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Abstract 
The purpose of this research is to study the role of memorials of martyrs on 

enhancing and promoting the religious beliefs in society. The hypothesis questions 
of it are how the monuments and memorials of martyrs can increase religious beliefs 
of society. Therefore, in this study, the survey method is used. The population of the 
research is all people referring to the Martyrs Monument, which by simple random 
sampling, 443 subjects were selected for the sample. This research has studied 4 
memorials. Data has collected by the researcher made questionnaire and its validity 
has been proved using the opinion of experts and also its questioner by using the 
analytic factor. The results show that variable Martyrs Memorial has a total of %83 
of the behavior of belief variable to predict or explain their variances. According to 
the results based on the determination of monuments of martyrs in the promotion of 
faith and its impacts on society, the conclusion that the doctrinal literature with 
respect to the adjusted coefficient of determination on research in support of 
research conceptual model and effects of Monument of Martyrs on the dependent 
variable, properly selected. The results indicate that the presence in the monuments, 
attend in the Memorial, the Testament of martyrs, the relationship with the 
monuments of martyrs, especially in big cities, lead to the strengthening of the 
components of theism, such as hope for the grace of God, approaching to God, the 
sense of servitude and strengthen components belief in the unseen one, such as 
familiarity with the Quran, strengthening the belief in aid of God, ties from the 
bottom of heart with Ahlebait and ultimately lead to strengthening the components 
of paying attention for Ahkerat such as paying more attention to the hereafter and 
the day of Judgment, increasing the love of meeting with God in society, especially 
among young people and the shame of sin Correspondingly. 

There for, in order to make the atmosphere of a society belief and full and use 
more 

leisure and as well as being out of negligence and materialistic actions, there 
have all our power to be applied strengthening the religious programs at the 
memorials of martyrs and providing material and spiritual resources of public space 
of society to be full of faith and the presence of martyrs aroma. 

Keywords: Commemoration of Martyrs, Roles, Beliefs and Society 

1- Assistant Professor of Cultural and Media Management, Department of Soft Power, Faculty of

Humanities and Soft Power, Imam Hossein University of Officer Training and Guard Training,

Tehran, Iran; khebrahimi@chmail.ir.

2- Assistant Professor of Sociology, Department of Soft Power, Faculty of Humanities and Soft

Power, Imam Hossein University of Officer Training and Guard Training, Tehran, Iran;

3- Master's degree in Cultural Management, Department of Cultural Management, Faculty of

Management, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran.



دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین)ع  مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت علمی فصل(امهدو

 37-2ص : 2922 زمستانو  پاییز، پ(جم، شماره سومسال 

جامعه دراعتقادات  یارتقا بر شهدا یهاادمانی نقش

3اموسی نور، 2هاشمرشیدی آل محمدرضاسید، 1خدایار ابراهیمی

35/26/2922دریافت: تاریخ 

29/23/2922تاریخ پ یتش: 

چکیده
های شهدا و نقش آن بت افزایش و تقویت اعتقادات دی(ی در گامعه است. فتضیه و سسال هدف مقاله حاضت، مطالعه یادمان    

روش  در این تحقین، ازرو باشد. از اینهای شهدا در افزایش اعتقادات دی(ی میاین تحقین چگونگی تیثیتگ اری یادمان
 گیتینمونه کمک که به باش(دمی افتاد متاگعه ک((ده به یادمان شهداء کلیه آماری آن، گامعة. پیمایشی استفاده شده است

 گتدآوری بتای این تحقین به مطالعه چهار یادمان پتدااته است. .شده است انتخاب نمونه بتای آزمودنی 992 تصادفی ساده،
ای روایی سازه از دیدگاه کارش(اسان و استفاده با محتوایی آن روایی که استفاده شده سااته محقن ار پتسش(امةها از ابزداده
که متغیت یادمان شهداء در  دهدیمی پژوهش نشان هاافتهی .رسیده است تییید عاملی به آماری تحلیل روش کمک به آن

اساس  بترا تبیین نماید.  هاآنی کتده و یا واریانا (یبشیپاعتقادات را از رفتارهای ناشی از متغیت  %62مجموع توانسته است، 
رسیم که بعد اعتقادی های شهداء در ارتقاء اعتقادات و ابعاد آن در گامعه، به این نتیجه مینتای، مبت(ی بت اثبات نقش یادمان

بال مدل مفهومی پژوهش و تیثیت یادمان ادبیات پژوهش با توگه به ضتیب تعیین تعدیل شده باالی پژوهش در تییید روا
 شتکت ،هایادمان در حضور که دهدمی نشان حاضت پژوهش هاییافته شهداء بت متغیت وابسته، به درستی انتخاب شده است.

 یراداباو هایمسلفه تیتقو به م(جت بزرگ، یشهتها در ویژهبه شهدا هاییادمان با ارتباب ،هانامهوصیت مطالعه ادواره،ی در
 لیقب از بیغ به مانیا هایمسلفه تیتقو و شتتیب یب(دگ حا ادا، به شدن تتنزدیک احساس ادا، فضل به یدواریام لیقب از

 تیتقو به م(جت تینها در و بیتاهل با یقلب وندیپ شدن تتمستحکم ،یاله یامدادها به باور تقویت قتآن، با شتتیب انا
 نیب در ویژهبه و گامعه در یاله یلقا به عشن شیافزا امت،یق روز و آاتت به شتتیب توگه لیقب از گتاییآاتت هایمسلفه
کتدن اوقات فتاغت و  م(ظور اعتقادی کتدن فضای گامعه و پتب(ابتاین، به شود؛می گ(اهان به نسبت شتم احساس و هاگوان

های م هبی در ه کار بست تا با تقویت بتنامهگتا، باید تمام توان اود را بهای غفلت زا و مادیهمچ(ین دوری از بتنامه
آک(ده از فضای اعتقادی و عطت حضور شهداء شود. های شهداء و تیمین م(ابع مادی و مع(وی آن، فضای عمومی گامعهیادمان
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  مقدمه
-همان .شودمحسوب میها انسان تمام یتاب یفطت ازین کی و اعتقادهای مع(وی و م هبی تیمع(و

را مورد  عتیاب ،اود یزندگ یهایازم(دین کتدن بتاتف یبتا یماد بعد درها انسان که اور

وری در دستیابی به آن هست(د در بعد از راه توسعه دانش در صدد ارتقاء بهته وک(کاش قتار داده 

 .دست یاب(د الزم هایتیظتف به ،ی(ید تیمع(و پتتو در ک((د تامع(وی هم تالش می

 دنیرس بتای یاساس و یاهیپا اصل کی تیمع(و اسالم، مقدس نید یهاآموزش اساس بت 

 دیتتدیب باشد، بهتهیب یمع(و هیستما از انسان اگت. است آاتت گتایانه و یاییدن یوربهته به انسان

 که یانسان کمال به و شد اواهد (اف آن اطتناک و ناآش(ا یهاگاهنیکم و ایدن وامچیپ پت تیمس در

دور  انسان که داشت توگه دیبا البته. شودینمره(مون  ،است هاانسان (شیآفت یواال هدفهمان 

بتای  و شده ستم و ظلم ،الیتفت و افتاب دچار ا،یدن یهاموهبت از یوربهته در ،ی(ید تیهدا از

 .آوردیم دیپدرا  تیمحتوم و تیمظلوم اود

 ضابطه و اساس اسالم، نیمب نید دستوراتعمل به  و کتای یادا به مانیا هک گان آ از 

 از یتویپ و تیمع(و اعتقادات و بهتوگه  ،ده(درا تشکیل می یاسالم یگمهور مقدس نظام لیتشک

 بتاوردار یاژهیو گاهیگا ازدر نظام گمهوری اسالمی  انسان کتامت حفظ و اسالم یااالق اصول

