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 دربارة مجله ●

ایثار اجتماعی در جامعه با  ای است که تحقیقات نظری و تجربی در حوزة مجله شاهد اندیشه

های  کوشد آخرین یافته کند. فصلنامه می را منتشر می تخصصیهای علمی و  استفاده از یافته

های مربوط را منتشر کند.  پژوهشگران در این رشته را معرفی کرده و تحقیقات تجربی در حوزه

و هدف مجله  مند است دیدگاه نقادانه در این قلمرو را بسط و گسترش دهد فصلنامه عالقه

ه ایثار و شهادت در توسعه فرهنگی، اجتماعی، بسترسازی علمی برای استفاده حداکثری از مقول

 .سیاسی و اقتصادی کشور

 . 

 

 اشتراک ●
مندان به اشتراک، ایـن مبلـغ را بـه     هزار ریال است. عالقه 600مبلغ اشتراک سالیانه در ایران 

واریز و اصـل   معاونت فرهنگی و آموزشیبه نام  ملیبانک  0104473085004شمارة حساب 

، معاونت 5الک خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پخیابان طالقانی، فیش را به نشانی تهران، 

 ، دفتر فصلنامه ارسال کنند. فرهنگی و آموزشی، طبقه سوم، اداره کل اسناد و انتشارات



 

 

 نكات ضروری در تهیه و ارسال مقاله ●
 های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.  یک از نشریه ه نباید پیش از این، در هیچ. مقاله ارسال شد1

عهده نویسنده مسئول است و تنهـا بـا او تمـاس گرفتـه یـا       . مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان، بر2

مکاتبه خواهد شد. فصلنامه، مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان و سایر مراجع 

 ندارد. 

ها، ذکر تاریخ انجـام   و سازمانها  های پژوهشی دانشگاه ها یا طرح نامه های برگرفته از پایان . در مقاله3

پژوهش، نام استادان راهنما و مشاور، دانشگاه یا سازمان مربوط و منابع مالی و اعتباری طرح پژوهشی 

 ضروری است.

کم به دو نفـر از   های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیأت تحریریه، برای ارزیابی، دست . مقاله4

ینه موضوع مقاله، بدون نام نویسنده، ارسال خواهند شـد. پـذیرش   داوران صاحبنظر و کارشناس در زم

 نهایی براساس نظر داوران و منوط به موافقت هیأت تحریریه است. 

. نویسنده موظف است تمام موارد پیشنهادشده از سوی کارشناسان را اصالح کند. اعمال اصـالحات  5

و پس از آن، مقاله، بار دیگر مورد بررسی و پیشنهادی از سوی نویسنده، به منزله پذیرش مقاله نیست 

 ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

شده براساس نوبت و با توج ه به موضوع فصلنامه، به چاپ خواهند رسـید امـا آن    های پذیرش . مقاله6

روز بودن منابع هستند، بر سـایر   هایی از ابتکار، نوآوری و به های پژوهشی که دارای جنبه دسته از مقاله

 شوند.  االت مقدم شمرده میمق

 ،های نویسـندگان مقـاالت   . مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است و دیدگاه7

 لزوما  دیدگاه فصلنامه نیست. 

از طریـ  سـامانه اینترنتـی فصـلنامه بـه       13و شماره  BMitra، با قلم Word. مقاله، باید در قالب 8

 ارسال شود.  www.shahedeandisheh.irآدرس 

 در پذیرش، رد، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.  شاهد اندیشه . فصلنامه 9

 در صورت ذکر مأخذ مانعی ندارد. شاهد اندیشه. استفاده از مطالب فصلنامه 10



  

 

 

 راهنمای تنظیم مقاله
 شود، مقاله خود را براساس الگوی زیر تنظیم کنند: از نویسندگان محترم درخواست می

 کلمه باشد.  8000ها و نمودارها( نباید بیشتر از  ها، شکل گرفتن جدول نظر . حجم مقاله )با در1
. صفحه اول: صفحه عنوان باید شامل عنوان مقاله )به دو زبان فارسی و انگلیسی(، نام و 2
 علمی، نشانی  خانوادگی نویسنده )نویسندگان( یا پژوهشگر )پژوهشگران(، به همراه درجه نام

 ، تلفن تماس و نشانی نویسنده مسئول باشد. (Email)الکترونیکی  پست
واژه( است. چکیده  6تا  4کلیدی ) فارسی و انگلیسی مقاله به همراه واژگان  . چکیده: شامل چکیده3

 گیری باشد.  ها و نتیجه پژوهش، روش، یافته ای از هدف  کلمه و بیانگر خالصه 250مقاله باید حداکثر در 
نظری، اهداف،  قدمه: دربردارنده بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش، پیشینه تحقی  و مبانی. م4
التین، در متن، به زبان  های تحقی  باشد. الزم است تمامی اسامی و اصطالحات ها یا فرضیه پرسش

شیوه متنی، باید به  فارسی و در زیرنویس، به صورت التین آورده شود. در ضمن، کلیه ارجاعات درون
APA (57: 1382کوییل،  تنظیم شوند. برای مثال، )مک.  
تحقی   نمونه، ابزار   گیری و حجم ، روش نمونه شناسی: این بخش شامل روش پژوهش، جامعه . روش5
ای نگاشته شود که سایر  هاست )روش باید به گونه داده  های گردآوری و تجزیه و تحلیل و روش

 مام جزئیات تکرار کنند(.پژوهشگران بتوانند آن را با ت
های پژوهش با استفاده از جدول، نمودار و یا  یافته   های پژوهش: این بخش شامل گزارش . یافته6

 شکل است. 
های مهم ارائه و  های تحقی ، یافته ها یا فرضیه گیری: در این بخش، با توج ه به سؤال . بحث و نتیجه7

گیرند و علل تفاوت یا تشابه  قات مشابه دیگر، مورد مقایسه قرار میهای تحقی شوند، نتایج با یافته تبیین می
های جدید در صورت  شوند. فرضیه های مهم و بدیع پژوهش بیان می های دیگران، تحلیل و جنبه با یافته

 شوند.  وجود، مطرح و پیشنهادها در پایان بحث ارائه می
پردازد که در متن مورد استناد قرار گرفته  ی می. فهرست منابع: فهرست منابع منحصرا  به معرفی آثار8

باشد. فهرست منابع « برای مطالعه بیشتر»های ارجاعی دیگر و منابع  است و نباید شامل یادداشت، نکته
 APA، به ترتیب الفبا و براساس روش «فهرست منابع»مورد استناد در فارسی و انگلیسی ذیل کلمه 
 .شودهای موجود در این زمینه مراجعه  به کتاب APAتنظیم شود. برای آشنایی بیشتر با شیوه استناد 
  



 

 

 سخن مدیر مسئول

 

در تاریخ کشور عزیزمان ایران اسالمی وقایع زیادی به ثبت رسیده است که همـه بیـانگر   

بـارزترین و  های فرهنگی،  فرهنگ غنی و ارزشمند مردم این مرز و بوم است. اما در ارزش

ثرترین پارامتر روحیه مقاومت، ایستادگی، ایثار و شهادت طلبی است که همیشـه تـاریخ   ؤم

ورزی و  عنوان قدرت بازدارندگی برای استعمارگران در تنظـیم معـادالت جهـانی، طمـع     به

ها، تقویت، ترویج و تعمی  این  لفهؤشناخت علمی م ،تهاجم مورد توجه بوده است. بنابراین

طـور مسـتقیم در اقتـدار، عزتمنـدی و      صورت اصـولی و بـه   های واالی فرهنگی به ارزش

عنوان  ثیر دارد و این نشریه علمی در صدد است با تبیین مفاهیم علمی بهأاستقالل کشور ت

های علمی در این راستا ایفای نقش  ها و پژوهش آوری و انتشار اندیشه درگاهی برای جمع

شهادت را به یاد شهیدان و امـام شـهیدان بسـط و گسـترش     نماید و فرهنگ غنی ایثار و 

 شاءاهلل دهد. ان
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 تأثیر تفكرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس در رمان باغ بهشت
 

 1نیا محسن ظریفی
 

 چكیده 
اسـت. ایـن    سـاز  تفکرات عاشورایی مهمترین راهبرد رزمندگان اسالم در مواجهه با عوامـل غیریـت  

در گسترة دین محمدی است و  )ع(حسین زندگی جهادی امام  ها و سبک ای از اندیشه مفهوم مجموعه
های جدال با مخالفان شریعت به منصة ظهـور گـذارده    اصول رفتاری امام و اصحاب او را در عرصه

طلـب حـائز   است. مطالعة این ظرفیت، دستاورد عزت، قوت و سعادت جامعة بشری را در بـر دارد. م 
مقدس است. فایدة ایـن شـناخت، یـافتن     اهمیت، شناخت تأثیرات چنین تفکراتی بر رزمندگان دفاع 

هـای   که شاخصـه   است   رو آن هویت جهادی برگرفته از اندیشة عاشورایی است. سعی پژوهش پیش
محتوا کنـد.    تحلیل« ارنستو الکالو»با استفاده از روش گفتمانی « باغ بهشت»عاشورایی را در رمان

سـازد.   ها را برای خل  هویت جهـادی بـه مخاطـب مـنعکس مـی      این روش، پیوند خردمندانة مؤلفه
سـاز، مقـاومتی را    ضمن تشکیل فضـای انسـان   ،دهد عملکرد عاشورایی رزمندگان ها نشان می یافته

 شت. دنبال خواهد دا ایجاد کرده است که ثبات آن، دستاورد استقالل و امنیت کشور را نیز به

 های کلیدی واژه

 بهشت، رمان باغمقدس، هویت جهادی داستانی، رمان دفاع   اندیشة عاشورایی، خردورزی، ادبیات

  

                                                         
 اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه فارسی، ادبیات و زبان پژوهشی دکترای .1
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 . مقدمه و بیان مسئله1

مفهوم تفکرات عاشورایی تنها یک اندیشـة نظـامی نیسـتل بلکـه فراتـر ازآن، چنـین       

در  پـژوهش  شناسی است که بـرای ورود بـه آن، نیـاز بـه      راهبردی یک پدیدة جامعه
  شناسی است. محققان علوم اجتماعی در ایـن عصـر بـه    شناسی و فطرت مباحث روان

فرهنـگ عاشـورا، کـاربرد     جهت کارکردهای نظـامی، اخالقـی، اجتمـاعی و سیاسـی    
ارزشی دربارة آن قائل هستند. بـه   اند و جایگاه با آورده دست به  ای از این اندیشه فزاینده
است تا  سبب، ذهن نویسندگان معاصر نیز به اهمیت چنین شناختی معطوف گشته  این

ام تری انجـ  طلبانة خود را در سطح وسیع های آن، اهداف استقالل با استفاده از ظرفیت
های دفاع  دهند. مسألة مهم، شناخت کارکردهای اندیشه عاشورایی بر رزمندگان رمان

ویژه در عرصة خانواده و جامعه اسـت. ایـن     مقدس و تأثیرات مثبت آن بر مخاطب به 
بـاغ  »های این ظرفیـت تأثیرگـذار را در رمـان     ، به دنبال آن است که ویژگی پژوهش
« 1ارنسـتو الکـالو  »گفتمـانی   تفاده از روشتـالیف محمدرضـا ملکـی بـا اسـ     « بهشت
(، تا خواننده ضمن درک 53-115: 1395ن.ک: یورگنسن و فیلیپس، ) محتوا کند تحلیل 

هـای رفتـاری رزمنـدگان را نیـز      پدیدة جنگ و تبعات ویرانگـر آن، باورهـا و محـرک   
هـای   های داستانی از این اندیشه و ظرفیـت  مشاهده و چگونگی تأثیرپذیری شخصیت

توانـد   رسد آشـنایی بـا فرهنـگ حسـینی مـی      نظر می را احساس نماید. به رهنگی آنف
در »هـای جنـگ    هـا در میـدان   شخصـیت  هـای مختلـف رفتـاری     مخاطب را با گونـه 

نیز روبرو کند تا در مواقع بحرانی زنـدگی از    های آن و حاشیه« های دفاع مقدس رمان
 این ظرفیت  دینی و ملی استفاده نماید.

طلـب کـه تـأمین نیازهـای اولیـة       پدیدة قدرت و سلطة کشورهای منفعت در عصر
داری آنهاست و توجه به فطرت انسانی جایگاه بـا ثبـاتی    انسانی الگوی اقتصاد سرمایه
ویژه جهـان سـوم در میـدان تعـرت اسـتکبار جهـانی قـرار         نداردل کشورهای فقیر به

گیرنـدل   متعددی پـیش مـی  های  گیرند. در این مواجهه، کشورهای ضعیف، سیاست می
                                                         

.laclau,e1 
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هـای   گیرنـد و اندیشـه   ای پیش می برخی تسلیم محض هستند، برخی سیاست دوگانه
طور مطل  قبول ندارندل اما همچنان تابع غرب و استکبار جهانی  بودن را به تحت سلطه

دالیلی توان مقابله ندارندل و  طلبانه دارند، ولی به های استقالل هستند، برخی نیز اندیشه
ی همانند ایران اسالمی با توجه به تفکرات عاشورایی راهبرد دفاع مقدس را پیشه برخ

یـاری   کننـدل بلکـه بـه    تنها از مـیهن در مقابـل جهـانخواران پاسـداری مـی      کرده و نه
که  است  شتابند. مسالة مهم، این کشورهای اسالمی و غیراسالمی استکبارستیز نیز می

تواند از سـرزمین و اعتقـادات جامعـه     گونه میمخاطب خاص و عام ادیبات داستانی چ
توانـد   ویژه در زمان بحران حفاظت کند؟ل و مسالة مهمتر آنکه چه تفکری مـی  خود به

ها و منشأ رفتـاری   عنوان پشتوانه راهبردی این دفاع باشد؟ل بنابراین، شناخت انگیزه به
هـای   ظرفیـت  توانـد  هـای عاشـورایی مـی    خصوص در مؤلفـه  ها، به رزمندگان در رمان

گفتمانی این استراتژی را در زمان جنگ آشکار سازد. درواقع تفکرات عاشورایی حادثة 
کربال ضمن آنکه عقبة محکمی برای مؤلفةهای شـجاعت، مقاومـت، ایثـار و روحیـة     

ستیز و استکبار برافکنی برخوردار اسـت و ظرفیـت    طلبی استل از اندیشة ظلم شهادت
هویتی جهادی را داراست که با اعتقاد و فهم معارف دینی پرورش مدافعانی خردورز با 

کنند تا همیشه حـافظ اسـتقالل و    روح و اندیشة مقاومت و جهاد را در خود آبیاری می
 امنیت کشور باشند. 

 

 . پیشینة تحقیق2

ی بسـیاری ازسـوی نویسـندگان،    هـا  پـژوهش  )ع(حسین درخصوص عاشورا و قیام امام
های متعـددی نیـز بـه     ها صورت پذیرفته و مقاالت و کتاب یهنشرمنتقدان، مجالت و 

شرح ذیل است: کتاب در آینـة عاشـورا )موسـوی     است که برخی از آنها به چاپ رسیده
هـا و باورهــای اســتوار و    ارزش وعاشورا  ةواقع اثراتدرخصوص  (1380گرمارودی،

حسـینی   ةماسـ عـز ت و افتخـار در ح  کتـاب   کنـد.  صحبت مـی پویا در تاریخ بشـریت 
نماید. کتـاب پیونـد دو    ستیزی بحث می ( دربارة عزت و افتخار و ظلم1381)نهاوندی،

هـا و   به بررسی و تطبی  جلـوه  (1385فرهنگ: عاشورا و دفاع مقدس)ر.ک: سنگری، 
 ةحماس کتاب مقدس و عاشورا پرداخته است.  دفاع  مشترکات معنوی و فرهنگی دوران
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را  )ع(حسـین  آموزی و الگـوگیری از قیـام امـام    درس ةجنبکه  (1356)مطهری، حسینی
نقـش حماسـه و تـأثیر     (1368)جوادی آملـی،  حماسـه و عرفـان  کند. کتاب  مطرح می

زمینه اشتیاق عارفان ناب را به شهادت فراهم کرده و و  ستیزی در تعالی روح بشر ستم
حـایری،  )صـفایی   عاشـورا  کتـاب  .سـازد  مجاهد کوی ح  را با عرفان اصیل آشنا می

های  در این کتاب به اشکال مختلف، انگیزه ها، هدف ها، نیازها و سدها و مانع( 1394
نویسـنده   (1389)دلشاد تهرانـی،  حسینیة مدرستوجه شده است. کتاب جهاد و مبارزه 

حسـینی را   ةحسـینی، سـاختار مدرسـ    ةدر این کتاب پس از پرداختن به جایگاه مدرس
ادبیات داستانی تاکنون مقاله و کتابی به بررسی تأثیرات است. اما درحوزة  بررسی کرده

 است. این صراحت و تمرکز، مشاهده نشده  تفکرات عاشورایی بر رزمندگان با
 

 . ضرورت پژوهش و تبیین تفكرات عاشورایی 3

در فاصله پیروزی نهضت مشروطه « تاریخ ادبیات داستانی»که در کتاب  گونه همان
( و 1392سیر تطور رمان و داستان ترسیم شده است )ر.ک. میرعابدینی:  1332تا سال 
ی گوناگون از رمـان سـر برآوردنـدل در عصـر     ژانرهاهای متعددی در  یانجراز آن  پس

های  مونمضاز  تواند با تغییر برخی یمانقالب اسالمی نیز ادبیات داستانی دفاع مقدس 
یسـی در ژانـر   نو داسـتان گیری ـ، موجب پیدایش مضامین بلند   یجهنترمان ـ در فرم و  

یرگذار این ژانر توجه به هویت جهادی اسـت کـه   تأثاز مفاهیم  دفاع مقدس باشد. یکی
دل کن یمباشد. شناخت چنین هویتی، این ضرورت را ایجاب  یمآن باورهای دینی  منشأ

ایـن ویژگـی مـزین سـازند.      کشورهایی که خواهان استقالل هستندل بایـد خـود را بـه   
استل باید بدانـد تنهـا راه رهـایی از      که تجربة تلخ استعمار و وابستگی را چشیده ملتی

شدن به هویتی است که بتواند در مقابله بـا دشـمنان    خواران، مسلح یوغ بردگی جهان
رو شناخت  ی دفاع کندل از اینخوب بهی و عقیدتی خود، دین و سرزمین، از تمامیت ارض

توانـد فرزنـدان    مـی  چنین هویتی و نمایان شدن آن در ادبیات داستانی دفـاع مقـدس  
  سو و با تعرت دشمن به مملکت اسالمی را در راه مبارزه با شرک، کفر و الحاد از یک

  هر حماسة مانـدگاری  قدم و پیروز گرداندل چراکه در خل دیگر، ثابت شکل ازسوی هر 
گرا نهفتـه   مذهبی و یک شخصیت آرمان ثبات بایک هویت جهادی یا یک شخصیت 
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ناپـذیر آرمـانی بـه     است که با پایبندی به نگرش دینی یا پیوستگی محکم و گسسـت  
استل اما این هویت در خأل سرگردان خواهـد بـودل اگـر     های جهاد کشیده شده  میدان

آگاه و حکیم متصل نباشدل زیرا مقاومت و جهاد بایـد بـه    به مرجعیتی  حرکت جهادی،
یک ملت وقتی معتقـد بـه   »لحظه ازآن الهام گیرد به ای وصل باشد که لحظه سرچشمه

یک امر  ( جهاد38: 1392ای،  خامنه )حسینی «ها پیشرو است یدانمجهاد شدل در همة 
الی خـود نیـاز بـه    ضروری در دین استل زیرا جامعة دینی برای رسیدن به اهداف متع

ة شهادت و جهـاد  مسئلعدالت اجتماعی و استقالل و امنیت دارد. از نظر رهبر انقالب 
دهد. ایشان معتقدند که در یک جامعـة اسـالمی و انقالبـی،     یمبه زندگی انسان معنا 

 (. 38-40: 1392ای،  خامنه حسینی)روح انقالب و ایمان همیشه زنده و کارساز است
های فـوق، هویـت جهـادی ملـت ایـران الزامـات چنـین         ضرورتحال با توجه به 

عمل آیـدل راه دسـتیابی    طلبد که اگر در تحق  آن کوتاهی به تفکرات  عاشورایی را می
 گردد. چنین فضیلتی مسدود یا مختل می

 

 تعریف هویت جهادی و جایگاه آن در فرهنگ اسالمی.3-1

معنـای مبـارزه علیـة دشـمن و     هویت جهادی یک مفهوم دینی است و در اصـطالح  
بکارگرفتن نهایت توان در مقابلـه بـا   »معنای   نیروهای معارت است. جهاد در لغت به

گونه است: جهاد با دشمن آشکار، جهاد با نفـس و جهـاد بـا     جهاد سه» ،«دشمن است
این سخن ناظر به کاربردهای جهـاد در قـرآن    .(1387:162ی، راغب اصفهان)«شیطان

است که جز دو مـورد،    بار در قرآن بکار رفته 35ژة جهاد و مشتقات آن کریم است. وا
کـردن   دو مورد دربارة تالش والدین مشـرک بـرای مشـرک    بقیه بار مثبت دارندل این 

(. موارد مثبت  کاربرد جهـاد در پیکـار بـا    15و لقمان:  8فرزندان خود است )عنکبوت: 
همـراه اسـت. جهـاد در ایـن کـاربرد      « هللا سـبیل  فی »کافران و مشرکان غالبا  با قید 

معنـا در فقـه    یعنی جنگیدن در راه خداست. جهاد به ایـن « اهلل سبیل قتال فی»مترادف 
تعـاریفی  « الجهـاد   کتـاب »نام  همین خود گرفته و فقیهان در بابی به رنگ اصطالح به

ن یا باغیان کردن جان و مال در جنگ با مشرکا ارزانی: »ازجملهاندل  دست داده ازآن به
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سـاختن اسـالم و    ای ویـژه و اهـدای جـان و مـال و توانـایی در راه بلندمرتبـه       گونه به
 (. 3: 1368)نجفی، « برپاداشتن شعائر ایمان

های مؤمن و باورمنـد   های انسان از ویژگی درواقع حس پیکارگری با دشمنان، یکی
کنـدل بلکـه    دنیـا نمـی  به عالم آخرت است که همة باورهایش را قربانی این چند روزة 

فـرامین الهـی آمـادة جهـاد بـا       براسـاس کنـد و   همة دنیا را در باورهایش خالصه می
هرحال جهاد در راه خدا از مهمترین تکالیف اسـالمی اسـت و    شود. به دشمنان خدا می

تجارتی سودمند با خداوند است کـه مایـة عـزت اسـالم و تـرک  آن موجـب خـواری        
دسـتورات قرآنـی صـورت     براساسفقط در راه خدا باشد و  مسلمانان است. جهاد باید

آفرینـی   در باب جهاد و فضایل و تبعات تـرک  آن هـدایت  )ع( مورد علی پذیرد. در همین
(. واقعیت این است که تبیین تفکرات عاشورایی برای 27، خطبه)ع(علی است )امام کرده

از مهمترین ارکان پایداری در ادبیـات دفـاع    یکی  عنوان بهدستیابی به هویت جهادی 
 مقدس است.

