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Abstract
"Social asset" as one of the most important implications in the new sociology
schools is considered as one of the key factors in achieving social goals. The present
paper intends to investigate the influence of continuation of the Islamic Revolution
by identifying the quantitative and qualitative elements of social asset during the
sacred defense. Hence, the main subject of this paper is "how the social and spiritual
asset is functioning during the sacred defense". The main hypothesis is that the
sacred defense has been based on the culture of Ashura of Islam by generating high
social and spiritual asset has caused the resistance and uplift of the Islamic society of
Iran against all powers of the world. The method used in this research is
"descriptive-historical and analytical'. This paper has also tried to extract the texts
through the method of documentary research while studying texts and works related
to the period of the sacred defense using the document research technique and
analyzing instances of following the culture of Ashora of Hosseini (AS) and
concepts related to social components. In this research, structural, cognitive and
communicational components of social capital have been identified and investigated
during the period of the sacred defense separately. In this regard, the model of the
most important examples of the asset of society as to produce, enrich and strengthen
the social asset, as it is in Islam, and that these resources have been created
resistance and victory during the time of imposed war. It seems that the revival and
development of the Islamic Revolution, as well as the awakening of the Muslim
nations of the world, are not possible in the pass of fighting against enemies without
observing the model.
Keywords: Sacred Defense, Structural, Cognitive
components of Social Capital, Culture of Ashora.
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چکیده
«ستمایه اگتماعی» بهع)وان یکی از مفاهیم کاربتدی و عمده در مکاتب گامعهش)اسی گدید؛ از عوامال اساسای نیال باه
اهداف اگتماعی نیز محسوب میشود .نوشتار پیش رو قصد دارد تا با مشاخص نماودن ع)اصات کمای و کیفای ساتمایه
اگتماعی در دوران دفاع مقدس ،به بترسی و تیثیت آن بت تداوم انقالب اسالمی ایتان بپتدازد .از ایانرو موضاوع عماده
این نوشتار چگونگی کارکتد ستمایه اگتماعی و مع)وی در دوران دفاع مقدس میباشد .فتض اصلی بت ایان اسات کاه
دفاع مقدس به تیسی از فته)

عاشورایی اسالم به تولید ساتمایه اگتمااعی و مع)اوی بااالیی پتدااتاه و بادین تتتیاب

موگبات مقاومت و بال)دگی گامعه اسالمی ایتان در بتابت تمام قدرتهای استکباری گهان را فتاهم نموده اسات .روش
به کار گتفته شده در این تحقین «توصیفی -تاریخی و تحلیلی» است؛ همچ)ین این نوشتار کوشیده اسات تاا باه کماک
روش تحقین اس)ادی ،ضمن مطالعه متون و آثار متبوب به دوران دفاع مقدس ،با اساتفاده از تک)یاک «سا)د پژوهای» باه
استختا و تحلیل مصادین پیتوی از فته)

عاشورای حسی)ی (ع و مفاهیم ماتتبال باا ساتمایه اگتمااعی و مسلفاههای

آن ،بپتدازد .در این تحقین مسلفههای سااتاری ،ش)ااتی و ارتباای ستمایه اگتماعی در زماان دفااع مقادس بهصاورت
گداگانه؛ ش)اسایی و مورد بترسی قتار گتفته اسات .در هماین راساتا مادلی از مهمتاتین مصاادین ساتمایه اگتمااعی و
مع)وی دفاع مقدس نیز ارائه شده است .محققان در پایان به این نتیجه رسیدهاند که دوران االیی دفاع مقدس ،با پیتوی
از مکتب حسی)ی (ع به تولید ،غ)ا بخشایدن و تقویات ساتمایه اگتمااعی –آن چ)اان کاه در اساالم موگاود میباشاد-
پتدااته و این ستمایهها موگب مقاومت و پیتوزی در زمان گ)

تحمیلی شده اسات .باه نظات میرساد احیاا و توساعه

انقالب اسالمی و همچ)ین بیداری ملل مسلمان دنیا در مسیت مبارزه با دشم)ان ،بادون رعایات مادل ما کور امکانپا یت
نمیباشد.
کلیدواژهها :دفاع مقدس ،مسلفههای سااتاری ،ش)ااتی و ارتباای ستمایه اگتماعی ،فته)

 -2دکتتی گامعه ش)اسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان.
 -3پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
 -2مدرس و پژوهشگت.
 -9مدرس و پژوهشگت.

عاشورا.
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مقدمه و بیان مسئله:
انقالب اسالمی ایتان باه رهباتی حضاتت اماام امی)ای (ره  ،توانسات یاارانی وفاادار و معتقاد باه
ارزشهای واالی حماسه حسی)ی (ع تتبیت نماید .تا بدان گا که با تیسای باه اهاداف سیدالشاهدا،
احیا این نهضت بزرگ در قتن معاصت میست شد؛ پا از پیتوزی انقاالب ،تجااوز عاتاق باه اااک
گمهوری اسالمی ایتان-که بتای ساقوب ایان انقاالب حسای)ی (ع بات ملات ماا تحمیال گتدیاد-
بهع)وان عاملی تیثیتگ ار ،بت تمام گ)بههای زندگی فته)گی ،سیاسی ،اگتماعی ،اقتصادی و م هبی
گامعهی ما و همچ)ین گامعه گهانی اثت گ اشت .تجتبیات یک گ)

 ،به ع)وان میتاثای بازرگ و

ملی با گوهت نظامی و ستمایه عظیمی بتای آن ملت به شمار میآید که میتواند گامعه را در مقابل
تهدیدات آی)ده و همچ)ین تدوام بقاء ،استقالل و ام)یت اود بیمه نماید .هتگونه بیتوگهی به ایان
میتاث عظیم و به این ستمایه ارزشم)د در حقیقت بیتوگهی به ثمته اون و ای ار و فداکاری یاک
ملت و یک نسل است( .حسی)ی و نیکتو 923:2263 ،مقاومت تحسینبتانگیز گواناان بتوم)اد ایان
ستزمین در بتابت استکبار گهانی ،صح)ههای بیبدیل و بینظیتی از شهادت و ای ار را الن کتد که
اگت به ضبال و ثبت و تفسیت و توزیع آن اهتمام نورزیم ،به فته)

و تاریخ متدم ایان ماتز و باوم،

گفایی گبتانناپ یت روا داشتهایم .الن این آثار اعجابآور و حیاتتانگیاز کاه ابان فتماایش آن
مقتدای سفت کتده ،بهگز در بتهه ای کوتاه از صدر اسالم همان)د ندارد ،حجت را بات همگاان تماام
کتده است( .الریجانی 235:2266 ،کارش)اسان و صاحبنظتان معتقدند که دفاع مقدس «پدیدهای
ک یتاالضالع» است .اما بتاستی مگات در ایان گ)ا

چاه نهفتاه اسات کاه بایاد آن را از م)ظتهاای

گوناگون و بت مب)ای فتضایهها و روشهاای متعادد نگتیسات؟ چاتا تاریخنگااران ،گامعهش)اساان،
اقتصاددانان ،روان ش)اساان ،سیاساتمداران و ...باه بترسای گ)ا

تحمیلای میپتدازناد؟ در نهایات

اینکه هزاران سسال دیگت در ارتباب با دفاع مقدس وگود دارد که نیاز باه پاژوهش گ)ا

هشات

ساله را الب میک)د .از اینرو بایسته است تا این موضوع ،با گساتتدگی ماورد مطالعاه و پاژوهش
قتار گتفته تا ضمن توگه به میهنپتستی و تقویت حا هویت گمعای ،ریشاهها و علال آن نمایاان
شود .با توگه به گ)بههای متعدد دوران دفاع مقادس ،بترسای ابعااد ساتمایه اگتمااعی و مع)اوی از
دیدگاه تاریخی -گامعه ش)ااتی آن دوران ماندگار ،مهمتتین هدف مقاله پیشرو است.
«ستمایه اگتماعی» بهع)وان یکی از کلیدیتتین مفاهیم علوم اگتماعی و تشکیلده)ده یکی از
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ب)یان هاای فته)گای گواماع ناوین در ک)اار ع)اصااتی مان)اد عقالنیات و حاکمیات قاانون ،در میااان
اندیشم)دان علوم اگتماعی ،گایگاه ویژهای به اود ااتصاص داده اسات .باه بیاان دیگات« ،ساتمایه
اگتماعی» بهع)وان گوهت و ب)یان گامعه نوین ،از اتین فتای)د ایجاد ارتبااب و اعتمااد در شابکههای
ارتباای ،مانع از ذرّه ای شدن گامعه ،از اودبیگانگی و رشد فزای)ده انحتافات اگتماعی گتدیاده و
از اتین ایجاد ارتباب در میان افتاد ،ک)شهای گمعی را تسهیل میک)د( .فصیحی 2:2267 ،با ایان
توصاایف هماااناور کااه مااا شااهدا و بس ایجیان دوران دفاااع مقاادس را پی اتوان واقع ای حضااتت
سیدالشهداء(ع دانسته و اعتقاد باه "بیماه شادن اساالم توساال ااون مطهات سیدالشاهداء" داریام،
معتقدیم که آن ستارگان راه حن و حقیقت نیز راه آن حضتت را اداماه داد و اساالم را زناده نگاه
داشتهاند؛ اما سسال اساسی ای)جاست که مهمتتین مصاادین ساتمایههای اگتمااعی و مع)اوی ایشاان
کدام)د که باع

الن اینچ)ین افتخارات و حماسههای گاودانی شده است؟

ضرورت و اهمیت پژوهش
دغدغه محقن ،مهمتتین عاملی است که او را به حل مسئلهای موردنظت میکشااند .از آنجاا کاه
ستمایه اگتماعی و مع)وی معیاری قوی بتای س)جش قادرت ناتم دیاتوز و اماتوز گامعاه تلقای
میشود ،محقن کوشیده است تا این موضوع را از دوران گ)ا

تحمیلای ماورد ک)کااش قاتار

دهد.
بدون شک ستمایه اگتماعی و قدرت نتم در واقعیتتین و نابتتین شکل آن ،در صح)ه-
های پیتوزی انقالب اسالمی ایتان تجلی پیدا کتده است .پیتوزی انقالب اسالمی و پایداری ملت
ایتان در هشت سال دفاع مقدس ،متهون ش)اات کامل اماام امی)ای (ره از تایثیتات مهام ایان
مسلفه تیثیتگ ار بوده که توانسته است با حسن استفاده از این ستمایه عظیم ،بت قدرت سخت نظام
حاکم غلبه نماید .همچ)ین از آنجا که داشتن باالتتین مقبولیت نظام ارزشی میان اعضای گامعه از
دیگت مسلفههای اساسی شکلگیتی قدرت نتم است .لزوم توگه به ستمایههای اگتماعی ضاتورتی
دو صد چ)دان پیدا مینماید .این در حالی است که به این ستمایههای اگتماعی در ایتان باا داشاتن
باالتتین ت)وع و پتاک)دگی گغتافیایی قومی و قبیلاهای ،در سا)د چشامانداز  2929و بتناماههای
توسعه پ) ،ساله کشور توگه ویژهای شده است (قدسی . 226:2232،از سوی دیگت ،لزوم بترسای
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ابعاد ستمایه اگتمااعی و مع)اوی دفااع مقادس ،میتواناد در ایجااد قادرت و کساب عازت و
استقالل کشور در بتابت زیادهاواهیهای نظام استکبار گهانی و در نتیجه تشکیل تمدن بازرگ
اسالمی نقش بسزایی ایفا نماید.