 .است

 یاسالم انقالب. است آن یاله ةگ(بهمان  ،یاسالم نظام ویژگی تتینتگستهب و تتینیاصل 

 ،کتام یایاول و عظام یایانب دستاورد و امانت حامل ،آفتی(ش یبهاگتان گوهت نیارگم(دتت وارث

 کفن گلگون دیشه هزاران اونثمته  و حاضت سده تا آن از پا و اسالم صدر تا القت آغاز از

 یگمهور مقدس نظاماک(ون هم کهنیا به توگه با .نمودند زنده را آن ودا اون ن ار با که است

 هجوم مورد قدرتم(دظاهت به و استعمارگت یکشورها یسو از گوناگون، لیدال به تانیا یاسالم

ها این ادعه با ییارویرو راه نیبهتت رسدیم نظت به است شده واقع نتم گ(  و یفته(گگانبه همه

 .است یمع(و یبازدارندگ یراهبتدها یتیکارگبه هاو هجمه
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 پژوهش مسأله انیب و شرح
 .و اعتقادات دی(ی است تیمع(و شدنرن  کم ،یبشت گوامع در حاضت عصت یهادغدغه از یکی

 رن، در درون از و مضطتب، مشوش ناآرام، ه(وز ،گوناگون اود یهاشتفتیپ همه با یامتوز بشت

. ک(د دایپ را آن دیبا که داشته وگود او یزندگ در یرزشا با گمشدهکه  ک(دیم احساس. است

را  او یدرون و یروح آرامش موگبات است نتوانسته هم مصتف و تجمل رفاه، ات،یماد به یابیدست

او  وگود فطتت با ی اگتماعیسااتارها .ک(دیمیی ت(ها احساس پا امتوز به شدت .فتاهم آورد

به اود لتزیده  اانواده، .شودیم تتنیعم اگتماع، در یتابقا یهاشکافو هت روز  هماه(گی ندارد

 انسان کالم کی در و ازدییمبه اشونت دست  ،یاگتماع یهاصح(ه در . انسانشودیمو گسسته 

 تیمع(وعدم  بحتان ، نشانههانیا . همهبتدیمی و رفاه پ(اه گ راناوشبه  ،یزندگ از دیناام و هاست

 .دارد امتوز انسان یفکت و یروح ناآرامی از تیحکا همه که است و اعتقادات در زندگی بشت

 . بت ابن آمار در غتبدهدیمانسان را آزار  ،یروح ناام(ی و یمع(و األ که دهدیم نشان هالیتحل

 افزوده اشیروان ای ااتالل و یعصب یهایماریب بت شود،یم شتتیب بشت یماد رفاه و شتفتیپ چههت

  .322:2266 ی،مطهت) شودیم

 نینوی هایف(اور و ابزارها یتمام از گانبههمهگیتی بهته با یاسالم انقالب دشم(ان یاتف از 

ااتوی را مورد  زاارف به اعت(ا و  اریا هیروحرا سست نموده و  ی مع(ویهازهیانگ ک((د تاسعی می

گتفتار آمده  یویدن ب(دهیفت آسایش و رفاه دام این صورت است که انسان در در هدف قتار ده(د.

 شتفتهیپ مطالعات متکزپژوهشگت « بتن راس». افتددی(ی به دام تهدیدهای دنیایی می گامعهو 

 در ااالق و ییگتانید یفضا دیبا ابزارها همه از استفاده با: »دیگویم ایلوانیپ(س دانشگاه یهودی

 گوناگونی یهاچالش از یاسالم یگمهور رفت بتون راهبتد تتینیاساس که تانیا گوانان ةگامع

بدون  که کتد دور گامعه نیا از را ی(ید ااالق و نمود پاک را باشدیم... و میتحت و گ(  چون

 معظم مقام . 53:2267، بیاد و یعلمدار« )شودیم روبتو شکست با یابتنامه هت چ(ین اقدامی،

 هیناح از .هست(د یاوانفت مشکالت تیدرگ مسلمان یهاملت امتوز»:(دیفتمایمدر این زمی(ه  یرهبت

 کی پست نگاه است؛ انهیسودگو نگاه است؛ یماد نگاه (ش،یآفت بهنگاهشان  که یکسان تسلال

 اریاات در را ینظام امکانات که یتمدن امتوز. است نبتده ییبو تیمع(و از که است یانسان

 را ایدن که است یماد نگاه نیهم. است (شیآفت عالم به یماد نگاه بت یمبت( داده، قتار مستکبتان
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 یهاراه ازشدت به دشم(ان یهاهجمه نیا  .2232 یرهبت معظم مقام اناتیب« )است کتده بدبخت

؛ پ یتدصورت می گامعه در اتیمع(و شدنرن  کم و یم هب یباورها فیتضع هدف با گوناگون

 یهاتهیذا و ها(هی(جگ از یکی. توگه ویژه نمود نظام تیذاا به ستیبایم آن با مقابله یبتا نیب(ابتا

 از یبتداربهته و ارزشم(د (هیگ(ج نیا استختا  .است مقدس دفاعدوران االیی  ما کشور یمع(و

 به. شود ادشدهی یهاهجمه یسازیا(  و گامعه در تیمع(و سطح یارتقا موگب تواندیم آن

 و ک(د دایپ روا  ما هگامع در شهدا نام تکتار و شهدا ادی دیبا روز به روز» انقالب، رهبت فتموده

اصلی این تحقین این  سسال اساس نیا بت .«داشت نخواهد مع(ا شکست گامعه نیا یبتا شد نیا اگت

 «؟چیست گامعهاعتقادات  یارتقا در شهدا یهاادماننقش ی» است که

 اهمیت و ضرورت پژوهش
د، ل ا با انجام این روذاایت مع(وی انقالب به شمار می نیتتمهماز آنجا که دفاع مقدس یکی از 

 تحقین:

های مستتت در آن، درک و تیموگب بازتاب واقعتحقیقات علمی،  گونهنیاانجام  -2

 شود.های آن میلتیها و فضکشف ارزش

استمتار  نینشیت گتفته از آن و همچ( یهاابعاد دفاع مقدس و ارزش نیش(اات دق یبتا -3

موضوع  تامونیپ یگد یعلم هایها انجام پژوهشها و ارزشدستاورد نیو حفظ ا

 .رسدیبه نظت م بایسته

ی اک((دهنییتعتواند نقش یی پیتامون تقویت اعتقادات در گامعه میهانیتحقانجام چ(ین  -2

چتا که  در تدوین راهبتدها و راهکارهای مقابله با تهدیدات فته(گی دشم(ان ایفا نماید.

 شود.ی گوانان میتیپ گامعهویژه در گامعه و به و اااته شهدا  ادینام،  ،یتتوموگب 

ادبیات و گفتمان شهادت و اعتقادات مع(وی در درون متون علمی و پژوهشی و  -9

 .شودیمدانشگاهی کشور ایجاد 

موضوع تحول در علوم انسانی که از انتظارهای مقام معظم رهبتی است مورد توگه قتار  -5

وم انسانی در فضای تواند گامی کوچک در تحول در عل. این تحقین میتدیگیم

 .بتدارداعتقادی را 
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ها قتار بتای انجام تحقیقات مشابه ایجاد انگیزش کتده و آمارهایی در دستتس آن -7

 .دهدیم

 :هایی از این دستتوگهی به انجام پژوهشاز اتف دیگت بی

در فضای علمی، پژوهشی و دانشگاهی را در  هاآنی هاادمانناش(ااته ماندن شهدا و ی -2

 .پی دارد

اعتقادی  تیتیثی ای ار و هاتیواقعی نوین بتابت هاپژوهشفضای علمی و پژوهشی، از  -3

 .ماندیم بهتهیب هاآن

 پژوهش سؤال
 ؟چیست گامعه دراعتقادات  یارتقا در شهدا یهاادماننقش ی -2

 پژوهش هیفرض
 .دارند نقش گامعه در اعتقادات یارتقا بت شهدا یهاادمانی

 پژوهش اتیادب

 یدیکل یهاواژه فیتعر
شور و با ایجاد که است مجموعه صفات و اعمالی  اعتقادهای مع(وی تعتیف مفهومی اعتقادات:

 یسوبهتا او را در سیت  کوشدمیگاذبه قوی و شدید و در عین حال م(طقی و صحیح در انسان 

احساس  یع . نو6:2262 ،امی(ی امامآوری پیش ببتد )اعجاب اوربهادای یگانه و محبوب عالم 

، ایت ااالقی، گمال و زیبایی، آاتتو  ادامان(د  اعتقادیو گتایش ذاتی انسان نسبت به امور 

  .2263 ،)مطهتی باشدمیکه وگه تمایز انسان و موگودات دیگت است  تقدس و پتستش

ایمان به ادا، ایمان به آاتت و ایمان به  هایگویهما در این تحقین تعریف عملیاتی اعتقادات: 

 ایم.ی اعتقادات تعتیف نمودههامعتف ع(وانبهیب را غ

شخص ااص،  کیداشت  یگتام یای است که بتاسازه ایب(ا  ادمان،ی تعریف مفهومی یادمان:

همچ(ین مهم است و  یگتوه اگتماع کی یای که بتاواقعه ایمهم  دادیرو کیبزرگداشت 

 . 2266ی، )حجت شودمعه، سااته میگا یفته(گ تاثیم ای یخیاز اااتات تار یقسمت یادآوری
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و همه اااتات قلمی،  هاتم ال، آثار، هاادواره، یهامقبتهشامل تعریف عملیاتی یادمان: 

که  شودیمو اهداف کسانی  هاآرمانی است که موگب بزرگداشت و تجدید ابتنامهتصویتی و 

 .شوندیماگتا  هاادمانی هاآنبتای 

 ،یقلم اااتات همه و هاتم ال آثار، ها،ادوارهی ها،مقبته شامل :تعریف مفهومی یادمان شهدا

 .شودیم شهدا اهداف و هاآرمان دیتجد و بزرگداشت موگب که است یابتنامه و یتیتصو

ی شهدا، گلزارهای هاادماندر این تحقین م(ظور از ی ی شهدا:هاادمانتعریف عملیاتی ی

کامل به تشتیح آن  اوربهی شهدا است که در فصل دوم هانامهتیوصی شهدا و هاادوارهشهدا، ی

 پتدااته شده است.

 ادبیات پژوهش
 کشور از خارج و داخل یجنگ هاادمانی از یانمونه

 :یداخل یهاادمانی

 مقدس دفاع موزه باغ ادمانی

 سلحشوران فته(  یدائم ت کار رسالت مقاومت فته(  ،یتتو و مقدس دفاع موزهباغ  مجموعه

 عهده بت عاشورا واقعه پا از  س) یکبت (بیز رسالت چون را گ(  از پا روزگار رد عاشن

 گتفته است.

 ادوار در دفاع خیتار هده(د بازتاب که است یزیچ آن هت موزه نیا در عتضه موضوع

 و اس(اد تا امتوز، به تا باستان دوران در حتب ادوات و آالت از است؛ ما نیستزم ةگ شت مختلفِ

ی این دالور خیتار بزرگان ایت(د و تیتصو از مختلف، هایهدور در یگ(گ یهانشانه و نیفتام

 یشینما ،یی(مایس ،یتجسم آثار همچون) یمختلف یه(ت آثار تا -خیتارآور نام دانیشه-متز و بوم

. اندشده عتضه و دیتول آن یدرباره ای گ(  هیحاش در خیتارِِ مختلف دوران در که  ییایقیموس و

 ای یواقع ابعاد در گ(  نیادیم یهانمونک و فضاها یبتا ی(یع تجسم ین در این موزههمچ(

 .است شده یسازهیشب یواقع یافزارهاگ(  با نینماد

 شلمچه ادمانی
 به یمتز نقطه نیتتکینزد و است شده واقع اتمشهت غتب هیالیم(ته در شلمچه یمتز م(طقه
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 اتیعمل در. بود اتمشهت به 22/7/53 در دشمن ومهج یمحورها از یکی شلمچه. باشدیم بصته

 آن از یسخت به دشمن شلمچه، نظام تیاهم به توگه با اما شد آزاد اتمشهت چه اگت المقدستیب

 یدفاع یهارده و استحکامات موانع، آن، از پا و داشت نگه اود اشغال در را آن و کتد دفاع

 در 5 یکتبال اتیعمل یاگتا باموفن شدند تا  ماسال رزم(دگان. کتد جادیا م(طقه نیا در یمتعدد

 شهادت و رشادت پاس به نمای(د. آزاد را شلمچه و هشکست هم در را مواضع نیا ،2275 ماهید

 گتید بار گ(  انیپا در چ(د هت. است شده مکان سااته نیا در یادبودی یب(ا اسالم رزم(دگان

 باز را شلمچه نیستزم که بودند  ارگتانیا و شهدا نیا اما شد تصتف دشمن توسال م(طقه نیا

باقی  ارتگاهیز همچ(ان تانیا به ورود ه(گام در )ع  التضایموسبن  یعل یهاقدم یگا تا ستادند

 بماند.

 هیطالئ ادمانی

 سمت به یفتع گاده کی .است گتفته قتار هیاالئ یراهسه اتمشهت -اهواز گاده یلومتتیک 95 در

 چ(د شعاع تا نقطه نیا که شوداتم می هییاال گاهسپا به عتاق و تانیا زمت یکینزد تا و غتب

 بوده بدر و بتیا یاتیعمل مهم یمحورها از یکی هییاال. شودیم گفته هییاال ،م(طقه یلومتتیک

 .شد سااته م(طقه نیا در شهدا مطهت کتیپ یگستجو یبتا ، پایگاهیمقدس دفاع از بعد .است

 یکتبال تانئزا زبانیم امتوزه م(طقه نیا یشهدا ادمانیع(وان به اندر این مک  عابوالفضل ) هی(یحس

 .باشدیم هییاال

 هیدهالو ادمانی

 دفاع روز 22 از پا دشمن، هجوم انیگت در کهاست  سوس(گتد غتب در ییروستادهالویه نام و 

 ستاد ،اسالم رزم(دگان یهااتیعمل یا در. به تصتف ارتش بع ی درآمد 39/6/53 خیتار در هگانان

 شده اشغال م(اان یآزاد یبتا ییهاتالش چمتان یمصطف دیشه یفتمانده به نام(ظم یهاگ( 

 در محتاب دیشه نیاول) یمدن اهللتیآ نام به یاتیعمل ای 36/7/72 خیتار در ستانجام هداد انجام

 .شد آزاد هیدهالو  زیتبت

 همتاه به  مجلا (دهینما و عدفا تیوز) چمتان دکتت شهادت محل و در روستا نیا یکینزد در

صورت به که یمعصوم اواهتان قبور ارتیز چ(د هت. یادمانی ب(ا شده است همتزمانش از چ(د یت(

 .ستین لطف از یاال زین نداهشد مدفوندر این ستزمین  یگمع
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 زهیهو ادمانی

 آزادگان دشت یهابخش از یکی متکز سوس(گتد، یغتب گ(وب یلومتتیک 22 در زهیهو شهت

 اتیعمل در. کتد محاصته را آنعمالً  زه،یهو شتق و شمال اشغال با گ(  آغاز در دشمن. است

 استقتار محل بهو هجوم  نفوذ م(طقه با نفوذ از این اسالم رزم(دگان 25/22/53 تاریخ در زهیهو

 گ( ، روز آن تا تعداد نیا که ک((د تیاس را یعتاق یتوین 622 توانست(د کتاه گ(وب در دشمن

