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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.
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چکیده
هدف مقاله حاضت ،مطالعه یادمان های شهدا و نقش آن بت افزایش و تقویت اعتقادات دی)ی در گامعه است .فتضیه و
سسال این تحقین چگونگی تیثیتگ اری یادمانهای شهدا در افزایش اعتقادات دی)ی میباشد .از اینرو در این تحقین،
از روش پیمایشی استفاده شده است .گامعة آماری آن ،کلیه افتاد متاگعه ک))ده به یادمان شهداء میباش)د که به کمک
نمونهگیتی تصادفی ساده 993 ،آزمودنی بتای نمونه انتخاب شده است .این تحقین به مطالعه چهار یادمان پتدااته
است .بتای گتدآوری دادهها از ابزار پتسش)امة محقن سااته استفاده شده که روایی محتوایی آن با استفاده از دیدگاه
کارش)اسان و روایی سازهای آن به کمک روش آماری تحلیل عاملی به تییید رسیده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که متغیت یادمان شهداء در مجموع توانسته است %63 ،از رفتارهای ناشی از متغیت اعتقادات را پیشبی)ی کتده و
یا واریانا آنها را تبیین نماید .بت اساس نتای ،مبت)ی بت اثبات نقش یادمانهای شهداء در ارتقاء اعتقادات و ابعاد آن در
گامعه ،به این نتیجه می رسیم که بعد اعتقادی ادبیات پژوهش با توگه به ضتیب تعیین تعدیل شده باالی پژوهش در
تییید روابا مدل مفهومی پژوهش و تیثیت یادمان شهداء بت متغیت وابسته ،به درستی انتخاب شده است .یافتههای
پژوهش حاضت نشان میدهد که حضور در یادمانها ،شتکت در یادواره ،مطالعه وصیتنامهها ،ارتباب با یادمانهای
شهدا بهویژه در شهتهای بزرگ ،م)جت به تقویت مسلفههای اداباوری از قبیل امیدواری به فضل ادا ،احساس
نزدیکتت شدن به ادا ،حا ب)دگی بیشتت و تقویت مسلفههای ایمان به غیب از قبیل انا بیشتت با قتآن ،تقویت باور به
امدادهای الهی ،مستحکمتت شدن پیوند قلبی با اهلبیت و در نهایت م)جت به تقویت مسلفههای آاتتگتایی از قبیل
توگه بیشتت به آاتت و روز قیامت ،افزایش عشن به لقای الهی در گامعه و بهویژه در بین گوانها و احساس شتم
نسبت به گ)اهان میشود؛ ب)ابتاین ،بهم)ظور اعتقادی کتدن فضای گامعه و پت کتدن اوقات فتاغت و همچ)ین دوری از
بتنامههای غفلت زا و مادیگتا ،باید تمام توان اود را به کار بست تا با تقویت بتنامههای م هبی در یادمانهای شهداء
و تیمین م)ابع مادی و مع)وی آن ،فضای عمومی گامعه آک)ده از فضای اعتقادی و عطت حضور شهداء شود.
کلیدواژهها :یادمان شهداء ،نقش ،اعتقادات و گامعه.

 -2استادیار دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -2استادیار دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع . dsr.rashidi@ gmail.com ،
 -3کارش)اسی ارشد مدیتیت فته)گی.
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مقدمه
مع)ویت و اعتقادهای مع)وی و م هبی یک نیاز فطتی بتای تمام انسانها محسوب میشود .همان-
اور که انسانها در بعد مادی بتای بتاتف کتدن نیازم)دیهای زندگی اود ،ابیعت را مورد
ک)کاش قتار داده و از راه توسعه دانش در صدد ارتقاء بهتهوری در دستیابی به آن هست)د در بعد
مع)وی هم تالش میک))د تا در پتتو مع)ویت دی)ی ،به ظتفیتهای الزم دست یاب)د.
بت اساس آموزشهای دین مقدس اسالم ،مع)ویت یک اصل پایهای و اساسی بتای رسیدن
انسان به بهتهوری دنیایی و آاتت گتایانه است .اگت انسان از ستمایه مع)وی بیبهته باشد ،بیتتدید
در مسیت پت پیچوام دنیا و کمینگاههای ناآش)ا و اطتناک آن ف)ا اواهد شد و به کمال انسانی که
همان هدف واالی آفتی)ش انسانها است ،ره)مون نمیشود .البته باید توگه داشت که انسان دور
از هدایت دی)ی ،در بهتهوری از موهبتهای دنیا ،دچار افتاب و تفتیا ،ظلم و ستم شده و بتای
اود مظلومیت و محتومیت را پدید میآورد.
از آ نگا که ایمان به ادای یکتا و عمل به دستورات دین مبین اسالم ،اساس و ضابطه
تشکیل نظام مقدس گمهوری اسالمی را تشکیل میده)د ،توگه به اعتقادات و مع)ویت و پیتوی از
اصول ااالقی اسالم و حفظ کتامت انسان در نظام گمهوری اسالمی از گایگاه ویژهای بتاوردار
است.
اصلیتتین و بتگستهتتین ویژگی نظام اسالمی ،همان گ)بة الهی آن است .انقالب اسالمی
وارث ارگم)دتتین گوهت گتانبهای آفتی)ش ،حامل امانت و دستاورد انبیای عظام و اولیای کتام،
از آغاز القت تا صدر اسالم و پا از آن تا سده حاضت و ثمتا اون هزاران شهید گلگون کفن
است که با ن ار اون اود آن را زنده نمودند .با توگه به اینکه هماک)ون نظام مقدس گمهوری
اسالمی ایتان به دالیل گوناگون ،از سوی کشورهای استعمارگت و بهظاهت قدرتم)د مورد هجوم
همهگانبه فته)گی و گ)

نتم واقع شده است به نظت میرسد بهتتین راه رویارویی با این ادعهها

و هجمهها بهکارگیتی راهبتدهای بازدارندگی مع)وی است.
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شرح و بیان مسأله پژوهش
یکی از دغدغههای عصت حاضت در گوامع بشتی ،کمرن

شدن مع)ویت و اعتقادات دی)ی است.