 

 . روش تحقیق4

 «ارنستو الکالو». روش گفتمانی 4-1
کـه بـا اسـتفاده از      تـرین روشـی اسـت    نزدیک« الکالو»گفتمانی گیری از بخش بهره
های داستانی ـ که دارای اهـداف مشـترکی     منسجم شخصیت  محتوا، رفتارهای تحلیل

کنـد. در ایـن روش، تعریـف     هویت یکسانی برخوردارند ـ را بازشناسی می هستند و از 
انجـام    خـاص   آرایش ارتباطی  های معین در یک باید انتخاب شود و تثبیت معنای دال

نـوعی  « الکـالو »کـه در نگـاه    گردد تـا زمینـة تحقـ  هویـت حاصـل آیـد. امـری        

برقراری ارتباط بـین     بهکه منجر  بندی، فرایندی است هاست. مفصل دال 1بندی مفصل

عنصـر   که این ارتباط، موجب تعدیل و تعریف جدید هویـت ایـن   نحوی عناصرگرددل به
آیدل گفتمان نام دارد)کسرایی و پـوزش   می  بندی حاصل از عمل مفصل  شود.کلیتی که

برابـر    شده در یـک گفتمـان از ارزش   بندی های مفصل (. همة نشانه3: 1388شیرازی، 

                                                         
1   . Articulation 
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دال »هـا   شوند. مهمتـرین ایـن نشـانه    ستند و به انواع گوناگونی تقسیم میبرخوردار نی
های دیگـر   یابند. این دال، دال های دیگر حول آن انسجام می که نشانه است« مرکزی

و   1ضـدیت   دارد. مـی   نگـاه     خـود  کند و آنها را در قلمـرو جاذبـة معنـایی     را حمایت می

یابی یک گفتمان،  گیرند. هویت ا یکدیگر شکل میها اساسا  در تفاوت ب گفتمان 2غیریت

هـا همـواره در    رو گفتمـان  پذیر است. از این های دیگر امکان تنها در تعارت با گفتمان
حاشـیه رانـده شـدهل دائـم در      هـای غیـر بـه     کننـد.گفتمان  سازی می برابر خود غیریت

تل بـرهم بزننـد   اند تا ثبات موقت معنایی را که گفتمان مسلط ایجاد کـرده اسـ   تالش
اثبات  خود و طرد  دیگری  بودن به  (. ازطرفی قادر3: 1388)کسرایی و پوزش شیرازی، 

زنـدگی   معنای هژمونی یا سلطه را دارد و چون گفتمان یک هویت استل باید سـبک  
هـا( دائمـی و    هـا )دال  ها و مؤلفـه  شکل بگیردل پس باید نشانه« گفتمان»عنوان یک به

معنی هژمونی باقی بماند. اگر این اتصـال و پیوسـتگی    این گفتمان به پیوسته باشند تا 
 پاشد. زندگی نیز از هم می  نباشدل هژمونی سبک

  

                                                         
1. Antagonism 

2  . Otherness 
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 دفاع مقدس . تحلیل تأثیر تفكرات عاشورایی در رمان 4-2

نوشتة محمدرضا ملکی مشاهده « باغ بهشت«  در این مقاله با مروری اجمالی در رمان
اند از خود یک هویت  هایی توانسته مقدس با چنین اندیشه های دفاع شود شخصیت می

که منشأ استقامت ملت ایران در برابر هر نوع تعرت بیگانگـان   جهادی به وجود آورند
، هویـت جهـادی برگرفتـه از     هـا در رمـان   باشد. در اینجا با ارزیابی مختصر این مؤلفه

 گردد. تفکرات عاشورایی آشکارتر می

ههای عاشهورایی در تصهاویر     رزمندگان با مؤلفهه . تلفیق شجاعت 4-3

  رمان باغ بهشت

اندل جسارت کرده و جلوتر  چند قدمی رسیده. سربازها که میدان را خالی دیده  تانک به
زننـد. حـاال فقـط مـن و      های مجروح را تیر خالص می کنند. بچه از تانک حرکت می

هایشـان   کنند با غضـب. سـایه   ما نگاه می پسرک سر راه آنهاییم. سربازهای عراقی به 
هایشان از چشمانشان کینه بیـرون   دنبال سایه آیندل به برابر خودشان است. جلو می  چند
ام، وقتی گوشـواره   بار در کربال دیده زدندل یک را آتش می  ریزد، اینها را وقتی خیمه می

هایشان دیرینه استل مال کوفه، مال شـام،   ستاندند! کینه می زور  بهها  با گوش از بچه
 (.405: 1388)ملکی، مال ن خیله، مال هرکجا که بدعتی بوده و هست!

هـا را شـفاف سـاخته و از تعـدی آنهـا سـخن        ساز بعثی فضاسازی، موقعیت غیریت
ح را های مجرو بچه»رود که:  گوید. و این تضادگرایی غیر انسانی تا جایی پیش می می

گیـرد. البتـه ایـن     ل از این جمله به بعد ضدیت در گفتمان اوج می«زنند تیر خالص می
ای بـرای ترسـیم    هـای شـجاع داسـتانی، خـود زمینـه      تقابل با منش و  باور شخصیت

است. در اینجا خواننـده  « در این رمان»سازی در فضای تراژدی حماسة کربال  غیریت
 «.و پسرک ... سربازهای عراقی ...  حاال فقط من»آید: هیجان در می  به

صـحنه را التهـاب   « آیـد بـا غضـب    مـی » تأکید نویسنده بالفاصله در پس جملـة  
بسترسـازی ملکـی از چیـنش    «. هایشان چنـد برابـر خودشـان اسـت     سایه»بخشد: می

ها و  رحم هستند که به بچه قدر بی کنند و آن ها حرکت می سربازانی که جلوتر از تانک
زنندل قوی و واقعی است. درواقع نویسنده از انعکـاس   رانی تیر خالص میرزمندگان ای
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ای را اراده کـرده اسـت و آن ورود بـه صـحرای کـربال و واقعـة روز        این مطلب نکته
هایی هستند که  ها همان تیپ شخصیت دهد اینها یعنی این عاشوراست. سپس ادامه می

کنـد کـه در    کشیدند و تأکیـد مـی  های اوالد و اصحاب امام شهیدان را به آتش  خیمه
که گوشواره با  زمان است. درست آن بار آنها را در کربال مشاهده کرده باورهای خود یک

یشینة باورهـای مخاطبـان،   پها ...! کاربرد زمان و مکان  معین با توجه به  گوش از بچه
ال کوفـه،  هایشان دیرینه استل م دهدل کینه بخشد. سپس ادامه می به اثر جانی تازه می

( و 47: 1377مادلونـگ،  مال ... این کلمات، اشـارة صـریح بـه مـاجرای ثقیفـه)ر.ک.      

( بـا  9ج  ،)ع(علـی  امـام  ةدانشـنام ک. .رهای تحمیلـی جمـل، صـفین و نهـروان)     جنگ
 است. )ع(امیرالمؤمنین علی

اش سیاه است، چشـمش بـه چشـمان خمـار پسـرک       آیدل چهره از آنها جلو می یکی
سـر او   اش را بـه   آیدل حاال باالی سر نوجوان ایستادهل نوک اسلحه میاست، باز جلوتر 

رم ...  االاهلل ...، برادر، من دارم می الاله کند: اشهد ان  کندل نوجوان زمزمه می نزدیک می
خـواهم خـود را    از سینه بیرون بزند، می خواهد شود، قلبم می باید بپرم ... سرم داغ می

زنـم، خـاک در میـان انگشـتانم فشـرده       زمین چنگ مـی روی سر پسرک بیندازم، به 
خواهد میـان شـقیقة مـن بنشـیند.      اینکه مرمی فشنگ سرباز عراقی می شودل مثل  می

آمده یا نه. آخـر پسـرک    )ع(حسین دانم که امام گذاردل نمی سرباز انگشت روی ماشه می
را در بغـل    کنمل شـاید آقـا سـرش    کنارش نگاه می به« ما هم کربالیی هستیم»گفت: 

شود و چشمانش کامال   اش گشاده می ه زند، چهر داشته باشد. ناگهان نوجوان لبخند می
گوید:  ی میآرام بهکشد و  اش می زده باز و درخشان! زبانش را بر لبان خشک و سپیدک

 (.405ـ  406: 1388)ملکی، السالم علیک یا اباعبداهلل!

اش را بر سر نوجوان  ده، نوک اسلحهچر سازی زمانی است که سرباز سیه اوج غیریت
که سرباز بعثی زمزمة شـهادتین او را بـا گـوش خـود      بسیجی قرار داده استل درحالی

ای، ترسـیم   های جهـانی و منطقـه   شنودل براساس تحقیقات مندرج در آرشیو جنگ می
ای  هایی با ترس و وحشت همراه استل اما چرا این نوجوان چنین سـکینه  چنین صحنه
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دلیل شجاعت و اتصال قلبی وی بـه   به« آرامش رزمنده در چنین وضعیتی»زیرا دارد؟ 
 باورهای دینی است.  

خورد و  سرم می فشارد. صدای شلیک تیر چونان پتکی به انگشت  سرباز ماشه را می
پاشد. شتک شـتک. شـتک    ها می کند. خون  سر نوجوان روی خاک حالم را منقلب می
پاک مثل نسیم! زیبـا مثـل گـل    « یا ثاراهلل!»هورالعظیم! زدة نینوای  خون بر خاک غم

شود. هودج پسرک هم آمد.  ة مالئک بلند میهلهلمحمدی! لطیف، مثل سحر! صدای 
اند! گرداگرد آن با ستاره چراغانی است، شده یـک تکـة نـور! زیبـا      چقدر زیبایش کرده

آخر او تشـنه اسـت،    آورند. های بلورین، ردیف، برایش آب می مثل بهار! مالئک با جام
 (.406: 1388)ملکی، خواهند ببرندش وقتی می

کنـد و بـر زمـین     تابی می دلیل بی همین راوی خود بینندة این صحنة دردناک است. به
آمده  )ع(حسین دانم که امام نمی»گوید: می نفسی زند و در آن حاالت در حدیث چنگ می

که منتظر شلیک سـرباز   رحالیلحظة تأثیرگذاری آنجاست که پسرک بسیجی د«. یا نه
گوید:  پایان برساندل با عش  به شهادت می اش را به دشمن است تا زندگی شروع نشده

ی آرامـ  بـه که  ویژه زمانی ترسیم حاالت متهورانة نوجوان به«. ما هم کربالیی هستیم»
 از چکاندن ماشة اسلحه توسط سرباز درست قبل« السالم علیک یا اباعبداهلل!»گوید: می

چیزی است  صحنه انتقال تمامی آن رسد این نظر می بعثی اوج تراژدی عاشقانه است. به
خـون سـر نوجـوان    »که ملکی سعی داشته است ذهن مخاطـب را بـاآن درگیـر کنـد.    

بکـارگیری لفـظ خـاک از سـوی     « پاشـد.  هـا مـی   سال بر روی خاک و سن  بسیجی کم
سیونالیسـتی پیونـد بزنـد و حـس     تواند باورهـای دینـی را بـا باورهـای نا     نویسنده می

شتک ... خـون  »گوید:  خصوص وقتی راوی می پنداری و وحدت ایجاد کندل به ذات هم
هـای مطهـری    گردد. سپس ملکـی از واژه  تر می تر و گسترده حس قوی بر خاک...، این
شـنیدن صـدایی   مقدمـة  این « پاک  مثل نسیم! ... لطیف، مثل سحر!»کند  استفاده می
خواهنـد   شـود ... مـی   صـدای هلهلـة مالئـک بلنـد مـی     »افیزیکی اسـت ملکوتی و مت

توانـد   ترسیم و فضاسازی باورهای برخاسته از آیـات و روایـات دینـی مـی    «. ببرندش
 . ذوق آورد و ...  خواننده را به
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چـی؟ چـرا مـرا در ایـن بیابـان تنهـا         زنـم: آی ای آسـمانیان، پـس مـن     فریاد می
گویـان. دلـم    کوبان و هلهله یپاروند،  من می  توجه به بیگذارید؟ مرا هم ببرید! اما  می
شودل سرباز عراقـی تـوجهش    گریم. صدایم که به گریه بلند می شکند و با سوز می می

اش را در دسـت   آیـد. اسـلحه   طـرفم مـی    خیره! بـه  کند، خیره شودل نگاهم می جلب می
ام یا زنـده! مـردد    مردهتواند تشخیص دهد که  بیندل نمی چرخاند. وضعیتم را که می می

کـاری   گیـردل کـار از محکـم    است که آیا تیر خالصم را بزند یا نه! باالخره تصمیم می
رودل چیـزی بـه غـروب کامـل      طـرفم نشـانه مـی    اش را به کندل پس اسلحه عیب نمی

اینکه نوبت من   ام خیره شدهل مثل جمجمه  خورشید نمانده. نوک مگسک کالش او به
مالئـک!    بیاییـد ای »آورنـد:   بینمل دارند هودج مرا مـی  الئک را میاست. آری، حاال م
آینـد پـایین، روی سـرم ن قـل      و مالئـک مـی  « ام! خدا مـن آمـاده   بیایید و مرا ببرید! به

خنـدان!   و انـد، خوشـحال   آینـد. همـه آمـده    ها به پیشواز می دارند، بچه هلهلهپاشند،  می
بر کرده و زیباتر از قبـل   هایی از حریر به اساند. لب گردوغبار و خون از چهره پاک کرده

گویند.رضا، علی، عباس، رسول، محمد،  باد می بوسند و مبارک یکی مرا می اند. یکی شده
 جـون  محسـن گویـد:   نشینند، رضا مـی  رمضان و حسن، جلوتر از باقی شهدا کنارم می

 قربونت برم! تو اینجا باش.
این هودج من نیست؟ مگر مالئک بـرای   چه؟ مگر چه؟ باشم که خورم! یعنی  جا می

دهد: این هودج مال توست. ولی تو باید  ام می بار دلداری اند؟ حسن این بردن من نیامده
ای گـران در گلـو اعتـرات     سوزد. با عقده اینجا، روی خاک باشی! دلم برای خودم می

ت زنـدگی  گوید: تو باید باشی و به همه بگی کـه حقیقـ   کنم: آخه چرا؟ باز رضا می می
 407: 1388)ملکی، س! بگو که ماها چطور اومدیم و  چگونه رفتیم تنها جهاد و عقیده

 (.406ـ 

و حدیث  1ها گویی که با تک  رسد از شهادت بسیجی نوجوان، نوبت به راوی می پس
وگویی را خل  کرده است کـه گـاه مخاطـب  آن فرشـتگان،گاه      های متعدد، گفت نفس

تنها بـه شـهادت    وگوها تنهای ندگان هستند و در این گفتدوستان شهیدش و شاید آی

                                                         
1. Monologue 
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سوزد،  دلم برای خودم می»گوید:  اندیشد و از اینکه باید برای مدتی زنده بماندل می می
گان از قافلة  کسانی مثل جامانده این فریاد عاشقانه برای« ای گران در گلو ... ؟ با عقده

م ن  ال م ؤ م ن ین  ر ج ال  ص د ق وا م ا     »فرماید: کریم می  شود، آنجا که قرآن شهادت دیده می

 . 1(23 احزاب:«)ع اه د وا الل ه  ع ل ی ه  ف م ن ه م  م ن  ق ض ى ن ح ب ه  و م ن ه م  م ن  ی ن ت ظ ر 

یاد کرده اسـت. او توانسـته     شده از مرگ  انتخاب« باغ بهشت»محمدرضا ملکی در 
و  درآوردمحـوری در تصـاویرش،     گ رد دال   ها بـه   این دال فرعی را در کنار دیگر دال

 از شجاعت و شهادت را در دایرة باورها متجلی سازد. تلفیقی 
نظیر برگرفته از  تی کمبا شجاع« طلبی روحیة شهادت»مایة و تم در این برش درون

آن تسـری   عنوان جنبة ذهنی بر کل فضای عینی و مسائل مربوط بـه   خدا به ایمان به
ی از آزار دلشـهادت و    های رمـان، عشـ  بـه    یافته است. همچنین ذهنیت شخصیت
الجوشـن و تمـامی    ذی سـعد، شـمربن   معاویه، ابـن  شماتت و حرکات غیرانسانی یزیدبن

 .ظالمان تاریخ کربالست
وگو در رمان، بر اساس باورهـا و اعتقـادات چیـنش شـده اسـت. بـین        سبک گفت

گونـه،   شود. شیوة سخن گفتن، مقتـل  ها تعامل فکری احساس می مخاطب و شخصیت
وار  اسـت. ازطرفـی    خوانی است. همچنین انتخاب واژگان نیـز مقتـل   نمایشی و تعزیه

نحـوی   زند که به آخرت موج میهای اجتماعی و نگاه به عالم  توجه به مسائل و ارزش
سرانجام اینکه نویسنده با انعکاس این  است وهای دفاع مقدس  گر تقدیس ارزش بیان

چرخندل تفکرات عاشورایی رزمندگان  محور می  گ رد دال های چهارگانه که به دال از دال
عنـوان   وضوح به مخاطب منتقل کرده است. سبکی که در آن اندیشة حسینی، بـه  را به
ها در رفتار، حرکات و سکنات آنهـا   های درونی سبک زندگی شخصیت از ویژگی کی ی

رسدل توجـه نویسـنده نسـبت بـه      نهادینه شده است.آنچه در انعکاس متن به ذهن می
ها و مخاطبان خـاص و عـام    شخصیت 2ایجاد یک فضای ارتباطی میان سبک زندگی

                                                         
 به را خود پیمان بعضی اندل ایستاده صادقانه بستند خدا با که عهدی سر بر که هستند مردانی مؤمنان میان در . 1

 و عهد در تبدیلی و تغییر هرگز و انتظارندل در دیگر بعضی و نوشیدند(، شهادت شربت او راه در )و بردند آخر
 .ندادند خود پیمان

2. Life style 
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دهد. بنابراین، از آنجاکه اسـتعداد   سهولت انجام رمان است تا انتقال ذهنیت خود را به 
سـازد و   یافتة انسان در برقراری ارتباط نمادین، فراگیری فرهنگ را آسـان مـی   تکامل

شناسـان بـر ایـن     کنـدل جامعـه   پذیر می انتقال فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر امکان
دل هرگـز  ها توانـایی پرورانـدن زبـان و ارتبـاط را نداشـتن      اگر انسان»که: اند داستان هم
دلیـل   همـین  (. بـه 20ـ   21: 1390)بـای،  « عنوان یک نوع باقی بمانند توانستند به نمی

عاشـورا  و دفـاع   »ملکی سعی کرده است با استفاده از زبان تعزیه، دو حماسة بـزرگ  
کردن، کار انتقال الگوسازی را نیـز   عمل ممزوج  را با هم تلفی  کند و در این« مقدس

دارد.  یمـ اقع فضاسازی ریزبافت او ذهن مخاطب را به تخی ل وا   انجام داده است. درو
ویژه به صحنة کربال ـ که نماد پیروزی خون بر شمشیر   گذشتهل به ازطرفی بازگشت به

پـروری و نمادشناسـی در    تر سـاخته اسـت. حـس حماسـه     است ـ این تصاویر را مهیج 
کـردن فطـرت    ی و متذکرها و برانگیختن احساسات ناسیونالیست راستای آزادگی انسان
شود. درواقع تفسـیر حرکـت    از این متن استخراج می ای است که  پاک، حرف برجسته

در طـول   )ع(الحسـین  رزمندگان رمان و تلفی  پایداری آنها با دفـاع حضـرت اباعبـداهلل   
همدیگر قرارگرفته است و مهمتر آنکه این پیوند در دایرة انسانیت ظهور یافته است و 

شود و گاه  های داخلی و خارجی نامیده می که نقاط اشتراک رمان یزی استچ این همان
 کشاند. پنداری می ذات مخاطب را به حس هم« این ارتباط»از مسائل انسانی،  در برخی 
کنند: نخستین شـیوه،   ها با توسل به نمادها به سه شیوة بنیادی ارتباط برقرار می انسان
گفتـاری   شـوند. زبـان   ی، دارای معنـا اطـالق مـی   های صوت گفتاری است که الگو زبان

سازد. دومین شیوة ارتباط، زبان نوشتاری است که همـان   آموزش و ارتباط را آسان می
ثبت ترسیمی زبان جسمانی است. این زبان به حفظ آموزش و میراث فرهنگی کمـک  

رگرفتـه  ، زبان جسمانی است که این اصطالح از ادبیات عامیانه ب کند. سومین شیوه می
کنـد)بای،   های جسـمانی داللـت مـی    شده و بر مبادلة معانی از طری  اداها و وضعیت

1390 :21.) 
شود و بـا شـجاعت    انگیزی دشمن به حاشیه رانده نمی چنین تفکراتی که با هراس

هـای عاشـورایی    تواند هژمونی و سلطة اندیشه نظیر گقتمان غیر را، طرد نمودهل می کم
 زی تحمیل نماید.خود را بر هر متجاو
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 های مقاومت و ایثارگری در تصاویری از رمان باغ بهشت . مؤلفه4-4
دهنـد و   انـد، برایمـان دسـت تکـان مـی      مادر عباس و مادر من کنار یکدیگر ایسـتاده 

رو، دسـتش را بلنـد کـردهل گـویی      کنند. پدرم گوشة پیـاده  چیزهایی زیر لب زمزمه می
خندد، من هـم! سـحرکوچولو روی دسـت  پـدرش      یابد، می گرددل مرا می دنبال من می

گوش ما   گوید که به ها چیزی می ها و شعار مردم )و( همهمة خانواده میان بوق اتوبوس
خواهد. پیـرزن   ها را به آسمان بلند کرده و از خدا چیزی می رسد. مادر رضا، دست نمی

دو تا اتوبـوس   -یبینم! از یک هایش را هم می کندل ولی حاال اشک هنوز اسپند دود می
 «.کربال کربال»شود:  ها بلند می خوانی بچه هم

های اتوبوس ما ـ یعنی دستة یاسر ـ هم شـروع     و بچه« ایشااهلل!» و از اتوبوس دیگر 
 اهلل نور عینی کنند: قال رسول می

 حسین منی و انا من حسینی
 حسین جان کربال
 حسین، حسین.