 .بود سابقهیب

 زه،یهو پاسداران از یگتوه که اتیعمل مقدم اال یتوهاین دشمن، یهاپاتک شتوع با اما

گتفتار  محاصته در دادندرا تشکیل می امام اال تویپ انیدانشجو از یگتوه و اهواز و هیدیحم

 در. ددنیرس شهادت به زهیهو سپاه فتمانده یالهدعلم نیحس دیس گمله از آنان از یتعداد و شدند

 در شهدا نیا زیعز کتیپ و شد آزاد زهیهو م(طقه 2272 بهشتیارد در المقدستیب اتیعمل یا

 .شد کشف باشدیم نیتئزا زبانیم زهیهو یشهدا ادمانیع(وان به هامتوز که یمکان

 نیالمبفتح ادمانی

 که اهکت هیحاش در و هآمد گلو کتاه روداانه پشت تا توانست دشمن گ( ، یروزها نیاول در

 نیا در اسالم رزم(دگان حضور. دوش مستقت بود اهواز مشکیاند گاده و شوش شهت به مشتف

 سال در السالمهیعل یمهد امام ع(وان تحت یاتیعمل یاگتا و یدفاع اال یتیگشکل با گبهه،

 یتوهاین از یتعداددرگیتی  اتیعمل نیا انیگت در. شد نیالمبفتح اتیعمل یاگتا مقدمه ،2272

 با -داشت(د را کایشل و یخیش ،یالمهد یارهایش در دشمن یس(گتها به را(ه قصد که- ماسال

 اتیعمل گم(ام یشهدا مزار. شد رزم(دگان از یتعداد شهادت به م(جت دشمن نیکم یس(گتها

 تیش که است یاحماسهو یادآور  انگتیب روزها آناز  مانده یگابه یارهایش و س(گتها و نیالمبفتح

 .کتدند النآنجا  در یهالمتدان 

 فکه ادمانی

 غتب از چ(انه، م(طقه به شمال از فکه. است گتفته قتار اوزستان استان غتب شمال در م(طقه نیا

 .شودیم محدود بستان و ابه چ ت(گه به گ(وب از و یمتز اال به

 در نعموا رده 27 م(طقه،این  اشغال از پا دشمن. است روان یهاشن نیستزم و یرمل فکه م(طقه
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 ینبتد از پا رزم(دگان یمقدماتوالفجت  اتیعمل در. بود کتده جادیا اسالم رزم(دگان مقابل

 نیا. شدند ی(ینشعقب به موفن توهاین ت(ها عده کمی از و گتفتار آمدند دشمن محاصته در سخت

 چون یدیشه ستداران و کی والفجت ،یمقدمات والفجت یهااتیعمل یشهدا اون به نیمز م(طقه

دیگت  نیهمچ( و ی(یآو یمتتض دیس قلم اهل دانیشه دیس و ییبقا دیمجشهید  ،یباقت حسنهید ش

 .باشدیم تفحص بزرگوار یشهدا

 چذابه تنگه ادمانی

 شده دهیکش بستان اتف به متز از که یاگاده تیمس در و شهتستان یغتب شمال در ابه چ مهم ت(گه

در  فکه به را ابه چ آن یسو دو در ینظام گاده دو. دارد قتار زهیهورالهو و یرمل یهاتپه نیب

 لومتتیک 5/2 حدود ت(گه نیا دهانه ک(د.یم متصل عتاقدر ااک  العماره شهت به و ااک ایتان

 یاصل معبت 5 از یکی ابه چ ت(گه. است کیاستتاتژ و مهم اریبس ینظام گ(به رو. از اینباشدیم

 ای مقدس رمز با القدسنیات اتیعمل در که بود اوزستان به گ(  یابتدا در عتاق ارتش هجوم

 .شد آزاد 2272ماه  آذر در  ع) یعل بن نیحس

 اروندکنار ادمانی

 در و آبادان شتق گ(وب یلومتتیک 96 در که است آبادان تهیگزشبه یهابخش از یکاروند ی

 نیتتبزرگ و نیتتموفن از یکی شاهد م(طقه نیا. است شده واقع اروندک(ار -آبادان گاده یانتها

 ازبا گ شتن  شبانه شکناال غواصان 6 والفجت اتیعمل در. بوده است مقدس دفاع دوران ینبتدها

 ضتبهتوانست  اتیعمل نیا .شدند فاو م(طقه یآزادساز به موفن دشمن اال و شکستن اروندرود

 .نماید وارد عتاق بع  ارتش بت یمهلک

 دیز پاسگاه ادمانی

 از) اتمشهت اهواز گاده در ار تعدادی از شهدای گم(ام عملیات رمضانع(وان مزاین یادمان به

واقع شده است. عتاق توانست در ابتدای گ(  با هجوم از   غتب سمت به هی(یحس ستگاهیا

 یکی م(طقه نیا. تسی پیدا ک(ددست اتمشهت -اهواز گاده به هی(یحس ستگاهیا و دیز م(طقه محورهای

 آید.به شمار می 5 و 9 یکتبال و المقدستیب مان(د یزرگب یهااتیعمل مهم یمحورها از
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 دوکوهه ادمانی

 قتار اهواز شهت یلومتتیک 272 و مشکیاند شهت شمال یلومتتیک 6 فاصله در دوکوهه پادگان

 یسازآماده گاهیپا نیتتع(وان مهمبه گ(وب م(طقه در مقدس دفاع دوران در پادگان نیا. دارد

 دفاع دوران اولو در  بود نیالمبفتح اتیعمل عقبه ،. دوکوههرفتیم رشما به اسالم رزم(دگان

 از  صرسول ) حضتت تکلش باالاص و متفاوت یتهاکلش از ی بسیاریتوهاین زبانیم مقدس

 رضا همت، میابتاه ان،یمتوسل احمدحا   چون یدیشه ستداران استقتار محل مکان نیا. بود تهتان

 از یاریبس و یمانیسل دیسع و یمهتد دیسع ،ییوزوا حسنم دستواره، ،یمیکت عباس ،یچتاغ

 .بود اسالم رزم(دگان

  شهادت منتظرانگلف ا پادگان ادمانی

 متکزع(وان به مقدس دفاع دوران در اهواز، در شهادت م(تظتان گاهیپا ای گ(وب اتیعمل ستاد

 .شد فعال 2253 الس در ستاد نیا. کتدیم اداره را اوزستان یاتیعمل یمحورها گ( ، یفتمانده

 از نظام نیمسئول حضور و توین اعزام ات،یعمل و ااالعات شدن فعال و گ(  اتاق لیتشک

ع(وان به گ(  انیپا تا گلف. آیدبه شمار می  گلف) شهادت م(تظتان پادگان یاصل هایهمشخص

 .گتفتیم قتار استفاده مورد گ(  تیهدا و یفتمانده گاهیپا

 رخرمشه جامع مسجد ادمانی

 متکز مقاومت، روز 39 اول در شودیم ش(ااته اتمشهت مقاومت سمبل که اتمشهت گامع مسجد

 و حیتسل ز،یتجه اابار، تبادل گمله از هایهماه(گ همه .بود یمتدم یتوهاین ستاد و یفتمانده

 گامع مسجد در شهدا، موقت ینگهدار و نیمجتوح یاورژانس یمداوا رزم(دگان، آموزش

 از که بودند یفتع یهاگاهیپا زین شهت یهاهی(یحس و مساگد تیسا حال نیع در. تفتیپ یم صورت

 دشمنمسثت  آتش تیز در گ(  آغاز از آنکهزعم به گامع مسجد. شدندیم تیهدا گامع مسجد

 یباق مقاوم روز، نیآات تا اما گتفت قتار سقوب آستانه در بار نیچ(د 39/2/53 از و داشت قتار

آمد به حساب می اتمشهت به یارتباا راه ت(ها که اتمشهت پل سقوب از پا جدی این مسحت .ماند

 سوم در . این مسجدبودند مانده یباق شهت در ه(وز که بود ییتوهاین گاهپ(اه و منیم ع(وان ت(هابه