بشت امتوزی با همه پیشتفتهای گوناگون اود ،ه)وز ناآرام ،مضطتب ،مشوش و از درون در رن،
است .احساس میک)د که گمشده با ارزشی در زندگی او وگود داشته که باید آن را پیدا ک)د.
دستیابی به مادیات ،رفاه ،تجمل و مصتف هم نتوانسته است موگبات آرامش روحی و درونی او را
فتاهم آورد .پا امتوز به شدت احساس ت)هایی میک)د .سااتارهای اگتماعی با فطتت وگود او
هماه)گی ندارد و هت روز شکافهای ابقاتی در اگتماع ،عمینتت میشود .اانواده ،به اود لتزیده
و گسسته میشود .انسان در صح)ههای اگتماعی ،به اشونت دست مییازد و در یک کالم انسان
استه و ناامید از زندگی ،به اوشگ رانی و رفاه پ)اه میبتد .همه اینها ،نشانه بحتان عدم مع)ویت
و اعتقادات در زندگی بشت است که همه حکایت از ناآرامی روحی و فکتی انسان امتوز دارد.
تحلیلها نشان میدهد که األ مع)وی و ناام)ی روحی ،انسان را آزار میدهد .بت ابن آمار در غتب
هتچه پیشتفت و رفاه مادی بشت بیشتت میشود ،بت بیماریهای عصبی و ااتالل ای روانیاش افزوده
میشود (مطهتی. 232:2366 ،
از اتفی دشم)ان انقالب اسالمی با بهتهگیتی همهگانبه از تمامی ابزارها و ف)اوریهای نوین
سعی میک))د تا انگیزههای مع)وی را سست نموده و روحیه ای ار و اعت)ا به زاارف ااتوی را مورد
هدف قتار ده)د .در این صورت است که انسان در دام رفاه و آسایش فتیب)ده دنیوی گتفتار آمده
و گامعه دی)ی به دام تهدیدهای دنیایی میافتد« .راس بتن» پژوهشگت متکز مطالعات پیشتفته
یهودی دانشگاه پ)سیلوانیا میگوید« :با استفاده از همه ابزارها باید فضای دینگتایی و ااالق در
گامعة گوانان ایتان که اساسیتتین راهبتد بتون رفت گمهوری اسالمی از چالشهای گوناگونی
چون گ)

و تحتیم و ...میباشد را پاک نمود و ااالق دی)ی را از این گامعه دور کتد که بدون

چ)ین اقدامی ،هت بتنامهای با شکست روبتو میشود» (علمداری و ادیب . 52:2367 ،مقام معظم
رهبتی در این زمی)ه میفتمای)د«:امتوز ملتهای مسلمان درگیت مشکالت فتاوانی هست)د .از ناحیه
تسلا کسانی که نگاهشان به آفتی)ش ،نگاه مادی است؛ نگاه سودگویانه است؛ نگاه پست یک
انسانی است که از مع)ویت بویی نبتده است .امتوز تمدنی که امکانات نظامی را در ااتیار
مستکبتان قتار داده ،مبت)ی بت نگاه مادی به عالم آفتی)ش است .همین نگاه مادی است که دنیا را
3
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بدبخت کتده است» (بیانات مقام معظم رهبتی  . 2332این هجمههای دشم)ان بهشدت از راههای
گوناگون با هدف تضعیف باورهای م هبی و کمرن

شدن مع)ویات در گامعه صورت میپ یتد؛

ب)ابتاین بتای مقابله با آن میبایست به ذاایت نظام توگه ویژه نمود .یکی از گ)جی)هها و ذایتههای
مع)وی کشور ما دوران االیی دفاع مقدس است .استختا این گ)جی)ه ارزشم)د و بهتهبتداری از
آن میتواند موگب ارتقای سطح مع)ویت در گامعه و ا) یسازی هجمههای یادشده شود .به
فتموده رهبت انقالب« ،روز به روز باید یاد شهدا و تکتار نام شهدا در گامعه ما روا پیدا ک)د و
اگت این شد بتای این گامعه شکست مع)ا نخواهد داشت» .بت این اساس سسال اصلی این تحقین این
است که «نقش یادمانهای شهدا در ارتقای اعتقادات گامعه چیست؟»

اهمیت و ضرورت پژوهش
از آنجا که دفاع مقدس یکی از مهمتتین ذاایت مع)وی انقالب به شمار میرود ،ل ا با انجام این
تحقین:
 -2انجام اینگونه تحقیقات علمی ،موگب بازتاب واقعیتهای مستتت در آن ،درک و
کشف ارزشها و فضیلتهای آن میشود.
 -2بتای ش)اات دقین ابعاد دفاع مقدس و ارزشهای نشیت گتفته از آن و همچ)ین استمتار
و حفظ این دستاوردها و ارزشها انجام پژوهشهای علمی گدی پیتامون موضوع
بایسته به نظت میرسد.
 -3انجام چ)ین تحقینهایی پیتامون تقویت اعتقادات در گامعه میتواند نقش تعیینک))دهای
در تدوین راهبتدها و راهکارهای مقابله با تهدیدات فته)گی دشم)ان ایفا نماید .چتا که
موگب تتوی ،نام ،یاد و اااته شهدا در گامعه و به ویژه گامعهپ یتی گوانان میشود.
 -9ادبیات و گفتمان شهادت و اعتقادات مع)وی در درون متون علمی و پژوهشی و
دانشگاهی کشور ایجاد میشود.
 -5موضوع تحول در علوم انسانی که از انتظارهای مقام معظم رهبتی است مورد توگه قتار
میگیتد .این تحقین میتواند گامی کوچک در تحول در علوم انسانی در فضای
اعتقادی را بتدارد.
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 -7بتای انجام تحقیقات مشابه ایجاد انگیزش کتده و آمارهایی در دستتس آنها قتار
میدهد.
از اتف دیگت بیتوگهی به انجام پژوهشهایی از این دست:
 -2ناش)ااته ماندن شهدا و یادمانهای آنها در فضای علمی ،پژوهشی و دانشگاهی را در
پی دارد.
 -2فضای علمی و پژوهشی ،از پژوهشهای نوین بتابت واقعیتهای ای ار و تیثیت اعتقادی
آنها بیبهته میماند.

سؤال پژوهش
 -2نقش یادمانهای شهدا در ارتقای اعتقادات در گامعه چیست؟

فرضیه پژوهش
یادمانهای شهدا بت ارتقای اعتقادات در گامعه نقش دارند.

ادبیات پژوهش
تعریف واژههای کلیدی
تعتیف مفهومی اعتقادات :اعتقادهای مع)وی مجموعه صفات و اعمالی است که با ایجاد شور و
گاذبه قوی و شدید و در عین حال م)طقی و صحیح در انسان میکوشد تا او را در سیت بهسوی
ادای یگانه و محبوب عالم بهاور اعجابآوری پیش ببتد (امام امی)ی . 6:2363 ،نوعی احساس
و گتایش ذاتی انسان نسبت به امور اعتقادی مان)د ادا و آاتت ،ایت ااالقی ،گمال و زیبایی،
تقدس و پتستش است که وگه تمایز انسان و موگودات دیگت میباشد (مطهتی. 2362 ،
تعریف عملیاتی اعتقادات :ما در این تحقین گویههای ایمان به ادا ،ایمان به آاتت و ایمان به
غیب را بهع)وان معتفهای اعتقادات تعتیف نمودهایم.
تعریف مفهومی یادمان :یادمان ،ب)ا یا سازهای است که بتای گتامی داشت یک شخص ااص،
بزرگداشت یک رویداد مهم یا واقعهای که بتای یک گتوه اگتماعی مهم است و همچ)ین
یادآوری قسمتی از اااتات تاریخی یا میتاث فته)گی گامعه ،سااته میشود (حجتی. 2366 ،
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تعریف عملیاتی یادمان :شامل مقبتهها ،یادوارهها ،آثار ،تم الها و همه اااتات قلمی،
تصویتی و بتنامهای است که موگب بزرگداشت و تجدید آرمانها و اهداف کسانی میشود که
بتای آنها یادمانها اگتا میشوند.
تعریف مفهومی یادمان شهدا :شامل مقبتهها ،یادوارهها ،آثار ،تم الها و همه اااتات قلمی،
تصویتی و بتنامهای است که موگب بزرگداشت و تجدید آرمانها و اهداف شهدا میشود.
تعریف عملیاتی یادمانهای شهدا :در این تحقین م)ظور از یادمانهای شهدا ،گلزارهای
شهدا ،یادوارههای شهدا و وصیتنامههای شهدا است که در فصل دوم بهاور کامل به تشتیح آن
پتدااته شده است.