در خیابان راه « ادرکنی  یا مهدی»های قرمز و سبز  پرچمدوازده تا اتوبوس، با ـقطار  ده
 (.99ـ  100: 1388)ملکی، افتند می

های دفاع مقدس، ایثار پدران و مادرانی اسـت کـه در    ترین صحنه از ملموس یکی 
رفـتن بـه     درموقـع »گریان خود، لحظة وداع سنگین فرزندان خویش را   مقابل چشمان

که شاید برایشـان تکرارشـدنی نباشـد. نویسـنده در      یا کنند. لحظه مشاهده می« جبهه
 1یلشتختا مخاطب، خود از قوة  گونه اکتفا کرده است اینجا فقط به یک برداشت  فلش

هـا و بسـتگان را    بهره بگیرد و زمان وداع  رزمندگان با خانواده 2گذشته و از بازگشت به
اردل تصـویری کـه   داستانش یـک تصـویربرداری مسـتند د    تصور کند. ملکی در جهان

شود. در چنین شرایطی عنصر سمع درچنگال بصر گرفتار  وگوها در آن شنیده نمی گفت
یط نقلیه تداعی خداحافظی نیز در جان والدین وساخوبی منتقل و با بوق  به 3است. فضا

                                                         
1. Imagination 

2. Flash back 

3  . Flash back  
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هـا   هایشان کاشته شده است. ازسویی انعکاس احساسـات خـانواده   رزمندگان و خانواده
ویـژه   رسـاندل بـه   منصة ظهور می خلوص و ازخودگذشتگی آنها را به 1توسط نقل راوی
تأثیرگـذاری  « اند. کنار یکدیگر ایستاده  مادر عباس و مادر من»گوید:  آنجاکه راوی می

تواند احساس کند در  تواند خواننده را متأثر سازد. زیرا او می این صحنه می  2مایة درون
که بـا خـون و     کاروان دفاع سپرده، و مادری خیل که تنها فرزندش را به چشمان پدری

 لجگر فرزندش را بزرگ کرده استل ایـن وداع تلـخ تـا چـه انـدازه انـدوهناک اسـت       
کند و  کردن اسپند دود می دلیل، پیرزن برای سرسالمتی رزمندگان، همراه با گریه بدین

رانـی را  ذکر دعا مشغول است. اما چـرا والـدین چنـین وداع گ     مادر رضا هم لبانش به
دادن برای فرزندانی  تکان خداحافظی با دست 3صحنة دراماتیک خرند؟ تصور  جان می به

از آن مفهومی را   های پس ویژه زمزمه که معلوم نیستل دیدار مجددی داشته باشندل به
 5ریتمی تراژیـک   ناشناخته است. یعنی ایثاری عاشقانه که 4دربر دارد که همانند عش 

نوعی پیوند خورده است. درواقع خواننده با درک اولیـه از   با مقاومت بهکه  دارد. ایثاری
داند که در دلشان دنیایی  بار والدین، می های حسرت تنگی و نگاه وداع، گریه، دللحظة 

کـه در جهـان ذهنـی      فهمـی  انـدل  است که همه ممهور باقی مانده 6نفس پر از حدیث 
 است. ، حدیثی نانوشته و غیرقابل درکسحرکوچولو

هایشـان حسـرت و    دهند. در قیافه روها، برایمان دست تکان می مردم درمیان پیاده 
دلـه   توانسـتند دل را یـک   هم مـی   کنندل کاش آنها زند. حتما  آرزو می افسوس موج می

 (.100: 1388ها را نبینیم )ملکی،  رویم که شاید دیگر این خیابان کنند. می
متن شعارهای اعتقادی رزمندگان از باورهای دینی آنها شکل گرفته است و   در این

سازد. همانند مفهوم اثرگـذار کـربال کـه تمـام روح و      پشتوانه و عقبة آنها را برمال می
روان رزمندگان را لبریز ساخته است. از طرفی ترسیم لحظات واقعی  وداع پدرو مادرها 

                                                         
1  . Narrator 

2. Theme 

3. Dramatic 

4 The concept of love 

5. Tragic 

6. Monologue 
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داردل آن  2ها، بار معنایی زیادی برای مخاطب ردن اتوبوسقطارک 1با فرزندان در صحنة
کـه مفهـومی فراتـر از ایثـارگری نشـان       ادرکنـی  مهـدی   های رنگارنگ یا هم با پرچم 

ازخودگذشتگی، بیانگر عشـ  پـدر و     رغم این دلیل، چنین حسرتی به همین دهد. به می
(. ولـی  77ـ  114: 1377قولویه، کنت معکم ...)ابن است: یا لیتنی )ع(حسین مادرها به امام

ها در  که خانواده  شده ازسوی ملکی در عدم پرداخت آرزوهایی است نکتة مهم  فراموش
واسـطة   انتخـاب  ایثارگرانـه فقـط بـه      لحظات  وداع، نسبت به فرزندانشان داشتند. این
آنها را  )ع(الحسین ر حضرت اباعبداهللنظی باورهایی است که حادثة کربال و شخصیت  بی

« هـا را نبینـیم   رویم کـه شـاید دیگـر ایـن خیابـان      می»اند. اما جملة:  داشته  زنده نگه
ین است. این جمله از جمالت  پایدار رزمندگان دفاع مقـدس  آفر حسرتبرانگیز و  تأمل

 دهد و از جنس دنیا نیست. است که بوی ملکوت می
یـک اسـت، رفتارهـا، احساسـی و     تراژبـار و   سوسی غـم طور مح به هرحال لحن به
قـال  »توان متن را بـا وجـود شـعارهای مـذهبی:     دلیل، نمی چند  عاطفی استل ولی به 

( کـار انتقـال ایـن    1متنـی شـعاری خوانـد:    ...« اهلل نورعینی، حسین منی و انـا   رسول
دارک ارتش با توجه به مستندات جنگی موجود، اسناد و م» ها، براساس شواهد، صحنه
هـای دفـاع    ها، بنیاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش    ها و پژوهشگاه پاسداران، مؤسسه  و سپاه

نامـة شـهداء،    مقدس، مجموعة مستند روایت فتح، خاطرات مکتوب رزمندگان، وصیت  
( این شعارها باورهـای  2واقعی انجام پذیرفته است. « آرشیو مستندات صدا و سیما و...

( ورود در میدان جنگ جایگاه شعار 3های آنهاست. دگان و خانوادهع قالنی و قلبی رزمن
ها کشانده اسـتل تفکـرات عاشـورایی     سوی جبهه نیست. درواقع آنچه رزمندگان را به

است. نخستین نشانة این تفکرات، اسامی عباس، رضـا، یاسـر و امثـال آن اسـت کـه      
اند. همچنین  انتخاب کرده واسطة باورهای والدین به حماسةکربال، برای فرزندانشان به

هـا و   هـا و تیـپ   برای دستة گروهان درست همانند دیگـر گـردان  « یاسر»انتخاب نام 
را دارند ـ همگی تداعی توجه مسئولین نظامی   )ع(های امامان معصوم لشکرها ـ که نام 

هـای قرمـز و سـبز     که این مهم در تزیین پـرچم  گونه به فلسفة عاشورایی است. همان

                                                         
1  . Scene  

2  . Audience 
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شـود.   مـزین اسـتل دیـده مـی    « ادرکنـی و امثـال آن    مهـدی  یا»نام  که بهرزمندگان 
دیگر ظاهر این افراد و شعائر اسالمی آنها گویای تفکرات عاشورایی است. ایـن   بیان به

جان کربال ... حسـین... . وجـود    باورها در شعارهای رزمندگان نیز آشکار است: حسین
نی را خل  کرده است که برای حفظ کیان آفری اندیشة عاشورایی در والدین این حرکت

پرورانند کـه   کنندل بلکه حسرتی را در درون می تنها فرزندان خود را ایثار می مملکت نه
بر پشـتیبانی و حفـظ عقبـة آن در     در این دفاع عالوه« خود نیز»توانستند  کاش می ای

م را اثبـات  جبهه حاضر شوند. این مفهوم خود بار معنـایی ایسـتادگی خردمندانـة مـرد    
طلبانه و ایجاد امنیت پایدار مرزهای ایران  نماید که برای رسیدن به اهداف استقالل می

کنند. این انسـجام و پیوسـتگی    اسالمی، هرگونه نامالیمات و سختی راه را تحمل می
کرده و موجبات ظهـور هویـت     ها را تقویت بندی مؤلفه در فرایند گفتمان، عمل مفصل

 آورد. ندگان فراهم میجهادی را در رزم

 طلبی در تصاویری از رمان باغ بهشت . مؤلفة شهادت4-5
شود، رو بـه   عقب پرت می  شودل سرش به کندل حاجی ساکت می ناگهان تیری صدا می

زنـد: عراقیـا حـاجی رو     زند.کسی فریاد می عبداهلل بر خاک زانو می کندل حاج آسمان می  
هایش مقابل صورت است. حاال مثل نخلی  ن دستعبداهلل زانو زده و همچنا زدن! حاج

های عراقی که  شود. صدای تانک بزن شروع می افتد کنار من. ناگهان بزن بر زمین می
حسـین! تانکـا    زند: یـا  رسد. یکی فریاد می گوشم می اندل به سمت  راست، ته دژ را بریده

 (.398: 1388)ملکی، طرف!  آن این دارن می
دهـد کـه    نشـان مـی  « ناگهـان »و با واژة غافلگیرکنندة  متن با یک شروع مناسب

از یک اتفاق است کـه نویسـنده     آن حکایت هیجانی در کار است و صدای تیر در پس
کرده و آن شـهادت    رخداد را ترسیم با این فضاسازی مختصر، اما صریح، مقدمات یک

را « زمنـدگان رعاشقانة شهادت »تصویر، صحنة یک مرگ  سرخ   عبداهلل است. این حاج
کـه بـا    در فضایی عاشورایی منعکس نموده است. رمان مشـحون از تصـاویری اسـت   

کشـاند و   سرزمین نینوا یا همان کربال می ی متعدد مخاطب را به ها گذشته به   بازگشت
دهدل درواقع  زمان با پرواز ذهن و پیوند باورهای عمی  به عوالم ماورایی عروج می هم
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لم ماده با عـالم متافیزیـک و تثبیـت یـک واقعیـت ارزشـمند در       تلفی  عا« در اینجا»
 نام شهادت آشکارست.   باورهای دینی به

تصـویر واقعـی و باورپـذیر اسـتل       فرمانـده، یـک   خـوردن یرتدیگـر صـحنة    ازسوی
ی درحـال دوزد و این  آسمان می لحظه، نگاهش را به  اینکه باور قلبی او، در همان ویژه به

طورکامل  عبداهلل به خاک زانو زده است. هنوز دریافت شهادت حاج زمان بر است که هم
انـداز   فریـاد درمیـان سـنگرهای جبهـه طنـین      که یـک  در جان مخاطب ننشسته است

ید ادامـه  شـه توصـیف خـود از فرمانـدة     سـپس راوی بـه   « حاجی رو زدن!»شود:  می
  لیعنـی « هـا دارن میـان...!   تانـک »فریاد دوم « افتد. مثل نخلی بر زمین می»دهد:  می

، مخاطـب را  1هـا  و بسترسـازی  چینی نیست. مقدمه کردن یهموزمانی برای عزاداری و 
دهـد و علـت    نفس همراه راوی درفضای حرکت  داستانی سیر مـی  به  و نفس گام به گام
و باورهـایی اسـت کـه در حـوادث      ها و احساسات، دغدغه همراهی انتقال عواطف این

کـه راوی  جا همـان شـود. حتـی    دیـده مـی  « باغ بهشـت » جاری جبهه و جنگ  رمان 
کـه درظـاهر نـزد مخاطـب،     « یکی» حسین! ...، این  زند: یا یکی فریاد می»گوید:  می

یـز  کـه خواننـده بـااو ن    ای در داسـتان جـا بـاز کـرده اسـت      گونـه  ناشناخته اسـتل بـه  
طرف  همانند نماد تمام جنگ است. از یک« یکی»کندل درواقع این  پنداری می ذات هم

سـر او   کند تا دیگر رزمندگان پشت   اش را مشخص می گویدل یعنی جبهه یا حسین می
داننـد بـا    جنگنـدل مـی   ، اینهـا کـه مـی    باشند و مخاطب نیز بدانـد )ع( حسین  متذکر امام

ر ادامه و فریاد تانکا دارن میانل اعالن و نشان از قوام دیگ جنگند و ازسوی کسی می چه
ور و  پایداری تفکرات عاشورایی در برابر تنور جنگ ظالمان است کـه همچنـان شـعله   
دور   پابرجاست. این شخصیت  نمادین، حقیقی است و از هرگونه پیچیدگی و شگفتی به

ارت اسـت از یـک رزمنـدة    این نماد را که عبـ  تر تمام هرچهظرافت  است و نویسنده با 
مخاطـب معرفـی    کنندة شعائرمذهبی است بـه   های دینی و زنده باور  ناشناخته، آگاه به

صدا در  صدا را به دست گرفته و طبل بی که پرچم نامرئی را به 2کند. نماد و سمبلی می
بخـش    جنگ  دشمن برونـد و ایـن نمـاد  حیـات     آورد تا رزمندگان با باور حسینی به  می

                                                         
1  . Introduction 

2  . Symbol 
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فریـاد   را بـا یـک   رزه و مقاومت، ایثار، شجاعت و شهادت است که ملکـی فقـط آن  مبا
بنـابراین مخاطـب  خاص،حضـور     لدر قسمتی از رمان خود، جای داده است )ع(یاحسین

فضـای تصـویر در ایـن     کـل   برآالیش را  پررنگ و اثرگذار و دائمی این شخصیت  بی
 بیند. وضوح می به« هویت جهادی»گفتمان 

گذرد. حاال دارند درطول دژ  کشد و از باالی سرمان می قیم تانکی صفیر میتیر مست
نفـری کـه     کشند. همین ده ـ دوازده  ها عقب می سمت ما! بچه آیند به آیند. می جلو می
بوسـد صـورتم را و    نشـیند. مـی   آیـد و کنـارم مـی    عقب مـی  از آنها عقب اند. یکی مانده
رود. خودم را آمـاده   و می« های تیپ ویژة شهدا! گردیم اخوی، با بچه بر می»گوید:  می
خواهم بـروم   بروم باال و باالتر، می  آسمان. مثل کبوترها، هی  کنم تا پ ر بگشایم به می

کـه جـز آبـی و پـاکی چیـزی نباشـد. حتمـا  عـرش هـم           آنجـایی  به ت ه آسـمان، بـه     
 (.398: 1388)ملکی، ستاج همان

رسـد آنچـه ملکـی     نظر مـی   ویسی است. بهن شبیه مقتل« باغ بهشت»سبک نوشتاری 
دهد که نویسنده تالش  امر نشان می ایرانی است و این رزمندة گوید همان اندیشة  می

وسوی حرکت درونی و روحی رزمندگان را منتقل کنـد.   باورها و سمت دارد نگرش به 
الم واسطة خل  رمان نیستل بلکه واقعیتی اسـت کـه درعـ    البته این قدرت تخی ل او به

کندل زیـرا   ، با آن ارتباط برقرار میدلیل مخاطب همین  راوان داردل بهخارج نیز مصداق ف
پرواز در باورهای مـاورایی    های رمان را به این سبک نوشتاری توانسته است شخصیت

سوی نیروهای ایرانی بـا    شود که نیروهای عراقی به دیگر مشاهده می  درآورد. در بخش 
انـدل   شـودل هجمـه آورده   از باالی سـر رزمنـدگان رد مـی    تانکی کهشلیک تیر مستقیم 

این تک  دشـمن در شـرایطی اسـت کـه      و آیند طرف آنها می که درطول دژ، به درحالی
کلی و برجستة تصویر ملکـی   قسمت نمای نشینی هستند. این  ها در وضعیت عقب بچه
اینکـه در موقعیـت  هجـوم     چیست؟ و آن  برش    ا حرف اصلی نویسنده در اینامل است

همـین ده ـ   »گویـد:    نشینی نیروهای خودی از ایستادگی و شهادت مـی  دشمن و عقب
اسـتثنا  « هـا  شهدا و مجروح»ل یعنی این تعداد، از تعداد کل نیروها «اند نفر مانده دوازده

فکـر  جای اینکه خوف و ترس وجودشـان را فـرا بگیـردل     حال به شده است و در همان
 عبارتی فکر شهادت هستند. آسمان یا به پرواز و پریدن به 
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ها که  ها و واکنش تر باشد رفتار و کنش درحقیقت هرچه اندیشة انسانی فرد متعادل 
گیـرد   تر خواهد بود. اما گاه در شرایطی قرار می تبلوری از سبک زندگی اوستل متعادل

ویـژه در هنگامـة نـزاع،     دهـدل بـه   خصوصی ارائـه  های به العمل که باید از خود، عکس
که با انواع ترس، هیجان، خشم، و... « همانند جنگ» دست  درگیری و مواردی از این

ممکن است روبرو گرددل در اینجا تعامـل دو سـویة اندیشـه و سـبک زنـدگی بیشـتر       
گاهی عامل رکورد انسـان اسـت و او را از رشـد بـاز      مثال ترس شود. برای ملموس می

(. این خصیصه زائیدة اندیشه و باورهای فـرد اسـت کـه در    13: 1375جو،  دارد)ح می
  یابـد. براسـاس مشـترکات انسـانی آنچـه بـرای شـخص زیبنـده         جامعه نیز بروز مـی 

های رفتاری انسان  واسطة قوة عقل است. در واقع علت آیدلکنترل شرایط موجود به می
اورهـای و اندیشـة او نیـز متـأثر     ضمن تأثیرپذیری از مسئلة ژنتیک، محیط و ... . از ب

توانند خردمندی یا عدم خردورزی او را در رابطة دو سویة   می« ها این مؤلفه»است که 
اندیشه و سبک زندگی نشان دهند. بنابراین، ترس که نقطة مقابل شجاعت است و از 

ساز و عامل مهمی برای ازهم پاشـیدگی گفتمـان اسـتل در رزمنـدگان      عوامل غیریت
مشهود نیستل بلکه برعکس شجاعت که نشان هژمونی مـدافعان  « باغ بهشت رمان»

 شود. در گفتمان هویت جهادی استل در آنها دیده می
ید و شـدا این نحوة سبک زندگی از تفکرات عاشورایی است که آنهـا را درمقابـل    

کنم  خودم را آماده می»گوید:  که راوی می نامالیمات، آبدیده و مقاوم ساخته است. آنجا
تنها بـا   که نه طلبی است. حسی نشان از روحیة بلند شهادت...« آسمان  تا پ ربگشایم به 

ترس  غریزی در چنین شرایط بحرانی قرابتی نداردل بلکه همین موقعیت  دشوار، عاملی 
ونشان  نام یبدیگر نویسنده رزمندگان  بیان و تعالی او نیز گشته استل به مهم برای رشد 

سـوی معبـود ناشـناخته اسـت.       شـان بـه   دانـد کـه سـلوک الهـی     زرگی میرا عارفان ب
مراحـل  « مالصـدرا »محمد شیرازی معروف به صـدرالمتألهین  که صدرالدین گونه همان

از نظر متعل  عش  برای شخص درطی سـیر رشـد پیـدا     رشد عش  را و تحوالتی که
 شودل به سه مرحله تقسیم کرده است: می
 جهت که سمبل جهان  آفرینش است. انسان ازآنالف. عش  کوچک: عش  به »

 ب. عش  متوسط: عش  دانشمندان به حقای  موجودات.
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ج. عشـــ  بـــزرگ: عشـــ  عارفـــان بـــه مراحـــل درک و تلقـــی کـــالم الهـــی  

 (. 27: 1374)مصباح،«است

خـون دوسـتان آغشـته      که خاکش بـه  اما امروز چه دلگیر است غروب! و دلگیرتر اینجا
انـد.   های جامانده در کنـار و گوشـة آن برخـاک افتـاده     ته و بچهاست. زمین داغمه بس

را گود کرده و آراسـته بـه    گله خمپاره آناطرافم شهدا و مجروحان روی زمینی که گ له 
جانی در بدن دارندل  که هنوز نیمه اند. چندتایی از آنها های براق، آرام خفته فرش ترکش 

  گویند. آخر اینجا ت ه خط اسـت! آخـر  ایـن    میکنند. یکی ـ دوتایشان شهادتین   ناله می
مسیر و آغاز مسیری دیگـر تـا ابـدیت.آنجا، آن گوشـة آسـمان سـرخ اسـت. سـرخ و         

افتاده! دیگر گرما غوغـا   وتاب تبآلود.آنجا آسمان خون بر سینه دارد. دیگر روز از  خون
سپاه مخالف ترکاند. حاال وقت تاختن  کند و هیاهوی صحنة نبرد زهرة شیر را نمی نمی

دسـت. حـاال    گویان تیغ و سنان به تازی هلهله دوانی و ترک است بر پیکرها! وقت اسب
چشـم  جـان    را به  ها، بر گودال قتلگاه! من خودم اکنون همه باید هجوم آورند بر خیمه

بینم. آخر بین اینجا و کربال دیگر چیزی حائل نیست! حتی زمان! اصال  اینجا همان  می
 (.398و  399: 1388)ملکی،  ...گذرد اکنون اینجا چه می بگویم کهذارید کربالست. بگ

راند و غـروب را   نویسنده خورشید را خرامان و آهسته از گوشة تصویرش بیرون می
و از دلگیری غروب و خاکی کـه   دهد ای در دل شب بر تصویر نقش می همانند ستاره

خاک  وجب به وجبهایی که در  از بچه و گوید آغشته به خون شهیدان استل سخن می
های بـراق، شـهید    در این دشت  خونین هرکدام آراسته به فرش ترکش»این سرزمین 

قـدری خـونین اسـت کـه راوی       اندل تصویربرداری کرده است. ترسیم این فضا به شده
کند و بـه   سپس نویسنده مخاطب را از زمین می«. آخر، اینجا ته خط است!»گوید:  می
...«. گـذرد   اینجا چه مـی   آسمان سرخ است. ... اکنون  گوشة  آنجا، آن»برد  ن میآسما

ملکی تصاویر جبهه و جنگ را با متن مقاتل و حماسة کربالی حسینی تلفی  کـرده و  
گذشته، باورهای مـذهبی را    به ای از بازگشت خوانی در هاله نگاری و واقعه با زبان وقایع

 با رمانش عجین کرده است. 
انـد.   هـا خلخـال آویختـه    هایشـان مثـل زن   پاچـه   آیند. بـه  دست می  زنان، دایره به د ف
هـای   زنند. هلهله دارند. اطرافم همـه خـون اسـت. نیـزه     کنند. کف می وورجه می ورجه
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شکسته و شمشیرهای برهنه. آنجا روی همدیگر تلنبار شده. خـدایا اینجـا کربالسـت!    
از کنـار گـودال    آرام آرامبسته،  نان و کودکان دستها. قطار ز آتش فتاده است بر خیمه