 که بود. آن روزی اسالم رزم(دگان شکت سجده با توأم یشاد و شوق اشک شاهد 2272 اتداد

 .کتد آزاد ادا را اتمشهت فتمود امام
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 اعتقادات

 و مااده از فتاتات یعاالم وگود به انسان که است نیا تیمع(و اعتقادات در یبترس و ش(اات الزمه

 .ه باشدداشت مانیا و اعتقاد باور،، تیمع(و که ستچشمه

 ع(وانباه یایگتاآاتت و بیغ به مانیا ،یاداباور موضوعات به ادامه در ما م(ظور نیهم به

 .پتدااته شده است یاعتقاد یهامسلفه

 یخداباور

ی آسمانی، اعتقاد به وگود اداست. قتآن کتیم وگاود اادا را هاعتیشتاصل مشتتک میان همه 

افای اهلل شاک . »تابادینما بتاز دلیل دانسته و هتگونه شک و تتدید در این باره را  ازینیبروشن و 

یادی را بااور ک(اد، اراده و مشایت   کسای کاه نگاتش توح22)اباتاهیم:« فاات السماوات واالرض

. او ایمان (دیبیمی اثتی از االقیت اداوند را ادهیپدحاضت دیده و ورای هت  گاهمهاداوند را در 

دارد که گهان با همه گستتدگی و عظمتش با همه رنگارنگی و ت(وعش تبلور حاکمیت یاک اراده 

؛ یع(ی الحاول تدیگیمتایی ستچشمه ثابت و یک مبدأاز  هایدگتگونواحد است و همه تحوالت و 

  .32:2263 باهلل )آاوندی و همکاران، وال قوه اال

 چاه گات. دانسات آن عادم و گاناهی یادا به باور و مانیا را آن عدم و تیمع(و متز توانیم

 اعتقاد بدون تیمع(و تا گتفته است صورت ییهاتالش یستیسکوالر یهاشیگتا تیتیث تحت تاًیاا

 یاادا باه اعااتقاد باادون ااااالق کاه اسات روشان. شاود ا،یتاتو و ماطاتح تاعاالما یاادا باه

 و ماتقن یعملا و یعلما پشاتوانه و گیتددر بت می را یت(گ اریبس محدوده انیواپاسا روز و ماتاعاال

 یمعتفا آن از تتروشان را متعاال یاادا وگود اصل امیکات قاتآن. دهدینم دست به ییاعت(ا قابل

 یمع(اا ستچشمه بلکه وگود ستچشمه تا(ها ناه ماتاعاال یاادا .کتد شک آن در بتوان هک ک(دیم

 بشات اماور تیتدب و عالم یمع(و و یماد تحوالت همه مبداء که است علت نیهم به واست  زین عالم

 متعاال یاادا باا ارتبااب یدارا و مانیا با انسان ت(ها و کتاست؛ی اداوند به م(حصت گهات تمام در

 .ابدی دست یقیحق تیمع(و به تواندیمه است ک

 بیغ به مانیا

 عاالم .گتنادیکدی مقابال نقطاه دو شاهود و بیاغ. است بیغ به مانیا ارانگزیپته ژگىیو نینخست
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 زىیاچ مع(ى به اصل، در «بیغ» است. چتا که حا ماوراء ب،یغ گهان و محسوسات عالم شهود،

 بیغ آن به است دهیپوش ما حا از محسوسات ماوراء عالم چون و است پ(هان و دهیپوش که است

 نیاا و ابادییم ااود هماتاه را ادا وستهیپ ب،یغ عالم به راسخ اعتقاد با یواقع مسمن .شودیم گفته

 چه هت به ادا و د؛یباش که گا هت شماست با او و: »(دیفتمایم قتآن در اداوند. است مانیا نیبتتت

 . 9: دیحد)«(استیب دیک(یم

 ب،یاغ باه اعتقااد بادون و اسات ماسمن کی دهیعق و مانیا یمبان از بیغ عالم به داشتن باور

: بقته) (فقونی رزق(اهم مما و الصاله مونیقی و بیبالغ وم(ونی نیال : است ناتمام و ناقص افتاد مانیا

 شب ها،آن همه در و یزندگ تمام در که ابدییم در مسمن انسان اداوند، انیپایب علم تجسم با . 2

: 2263آاونادی و همکااران، ) دارد قاتار ونادادا م(ظت و دید در آشکار، در و الوت در روز، و

226.  

 ییگراآخرت

 از باشد نداشته باور را آن یکس هت و است یاله انیاد مسلم اصول از ییگتاآاتت و معاد به مانیا

 در م(ظاور نیهما باه و اسات بازگشات زمان ای محل یمع( به معاد. استشده  اار  موحدان زمته

 و بازگشاته یزندگ به دوباره انسان رود. چونمی کار به آاتت عالم یبتا کالم، و فلسفه اصطالح

 دوزخ ای بهشت در را ایدوباره یزندگ او حساب بهپا از رسیدگی  و شودیم زنده متگ از پا

 . 372 :9   ،یسجاد) ک(دیم شتوع

ی دیگات آفتیاده هادهیاپدهدف و ارتباب باا  ی بدونادهیآفتدر نظام هدفم(د آفتی(ش، هیچ 

 توانادینمای از هساتی اسات امتحلهکه  ، آاتت که فتگام هستی است با دنیانیب(ابتا ؛نشده است

بایاد باه دنیاای ابادی بپیونادد و  دیاتتدیبا دیآیمباشد. از دیدگاه قتآن، هتکا به دنیا  ارتبابیب

فمن یعمل م قال ذره ایتا یته و من یعمل م قال ذره پاداش و کیفت اعمال اوب و بد اود را ببی(د: 

  .226:2263 )آاوندی و همکاران، 6-6زلزال:) تهشتا ی

 نقش انقالب اسالمی در ترویج معنویت

ماهیت و حقیقت انقالب اسالمی، گ ر از گ ار حیات دنیا به حیات ایبه است. بتای ای این گ ار 

. اال ساومی تیپ سلطهباشد و نه  گتسلطهگیتد که نه بایستی در متن حیات دنیا ابقه سومی شکل ب
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ک(اد، هماان ااال مجاهادان اسات. که در این میان کشیده شده و نظاام حیاات دنیاا را متزلازل می

ها را با شهامت گایگزین کتده و شهوات مجاهدان راه حن بتای عبور موفن از حیات دنیا باید تتس

ی بت مب(ای ایمان، عمال صاالح و در راساتای عبودیات و را سامان داده و مهار سازند. همچ(ین دانش

های عزتم(دی و آزادگی، افازون ، مع(ویت و عتفانی با شااصتتمهمب(دگی تولید نموده و از همه 

ی، ارائه ده(اد. نجاات مع(ویات از دام سالطه گاتان، در چاارچوب (یآفتیشادبت آرامش بخشی و 

های مع(اوی دیگات، نظیات ست و ضتوری است. سا(تهای انقالب اسالمی میمبانی، اهداف و ارزش

های سلطه و تداوم ستم در ساطح عتفان مسیحی، بودیسم، ه(دوئیسم و غیته، ت(ها به تحکیم شالوده

عتفانی معتفی شده اسات کاه  ره )ی(یامک(د. در آیین و اندیشه امام کالن حیات گهانی کمک می

ی و تمادن ساازی را در پای دارد. ایان (یآفتولتحاهای باال بوده و پویایی، گ ابیت، گامع شااص

ی آن اسات. بات ایان اسااس، ارائاه یاک عتفاان همان چیزی است که انسان روزگار ما تشا(ه قاًیدق

های متدمان را گان ،یتدربهکارآمد در گامعة اسالمی ایتان بسیار ضتوری است. عتفانی که بتواند 

  .76:2267مطهتی، ) ک(داز گوارای آن سیتاب  ی این گاری زالل متوگه سااته و آنان راسوبه