ادبیات پژوهش
نمونهای از یادمانها جنگی داخ) و خارج از کشور
یادمانهای داخلی:
یادمان باغ موزه دفاع مقدس
مجموعه باغ موزه دفاع مقدس و تتوی ،فته)
عاشن در روزگار پا از گ)

مقاومت رسالت ت کار دائمی فته)

سلحشوران

را چون رسالت زی)ب کبتی (س از پا واقعه عاشورا بت عهده

گتفته است.
موضوع عتضه در این موزه هت آن چیزی است که بازتاب ده)دا تاریخ دفاع در ادوار
مختلفِ گ شتة ستزمین ما است؛ از آالت و ادوات حتب در دوران باستان تا به امتوز ،تا اس)اد و
فتامین و نشانههای گ)گی در دورههای مختلف ،از تصویت و ت)دیا بزرگان تاریخ دالوری این
متز و بوم-شهیدان نامآور تاریخ -تا آثار ه)تی مختلفی (همچون آثار تجسمی ،سی)مایی ،نمایشی
و موسیقیایی که در دوران مختلفِِتاریخ در حاشیه گ)

یا دربارهی آن تولید و عتضه شدهاند.

همچ)ین در این موزه تجسم عی)ی بتای فضاها و نمونکهای میادین گ)
نمادین با گ)

در ابعاد واقعی یا

افزارهای واقعی شبیهسازی شده است.

یادمان شلمچه
م)طقه متزی شلمچه در م)تهیالیه غتب اتمشهت واقع شده است و نزدیکتتین نقطه متزی به
6
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بصته میباشد .شلمچه یکی از محورهای هجوم دشمن در  53/7/32به اتمشهت بود .در عملیات
بیتالمقدس اگت چه اتمشهت آزاد شد اما با توگه به اهمیت نظام شلمچه ،دشمن به سختی از آن
دفاع کتد و آن را در اشغال اود نگه داشت و پا از آن ،موانع ،استحکامات و ردههای دفاعی
متعددی در این م)طقه ایجاد کتد .رزم)دگان اسالم موفن شدند تا با اگتای عملیات کتبالی  5در
دیماه  ،2375این مواضع را در هم شکسته و شلمچه را آزاد نمای)د .به پاس رشادت و شهادت
رزم)دگان اسالم ب)ای یادبودی در این مکان سااته شده است .هت چ)د در پایان گ)

بار دیگت

این م)طقه توسا دشمن تصتف شد اما این شهدا و ای ارگتان بودند که ستزمین شلمچه را باز
ستادند تا گای قدمهای علی بن موسیالتضا (ع در ه)گام ورود به ایتان همچ)ان زیارتگاه باقی
بماند.
یادمان طالئیه
در  95کیلومتتی گاده اهواز -اتمشهت سهراهی االئیه قتار گتفته است .یک گاده فتعی به سمت
غتب و تا نزدیکی متز ایتان و عتاق به پاسگاه االییه اتم میشود که این نقطه تا شعاع چ)د
کیلومتتی م)طقه ،االییه گفته میشود .االییه یکی از محورهای مهم عملیاتی ایبت و بدر بوده
است .بعد از دفاع مقدس ،پایگاهی بتای گستجوی پیکت مطهت شهدا در این م)طقه سااته شد.
حسی)یه ابوالفضل (ع در این مکان بهع)وان یادمان شهدای این م)طقه امتوزه میزبان زائتان کتبالی
االییه میباشد.
یادمان دهالویه
دهالویه نام و روستایی در غتب سوس)گتد است که در گتیان هجوم دشمن ،پا از  22روز دفاع
گانانه در تاریخ  53/6/29به تصتف ارتش بع ی درآمد .در ای عملیاتهای رزم)دگان اسالم ،ستاد
گ)

های نام)ظم به فتماندهی شهید مصطفی چمتان تالشهایی بتای آزادی م)اان اشغال شده

انجام داده ستانجام در تاریخ  72/7/26ای عملیاتی به نام آیتاهلل مدنی (اولین شهید محتاب در
تبتیز دهالویه آزاد شد.
در نزدیکی این روستا و در محل شهادت دکتت چمتان (وزیت دفاع و نمای)ده مجلا به همتاه
ت)ی چ)د از همتزمانش یادمانی ب)ا شده است .هت چ)د زیارت قبور اواهتان معصومی که بهصورت
گمعی در این ستزمین مدفون شدهاند نیز االی از لطف نیست.
7
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یادمان هویزه
شهت هویزه در  22کیلومتتی گ)وب غتبی سوس)گتد ،متکز یکی از بخشهای دشت آزادگان
است .دشمن در آغاز گ)

با اشغال شمال و شتق هویزه ،عمالً آن را محاصته کتد .در عملیات

هویزه در تاریخ  53/22/25رزم)دگان اسالم با نفوذ از این م)طقه نفوذ و هجوم به محل استقتار
دشمن در گ)وب کتاه توانست)د  622نیتوی عتاقی را اسیت ک))د که این تعداد تا آن روز گ)

،

بیسابقه بود.
اما با شتوع پاتکهای دشمن ،نیتوهای اا مقدم عملیات که گتوهی از پاسداران هویزه،
حمیدیه و اهواز و گتوهی از دانشجویان پیتو اا امام را تشکیل میدادند در محاصته گتفتار
شدند و تعدادی از آنان از گمله سید حسین علمالهدی فتمانده سپاه هویزه به شهادت رسیدند .در
ای عملیات بیتالمقدس در اردیبهشت  2372م)طقه هویزه آزاد شد و پیکت عزیز این شهدا در
مکانی که امتوزه بهع)وان یادمان شهدای هویزه میزبان زائتین میباشد کشف شد.
یادمان فتحالمبین
در اولین روزهای گ)