هدف اصلی:
ش)اسایی ع)اصت ستمایه اگتماعی و مع)وی مسثت بت موفقیتهای شگفتآور دوران دفاع مقدس

سؤال اساسی تحقیق
ع)اصت ستمایه اگتماعی و مع)وی مسثت بت موفقیتهای دفاع مقدس کدام)د؟

تعاریف واژهها و اصطالحات
دوران طالیی دفاع مقدس
گ)

صتفاً «تحمیل» وضعیتی بود که رژیم عتاق بت گمهوری اسالمی ایاتان تحمیال نماود .ایاتان

انقالبی نه ت)ها آمادگی الزم بتای شتوع و ورود به گ)

را داشت بلکه این مسیله نیز با هویت ملی

ایتان در تعارض بود .این در حالی است که مبانی دی)ی نظام گمهوری اسالمی ضمن تیکید قاعده
گهاد آن را صتفاً بت مب)ای دفاع پ یتفته و در قالب بح
«دفاع مقدس» بتای گ)

«گهااد دفااعی» مطاتح ماینمایاد .ع)اوان

تحمیلی نیز دقیقاً بت همین مب)ا انتخاب گتدیده است .از اینرو هات گوناه

تهاگم بتای نفا «تهاگم» محکوم میباشد( .ولی پور229:2266 ،
دین
«دین» مفهومی است که به ااات بتاوردار بودن از ع)اصات فکاتی ،رفتااری ،عااافی و اگتمااعی،
ه)وز بسیاری از متفکتان و اندیشم)دان به یک تعتیاف واحاد و قابال قباولی از آن دسات نیافتاه و
همیشه محققان این عتصه با یکدیگت ااتالف داشتهاند .در هت حاال ،مقصاود ماا از دیان در ای)جاا
اسالم بهع)وان مجموعهای از باورها ،عقاید ،ارزشها و قوانین اگتماعی ،عباادی و معاامالتی اسات
که از اتین وحی و نبوّت به بشت رسیده است( .فصیحی5:2267 ،
تاریخچه و تعاریف سرمایه اجتماعی
مفهوم ستمایهی اگتماعی مان)د دیگت مفاهیم گامعهش)ااتی ،مفهومی نسابتاً گدیادی اسات کاه در

245

سرمایههای اجتماعی و معنوی دفاع مقدس

ادبیات گامعهش)اسان نخستین ،بهصورت صتیح و روشن بدان پتدااته نشده است .اماا باا توگاه باه
کاربتدها ،مقاصد و تعاریف مختتعان این مفهوم ،میتوان پیشی)هی این مفهوم را بهاور ضام)ی در
آراء اندیشم)دان کالسیک گامعهش)اسی ،در ارتباب انسانها با همدیگت ردیابی نماود (ر.ک :فیلاد،
22:2267؛ پورتا 227:2269 ،؛ اتاحان این مفهوم بت عوامل قوامده)دهی رواباال متقابال انساانی،
نام ستمایهی اگتماعی نهادهاند( .اصغتی32:2232،
درباره سابقه بهکارگیتی مفهوم ستمایه اگتماعی ،استون و همکاران ( 22:2332معتقدند کاه
بتای اولین بار گور هوم)ز در کتاب «گتوه انسانی» در سال  2352میالدی باتای اولاین باار آن را
به کار گتفت .در صورتی که شارعپور ( ،2262ص  733بت این بااور اسات کاه ه)ایفن کاه یاک
اصالحگت اگتماعی بود؛ بتای اولین بار در سال  2327میالدی این مفهوم را معتفی کاتد .از ساویی
دیگت پوت)ام ( ،2335ص  22معتقد اسات کاه " گاین گااکوبز اولاین اندیشام)دی اسات کاه واژه
ستمایه اگتماعی را در مع)ای اایتش در کتاب «متگ و زنادگی شاهتهای بازرگ آمتیکاایی» در
سال  2372بهکار بتد".صتف نظت از ای)که واضع این مفهوم چه کسی بوده است ،افتادی در فتاگیت
شدن آن در سالهای اایت نقش داشتهاند؛ گیمز کلمن ،پیت بوردیو ،رابتت پوت)ام ،یورام بن پورات،
گلن لوری و ریچارد بتت از گمله این افتاد میباش)د .در این میان اما نظاتات بوردیاو و کلمان ،از
مسثتتتین آنها در این زمی)ه میباشد (حقیقتیان. 25:2265 ،
گیمز گاکوب در کتاب متگ و زندگی شهتهای بزرگ آمتیکاایی ،ساتمایهی اگتمااعی را
شبکههای اگتماعی فشتدهای میداند که در محدودههای قدیمی شهتی در ارتباب با حفظ نظافت،
عدم وگود گتم و گ)ایت ایابانی و دیگت تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زنادگی در مقایساه باا
عوامل نهادهای رسمی مان)د نیتوی حفاظتی پلایا و نیاتوی انتظاامی ،مساسولیت بیشاتتی از ااود
نشان میده)د (فیلد. 65:3222 ،
پیت بوردیو گامعهش)اس فتانسوی نیز نظتیهی بساال یافتاهای از ساتمایهی اگتمااعی را مطاتح
نموده و مورد ارزیابی قتار میدهد .از دیدگاه بوردیو ،ستمایه همزمان هم متباوب باه علام اقتصااد
است و هم مجموعهای از روابال مبت)ی بت قدرت که قلمتوهاا و تعاامالت اگتمااعی مختلفای را باه
وگود آورده و معموالً نامتتبال با علم اقتصاد تصور میشود (بوردیو. 296:2269 ،
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بوردیو ستمایه اگتمااعی را بهم اباه یکای از اناواع ساتمایه در ک)اار ساتمایه اقتصاادی ،فته)گای و
نمادین ،چ)ین تعتیف مینماید« :ستمایه اگتماعی ،گمع م)ابع واقعی و بالقوّهای است کاه از شابکه
بادوام از روابال کمابیش نهادی)ه شده آش)ایی و ش)اات متقابل حاصل میشاود؛ شابکهای کاه هات
یک از اعضا ،اود را از پشاتیبانی ساتمایه اگتمااعی بتااوردار میک)اد و آناان را مساتحن اعتباار
میسازد» (فصیحی. 75:2267 ،
م)ظور از ستمایه اگتماعی ،میزان ستمایه و م)ابعی است که افتاد و گتوهها از اتین پیوندهای
مستقیم و غیتمستقیم با یکدیگت (و نوع این ارتبااات میتوان)د به دست آورند (چلبی. 56:2256 ،
با توگه به تعاریف فوق میتوان گفت که هتیک از آنها به گ)بهای از ستمایه اگتماعی اشاره
میک)د .ستمایه اگتماعی بهع)وان م)بعی بتای تسهیل روابال میان افتاد تلقی میشود .این م)بع شامل
نهادها ،ه)جارها ،اعتماد ،آگاهی و بسیاری ماوارد دیگات اسات کاه ضامن حاکمیات بات رواباال و
تعامالت میان افتاد می تواند پیامدها و نتای ،مختلفی بت عملکتد آنها و گوامع داشته باشد .به عبارت
دیگت «ستمایه اگتماعی ،پتانسیل نهفته در روابال بین افتاد یک گامعه است که باع

و سبب ماسثت

اگتای امورات آن گامعه میگتدد» و االصهی همان موقعیتها و روابال موگود در گتوهب)ادیها
و شبکههای اگتماعی است (قتقانی. 66:2232 ،

تحقیقات پیشین:
-

کسانی ( 2263در تحقیقی به بترسی عوامل مسثت بت شکلگیتی ستمایه اگتماعی در بین
گوانان  26-33ساله شهت ایاالم ،پتدااتاه اسات .ایان تحقیان ،پیمایشای باوده و از ابازار
پتسش)امه استفاده نموده است .گامعه آماری ،گوانان  26-33ساله شهت ایاالم و گمعیات
نمونه  922نفتاست .روش انتخاب نموناه ،اوشاهای چ)دمتحلاهای اسات .یافتاههای باه
دست آمده در این نشان داده است کاه متغیتهاای مساتقل بجاز تحصایالت و اشاتغال باا
ستمایه اگتماعی رابطه مع)اداری دارند .در مجموع در این مقاله هفت فتضیه مورد تیییاد
قتار گتفته و دو فتضیه رد شده است.

-

ادری و همکاران ( 2232نیز در مقالهای به مطالعه عوامل مسثت بت شاکلگیتی ساتمایه
اگتماعی در بین زنان شهتی (مطالعه ماوردی :م)طقاه  2تهاتان پتدااتاه اسات .در ایان
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تحقین از نظتیات اوفه ،اش و پات)اام اساتفاده شاده اسات .روش تحقیان مطالعاه ما کور
پیمایشی بوده و دادهها با اساتفاده از پتسشا)امه باه روش نموناهگیتی چ)اد متحلاهای باه
دست آمده است .گامعه آماری سااک)ان ناواحی م)طقاه  2تهاتان هسات)د کاه باا فتماول
کوکتان تعداد  273نفت انتخاب شده و با حا ف پتسشا)امه بیپاساخ باه 252نفات رسایده
است .در این پژوهش ،ستمایه اگتماعی از  2متغیات آگااهی باه اماور عماومی ،اعتمااد و
مشارکت رسمی و غیت رسمی تشکیل شده اسات؛ ایان تحقیان از آزمونهاای پیتساون،
ک)دال  ،bاسپیتمن ،کای اسکوئت ،وی کتامت ،رگتسایون گهات تبیاین و تحلیال رواباال
بهته بتده است .نتای ،پژوهش نشان ده)ده آن است که تحصیالت بیشتتین همبستگی را
با ع)صت آگاهی و سپا به تتتیب با ع)اصت مشارکت و اعتماد داشته و همچ)این درآماد
نیز بیشتتین همبساتگی را باا مشاارکت و ساپا باا آگااهی و اماور اعتمااد دارد« .سان»
بیشتتین همبستگی را با اعتماد ،مشارکت و آگاهی دارد (قتقانی. 2232 ،
-

ناان پور و فیتوزآبادی ( 2265در تحقیقی با ع)وان «شکلگیتی ستمایه اگتماعی و فتا
تحلیل عوامل مسثت بت آن» به بترسی مفهوم و نظتیاههاای شاکلگیتی ساتمایه اگتمااعی
پتدااته و باا روش فاتا تحلیال ،تعادادی از پژوهشهاای انجاام شاده در ماورد ساتمایه
اگتماعی در ایتان را بترسی نموده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهاد متغیتهاای
سن ،تحصیالت ،تیهل ،شاغل بودن و درآمد به گز با ع)صت اعتماد با سایت ع)اصت ستمایه
اگتماااعی اعاام از آگاااهی و توگااه بااه امااور عمااومی ،اعتماااد ،مشااارکتهای رساامی و
غیترسمی ارتباب مستقیم دارد .این پژوهش همچ)ین به این نتیجه رسیده است که ماتدان
در آگاهی و توگه به امور عمومی و همچ)ین مشارکت رسمی نقاش بیشاتتی نسابت باه
زنان دارند و مشارکت غیترسمی زنان بیشتت بوده و در میزان اعتمااد تفااوتی میاان زن و
متد دیده نمیشود.

-

حسنپور درودگت ( 2232در تحقیقی باا ع)اوان «مطالعاه ساتمایه اگتمااعی در محاالت
تهتان  :یک تحلیل چ)د سطحی با توگه به کمبود مطالعات در زمی)ه بترسی عوامل مسثت
بت ساتمایه اگتمااعی افاتاد» باه بترسای ایان عوامال در ساه ساطح فاتدی ،ااانوادگی و
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محلهای ،پتدااته است .گامعه آماری مورد بترسی در ایان مطالعاه  952نفات از سااک)ان
 75-25ساله محالت تهاتان میباشا)د .محاالت بات اسااس ساه شااصاه میازان سااک)ین
مهاگت ،وضعیت اقتصادی و سواد زناان باه ساه دساته محاالت مسااعد ،کمتات مسااعد و
نامساعد تقسیم شدهاند .با توگه به سااتار سلسله متاتبی دادهها بتای تجزیهوتحلیل آنهاا
عالوه بت استفاده از همبستگیهای دو و چ)د متغیته ،به تحلیل سلسله متاتبای دادههاا نیاز
پتدااته شده است .نتای ،حاکی از این پژوهش نشان میدهد که از میان عوامل ماسثت بات
شکلگیتی ستمایه اگتماعی ،اوضاع اگتماعی و اقتصاادی بیشاتتین تایثیت را بات ساتمایه
اگتماعی افتاد دارد.
نعمت اللهی ( 2233در تحقیقی با ع)وان «بترسی عوامل مسثت بت ستمایه اگتماعی دانشجویان
دانشگاه افستی امام علی (ع » به س)جش ساتمایه اگتمااعی دانشاجویان دانشاگاه اماام علای (ع و
عوامل مسثت بت میزان آن پتدااته است .گامعه آماری پژوهش  622نفات و حجام نموناه بات اسااس
فتمول کوکتان  352نفت تعیین شده است .چارچوب نظاتی پاژوهش ،تتکیبای از نظتیاات گیادنز،
دورکیم و فوکویاما در مورد نقش دین در انسجام و ایجاد ستمایهگ اری افتاد میباشاد ،همچ)این
مایتز به نقش تعهدات فته)گی و تاریخی حاصل از دین در ایجاد ستمایه اگتماعی پتدااته اسات.
روش تحقیاان پیمااایش و بااا اسااتفاده از پتسشاا)امه محقاان سااااته و بااا روش نمونااهگیتی ابقااهای
نامت)اسب است .یافتههای تحقین نشان ده)ده آن است کاه ساتمایه اگتمااعی در میاان افاتاد ماورد
بترسی نسبتاً باال است .تعلقات تاریخی ،تعهدات فته)گی و میزان اعتقااد باه دیان از گملاه عوامال
مسثت در میزان انسجام ،اعتماد و مشاارکت اگتمااعی دانشاجویان میباشا)د .هتچاه میازان تعلقاات
تاریخی ،تعهدات فته)گی و اعتقادات دی)ای دانشاجویان افازایش یاباد ،باه نسابت ،میازان اعتمااد،
انسجام و مشارکت اگتماعی و در کل ستمایه اگتماعی دانشجویان نیز افزایش مییابد.

