که از دادههای حاصل از مصاحبه و یا هت نوع مت)ی به دست میآید .در
نوع سااتارم)د این نظتیه 7 ،عامل (متغیت وگود دارد که عبارتاند از :پدیده محوری ،شرایط علّی ایجادک))ده
پدیده محوری ،راهبردهای حاصل از پدیده محوری ،پیامدهای ناشی از بهکارگیتی راهبتد ،شتایال مداخلهگر
مسثت بت راهبتدها و شتایال زمینهای مسثت بت راهبتدها .بهاورکلی با روش تحقین داده ب)یاد میتوان به درک گامعی از
یک پدیده دست یافت (بتای آش)ایی با نظتیه داده ب)یاد به آثار دکتت حسن داناییفتد متاگعه شود .
 -3بیانات در دیدار دستاندرکاران راهیان نور .2230/23/27
3- functions.
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متتبال با دفاع مقدس از گزی)ش تا بازنشستگی باید مبت)ی بت اصول مدیتیت دانش صورت گیتد.
بهاورکلی ،بتای دستیابی به تولید دانش و اندیشهورزی میبایست کارک)ان حوزه دفاع مقدس
به فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی کارآمد مجهز باش)د .حوزه دانشی نیتوی انسانیِ دفاع مقدس
باید بت اساس آاتین تخصصها و ف)ون مدیتیتی اداره شود.


حوزه تبلیغات و روابط عمومی

ااووسی ( 2266معتقد است تبلیغات بهع)وان یکی از ابزارهای عملی از اهمیت ویژهای
بتاوردار است؛ چتا که همتاهی افکار عمومی ،از گمله ضتوریات و عوامل اساسی و حیاتی
حکومتها به شمار میآید .اتح شعارهای تبلیغی با محتوای م هبی در قالب تابلو نوشتهها،
پالکارد و پوستت در دوران گ)

تحمیلی ،یکی از روشهای تبلیغاتی بوده که بت مب)ای اعتقادی و

م هبی استوار بوده است .بتای تبیین نقش تبلیغات در گ)

باید دانست که تبلیغات ،چتا ،چگونه

و با تیکید بت چه عواملی در تقویت روحیه دفاع مقدس نقش داشته است .آسودی ( 2230تبلیغات
را اساسیتتین بخش دفاع مقدس میداند .حقیالب ( 2237معتقد است که ادبیات دفاع مقدس
گ)جی)های است که تبلیغ درست آن میتواند بت استقبال متدم از این نوع کتابها مسثت باشد.

ایتوانی ( 2236در مصاحبه اود اظهار داشت" :حاال چطور میتوانیم دفاع مقدس را تتوی ،ک)یم
که البته راه های بسیاری وگود دارد تا ای)که تبدیل شود به یک صورت علمی .باید واکاوی شود
که این نوع دفاع چه دفاعی است و مسلفههایش چیست؟ چه تفاوتهایی با دیگت دفاعها دارد؟
یکی از راهها این است که بهصورت علمی تبلیغ شود" .در گدول شماره  ،2سهم حوزههای دفاع
مقدس در یک ایف ده درگهای از نظت ابتگان مشخص شده است .وضعیت  2به مع)ی کمتتین
عملکتد و وضعیت  22به مع)ی مطلوبتتین عملکتد است .البته در این تحقین صتفاً به دنبال ارائه
روش و نشاندادن چگونگی مطالعه در حوزه دفاع مقدس بودهایم؛ ب)ابتاین در اصوص صحت
ااالعات در اصوص کارکتد حوزهها باید از نمونههای بزرگتت و ابتگان آگاهتت در سپاه و
ارتش و نهادهای مختلف دفاع مقدس استفاده کتد.