 ،دشمن توانست تا پشت روداانه کتاه گلو آمده و در حاشیه کتاه که

مشتف به شهت شوش و گاده اندیمشک اهواز بود مستقت شود .حضور رزم)دگان اسالم در این
گبهه ،با شکلگیتی اا دفاعی و اگتای عملیاتی تحت ع)وان امام مهدی علیهالسالم در سال
 ،2372مقدمه اگتای عملیات فتحالمبین شد .در گتیان این عملیات درگیتی تعدادی از نیتوهای
اسالم -که قصد را)ه به س)گتهای دشمن در شیارهای المهدی ،شیخی و شلیکا را داشت)د -با
س)گتهای کمین دشمن م)جت به شهادت تعدادی از رزم)دگان شد .مزار شهدای گم)ام عملیات
فتحالمبین و س)گتها و شیارهای بهگای مانده از آن روزها بیانگت و یادآور حماسهای است که شیت
متدان الهی در آنجا الن کتدند.
یادمان فکه
این م)طقه در شمال غتب استان اوزستان قتار گتفته است .فکه از شمال به م)طقه چ)انه ،از غتب
به اا متزی و از گ)وب به ت)گه چ ابه و بستان محدود میشود.
م)طقه فکه رملی و ستزمین شنهای روان است .دشمن پا از اشغال این م)طقه 27 ،رده موانع در
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مقابل رزم)دگان اسالم ایجاد کتده بود .در عملیات والفجت مقدماتی رزم)دگان پا از نبتدی
سخت در محاصته دشمن گتفتار آمدند و ت)ها عده کمی از نیتوها موفن به عقبنشی)ی شدند .این
م)طقه مزین به اون شهدای عملیاتهای والفجت مقدماتی ،والفجت یک و ستداران شهیدی چون
شهید حسن باقتی ،شهید مجید بقایی و سید شهیدان اهل قلم سید متتضی آوی)ی و همچ)ین دیگت
شهدای بزرگوار تفحص میباشد.
یادمان تنگه چذابه
ت)گه مهم چ ابه در شمال غتبی شهتستان و در مسیت گادهای که از متز به اتف بستان کشیده شده
بین تپههای رملی و هورالهویزه قتار دارد .دو گاده نظامی در دو سوی آن چ ابه را به فکه در
ااک ایتان و به شهت العماره در ااک عتاق متصل میک)د .دهانه این ت)گه حدود  2/5کیلومتت
میباشد .از اینرو گ)به نظامی بسیار مهم و استتاتژیک است .ت)گه چ ابه یکی از  5معبت اصلی
هجوم ارتش عتاق در ابتدای گ)

به اوزستان بود که در عملیات اتینالقدس با رمز مقدس یا

حسین بن علی (ع در آذر ماه  2372آزاد شد.
یادمان اروندکنار
اروند یکی از بخشهای شبهگزیته آبادان است که در  96کیلومتتی گ)وب شتق آبادان و در
انتهای گاده آبادان -اروندک)ار واقع شده است .این م)طقه شاهد یکی از موفنتتین و بزرگتتین
نبتدهای دوران دفاع مقدس بوده است .در عملیات والفجت  6غواصان ااشکن شبانه با گ شتن از
اروندرود و شکستن اا دشمن موفن به آزادسازی م)طقه فاو شدند .این عملیات توانست ضتبه
مهلکی بت ارتش بع

عتاق وارد نماید.

یادمان پاسگاه زید
این یادمان بهع)وان مزار تعدادی از شهدای گم)ام عملیات رمضان در گاده اهواز اتمشهت (از
ایستگاه حسی)یه به سمت غتب واقع شده است .عتاق توانست در ابتدای گ)

با هجوم از

محورهای م)طقه زید و ایستگاه حسی)یه به گاده اهواز -اتمشهت دستتسی پیدا ک)د .این م)طقه یکی
از محورهای مهم عملیاتهای بزرگی مان)د بیتالمقدس و کتبالی  9و  5به شمار میآید.
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یادمان دوکوهه
پادگان دوکوهه در فاصله  6کیلومتتی شمال شهت اندیمشک و  272کیلومتتی شهت اهواز قتار
دارد .این پادگان در دوران دفاع مقدس در م)طقه گ)وب بهع)وان مهمتتین پایگاه آمادهسازی
رزم)دگان اسالم به شمار میرفت .دوکوهه ،عقبه عملیات فتحالمبین بود و در اول دوران دفاع
مقدس میزبان نیتوهای بسیاری از لشکتهای متفاوت و باالاص لشکت حضتت رسول (ص از
تهتان بود .این مکان محل استقتار ستداران شهیدی چون حا احمد متوسلیان ،ابتاهیم همت ،رضا
چتاغی ،عباس کتیمی ،دستواره ،محسن وزوایی ،سعید مهتدی و سعید سلیمانی و بسیاری از
رزم)دگان اسالم بود.
یادمان پادگان گلف امنتظران شهادت
ستاد عملیات گ)وب یا پایگاه م)تظتان شهادت در اهواز ،در دوران دفاع مقدس بهع)وان متکز
فتماندهی گ)
تشکیل اتاق گ)

 ،محورهای عملیاتی اوزستان را اداره میکتد .این ستاد در سال  2353فعال شد.
و فعال شدن ااالعات و عملیات ،اعزام نیتو و حضور مسئولین نظام از

مشخصههای اصلی پادگان م)تظتان شهادت (گلف به شمار میآید .گلف تا پایان گ)
پایگاه فتماندهی و هدایت گ)

بهع)وان

مورد استفاده قتار میگتفت.

یادمان مسجد جامع خرمشهر
مسجد گامع اتمشهت که سمبل مقاومت اتمشهت ش)ااته میشود در اول  29روز مقاومت ،متکز
فتماندهی و ستاد نیتوهای متدمی بود .همه هماه)گیها از گمله تبادل اابار ،تجهیز ،تسلیح و
آموزش رزم)دگان ،مداوای اورژانسی مجتوحین و نگهداری موقت شهدا ،در مسجد گامع
صورت میپ یتفت .در عین حال سایت مساگد و حسی)یههای شهت نیز پایگاههای فتعی بودند که از
مسجد گامع هدایت میشدند .مسجد گامع بهزعم آنکه از آغاز گ)