روش تحقیق:
بهاورکلی میتوان ابعاد مختلف مطالعه دوران دفاع مقدس را به شتح ذیل بیان نمود:
الف -بعد تاریخی:
تاریخ میکوشد اصل ماگتا را آناور که اتفاق افتاده روایت ک)د .در واقع این بُعد ،مهمتتین وگه
282

سرمایههای اجتماعی و معنوی دفاع مقدس

در هت مطالعه رادادهای تاریخی است و از آنجا که گ)

تحمیلای ،واقعاهای تااریخی محساوب

میشود؛ هتگونه مطالعه درباره آن ،کامالً نیازم)د ااالعات تاریخی صحیح؛ مست)د و کافی است.
ب -بعد کالمی:
کالم علمی است که به دفاع عقالنی از گزارههای دی)ی میپتدازد.
 بعد گامعهش)ااتی:گامعهش)اسی در پی آن است که تیثیت نیتوی گامعه را که نیتویی مستقل از تک تک افتاد و اار
از ک)تتل هت یک از آنهاست ،بتک)شهای افتاد س)جیده و با اامی)ان قابل قباولی وقاایع اگتمااعی
آتی را پیشبی)ی نماید .به عبارت دیگت« ،گامعهش)اسی به دنبال یافتن قاعده کلی رفتار انسانهاسات
تا با کمک آن ،بتواند توانایی پیشبی)ی و ک)تتل وقایع اگتماعی را به دست آورده و با بهکارگیتی
تجتبه علمای باه کشاف رواباال میاان پدیادهها نایال شاود»(توسالی باه نقال از ساعیدی رضاوانی،
. 29:2263
روش مطالعه این تحقین بت اساس دید و روش گامعهش)اسی میباشد .فل ا از آنجا که گامعه-
ی مورد مطالعه باا اساتفاده از م)اابع تااریخی بترسای میشاود ،روش کاار « توصایفی -تااریخی و
تحلیلی» بوده و این مطالعه در حوزه مطالعات «گامعهش)اسی تاریخی و معاصت» قتار میگیتد.

روش جمعآوری اطالعات
در این تحقین از روش کتابخانهای استفاده شده است .در روش کتابخانهای حاضت ،تمتکز اصلی بت
کتاب ،اس)اد و آثار دوران دفاع مقدس ،از گمله وصیتنامه شهدای گ)

تحمیلی میباشد.

تجزیهوتحلی) مفاهیم و اطالعات
این پژوهش به کمک تک)یک س)د پژوهی به استختا و ساپا تجزیاهوتحلیل مفااهیم و مصاادین
پیتوی از فته)

عاشورای حسی)ی (ع در نزد رزم)دگان دوره دفاع مقدس پتدااته است.

مبانی و چهارچوب نظری
مفهوم گ)
(گ)

در آموزههای اعتقادی اسالم به م)زله عملیات اصامانهای کاه اماتوزه تحات ع)اوان

در دنیا متداول است ،نمیباشد .در فته)

اسالمی اینگونه گ)

ها دارای هایچ ارزشای

نیست ،آنچه در اساالم دارای ارزش اسات «گهااد فای سابیلا »...اسات .در قاتآن واژه «گهااد فای
283

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة پنجم ،پاییز و زمستان 1411

سبیل ا »...در مورد گ)

مقدس و واژه «سفک دماء» (اونتیزی در مورد گ)

کار رفته است .ب)ا بت آموزههای اعتقادی اسالم در گ)

یا گهااد ،باتاالف گ)

های نامشتوع باه
هاای معماولی،

هدف کشتار انسانها ،کشورگشایی ،غارت و چپاول نبوده ،بلکاه نجاات انساانها و ساعادت آناان
موردنظت میباشد قتآن کتیم در سوره بقته آیه  352ضمن تیکید بت دفاعی بودن گ)

میفتماید:

" لو ال دفع اللّه ال)ّاس بعضهم ببعض لّفسدت االرض«:...چ)انچه اداوند گتوهی از متدم را باا
گتوه دیگت دفع ن)ماید همانا زمین دچار فساد میگتدد"»...
فته)

ای ار و شهادت ،رشد باورهای دی)ی ،فضایل ااالقی ،مع)وی ،ااالص و اودبااوری

و ...از گمله آموزههایی هست)د که در زمان گ)

متجلی شده (رشید و رئاوفی نازاد 95:2263 ،و

بهع)وان مهمتتین ع)اصت تشکیل ده)ده ستمایه اگتمااعی و مع)اوی گبهاههای گ)ا

مطاتح باوده

است.
اما مهمتتین نظتیهپتدازان ستمایه اگتماعی کدام)د؟
بوردیو
«پیت بوردیو» به سه نوع ستمایه اعتقااد دارد« :ساتمایه اقتصاادی» ،کاه معماوالً بهصاورت دارایای و
پاانداز گلوهگت میشود« .ستمایه فته)گی» که بهصورت تحصیالت و تخصص گلاوه میک)اد و
«ستمایه اگتماعی» که در مجموع م)ابع بالقوه و بالفعلی است که در نتیجه دارا بودن شبکه با دوامی
از روابال کموبیش نهادی)ه شده از آش)اییهای متقابل بین افتاد پدید آمده اسات .در واقاع ساتمایه
اگتماعی م)افعی که شخص از مشارکتهای گتوهی به دست مایآورد (نقال از پاورتز. 2:2336 ،
بعالوه ای)که بوردیو با نگتش مارکسیستی به گامعه معتقد است کاه اشاکال مختلاف ساتمایه قابال
تعویض و تبدیل به یکدیگت میباش)د .وی اعتقاد دارد که ثتوت فقال زمانی که بهصاورت ساتمایه
نمادینافته)گی] درآید ،میتواند ایجاد قدرت نماید و ستمایه نمادین ت)ها زمانی میتواند تبدیل به
قدرت شود که بهصورت تعهدات اگتماعی و بهصورت ائتالفها و احتتامها درآید ،چ)ین ستمایه
نمادین مان)د پول ،در یک بازار گتدش میک)د؛ به عبارت دیگت ،مادارک رسامی هماان نقشای را
بتای مبادالت فته)گی انجام میده)د که پاول باتای اقتصااد ماادی انجاام میدهاد .یع)ای هات دو،
معیارهای یکسان ارزشی به وگود آورد و گتدش آزاد را امکانپ یت میسازند .یک نظام آموزشی
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که مدارک تییید شده (رسمی تولید میک)د ،تبدیل و تعویض ستمایه فته)گی به ستمایه اقتصادی
را تضمین مینماید (نقل از کالی)زو مکاوسکی 357:2363 ،بوردیو معتقد است کاه تماام نهادهاای
مهم گامعه در بااز تولیاد رواباال ابقااتی ک)اونی نقاش داشاته و آماوزشوپتورش در مشاتوعیت
بخشیدن به اینگونه روابال ،نقش مهمتتی ایفاء نماید؛ زیتا محتوای مطالب عتضه شاده اک اتاً ،در
راستای م)افع ابقات مسلال بت گامعه قتار میگیتند .ب)ابتاین افتاد با اندواتهای از ساتمایه فته)گای
فارغالتحصیل میشوند ،که اگت در بازار فته)گی موگود ،ارزشی داشته باشد ،به آنها اگاازه ورود
به مشاغل و محفلهای اگتماعی ااصی داده میشود (نقل از کالی)ز و مکاوسکی 355:2363 ،ایان
تغییتات گوناگون ستمایه به یکدیگت ،م)جت باه ایان میشاود کاه قشاتب)دی در اقتصااد فته)گای و
اقتصاد مادی بهاور متقابل ،بهصورت علت و معلول ،باه یکادیگت وابساته شاوند .باا ای)کاه اشاکال
متفاوت ستمایه قابل تعویض به یکدیگت میباش)د ،ولی یک تفاوت اساسی میاان مباادالت ساتمایه
ا گتماعی با مبادالت ستمایه اقتصادی وگود دارد و آن عبارت از ایان اسات کاه مباادالت ساتمایه
اگتماعی از شفافیت و اامی)ان کمتتی بتاوردار هست)د .بادان مع)اا کاه الزاماات تعهادات ساتمایه
اگتماعی از نظت زمان بتگشت آنان و از نظت میزان بتگشت ،غیت مشخص است .فتد هتگاز مطمائن
نیست که اگت کاری بتای کسی انجام میدهد ،فاتد مقابال نیاز ،کااری کاه از هماان میازان ارزش
بتاوردار باشد ،بتای او انجام دهد (حقیقتیان. 32:2265 ،
از نظت پیت بوردیو ،ستمایه اگتماعی حاصل گماع م)اابع باالقوه و باالفعلی اسات کاه نتیجاهی
مالکیت شبکه بادوامی از روابال کمابیش نهادی)ه شده آش)ایی و ش)اات متقابل بین افتاد -یا به بیان
دیگت عضویت در گتوه -میباشاد .شابکهای کاه هتیاک از اعضاای ااود را از پشاتیبانی ساتمایه
گمعاای بتاااوردار میک)ااد و آنااان را مسااتحن اعتبااار میسااازد (بوردیااو . 93:2269 ،البتااه سااتمایة
اگتماعی مستلزم شتایطی بهمتاتب بیش از وگاود صاتف شابکه پیوندهاسات .در واقاع پیونادهای
شبکهای باید از نوع ااصی باش)د ،یع)ی م بت و مبت)ی بت اعتماد (اصغتی. 93:2232 ،
کلمن
کلمن ،ابتدا ستمایه اگتماعی را قدرت و توانایی متدم بتای بتقتاری ارتباب با یکدیگت مایدانسات
(کلمن 69:2332 ،اما سه سال بعد آن را بهع)وان شاکله سااتاری روابال میان فعاالن اگتماعی و را
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بت مب)ای کارکتدش تعتیف کتده و نوشت«:درست هماناور که ساتمایه فیزیکای باه تغییتاتای در
مواد مختلف بتای شکل دادن به ابزارهایی که کارشان تسهیل تولید اسات م)جات میشاود ،ساتمایه
انسانی نیز تغییتاتی در اشخاص (مهارتها و قابلیتهای اشخاص پدید میآورد بهاوریکاه آناان
را قادر سااته تا به شیوههای تازهای عمل ک))د .به هت حال ستمایه اگتماعی باع

تغییات در رواباال

میان اشخاص و تسهیل روابال بین آنها میشود» (کلمن . 52:2336 ،وی در آثاار ااود باه ساتمایه
اگتماعی از گ)به کاالهای عمومی نگاه میک)د و این بدان مع)ی است که این نوع ستمایه در رابطه
با ک)شهای هدفم)د در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتت اشکال دیگت ستمایه قاتار دارد (قتقاانی باه
نقل از امیتی و رحمانی. 227:2265 ،
پاتنام
پات)ام در بترسی ع)اصت ستمایه اگتماعی ،مشارکتهای مدنی را از اشکال ضتوری به شمار آورده
و معتقد است که هتچه این شبکهها در گامعهای متتاکمتت باش)د احتماال همکااری شاهتوندان در
گهت م)افع متقابل بیشتت شده و باع

افزایش هزی)ههای بالقوه عهدشک)ی در هت معاملاه مایشاود.