                                                               پژوهش یمفهوم مدل

 

 

 

 

 

 

 

 نوع مطالعه

تحلیلی  –این پژوهش به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربتدی بوده که به روش تحقین توصیفی 

 پیمایشی انجام شده است. صورتبهبا رویکتد تحلیل عاملی 

 

 مقبته شهداء

 یادواره شهداء

 وصیت نامه شهداء

 یادمان شهداء
 

 بعد اعتقادی مع(ویت      
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 محیط پژوهش

 ، یادمان عس ، یادمان شهدای گم(ام دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین )زهتا )بهشت 

 و یادمان شهدای گم(ام کوهسار در شهت تهتان. البالغهنه،شهدای گم(ام بوستان 

 هاداده گردآوری روش
، اااتات و روش هانامهتیوصو اس(اد شهدا، همچون با استفاده از ابزار پتسش(امه، مصاحبه 

 های این پژوهش گتدآوری شده است.ی، دادهاکتابخانه

 جامعه مورد مطالعه

س ، یادمان شهدای گم(ام دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری زهتا )بهشت افتاد متاگعه ک((ده به 

ادمان شهدای گم(ام کوهسار شهت و ی البالغهنه،امام حسین )ع ، یادمان شهدای گم(ام بوستان 

 تهتان.

 گیریروش نمونه

س ، یادمان شهدای گم(ام زهتا )بهشت  به ک((ده متاگعه افتاد هیکل تصادفی ساده ازصورت به

و  البالغهنه،دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین )ع ، یادمان شهدای گم(ام بوستان 

 اند.انتخاب شده یادمان شهدای گم(ام کوهسار

 تعیین حجم نمونه

 است. شده توصیه نمونه 25 تا 5 متغیت هت عاملی بتای تحلیل روش در موردنیاز نمونه حجم

 سااتاری معادالت مدل یابی به متبوب هایداده گتدآوری بتای الزم نمونه حجم تعیین حداقل

 هایو مدل ملیعا تحلیل بتای الزم نمونه حجم مورد در کهآن وگود با .است با اهمیت بسیار

 322 الزم حجم نمونه حداقل پژوهشگتان ی ازبسیار زعمبه ندارد اما وگود کلی توافن سااتاری

نمونه الزم است اما  32یا  22کالین نیز معتقد در تحلیل عاملی اکتشافی بتای هت متغیت . باشدمی

 قابل دفاع است. 322حداقل حجم نمونه 

ی معادالت سااتاری کواریانا محور ابن سازمدلمورد نیاز در (ابتاین با است(اد به حجم نمونه ب

نمونه،  25تا  5در کتاب معادالت سااتاری در تحقیقات پیمایشی ، به ازای هت سسال بین ) 2نظت هیت

 

 1- Hair 
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نمونه را در نظت گتفته و به  7در این پژوهش با توگه به تعداد زیاد سساالت به ازای هت سسال تعداد 

 نمونه انتخاب شده است. سپا به میزان حجم نمونه مشخص شده 327نمونه سسال حجم  27ازای 

 962 گتفته است. تعداد قتار گامعه هدف ااتیار در ی تصادفی سادهتیگنمونه روش به پتسش(امه

 شده است. آوریگمع کامل پتسش(امه
 تأیید روایی سازه مقیاس به روش تحلیل عاملی تأییدی -1جدول 

 و ساختاری یریگاندازه برازش مدل یهاشاخص

 حد مجاز هاشااص    ی بتازشهاشااص ردیف
تعداد شااص مورد نیاز 

 بتای تییید مدل

2 

 هاشااص

df/ Chi-Square <2 ًباید تییید شود حتما 

3 RMSEA <26/2 ًباید تییید شود حتما 

2 PNFI >5/2 نیازی نیست 

9 
 ی مطلنهاشااص

GFI >6/2 ًباید تییید شود حتما 

5 AGFI >6/2 ًباید تییید شود حتما 

7 

 ی تطبیقیهاشااص

NFI >3/2 

حداقل باید سه تا شااص 

 تییید شود

6 NNFI >3/2 

6 CFI >3/2 

3 IFI >3/2 

22 RFI >3/2 

ی مطلن و در هاشااصها به ستاغ ی بتازش مدل باید پا از تییید شااصهاشااصدر تییید 

حداقل باید  هاشااصی تطبیقی رفت در این هاشااصطلن به ستاغ ی مهاشااصصورت تییید 

 سه شااص آن تییید شود تا مدل از بتازش م(اسبی بتاوردار شود.

 ها اعتبار پایایی ابزار گردآوری داده

 آلفای ضتیب کمک به هاپتسش(امه پایایی شود،می مشاهده 2 گدول شماره در که اورهمان

بدان  این آمد. دست به 6/2 از بیشتت پتسش(امه دو هت بتای آن ارمقد و شد؛ بترسی کتونباخ
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 .بتاوردار است م(اسبی پایایی پتسش(امه از که مع(است

 های آنضریب پایایی کل آزمون و خرده مقیاس -2جدول 

 آلفای کتونباخ شماره سساالت در پتسش(امه تعداد سساالت هامسلفه متغیت

 662/2 22-2 22 - یادمان شهداء

 اعتقاد
 662/2 23-26 سسال 36 اعتقاد

 393/2 ی متغیت مع(ویتهامسلفه آلفای کل مقدار
 

 کرونباخ یآلفا با استفاده از آزمونها داده پردازش  -3 جدول

 آلفای کتونباخ ی مستقلتهایمتغ ردیف

 627/2 متغیت یادمان شهداء 1

 627/2 آلفای کلی متغیت یادمان شهداء

 آلفای کتونباخ بسته مع(ویتی واتهایمتغ ردیف

 352/2 بعد اعتقادی مع(ویت 1

 362/2 آلفای کلی مجموع هت دو پتسش(امه

 هاافتهی

 جمعیت شناسی ا کیدموگراف یهایژگیوتوصیفی  آمار

 تحلیل و تجزیهی هاروش از استفاده با شدهیآورگمع ش(ااتی گمعیت یهاداده بخش این در

 .ار گتفتقت بترسیمورد  م(اسب توصیفی

 ش(ااتی گمعیت یهایژگیو
 است. شده داده زیت نشان نمودار و گدول در گ(سیت نظت از ده(دگان پاسخ پتاک(دگی

 جنسیت حسب بر دهندگان پاسخ درصد و تعداد -4جدول 

 درصد تجمعی درصد فتاوانی 

 3/72 3/72 362 متد

 2/222 6/27 272 زن

  2/222 992 گمع کل

 ختی برحسب سنشنا جمعیت یهایژگیو
سال  35درصد زیت  3/23نفت معادل  59مطابن ااالعات گدول و نمودار از میان پاسخ ده(دگان 
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نفت  97سال،  95تا  27درصد  2/25نفت معادل  255سال،  25تا  35درصد  6/22نفت معادل  227سن، 

 سال سن داشت(د. 55درصد بیشتت از  6/22نفت معادل  53درصد سال و  9/22معادل 

 ی سنیهاگروهتعداد و درصد پاسخ دهندگان بر حسب  -8دول ج

 درصد تجمعی درصد     فتاوانی     ی س(یهاگتوه

 3/23 3/23 59  سال 32کمتت از 

 3/93 6/22 227  سال 32-22

 3/66 2/25 255  سال 22-92

 2/66 9/22 97  سال 92-52

 2/222 6/22 53  سال 52باالتت از 

  2/222 962  گمع کل

 شناختی بر حسب سطح تحصیالت جمعیت یهایژگیو
درصد دارای مدرک  2/22نفت معادل  56ده(دگان مطابن ااالعات گدول و نمودار از میان پاسخ 

درصد دارای  2/23نفت معادل  269درصد دارای مدرک دیپلم،  3/36نفت معادل  235زیت دیپلم، 