در زیت آتش مسثت دشمن

قتار داشت و از  53/2/29چ)دین بار در آستانه سقوب قتار گتفت اما تا آاتین روز ،مقاوم باقی
ماند .حتی این مسجد پا از سقوب پل اتمشهت که ت)ها راه ارتباای به اتمشهت به حساب میآمد
بهع)وان ت)ها میمن و پ)اهگاه نیتوهایی بود که ه)وز در شهت باقی مانده بودند .این مسجد در سوم
اتداد  2372شاهد اشک شوق و شادی توأم با سجده شکت رزم)دگان اسالم بود .آن روزی که
امام فتمود اتمشهت را ادا آزاد کتد.
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اعتقادات
الزمه ش)اات و بترسی اعتقادات در مع)ویت این است که انسان به وگود عاالمی فتاتات از مااده و
ستچشمه که مع)ویت ،باور ،اعتقاد و ایمان داشته باشد.
به همین م)ظور ما در ادامه به موضوعات اداباوری ،ایمان به غیب و آاتتگتایای باهع)وان
مسلفههای اعتقادی پتدااته شده است.
خداباوری
اصل مشتتک میان همه شتیعتهای آسمانی ،اعتقاد به وگود اداست .قتآن کتیم وگاود اادا را
روشن و بینیاز از دلیل دانسته و هتگونه شک و تتدید در این باره را بت نمایتاباد« .افای اهلل شاک
فاات السماوات واالرض» (اباتاهیم 22:کسای کاه نگاتش توحیادی را بااور ک)اد ،اراده و مشایت
اداوند را در همهگا حاضت دیده و ورای هت پدیدهای اثتی از االقیت اداوند را میبی)د .او ایمان
دارد که گهان با همه گستتدگی و عظمتش با همه رنگارنگی و ت)وعش تبلور حاکمیت یاک اراده
واحد است و همه تحوالت و دگتگونیها از مبدأ ثابت و یکتایی ستچشمه میگیتد؛ یع)ی الحاول
وال قوه اال باهلل (آاوندی و همکاران. 23:2363 ،
میتوان متز مع)ویت و عدم آن را ایمان و باور به ادای یگاناه و عادم آن دانسات .گات چاه
اایتاً تحت تیثیت گتایشهای سکوالریستی تالشهایی صورت گتفته است تا مع)ویت بدون اعتقاد
باه اادای ماتاعاال ماطاتح و تاتویا ،شاود .روشان اسات کاه ااااالق باادون اعااتقاد باه اادای
ماتاعاال و روز واپاسایان محدوده بسیار ت)گی را در بت میگیتد و پشاتوانه علمای و عملای ماتقن و
قابل اعت)ایی به دست نمیدهد .قاتآن کاتیام اصل وگود اادای متعاال را روشانتت از آن معتفای
میک)د که بتوان در آن شک کتد .اادای ماتاعاال ناه تا)ها ستچشمه وگود بلکه ستچشمه مع)اای
عالم نیز است و به همین علت است که مبداء همه تحوالت مادی و مع)وی عالم و تدبیت اماور بشات
در تمام گهات م)حصت به اداوند یکتاست؛ و ت)ها انسان با ایمان و دارای ارتبااب باا اادای متعاال
است که میتواند به مع)ویت حقیقی دست یابد.
ایمان به غیب
نخستین ویژگى پتهیزگاران ایمان به غیب است .غیاب و شاهود دو نقطاه مقابال یکدیگتناد .عاالم
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شهود ،عالم محسوسات و گهان غیب ،ماوراء حا است .چتا که «غیب» در اصل ،به مع)ى چیازى
است که پوشیده و پ)هان است و چون عالم ماوراء محسوسات از حا ما پوشیده است به آن غیب
گفته میشود .مسمن واقعی با اعتقاد راسخ به عالم غیب ،پیوسته ادا را هماتاه ااود مییاباد و ایان
بتتتین ایمان است .اداوند در قتآن میفتمای)د« :و او با شماست هت گا که باشید؛ و ادا به هت چه
میک)ید بی)است»(حدید. 9 :
باور داشتن به عالم غیب از مبانی ایمان و عقیده یک ماسمن اسات و بادون اعتقااد باه غیاب،
ایمان افتاد ناقص و ناتمام است :ال ین یوم)ون بالغیب و یقیمون الصاله و مما رزق)اهم ی)فقون (بقته:
 . 3با تجسم علم بیپایان اداوند ،انسان مسمن در مییابد که در تمام زندگی و در همه آنها ،شب
و روز ،در الوت و در آشکار ،در دید و م)ظت اداوناد قاتار دارد (آاونادی و همکااران:2363 ،
. 226
آخرتگرایی
ایمان به معاد و آاتتگتایی از اصول مسلم ادیان الهی است و هت کسی آن را باور نداشته باشد از
زمته موحدان اار شده است .معاد به مع)ی محل یا زمان بازگشات اسات و باه هماین م)ظاور در
اصطالح فلسفه و کالم ،بتای عالم آاتت به کار میرود .چون انسان دوباره به زندگی بازگشاته و
پا از متگ زنده میشود و پا از رسیدگی به حساب او زندگی دوبارهای را در بهشت یا دوزخ
شتوع میک)د (سجادی. 272 :9 ،
در نظام هدفم)د آفتی)ش ،هیچ آفتیدهای بدون هدف و ارتباب باا پدیادههای دیگات آفتیاده
نشده است؛ ب)ابتاین ،آاتت که فتگام هستی است با دنیا که متحلهای از هساتی اسات نمایتواناد
بیارتباب باشد .از دیدگاه قتآن ،هتکا به دنیا میآید بایتتدیاد بایاد باه دنیاای ابادی بپیونادد و
پاداش و کیفت اعمال اوب و بد اود را ببی)د :فمن یعمل م قال ذره ایتا یته و من یعمل م قال ذره
شتا یته (زلزال( 6-6:آاوندی و همکاران. 326:2363 ،
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
بایستی در متن حیات دنیا ابقه سومی شکل بگیتد که نه سلطهگت باشد و نه سلطهپ یت .اا ساومی
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که در این میان کشیده شده و نظاام حیاات دنیاا را متزلازل میک)اد ،هماان ااا مجاهادان اسات.
مجاهدان راه حن بتای عبور موفن از حیات دنیا باید تتسها را با شهامت گایگزین کتده و شهوات
را سامان داده و مهار سازند .همچ)ین دانشی بت مب)ای ایمان ،عمال صاالح و در راساتای عبودیات و
ب)دگی تولید نموده و از همه مهمتت ،مع)ویت و عتفانی با شااصهای عزتم)دی و آزادگی ،افازون
بت آرامش بخشی و شادیآفتی)ی ،ارائه ده)اد .نجاات مع)ویات از دام سالطه گاتان ،در چاارچوب
مبانی ،اهداف و ارزشهای انقالب اسالمی میست و ضتوری است .سا)تهای مع)اوی دیگات ،نظیات
عتفان مسیحی ،بودیسم ،ه)دوئیسم و غیته ،ت)ها به تحکیم شالودههای سلطه و تداوم ستم در ساطح
کالن حیات گهانی کمک میک)د .در آیین و اندیشه

امام امی)ی(ره

عتفانی معتفی شده اسات کاه

گامع شااصهای باال بوده و پویایی ،گ ابیت ،تحاولآفتی)ی و تمادن ساازی را در پای دارد .ایان
دقیقاً همان چیزی است که انسان روزگار ما تشا)هی آن اسات .بات ایان اسااس ،ارائاه یاک عتفاان
کارآمد در گامعة اسالمی ایتان بسیار ضتوری است .عتفانی که بتواند بهتدری ،گانهای متدمان را
بهسوی این گاری زالل متوگه سااته و آنان را از گوارای آن سیتاب ک)د (مطهتی. 76:2367 ،

مدل مفهومی پژوهش
مقبته شهداء
یادمان شهداء

یادواره شهداء

بعد اعتقادی مع)ویت

وصیت نامه شهداء
نوع مطالعه
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربتدی بوده که به روش تحقین توصیفی – تحلیلی
با رویکتد تحلیل عاملی بهصورت پیمایشی انجام شده است.
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محیط پژوهش
بهشت زهتا (س  ،یادمان شهدای گم)ام دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع  ،یادمان
شهدای گم)ام بوستان نه،البالغه و یادمان شهدای گم)ام کوهسار در شهت تهتان.