ه)جارهای قاوی ضامن تقویات معاملاه متقابال ارتبااب را تساهیل و گتیاان ااالعاات را در ماورد
قابلاعتماد بودن افتاد بهباود مایبخشاد .شابکههای مشاارکت مادنی تجسام موفقیات پیشای)یان در
همکاری است(پات)ام 336:2262،اما میتوان عالوه بات مشاارکتهای مادنی از ه)جارهاای معاملاه
متقابل و اعتماد نیز بهع)وان ع)اصت ذه)ی و ش)ااتی ستمایه اگتماعی نام بتد.
افه و فوش
ای)ان عالوه بت ع)اصتی که در تعتیف بوردیو ،کلمن و پات)ام از ساتمایه اگتمااعی وگاود دارد ،باه
آگاهی و توگه نیز ،اشاره داشته و آن را شامل مجموعه افکار ،عقاید و حساسیت نسبت به زنادگی
اگتماعی و سیاسی و توگه به هت چیزی (میدان)د که در وسیعتتین مع)اا باه اماور عماومی اااالق
می شود که متبوب به شکل بالقوه فتدی تمایل ضعیف نسبی در دنبال کاتدن موضاوعات مشاتتک
در رسانههای الکتتونیکی و چاپی بوده و پیششتب شا)ااتی ضاتوری و شاکل فعاالتت مسائولیت
مدنی است که باع

عالقهم)ادی و دلنگتانای میشاود و نقطاه مقابال آگااهی و توگاه وضاعیت

ش)ااتی چشمپوشی ،بیتفاوتی و شکلگیتی نگتش فتصتالبانه است( .افه و فوش232:3223 ،
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فرانسیس فوکویاما
فوکویاما ،از متفکتان معاصت ،م ل دورکیم و پارسونز ،ارزشها و ه)جارهای حاکم بات گاتوه را در
تعتیف ستمایه اگتماعی وارد نموده است وی ستمایه اگتماعی را اینگونه تعتیف نموده است:
سااتمایه اگتماااعی را بااه سااادگی میتااوان بااهع)وان وگااود مجموعااه معیّ)اای از ه)جارهااا یااا
ارزشهای غیترسمی تعتیف کتد که اعضای گتوهی که همکاری و تعاون میانشان مجااز اسات،
در آن سهیم هست)د .مشارکت در ارزشها و ه)جارها ،بهاودیاود باع

تولید ساتمایه اگتمااعی

نمیگتدد؛ چتاکه این ارزشها ممکن است ارزشهاای م)فای باشا)د؛ ب)اابتاین ،از نظات فوکویاماا،
ه)جارهایی که به همکاری م)تهی میگتدند و اموری همان)اد درساتکاری ،وفاای باه عهاد ،قابال
اعتماد بودن در انجام وظیفه و ام ال آن را بسال میده)د ،به ستمایه اگتماعی م)جت میشوند.
فوکویاما معتقد است که :ستمایه اگتماعی زیتمجموعه ستمایه انساانی نیسات؛ زیاتا ساتمایه
اگتماعی به گتوه ها تعلّن دارد و ناه افاتاد و ه)جارهاایی کاه شاالوده ساتمایه اگتمااعی را تشاکیل
میده)د! (فصیحی. 32:2267 ،
ب)ا بت تعتیف فوکویاما ،ستمایه اگتماعی بهع)وان م)بعی گهت«کا)ش گمعای»تلقای شاده کاه
عالوه بت آگاهی ،توگه یا دانشی است که نسبت به امور عمومی اگتماعی یا سیاسی باهدسات مای-
آید .به بیان دیگت یک آگاهی است که موگبات عالقهم)دی و دلنگتانی را فتاهم مایآورد .ایان
آگاهی شامل ه)جارهای اعتماد (اعتماد عمومی یا تعمیم یافته و اعتماد نهادی/مدنی  ،ه)جارها و یا
رفتارهای معامله متقابل که در درون شبکههای اگتماعی عمل میک))د و ع)اصت سااتاری شابکهها
و مشااارکتهای رساامی و غیترساامی میباشااد .نتااای ،سااتمایه اگتماااعی در داااال شاابکه شااامل
مجموعهای از ک)شهای گمعی در اشکال و اندازههای مختلف اسات (نااان پاور و فیتوزآباادی،
. 272:2265
عناصر کمی و کیفی سرمایه اجتماعی
وگود ع)اصت ستمایه اگتماعی در همه گوامع الزم اسات .ع)اصات ساتمایه اگتمااعی را باه کمای و
کیفی تقسیم نمودهاند:
ع)اصت مهم کیفی ستمایه اگتماعی شامل «اعتماد»و «آگاهی اگتماعی» و ع)اصت مهم کمّی آن
«میزان مشارکت» و «ارتبااات اگتمااعی» مایباشاد (فصایحی . 63:2263 ،بتاای صااحبنظتان و
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محققین این ع)اصت را به مسلفههای دیگتی نیز بسال دادهاند؛ که در ادامه به آن پتدااته شده است.
مؤلفههای ساختاری ،شناختی و ارتباطی سرمایه اجتماعی در اسالم اپیوندد سدرمایه
اجتماعی و معنوی
ستمایه اگتماعی را میتوان به سه مسلفه مشخص سااتاری ،ش)ااتی و ارتباای تقسیم نمود.
مسلفههای سااتاری ستمایه اگتماعی در اسالم به سه دسته والیت ،اانواده و اااوت تقسایم شاده
است .مسلفه ش)ااتی ستمایه اگتماعی اعتماد است .در اسالم دو دسته قوانین سلبی و ایجاابی باتای
تقویت اعتماد اگتماعی تعبیه شده است که هت کدام بهصورت مجزا دستهب)دی میشوند .مسلفههای
ارتباای ستمایه اگتماعی در اسالم به دو دسته عوامل ارتباب گمعی و ه)جاری ابقهب)دی میشوند.
این مسلفهها در اسالم نقش پترنگی دارد .میتوان گفت کاه اساالم باا اهمیات دادن باه همبساتگی
اگتماعی سعی کتده است تا با وضع قوانین و ایجاد ه)جارهایی این پدیده را تقویت نماید( .اقتباس
از کوهکن 26:2266 ،در این تحقین از میان همه ع)اصت و مسلفاههای ساتمایه اگتمااعی ،بیشاتتین
تیکید بت روی اعتمااد اگتمااعی ،آگااهی اگتمااعی (ع)اصات کمای یاا ساااتی و شا)ااتی ساتمایه
اگتماعی و میزان مشارکت و ارتبااات اگتماعی (ع)صت کیفی و مسلفههای ارتباای آن م)طبن باا
دوران االیی دفاع مقدس میباشد.
اعتماد اجتماعی
از گمله مسلفهها و ع)اصت مهم ستمایهی اگتماعی ،اعتماد اگتماعی است .اعتماد اگتماعی به مع)ای
این باور است که دیگتان با انجام ک)شی یا اگت)اب از آن ،به رفاه من یا دیگتان کمک و از آسیب
رساندن به من یا دیگتان پتهیز نمای)د؛ به عبارت دیگت اعتماد به مع)ای باور باه عملای اسات کاه از
دیگتان انتظار میرود (رحمانی و امیتی 65:2267 ،؛ این اعتماد در قالب اعتماد متدم به یکادیگت،
متدم به حکومت؛ به نهادهای اصلی گامعه ،اعتماد نهادهای م کور به یکدیگت و اعتماد حکومت و
این نهادها به متدم ،به وگود میآید.
عناصر اعتماد ساز
اعتماد اگتماعی در بستت ارزشهای ااالقی از گمله درستکاری ،صداقت ،وفای به عهد ،انصاف
و عاادالت شااکل میگیااتد .در واقااع اعتماااد حلقااهی واسااال میااان همکاااری متقاباال بااین افااتاد و
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سازمانهاست .چ)انکه پات)ام معتقد است بین اعتماد و همکااری متقابال ،همبساتگی م بات وگاود
دارد؛ یع)ی به میزان افزایش اعتماد در میان ک)شگتان اگتماعی ،همکاری و سهولت در ک)ش نیاز
افزایش مییابد .اعتماد ع)صت غیت ااتیاری و ناآگاهانه نیسات .بلکاه مساتلزم پیشبی)ای رفتاار یاک
بازیگت مستقل است که این پیشبی)ای در اگتماعاات ،بات اعتمااد صامیمانه و در گواماع بات اعتمااد
غیتشخصی و غیتمستقیم استوار میباشد (پات)ام 339:2263 ،به نقل از اصغتی. 67:2232 ،
به عقیده پات)ام ،اعتماد شخصی و صمیمانه ،که در مواگهات رودررو محدود میشود و با نوع
ااصی از ستمایهی اگتماعی در قلمتو اود متتبال است ،از اتین ه)جارهای معاملة متقابل متوازن
و عمومی ،به اعتماد تعمیم یافته یا اگتماعی تبادیل شاده و ساتمایة اگتمااعی تعمیمیافتاه در ساطح
گامعه را ایجاد میک)د .ه)جارها از اتین گامعهپ یتی و ک)تتل اگتماعی ،به افاتاد تلقاین و ت بیات
میشود .ه)جارهای معاملهی متقابل نسبت به شبکههای مشارکت مدنی ،ک)شهای متقابل و قاعاده
همگانی نظتیاه «بازیهاا» مهمتاتین عوامال ایجادک))ادهی اعتمادناد؛ زیاتا ماانع فتصاتالبیها و
ه)جارشک)ی افتاد گتدیده و با حل مشکالت عمل گمعی باع

ایجاد و اعتماد مایشاوند (هماان،

 335در واقع زندگی انسان ،بدون احساس اعتماد به اود ،آی)ده و گهان پیتامون ااود ،هماتاه باا
اضطتاب و کشمکش تحملناپ یتی است که ممکن است باع

از هم پاشیدگی فتد و نابودی وی

شود .اعتماد ،رشد انساان و شاکوفایی اساتعدادها و تواناییهاای او را تساهیل کاتده و رابطاة او باا
دیگتان و گهان را به رابطهای االق و شکوفا تبدیل میسازد تا فتد بتواند آرامش ،ام)یات ،آزادی
و استقالل را در ک)ار دیگتان و با دیگتان تجتبه ک)د ( . Putnam, 1993:80ب)ابتاین ،رشد اعتماد
اگتماعی در افتاد باع

احساس ام)یت ،آزادی استقالل و همبستگی اگتمااعی هتکادام از ااتفین

رابطه میگتدد .ب)ابتاین میتوان گفت که اعتماد زمانی شکل میگیتد که افتاد ،دربااره زنادگی و
بقای اویش ،یع)ی آی)ده و گهان پیتامونشان ،امید به اامی)ان داشته باش)د و بالعکا اعتماد باه هات
آنچه که باع

به اطت افتادن زندگی و بقای افتاد و یا تمامیت وگود مستقل آنها میشود را سلب

اواهد کتد( .قدیمی 25:2267 ،ب)ابتاین میتوان اعتماد و ستمایه اگتماعی را در ارتباب متقابال باا
هم دیگت قلمداد نمود؛ بدین صورت که در اعتماد ،ستمایه اگتماعی ظهور میک)د و بالعکا.
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مؤلفههای اجتماعی اعتماد
این مسلفهها در دو بخش کلی سلبی و ایجابی قابل ارائه هست)د .مسلفههای ایجابی موگب به وگاود
آمدن اعتماد و مسلفههای سلبی ،مانع از اضمحالل اعتماد در گامعه میشوند.
الف برخی از مهمترین مؤلفههای ایجابی عبارتند از:
 -2امانتداری :یکی از مهمتتین دستورات اسالم ،حفاظ اماناات اسات .مسالمانان بایاد در
حفظ امانات کوشا باش)د و در حد توان آنها را حفاظ نمای)اد .ایان امانات فقاال شاامل
اگ)اس و کاال نمیشاود .بلکاه مجاالا و همنشای)یها نیاز امانات محساوب مایگتدناد
(محمدی ریشهتی . 596:2266 ،بهع)وان م ال اتفاقاتی که در یک مجلا رخ میدهاد
و یا حتی گفتگوهایی که افتاد بهصورت اصوصی با یکدیگت انجام میده)د ،نیاز مای-
توان بهع)وان امانت قلمداد کتد .این مسیله موگب حفاظ ،اعتمااد میاان افاتاد حاضات در
گلسه میشود.
سفارش به عیبپوشی مسلمین نیز گزء این مسلفه محسوب میگاتدد .چاتا کاه بات
فتض ااالع به عیوب دیگت مسلمین ،الزم است افتاد از فاش نمودن آن اودداری کتده
و با حفظ آبتوی آنان ،اعتماد به صاحب عیب را از بین نبتند .اصوالً سافارش اساالم بات
عدم تجسا مسلمین بتای یافتن عیوب یکدیگت است .اموری که ماتدم ساعی در پ)هاان
کااتدن آنهااا دارنااد را نبایااد پیگیااتی و فاااش نمااود (اباابااایی 233:2272 ،و چ)انچااه
بهصورت اتفاقی کسی متوگه چ)ین عیوبی شد باید در کمال امانتداری ،آن را بپوشاند.
 -3وفای به عهد :قتآن کتیم بارها از مسلمانان اواسته است تا به عهد اود وفا نمای)د (قتآن
کتیم . 3:63 ،این توصایه از ایانرو اسات کاه نقاض عهاد در گامعاه اساالمی ،موگاب
کاهش اعتماد عمومی میگتدد .ب)ابتاین مسلمانان موظف هست)د که به عهد اود وفاادار
باش)د .شکساتن عهاد در اساالم دارای کفااره (مجاازات باوده و از بزرگتاتین گ)اهاان
محسوب میشود .با توگه به این مسائل ،زمانی که مسلمانی عهد میب)ادد ،ااتف مقابال
اامی)ان دارد که وی به قول اود وفا کتده و عهد اود را زیت پا نمیگا ارد (کاوهکن،
. 23:2266
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ب مؤلفههای سلبی
مسلفههای سلبی موگب میشود که اعتماد در گامعه اسالمی دچار ادشه شاود .ب)اابتاین اساالم باا
نهی از این مسلفهها ،به حفظ و استمتار اعتمااد در گامعاه اساالمی پتدااتاه اسات .بسایاری از ایان
مسلفههای سلبی در سوره حجتات آمده و از این م)ظت میتوان گفت که سوره حجاتات ،ساورهای
است که بسیار به ستمایه اگتماعی پتدااته است .بتای از این مسلفهها که در اساالم ماورد نهای و
مزمت و تحتیم قتار گتفتهاند عبارت)د از :تهمات ،دروغ ،کی)اهورزی ،نیتنا