خراشند. ظالمی بر  ها با پاهای برهنه بر خارهای مغیالن، جگر می گذرد. بچه قتلگاه می
  روندل آرام و آهسته. عجب غربتـی دارد ایـن   زند و آنها می قامت کوچکشان تازیانه می

کشـند،   گذرندل صیحه می می از کنار گودال قتلگاه که سرزمین! و چه سوزناک، هنگامی
رم  بر خاک  لرزد و عاقبت زانوانشان بی دهند، پاهایشان می زنند، ناله سر می ضجه می
هـایی   زند و در گودال قتلگاه، در عم  انبوه شکستة تیرها و شمشیرها، بـدن  بوسه می

ان سر! خدایا! این چه ظلم است؟! ای وای! و در پیشاپیش کـارو  پاره و بی عریان و پاره
 ها ! رأس نیزه  اسرا، سرهایی به

آینـد   حمیت! می چشمانی بی شرم، شوخ آیند زنگیان شب، بدمستان بی زنان می )باز(کف
خواهم برخیزم و فریاد بـزنمل شـیون    کوبان! می یپاآیند  ها اسب بدوانند، می تا بر بدن

بیایید و ببینید ها  های گردان کربال! بسیجی کنمل ناله سر دهمل که ای وای بیایید! بچه
چه آمد! بیایید اهل حریم عصمت را در اسارت ببینیـد. نگذاریـد    )ع(که بر سر حسینتان

های پاک، اسب بدوانند. اینجا قاسـم بـر خـاک     که سپاه پسر سعد، بر بدن یرتمندانغ
کوفیان نشـان دهیـد کـه هنـوز       افتاده! اکبر و عباس و عون و جعفر افتاده! بیایید و به

ور دارد. بیایید ای ...اما صدایم در حنجره گیر کرده، نفسم بند آمده، و حاال یا )ع(حسین
 (.399ـ  400: 1388)ملکی،  تازند روی پیکرها ... ها می اسب

نمایـان اسـت. صـحنه، لحظـة تـاختن سـپاه       « در اینجا»سازی گفتمان اوج غیریت
ها با نعل تازه و  سبکه ا دهد. همان زمان سعد و یورش آنها بر پیکرها را  نشان می ابن

جان شهدا در دشت نینوا و درمقابل چشمان اهـل حـرم،    جان و بی آهنین بر پیکر نیمه
هـای     زنـان و بچـه   رخ  کـه تیـغ و سـنان بـه     کردنـدل درحـالی   تاختند و هلهله مـی  می
نشینی رزمندگان ایرانی با صـحنة تقابـل    کشیدند. ملکی صحنة عقب می )ع(حسین امام

سـعد و   خواهد بگوید: که اگر  ابن تصویر کشیده است. نویسنده می  د را بهسع امام با ابن
تازیدندل امروز دشمن بعثی با تانـک بـر جسـم     می سربازانش با اسب بر شهدای کربال

در ادامه، برگ  دیگری از مقتل را  وتازد.  جان شهدای رزمنده ایرانی می جان و بی نیمه
کند  ها بازخوانی می های زنان و بچه را بر خیمه کند و لحظة هجوم سپاه یزیدی باز می
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کوبـد. سـپس راوی،    و هنگامة سوزناک تراژدی گودال قتلگاه را بر ذهن مخاطب مـی 
یعنـی فعـل سـربازان    ل بیـنم  چشـم جـان مـی     همه را بـه « اکنون»شود که  مدعی می
کـالم   دانـد. راوی  شبیه مـی  را با فعل سربازان دشمن« در روز عاشورا»معاویه  یزیدبن

آخر بین اینجا و کربال دیگر چیـزی حائـل نیسـتل    »گوید:  کندل می خود را تکمیل می
خـوبی   ملکی مقاتل را بـه «. اصال  اینجا کربالست»کند:  سپس تأکید می« حتی زمان!

صحنه، تصاویر جبهه را با عاشورا  بازسـازی   به   دلیل صحنه همین  درک کرده استل به
یـاران     سـعد و رزمنـدگان ایرانـی را بـه     بـا لشـکریان ابـن    کند و سربازان صدام را می
 سازد. تشبیه می )ع(حسین امام

تصویرسازی سربازان  دشمن از صحنة نبرد بین نیروهـای ایرانـی و بعثـی عراقـی     
  سعد و شمر را به یابد. ملکی سربازان ابن وسو می طرف کربال سمت طور محسوسی به به

وورجـه    پا دارنـد و بـا کـف و د ف و دایـره ورجـه      بهزنانی شبیه کرده است که خلخال 
هـای   هلهله بلند است. سپس صحنة خونینی کـه نیـزه   که زبانشان به  کنندل درحالی می

تا بتواند  سازد را منعکس می هم تلنبار کرده است شکسته و شمشیرهای برهنه را روی
و کـاروان زنـان و    اسـت  افتادهها  که آتش بر خیمه ییجا همانبگوید اینجا کربالست! 

زمان مخاطب نیـز بـا    گذرد و هم آرام از کنار گودال قتلگاه می بسته، آرام  کودکان دست
ها با پاهای برهنه بر خارهـای مغـیالن دشـت      کند که بچه یی عبور میجا همانآنها از 

گـودال قتلگـاه دارنـدل     چشـمی بـه    ی آنها با هـم گـوش  هردوکردند و  کربال عبور می
کردنـد.   های خصم را بـر بـدن خـود احسـاس مـی      یانهتازتوزانة  که ضربة کینه درحالی

دنبال و همراه آنها نالـه   رود و انگار مخاطب نیز در سرزمین غربت گرفته به کاروان می
آورد و  ال قتلگاه مـی باالی سر گود دهد. ملکی مخاطب را با  کاروان به و ضجه سر می

سـر   پاره و بی ها، بدن عریان و پاره ها، تیر و شمشیر و سنان در میان انبوه نیزه شکسته
کـه در پیشـاپیش کـاروان اسـراء،      دهـد درحـالی   خواننده نشان مـی   را به )ع(حسین امام

گشاید  آورد و زبان به شکوه می ها سوار است. سپس تاب بر نمی رأس نیزه  سرهایی به 
نقطـه    خوانی و تعزیة ملکی از کربال در همین خدایا! این چه ظلم است؟ ... واقعه»ه: ک

رمـان خـویش بـاز     گیرد. نویسنده مخاطب را از دشت نینوا بـه   خود می شکلی دیگر به
سـازی و   امـا همچنـان شـبیه   ل سازد های عراقی می خواند و او را متوجة حملة تانک می
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ایـن بدمسـتان   »گویـد:   سـازد و مـی   ایی را رها نمیبازگشت به گذشتة تصاویر عاشور
و منظورش از اسب همان تانک دشمن « ها اسب بداونند آیند تا بر بدن شرم و ... می بی

سعد به شهدای دشـت   ابن نظام سوارهها نیز اشاره به حملة  است و تاختن اسب بر بدن
ملکـی شـهدای   «.  نگذارید غیرتمندان، که سپاه پسر سـعد ... »گوید:  کربالست و می

و  )ع(و عــون )ع(علــی بــن و عبــاس )ع(اکبــر و علــی )ع(علــی بــن رمــان خــود را بــا قاســم
اهـل کوفـه    یرتمندان، بیاییـد و بـه   غای »گوید:  کند و می مقایسه می )ع(زینب جعفربن

 «وفا نیستید. نشان دهید که همانند آنها بی
ای اسـت کـه نـدای     لحظه ان این لحظه، هم...« تازند روی پیکرها  ها می و حاال اسب

های بـا وجـدان را    (، امام جان انسان102 :1348ابن طاووس، هل من ناصر ینصرنی )
را نیـز   ()ع(، )حضـرت زینـب  )ع(کند. ملکی تصویر اسارت اهل حریم عصمت آبیاری می

ظاهر شمشیر  هاست که به ها همان تقابل گفتمان ... . این صحنهفراموش نکرده است و
هـیچ   ساز گفتمان غیرانسانی بـه  که ماهیت غیریت کرده استل اما از آنجا بر خون غلبه

کنـد و   پاشیدگی خود را از همان زمان تعدی آغاز مـی  منطقی متصل نیستل سیر ازهم
 ندارد. فروپاشیدر برابر هژمونی گفتمان خرد و عقالنیت، راهی جز 

گسـیخته!   ده و عنـان آید، رمی ریز را شکستهل درطول آن جلو می تانک عراقی که خاک
نگرمل بـاالی   اطرافم می که جلو پایش آدم است که روی زمین ریخته. به  انگار انگارنه

« تانک»دانم کیست.  دیگر که نمی تر یکی طرف عبداهلل آرام خفته و کمی آن سرم، حاج
حالی دارند؟! سخن از گوشت است و  ها زیر شنی آن، چه دانم بچه آید. نمی دارد جلو می

امـا فریـاد   ل خواهند خـود را از سـر راهـش کنـار بکشـند      ی از آهن! مجروحان میکوه
نالم: یا رب ارحم ضعف بدنی ...چند سـرباز، سـر    شودل من می دردآلودشان که بلند می

آیند. صدای شنی تانک هرلحظـه بلنـدتر    رو گرفته و جلو می های خود را به روبه سالح
  آی ای اینکه عاقبـت نوبـت مـن هـم رسـید.      شود. دیگر کارم از کار گذشته. مثل  می

 (. 400ـ  401: 1388)ملکی، مالئک کجایید؟! بیایید اینجا که نوبت من هم رسید!
  که بر پیکرهای شهدا رژه ـ  گسیخته  نویسنده حملة تانک عناندیگر تصویر، گوشة در 
جنایـت  »تصویرسـازی  !«. دانم زیر شنی تانـک ...   نمی»را ترسیم کرده است: ود ر یم

ای است که زدن تیر خالص ازسوی سـربازان عراقـی مـرگ را حتـی      گونه  به« بشری
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دهد. سپس صدای شنی تانک و سخن راوی  برای رزمندگان ایرانی پسندیده جلوه می
سازدل ولـی وقتـی    مخاطب را متأثر می...« مثل اینکه عاقبت نوبت من »گوید:  که می

حـس  ...« ای مالئکه کجاییـد؟! بیاییـد   »که  بیند میل و عش  به شهادت را در او می
طلبی برگرفتـه از تفکـرات عاشـورایی تـا چـه انـدازه در جـان         کند ویژگی شهادت می

 رزمندگان عم  پیدا کرده است.
ای از تعارت گفتمانی نیروها و  های عینی سبک زندگی که در هاله هایی از جنبه نمونه

اما مسائل ذهنی  در اینجا نمایان است. لها( پنهان شده های منفی رمان)بعثی شخصیت
که  شدن در راه خدا کشته  ی نیز وجود دارد: همانند شهادت و عش  بهشکوهمندبارز و 

و م ن  ی ق ات ل  ف ی س ب یل  الل ه  ف ی ق ت ل  أ و  ی غ ل ب  »تعبیه شده است:  )ع(همه در لفظ یاحسین ینا

همچنـین پرداخـت مناسـب حادثـة کـربال بـا        (.174نسـاء:  «)ف س و ف  ن ؤ ت یه  أ ج ر ا ع ظ یم ا

نگـاری را   های ذهنی است. ملکی این وقایع مضامین عاشورایی خود از مهمترین جنبه
بیـان کـرده اسـت. فضـای     « دانـای کـل  »و زاویة دیـد  « راوی  من» 2با دو زاویة دید

ن و کودکان و از ایـن  و با تازیانه، آزار دادن زنا تاختن اسبسازی نیز با تانک و  غیریت
طـور محسوسـی مشـهود اسـت.      هـا بـه   قبیل رفتارهای غیرانسانی است که در صحنه

اسـت.   )ع(حسـین  و یـاری امـام   به شهادتها همگی عش   همچنین ذهنیت شخصیت
هـا   یک است که رفتارهای شخصـیت تراژکه آشکار استل لحنی  گونه متن همان 3لحن
زبان نوشتاری و هم طرح داستان  هم اند. ازطرفی آوردن این لحن مؤثر بوده وجود در به

به لحن رمان کمک کرده، ازسویی عنصر رنگ نیز به فضاسازی روح بخشـیده اسـت.   
هرحال ملکی با انعکاس چنین تصویری سبک زندگی رزمندگان ایرانی را با سـبک   به

« در جبهـه »کـه رزمنـدگان   های عاشـورایی پیونـد زده اسـت تاآنجـا     زندگی شخصیت
و اصحابش دربرابر  )ع(حسین همراه امام کنند در سرزمین کربال هستند و به اس میاحس

همگـی در دال  « بـاغ بهشـت  »هـای   هـا و آدم  اند. شخصیت لشکر یزیدیان قرار گرفته

                                                         
 کشته و کند، پیکار خدا راه در که کس آن و کنند! پیکار خدا راه در باید اند، فروخته آخرت به را دنیا زندگی که کسانی . 1

 .داد خواهیم او به بزرگی پاداش گردد، پیروز یا شود

2. Point of View  

3. Tone 
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انـد. عشـقی کـه زاییـده توحیـد و باورهـای        پروردگـار بـوده    شهادت، اسیر عشـ  بـه  
ل کـه ایـن عشـ  یـک انتخـاب اسـت      دینی)مدلول( استل اما زیبایی کار درآن اسـت  

 تحمـل   قابـل که شیرینی عش  چشیدنی استل تبعات آن نیز بایـد   گونه بنابراین همان
ایـن آزادی اسـت کـه مسـئولیت اعمـال، رفتـار و       »زیرا به قول ژان پل سارتر: ل باشد

 (.13: 1390بای،«)کند گفتارمان را بر ما تحمیل می
،  ة رمـان شـد  مـنعکس پـژوهش، هویـت    ایـن  شـده در  یطراحگفتمان   به حال با توجه 

فرهنـگ  »که ریشه در باورهـای محکـم    برگرفته از یک هویت منسجم و پایدار است
دارد. رفتار شهدای ایرانی و رزمندگان، ازآنجاکـه هـم بـا فطـرت بشـری      « عاشورایی

عنوان دین و مذهب تبلور یافته اسـتل   سازگار است و هم در یک چارچوب عقالیی به
و این  بخشد عش  به شهادت نیز می« آنها»هراساندل بلکه به  مرگ، آنها را نمیتنها  نه

 نکته همان هژمونی سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی است.

 گیری . بحث و نتیجه5

شجاعت را در لحظات حماسی جنگ، مقاومـت را  « باغ بهشت«  رمانهای  شخصیت
ی و شهادت را در میدان خون و نبرد، ازخودگذشتگدر جدالی نابرابر، ایثار را در هنگامة 

و به  ة خاص آن لحظه را از خود بروزمؤلفاز خود متجلی ساخته و به اقتضای شرایط، 
است تا  آنها نهادینه شده  ی چهارگانه در درونها مؤلفهکه تمامی  اند مخاطب نشان داده

بک توانشان را به یک هویت جهادی مسلح کند. این هویـت منسـجم برگرفتـه از سـ    
واقعــی آن، تفکــرات عاشــورایی اســت. هرچنــد   منشــأزنــدگی ایرانیــان مســلمان و 

مدل منفعل  عنوان به که های منفی، نقطة مقابل این هویت هستند یپتها و  یتشخص
 ها، متمایل به باورهای دینـی اسـت.   یتشخصغالب  ی وجهطورکل بهشوندل اما  یمدیده 
ر را درمقابـل هـم قـرار داده تـا مخاطـب      ی متمایز دو نـوع بـاو  ها چهره  رمان درواقع

نمایـد و از یکـی، حـس     ، برتری گفتمان باورها را خود استخراجها تنشة این واسط به
یـت را دریافـت   و امنبه تمنیات دنیوی و از دیگری غرور استقالل  وابستگی و حقارت

 توانـد ذهـن مخاطـب را تاحـدودی دربـارة      یمی یادشده ها مدلبنابراین مقایسة ل کند
فرهنگ هویت جهادی ـ که در برابر دشمن بعثی پایداری نموده تـا آرامـش، عـزت و     

 خود مشغول سازد.  د ـ بهبازگردانقوت را به میهن 
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و معـاد   (ع)باورهای رزمندگان، اقرار به توحید، تبعیـت از ائمـه معصـومین    همچنین
بیشـتر   دلیـل  همـین  ای از تفکرات عاشورایی ظهور یافتـه اسـت. بـه    است که در دایره

بسـازند و   ثبـات  بـا از خود هویتی  اند توانستهها با استفاده از دستورات دینی  یتشخص
ایـن   ی خارج از رمان، نزد جامعة ایرانی و حتی کشورهای منطقه ـ که ملتزم به درفضا

هستند ـ نیز جایگاهی نیک بیابندل همانند سرداران شهید « اندیشة عاشورایی»فرهنگ 
ایـن هویـت، تحـت رهبـری      افعان. پس چنـین شخصـیتی بـا   دفاع مقدس و دیگر مد

استل ایران را به دژی مستحکم مبدل سازد تـا از دسـترس هـر     توانسته )ره(خمینی امام
از  -نداردی ا فاصلهکه با واقعیت -سرانجام، این هویت داستانی و دور باشد متجاوزی به

مسلمانان و آزادگـان   است و مرزهای ایران اسالمی به کشورهای دیگر، سرایت نموده 
بخــش هویــت جهــادی کــه همانــا پیــروی از  هــا نیــز بــا ماهیــت آزادی آن ســرزمین

اندل زیرا چنـین تفکـری آنهـا را از فرهنـگ      گرفته  شده و الفت آشنا استل )ع(حسین امام
بخشـی اندیشـة عاشـورایی در جامعـه و      سـازد. بنـابراین الهـام    نیـاز مـی   بیگانگان بـی 

گـری مغـایرتی تمـام و بـا      کـه بـا سـلطه    یدرحـال تواند ایـران را   آن، می شدن به ملتزم
پذیری منافاتی عظیم داردل همچنان عزتمند و مقتدر در جهان نگه دارد. . نتـایج   سلطه

از فرهنـگ   هـایی   ضمن بـازگویی گوشـه  « باغ بهشت»دهدکه رمان پژوهش نشان می
ل  اهتمـام ورزیـده   هـا نیـز   زنـدگی شخصـیت   عاشورا، به انعکاس انگیزة رفتاری سبک 

  از باورهای مذهبی و غیـرت  ملـی اسـت و  موجـب خلـ  هویـت        که برگرفته رفتاری
ها و تـأثیرات   جهادی و حفظ دستاورد امنیت و استقالل کشور خواهد گردید تا ظرفیت

 فرهنگ  غنی اسالمی را فراروی مخاطب قرار دهد. 
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سـازمان چـاپ و    تهـران:  چـاپ او ل، ، در آئینه عاشورا (.1380)موسوی گرمارودی، محمد صادق

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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 ، چاپ نودو نهم، تهران: انتشارات صدرا.حسینیحماسة (. 1397مطهری، مرتضی)

 ، تهران: انتشارات سمت.شناسی رشد روان(. 1374مصباح، علی و دیگران)

 .آستان قدس رضوی : انتشاراتمشهد، نی محمدیجانش (.1377)مادلونگ، ویلفرد

انتشـارات عـروج    :چاپ او ل، مشهد ،عز ت و افتخار در حماسه حسینی (.1381)نهاوندی، علی

 .ندیشها

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات المکتبه االسالمیه.جواهرالكالم(. 1368نجفی، محمدحسن)

، ترجمـة هـادی   نظریه و روش در تحلیل گفتمهان (. 1395یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز)

 جلیلی، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.



 

 

 
  



 

 

 در جواناناضای سینمای دفاع مقدس بندی عوامل مؤثر بر تق رتبه
 )مطالعه موردی مدرسه سینمایی حوزه هنری انقالب اسالمی( 

 

 3، فاطمه حداد2الدین ابن  ، محسن1رسول یوسفی

 
 چكیده 

ی آن همواره مورد توجه محققان قرار داشته و گذارریثأتاست که مسأله جذابیت و  یادهیپد نمایس
شودل که یکی از ابعاد  می این امر در معرفی و عم  بخشی به ابعاد مختلف فرهنگی بسیار استفاده 

 زیموضوع دفاع مقدس و ن تیرغم اهم بهحال  نیبا اخاص ایران موضوع دفاع مقدس است. 
چرا که . میهست جامعه در آن مطلوب یاثربخش عدم شاهد ،یگذاریرثأدر ت نمایس یها تیظرف

ها در قیاس با سایر ژانرهای سینمایی به  گونه فیلم تحقیقات بیانگر کاهش اقبال عمومی به این
به دنبال  یشیمایو با روش پ یلیتحل ی ـفیتوص کردیمقاله با رو نیاخصوص بین جوانان است. 