روش گردآوری دادهها
با استفاده از ابزار پتسش)امه ،مصاحبه و اس)اد شهدا ،همچون وصیتنامهها ،اااتات و روش
کتابخانهای ،دادههای این پژوهش گتدآوری شده است.
جامعه مورد مطالعه
افتاد متاگعه ک))ده به بهشت زهتا (س  ،یادمان شهدای گم)ام دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری
امام حسین (ع  ،یادمان شهدای گم)ام بوستان نه،البالغه و یادمان شهدای گم)ام کوهسار شهت
تهتان.
روش نمونهگیری
بهصورت تصادفی ساده از کلیه افتاد متاگعه ک))ده به بهشت زهتا (س  ،یادمان شهدای گم)ام
دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع  ،یادمان شهدای گم)ام بوستان نه،البالغه و
یادمان شهدای گم)ام کوهسار انتخاب شدهاند.
تعیین حجم نمونه
حجم نمونه موردنیاز در روش تحلیل عاملی بتای هت متغیت  5تا  25نمونه توصیه شده است.
تعیین حداقل حجم نمونه الزم بتای گتدآوری دادههای متبوب به مدل یابی معادالت سااتاری
بسیار با اهمیت است .با وگود آنکه در مورد حجم نمونه الزم بتای تحلیل عاملی و مدلهای
سااتاری توافن کلی وگود ندارد اما بهزعم بسیاری از پژوهشگتان حداقل حجم نمونه الزم 222
میباشد .کالین نیز معتقد در تحلیل عاملی اکتشافی بتای هت متغیت  22یا  22نمونه الزم است اما
حداقل حجم نمونه  222قابل دفاع است.
ب)ابتاین با است)اد به حجم نمونه مورد نیاز در مدلسازی معادالت سااتاری کواریانا محور ابن
نظت هیت( 2در کتاب معادالت سااتاری در تحقیقات پیمایشی  ،به ازای هت سسال بین  5تا  25نمونه،
1- Hair
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در این پژوهش با توگه به تعداد زیاد سساالت به ازای هت سسال تعداد  7نمونه را در نظت گتفته و به
ازای  37سسال حجم نمونه  227نمونه انتخاب شده است .سپا به میزان حجم نمونه مشخص شده
پتسش)امه به روش نمونهگیتی تصادفی ساده در ااتیار گامعه هدف قتار گتفته است .تعداد 962
پتسش)امه کامل گمعآوری شده است.
جدول  -1تأیید روایی سازه مقیاس به روش تحلی) عاملی تأییدی
شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و ساختاری

ردیف

شااصهای بتازش

شااصها

حد مجاز

تعداد شااص مورد نیاز
بتای تییید مدل

<3

حتماً باید تییید شود

RMSEA

<2/26

حتماً باید تییید شود

PNFI

>2/5

نیازی نیست

GFI

>2/6

حتماً باید تییید شود

AGFI

>2/6

حتماً باید تییید شود

7

NFI

>2/3

6

NNFI

>2/3

CFI

>2/3

3

IFI

>2/3

22

RFI

>2/3

2
2

Chi-Square/df
شااصها

3
9
5

6

شااصهای مطلن

شااصهای تطبیقی

حداقل باید سه تا شااص
تییید شود

در تییید شااصهای بتازش مدل باید پا از تییید شااصها به ستاغ شااصهای مطلن و در
صورت تییید شااصهای مطلن به ستاغ شااصهای تطبیقی رفت در این شااصها حداقل باید
سه شااص آن تییید شود تا مدل از بتازش م)اسبی بتاوردار شود.
اعتبار پایایی ابزار گردآوری دادهها
هماناور که در گدول شماره  2مشاهده میشود ،پایایی پتسش)امهها به کمک ضتیب آلفای
کتونباخ بترسی شد؛ و مقدار آن بتای هت دو پتسش)امه بیشتت از  2/6به دست آمد .این بدان
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مع)است که پتسش)امه از پایایی م)اسبی بتاوردار است.
جدول  -2ضریب پایایی ک) آزمون و خرده مقیاسهای آن
متغیت

مسلفهها

تعداد سساالت

شماره سساالت در پتسش)امه

یادمان شهداء

-

22

22-2

2/663

اعتقاد

 26سسال

22-36

2/662

مقدار کل آلفای مسلفههای متغیت مع)ویت

2/392

اعتقاد

آلفای کتونباخ

جدول  -3پردازش دادهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
متغیتهای مستقل

ردیف

آلفای کتونباخ

متغیت یادمان شهداء

1

2/637
2/637

آلفای کلی متغیت یادمان شهداء
متغیتهای وابسته مع)ویت

آلفای کتونباخ

بعد اعتقادی مع)ویت

2/352

آلفای کلی مجموع هت دو پتسش)امه

2/363

ردیف
1

یافتهها
آمار توصیفی ویژگیهای دموگرافیک اجمعیت شناسی
در این بخش دادههای گمعیت ش)ااتی گمعآوریشده با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل
توصیفی م)اسب مورد بترسی قتار گتفت.
ویژگیهای گمعیت ش)ااتی
پتاک)دگی پاسخ ده)دگان از نظت گ)سیت در گدول و نمودار زیت نشان داده شده است.
جدول  -4تعداد و درصد پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
فتاوانی

درصد

درصد تجمعی

متد

262

73/2

73/2

زن

273

37/6

222/2

گمع کل

993

222/2

ویژگیهای جمعیت شناختی برحسب سن
مطابن ااالعات گدول و نمودار از میان پاسخ ده)دگان  59نفت معادل  22/2درصد زیت  25سال
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سن 237 ،نفت معادل  32/6درصد  25تا  35سال 255 ،نفت معادل  35/2درصد  37تا  95سال 97 ،نفت
معادل  22/9درصد سال و  52نفت معادل  22/6درصد بیشتت از  55سال سن داشت)د.
جدول  -8تعداد و درصد پاسخ دهندگان بر حسب گروههای سنی
گتوههای س)ی

فتاوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتت از  22سال

59

22/2

22/2

 32-22سال

237

32/6

92/3

 92-32سال

255

35/2

66/3

 52-92سال

97

22/9

66/3

باالتت از  52سال

52

22/6

222/2

گمع کل

963

222/2

ویژگیهای جمعیت شناختی بر حسب سطح تحصیالت
مطابن ااالعات گدول و نمودار از میان پاسخ ده)دگان  56نفت معادل  23/2درصد دارای مدرک
زیت دیپلم 225 ،نفت معادل  26/2درصد دارای مدرک دیپلم 269 ،نفت معادل  33/3درصد دارای
مدرک لیسانا 62 ،نفت معادل  27/2درصد دارای مدرک فوق لیسانا و  26نفت معادل 3/9
درصد دارای مدرک دکتتی بودهاند.
جدول  -6تعداد پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیالت
فتاوانی

درصد

درصد تجمعی

سطح تحصیالت
زیت دیپلم

56

23/2

23/2

دیپلم

225

26/2

92/3

لیسانا

269

33/3

62/7

فوق لیسانا

62

27/2

37/7

دکتتی

26

3 /9

222/2

گمع کل

993

222/2

ویژگیهای جمعیت شناختی برحسب نوع شغ)
بت اساس ااالعات گدول و نمودار از میان کل پاسخ ده)دگان  66نفت معادل  23/3درصد دارای
شغل اداری 62 ،نفت معادل  26/3درصد دارای شغل نظامی 92 ،نفت معادل  3/3درصد به دارای
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شغل فته)گی 76 ،نفت معادل  25/3درصد دارای شغل آزاد و در نهایت  275نفت معادل 36/2
درصد دارای شغل مشخصی نبودهاند.
جدول  -7تعداد پاسخ دهندگان بر حسب نوع شغ)
فتاوانی