و غاش باا مسالمین،

سخنچی)ی و نمامی ،غیبت از تحقیت ماتدم (محمادی ریشاهتی 335:2266 ،باه نقال از کاوهکن،
39:2266
آگاهی اجتماعی
مقصود از آگاهی ،علم و تحصیالت عالی نیست! چه بسا افتادی که عالم بوده اما آگاه نمیباشا)د،
حتی عوام نیز از آنها فهمیده تت و داناتتناد .مقصاود از آگااهی ،بیا)ش و بصایتت اسات .آگااهی،
اتدم)دی و درک درست مسائل با تعقل و روحیه علمی و انتقادی است .به بیاان دیگات ،آگااهی،
روح و گوهت علم و نتیجه آن است( .اسف)دیاری 26:2267 ،فلا ا آگااهی اگتمااعی از بصایتت و
بی)ش فتدی افتاد به وگود میآید.
مشارکت اجتماعی
یکی از لوازم بتنامهریزی در دنیای گدید ،توگه به مشارکت فعال و اثتبخش همهگانبة افتاد گامعه
در تمام ابعاد مختلف توسعه میباشد؛ به عبارت دیگت مشارکت فتآی)دی اسات کاه در بات گیتناده
انواع ک)شهای فتدی و گتوهی است که باهم)ظور داالات در تعیاین ستنوشات ااود و گامعاه و
تیثیتگ اردن بت تصمیمگیتی دربااره اماور عماومی اتفااق مایافتاد( .محسا)ی تبتیازی59:2267 ،
مشارکت و انگیزش اگتماعی میتواند در سطوح مختلف اتد ،میانی و کالن گامعه انجاام پا یتد.
همچ)این بتحسااب مالکهااای مختلااف ،دارای تقساایمب)دی گوناااگون میباشااد .اگاات چااه وگااود
مشارکت به لحاظ انتزاعی و نظتی بسیار مهم و اساسی است اما عملی کاتدن و باه اگاتا درآوردن
آن به سادگی امکانپ یت نیست .شاتایال اگتمااعی و سیاسای حااکم بات گامعاه ،ناوع دیاد و نگااه
مسئوالن و بتناماهریزان ،القیاات و روحیاات ماتدم ،تجتبیاات و واقعیاات گ شاته گامعاه و ...بات
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پ یتش یا عدم پ یتش یا نحوه اگتای مشارکت تیثیتگ ارناد .مشاارکت اگتمااعی در بات گیتناده
انواع مختلف ک)شهای فتدی و گتوهی بهم)ظور داالت در تعیین ستنوشت اود و گامعه و تایثیت
نهادن بت فتآی)دهای تصمیمگیتی درباره امور عمومی است.
مشارکت میتواند در دو سطح قابل اتح باشد:
الف بعد ذهنی مشارکت که همان تمایل به مشارکت اگتماعی است که در نتیجة اعتماد و سایت
عوامل زمی)هساز در افتاد ایجاد میشود.
ب بعد عینی و رفتاری مشارکت اگتماعی یا همان پیوند عی)ی افتاد کاه بهصاورت عضاویت،
نظارت ،اگتاء و تصمیمگیتی بتوز میک)د؛ ب)ابتاین با کمی تیمل در این تعتیف متوگاه میشاویم
که مشارکت اگتماعی ،همة ع)اصت ستمایة اگتماعی را در بت میگیتد .هات چ)اد در تحلیال بعاد از
ع)اصت ستمایة اگتماعی بتوز میک)د اما با کمی دقت و شکافتن اگزاء مقاوم مشاارکت اگتمااعی،
مالحظااه میشااود کااه مشااارکت اگتماااعی بااهع)ااوان یکاای از مسلفااههای سااتمایة اگتماااعی ساابب
شکلگیتی آن میشود( .موسوی35:2265 ،
ارتباطات اجتماعی
ارتبااات اگتماعی بهم اباه یکای از ع)اصات مهام ساتمایه اگتمااعی در بیشاتت تعتیفهاای ساتمایه
اگتماعی بهاور صتیح یا ضم)ی ذکت شده است .به اعتقاد فیلاد ،نقطاه متکازی در اندیشاه ساتمایه
اگتماعی دو کلمه « »relationshipsmatterیع)ی «موضوع ارتبااای» اسات؛ زیاتا افاتاد از اتیان
ایجاد شبکههای ارتباای با یکدیگت ،به راحتی میتوان)د بسیاری از کارهایی را انجام ده)اد کاه باه
ت)هایی قادر به انجام آنها نمیباش)د .در درون شبکههای ارتباای ،ارزشها و ه)جارهای مشاتتکی
در میان افتاد بسال و توسعه پیدا میک)د و در پی آن ،دیدگاه مشتتک ما با دیگتان بیشتت میشود و
در نتیجه ،ستمایه اگتماعی غ)یتت میشود( .فصیحی66:2267 ،

مصادیق سرمایه اجتماعی و معنوی دفاع مقدس
با توگه به مسلفههای م کور ،مهمتتین مصاادین ساتمایههای اگتمااعی و مع)اوی دفااع مقادس را
میتوان به شتح ذیل ارائه نمود:
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 -2آگاهی و پیروی از مکتب عاشورا :حماسه حسی)ی (ع بتای همیشاه در قلاب و ااااته
تاریخ گاودان مانده است .این حماسه مقدس همیشه گواناان و آزاد متدانای مجاهاد را باتای
مبارزه با یزیدان زمان تتبیت کتده است .پیتوی شهداء از حسین (ع با ریختاه شادن قطاتات
اون آنها آشکار و مسلم شده است .شهدائی که به عشن شهادت و با الگو قاتار دادن حساین
(ع  ،با شهادت و اهداء ااون ااود ااال بطاالن بات ساتم و ظاالمین کشایدند و باتای تحقان
آرمانهای اسالم ،از گان اود گ شت)د .امام امی)ی (ره در این اصوص فتمودند« :شما کاه
بتای اسالم به پا اواستهاید و گان و مال ن ار میک)ید ،در صف شهدای کتبال هستید ،چتا که
پیتو مکتب آنانید» .مکتب امام حسین (ع ستآغاز مباارزات تااریخی هماه آزادی اواهاان و
گوانمتدان شد .امتوز ستم)شی مبارزه هت شهیدی در گامعه اسالمی  ،حماساه اماام حساین (ع
میباشد.
«واسیلی توراگیف ،کارش)اس سیاسی نشتیه آسیا و آفتیقایی (رموز در کتابی که حااوی مقااالت
گمعی از متفکتان روسی پیتامون انقالب اسالمی ایتان است مینویسد :اعتقاد به دین الهی در کلیه
بتهههای انقالب اسالمی ایتان بهع)وان یک اصل بتتت مانع از ریشه دواندن اواستههای نفساانی در
تغییتات اگتماعی گامعه اسالمی میشود» (سایت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس .
زنده نگه داشتن یاد و نام و پیامهای عاشورا حتکت ساز و رهاییبخش است« .اگت ما پیام امام
حسین (ع را زنده نگه میداریم ،اگت نام امام حسین (ع را بزرگ میشماریم ،اگت این نهضات را
حادثه عظیم انسانی در اول تاریخ میدانیم و بتای آن ار مینهیم از اینرو است که یادآوری این
حادثه بزرگ به ما در حتکت کتدن و گلو رفتن بسیار کمک اواهد کتد»(.سایت الغدیت
پیااتوی از مکتااب عاشااورای حس ای)ی (ع بااا نهادی)ااه شاادن در سااااتار شاا)ااتی رزم)اادگان
گانبتکف اسالم ،بهع)وان زیتب)اییتتین مصداق ،مقدمه و موگبات شاکلگیتی ساایت مصاادین و
شبکه روابال و تعامالت اگتماعی -اسالمی ،را فتاهم نموده است.
-2بصیرت و اطاعت از والیت :بصیتت و اااعت از رهبتی باالتتین ستمایه اگتمااعی و
مع)وی دفاع مقدس و نظام مقدس گمهاوری اساالمی ایاتان اسات کاه میتواناد باهع)وان یکای از
اساسیتتین ع)صت ذاتی ستمایه فته)گی و مع)وی اسالم گامعاه را باه سامت تمادن گهاانی اساالم
ره)مون سازد.
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شهداء انقالب اسالمی و بسیجیان مخلص دوران دفاع مقادس باه پیاتوی از فاتامین حضاتت اماام
امی)ی (ره – نایب بت حن امام عصت (ع - ،به گبهه شتافته و لحظهای باه وسوساههاای شایااین و
بوقهای تبلیغاتی دشم)ان قسم اورده انقالب ،گوش ندادند و یکدل و یک گان ،به پیمان اود باا
ااادای تعااالی مب)اای باات اااعاات از او و گانشاای)انش باات زمااین ،عماال کتدنااد .یکاای از مهاامتااتین
ویژگیهای رزم)دگان ما در دوران دفاع مقدس ،والیتپ یتی آنها بود .آنان دریافتاه بودناد کاه
والیت ،حیات ایبه است؛ حیاتی که ت)ها با درک و اااعت از والیت ،نصیب انسان میشود .قاتآن
کتیم در این اصوص میفتماید:
یا اَّیُّهَّا الَّّ ینَّ آمَّ)وُا استَّجیبوُاللَّّهِ وَّ لِلتَّّسوُلِ اِذا دَّعاکُم لِما یُحییکُم.
ای کسانی که ایمان آورده اید ،ندای دعوت ادا و رسولش را اگابت ک)ید ،زیتا شما را زنده
میک)د.
تفکت بسیجی بهع)وان تبلور اااعت صادقانه از مقام والیت در دوران دفاع مقدس با زیبااتتین
گلوهها و نمادها را آفتید .این تفکت و بصیتت بهویژه در شهتهای گ)

زده باع

شد تا زن و متد

و کودک و گوان ،مقاومتی اعجابانگیز و م الزدنی در سایه والیتفقیه از اود نشان ده)د .بهنظت
میرسد آنچه که حقیقتاً دشمن را درمانده و دچار حیتت و ستدرگمی کتد ،هماین تفکات بسایجی
بود( .الریجانی -277:2266 ،چهل اااته36:2266 ،
از میان هزارها صح)ه مقاومت حیتتانگیاز ،باه ااااتهای از شاهید حاا مهادی زینالادین
(فتمانده دالور لشکت  36علی بن ابیطالب(ع بس)ده میک)یم که گفت:
« در شهت هویزه یک پیتمتد ،دو پیتزن و دو پست بچه ده ساله ساکن بودند .از آنها پتسیدم که
چتا نتفتهاند؟ گفت)د :گوانهایمان با حسین علم الهدی رفته و ما هم ای)جا مانادهایام؛ ماناده ماا هام
دهنکجی به عتاقیهاست و هم دلگتمی بیشتت بتای بچهها...
در این ه)گام صدای گیپی بل)د شد؛ پیتمتد متا در اتاق مشتف به ایابان مخفی کتد .ستگتد
عتاقی پیاده شد و به پیتمتد گفت« :رئیا شما از این پا صدام اسات؛ ااماام] امی)ای را فتاماوش
ک)ید» .یکی از دو پست بچه گلو آمد و گفت« :بابام با حسین علمالهدی رفتاه باا شاما بج)گاد ،ایان
عکا امام را هم او به من داده است» .ستگتد عکا را گتفت و پاره کتد و گفت :اامام] امی)ای
را فتاموش ک)ید .آن کودک پارههای کاغ را گمع کتد و بوساید و تفای بهصاورت او اناداات.
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ستگتد گلوله ای به ست او شلیک کتد و شهید شد .پست دومی گلو آمد .چون شهادت او هم حتمی
بود ،از پ)جته باا رگبااری ساتگتد و هماتاهش را هاالک کاتدم؛ بالفاصاله دو پیاتزن و پیتماتد و
پستبچه را سوار گیپ عتاقی کتدم و از شهت دورشان نمودم»(.االشک)ان ،مجموعه ااااتات ،ص
65
گسستهای اگتماعی از موانع مهم بت ست راه پیشتفت و رسیدن به آرمانهای گامعه اساالمی
محسوب میگتدد .نقش اماام در فتآی)اد انقاالب و پاا از تیسایا نظاام ،باهع)اوان یاک محاور
همگتایی محسوب میشد .کشف الگوی رهبتی امام میتواند راهحل مسائل گاری و آی)ده باشاد.
گمهوری اسالمی در نزد امام عامل حفظ اسالم است ...ازاینرو حفظ نظام را از اوگاب واگباات
میداند«:اگت حفاظ اساالم گازء فتیضاههای بازرگ اسات و بزرگتاتین فتیضاه اسات ،بات هماه
ما...حفظ این گمهاوری اساالمی از اعظام فاتایض اسات»( .اماام امی)ای ،2256