 نیا یجامعه آمار بنابراین،دفاع مقدس در جوانان است.  ینمایس یعوامل مؤثر بر تقاضا یبند رتبه
نفر از  212بودند که براساس فرمول کوکران،  نمایسال و آشنا با مباحث س 18 یپژوهش جوانان باال

حاصل، عوامل مؤثر  جینمونه انتخاب شدند. نتا رایب یانقالب اسالم وزهح یمدرسه هنر انیدانشجو
و  «لمیف یرونیعوامل ب» ،«لمیف یعوامل درون»ا در سه طبقه دفاع مقدس ر ینمایس یبر تقاضا

 ،سازانلمیدر دست ف یداشت که عوامل درون انیتوان ب یکرد. درمجموع م میتقس «یطیعوامل مح»
 دفاع مقدس هستند. یها لمیف یتقاضاعامل بر  نیمؤثرتر

 های کلیدی واژه
  تقاضای خرید، سینمای دفاع مقدس، تحقی  پیمایشی 

                                                         
)ع(حسین امام جامع دانشگاه ملی امنیت مطالعات گروه استادیار . 1

 ry.Marketing90@gmail.com                     

 M.EBNODDIN@UT.AC.IR                                        تهران دانشگاه مدیریت دکتری دانشجوی . 2
 hasannagmeh@gmail.com                         تحقیقات علوم دانشگاه فرهنگی مدیریت ارشد کارشناس . 3

mailto:Marketing90@gmail.com
mailto:hasannagmeh@gmail.com
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 مقدمه. 1

ساله دفاع مقدس دورانی خاص و درخشان در تاریخ کشور ماست که  8دوران 
های دوران  تردید سینما یا همان هنر هفتم، یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال ارزش بی
ساله دفاع مقدس است. ویژگی ژانر دفاع مقدس پرداختن به روحیات و درون  8

تدریج  است که به آنها براساس واقعیات بوده رزمندگان دفاع مقدس، باورها و اعتقادات
گیری این سینما به اوج خود رسید و موجب ارتقای سطح کیفی های شکل در سال
دس و چندسالی پس از آن ــاع مقــشد. در ایام دف 1دســمای دفاع مقـسین
های دفاع مقدس صورت گرفتل اما های خوبی در زمینه انعکاس ارزشگذاریرمایهـس

کنند، سینما باید  های سینما تعیین می ای متمادی بعد از دهه هفتاد دیگر گیشهه سال
های  ترین فیلم گذاری کند. البته در دهه نود یکی از پروفروشروی چه چیزی سرمایه

سینمایی، از ژانر دفاع مقدس بوده است که از اقبال عمومی هم برخوردار بوده است. 
وان گفت ژانر دفاع مقدس توانسته است جایگاه خود را اما این قابل تعمیم نیست که بت

 در سینمای ایران پیدا کند.
ای گونه یکی از مشکالت در حوزه سینمای ارزشی و دفاع مقدس مخاطب است، به

روند و کسانی هم که  ها به سینما نمی که بخش بزرگی از مخاطبان این نوع فیلم
مورد پسندشان نباشدل یکی دیگر از ها چندان گونه فیلم روند ممکن است این می

بر این، هنوز  المللی است. عالوه مشکالت بحث عرضه و تقاضا و نبود بازارهای بین
صورت یک اصل ثابت در عرصه سینمایی کشور جا  سینمای ارزشی دفاع مقدس به

نیفتاده است و بازارهای هدفمند خود در منطقه و کشورهای جهان اسالم را 
از این موضوع به مسائل داخلی و بخشی به جریان کلی سینما باز  شناسدل بخشی نمی
 گردد. می

با توجه به اینکه تـاکنـون پـژوهش و مطالعات جامعی در مورد عوامل مؤثر بر 
تقاضای سینمای دفاع ازجمله بررسـی متغییرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 

 انجام چنین پژوهشی در صـورت یکجـا انجام نشده است و خأل فردی و محیطـی به
شد. بنابراین، این مهم سبب شد تا بـا انجـام پـژوهش  حوزه دفاع مقدس احساس می

رو ضمن مرور ادبیات داخلی موجود در زمینة تقاضای سینما و نقد آن، چهار  پیش

                                                         
1. Holy defense cinema 
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عامل اصلی فرهنگی، اجتماعی، فردی و محیطی تأثیرگذاری بر تقاضای این ژانر 
و با کندوکاو و شناسایی و ارائة ادبیات جدیدی بتواند تا حدودی  سینمایی را مطالعه

 خالء موجـود در این ارتباط را مرتفع نماید.
 

  پژوهش نهیشیپ و ینظر اتیدب. ا2

به این دلیل که مسأله اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر توجه جوانان ]تقاضا[ 
پایه نظری مورد بررسی  عنوان یر بهبه سینمای دفاع مقدس بود. بنابراین، دو محور ز

 قرار گرفت:

  لسینما صنعت بر تأکید با بازار فضای در تقاضا و عرضه موضوع محوراولل -
 .مقدس دفاع سینمای موضوع دومل محور -

 

 نمانماییسس  ییتقاضاتقاضا  ..22-11

 1ی خریدارتقاضاشود،  تحقیقات بازار توجه میدر  که یمیمفاه نیتر یاز اساس یکی
و  گویند 2اضاقت را یخدمت ای کاال دیخر یبرا فرد کی خواست و ییتوانا ل،یتماست. ا

در را مختلف  یها متیدر ق هستند حاضر دکنندگانیکه تول یخدمات ایمقدار کاال 
ا زبان ب عموما  اقتصاد علم در که نامند، می عرضهند، ده قرار کنندگان مصرف اریاخت
 یکاال کی یبرا داریخر کی یتقاضا که صورت نیا به شودل یم داده شینما یاضیر
که در هر واحد از پول نیبر ا یمبن کنند، یم استخراج یجدول آن از و یبررس را نیمع

 یتقاضا درواقع(. 1373 ،یدی)مر شود. یم یداریاز کاال توسط فرد خر یچه مقدار
مشخص   متی( قچند ای کی( بازار مربوط به )چند ای کیخاص که در ) ییکاالخرید 

  .شود یم دهینام بازار یتقاضا عنوان به صورت نی. در اردیگ یقرار م یداریمورد خر
 

 
 
 

 تقاضا و عرضه رابطه .1شکل
 

                                                         
1. Demand of Buying 

2. Demand            
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 به که داندمی( شرکت یا خانواده)افراد،  یگیرتصمیم واحد یک را خریدار 1هاوکینز
 موجود موقعیت پرتو در( ناآگاهانه یا)آگاهانه  آنها پردازش و اطالعات یآورجمع

 کندمیبه خرید  اقدام زندگی سبک بهبود و رضایت به دستیابی جهت و پرداخته
 (.  14: 1385 )هاوکینز،
 شناخت: است شده تشکیل مرحله پنج از خرید گیریتصمیم ندیفرا اساس نیا بر
. خرید از پس رفتار و خرید تصمیم اطالعات، ارزیابی اطالعات، جویو جست نیاز،
 نیز آن از بعد خیلی و شودمی شروع واقعی خرید از قبل خرید فرایند که است واضح
 معموال  اما کند،می طی را مرحله پنج همه خرید، هر در کنندهمصرف. دارد ادامه

 را آنها یا اندازندمی قلم از را مراحل از برخی عادی، خریدهای در کنندگانمصرف
  (1394،یوسفی)دکننمی طی وارونه طور به

 

 
 

 داریخر رفتار یالگو. 2شکل

  یعال و ازهاین براساس دینما هیته خود یبرا کاالیی بخواهد داریخر یوقت درواقع
های صورت گرفته در بازار،  عرضه نیب از تینها در و کند می یبررس به، اقدام خود
 .دینما یمرا انتخاب  محصول کی

خود را  یبتواند مشتر دیبا یصنعت هنر کیعنوان هب نمایس ز،ین یفرهنگ حوزه در
مخاطب ارائه  ازیموجود و ن تیو موقع طیو محصول خود را به فراخور شرا دیجذب نما

، که دینما پرداخت نهیهز آن یازا در تا کند متقاعد و دینما جلب را یکند تا نظر مشتر
 واحد این کاال تعداد بلیط به فروش رفته است.

 به که است یمحصول نمایس یینها کاالیتوان بیان داشت که  با این مقدمه می
بندی اکران  سیاستگذاری اکران از حیث رتبه سال، کی در شده اکران هایلمیف تعداد

های اکران شونده  و سینما، زمان اکران و تعداد سینماهای اکران شونده و فیلم
 که شود یم گفته ییکاال به ناهمگن کاالی. است ناهمگن جهینت در و متنوع همزمان

                                                         
1. Hawkins 
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تفاوت یبرخ یول شود، یم آورده عنوان کی تحت نوع، نظر از کاالها بندیطبقه در
 ها،مصداق نیا از کدام هر به وی که شودیم باعث کننده مصرف ییعقال رفتار های
 به. دهد نشان کدام هر تقاضای برای را یخاص لیتما و کند اعالم را یمتفاوت حیترج

 بالقوه کنندگان تقاضا از یبخش آن اکران و دارد را خود مخاطب لمیف هر گر،ید عبارت
 خواهد دییتأک نمایس یینها کاالی بودن ناهمگن. کند یم جذب خود به را( نمارویس)

 یمعن نیا به کننده، تقاضا حیترج اعالم و( لمیف)نوع  کاال نوع نییتع در انتخاب بر بود
 اکران یینمایس هایلمیف نجایا در) خود رویشیپ کاالهای انیم در کننده مصرف که
 هایلمیف ةهم به تماشاگر که دهدیم نشان نیا. کندیم حیترج اعالم و انتخاب( شده
 برای لمیف انتخاب و کندینم نگاه کسانی لذت با همگن کاالی ةمثاببه شده، اکران
  (1389 نژاد، یی.)گرااست تیاهم حائز وی
 نهیت هزپرداخ ازای در که است فردی یینمایس لمیف هاساس تقاضاکنندنیابر
 یکننده کس تقاضاکند و یکسب م لمیاز تماشای ف یناش یتی(، مطلوبتیبل متی)ق

 سالن در حضور از یناش یلذت(، نمای)س ایو پو یعموم ییاست کـه بـا استفاده از کاال
کننده محصول عرضه شده را محک  تقاضا. آورد دست به را لمیف تماشـای و نمایسـ
 و  یهای بالفعل و بالقوه، با سالکننده تقاضا جذب برای ـدیو عرضه کننـده با زند یم
 . باشد آشنا گروه نیا التیتما

 

 تقاضا کننده سینما و پرداخت هزینه بینرابطه . 3شکل  
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 دفاع مقدسدفاع مقدس  یینمانماییسس. . 22-22

 وجـوه بـه نسـبت شترییب یفیک ةمشخص وجوه که است ییکاال نمایسمحصول 
 یذهنـ رهـاییتـابع متغ لمیگذاری فـارزش موارد، از ارییبس در و دارد یکمـ

بنابراین،  .باشد یم یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ یهاحوزه شاملاسـت کـه ی فراوانـ
 متعارف کاالهای بـرای تقاضا زانیم در رگذاریتأث رهاییمتغ نییتوان مانند تعینم

 مورد عمل کرد. نیدر ا کبه لحاظ تئوری توانیاما م ،ردیمورد سنجش قرار گ
عوامل مؤثر در تقاضای سینمای ایران، به دو دستة عوامل اقتصادی )متغیرهای 

سـن، : نـد ازاشود که عبـارتکمـی( و غیراقتصادی )متغیرهای کیفی( تقسیم می
جـنس، تحصـیالت، وضعیت تأهل، ترکیب جمعیتـی خـانوار، وضـعیت اشـتغال، نـوع 

 . فعالیـت، درآمـد، طبقـة اجتماعی، قیمت بلیت، تورم، کیفیت سینما

 :نمود کیدوره مشخص تفک دو به را جنگ ینمایس توان یم

 دفاع مقدس در دوران جنگ  ینمایس. 2-2-1

 جنگ بستر در که ییها لمیف و کردند تجربه جنگ با را نمایس نماگران،یس از یاریبس
 جنگ بطن در افراد یطلبعدالت و یعرفان حاالت با را حادثه و جانیه ،شده ساخته

  (،1365، پور یمالقل رسول) شب در پروازو  نواین یها لمیف به توان یم که ،زند یم وندیپ

 ،ابدی یم یشتریب تحرک ژهیو یها جلوه مدد به در بخشی از آثار این دوران. کرد اشاره

  مانگا یکان  مانند ییها لمیف. است مشخص کامال آن انیپا و داستان موضوع یول

 نیا موف  یها نمونه (1364 ،انیکیخاچ ساموئل) ها عقاب ( و1367 ،داهلل دافیس)

 یرو نماگرانیس یها نیدورب جنگ یهاسال طول در. هستند جنگ زمان در  سبک
 جبهه پشت به یچشم گوشه هم یگاه اگر و کردند تمرکز شتریب یجنگ یها صحنه

 .دنده نمایش را جنگ ندارند در تالش هستند میدا

 جنگ از بعد دوران در مقدس دفاع ینمایس. 2-2-2

 به. زد رقم یجنگ و مقدس دفاع تازه یها لمیف یبرا را یا تازه دوران جنگ خاتمه
 هم اند توانسته ینوع به که گفت توان یم شوند یم ساخته دوران نیا در که ییها لمیف
 هم زهایخاکر پشت در را جنگ درواقع یعنی بپردازند جبهه پشت به هم و جبهه به

 مسلخ در(، 1368 ،ایک یحاتم میابراه)بان دهید :ها لمیف به توان یم که اند، داده نشان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%AE%D8%A7%DA%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE_%D8%B9%D8%B4%D9%82
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 اتیعمل (،1370 ،دنژادیحم زاهللیعز)هور در آتش  (،1370 ،یزیتبر کمال) عش 

 .کرد اشاره (1370،شورجه جمال) کرکوک
های نبرد، مجال بیشتری به  در مقطع پس از جنگ افزون بر بازسازی صحنه

آیدل اما در عین حال  ها و زندگی در ایران جنگ زده پدید می پرداختن به پشت جبهه
های از جنگ برگشته، از رزمنده و  فرصتی نیز برای بررسی پیامدهای جنگ و انسان

ای  شود. )مثل از کرخه تا راین و آژانس شیشه آزاده و خانواده شهید پدیدار می جانباز و
های برخاسته  کیا(. فیلم دفاع مقدسی پس از جنگ، فیلم اجتماعی با شخصیت حاتمی

از دل جنگ است. ژانر سینمای طنز دفاع مقدس که از قضا با اقبال بیشتری مواجه 
ولید را به این سمت سوق داد، در این دوره شد و تقاضای بیشتری نیز پدید آورد و ت
ها ...(.)سال تولید و کارگردان  ها و معراجی اتفاق افتاد. نمونه لیلی با من استل اخراجی

 ذکر شود.(
های متفاوتی بر  های گذشته فیلم سال از پایان جنگ و در طی دهه 35در طی 

است بخشی از جامعه را روی پرده سینماها رفته است که هر کدام از آنها توانسته 
ها  های سینما بکشاندل اما در این سال ای را پای گیشهتحت تأثیر قرار دهد و عده

اند جزء  اند و توانسته اند که گوی سبقت را از دیگران ربوده هایی بوده فیلم
 های دفاع مقدس باشند.ترین فیلم پروفروش

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE_%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE_%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%87
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   مقدس دفاع یهالمیف نیترپرفروش. 1 جدول

 عنوان

 لمیف

 سال

 ساخت
 توضیحات فروش زانیم کارگردان

ه یاخراج
 ا

1 1385 

مسعود 
 نمکی ده

000/000/000/2 
 تومان

نخستین فیلم دفاع مقدس و دومین اثر که 
توانست رکورد « بس آتش»پس از فیلم 

میلیاردی را قاطعانه از آن خود کند 
نمکی  ، نخستین ساخته مسعود ده«ها اخراجی»

نمکی با دستمایه قرار دادن ماجرای  بود. ده
که داستانی مستند بود، فیلم خود را ها  اخراجی

با حضور جمعی از ستارگان سینمای ایران 
لیلی »جلوی دوربین برد. این فیلم شاید بعد از 

دومین فیلم مهم سینمایی باشد « با من است
نگرد و  که جنگ تحمیلی را با زاویه طنز می

نمکی در مقابل کمال تبریزی کمترین  البته ده
رداختن به این خط قرمز ممکن را در پ
نمکی توانست در  موضوعات داشته است. ده

های  دو فیلم بعدی خود نیز به فروش
عنوان  میلیاردی دست پیدا کند و نام خود را به

سازترین کارگردان سینمای ایران ثبت  پول
 کند.

2 1387 
000/000/750/3 

 تومان

3 1389 
000/000/900/5 

 تومان

 1368 اف 
 مال رسول
 پور یقل

000/000/16 
 تومان

اش برای ساخت  اف ، نشانه عزم راسخ سازنده
ساخت و  یک فیلم جنگی پرفروش و خوش

های ویژه در اف ، اهمیت  ای بود. جلوه حرفه
بسزایی داشت. در این فیلم شاهد انفجارهای 
پیاپی بودیم تا منط  و دلیل. به همین جهت 
اف  به مذاق تماشاگر عام خوش آمد. اف ، 

که  1368ین فیلم پرفروش تهران در سال دوم
نزدیک به یک میلیون نفر آن را تماشا کردند، 

میلیون تومان و  16با رقمی حدود 
ترین فیلم همین سال در اکران  پرفروش
ها متعل  به همین فیلم رسول  شهرستان

 .پور است مالقلی
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 مقدس دفاع یهالمیف نیترپرفروش. 1 ادامه جدول

 یکان
 مانگا

1367 
 اهلل فیس

 داد
000/000/12 

 تومان

« ها عقاب»مانگا، نسبت به همتایش  کانی
فیلم بسیار بهتری بود، اما نتوانست رکورد 

ها  جا کند. اگر عقاب فروش آن فیلم را جابه
درست در بحبوحه جنگ هوایی ایران و 

مانگا  روی پرده آمد، اکران کانیعراق 
مصادف شد با پذیرش قطعنامه و پایان 

های نبرد هوایی در  جنگ. صحنه
ها روی میز  مانگا، بر خالف عقاب کانی

مونتاژ ساخته نشد و برای نخستین بار در 
های نبرد هلیکوپتر  سینمای ایران، صحنه

اهلل داد فراهم  به یمن امکاناتی که سیف
ترین فیلم  د. پرفروشکرد، بازسازی ش

میلیون  12با رقمی نزدیک به  1367سال 
ها هم بسیار  تومان که در اکران شهرستان

شد  های سال اکران می موف  بود، تا سال
فروخت. این فیلم را نزدیک به یک  و می

  .میلیون نفر تماشا کردند

 1364 ها عقاب
 ساموئل

 انیکیخاچ
000/000/16 

 تومان

فیلم دفاع مقدس سینمای پرتماشاگرترین 
ایران که در بهترین زمان ممکن ساخته 
شد و به نمایش درآمد. استفاده از بازیگران 
معروف و محبوب از جمله سعید راد که در 
آخرین لحظات برای ایفای نقش اول 
انتخاب شد، در کنار ریتم پرکشش فیلم، 
فیلمنامه جذاب و پرداخت مناسب همه 

، فیلم به مذاق دالیلی بود که موجب شد
های طوالنی در  تماشاگر خوش آید و صف
ها پدید  دهنده عقاب کنار سینماهای نمایش

میلیون تومان فروش  16ها، با  آمد. عقاب
 30در اکران اول تهران، در حالی که 

میلیونی تهران فیلم را  6درصد جمعیت 
لقب  1364ترین فیلم سال  دیدند، پرفروش

 گرفت
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 مقدس دفاع یهالمیف نیترپرفروش. 1 ادامه جدول

آژانس 
 ای شیشه

1377 
 میابراه
 ایک یحاتم

000/000/170 
 تومان

ای، در فضای ملتهب  آژانس شیشه
ها، فیلمی  سیاسی آن سال

آفرین بود و از خطری خبر  جنجال
داد که جامعه ایران آن روز را  می

کرد: شکاف نسل جنگ رفته  تهدید می
موفقیت در و عامه مردم. فیلم پس از 

به اکران درآمد  76جشنواره فجر سال 
و مورد استقبال مردم قرار گرفت. 

 1377دومین فیلم پرفروش سال 
میلیون تومان  170رقمی حدود 

کیا  فروخت و باعث شد جایگاه حاتمی
در سینمای ایران بیشتر از گذشته به 

 تثبیت برسد.

 اریش
143 

 اریآب نرگس 1392
0000/0000/730/3 

 تومان

در ژانر دفاع مقدس به  لمیف نای
موضوع مادران در دوران دفاع مقدس 

موف  به « 143 اریش» لمیپردازد. ف یم
از نگاه  لمیف نیبهتر زهیجا افتیدر

 پلمیزن و د گریباز نیتماشاگران، بهتر
 نیبهتر لمنامه،یف نیافتخار بهتر

 لمیجشنواره ف نیزدهمیس یکارگردان
 زن گریباز نیبهتر زهیمقاومت، جا

جشن منتقدان و نامزد  نیهشتم
 ایزن جشنواره آس گریباز نیبهتر
در  لمیف نیشده است. ا کیفیپاس

صلح  لمیجشنواره بوسان و جشنواره ف
درآمده است. توانست به  شیبه نما زین

و هفتصد و  اردیلیاز سه م شیب یفروش
 .کند دایتومان دست پ ونیلیم یس

 
 مرتبطها و مطالعات بر پژوهش یمبتن یمفهوم مدل

 به «همکاران و یمیرح میعبدالرح»مربوط به  یپژوهش ر،یاخ یها مطالعه نیمهمتر از
 نیا در .(1390) است «آن بر ثرمؤ عوامل لیتحل و نمایس یتقاضا تابع برآورد» نام

رفتن  یتابع تقاضا برا ،باشد ی( م1364-89) یزمان یسر یهاداده براساس که مطالعه
 یبرا تقاضا زانیم آن، یپژوهش یهاافتهی دردر تهران استخراج شده است و  نمایبه س
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 و درآمد با یول معکوس ارتباط نمایس مکمل یکاال و طیبل متیق با نمایس به رفتن
  .دارد میمستق ارتباط نیجانش یکاال متیق

عوامل مؤثر در  ییشناسا» باعنوان یپژوهش در یاریبخت آرزو، 1389 سال در
 قرار  یبررس مورد را رانیا ینمایس در تقاضا بر ثرؤم عوامل «رانیا نماییتقاضای س

را مورد ارزیابی قرار  نمایتن از تماشاگران س 192ای مشتمل بر  نمونـه و است داده
  داده است.

 سیپرسشنامه با استفاده از آزمون کروسکال ـ وال لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا 
 روند، یم نمایکه به سـ یدرآمد افراد با تعداد دفعات نیب یمیمستق ةنشان داد که رابط
اسـت کـه  یرفـتن، مربـوط بـه کسـان نمایدفعات س نیشتریطوری که ب وجود دارد )به

 ةرفتن، رابط نمایتعداد افراد خانوار با دفعات س نیب نی( همچن.دارند شترییدرآمـد ب
 نمایتعداد افراد خانوار، تعداد دفعات س شیطوری که با افزا معکوس وجـود دارد )بـه

 که داد نشان ایجمله دو آزمون از حاصل جینتـا ادامـه، در(. ابـدی یرفـتن کـاهش مـ
و  لمیف تیفیک» ،«مشـهور کـارگردان و گرانیبـاز حضـور» ،«لمیفـ موضـوع»
 بـرای لمیفـ موضوعات تنوع و تناسب» ،«نمایس به رفتن ساعت و روز» ،«نماهایس

 «مناسـب غاتیتبل» و «لمیف اکران مناسب مدت و زمان» ،«هاگروه و سطوح ةهمـ
 .است رفتن نمایس در مـؤثر عوامـل ازجملـه
عوامل  یبررس»باعنوان  یا ، در مطالعه1390در سال  یو سارا لرستان یرامیب محسن

 یمهم نقش یفرهنگ عیاشاره کرده است که صنا« در کرمانشاه نمایس یثر بر تقاضاؤم
 داریپا توسعه به یابیدست و یمل تیهو تیتقو اقتصادی، رشد اشتغال، شیافزا در را

 رون  موجب تواند، یم یفرهنگ عیصنا اجزای از یکی عنوانبه زین نمایس .کند یم بازی
 را ادییز اشتغال و اعتبار ثروت، و شود آن به وابسته هنرهای وصنعت ـ  هنر تیتقو و

ثر بر ؤعوامل م یبررس ،مقاله نیاو در ا یاصل هدف. کند فراهم صنعتـ  هنر نیا برای
درآمد،  رهاییآنها متغ نیکه مهمتر است بودهکرمانشاه  در استان نمایتقاضای س

 نیها در ا داده لیو تحل هیباشند. ابزار تجز یم غاتیسن و تبل ت،یجنس الت،یتحص
دهد، که  یدست آمده نشان م هب جینتا. باشد ی( متی)لوج کیلجست ونیپژوهش رگرس

توسط افراد  نمایبا تقاضای س یمیرابطه مستق غاتیو تبل التیدرآمد، تحص رهاییمتغ
با باال رفتن سن  نیهمچنتأثیر بسزایی ندارد.  یلیخ التیتحص ریدارند، هرچند که متغ
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د، تنقشر جوان جامعه هس نیکاسته شده است. ا نمایآنها برای رفتن به س لیتما، افراد
  . روند بشمار می نمایکه بازار هدف برای س

 که است نگرفته انجام یخاص یپژوهش کار مقدس دفاع ینمایس یتقاضا حوزه در
 از خصوص نیا در یامصاحبه و نظری مباحث فقط کرد رجوع آن به بتوان

 پژوهش یخال یجا نیبنابرا. است شده انیب مقدس دفاع ینمایس حوزه شکسوتانیپ
 .است روشن یخوببه حوزه نیا در

 دو به را رانیا نماییس تقاضای در مؤثر عواملتوان یبراساس مطالعات انجام شده م
 .کرد میتقس( یفیک رهاییمتغ) راقتصادییغ و( یکم رهاییمتغ) اقتصادی عوامل ةدست
 
 :از نداعبارت مطالعات نیا در اشاره مورد یرهایمتغ

 

 
 مقدس دفاع ینمایس یتقاضا لمیف یمفهوم مدل. 4شکل
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 مقدس دفاع لمیف یتقاضا بر ثرؤم عوامل یبنددسته .2 جدول

 حاتیتوض عامل زیر متغییر ریمتغ

اد
ص

اقت
 ی

مشخصات 

 مخاطبان

 درآمد

و با  میمستق ارتباط درآمد با تقاضا زانیم
 به رفتن دفعات با خانوار افراد تعداد
 .دارد معکوس رابطه نمایس
 با نمایس به رفتن یبرا تقاضا زانیم

 .دارد میمستق رابطه التیتحص سطح

 خانواده افراد تعداد

 سن

 جنس

 التیتحص

 تأهل تیوضع

 یاجتماع ةطبق

 اشتغال تیوضع

 تیفعال نوع

 عوامل محیطی

 نیجانش یکاال متیق با تقاضا زانیم طیبل متیق
 و طیبل متیق و با دارد میمستق ارتباط
 معکوس ارتباط نمایس مکمل یکاال
 دارد.