درصد

درصد تجمعی

اداری

66

23/3

23/3

نظامی

62

26/3

36/2

فته)گی

92

3 /3

96/9

آزاد

76

25/3

72/6

سایت

275

36/2

222

گمع کل

993

222

جدول  -5شاخصهای مناسب بودن برازش مدل اندازهگیری نهایی متغیرهای پژوهش
ردیف

شااصها

2

Chi-Square/df

مقدار استاندارد
<3

مقدار به دست آمده
367÷233 =2/625

2

RMSEA

<2/26

2/262

3

PNFI

>2/5

2/79

9

GFI

>2/6

2/36

5

AGFI

>2/6

2/35

7

NFI

>2/3

2/33

6

NNFI

>2/3

2/33

6

CFI

>2/3

2

3

IFI

>2/3

2

22

RFI

>2/3

2/33

ب)ابتاین فتضیه پژوهش که ابت از تیثیت یادمان شهداء بت ارتقاء بعد اعتقادی مع)ویت در گامعه
میدهد به مقدار  T.Valueکه بتابت با  23/39شده به دلیل ای)که اار از بازه  -2/37و +2/37
است به احتمال  2/33مع)ادار است مقدار ضتیب مسیت آن  2/32شده و این ااالعات نشان میدهد
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که فتضیه پژوهش تییید شده است (ضتیب مسیت شدت تیثیت را پیشبی)ی میک)د .

نمودار  -1مدل اندازهگیری نهایی جنبه اعتقادی در حالت تخمین غیر استاندارد اEstimate

بررسی و آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر یادمانهای شهدا در ارتقاء بعد
اعتقادی در جامعه
فتضیه این پژوهش که ابت از تیثیت یادمان شهداء بت ارتقاء بعد اعتقادی در گامعه میدهد با مقدار
 23/29 T.Valueو مقدار ضتیب مسیت  2/63مورد تییید قتار گتفت .یافتههای پژوهش حاضت
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نشان داد که حضور در یادمانهای شهدا ،شتکت در متاسم یادوارههای شهدا ،مطالعه
وصیتنامههای شهدا ،ارتباب با یادمانهای شهدا بهویژه در شهتهای بزرگ ،اگتای بتنامههای
فته)گی مستمت و مت)وع در یادمانهای شهدا و تتوی ،سبک زندگی اسالمی بتگتفته از فته)
ای ار و شهادت در گامعه ،حاکم کتدن فضای مع)وی در یادمانهای شهدا ،تتوی ،رفتارهای ارزشی
اسالمی مبت)ی بت فته)

ای ار و شهادت در گامعه ،تتوی ،سیته ااالقی شهدا در یادمان شهدا،

توگه به زندگی)امه و وصیتنامههای شهدا و ارتقاء بی)ش و بصیتت افتاد در یادمانهای شهداء
بهاور م بت و مع)یداری م)جت به تقویت مسلفههای اداباوری از قبیل امیدواری به فضل ادا،
احساس نزدیکتت شدن به ادا ،حا ب)دگی بیشتت به ادا ،تقویت مسلفههای ایمان به غیب از قبیل
انا بیشتت با قتآن ،قویتت شدن باورها به امدادهای الهی ،مستحکمتت شدن پیوند قلبی با اهلبیت و
در نهایت م)جت به تقویت مسلفههای آاتتگتایی از قبیل زمان توگه بیشتت به آاتت و روز
قیامت ،افزایش عشن به لقای الهی در گامعه و بهویژه در بین گوانها و احساس شتم نسبت به
گ)اهان انجام شده در گامعه میشود .که همه ای)ها از مسلفههای بعد اعتقادی مع)ویت میباش)د.
ب)ابتاین با توگه به نتای ،پژوهش و ای)که یکی از اهداف بزرگ استکبار گهانی از بین بتدن
هویت دی)ی و ملی کشور ماست و همواره دشمن با گستتش تبلیغات و گ)

نتم در صدد دور

کتدن گوانان از مع)ویت و باورهای دی)ی است .همچ)ین مطالعات انجام شده و تجتبیات گ شته
نشان میدهد که تقویت فته)

ای ار و شهادت و بتنامههای مختلف یادواره ،یادمانهای شهدا و

سایت بتنامههای اینچ)ی)ی نقش به سزایی در بعد اعتقادات م هبی گامعه و به تبع آن در عملکتد
گامعه از گمله رفتارهای اگتماعی -فته)گی و عاافی آنان دارد و یکی از مسثتتتین راهها بتای
ارتقاء مع)ویت در گامعه به ویژه در قشت گوان است .همچ)ین باع

اصالح و اعتالی ااالق در

گامعه میشود .این نتای ،همسو با یافتههای رستمی ،مع)وی پور ،عباسی ،فقیهی ،نورانی نشان داد
که بتنامههای فته)گی و یادمان های شهدا و فته)

ای ار و شهادت ،مع)ویت در گامعه و

آموزههای بعد اعتقادی و مسلفههای آن را تحت تیثیت اود قتار داده و م)جت به تقویت این آموزهها
و مسلفههای آنها در گامعه میشود .همچ)ین با نتای ،مقاله در شده در مجله حصون آذر و دیماه
 ،2363شماره  26با ع)وان تیثیت نقش فته)

ای ار و شهادت بت ارتقای مع)وی بسیجیان همسو

میباشد.
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ب)ابتاین دستگاههای فته)گی و دانشگاهها و متاکز علمی و آموزشی باید بتای تقویت بعد اعتقادی
مع)ویت و انتقال آموزههای دی)ی در یادمانهای شهداء به نسل گوان بتنامهریزی ک))د و بتای
ش)اات نقش مقبتههای شهداء در ارتقاء بعد اعتقادی مع)ویت در قتآن مجید و س)ت پیامبت
بزرگوار مطالعه کامل صورت گیتد.
چتا که آنچه باع

بقای اسالم و نظام اسالمی است فته)

ای ار و شهادت است و این

عاشورا بوده که ما باید به آن توگه ویژهای داشته باشیم .توگه به

فته)

بتگتفته از فته)

فته)

ای ار و شهادت راز بیمه شدن کشور در بتابت دشم)ان است .گامعه امتوز نیازم)د گستتش

فته)

ای ار و شهادت است که در این زمی)ه همه دستاندرکاران وظیفه مهمی را بت عهده دارند.