سهم حوزههای دهگانه در پیشبرد فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقالب
بت اساس گدول شماره  ،2در ستون سوم گدول ،نمته حوزههای دفاع مقدس در وضع

48

حوزه های پیش برنده فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی

موگود (از یک تا ده نشان داده شده است .هماناور که در گدول دیده میشود ،میانگین کل
نمتات بتابت است با  0/23و این نشان میدهد که عملکتد کلیه نهادهای دفاع مقدس در کشور
حدود پ)جاهدرصد است .همچ)ین از نظت ابتگان در وضعیت مطلوب باید به  67درصد بتسیم و
شکاف عملکتدی فعلی در حد  20درصد است .نمتات تکتک حوزههای دهگانه در وضعیت
موگود و مطلوب در گدول دیده میشود.
گدول شماره  :2سهم حوزههای دهگانه در فته)

دفاع مقدس (نگارنده

وضعیت موجود در

وضعیت مطلوب

پیشبرد فرهنگ دفاع

در پیشبرد فرهنگ

مقدس

دفاع مقدس

2

حوزه شهدا

0 /2

6 /6

2 /6

3

حوزه نشت و تاریخ شفاهی

0 /9

3 /7

9 /3

2

حوزه نیتوی انسانی متولی

9 /9

3 /3

9 /6

9

حوزه پیشکسوتان

9 /6

6 /0

2 /6

0

حوزه فته)گی و ه)تی

0

6 /7

2 /7

6 /2

3 /9

3 /2

6

حوزه راهیان نور

0/96

6 /3

2 /0

6

حوزه ف)اوری و رسانه

9 /3

6 /7

2 /6

3

حوزه تبلیغات

0 /9

6 /6

3 /2

22

متاگع حقوقی و بینالمللی

2 /9

6 /9

9

0/23

6 /7

2 /0

ردیف

7

نام حوزههای دفاع
مقدس

حوزه معارف گ)

میانگین

شکاف
عملکردی

نتیجهگیری و پیشنهادها
در دفاع مقدس ،رزم)دگان اسالم با عملگتایی و سااتارشک)ی ،م)طن مادی و علمزده را
ک)ار زدند و با الگو گتفتن از تفکت اسالم ،انقالب و حضتت امام (ره توانست)د با مجاهدت و
رشادتهای اود و انقالبی ،راهکارهای گدیدی را تولید ک))د 2.شتایال ک)ونی کشورمان با دوره
 -2بتگتفته از متن الگوی دانشگاههای نیتوهای مسلح در تتاز انقالب اسالمی .ستاد کل نیتوهای مسلح.2230 ،
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هشتساله دفاع مقدس مشابهت فتاوانی دارد ،امتوز نیز شاهد صفآرایی همهگانبه دشم)ان کشور
علیه انقالب اسالمی هستیم .بدون شک کلیه ابعاد دفاع مقدس قابلیت الگوسازی در همه بخش-
های کشور در گام دوم انقالب اسالمی را دارند .سپهبد شهید حا قاسم سلیمانی در اصوص

ماهیت دفاع مقدس فتمودند " :دفاع مقدس هشت ساله] نسبت به همهی دفاعهای مقدس دیگتی
که وگود دارد ،یک حالت مادر دارد ،محورّیت و قدسیّت دارد؛ یع)ی این نوع دفاعی که در
بخش] دفاع ما اتفاق افتاد که موضوعات مع)وی در اعلیتتین شکلش بتوز داده شد ،تبلیغات
دی)ی در اعلیتتین شکلش بتوز داده شد؛ موضوعات اعتقادی ،عبادی در اعلیتتین شکلش بدون
ذرهای انحتاف نمایش داده شد .ای ار ،گهاد ،شهادت در اعلیتتین شکلش نشان داده شد .مدیتیت
و رابطهی در واقع مدیت و زیت مجموعه ،دقیقاً اگت بخواهیم تطبین بدهیم با نادرتتین صح)ههای
صدر اسالم قابل تطبین است".
ب)ابتاین بایستی در اصوص چگونگی الگوسازی تکتک بخشهای دفاع مقدس در
سازمانهای مختلف پژوهش صورت بگیتد .مسعودی ( 2232نیز در یافتههای پژوهش اود به
ضتورت کمک به پژوهشگتان و پدیدآورندگان آثار دفاع مقدس و نقد ،بترسی و تبلیغ آثار آنها
تیکید کتده است .در این راستا پژوهشگتان حوزه دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی بایستی
از اتین مجهزشدن به ابزارهای علمی و روشش)اسی م)اسب ،حافظه سازمانی دفاع مقدس را
تقویت ک))د؛ ب)ابتاین با تقویت حافظه سازمانی دفاع مقدس ،حافظه سازمانی نهادها و سازمانهای
لشگتی و کشوری هم تقویت اواهد شد .این بخش با نتای ،پژوهش رشید و پاشایی هوالسو
( 2232مب)ی بت بستتسازیهای آموزشی و فته)گی همتاه با راهاندازی سیستم مدیتیت دانش و
مست)دات دفاع مقدس همخوانی دارد .سوژههای دفاع مقدس آنقدر زیاد است که همه رشتههای
علمی را در بتمیگیتد؛ ل ا ه)تنمایی در این عتصه پایانناپ یت است .در گام دوم انقالب اسالمی،
پژوهشگتان و کارگزاران دفاع مقدس بایستی گستته و بتد دفاع مقدس را در سطح ملی و بین-
که)گی را بت حوزه دفاع مقدس تحمیل ک)د.