 تورم

 جانشین کاالهای

 مکمل یکاال

ی
اد

ص
اقت

ر 
غی

 
 عوامل محیطی

 (سانسور) یفرهنگ معضالت

 ارتباط معناداری یافت نشد

 مسئوالن هایاستگذارییس

 نمایس بر حاکم یاجتماع جو

 یاسیس طیشرا و یاجتماع تیامن
 کشور

 نمایس هایسالن یپراکندگ و تعداد

 های سالن در یجنب یحیتفر امکانات
 نمایس

 نمایس تیفیک

عوامل بیرونی 

 فیلم

 با نمایس به رفتن یبرا تقاضا زانیم غاتیتبل
 لمیف اکران مدتزمان و  .دارد میمستق رابطه غاتیتبل

عوامل درونی 

 فیلم

 ةهم برای لمیف ساخت به یتوجه یب
 سنبا  نمایرفتن به س یتقاضا برا زانیم هاگروه و سطوح

 موضوع باو  ارتباط معکوس دارد جنس و
 میمستق رابطه مشهور کارگردانان و لمیف

 .دارد

 لمیف تیفیک

 بصری فنون و فناوری

 لمیف موضوع

 مشهور گرانیباز و کارگردانان
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 پژوهش یهاگزاره .3

 صورت نیبد را  یتحق یهاگزاره توان یم پژوهش هینشیپ و ینظر اتیادب براساس
 :داشت انیب

 ینمایس یتقاضا بر ثرؤم عوامل یبندرتبه و نییتع»ست ا پژوهش عبارت نیا هدف

 االتؤستوان یم ینظر اتیادب بری هدف و مبتن نیبراساس ا که «مقدس دفاع
 :کرد نییتب صورت بدین راپژوهش 

 اند؟کدام مقدس دفاع ینمایس یتقاضا بر ثرؤم عوامل -

 کرد؟ یمفهوم یبند بقهطبندی و  اولویت توان یمگونه چ را عوامل نیا -

 با سهیمقا در راقتصادی،یغ رهاییمتغ» عبارت است از: پژوهش نیا هیفرضو  
 .«دارند مقدس دفاع ینمایس یتقاضادر  تریکننده نییتع نقش اقتصادی رهاییمتغ

 پژوهش یشناس روش .4

 ـکیهـا داده ـثیح از کـاربردی، هدف، ثیح از پژوهش نیا در  یروش تحق
 نییو تع یای و در بررسکتابخانه نوع از مستندات و اتیادب یبررس در ،یفـیک ـ یتحق
 روش ثیح از  یتحق روش درضمن. است یدانیم نوع از یطـیمح ـلیتحل مدل

 .است یفیـ توص یشیمایپ اطالعات، یگردآور

 یآمار جامعه. 4-1

 مرکزسال دوم به بعد  انیهنرجوشامل گروهی از  پژوهش، نیا یآمار جامعه
در این جامعه که بالغ بر  .استدر تهران  یهنر حوزه یاسالم یهنرها یتخصص
های مختلف دانشجویی حضور دارند و از سوی دیگر نسبت  نفر است، از گروه 1000
 یتمام که است ذکر قابلسازی اطالعات مناسبی دارند. موضوع فیلم و فیلم به

 با ساعت 6 حدودا  مدت به، «مقدس دفاعژانر » عنوانبا یکالس در مذکور، انیهنرجو
 .اندشده آشنا ژانر نیا

 نمونه حجم نییتع روش. 4-2

 و یتصادف طوربه نمونه حجم.است شده انجام ساده یتصادف صورتبه یریگنمونه
 شده انتخاب یهنر حوزه یاسالم یهنرها یتخصص مرکز انیهنرجو نیب از ییاخوشه
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 قرار یبررس مورد انیدانشجو از نفر 217 تعداد نظرات 1کوکران فرمول از استفاده با و
  .گرفت

 تحقیق هایداده آوریجمع ابزار. 4-3

 این در که است شده استفاده پرسشنامه از پژوهش، نیاز مورد هایداده آوریجمع برای
 :است شده طراحی زیر صورتبه قسمت دو در ایپرسشنامه راستا
 محل تحصیالت، میزان سن، جنس، شامل مشخصات این: دهندهپاسخ مشخصات 

 .باشدمی لیتحص محل دانشگاه و یلیتحص رشته ل،یتحص
 هایشاخص با مرتبط هایگزاره از پرسشنامه دوم بخش در: پرسشنامه اصلی سؤاالت
 نظر گزاره هر در که طوری هب است شده استفاده نامخاطب نظرات بررسی برای مدل
 معنای به 1)از  لیکرت تایی پنج مقیاس یک در گزاره آن در شده مطرح معیار با افراد
 شده بررسی مربوطه ریمتغ رابطه در (ادیز یلیخ ریثأت معنای به 5 تا کم یلیخ ریثأت

 عوامل به مربوط سؤال 12 که بوده الؤس 28 شامل پرسشنامه قسمت این. است
 به مربوط سؤال 3 و دور یرونیب طیمح عوامل به مربوط سؤال 13 ،یدرون طیمح

 .باشد یم کینزد یرونیب طیمح عوامل

 پرسشنامه ییایپا و روایی سنجش. 4-4

ت. اس شده استفاده باخ کرون آلفای بیضر از اعتبار ةدرج نییتع برای پژوهش، نیدر ا
افزار  نرم ازو معتبـر بـودن پرسشـنامه، با استفاده  ییـایاز پا نانیبرای حصول اطم

SPSS  یدارا ،هاسازه تمام یبرا آلفا مقدارمحاسبه گردید.  ندوزیتحت و 22نسخه 
 مناسب یفکر برداشت و پرسشنامه اعتبار دهنده نشان که است 9/0 از باالتر یمقدار
 .است سازه هر به مربوط یرهایمتغ یمحتو از انیپاسخگو کسانی و

                                                         
. گیری نمود جهت تعیین حجم نمونه در هر پژوهش خاص، باید با توجه به شرایط آن پژوهش و نمونه اولیه تصمیم . 1

شود. دو روش متداول برای این کار استفاده از  های مختلفی استفاده می برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روش

 شود. استفاده می ،زمانی که حجم جامعه مشخص است فرمول کوکران .کوکران و جدول مورگان است فرمول شارل
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 هاداده لیتحل و هیتجز.5
 یفیتوص آمار. 5-1

 بخش در یآمار لیتحل و هیتجز ،یآمار افزار نرم از استفاده با ها داده افتیدر از پس
 منظر از شده یآورجمع یها داده ابتدا یفیتوص آمار قسمت در. آمد در اجرا به یفیتوص
 آن جینتا و گرفته قرار یبررس مورد ،یلیتحص رشته الت،یتحص سطح سن، ت،یجنس
 :است ریز صورت هب

 خرید دفعات و درآمد الت،یتحص سن، ت،یجنس یرهایمتغ یفراوان .3جدول

 شاخص ریمتغ
 درصد

 یفراوان

 تیجنس
 %51 مرد

 %49 زن

 سن

 %3 سال20 از کمتر

 %48 سال25 تا 20 بین

 %25 سال30 تا 25 بین

 %17 35 تا 30 نیب

 %7 سال 35 از باالتر

 تحصیالت سطح
 %13 یکاردانتا 

 %77 یکارشناستا 

 %10 ارشد یکارشناس

 یلیتحص رشته

 %10 یحوزو

 %39 یانسان علوم

 %7 یتجرب علوم

 %44 یفن علوم
 

 مورد جامعه اینکه به باتوجه و است جامعه واقعیت با منطب  نمونه در جنسیتی نسبت
 پاسخگویان و طب  جامعه مورد بررسی تقریبا  همه است آموزشی مرکز یک آزمایش
 دارای همچنین و دارند قرار سال 35 الی 20 بین سنی رده در و هستند جوان

 . هستند دانشگاهی تحصیالت
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 خرید دفعات و درآمد الت،یتحص سن، ت،یجنس یرهایمتغ یفراوان. 5شکل

 

 یاستنباط آمار. 5-2

 سینمای بر تقاضای مؤثر عوامل بودل سوال 28 شامل که پرسشنامه دوم بخش در
 فراوانی بیشترین ترتیب به آن از حاصل نتایج که گرفت قرار آزمون مورد مقدس دفاع
 :باشد می زیر شرح به
 

 یوزن نیانگیم براساس مقدس دفاع لمیف یتقاضا بر ثرؤم های مؤلفه یبندرتبه. 4 جدول

 نیانگیم لفهؤم
 51/4 لمیف داستان

 03/4 گرانیباز یباز

 95/3 غاتیتبل

 89/3 صدا تیفیک

 88/3 ریتصو تیفیک

 80/3 ژهیو یهاجلوه

 80/3 لمیف مضمون در ینوآور

 77/3 یاجتماع یهاگروه و اقشار همه با لمیف تناسب

 75/3 لمیف قالب در ینوآور

 68/3 ....(و یلیتخ اکشن، ،یجنگ طنز،: )مقدس دفاع لمیف مکمل ژانر
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 یوزن یانگیندفاع مقدس براساس م یلمف یمؤثر بر تقاضا یها مؤلفه یبند . رتبه4جدول  ادامه

 61/3 لمیف یحواش و یخبرساز

 53/3 نمایس یها سالن تیفیک

 43/3 یمجاز یهاشبکه در لمیف یحام یهانیکمپ

 34/3 هاشهرستان در همزمان اکران

 32/3 مشهور کارگردان

 31/3 اکران یبرا شده داده اختصاص یهاسالن تعداد

 30/3 (اکران یروزها تعداد) لمیف اکران مدت

 25/3 غرب فرهنگ به جوانان شیگرا

 22/3 یمجاز یهاشبکه در لمیف میتحر یهانیکمپ

 مقدس دفاع لمیف با شده اکران زمان هم یینمایس یهالمیف
 (یینمایس بیرق یهالمیف)

10/3 

 10/3 لمیف رمجازیغ یها یکپ به یدسترس

 10/3 (اکران ماه ای فصل) لمیف اکران زمان

 08/3 لمیف مدت

 97/2 مشهور گرانیباز

 90/2 نمایس تیبل متیق

 لمیف اکران با همزمان یونیزیتلو جذاب یهالمیف پخش
 (یونیزیتلو بیرق یها لمیف)مقدس دفاع یینمایس

87/2 

 84/2 هاجشنواره جوائز

 اکران با همزمان یاماهواره یهاشبکه  جذاب یهالمیف پخش
 (یاماهواره بیرق یها لمیف)مقدس دفاع یینمایس لمیف

78/2 

 به نسبت را تیحساس نیشتریب( مقدس دفاع ژانر یها لمیف) محصول انیمتقاض
 عوامل نیمهمتر .است مشهود  6جدول در که طور همان! متیق نه دارند آن تیفیک
 6 از تیاولو 5 راستا نیا در. است لمیف تیفیک بر متناظر عوامل مخاطبان، نظر از ثرؤم
 تیفیک گران،یباز یباز نامه، لمیف جملهاز دارندل اشاره لمیف خود تیفیک به اول تیلووا

 نیتر نییپا در محصول متیق مقابل یسو در. یریتصو یها جلوه و یلمبرداریف صدا،
 .قراردارد تیاولو یها رده
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 هاشنهادیپ ارائه و گیری نتیجه. 6

 بر تقاضای مؤثر عوامل که شد مشخص گرفته صورت های پرسشنامه براساس
اصل و  مقدس به دو محیط درونی و بیرونی فیلم مرتبط هستند. دفاع سینمای

محتوای فیلم مرز بیرونی و درونی درنظر گرفته شده است. عوامل درونی بعد از 
مانند و عواملی بیرونی به مسائل بعد از ساخت  باقی میگذشت سالیان همواره با اثر 
 شوند: می تقسیم طبقه سه در نهایت عوامل مؤثر به پردازد. اثر و اکران عمومی آن می

 

 یدرون ثرؤم عوامل. 6-1
عواملی که به فرایند ساخت فیلم مرتبط هستند از نگارش فیلمنامه و پیش تولید شروع 

کند. به عبارت دیگر عواملی که به خود  تدوین ادامه پیدا میشود و تا پایان مرحله  می
به تفصیل به آن اشاره شده  7شوند که در جدول  فیلم و کار  کارگردان مرتبط می

 است:
 لمیف یدرون عوامل. 5 جدول

 میانگین عوامل درونی فیلم

 51/4 داستان فیلم

 03/4 بازی بازیگران

 89/3 کیفیت صدا

 88/3 کیفیت تصویر

 8/3 های ویژه جلوه

 8/3 نوآوری در مضمون فیلم

 77/3 های اجتماعی تناسب فیلم با همه اقشار و گروه

 75/3 نوآوری در قالب فیلم

 68/3 ژانر مکمل فیلم دفاع مقدس: )طنز، جنگی، اکشن، تخیلی و ...(

 32/3 کارگردان مشهور

 3/3 بازیگران مشهور

 97/2 مدت فیلم
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 لمیف یدرون عوامل .6شکل

 

 کینزد یرونیب ثرؤم عوامل. 6-2

ای  غلب به مسائل تبلیغاتی و رسانهاشوند و  عواملی که پس از تهیه فیلم شروع می
شوند. به عبارتی عواملی که به تهیه کننده فیلم مرتبط هستند که در  فیلم مرتبط می

 به تفصیل به آن اشاره شده است:  8جدول
 لمیف یرونیب عوامل .6 جدول

 میانگین عوامل بیرونی نزدیک

 95/3 تبلیغات

 61/3 خبرسازی و حواشی فیلم

 43/3 های مجازی های حامی فیلم در شبکه کمپین

 22/3 های مجازی های تحریم فیلم در شبکه کمپین

 95/3 مدت اکران فیلم )تعداد روزهای اکران(

 
 لمیف یرونیب عوامل. 7شکل
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 دور یرونیب ثرؤم عوامل. 6-3

عواملی که ناظر به صنعت سینما و فضای حاکم بر آن است. این عوامل غالبا  در 
به تفصیل به آن اشاره شده  9حیطه اختیارات مسؤالن و دولت است که در جدول 

 است: 
 یطیمح عوامل. 7جدول

 میانگین دور یرونیب ثرؤم  عوامل

 34/3 ها اکران همزمان در شهرستان

 53/3 های سینما کیفیت سالن

 31/3 های اختصاص داده شده برای اکران تعداد سالن

 25/3 گرایش جوانان به فرهنگ غرب 

 1/3 های رقیب سینمایی( های سینمایی هم زمان اکران شده با فیلم دفاع مقدس)فیلم فیلم

 1/3 های غیر مجاز فیلم  دسترسی به کپی

 1/3 زمان اکران فیلم )فصل یا ماه اکران(

 9/2 سینماقیمت بلیت 

های رقیب  های جذاب تلویزونی همزمان با اکران فیلم سینمایی دفاع مقدس )فیلم پخش فیلم
 تلویزیون(

87/2 

 84/2 ها جوائز جشنواره

ای همزمان با اکران فیلم سینمایی دفاع  های ماهواره های جذاب شبکه پخش فیلم
 ای( های رقیب ماهواره مقدس)فیلم

78/2 

 
 دور یرونیب موثر  عوامل. 8شکل
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های دفاع  مؤثرترین عوامل بر تقاضای فیلم را یدرون ثرؤم عوامل توان یمدر مجموع 

مقدس نامید، که در دست فیلمسازان )تهیه کنندگان و کارگردانان( است. اگر به این 

عوامل بیش از پیش توجه شود، امید است تقاضا در بازار مورد اشاره، رشد چشمگیری 

توجه به اصل عرضه و تقاضا در آینده شاهد رشد عرضه روز افزون این  پیدا کند و با

 فیلمها خواهیم بود. 

 
 یوزن نیانگیم براساس مقدس دفاع لمیف یتقاضا بر ثرؤم عوامل یبندرتبه. 8جدول

 بندی بخش میانگین بندی بخش ردیف

 68/3 فیلم درونی عوامل 1

 55/3 فیلم بیرونی عوامل 2

 10/3 محیطی عوامل 3

 

 

 
 

 

 یوزن نیانگیم براساس مقدس دفاع لمیف یتقاضا بر ثرؤم یهالفهؤم یبندرتبه. 9شکل 

 
با بررسی عوامل مؤثر در افزایش تقاضای فیلمهای دفاع مقدس بین جوانان 

 توان مدل زیر را برای تبیین آنها ارائه نمود: می
 توسـعة و مقدس ایراندفاع  سینمای تقاضای افزایش برای هابررسی به توجه با
به دو حوزه فیلمسازان و مسؤالن معطوف  پیشنهادها آن بین جوانان، بیشـتر چـه هـر
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 توجـه بـا پیشـنهادها این. شود می شود که در هر دو حوزه پیشنهادهای ارائه داده می

 :اندشده بندی تقسیم تحقیـ ، از آمـده دسـت بـه نتـایج بـه
 

 
 مستخرج از پژوهش. مدل مفهومی 10شکل

 
 پیشنهادها .9جدول

 پیشنهادها مخاطب پیشنهاد ردیف

 فیلمسازان 1

 توجه جدی به داستان فیلم و کیفیت فیلمنامه -

ها با  فیلم های ویژه( )صدا، تصویر و جلوه ارتقای سطح کیفی -
 استفاده از تجهیزات و فناوری روز دنیا

و استفاده از ها  رسانی فیلم و اطالع یتبلیغات راهکارهایبهبود  -
 های جدید تبلیغاتی شیوه های نوین بازاریابی و تکنیک

2 
مسؤلین مرتبط با 
 صنعت سینما

 ریتصـو صـدا، ـتیفیک بـردن بـاال منظـوربـه نماهایسـ بازسازی -
 مناسب یدهسیسـرو و

 هدف باهای نمایش با کیفیت به تعداد مناسب  سالن نییتع -
 مناسب زمان مدت با مقدسحوزه دفاع  آثار مطلوب شینما

 اکران

 ها ها در تهران و شهرستان اکران همزمان فیلم -
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  یگیر . بحث و نتیجه7

های حوزه  هدف از این مقاله، بررسی عوامل اثرگذار بر تقاضای مخاطبان جوان فیلم
دفاع مقدس و تعیین اثرگذاری عوامل بر فروش این آثار و بکارگیری آن برای رون  

توان نتیجه های مربوط به این بررسی می های دفاع مقدس است. از یافته فیلمفروش 
گرفت که عدم توجه به کیفیت ساخت فیلم بیش از سایر عوامل بر رون  این حوزه 
تأثیر منفی دارد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، در کیفیت فیلم توجه به داستان 

ت صدا و تصویر و استفاده از کارگردان با تجربه ها و رشد کیفی فیلم، استفاده از فناوری
توان گفت انتظار فیلم فاخر از ژانر  و مشهور تأثیر بسزایی دارند. به عبارت دیگر می

های اکران و  دفاع مقدسی نزد تماشاگران موجه است. همچنین توجه به امکانات سالن
 کمک نماید. تواند به موفقیت فروش این آثار افزایش بازه زمانی نمایش می
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 *فتح بر التزام دینی مخاطبان نوجوان مطالعه اثربخشی مستند روایت

 
 ، 3، ایمان زکریایی کرمانی2یاحمد الست، 1زادهعبداله حمید

 4یاحمد فاطمه

 
 چكیده

مبلغان دینی را بر آن داشته تا از این عامل ارتباطی در رساندن پیام و  های تصویری، ویژگی رسانه
نوجوان  سال،گربز از عما ،جامعهمختلف  ادفرمتأثر نمودن مخاطبان به نحو مطلوب استفاده نمایند. ا

ای از فیلم  عنوان گونه های مستند به و فیلمند ار دارقر نیزیوات تلوتأثیر تمعر دک، درکوو 
بررسی اثر گذاری مستند این مقاله با هدف ر ذهن و رفتار مخاطبان تأثیر گذار باشند. توانند ب می

منزله  عنوان پیام و رسانه به مذهب به صورت پذیرفته است و فتح بر التزام دینی مخاطبان   روایت
ها، از  در این راستا برای گردآوری داده حامل و ناقل پیام به سوی مخاطب در نظر گرفته شده است.
جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه  پرسشنامه ساخته شده توسط محق  استفاده شده است.

عنوان حجم نمونه  های غیرانتفاعی و با استفاده از فرمول کوکران به آموزان دختر دوم دبیرستان دانش
فتح   مستند روایتنتایج حاصل نشان داد که  است.  گیری تصادفی ساده انتخاب شده صورت نمونه به

 بر التزام دینی مخاطبان مؤثر است.
  