 9/2نفت معادل  26ک فوق لیسانا و درصد دارای مدر 2/27نفت معادل  62مدرک لیسانا، 

 .اندبودهدرصد دارای مدرک دکتتی 

 تعداد پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیالت -6جدول 

 درصد تجمعی درصد فتاوانی  تحصیالت سطح

 2/22 2/22 56 زیت دیپلم 

 2/92 3/36 235 دیپلم 

 7/62 2/23 269 لیسانا 

 7/37 2/27 62 فوق لیسانا 

 2/222 9/2 26 دکتتی 

  2/222 992 گمع کل 

 شناختی برحسب نوع شغل جمعیت یهایژگیو

درصد دارای  3/23معادل  نفت 66ااالعات گدول و نمودار از میان کل پاسخ ده(دگان  اساس بت

درصد به دارای  2/3نفت معادل  92درصد دارای شغل نظامی،  2/26نفت معادل  62شغل اداری، 
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 3/26نفت معادل  275دارای شغل آزاد و در نهایت  درصد 2/25 لمعاد نفت 76شغل فته(گی، 

 .اندنبودهدرصد دارای شغل مشخصی 
 

 تعداد پاسخ دهندگان بر حسب نوع شغل -7جدول 

 درصد تجمعی درصد فتاوانی 

 3/23 3/23 66 اداری

 2/26 2/26 62 نظامی

 9/96 2/3 92 فته(گی

 6/73 2/25 76 آزاد

 222 3/26 275 سایت

  222 992 گمع کل

 

 متغیرهای پژوهش ی نهاییریگاندازه مدل برازش بودن مناسب یهاشاخص -5جدول 

 مقدار به دست آمده مقدار استاندارد هاشااص ردیف

2 df/ Chi-Square         <2 625/3= 223÷267 

3 RMSEA <26/2 263/2 

2 PNFI >5/2 79/2 

9 GFI >6/2 36/2 

5 AGFI >6/2 35/2 

7 NFI >3/2 33/2 

6 NNFI >3/2 33/2 

6 CFI >3/2 2 

3 IFI >3/2 2 

22 RFI >3/2 33/2 

ب(ابتاین فتضیه پژوهش که ابت از تیثیت یادمان شهداء بت ارتقاء بعد اعتقادی مع(ویت در گامعه 

+ 37/2و  -37/2شده به دلیل ای(که اار  از بازه  39/32که بتابت با  T.Valueبه مقدار  دهدیم

 دهدیمشده و این ااالعات نشان  32/2مع(ادار است مقدار ضتیب مسیت آن  33/2ست به احتمال ا
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  .ک(دیمی (یبشیپکه فتضیه پژوهش تییید شده است )ضتیب مسیت شدت تیثیت را 
 

 

 
  Estimateا استاندارد ریغ نیتخم حالت در یاعتقاد جنبه یینها یریگاندازه مدل -1نمودار 

شهدا در ارتقاء بعد  یهاادمانی ریتأثون فرضیه پژوهش مبنی بر بررسی و آزم

 اعتقادی در جامعه
 مقدار با دهدمی گامعه در اعتقادی بعد ارتقاء بت شهداء ادمانی تیتیث از ابتکه  فتضیه این پژوهش

T.Value 29/23 های پژوهش حاضت یافته .مورد تییید قتار گتفت 63/2 تیمس بیضت و مقدار
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، مطالعه شهداهای یادواره متاسم در شتکت، شهدا هاییادمان در حضورکه  نشان داد

 هایبتنامه یاگتا ویژه در شهتهای بزرگ،به شهدا هاییادمان با ارتباب، شهدا هاینامهوصیت

بتگتفته از فته(   یاسالم یزندگ سبک ،یتتوو شهدا  هاییادمان در مت(وع و مستمت یفته(گ

 یارزش یرفتارها ،یتتو، شهدا هاییادمان در یمع(و یفضا، حاکم کتدن معهگا درای ار و شهادت 

 شهدا، ادمانی در شهدا یااالق تهیس ،یتتوی مبت(ی بت فته(  ای ار و شهادت در گامعه، اسالم

های شهداء در یادمان افتاد تتیبص و (شیبو ارتقاء  شهدا هاینامهوصیت و (امهیزندگ به توگه

، ادا فضل ی بهدواریامهای اداباوری از قبیل داری م(جت به تقویت مسلفهیاور م بت و مع(به

های ایمان به غیب از قبیل ، تقویت مسلفهادا بهبیشتت  یب(دگ حا، ادا بهتت شدن نزدیک احساس

بیت و اهل با یقلب وندیپ تت شدنی، مستحکماله یامدادها بهتت شدن باورها قوی ،قتآن انا بیشتت با

 روز و آاتت به بیشتت توگه زمانگتایی از قبیل های آاتتت م(جت به تقویت مسلفهدر نهای

 به نسبتها و احساس شتم ویژه در بین گواندر گامعه و به یاله یلقا به عشن، افزایش امتیق

 باش(د.های بعد اعتقادی مع(ویت میکه همه ای(ها از مسلفه شود.انجام شده در گامعه می گ(اهان

 بتدن نیب از یگهان استکبار بزرگ اهداف از یکن با توگه به نتای، پژوهش و ای(که یب(ابتای

 دور صدد در نتم گ(  و غاتیتبل گستتش با دشمن همواره و ماست کشور یمل و ی(ید تیهو

 گ شته اتیتجتب و شده انجام مطالعاتهمچ(ین . است ی(ید باورهای و تیمع(و از گوانان کتدن

های شهدا و های مختلف یادواره، یادمانفته(  ای ار و شهادت و بتنامه تیتقو که دهدمی نشان

 عملکتدگامعه و به تبع آن در  یم هب اعتقاداتبعد  در ییسزا به نقشچ(ی(ی های اینسایت بتنامه

 بتای هاراه نیمسثتتت از یکی و دارد آنان یعااف و یفته(گ -یاگتماع رفتارهای گمله از گامعه

 در ااالق اعتالی و اصالح باع همچ(ین . است یت در گامعه به ویژه در قشت گوانارتقاء مع(و

 داد نشان ینورانی، هیفقی، عباس، پور یمع(وی، رستمهای یافته با همسو نتای، این. شودمی گامعه

های شهدا و فته(  ای ار و شهادت، مع(ویت در گامعه و های فته(گی و یادمانبتنامه که

ها های آن را تحت تیثیت اود قتار داده و م(جت به تقویت این آموزهاعتقادی و مسلفه های بعدآموزه

 ماهدی و آذرهمچ(ین با نتای، مقاله در  شده در مجله حصون  شود.های آنها در گامعه میو مسلفه

همسو  انیجیبس یمع(و یارتقا بت شهادت و  اریا فته(  نقش با ع(وان تیثیت 36 شماره ،2263

 باشد.می
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تقویت بعد اعتقادی  بتای دیبا یآموزشو  یعلم متاکز و هاهای فته(گی و دانشگاهب(ابتاین دستگاه

 بتای و ک((د ریزیبتنامه گوان نسل بههای شهداء یادمان در ی(ید هایآموزه انتقالمع(ویت و 

 امبتیپ س(ت و دیمج قتآن در های شهداء در ارتقاء بعد اعتقادی مع(ویتنقش مقبته ش(اات

 .تدیگ صورت کامل مطالعه بزرگوار

 نیا و است شهادت و  اریا فته(  است یاسالم نظام و اسالم یبقا باع  آنچهچتا که 

 به توگه. میباش داشته ایویژه توگه آن به دیبا ما که بوده عاشورا فته(  از بتگتفته فته( 

 گستتش ازم(دین امتوز گامعه. ستا دشم(ان بتابت در کشور شدن مهیب راز شهادت و  اریا فته( 

. دارند عهده بت را یمهم فهیوظ اندرکاراندست همه (هیزم نیا در که است شهادت و  اریا فته( 