المللی افزایش ده)د تا گ شت زمان نتواند رن

مسعودی ( 2232نیز در پژوهش اود استفاده از رسانههای نوشتاری ،غیت نوشتاری و رسانههای
گدید در راستای تتوی ،دفاع مقدس را حائز اهمیت بتشمتده است .در ادامه چ)د پیش)هاد ارائهشده
است:
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پیش)هاد میشود گهت حتکت سازمانهای دفاع مقدس به سمت دانشب)یانشدن ،نظام
مدیتیت دانش در این حوزهها پیاده شود و مست)دسازی تجارب و فتآی)دهای کاری در
دستور کار قتار گیتد تا ت)گ)اها و مشکالت سااتاری ،فتآی)دی و پژوهشی آنها




ش)اسایی و حل شود.
پیش)هاد میشود در تحقیقی ارکان و حوزههای دفاع مقدس با کمک ابتگانی از
نهادهای دفاع مقدس ،ارتش و سپاه استختا و ابقهب)دی شود.
پیش)هاد میشود میز دائمی مطالعات دفاع مقدس در سطح ستاد کل تشکیل و در
اصوص چگونگی الگوسازی دفاع مقدس در سایت سازمانهای کشور در گام دوم
انقالب اسالمی تفکت ک))د.



پیش)هاد میشود گلسات مشتتک ماهانه و یا هفتگی تجارب دفاع مقدس با حضور
پیشکسوتان دفاع مقدس در ارتش و سپاه در شبکه افن سیما و سایت شبکههای رسانه ملی
بتگزار شود.
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منابع
 .2ابوالحس)یتتقی ،مهدی ( . 2236تولید تاریخ شفاهی با گتدآوری حداک تی مدارک
شفاهی ،معاونت پژوهش و نشت ک)گته بزرگداشت شهدای شهتستان امی)یشهت.
مشاهدهشده در  32آبان  2236درOral-history.ir
 .3ادیبی ،نادر ( . 2239بترسی وضعیت روایتگتی راویان راهیان نور در مصاحبه با

ستتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی دبیت ستاد متکزی راهیان نور کشور .فصل)امه تخصصی
دفاع مقدس (نگین ایتان  ،سال  ،22شماره .02
 .2ارسالنپور ،امیتهادی ( . 2260موزه و ب)اهای یادبود دفاع مقدس .پایاننامة کارش)اسی
ارشد معماری .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهتان متکز ،تهتان
 .9آسودی ،محمدعلی ( 0 ،2230آبان ماه  .راز ماندگاری گ)جی)ههای دفاع مقدس،
روزنامه کیهان.
 .0ایزدی ،مصطفی؛ متادپیتی ،هادی؛ حاتمی؛ حمیدرضا؛ سهتابی ،حسین ( . 2237تتوی،
فته)