 25باه نقال از

عیوضی 67:2232
ب)ا بت آنچه گفته شد والیت ،سلطه نیست ،بلکه متبی است .والیت چیزی از انسان نمیستاند،
بلکه همه چیز به انسان میدهاد .والیات ،انساان را تعتیاف مایک)اد و باه او حتّیّات و آزادگای و
صالبت می بخشد .والیت ،در واقع حن مداری است و گوی)دگان حن را هدایت میک)د .والیات،
پتتوی از حکومت ادا بت روی زمین است و در پتتو آن ،ادا مداری و عدالتاواهی تحقّن پیدا
میک)د .والیت ،روحیه ستیز با دشم)ان را در انسان میدمد و عازّت اگتمااعی و سیاسای کشاور را
تضمین میک)د .ماا بایاد درس اااعتپا یتی از قیاام والیات را از رزم)ادگان اساالم بیااموزیم تاا
دریابیم که چگونه والیت بهصورت گوهت مقاومت و ای ار در حماسه رزم)دگان ما دراشیده است.
(الریجانی293:2266 ،
ستدار شهید حا همّت در مورد والیت امام امی)ی (ره میگوید:
«گهل حاکم بت یک گامعه ،انسانها را به تباهی میکشد و حکومتهای ااغوت مکمل ایان
گهل)د و شاید قتن ها اول بکشد که انسانی از سالله پاکان زاییده شود و بتواند رهبتی یک گامعاه
ست در گم و ست در الک او د فتو بتده را در دست گیتد و امام ،تبلور ساالله اداماه ده)ادگان راه
امامت و شهامت و شهادت است .کالم او الهامبخش روح پتفتوح اسالم در سی)ه و وگود گ)دیاده
من بوده و هست»(حکایت ستخ -شهید همت .
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در ادامه به فتازهایی از وصیتنامه ستدار شهید محمدابتاهیم همت را که صفابخش گان است و از
مظاهت والیتپ یتی کامل این شهید بزرگ است آورده میشود:
«سالم بت روح ادا ،نجاتده)ده ما از عصت حاضت؛ عصات ظلام و ساتم ،عصات کفات و الحااد،
عصت مظلومیت اسالم و پیتوان واقعیاش .عزیزانم! اگت شبانهروز شکت گ ار ادا باشیم کاه نعمات
اسالم و امام را به ما ع)ایت فتموده ،باز کم است .آگاه باشیم که ستباز راستین و صادق این نعمات
شویم .اطت وسوسه های درونی و دنیا فتیبی را بش)اسیم و بت ح ر باشیم که صدق نیّات و الاوص
عمل ،ت)ها چارهساز ما است ...بایستی محتوای فتامین امام را درک و عمل ک)یم تاا بلکاه قادری از
تکلیف اود را در شکت گ اری به گا آورده باشیم .وصیت من به ماادرم و ااواهتان و باتادران و
اهل فامیل این است که بدانید اسالم ت)ها راه نجات و سعادت ماست؛ همیشه باه یااد اادا باشاید و
فتامین ادا را عمل ک)ید و از ته قلب پشتیبان و مقلّد امام باشید(».حکایت ستخ -شهید همت
ستدار شهید حا حسین اتازی نیز در مورد والیت امام امی)ی (ره میگوید:
«کاری به اال و اال بازیها نداشته باشید؛ ببی)ید امام چه میگوید ،مسایت اماام کادام اسات،
اگت قبول داریم که امام ولیفقیه هست)د که مسلماً هست)د ،پا ما باید باا او باشایم؛ هات چاه گفات،
همان را بپ یتیم؛ هت که را انتخاب کتد ،هماان را قباول ک)ایم .اگات نمای)ادهای را باتای م)طقاهای
بتگزید ،مطیع نمای)ده او باشیم .اگت کسی مساسولیتی دارد ،از بتکات ااون شاهدا دارد؛ از وگاود
نازنین امام دارد؛ ما درباره سیاست باید به او اقتدا ک)یم».
شهید آیتاهلل محالتی نیز در وصیت نامهاش عشن و عالقه اود را نسبت به امام اینگونه بیان
میک)د:
«از معظم له اامام] بخواهید بتای آمتزش من ،دعای مخصوص نماید .من در ایان عاالم باه او
عشن میورزیدم و امت او را امت ادا و رسول(صلیاهلل علیه وآله میدانستم .امید اسات ایشاان هام
بعد از این عالم در پیشگاه اداوند شفاعت ک)اد تاا ان شااء اهلل در آن دنیاا در ک)اار ایشاان باشام».
(رهیافتگان وصال ،ص  35-37به نقل از الریجانی299:2263 ،
 -3شهادتطلبی در جهت پایداری آرمانها :ویژگی پیتوی از والیت باع

تقویت

روحیه ای ار گان در راه آرمانهای بل)د اسالمی میشود .شهادتالبی و شاهیدپتوری از مهمتاتین
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ستمایههای دفاع مقدس میباشد که رزم)دگان اسالم با تمساک بادان از هتگوناه قادرت ماادی و
تجهیزات گ)گی دشمن تتسی به دل راه ندادند.
اداوند متعال میفتماید « :آنچه در روز تالقی دو گتوه باه شاما رساید ،باه اذن اادا باود تاا
مسم)ان را معلوم ک)د و آنان را که نفاق ورزیدند نیز بش)اساند .به آنها گفته شد بیایید و در راه ادا
بج)گید و یا دفاع ک)ید؛ گفت)د :اگت گ)

میدانستیم ،از شما پیتوی میکتدیم .آنان امتوز به کفات

از ایمان نزدیکتتند .با دهانهایشان چیزهایی میگوی)د که در قلبهایشان نیست و اادا باه آنچاه
کتمان میک))د ،آگاهتت است» (مجموع مقاالت ،ص . 56
از اینرو است که میتوان گفت شهید با شهادت اود ،فت)اههای م)اافقین و توائاههای شاوم
آنان را بت مال سااته و متدم را نسبت به عمان ایانتهاا و نقشاههای اائ)اناه آنهاا آگااه میساازد.
هماناور که امام حسین (ع به تخطئهی اباثتهای یزید و عمالش پتداات .موال اماام علای (ع
در یکی از اطابههای گهتبار اود میفتمای)د« :بار ادایا ای پتوردگار آسمان بت افتاشته! .اگات ماا
را بت دشم)ان پیتوز گتدانی از ستم و تجاوز دورمان دار و این بت حن اسات؛ و اگات دشام)ان بات ماا
پیتوز شدند ،شهادت را روزی امان فتما و از فت)ه بازمان بدار(»...همان
امام امی)ی (ره در این رابطه میفتمای)د« :این س)ت پاک اداوندی است که هت قطته اونی
که به زمین میریزد به هدر نخواهد رفت ،بلکاه هتچ)اد دور ،ثمات و نتیجاه ااود را میدهاد ،ایان
اونها که مایههای اصلی انقالبماان هسات)د ،بایاد نشاان ده)اده اصاالت راهماان باشا)د ،رساواگت
دشم)انمان و ویتان ک))ده کاخهای ظلم و ستم بیدادگتان و ااغوتیان گهان اواهد شد».
-4فرهنگسازی ایدئولوژیک :رزم)دگان دفاع مقدس با توانایی انتقال ارزشها باه هام
دیگت و افاتاد گامعاه و تتسایم ایادئولوژی مسالّال ،نقاش ماسثّتی در راساتای اماناتداری الهای و
شکلدهی به آگاهی عمومی بت مب)ای این امانت ،ایفا نمودهاند .همچ)ان که پیشتت گفته شد آگاهی
اگتماعی از ع)اصت کمی یا سااتی و ش)ااتی ستمایه اگتماعی محسوب میشود که اود میتواناد
زمی)هسااز ع)اصات ه)جااری و ارتبااای ساتمایه اگتمااعی شاود .شااید اغاتاق نباشاد اگات بگااوییم:
توانم)دی در گهت ه)جار سازی بتای تقویت مسلّفهها و شااصهای قدرت و ام)یت نتم حکومت
اسااالمی از سااتمایههای اگتماااعی و گتانبهااای دفاااع مقاادس اساات کااه امااتوزه باعا
گمهوری اسالمی شده است.
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"عواملی همچاون :اداره کشاور بات اسااس قاوانین و مقاترات مبت)ای بات شاتع ،اعتقااد و التازام باه
والیتفقیه به ویژه در نزد کارگزاران حکومت ،روا عمومی و اصوصی امت به معتوف و نهای از
م)کت ،تقویت ارزشهای فته)گی همان)د ای ار و گ شت و کمک به فقتا ،توسعة مظاهت و نمادهای
دی)ی و م هبی ،کارکتد صحیح نهادهای گامعهپ یتی (ااانواده ،مدرساه ،دانشاگاه ،مساجد و، ...
رعایت عدالت اسالمی نسبت به پیتوان سایت ادیان و فتق و م اهب و عدم آلودن ایمان به ظلام ،از
گمله ه)جارها و ارزشهای فته)گیاند که نقش بسیار مهمی در تقویت پایاههای ام)یات ناتم نظاام
گمهوری اسالمی ایتان دارند (کافی. 972:2263 ،
-8پرهیز از دنیاطلبی :یکی دیگت از مصادین ستمایه مع)وی و اگتماعی اسالم که در دفاع
مقدس نیز کامالً به چشم میاورد :ساده زیستی و عدم توگاه باه مظااهت لا ت دنیاایی باود .قاتآن
کتیم در اینباره میفتماید:
خشاونَّ
"قُل اِن کان آبا ُکُم واِاوانُکُم و اَّزواگُکُم وَّ عَّشیتتُکُم وَّ اَّماوالٌ اقتَّتَّفتُموهاا وتِجاارهٌ تَّ َّ
کَّسادَّها ومَّساکِنُ تَّتضَّونَّها اَّحَّبّ اِلَّیکُم مِنَّ اللَّّه رَّسولِهِ وَّ گِهادٍ فی سَّبیلِهِ فَّتَّتبَّّصوا حَّتّی یَّیتِی اللَّّه بِیمتِه
وَّ اللَّّهُ الیَّهدی القَّومَّ الفاسِقین"(توبه39 ،
ای رسول! بگو ای متدم اگت شما پادران و پساتان و باتادران و زناان و اویشااوندان ااود و
اموالی را که گمع کتده و مالالتجاره ای که از کسادی آن بیم دارید و م)ازلی که به آن دل ااوش
نموده اید ،بیش از ادا و رسول و گهاد در راه او دوست مایداریاد ،پاا م)تظات باشاید تاا قضاای
حتمی ادا گاری گتدد که اداوند قوم فاسن بدکار را هدایت نخواهد کتد.
شهید چمتان از متدان الهی بزرگ در مورد دنیا میگوید:
« اک)ون حیات آنقدر در نظتم پست شده است که به ااات گان اود یا هستی همه دنیا حاضت
نیستیم حقی را زیت پا بگ ارم یا دانه ای را به زور از موری بستانم و یا در ادای کلمه حان ،از ماتگ
یا چیزی و یا کسی وحشت ک)م ،بلکه دست از گان شسته ،اود به پیشواز حوادث آمادهام و هماه
هسااتی اااود را االصااانه تقاادیم کااتدهام»(گمهااوری اسااالمی  72/3/37بااه نقاال از الریجااانی،
. 255:2266
شهید همّت در تعتیف دنیا اطاب به والدین اود میگوید:
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« پدر و مادر فتهم)د و مهتبان! واضح است که من هم چونان متدان عادی زندگی را دوسات دارم؛
دنیا چیزی نیست که انسان از آن رویگتدان باشد .وقتی که پیامبت صلیاهلل علیه وآله دنیا را کشتزار
ستای باقی میداند« :الدُّنیا مَّزرَّعةُ االاِتَّه» چگونه میشود من ،از این مزرعه پتبار بیزار گتدم .لکان
دل به دنیا بستن را نمیپس)دم ،اویشتن را به دنیا نمیآالیم ،اود را ستگتم این دنیای فانی و گ را
نمیسازم ،از گهان ابدی و از نعمتهای بیکتان «گ)ات عدن» غفلت نمیورزم و شخصیت حقیقی
اود را که مقام الیفة اللَّّه است ،به وراه فتاموشی نمیسپارم.
پدر و مادر من! من زندگی را دوست دارم ،ولی نه آنقدر کاه آلاودهاش شاوم و اویشاتن را
گم ک)م .علی وار زیستن و حسین وار شهید شدن را دوست دارم .الگوی یک مسمن ،از ب)د هوی و
هوس رستن است و من این الگو را نیز دوست دارم»(رهیافتگان وصال ،ص . 32
شهید حسین اتازی عالوه بت ای)که به مال دنیا بیاعت)ا بود ،هیچوقت باه مقاام و م)صاب هام
دلبستگی نداشت و میگفت« :مقام فایدهای ندارد ،من عالقهم)ادم کاه بایآالیش همیشاه در میاان
بسیجیها باشم و به درد دل آنها بتسم» ،به همین لحاظ اغلب شابهاا باه سا)گتها یاا اوابگاههاا
ستکشی میکتد .اصوالً حا حسین ،رزم)دهای متقی و اداتتس بود؛ هت چه میکتد بتای رضاای
ادا بود؛ هت لحظه آماده شهادت بود .بعد از عملیات ایبت که دستش قطاع شاده باود ،باه یکای از
همتزمان اود گفت« :ما در این دنیا هیچ کار عمدهای نداریم ،گز گهاد فی سبیل اللَّّه»( .اقتبااس از
الریجانی293-257 :2266 ،
-6کسب عزت و استقالل برای جامعه اسدالمی :از ساتمایههای مع)اوی و اگتمااعی
بتگسته دیگتی که شهدای انقالب اسالمی و بسیجیان اونینکفن گ)