 یمع(و و یفکت یازهاین و است فتوزان شهیهم که است یمشعل مقدس دفاع ساله هشت دوران

 اول در رزم(دگان هایترشاد یمعتف ازم(دین و ک(د؛می نیتیم را یبعد هاینسل و یفعل نسل

 هیروح در هاگ(  هیبق با ما مقدس دفاع تفاوت. است انقالب سوم نسل به مقدس دفاع سال هشت

 نشده دهید ایدن در یگ(گ چیه در هیروح نیا که است بوده رزم(دگان یفداکار و  اریا و تیمع(و

 ائمه تیع(ا و ادا لطف اگت و کتدندمی پت تیمع(و با را اود یحاتیتسل األ ما رزم(دگان. است

 ناشدنیوصف هاگبهه در حضور یبتا رزم(دگان شور و اقیاشت. شدیمنمی توزیپ ما نبود  ع) ااهار

 تاثیم ن،یب(ابتا شد؛می هاوضعیت تتینمشکل و تتینسخت تحمل باع  آنها تیمع(و و بود

 .گتفت فتا را گامعه مقدس دفاع دوران در که بود یتیمع(و ما انقالب

 گیرییجهنت
های شهداء در ارتقاء مع(ویت و ابعاد آن در گامعه، اول اساس نتای، مب(ی بت اثبات نقش یادمان بت

رسیم که با توگه با ضتیب تعیین تعدیل شده باالی پژوهش در تییید روابال که به این نتیجه میاین

دی، بعد ااالقی و بعد مدل مفهومی پژوهش و تیثیت یادمان شهداء بت سه متغیت وابسته بعد اعتقا

م(ظور استفاده از این فضای رفتاری مع(ویت ادبیات پژوهش به درستی انتخاب شده است ل ا به

گتا، باید بکوشیم های غفلت زا و مادیکتدن اوقات فتاغت گامعه و دوری از بتنامه مع(وی در پت

ی و مع(وی آن فضای عمومی های شهداء و تیمین م(ابع مادهای م هبی در یادمانبا تقویت بتنامه

 تیهو با شهادت و  اریا فته(  چتا که گامعه را آک(ده از مع(ویت و عطت حضور شهداء ک(یم.
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 انضمام به یاسیس یسااتارها و یاگتماع ینهادها سااتن متیثت در را یستشار ییتوانا اود یقدس

 یاگتماع رشد کسب یبتا اصل نیبتتت فته(  نیا شکبی. باشدمی دارا گامعه یفته(گ بافت

 است، آگاهانه انتخاب و شجاعت هیروح روان، یسالمت جهینت که شهادت و شودمی محسوب

 کفت با مبارزه و استقامت و صبت قدرت، در شهیر که چتا. دارد دنبال به را گامعه ییایپو و مقاومت

 .سازدمی ایپو و محتک را اگتماع و بتده باال را گامعه مقاومت مجموع در عوامل نیا و دارد

با توگه به اثبات نقش یادمان شهداء در ارتقاء مع(ویت در ابعاد اعتقادی، رفتاری و ااالقی 

م(ظور تقویت و گستتش این نقش مطابن با نتای، در بین افتاد گامعه بت اساس نتای، پژوهش ل ا به

 شود.پژوهش پیش(هادهای کاربتدی زیت ارائه می

ی و گوان گتا در متدم هایگ(بش جادیا با تیمع(وعتقادی الگوهای ا ،یتتوش(اسایی و  -2

 های شهداء.یادمان

 آنها اود مخاابان، تیهدا و یساززهیانگ با تواندهای شهداء میدر یادمان نینو تیمع(و ادیب(چتا 

 ها NGO قالب در و تیمع(و به شیگتا با ااصّ  هایشااه و هاحوزه در یجیتتو یهاتیّفعال به را

 هایگتوه تینظ ،اودگوش هایحتکت گیتیشکل به و ک(د دعوت نهاد متدم هایانسازم و

 هاانواد ت،یمع(و و ورزش هایگتوه ااالعات، آوریفن ااالق هایگتوه ،گتامع(ویت یه(ت

 یتست یزندگ مختلف هایعتصه به را یمع(و و یااالق کتدیرو کوش(دمی که تهیغ و یمع(و

 .ک(د کمک ده(د،

ی الگو ده(ده گمع یمع(و یانتژ تولیدک((ده هایها و نشستتای بتنامهاتاحی و اگ -3

 های شهداءاعتقادی در یادواره، مقبته و یادمان

های مقااع س(ی مختلف کودکی، فته(گی مطابن با سلیقه هایاتاحی و اگتای بتنامه -2

 های شهداءسالی در مقبته و یادمانو گوانی و میان نوگوانی

های با بتگزاری سلسله نشست یمع(و هایشخصیت با چهته به چهته هایارتباب لیتسه -9

اساس  های موضوعی پیتامون یک موضوع ااص تا حصول به نتیجه بتای و بح حلقه

 نظت گمع.

های دورهمی به ویژه بتای افتاد علمی در یک رشته علمی ااص و بح  چه بسا که این نشست
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تی و بح  و مکاشفه م(جت به یک تولید علمی و پیتامون یک موضوع علمی ممکن است با همفک

 یا کشف یک حقیقت علمی و کشف یک پدیده نوظهور با شود.

 یارزش تیحسّاس جادیا ،یعموم نظارت و م(کت از ینه و معتوف به امت فته(  ،یتتو -5

 سالمت دیتهد اسباب و یروان بهداشت زایآسیب عوامل با مواگهه یةروح پتورش و

 و معتوف به امت دهید آموزش و کارآمد گستتده هایتیم لیتشک نیات از گامعه یمع(و

 .های شهداءدر یادمان گوانان ژهیو به متدم، نیب در م(کت از ینه

ی و ارائه مع(و یباورها و رفتار عتصه در مع(ویت در گامعه یفته(گ ش(اسیآسیب -7

ها و رهها، یادواراهکارهای علمی به م(ظور رفع این آسیب با حضور در بتنامه

 .های شهداءیادمان

ی (یگزیگاهای بتنامه یبتا ریزیبتنامه ودر گامعه  زا غفلت هایستگتمی ییش(اسا -6

 های شهداء به ویژه بتای نسل گوان و نوگوان.در یادمان معتفتی و مع(وی

-تیّ فعال م(اسب ةبودگ نیتیم های شهداء ویادمان متاکز به یمع(و و یمادّ شتتیب توگّه -6

 .یمع(و -یتیتتب کارآمد سااتار جادیا و یگفته( یها

 از لیتجلهای شهداء و های فته(گی و مع(وی در یادمانها و کارگاهاگتای بتنامه -3

های شهداء که در یادمان یص(ف ای یکار مجموعه هت در یمع(و و یااالق هایشخصیت

 هایشااصه تذک با نمونه افتاد یمعتّف ونمای(د های آن همکاری میحضور و در بتنامه

 .آنان یبتتت

های شهدا در یادمان یمع(و ،یااالق هایشخصیت تیمحبوب و تیمقبول از گیتیبهته -22

 .یمع(و فته(  گستتش در آنها فتاوان نقش وهای یادواره شهداء و بتنامه

های مع(وی و گ ب حضور آنها در گ ب ه(تم(دان و ورزشکاران محبوب به بتنامه -22

 هایگلوه اصوص در گوانان به م(اسب یرسانااالع های شهداء ویادمان شهدا و بتنامه

 .متعهد و محبوب ورزشکاران و ه(تم(دان یمع(و و یااالق اتیح
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و مهیا کتدن امکانات رفاهی بتای  البیشهادت و یانقالب اتیروحافتاد با  از استفاده -23

وقت شان گهت ها به م(ظور استفاده از حداک ت تتین مکان به یادمانآنها در نزدیک

 ها.های معتفتی و مع(وی یادمانارتقاء کمی و کیفی بتنامه
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