 های کلیدی واژه
 ، مخاطبان نوجوانالتزام دینیفتح،   رسانه، فیلم مستند، روایت 
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 .است انجام حال در اصفهان هنر دانشگاه در یکرمان یاییزکر یمانا دکتر و یالست احمد دکتر

 
                     fr.hamidzdh@gmail.com اصفهان هنر دانشگاه هنر پژوهش یدکتر یدانشجو . 1

                             a.alasti@yahoo.com        تهران دانشگاه یاراستاد ینما،س شناسی یباییز یدکترا . 2

                          i.zakariaee@gmail.com          اصفهان هنر دانشگاه یاراستاد  هنر، پژوهش یدکترا .3
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 و بیان مسئله مقدمه .1

ها در تحقیقات دین پژوهی و تأثیرات مثبت یا منفی  به دلیل اهمیت بیش از حد رسانه
، نزدیک دو دهه است که حوزة مطالعات جدیدی به وجود آمده است  بر این حوزه آنها

دهد. یکی از تأثیرات  و سه موضوع رسانه، دین و فرهنگ را تواما  مورد بررسی قرار می
متأثر از فرایندی، ها، زوال ساختارهای دینی در کشورهای غربی است و  منفی رسانه
فردی تأکید دارد. امروزه کشورهای اسالمی با همان گرایی و خود مختاری  که بر فرد

ای هستند و همین موضوع باعث شده  شدت کشورهای غربی، زیر فشار تأثیرات رسانه
ها و هنجارهای مرسوم و معمول جامعه را نیز دچار مخاطره قرار  ها، الگو که رسانه
ی دینی را رعایت ها رسانه، اخالق و ارزش ةتوان در عرص میآیا  حال باید دید دهند.

 . کرد و صادقانه به نشر و تبلیغ دین پرداخت
های ایران کامال   ای در کشورهای اسالمی، رسانه جدا از فضای عمومی رسانه

کند به  کنند. رسانه ملی در ایران تالش می متفاوت از دیگر کشورها عمل می
های  و توصیه های مدرن در چار چوب فضایل اخالقی کارکردهای مورد انتظار رسانه
انقالب .(. 47: 1392العابدینی،  ، به نقل از زین1382دینی دست یابند )خجسته،

اسالمی ایران در یک وجهه مذهبی به پیروزی رسید. در پی این دگرگونی نهادهای 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی جمعیتی از این ایدئولوژی تأثیر پذیرفتند، 

انات، حوادث، جنگ و تحوالت مهمی را پس از انقالب به خود اما جامعه ایرانی، نوس
ایی  خصوص در ثبت پدیده دیده است در این میان بهترین و گویاترین سندها، به

: 2،1393)به نقل از هیوارد 1باشند. گریرسون های مستند می اجتماعی مثل جنگ، فیلم
رسانی آموزش و تبلیغ و تهییج  ( معتقد بود که فیلم مستند باید ابزاری برای اطالع292

داند.  نمی« فرهنگ»یا « عش »تر از  تعریف مستند را ساده 3بیل نیکولزباشد. از طرفی 
ای است. وی با تردید از مستند در جایگاه غیرداستانی  چرا که همیشه نسبی یا مقایسه

وضوح و صادقانه به  کند که مستندها به در تعریفی ساده بیان می کندل اما معناکاوی می

                                                         
1. Gerisen  انگلستان 1920 دهه در مستند فیلم پردازان نظریه از یکی 

2. Hivard 

3  . Nichols, Bill 
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رو  از این (.18-15: 2010)نیکولز، یابند که از جذابیت کلی آن است  امر واقع دست می
ها، نیز آثار مستند را یکی از مهمترین اسناد  اجتماعی و متدولوژیست  متخصصان علوم

ای مثل جنگ بشمار  به خصوص پدیده پیچیده های اجتماعی و برای مطالعة پدیده
 آورند. می
های مدرن در  کند به کارکردهای مورد انتظار رسانه رسانه ملی در ایران تالش می   

-143: 1382)میرعابدینی،های دینی دست یابند  چهار چوب فضایل اخالقی و توصیه
سل جوان خصوصا  در سازی ن (. در این میان بهترین و گویاترین سندها، برای آشنا156

باشند. البته درک مخاطب در  های مستند می ایی اجتماعی مثل جنگ، فیلم ثبت پدیده
اجتماعی و  رو متخصصان علوم سینمای مستند از اهمیتی خاص برخوردار است، از این

ی  ها ی پدیده ها، نیز آثار مستند را یکی از مهمترین اسناد برای مطالعه متدولوژیست
 آورند. ای مثل جنگ بشمار می خصوصا  پدیده پیچیدهاجتماعی و 

های  در کشور ما دین جزو ارکان اصلی است و جامعه از طری  هنجارها و ارزش
باشد، اما نسل جوان با نوعی دوگانگی در ابعاد مختلف زندگی  موجود آن تأثیرپذیر می

از طرفی با  و جنگ است.های سیاسی، اقتصادی  ن کنند که ناشی از بحرا برخورد می
های انجام  گذار، سنجش دینداری و پژوهش های تأثیر توجه به وسعت و تنوع رسانه

گیری نظام ارزشی،  یابد، تا درصد شکل شده در حوزة دین ضروری و اهمیت می
ویژه جوانان  های دینی افراد به ش تأثیرپذیری، ماندگاری، تغییر یا سستی در ارز

رغم فاصلة  ملی، به فتح از رسانة  ندهای روایتبا توجه به پخش مستمشخص شود. 
زمانی و مکانی رخدادهای آن برای مخاطبان جوان، همچنین پارادکس موجود بین 
جنسیت مخاطب )دختران( و موضوعیت مستند )جنگ(، مسأله اصلی این پژوهش 
میزان تأثیر مستندهای جنگی بر التزام دینی مخاطبان جوان خواهد بود. و در ذیل آن 

 ؟کردچالش و انگیزه الزم برای هدایت یا تغییر نگرش ایجاد خواهد  ،انتقال پیام

 هدف و سؤال تحقیق .1-1

فتح بر التزام دینی  بررسی تأثیر مثبت مستندهای جنگی روایت هدف این مقاله 
آیا مستندسازان دفاع مقدس از است. همچنین آشکارسازی این پرسش که مخاطبان 
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اند در ارائه پیام و تبیین مفاهیم  با مخاطبان ارتباط  طری  این رسانه ارتباطی توانسته
برقرار کرده و آنها را متأثر سازند؟ و در نهایت آیا مستندها توانسته است که بر رفتار 

روابط بین دین، طور عمده به  این حوزة مطالعاتی به دینی مخاطبان تاثیرگذار باشند؟
عنوان  مذهب به بنابراین، ها و فرهنگ در یک شبکه به هم پیوسته توجه دارد. رسانه

 .شود منزله حامل و ناقل پیام  به سوی مخاطب در نظر گرفته می پیام و رسانه به
 

 پژوهش پیشینه . 1-2

های  بررسی زیباشناسی شکل در فیلم»( درپژوهش خود با عنوان 1386) اصغر ذات
بیشتر از زاویه « فتح مستند جنگی ایران با تأکید بر مجموعه مستند روایت

( در 1386) منششناسی و زیباشناسی به این مسأله پرداخته است. ناصری شکل
های سینمای جنگی ایرانی و بازتاب فرهنگی و ارزشی  بررسی فیلم»پژوهشی باعنوان 

رغبتی دولت به حمایت از  ، کمهای جنگی ، گرانی و هزینه بر بودن تولید فیلم«آن
ساخت آثار جنگی، ضعف در آثار سینمای دفاع مقدس، قربانی شدن مفهوم دفاع 

کند. از  های سیاسی و تماشاگرزدایی سینمای دفاع مقدس را مطرح میمقدس در تنش
های  فتح و قابلیت روایت»( پژوهشی باعنوان 1382) پورطرف دیگر آشتیانی

از منظر « 1359-1368های  در تلویزیون بین سالمستندسازی دفاع مقدس 
فتح انجام داده است و از دیدگاه تأثیرگذاری ذهنی و   شناسی مجموعه روایت مخاطب

به توان اشاره کرد  ارتباطی بر مخاطب به این مجموعه نگریسته است. همچنین می
« شناسی سینمای جنگ و دفاع مقدس جامعه»هایی که باعنوان  مجموعه پژوهش
( انجام شده است. وی در بخش نخست به سینمای جنگ 1391) توسط معدنی

کند و در آخر  های مستند جنگی را معرفی می پرداخته و در بخش دوم نیز فیلم
شناسی  نشانه»( باعنوان1395) کوشش نامورمطل  و کنگرانی همجموعه مقاالتی که ب

نمای دفاع مقدس را نیز صورت گرفته، مجموعه سی «های مستند دفاع مقدس فیلم
شناسی فرهنگی،  های با رویکردهای نشان رشته مناسب برای مطالعات بین ةپیکر

اذعان کرده است. در  محاکاتی(ـ  )نقلی تأثیر روایت ةگفتمان و مطالع ترامتنیت، تحلیل
 شناسی مطالعه و بررسی شده است.  ز منظر نشانهفتح ا  این کتاب روایت
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 فرضیات پژوهش . 1-3

 مخاطبان مؤثر است. ینیدالتزام فتح بر ابعاد  رسد ساختارمستند روایت به نظر می

 مدل مفهومی پژوهش .1-4

 آمده است: 1مدل کلی برای انجام تحقی  مورد نظر در شکل 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 روش پژوهش  . 1-5

یابی  این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش از نوع تحقیقات زمینه
 ةو از نظر زمانی یک مطالع 1از نظر کنترل شرایط پژوهش یک مطالعه پیمایشیاست. 
 ها به روش مصاحبه و با پرسشنامه انجام شده است. که گردآوری داده است 2مقطعی

 گیری جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه .1-5-1

در هر پژوهش جامعه آماری تحقی  بنا بر ضرورت موضوع و مسأله تحقی  مشخص 
  شود، می

های  آموزان دختر دوم دبیرستان جامعه آماری در این تحقی  شامل کلیه دانش
 382باشد و از این تعداد  نفر می 1088باشد که جمعا  غیرانتفاعی منطقه یک تهران می
گیری تصادفی  صورت نمونه عنوان حجم نمونه و به به 3نفر با استفاده از فرمول کوکران

                                                         
1. Survey 

2. Cross Sectional 
3. Cochran Charle 
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ها از پرسشنامه ساخته شده  اند. در این پژوهش برای گردآوری داده ساده انتخاب شده
 توسط محق  استفاده شد.

 ابزار گردآوری اطالعات .1-5-2

و اطالعات مورد  ها دادهو میدانی  ای کتابخانهدر این پژوهش با استفاده از دو روش 
میدانی از پرسشنامه ساخته  یها داده گردآوری برایگردیده است.  آوری جمعنیاز 

 23سؤال بود که در نهایت   70 مشتمل براین پرسشنامه  شود. میمحق  استفاده 
ب عد )زیر  4عبارت است که  23نهایی شامل بنابراین، پرسشنامه  بدست آمد.ال ؤس

 سنجد: مقیاس( دینداری را به شرح زیر می

 الگوی دینداری گالک و استارک. 1جدول 

 مقیاس ثانویه مقیاس اولیه ابعاد عمومی التزام دینی

 اعتقادی ـ باور
 )ایدئولوزیکی(

 1کیشی شاخص راست
 شاخص برگزیدگی

 گرایی شاخص اخالق

 عمل ـ مناسک
 )نمود بیرونی(

 شاخص مناسکی
 )آداب و رسوم عمومیت یافته(

 شاخص مشارکتی
 شاخص ارتباطی
 شاخص معاشرتی

 شاخص عبادی
 )اعمال غیررسمی فردی ـ دعا(

 تجربه
 )نمود درونی(

 شاخص تجربة دینی
 )تجربه، عواطف کامال  قلبی(

 پیامدی
)ریشه در باور، عمل، تجربه و 

 دانش دینی(

دینی )اطالعات اساسی شاخص دانش 
 در اصول عقاید دین و متون دینی(

رود پیروان هر دین آنها را به جا آورند )مانند: آیا  کلیه عبارات پرسشنامه که انتظار می 
روید؟(.  خوانید؟ یا هر چند وقت یک بار برای ادای نماز جماعت به مسجد می نماز می

گذاری  مخالف تا کامال  مواف  ارزش ای لیکرت از کامال  در طول پیوستار پنج درجه
برای تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ابتدا یک پرسشنامه  اند. شده

                                                         
1. Orthodoxy 
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کارشناسان با استفاده از ضریب تواف  روایی  پس از رؤیت و شدمقدماتی تهیه 
تفاده از آلفای کرونباخ اس آنمنظور اعتبار  همچنین به .به دست آمد نهایی پرسشنامه

 به دست آمد. درصد 86د که میزان آلفا شو یم

 

 ادبیات نظری  .2

: 1397آرایش همة عناصر بصری درون قاب تصویر، اساس ارتباط دیداری است )وارد، 
 تمعر دک، درکونوجوان و  سال،گربز از عما ،جامعهمختلف  ادفررو، ا (. از این8

توانند بر  ای از فیلم می عنوان گونه های مستند به و فیلمند دار ارقر نیزیوات تلوتأثیر
بررسی اثرگذاری مستند این مقاله با هدف ذهن و رفتار مخاطبان تأثیرگذار باشند. 

مذهب به عنوان پیام و صورت پذیرفته است و فتح بر التزام دینی مخاطبان   روایت
این  ر نظر گرفته شده است.رسانه به منزله حامل و ناقل پیام به سوی مخاطب د

پژوهش الگوی دینداری گالک و استارک را شاخص قرار داده و برای گردآوری 
جامعه آماری مورد  ها، از پرسشنامه ساخته شده توسط محق  استفاده کرده است. داده

های غیرانتفاعی و با استفاده از  آموزان دختر دوم دبیرستان نظر شامل همة دانش
  گیری تصادفی ساده انتخاب شده صورت نمونه رای حجم نمونه بهفرمول کوکران ب

فتح بر التزام دینی   مستند روایتدهد که  ها و نتایج حاصل نشان می است. یافته
 مخاطبان مؤثر است.

جنگ احتماال  نیرومندترین و مؤثرترین شکل تماس »معتقد است: 1بوتول
اجتماعی مهمتر است، جنگ نوعی های تحول حیات  هاست... ]که[ از تمام شکل تمدن

ها را بداهت کاذب  سپس نخستین مانع مطالعات علمی جنگ« تحول شتابان است.
ندرت ممکن است از آن  داند که به جنگ، ناشی از عادی بودن این پدیده در جوامع می

اند، جمعی  زده شوند. هر کس تصوری از جنگ دارد، بعضی شاهد آن بوده شگفت
-13: 1396اند! )بوتول،  ای داشته و بسیاری خود مستقیما  جنگیده های عدیده ارتباط
نحوی که افراطی  داند به تحول اجتماعی می 2(. ک رنر تلویزیون را از بردارهای12

                                                         
1. Bouthoul, Gast0n 

 دارد. جهت و اندازه که کمیتی . 2
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دانش را   موجب تغییر تراز، سرعت و ماهیت دانش در جامعه شده است. وی عرصه
که  طوری شمردل به اغت برمیجهان سیاست، ورزش، نحوة ادارة جامعه، ... و اوقات فر

عنوان واسطة آگاهی در ساخت آگاهی و روابط اجتماعی  بیشترین تأثیر را گذاشته و به
اند تا از  نگر مبلغان دینی بر آن (. در نگاهی کل210: 1392ت )ک رنر، عمل کرده اس
ر ثهای تصویری بهره برده و از این عامل ارتباطی در رساندن پیام و متأ ویژگی رسانه

های  توان مستند نگر می نمودن مخاطبان به نحو مطلوب استفاده نمایند. اما با دید جزء
مثابه مبلغان دینی عمل نموده  ساز آن به فیلم کهفتح را حامل پیامی دانست  روایت 

ای آن تبیین، سپس  راستا ابتدا مستندهای جنگی و تأثیر ارتباط رسانه  است. در این
 شوند. بیان می ینه تعامل دین و رسانهرویکردهای مطرح در زم

 

 تبیین ارتباط رسانة فیلم مستند با ارتقاع سطح دینی .2-1

نقش ارتباطی مستندهای جنگی در معرفی جنگ، رخدادها، نوع جنگ و دفاع از وطن 
های آشکار و ضمنی  عنوان یک مقوله اجتماعی حائز اهمیت است. پرداختن به پیام به

ساز و جامعه نکات قابل تعمقی هستند که  ها و تفکرات فیلم ارزشآن در انتقال 
صورت علمی کنکاش نمود. دین یکی از  هتوان آن را در فرهنگ و جامعة امروز ب می

( به 1969)2( و یونگ1950)1شناسانی مانند آلپورت روان»ابعاد مهم فرهنگی است. 
رجایی و «)دانند آن را مهم میاند و  نقش و تأثیر مثبت دین بر زندگی افراد پرداخته

ای وجود دارد  دین به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته شده (.98: 1390همکاران،
زمان و مکان  در شئ هر ،بر این اساس معنایی ذاتی وجود ندارد (. 2010، 3)ولف

عنوان بخشی از فرهنگ  دیگر مذهب به سوی. از استدارای تقدس، معنایی مذهبی 
پردازد و انسان را درگیر  ها و باورها می فعال به دفاع از ارزشصورت  است که به

 آن را تعریف دیگری که از مذهب ارائه شده .کند می ای منحصر به فرد شبکه
ایمان به قدرت فوق بشری، رفتارهای عادی و مناسکی صورت گرفته  ای از مجموعه

                                                         
1. Allport, Gordon Willard (1897-1967) 

2. Jung, Carl Gustav (1875-1961) 

3. Wulff 
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ر هر پدیده هنری د (.1385 سادوک،و کاپالن ) دکن اطالق می ،در برابر این قدرت
مسأله درک مخاطب مهم است. اما در سینمای مستند از اهمیتی خاص برخوردار 

: 1382کند )کارگرزاده، است، زیرا سینمای مستند بدون مخاطب امکان وجود پیدا نمی
(. از طرفی واقعیت، صداقت، حس  عینی بودن چیزهایی است که مخاطب امروز از 74

  رسانه انتظار دارد.

 رویكردهای مطرح در زمینه تعامل دین و رسانه .2-2

ای کردن، ابزار و فرایندهای ارتباطی در حال دگرگون کردن دین  بر اثر فرایند رسانه
 هستندل زیرا در سایه این تعامل، شش نظریه مهم مطرح شده است:

 

رویكرد تضادگرا. 2-2-1
1 

به توزیع معرف  طرفداران این رویکرد، معتقدند که دین نهادی سنتی است که
پردازد و باید به آن مثل دیگر نهادهای سنتی نگریستل ولی رسانه، مفهومی مدرن  می

و کارکردهای کامال  جدیدی است و با دین تباین دارد. رد این رویکرد، رسانه را در 
 کوشد جای دین را بگیرد. داند که می دنیای جدید رقیب دین می

 

 (1940-1930انگارانه)گرا یا ابزار رویكرد ذات. 2-2-2

آن را  2گرا یا ابزار انگارانه که در دوران نوسازی، متفکرانی چون ترنر در رویکرد ذات
شود. در این  بکار بردند، رسانه، ابزاری برای مدرن کردن و نوسازی جامعه تلقی می

کنند. به همین دلیل،  رویکرد، دین و رسانه دو امر جدا هستند و هر یک کار خود را می
ای و  های رسانه ها نه عالمان دین و نه پژوهشگران دین، برای مطالعه پدیده تا مدت

ی مرتبط با آن، جایگاه ارزشمندی قایل نبودند. این دو گروه، از دو  ها طور کلی پدیده به
کردند. عالمان دینی از آن جهت که برای مثال  ها را طرد می موضع متفاوت این پدیده
دینی  دینان، یا سبب بیدینی، ابزاری دست بی های بی فرآورده سینما و تلویزیون را

دانستند، آنها پژوهشگران دانشگاهی دین نیز، که بیشتر، وقت خود  های مردم می توده

                                                         
1. Conflict 

2. Turner 
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هایی از  تر جلوه های متفکران و به عبارت دقی  فراورده را صرف مطالعه متون دینی
رو، خارج از حوزه  و از این« مبتذل» ای، امری های رسانه کردند، پدیده فرهنگ واال می

 مطالعات دانشگاهی دین بود.
 

 تا کنون( 1990)رویكرد نو ذات گرایی. 2-2-3

این رویکرد، از اواخر قرن بیستم، با عبارت مشهور مارشال مک لوهان آغاز شده است 
و این جمله در واقع نقدی بر ابزارگرایی سنتی « رسانه خود پیام است»گوید:   که می

نسبت به رسانه است. رسانه دیگر مجرا، کانال یا میانجی نیستل بلکه خو در بردارنده 
تواند دین  تواند جهانی نمادین بیافریند. بنابراین رویکرد، رسانه نمی ذاتی است که می

آفریند و این به نوعی سکوالر  را تعریف کندل چرا که خود تصویرساز است و نماد می
یابد. افزون بر آن، رسانه در جهان معاصر، مروج  کوالر میکردن امری قدسی وجهی س

نوعی فرهنگ نمایش ساالری است که در نتیجه آن، فرهنگ بصری در جوامع، سلطه 
دهند ببینند تا بخوانند و این باور  بیشتری یافته است. به عبارت دیگر، افراد ترجیح می

ید عمی  نشدن در کردن از راه دیدن، ویژگی فرهنگی جوامع معاصر است، شا
سوادی  های سطحی از مسائل اجتماعی و سیاسی، نوعی بی ها و وجود تحلیل آگاهی

 ها در جوامع امروز رواج داشته است.  مدرن است که بر اثر بصری شدن آگاهی
 
 (1970-1940)1رویكرد کارکردگرایی .2-2-4

تعامل میان رسانه و حاکم بود، نوعی  1970تا  1940گرا که از دهه  در رویکرد کارکرد
تواند کارکردی برای رسانه داشته باشد و آن فراهم کردن  دین پدید آمد. دین می

هاست. در مقابل، رسانه نیز به تبلیغ دین و گسترش پیام آن  ها و نماد محتوا، ارزش
آمیز میان  کوشد به سازشی مسألمت کند. بنابراین، دیدگاه کارکرد گرایانه می کمک می
ین برسد و نقشی تفکیک شده برای هر یک داشته باشد. با پیدایش این رسانه و د

مطرح گردید که در آن  1940دیدگاه، بحثی باعنوان کلیسای الکترونیکی در سال 

                                                         
1. Functionalism 
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های دینی راه انداختند و به معرفی رسالت مذهبی  مبلغانی مشغول شده، حتی شبکه
 میان دو حوزه بر قرار کردند.خود پرداختند. درواقع، نوعی دیدگاه کارکردگریانه را 

 
 (1980گرا) رویكرد فرهنگ. 2-2-5

گرا، رسانه دیگر ابزار نیست، رسانه در اینجا از معانی مشترکی  در دیدگاه فرهنگ
کند که ضرورتا  دین نیست و درواقع، حوزه فرهنگ است. بنابراین، در آن  استفاده می

ها کم کم به این سمت  واقع، بحثآید. در  نوعی استقالل رسانه از دین پدید می
تواند حتی به جای دین، نقش میانجیگری را در جوامع معاصر  رود که رسانه می می

 ایفاء کند.
 