تحمیلی عتاق علیه ایاتان

به ملت ارائه کتدهاند ،ایجاد حا استقاللالبی و تقویت روحیه بااور داشاتن ااود و تواناییهاای
ذاتی کشور در بتابت قدرتهای شیطانی است.
به قول شهید مطهتی« :نهضت ما توانست به متدم بگوید که شما اود یک مکتب و یک فکت
مستقل دارید؛ اود میتوانید بت روی پایه اود بایستید و ت)ها به اود اکتفا داشته باشید».
ثمته اون شهدا استقالل و حتیت از سلطه بیگانگان بت گامعه است« .الوع ساپید آزادی» در
ورای «شبهای اسارت و پایمتدی» رخ داد .آزادی از شتق و غتب گهاان و ایجااد مباارزه زمی)اه
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م)اسب بتای رشد و توسعه به آسانی به دست نیامد بلکه با گوانمتدی و تقادیم اونهاای پااک و
مطهت شهدا به وقوع پیوست .وقتی امام میفتمای)د که« :رهبت ما آن افل سایزده ساالهایسات کاه باا
نارنجک ،اود را زیت تانک دشمن انداات و آن را م)هدم نمود و اود نیز ،شتبت شهادت نوشید»
یع)ی شهداء اود را فدای آرمانهایشان کتده و از اینرو همه مدیون آنها هستیم .شاهید مصاطفی
چمتان در مورد رهبتی حضتت امام امی)ی (ره میگوید:
«این انقالب بزرگ و تاریخی را ابتمتدی رهبتی میک)د که در تاریخ بینظیات اسات .ایماان
به پاکی و تقوا و فداکاری و پایداری او را نظیتی نیست .اگت همه راهبتان انقالبی دنیاا را سات هام
بگ ارند ،از یک موی رهبت عالیقدر انقالب ما کمتت هست)د .ایان انقاالب صاورت گتفتاه اسات تاا
ریشههای است مار و استبداد و استعمار را بسوزاند؛ عدالت اگتماعی را تایمین ک)اد؛ فقات و گهال و
ظلم و فساد را از بین ببتد؛ ستمها و محتومیتها و ناراحتیها و بیعدالتیها را کاه قاتنهاا بات ایان
کشور سیطته داشته است ،نابود ک)د»(شهید چمتان :اااتات کتدستان ص . 25
-7استراتژی نوین دفاعی اسالمی :امتوزه استتاتژیهای دفااعی و تهااگمی بات اسااس
مبانی کالسیک و علوم نظامی تعتیف میشوند؛ اما در دفاع مقدس ،دنیا باا شاکلی از دفااع مواگاه
شد که نیتوی انسانی و ارادهی درونی او نقش اول را در دفاع ایفا نماود .ع)صات ایماان و عشان باه
ادای متعال ،امتوزه مقولهای است که در محافل علمی و نظاامی گهاان باهع)وان یاک اساتتاتژی
نوین مورد مطالعه قتار میگیتد( .الریجانی235:2266 ،
 «مصطفی کلهتی در دوران کودکی و بزرگساالی ،پتدهااوان عاشاورا باود .در کاودکیهمساالن اویش را در مدرسه گمع میکتد و از عاشورا بتای آنان میگفت و این تاریخ را یکبار
دیگت در گبههها زنده کتد با حماسهای اونین چونان عاشورا .او پتدهاوان عاشورا باود کاه ااود
پتده از حجابهای دنیوی بتداشت و به ستاپتده حقیقت پیوست .از کتبالییان بود و به آنان ملحن
شد» آموزههای او همه در مدرسه حقیقت و شهادت یع)ی در مکتب آقا اباعبداهلل (ع بود .اساتادی
گااز حس این (ع نداشاات و چااه اااوب شاااگتدی بااود (امی ات االشااکن ،یادنامااه فتمانااده گااتدان
سیدالشهداء ،شهید مصطفی کلهتی ص . 222
 -5وحدت و همبستگی اجتماعی ااخوت اسالمی  :از مهمتاتین پیامادهای ساتمایه
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اگتماعی ایجاد انسجام و همبستگی اگتماعی است".صتفنظت از اشکاالت یاد شده ،مفهوم ستمایه
اگتماعی توانسته است که روح تازهای در کالبد مفاهیمی مان)د انسجام و وحدت گتوهای بدماد و
نشان دهد که علیتغم پیچیده شدن و عقالنی شدن فتای)دهای اگتماعی ،روابال شخصی و اگتماعی
ه)وز نقش بتگستهای در گامعه بازی میک))د( .حقیقتیان59 :2265 ،
به تصتیح قتآن کتیم مسم)ین در بتابت کفار شادید هسات)د اماا میاان ااود مهتبان)اد .ساتمایه
اگتماعی و رابطه میان آنها موگب میشود که دشم)ان و غیت عضوها را از میان اود اتد ک))د ،اما
با یکدیگت رابطه قوی داشته باش)د .به این دلیل ااوت اال عتضی نامیده شده است که افتاد در آن
بتابت هست)د و هیچ بتتتی و مزیتی به یکدیگت ندارند .به عالوه همه این افتاد ،به وسیله ااال ااولی
(امام به یکدیگت متصل و شیتازه این سازمان در وگود اماام نهفتاه اسات و اوسات کاه پیوساتگی
بتادران ایمانی را فتاهم میآورد .زیتا امام ،قاضی محساوب میشاود و ااتالفاات میاان ماسم)ین را
بتاتف کتده و عدالت را اگتا مینماید و اگازه نمیدهد ااتالفات میان اعضاء گستتده شود.
مسم)ین نسبت به یکدیگت وظایفی دارند که موگب نزدیکی هتچاه بیشاتت آنهاا باه یکادیگت
میشود مان)د ایتاواهی ،عیادت از متیض ،قتضالحس)ه ،امت باه معاتوف و نهای از م)کات ،یااری
ستمدیدگان ،احتتام و(...کوهکن65:2266 ،
رزم)دگان و سلحشوران این متز و بوم با تبعیت از فته)

عاشورا به الن یک هیجان ویاژه

تاریخی پتداات)د .فضای عاافی و احساسات دل کش که رن

و بوی حسین (ع میداد به ظهور

االقیتها و افتخارات بزرگ گ)گی م)جت شده و با گ شت زمان باه همبساتگی و انساجام ملای و
تداوم آن در اول سالهای دفاع مقدس مبدل گتدید .فته)ا
تحقن ارزشهای ناب دین محمدی (ص است .فته)

عاشاورا انساجام ده)اده و بسای ،و

عاشورا که بت اساس م)طان قاتآن و سایته

رسولاهلل و حضتت امیت (ع شاکل گتفتاه اسات باه تغییات حکومات ظالماناه و باه سامت تشاکیل
حکومت مستضاعفین و محاتومین میپاتدازد کاه در ایان راساتا دیگات از قادرت ساتمگتان و ابات
قدرتم)دان گهان تتسی بت گای نمیماند و زمی)ه ظهور حکومت گهانگستت آقا امام عصت (ارواح)ا
لمقدمه الفداه را فتاهم مینماید.
از بتکات بزرگ دیگت عاشورا ایجاد وحدت و انسجام در بین مسلمانان بود و به تبع آن دفاع
مقدس نیز به همبستگی و تحکیم وحدت در ساطح کشاور م)جات گتدیاد .چ)اان کاه اماام (ره در
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اصوص گ)

میفتمای)د« :هت روز ما در گ)

بهته گستهایم .ما انقالبمان را در گ)
گ)

ثابت نمودهایم؛ ما در گ)

صادر نمودهایم؛ ما مظلومیت اویش و ستم متجاوزان را در
پتده از چهتهی تزویت گهان اواران ک)ار زدیم؛ ماا در گ)ا

دوستان و دشم)انمان را ش)ااتیم؛ ما در گ)
گ) ا

بتکتای داشاتهایم کاه در هماهی صاح)هها از آن
،

ابهت دو ابتقدرت شتق و غتب را شکساتیم؛ ماا در

ریشااههای انقااالب پتبااار اسااالمیمان را محکاام کااتدیم؛ مااا در گ) ا

واندوستی را در نهاد یکایک متدممان بارور کتدیم؛ ما در گ)

حااا بااتادری و

به متدم گهان و اصوصاً متدم

م)طقه نشان دادیم که علیه تمامی قادرتها و ابتقادرتها ساالیان ساال میتاوان مباارزه کاتد؛ و از
همهی اینها مهمتت ،استمتار روح اسالم انقالبی ،در پتتو گ)

تحقن یافت» (صحیفه ناور،32 ،

ص . 39
-9مقابله با ظالم و متجاوز -حمایت از مظلوم :یکای از مظااهت ساتمایههای فته)گای
اگتماعی اسالم که اود را در دفاع مقدس نشان داد ظلمستیزی و مظلاوم ناوازی اسات .عادالت از
بزرگتتین آرمانهای اساالم اسات .رعایات عادالت ،یکای از مهمتاتین عهادی اسات کاه یاک
رزم)دهی مخلص حسی)ی (ع با ادای اود بسته است .مکتب روشان بخاش اساالم همیشاه باتای
گستتش عدالت و رسیدگی به حقوق «درماندگان» سفارش فتاوانی به پیتوان اود کتده اسات .در
این میان ،یکی از اهداف گهاد با دشمن ،مبارزه با استکبار و ستمایهداری میباشد .اماتوزه مکتاب
اقتصادی موسوم و موصول به ستمایهداری به دنبال سود و بهته شخصی از ثتوت و ستمایه اندوزی
است و به عبارت دیگت میتوان گفت که اقتصاد مدرن میکوشد تا انساان ،هتچاه میتواناد باتای
ستمایه و ثتوت اود تالش ک)د .در مقابل اما دین اسالم ضمن توصیه به تالش و فعالیت اقتصاادی
بتای امتار معاش و تیمین نیازهای مادی و در حد ضاتورت ،هماواره تاالش کاتده اسات تاا فقاتا،
یتیمان و در راه ماندگان بهدست فتاموشی سپتده نشوند .ستیز با ساتم و ساتمگتان باهویژه حاکماان
ستم و بتپایی عدل یکی از درسهای عاشورا در عتصه رفتار سیاسی است .عاشورا به ما میآماوزد
که انسان مسلمان نمیتواند در بتابت ستم و ستمگتان سکوت کتده و بیتفاوت بماند؛ اگت ساکوت
کتد در حکم همان ستمکار اسات .اماام حساین (ع در یاک ساخ)تانی در م)ازل «بیضاه» در بتابات
سپاهیان حتّ فتمودند:
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«ای متدم رسول ادا ( ص فتمود :اگت کسای حااکم ساتمگتی را ببی)اد کاه حاالل اادا را حاتام
میک)د ،عهد و پیمان الهی را میشک)د و با س)ت رسول ادا مخالف است و با ب)دگان ادا به ستم
و بیدادگتی رفتار میک)د ،پا با گفتار و کتدار در بتابتش نایستد بت اداست که این فتد را نیز با
همن حاکم ستمکار محشور ک)د»(تاریخ االمم والملوک ،ابتی 229 : 9 ،به نقل از مزی)انی .
روایات و احادی