دوران هشت ساله دفاع مقدس مشعلی است که همیشه فتوزان است و نیازهای فکتی و مع)وی
نسل فعلی و نسلهای بعدی را تیمین میک)د؛ و نیازم)د معتفی رشادتهای رزم)دگان در اول
هشت سال دفاع مقدس به نسل سوم انقالب است .تفاوت دفاع مقدس ما با بقیه گ)

ها در روحیه

مع)ویت و ای ار و فداکاری رزم)دگان بوده است که این روحیه در هیچ گ)گی در دنیا دیده نشده
است .رزم)دگان ما األ تسلیحاتی اود را با مع)ویت پت میکتدند و اگت لطف ادا و ع)ایت ائمه
ااهار (ع نبود ما پیتوز نمیشدیم .اشتیاق و شور رزم)دگان بتای حضور در گبههها وصفناشدنی
بود و مع)ویت آنها باع

تحمل سختتتین و مشکلتتین وضعیتها میشد؛ ب)ابتاین ،میتاث

انقالب ما مع)ویتی بود که در دوران دفاع مقدس گامعه را فتا گتفت.

نتیجهگیری
بت اساس نتای ،مب)ی بت اثبات نقش یادمان های شهداء در ارتقاء مع)ویت و ابعاد آن در گامعه ،اول
اینکه به این نتیجه میرسیم که با توگه با ضتیب تعیین تعدیل شده باالی پژوهش در تییید روابا
مدل مفهومی پژوهش و تیثیت یادمان شهداء بت سه متغیت وابسته بعد اعتقادی ،بعد ااالقی و بعد
رفتاری مع)ویت ادبیات پژوهش به درستی انتخاب شده است ل ا بهم)ظور استفاده از این فضای
مع)وی در پت کتدن اوقات فتاغت گامعه و دوری از بتنامههای غفلت زا و مادیگتا ،باید بکوشیم
با تقویت بتنامههای م هبی در یادمانهای شهداء و تیمین م)ابع مادی و مع)وی آن فضای عمومی
گامعه را آک)ده از مع)ویت و عطت حضور شهداء ک)یم .چتا که فته)
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قدسی اود توانایی ستشاری را در متیثت سااتن نهادهای اگتماعی و سااتارهای سیاسی به انضمام
بافت فته)گی گامعه دارا میباشد .بیشک این فته)

بتتتین اصل بتای کسب رشد اگتماعی

محسوب میشود و شهادت که نتیجه سالمتی روان ،روحیه شجاعت و انتخاب آگاهانه است،
مقاومت و پویایی گامعه را به دنبال دارد .چتا که ریشه در قدرت ،صبت و استقامت و مبارزه با کفت
دارد و این عوامل در مجموع مقاومت گامعه را باال بتده و اگتماع را محتک و پویا میسازد.
با توگه به اثبات نقش یادمان شهداء در ارتقاء مع)ویت در ابعاد اعتقادی ،رفتاری و ااالقی
در بین افتاد گامعه بت اساس نتای ،پژوهش ل ا بهم)ظور تقویت و گستتش این نقش مطابن با نتای،
پژوهش پیش)هادهای کاربتدی زیت ارائه میشود.
 -2ش)اسایی و تتوی ،الگوهای اعتقادی مع)ویت با ایجاد گ)بشهای متدمی و گوان گتا در
یادمانهای شهداء.
چتا ب)یاد مع)ویت نوین در یادمانهای شهداء میتواند با انگیزهسازی و هدایت مخاابان ،اود آنها
را به فعالیّتهای تتویجی در حوزهها و شااههای ااصّ با گتایش به مع)ویت و در قالب  NGOها
و سازمانهای متدم نهاد دعوت ک)د و به شکلگیتی حتکتهای اودگوش ،نظیت گتوههای
ه)تی مع)ویتگتا ،گتوههای ااالق فنآوری ااالعات ،گتوههای ورزش و مع)ویت ،اانوادا
مع)وی و غیته که میکوش)د رویکتد ااالقی و مع)وی را به عتصههای مختلف زندگی تستی
ده)د ،کمک ک)د.
 -2اتاحی و اگتای بتنامهها و نشستهای تولیدک))دا انتژی مع)وی گمعی الگو ده)ده
اعتقادی در یادواره ،مقبته و یادمانهای شهداء
 -3اتاحی و اگتای بتنامههای فته)گی مطابن با سلیقههای مقااع س)ی مختلف کودکی،
نوگوانی و گوانی و میانسالی در مقبته و یادمانهای شهداء
 -9تسهیل ارتبابهای چهته به چهته با شخصیتهای مع)وی با بتگزاری سلسله نشستهای
حلقهای و بح های موضوعی پیتامون یک موضوع ااص تا حصول به نتیجه بت اساس
نظت گمع.
چه بسا که این نشست های دورهمی به ویژه بتای افتاد علمی در یک رشته علمی ااص و بح
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پیتامون یک موضوع علمی ممکن است با همفکتی و بح

و مکاشفه م)جت به یک تولید علمی و

یا کشف یک حقیقت علمی و کشف یک پدیده نوظهور با شود.
 -5تتوی ،فته)

امت به معتوف و نهی از م)کت و نظارت عمومی ،ایجاد حسّاسیت ارزشی

و پتورش روحیة مواگهه با عوامل آسیبزای بهداشت روانی و اسباب تهدید سالمت
مع)وی گامعه از اتین تشکیل تیمهای گستتده کارآمد و آموزش دیده امت به معتوف و
نهی از م)کت در بین متدم ،به ویژه گوانان در یادمانهای شهداء.
 -7آسیبش)اسی فته)گی مع)ویت در گامعه در عتصه رفتار و باورهای مع)وی و ارائه
راهکارهای علمی به م)ظور رفع این آسیب با حضور در بتنامهها ،یادوارهها و
یادمانهای شهداء.
 -6ش)اسایی ستگتمیهای غفلت زا در گامعه و بتنامهریزی بتای بتنامههای گایگزی)ی
معتفتی و مع)وی در یادمانهای شهداء به ویژه بتای نسل گوان و نوگوان.
 -6توگّه بیشتت مادّی و مع)وی به متاکز یادمانهای شهداء و تیمین بودگة م)اسب فعالیّت-
های فته)گی و ایجاد سااتار کارآمد تتبیتی -مع)وی.
 -3اگتای بتنامهها و کارگاههای فته)گی و مع)وی در یادمانهای شهداء و تجلیل از
شخصیتهای ااالقی و مع)وی در هت مجموعه کاری یا ص)فی که در یادمانهای شهداء
حضور و در بتنامههای آن همکاری مینمای)د و معتّفی افتاد نمونه با ذکت شااصههای
بتتتی آنان.
 -22بهتهگیتی از مقبولیت و محبوبیت شخصیتهای ااالقی ،مع)وی در یادمانهای شهدا
و بتنامههای یادواره شهداء و نقش فتاوان آنها در گستتش فته)

مع)وی.

 -22گ ب ه)تم)دان و ورزشکاران محبوب به بتنامههای مع)وی و گ ب حضور آنها در
یادمان شهدا و بتنامههای شهداء و ااالعرسانی م)اسب به گوانان در اصوص گلوههای
حیات ااالقی و مع)وی ه)تم)دان و ورزشکاران محبوب و متعهد.
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 -22استفاده از افتاد با روحیات انقالبی و شهادتالبی و مهیا کتدن امکانات رفاهی بتای
آنها در نزدیکتتین مکان به یادمانها به م)ظور استفاده از حداک ت وقت شان گهت
ارتقاء کمی و کیفی بتنامههای معتفتی و مع)وی یادمانها.
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