دفاع مقدس :آسیب ش)اسی ،ارائه مدل و راهکارها .سیاست دفاعی ،دوره ،30

شماره  ،33تابستان  ،2237ص .223-203
 .7بینام ( . 2232تیملی در درس آش)ایی با دفاع مقدس .مجله معارف ،شهتیور و مهتماه
 ،2232شماره 66
 .6گاسبی ،عبداهلل ( . 2232ضتورت مدیتیت دانش دفاع مقدس/حتکت به سمت وگه
تجویزی گ)

 .سخ)تانی در همایش دفاع مقدس و دانشگاه .دانشگاه آزاد اسالمی

یادگار امام شهتری.
 .6گانیپور ،محمد ( . 2232شهدای دفاع مقدس درباره «قدرت نتم» نظتیه دارند .به نقل از
ابتگزاری کتاب ایتان (ایب)ا .
 .3گعفتی ،رضا ( . 2236تحلیلی بت تیثیت روایات دفاع مقدس به ع)وان یکی از مسلفه های
فته)گی بت اقتدار ملی ایتان .مدیتیت فته)گی ،دوره  ،22شماره ( 2پیاپی  ، 90پاییز
 ،2236ص .73-62
 .22حقیالب ،احمد ( . 2237ضتورت توگه به مقوله تبلیغات در حوزه ادبیات دفاع
مقدس .گزارشی از حوزه ادبیات گتوه فته)گی باشگاه ابتنگاران گوان www.yjc.ir
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 .22حیدری ،حمید ( . 2236نهضت تولید محتوای دفاع مقدس در فضای مجازی .بازیابی در
 2236/6/6از radiogoftogoo.ir

 .23رشید ،غالمعلی؛ پاشایی هوالسو ،امین ( . 2232ارائه مدلی مبت)ی بت مدیتیت دانش
گهت تتوی ،فته)

دفاع مقدس .پاسداری فته)گی انقالب اسالمی ، 7(3 ،ص -322

.322
 .22رئوفموسوی ،سید ابتاهیم ( 2232مطالعه علمی دفاع مقدس و دوری از حقیقت آن.
مشاهدهشده در  3بهمن sooremag.ir ،2236

 .29سوداگت ،احمد ( . 2232تصور دانشگاه از دفاع مقدس .مجله معارف ،شهتیور و
مهتماه  ،2232شماره 66
 .20صدارت ،محمد . 2236( .راهیان نور؛ بستتساز عمل به گام دوم انقالب .مشاهدهشده در
 0اتداد  2233درrahianenoor.com

 .27ااووسی ،احمدرضا ( . 2266بترسی نقش تبلیغات در گ)

تحمیلی ،پایاننامه

کارش)اسی ارشد .دانشگاه علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 .26عباسنژاد ،عسگت ( . 2236تحلیل مجموعه مقاالت تاریخ شفاهی دفاع مقدس.
مشاهدهشده در  22آذر  2236درoral-history.ir

 .26فتحالهیپور ،حمید ( . 2236چگونه سازمانها میتوان)د دانش را مدیتیت و از آن
استفاده ک))د .تهتان ،انتشارات آی)دهپژوه.
 .23قائدعلی ،حمیدرضا؛ سلیمی ،غالمتضا ( . 2237تحلیل سیستمی یادمانهای دفاع مقدس.
فصل)امه علمی پژوهشی مطالعات مدیتیت راهبتدی دفاع ملی ،سال اول ،شماره ،3
تابستان  ،2237صص 226-223
 .32قاضی ،متتضی ( . 2236مست)دنگاری دفاع مقدس الگویی بتای عملی کتدن بیانیه گام
دوم .مشاهدهشده در  6بهمن  2236در www.isna.ir

 .32گتوه حماسه و گهاد دفاع پتس ( . 2236نقش رسانهها و شبکههای اگتماعی در حوزه
حماسه و ای ار .مشاهدهشده در  23بهمن  2236درdefapress.ir
 .33لطفی متزناکی ،رحمان ( . 2237دفاع دانشب)یان در اندیشه امام اام)های .مجموعه
مقاالت سومین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام اام)های ،تهتان ،دانشگاه ص)عتی مالک اشتت
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