بیشماری به ما رسیده است که به گهت گلوگیتی از اااله کاالم از بیاان

آنها اودداری میشود .امام امی)ی (ره معمار بزرگ انقالب نیز در این باره فتمودهاند که« :مسایت
اسالم بت شهادت در راه هدف است»؛ و یا در گایی دیگت اشاره میک))د که:
«ما بتای احقاق حقوق فقتا در گوامع بشتی تا آاتین قطته اون اود دفاع اواهیم کتد».
معظمله در گایی دیگت فتمودهاند که« :قتبانی شدن و قتباانی دادن در راه انقاالب و پیاتوزی
آن اگت)ابناپ یت است ،بهویژه انقالبی که بتای ادا ،دین ادا و بتای نجات مستضعفین و قطع امید
گان اواران است« .این از ااصایت حقاوق محاتومین اسات کاه ناه از ایان ابتقادرت و ناه از آن
ابتقدرت میتتس)د و از گ)

هم نمیتتس)د .شاما ایاال میک)یاد کاه اگات در زماان ساابن یاک

همچون گ)گی پیش میآمد وضع ایتان این نحو بود که متدم بایست)د .یکی از اصوصیات بازرگ
حکومت متدمی این است که اوف در دل شاان نیسات»(اماام امی)ای (ره  ، 276:2262 ،صاحیفه
نور. 27 ،
 -11معرفی فرهنگ مهدویت :معتفی حکومت گهانی مهدی (عا ،باه نساب گدیاد و
بلکه همه گهان از مسلفههای ارتباای ستمایه اگتماعی زمان گ)

بوده است .همة ساعی و تاالش

استکبار در این است که با تبلیغات گستتده ااود ،ماتدم را ساتگتم مادیاات و گلوههاای فتیب)اده
دنیااایی ک)ااد تااا از اودسااازی و پیشااتفت مع)ااوی غافاال نمایااد .از ایاانرو بااتای مبااارزه بافته)ا
مهدویت ،از شگتدهای مختلفای اساتفاده میک)اد .یکای از آنهاا ،کمرنا
فته)

مهدویت است .دشمن ،عالوه بت کمرن

اصل این فته)

گلوه دادن این فته)ا

گلاوه دادن انتظاار و
 ،پاا را فتاتات گ اشاته و

را انکار میک)د.

ب)ا به فتموده رهبت معظم انقالب« :قدرتهای استکباری ،اواهان غفلت و اوابآلود بودن و
نیز عدم تحتک ملتها هست)د و چ)ین وضعیتی را بهشت اود میدان)اد؛ اماا انتظاار فات  ،موگاب
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میشود که انسان ،به وضع موگود قانع نبوده و بخواهد به وضعیتی بهتت و بتتت دست پیدا ک)د».
آنان در موقعیتهای مختلف سعی کتدهاند تا این فته)

را به فتاموشی بسپارند؛ بتای نمونه

در بسیاری از دایتهالمعارفهای معتوف دنیا که باید انصااف باه اات داده و حقااین را ب)ویسا)د،
متیسفانه درباره مسیله مهدویت بتعکا عمل شده و شدیداً آن را انکار کتدهاند.
در دایتهالمعااارف بتیتانیکااا و دایتهالمعااارف دیاان و ااااالق مااارگلی یااوت و همچ)ااین در
موسوعة المورد ،فته)

مهدویت را فته)گی سااتگی تلقای کتدهاناد .دلیال ایان امات نیاز بسایار

واضح است .دشم)ان شیعه می دان)د که مسیله مهدویت و اعتقاد به آن ،به اهداف آنها ضتبه زده و
تا زمانی که متدم ،به سالح مهدوی مجهز هست)د ،دشم)ان نمیتوان)د آنها را در ااتیار داشته باش)د
و بتنامههای اود را بین آنها پیااده ک))اد .دفااع مقادس ماا توانسات باه ااوبی فته)ا

انتظاار و

مهدویت را به گوش گهانیان بتساند و به آنها بفهماند که از عوامل مهم پیتوزی ملت ایتان مقابل
زورگویان عالم ،روحیه انتظار و فته)

مهدویت است؛ چتا که روحیة انتظار ،افتاد یک گامعه را

ظلمستیز میک)د .دلیل این مطلب ،نتای ،ک)فتانا تلآویو است که در دسامبت سال  2396م بتگزار
شد؛ و بتابت مسیلة مهدویت ،واک)ش نشان داد .همین مسیله باع

سااتن بازیهای کامپیوتتی مان)د

«یا مهدی» و نوشتن کتابهایی م ل « » Nextwarمیشود که در سطح وسیعی در اروپاا و آمتیکاا
پخش و م)تشت گتدید( .درویشی32:2266 ،
سایر عناصر کمی و کیفی سرمایه اجتماعی و معنوی دفاع مقدس
در این زمی)ه میتوان موارد بسیار زیادی از مسلفههای رفتااری -اگتمااعی اعتمااد سالبی و ایجاابی
رزم)دگان ،شهدا و بسیجیان مخلص را بتشمتد؛ که با پیتوی راستین از دین اسالم در ااول هشات
سال دفاع مقدس و بعد از آن توسال بازماندگان از قافلهی شهدا مورد توگاه و اهتماام قاتار گتفتاه
است .از این گمله میتوان به موارد زیت اشاره کتد:
الف-ایفای نقش در زمی)ة باورپ یتی ،مفهومسازی ،اندیشهورزی ،تبیاین الگوهاای فکاتی و
انسجامبخشی به نظامهای مع)ایی بهم)ظور ارتقای سطح دانش و معتفت عمومی؛
ب -بساای ،بااهع)ااوان نمااود عی)اای سااتمایه اگتماااعی و مع)ااوی دفاااع مقاادس ،نقشهااا و
توانم)دیهای بسی ،متیثت از ستمایههای اگتماعی و مع)وی شهدا ،گانبازان؛ آزادگاان و رزم)ادگان
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ارتشی و سپاهی و نیتوی مقاومت متدمی هشت سال گ)

تحمیلی است

 بسی ،بهاوبی از این توانم)دی بتاوردار است که به متدم بگوید چه موضاوعاتی مهام باهنظت میرس)د .ب)ابتاین ،میتواند با قدرت اق)اعی اود ،نظام عقیدتی را در گامعاه تعمیان و تحکایم
ک)د؛
 توانم)دی اندیشهپتدازی و الگوسازی ،به مع)ای تتوی ،اعتقادات و ایدههای مشتتک گامعهو ب)یادهای م هبی و عقیدتی موگود در نظام اعتقادی گامعه که از رهگ ر ساات و تولید ،انتقال و
توزیع و دریافت و مصتف دانش ،اندیشه و تفکّت صورت میپ یتد؛
 ارائااه اندیشااهای گ ا ّاب ،عمل ای ،کارآمااد و مجابک))ااده اتدهااا بااتای تبیااین عقایااد ودیدگاههای ملای و آگاهیبخشای باه ماتدم و مشاتوعیت دهای دربااره ایادههای مسالّال از اتیان
گهتدهی به تفکّت و اقدام اگتماعی؛ این اقدام میتواند با تحکیم ساااتارهای معتفتای و فته)گای
گامعه به ثبات و انسجام اگتماعی م)جت شود؛ نتیجاه ای)کاه ،بسای ،رساالت بسایار اطیاتی در امات
ااالعرسااانی بااه موقااع بااتای ایجاااد آمااادگی دائماای در گامعااه ،گلااب اعتماااد عمااومی بااه م)ااابع
ااالعرسانی داالی ،مقاومسازی فکتی متدم بتای کاهش اسارات گ)ا

ناتم ،ش)اساایی ماداوم

اهداف دشم)ان به گتوههای مختلف گامعه بهاصوص گوانان ،زنان و اقلیتهاای دی)ای و قاومی،
تقویت اعتماد متدم به ارزشهای فته)گی و ملی ،مه)دسی ام)یت ذه)ی و روانی متدم در رابطاه باا
ارزشها و ه)جارهای فته)گی گامعه ،تقویات مسائولیتپ یتی نسابت باه ستنوشات کشاور باتای
مقابلااه بااا گ)اا

نااتم دشاامن و تقویاات پایااههای ام)یاات نااتم نظااارت را باات عهااده دارد (ماااه

پیشانیان. 52:2232،
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مدل مفهومی :ا مدل مقاومت
مهمترین مصادیق سرمایه اجتماعی و معنوی دفاع مقدس

بصیتت و اااعت از والیت
کسب عزت و استقالل
مقاومت و پیتوزی
رزم)دگان اسالم
در بتابت استکبار
گهانی

وحدت و همبستگی اگتماعی
فته)

سازی ایدئولوژیک

شهادتالبی و شهیدپتوری
مقابله با ظالم و متجاوز
معتفی فته)

آگاهی و پیتوی از
مکتب عاشورای حسی)ی (ع

مهدویت(ع،

پتهیز از دنیاالبی
استتاتژی نوین دفاعی

نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بترسی وگود و چگونگی انواع ع)اصت یا مسلفههای ستمایه اگتماعی و مع)اوی
دفاع مقدس انجام گتفته است .ضمن بیاان ضاتورت و اهمیات بترسای؛ ابتادا تعااریفی از ساتمایه
اگتماعی ارائه گتدیده و با ذکت مهمتاتین نظتیاههای متباوب باه ساتمایه اگتمااعی مادل مفهاومی
تحقین ارایه شده است.
در متحله بعد با توگه باه مادل ما کور و بترسای موضاوع در دوران االیای دفااع مقادس؛
مصادیقی از مسلفههای ستمایه اگتماعی و مع)اوی آن م ال :پیاتوی از مکتاب عاشاورا؛ بصایتت و
اااعت از والیت؛ شاهادتالبی در گهات پایاداری آرمانهاا؛ پتهیاز از دنیااالبی؛ فته)

ساازی

ایدئولوژیک؛ کسب عزت و استقالل بتای گامعه اسالمی؛ استتاتژی نوین دفاعی اسالمی؛ وحادت
و همبستگی اگتماعی؛ و مقابله با ظالم و متجاوز -حمایت از مظلاوم؛ و معتفای فته)ا
276
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بهع)وان مهمتتین ستمایههای اگتماعی و مع)وی دفاع مقدس معتفی و توضیح داده شدهاند.
باادین تتتیااب میتااوان اذعااان نمااود کااه سااتمایههای باازرگ دفاااع مقاادس از اتفاای باعا
همبستگی داالی و مقاومت و ای ار گان و مال و کسب پیتوزی در ایام گ)ا

تحمیلای شاده و از

سوی دیگت ضمن رشد و تقویت عزت و اقتدار نظام گمهوری اسالمی ایاتان در بتابات قادرتهای
بزرگ شیطانی گهان ،میتواناد باهع)وان مهمتاتین مطلاع و گساتتدهتتین عامال رهاایی و بیاداری
گوامع اسالمی در مقابل دشم)ان مستکبت ایشان ،قتار گیتد .با توگاه باه تجتباه پیاتوزی در گ)ا
تحمیلی ،میتوان چ)ین پ)داشت که ،تا زمانی که گمهوری اسالمی ایتان در گهت پیتوی عملی از
مکتب عاشورای حسی)ی (ع عمل نماید ،میتواند به مقاومت در بتابات اساتکبار گهاانی تاا کساب
دروازههای موفقیت ادامه دهد .رعایت مدل مقااومتی کاه ایان بترسای ،آن را ارائاه نماوده اسات،
توسال ملل مسلمان و مستضعف ،در بتابت گهان استکباری ،میتواند موگبات اساتقالل و اساتقامت
باالی این کشورها را فتاهم آورد.

پیشنهادات:
پیش)هاد میگتدد گامعه اسالمی با تحقین و مطالعه و بهکارگیتی ستمایههای (انساانی ،اگتمااعی و
مع)وی باز مانده از دفاع مقدس ،در مسیت نیل به ارزشهای ذیال حتکات نمایاد تاا باه یااری حان
مقدمات بت پایی تمدن اسالمی و ظهور حضتت حجت (ع ،فتاهم شود:
 -2آمواتن و کاربست مدیتیت گهادی
 -3گستتش وفاق و اتحاد اگتماعی
 -2ایمن شدن در بتابت قدرت گ)

نتم استکبار گهانی

 -9مقاومت در بتابت تحتیمهای همهگانبه دشمن
 -5رشد ام)یت ااالقی و مع)وی گامعه
 -7تقویت عزت و استقالل کشور
 -6باالتت رفتن قدرت دفاعی -نظامی در بتابت تحتکات دشمن
 -6بهکارگیتی مدیتان الین و مخلص
 -3توگااه بااه مساائله مهاام محتومیااتزدایی از گامعااه اسااالمی و تااالش در گهاات کاااهش
فاصلههای ابقاتی
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