 رویكرد نمادگرایی. 2-2-6

در رویکرد نمادگرایی خالق تولید و گردش خالق نمادها، هم در عرصه دینی ممکن 
تواند در به دست آوردن تصورات،  میایل گرچه نقش دین  است و هم در عرصه رسانه

برداری از  ا بهرههای متفاوتی دارند که دین ب ها قابلیت تر باشد. رسانه تر و قوی بنیانی
تواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند و مخاطبان  ها، می های هر کدام از رسانه نمادسازی

دینی، سود جویند، باید به برداری از محتوای  ای در بهره های رسانه توانند از واسطه می
ها توجهی دوباره داشت تا بتوان مراتب مختلفی از پیام دین را انتقال داد.  این قابلیت

گاه  برای مثال، تلویزیون و سینما که خاصیت بصری بودن در آنها پر رنگ است، هیچ
فاهیم جزء ا انتقال دهندل زیرا ذهنی بودن این متوانند مفاهیم عرفانی ر نمی
 (. 166-169: 1390دارابی،ناپذیر آن است ) یجدای
 

 1استارکو  گالکی نداریدی الگو. 3

هایی  از موضوعات قابل توجهی است که اهمیت آن را از کثرت تالش 2پدیده دینداری
های دینداری  های اخیر برای ساخت و بکارگیری سنجه توان دریافت که در سال می

                                                         
1.Gelak[Glock] and Stark  

2. Religiusity 



76      شاهد اندیشه 

 

 


  

 
ن 
ستا
 تاب
ل،
 او
رة
ما
 ش
ل،
 او
ل 
سا

13
98

 

های قابل درکی بیرون  اقتضائات و ضرورتها از دل  مصرف شده است. این تالش
طور عام  توانست بدون پاسخ باقی بماند. ضرورت این مطالعات به آمده است که نمی

 برخواسته از نفوذ و اعتباری است که هنوز دین برای انسان و اجتماع دارد

ن باور دارند که اندیشیدن در مورد امروزه اکثر صاحبنظرا .(35: 1384د، زن)شجاعی
هر چند که ای چند ب عدی است.  تواند تک ب عدی باشد بلکه آن پدیده ین نمید

و  گالکده بود، اما ادیان سه ب عدی اعالم کر ( تجربة دینی را در همة1951)1واچ
، «باور»، «عمل»ی اصلی چهار بعد نداریدی برابا تعریف چند ب عدی  استارک

نام خود   ی طرح و بهنیدی الزام عمومرا باعنوان ابعاد « معرفت ادانش ی»، «تجربه»
 .(163: 1383زاده،  )سراجپیوند زدند 

 

 2ب عد باور)اعتقادی(. 3-1

بدان اعتقاد داشته  نید کی روانیپ رود یمانتظار  کهی است زیچی[ آن کیدئولوژیا] 
ی باورها: »اند کرده میتقسبه سه نوع  نیدباورها را در هر  نیا استارکو  گالکباشند. 

ی باورهای ذات و صفات اوست. معرفناظر بر شهادت به وجود خدا و  کهی مسلم، ا هیپا
هدف  نیابه  لینهدف و خواست خدا از خلقت انسان و نقش او در راه  که، تگرایغا

اهداف و خواست خداوند و اصول  نیتأمی ها روش که« ساز نهیزم»ی باورهااست. 
انتظار .« ردیگ یدربرم، کندبه آنها توجه  دیبای تحق  آن اهداف برابشر  کهی را اخالق
رود پیروان اسالم به آنها اعتقاد داشته باشند )مانند این گفته: در روز قیامت به  می

 شود(. اعمال و رفتار ما دقیقا  رسیدگی می
 

  3ی)عمل(مناسكب عد  .3-2

صورت  اعتقادات به نیای وجود دارد، اما نیدی در هر اعتقاد[ نظام نمود بیرونی]
ی خاصخود، نحوة  اتیالهی نوع اقتضابنابر  انیادتمام . »ابندی یمی نیعنمود  مناسک

  عمل خواه نیای است. نیدهمان عمل  که، کنند یمرا بر مؤمن الزام  ستیزاز عمل و 

                                                         
1.Wach, Joachimt 

2. Belief 

3. Practice 
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، اعمال مناسک ا. ب عد عمل یردیپذ یمی سامان اخالقی و فقهناخواه، در پرتو نظام 
ی، نماز، روزه، صدقه، فردی ها عبادت رینظیت یافته ی است که عموممشخصی نید

 مناسکی تمام، 1میدورک لیامو غیره. از نظر  های دینی خاص شرکت در آئین ،زکات
حس  داشتن نگهدارند و هدف آنها زنده « یاجتماع کارکرد» انیادی در نیدو اعمال 

است. مقیاس ثانویة این ب عد، شاخص  مانیاتعل  به گروه و مواظبت از اعتقاد و 
 مشارکتی، معاشرتی و ارتباطی است.

 

 2ب عد تجربه. 3-3

ی وجه نیدمرتبط است. احساسات و عواطف  نداریدو درون فرد  اتیتجرببا احساسات، 
ی دارد. درونی بوده و نمود قلب کامال ، مناسکی است و برخالف نداریدی از تر یعال
. درواقع تجربه شوند یم دهینام« مخلص»، کنند یم کسبب عد را  نیا کهی ندارانید

 کردهرا کسب   عنوان ناظر، آن عنوان عامل و خواه به شخص خواه به کهی است ا واقعه
، دانند یمی متعارف ها تجربهاز  ریغی را نیدو نسبت به آن آگاه و مطلع است. تجربه 

ی است موجود  ای دارد یعیطب ی مافوقحضور اتجربه ی نیای شاخص متعل  به عنی
یی غای قتیحقرا  آن  ای رابطه با جوهری روحانی همچون خدا داردی نحوبه  که
کنم که به خدا  )مانند این گفته: گاهی احساس می است. ریناپذ فیتوص که، پندارند یم

 ام(. نزدیک شده
 

 ب عد پیامدی)دانش( .3-4

دو ب عد،  نیااست. تفاوت  کینزد اریبسی داقتعی با بعد اعقالنی، معرفتاین ب عد  
ی به متون آگاهی، نیدی و شناخت اعتقادات در ب عد دانش است. معرفت آگاهمربوط به 

و  گالکی باشد. از نظر نیدی باور، عمل و تجربه برایی الگو تواند یم کهی است نید
ی درباره نیدعالمان   یطرمردم از  کهی است مطالبی در ارتباط با معرفت، بعد استارک
این ب عد ناظر به تأثیر باورها، اعمال،  (.17-44:  1388)احمدی،  آموزند یممذهب 

تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان آن دین است )مانند این گفته: با پدیده 

                                                         
1  . Durkhaym 

2. Experience 
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شاخص دانش دینی،  (.43: 1384زند،  )شجاعی بدحجابی باید با قاطعیت مبارزه کرد(
 ول عقاید دین و متون دینی است.اطالعات اساسی در اص

 

 های پژوهش یافته .4

تک متغیره استفاده شد و سپس برای برازش  tها ابتدا از آزمون  برای آزمون فرضیه
مدل ابتدا از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و سپس از تحلیل عاملی تأییدی استفاده 

در این تحقی  از تحلیل عاملی با دو رویکرد استفاده شده است. اول اینکه شد. 
ها  ها، داده های زیربنایی در مدل تحقی  کشف شده و سپس براساس این سازه سازه

منظور نشان دادن روابط شکل  سازی شود. از مدل معادالت ساختاری نیز به خالصه
  گرفته بین متغیرهای تحقی  بهره برده شده است.

 

 ها بررسی آزمون نرمال بودن داده. 4-1

H0= ها از توزیع نرمال پیروی می داده.نماید 

 H1= نماید. ها از توزیع نرمال پیروی نمی داده 

 ها جهت بررسی نرمال بودن داده 1. مربوط به آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف2جدول 

های  نگرش 
 مذهبی

بعد 
 تجربی

بعد 
 پیامدی

 مناسکیبعد  بعد اعتقادی

 میانگین
 انحراف استاندارد

کولموگروف ـ اسمیرنوف

(Z)
 سطح معناداری

66/3 
532/0 
33/1 
058/0 

43/3 
650/0 
01/1 
178/0 

41/4 
717/0 
239/0 
255/0 

68/3 
627/0 
769/0 
658/0 

19/3 
650/0 
687/0 
547/0 

محاسبه شده در سطح  zدهد میزان نشان می کولموگروف ـ اسمیرنوف نتایج آزمون
صدم بزرگتر است و فرت  5از  p-valueصدم معنادار نیست یعنی میزان  5آلفای 

توان گفت نمرات مربوط به  شود در نتیجه می ها رد نمی صفر مبنی بر یکسانی واریانس
باشند. بر همین اساس الزم است از آزمون  همه متغیر دارای توزیع نرمال می

                                                         
1. Kolmogorov–Smirnov test 
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های پژوهشی برای  ها استفاده کرد و با توجه به فرضیه فرضیهپارامتریک برای آزمون 
 شود. بررسی رابطه بین متغیرها از تک متغیره استفاده می

 

 فرضیه اول .4-1-1

مخاطبان مؤثر  ینیدالتزام فتح بر بعد پیامدی  رسد ساختار مستند روایت  به نظر می 
 است.

 فرت صفر و خالف عبارت است از: 

 
 مخاطبان ینیدالتزام ساختار مستند روایت فتح بر بعد پیامدی به تأثیر  تک متغیره مربوط  t. آزمون 3جدول

  = میانگین مورد انتظار3

تفاوت  %95سطح اطمینان 
 ها میانگین

سطح 
 معناداری

درجه 
 آزادی

  t میانگین
 حد باال حد پایین

33/1 49/1 42/1 000/0 306 42/4 67/34 
بعد 
 پیامدی

 

( است و فرت t=67/34مشاهده شده برابر با ) tدهد  نشان می 3نتایج جدول شماره 
( تفاوت 3( و مورد انتظار )42/4شود. همچنین بین میانگین مشاهده شده ) صفر رد می

 95شود یعنی میزان میانگین در فاصله اطمینان در سطح آلفای  معناداری مشاهده می
( است. در نتیجه 33/1و  49/1اصله بین )درصد در باالی منحنی نرمال یعنی ف

مخاطبان مؤثر  ینیدالتزام فتح بر بعد پیامدی  توان گفت ساختار مستند روایت  می
 است.

التزام فتح بر بعد تجربی  رسد ساختار مستند روایت  به نظر می فرضیه دوم: .4-1-2
 مخاطبان مؤثر است. ینید

 فرت صفر و خالف عبارت است از: 
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 ساختار مستند روایت فتح بر بعد تجربی آگاهی دینی مخاطبانبه تأثیر  تک متغیره مربوط  t. آزمون 4جدول

  = میانگین مورد انتظار3

تفاوت  %95سطح اطمینان 
 ها میانگین

سطح 
 معناداری

درجه 
 آزادی

  t میانگین

 حد باال حد پایین

 تجربی بعد 77/11 43/3 306 000/0 437/0 510/0 364/0

( است و فرت t=77/11مشاهده شده برابر با ) tدهد  نشان می 4نتایج جدول شماره 
( تفاوت 3( و مورد انتظار )43/3شود. همچنین بین میانگین مشاهده شده ) صفر رد می

 95شود یعنی میزان میانگین در فاصله اطمینان در سطح آلفای  معناداری مشاهده می
( است. در نتیجه 33/1و  49/1نرمال یعنی فاصله بین )درصد در باالی منحنی 

فتح بر بعد تجربی آگاهی دینی مخاطبان مؤثر  توان گفت ساختار مستند روایت  می
 است.

التزام فتح بر بعد اعتقادی  رسد ساختار مستند روایت  به نظر می . فرضیه سوم:4-1-3
 مخاطبان مؤثر است. ینید

 فرت صفر و خالف عبارت است از: 

 

 فتح بر بعد اعتقادی آگاهی دینی مخاطبان  ساختار مستند روایتبه تأثیر  تک متغیره مربوط  t. آزمون 5جدول
  = میانگین مورد انتظار3

تفاوت  %95سطح اطمینان 
 ها میانگین

سطح 
 معناداری

  t میانگین درجه آزادی
 حد باال حد پایین

 بعد اعتقادی 19/19 68/3 306 000/0 687/0 757/0 616/0

( است و فرت t=19/19مشاهده شده برابر با ) tدهد  نشان می 5نتایج جدول شماره 
( تفاوت 3( و مورد انتظار )68/3شود. همچنین بین میانگین مشاهده شده ) صفر رد می

 95شود یعنی میزان میانگین در فاصله اطمینان در سطح آلفای  معناداری مشاهده می
( است. در نتیجه 33/1و  49/1درصد در باالی منحنی نرمال یعنی فاصله بین )









1

0

H

H



  81  ...مخاطبان نوجوان ینیبر التزام د فتح یتمستند روا یمطالعه اثربخش

 

 


  

 
ل 
سا

ل، 
 او
رة
ما
 ش
ل،
او

ن 
ستا
تاب

13
98

 

مخاطبان مؤثر  ینیدالتزام فتح بر بعد اعتقادی  روایت  توان گفت ساختار مستند می
 است.

 . فرضیه چهارم4-1-4

مخاطبان مؤثر  ینیدالتزام فتح بر بعد مناسکی   رسد ساختار مستند روایت به نظر می 
 است.

 فرت صفر و خالف عبارت است از:

 

 
 مخاطبان ینیدالتزام فتح بر بعد مناسکی   ساختار مستند روایتبه تأثیر  تک متغیره مربوط  t. آزمون 6جدول

  = میانگین مورد انتظار3

تفاوت  %95سطح اطمینان 
 ها میانگین

  t میانگین درجه آزادی سطح معناداری

 حد باال حد پایین

بعد  18/5 19/3 306 000/0 195/0 269/0 121/0
 مناسکی

( است و فرت t=18/5مشاهده شده برابر با ) tدهد  نشان می 6نتایج جدول شماره 
( تفاوت 3( و مورد انتظار )19/3شود. همچنین بین میانگین مشاهده شده ) صفر رد می

 95شود یعنی میزان میانگین در فاصله اطمینان در سطح آلفای  معناداری مشاهده می
( است. در نتیجه 121/0و  268/0صله بین )درصد در باالی منحنی نرمال یعنی فا

مخاطبان مؤثر  ینیدالتزام فتح بر بعد مناسکی  توان گفت ساختار مستند روایت  می
 است.

 . تحلیل عاملی تأییدی4-2

برای انجام آزمون تحلیل عاملی تأییدی ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و 
ها حذف شد. الزم به  مدل ارائه شد و سایر متغیرهای دارای بار عاملی باال در  متغیر
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ها از تحلیل عاملی بعد از چرخش وایمکس استفاده  ذکر است برای استحراج مؤلفه
 شد.

 1(KMO) کرویت بارتلت. 7جدول 

 سطح معناداری خی دو KMOگیری  کفایت نمونه

907/0 4/2918 000/0 

 (KMO)گیری  دهد مقدار شاخص کفایت نمونه نتایج آزمون کوریت بارتلت نشان می
درصد معنادار است، در نتیجه  5درصد است و این مقدار در سطح آلفای  909برابر با 
تواند توسط عوامل )فاکتورها( تبیین  ها می توان گفت مقدار واریانس درون داده می

شود و  ها تأیید می ی عاملی بودن دادهدهد توانا شود یعنی درواقع نشان می
 کنند. های مطرح شده توانایی عاملی بودن را بررسی می شاخص

 ها یهفرض. تحلیل عاملی تأئیدی برای آزمون 4-2-1

افزار لیزرل،  تحلیل عاملی مرتبه اول: در این مرحله از تحلیل عاملی با استفاده از نرم 
منظور  ها، در مدل ساختاری تحقی  به فاکتورها در همه  ارتباط بین ابعاد و زیرمؤلفه

آزمون فرضیات در حالت تخمین استاندارد انجام شده است. ابعاد مورد بررسی در این 
در مورد  که ادی، بعد پیامدی، بعد تجربی و بعد مناسکی استبعد اعتققسمت شامل 

دهد.  این متغیرها در دو حالت تخمین استاندارد و معناداری پارامترها را نشان می
های عاملی تأئیدی و  کنند که در تحلیل استدالل می 2001اندرسن و گربین در سال 

خمین استاندارد با هدف توان از آزمون ت تحلیل مسیر در مدل معدالت ساختاری می
 شود. نشان دادن میزان روابط شکل گرفته بین متغیرها استفاده 

 
  

                                                         
1
 . Kmo and Bartlett's Test 
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 شهای نیكویی بر ارز . بررسی شاخص4-3

 

 
 منظور آزمون فرضیات در حالت تخمین استاندارد . مدل ساختاری تحقی  به2شکل 
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در جدول های متفاوتی جهت تعیین برازندگی مدل با واقعیت وجود دارد که  شاخص
 زیر آمده است:

 های برازش . شاخص8جدول 

مشاهده شده و مورد انتظار  5اسکویر، میزان تفاوت بین ماتریس کوواریانس آزمون کای
شود که  های برازش چنین مشاهده می دهد و با توجه به مدل شاخص را نشان می
است که از  35/304برابر با  225اسکویر برای این مدل با درجه آزادی  مقدار کای

 .( نسبتا  کوچک استp=003/0)لحاظ آماری معنادار است چون سطح معناداری آن 
های مشاهده  اسکویر برازش دقی  مدل با داده ت که آزمون کایتوان نتیجه گرف می

 خوب مدل است. برازش نسبتا  ةکند و این نتیجه نشان دهند شده را تأیید می

 GFI .معتبرترین شاخص برای بررسی برازندگی مدل است GFI همچنین شاخص
ای مشترک  گونه که به 1ها و کوواریانس 6ها ای از مقدار نسبی واریانس یعنی اندازه

                                                         
1. Tucker-Lewis Index 

2. Nomed X2 Index 
3. Goodness- of-fit Index 

4. Normed fit Index 
5. Covariance 

 پخش میانگین مقدار حول داده سری یک چگونه دهد می نشان که است عددی پراکندگی، سنجش نوعی وردایی یا . 6

 .شوند می

 مقدار های برازش آماره

 35/304 (Chi-Square)مجذور کای 

 df 225درجه آزادی 

 RMSEA 141/0 1ریشه خطای میانگین مجذورات

NNFI 93/0 

 RMR 110/0ماند میانگین مجذور پس مانده( )میانگین مجذور پس

 GFI 93/0 2شاخص نیکویی برازش

 AGFI 81/0 3ها شاخص نیکویی بر ارزش تعدیل یافته

PGFI 82/0 

PNFI 90/0 

 IFI 92/0 4شاخص برازندگی افزایشی
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در رگرسیون چند متغیره  2R شود و این شاخص شبیه به مدل توجیه می ةوسیل به
بین صفر و یک در نوسان است و هر چه  GFIاست درواقع مقدار شاخص تطبیقی 

مقدار این شاخص بزرگتر باشد نشان دهندة برازش بهتر مدل است و با توجه به اینکه 
توان قضاوت کرد که مدل از  درصد است. می 93 برابر با GFIدر این مدل مقدار 

  برازش قابل قبولی برخودار است. مقدار آماده ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب
RMSA141/0  وRMR  و بسیار کوچک است که این بیانگر خطای  110/0برابر با

 اندک مدل، و برازش قابل قبول است.
 
 گیری بحث و نتیجه .5

در  فتح  مستندهای روایتو رابطه آن با  التزام دینیبا هدف بررسی این مقاله  
انجام شده است.  تهرانشهر  های دبیرستان دوم مقطع مخاطبان نوجوان و در

صورت تصادفی و با استفاده از  دختر( به382)که  آزمودنی 1088 منظور بدین
جغرافیایی یک در  ةمنطق های غیرانتفاعی دبیرستاناز  تصادفی سادهگیری  نمونه

پرسشنامة محق ،  انتخاب شدند. اطالعات الزم با استفاده از تهرانشمال، مرکز شهر 
سوی مخاطب در نظر  عنوان پیام و رسانه به منزلة حامل و ناقل پیام به مذهب به

با استفاده از فرمول کوکران   که های پژوهش نتایج تحلیل دادهگرفته شده است. 
اند، نشان داد:  گیری تصادفی ساده انتخاب شده صورت نمونه به عنوان حجم نمونه به

و ثبات این التزام را با  کند ، از روندی تحولی پیروی مینوجوانانشناخت اجتماعی در 
های  های تحقی  و نتایج فعالیت یافته کند. افزایش تعداد نمایش در نوجوانان تأکید می
مخاطبان، بیانگر تأثیر  ینیدالتزام فتح بر   آماری مربوط به تأثیر ساختار مستند روایت

بخشی دینی در چهار بعد پیامدی، اعتقادی،  فتح بر آگاهی  ساختار مستند روایت
نتایج  بنظران وصاح ینظر مباحث باتحقی  نتایج  ع،مجمومناسکی و تجربی است. در

 ن در این رابطه قرابت و همخوانی دارد. محققا های پژوهش
مقدس با کیفیت ادراک شده و التزام   بین آگاهی از دفاعة در رابطة پژوهش فرضی

دانشی، تجربی، اعتقادی و مناسکی پذیرفته التزام دینیل عد ب  به دین در هر چهار
                                                                                                                              

 .تصادفی متغیر دو هماهنگ تغییرات اندازة  .1
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ادهای جنگ و تداعی ذهنی توان نتیجه گرفت که آگاهی از روید شدند. درواقع می
شود  گیری تداعیات مثبت، قوی و قدرتمند باعث می تفسیرهای راوی از طری  شکل

مخاطب از دین در سطح باالیی باشد. از طرفی آگاهی از رخداد جنگ  درک احتس
با منکرات بیشتر شده و میزان  رویاروییشود که یادآوری تصویر مبارزات در  باعث می

ن در هنگام بحران انتخاب، امر امخاطب شود میاین باعث . ش یابدمقاومت نیز افزای
دار باعث  شود. پخش ادامه صواب را تشخیص داده و از این طری  التزام در او ایجاد 

ن قرار گیرند و اهای مختلف در معرت دید مخاطب شود که این مستندها در زمان می
تداعی ذهنی و در نتیجه ثبات در  دلیل تکرار بیشتر باعث افزایش یادآوری، آگاهی، به

 حامل و مپیا ناقل منزلة مثابه پیام و رسانه به مذهب به گردد. التزام به دین را منجر می
سازی و معناجویی در باور  ها، هویت دهی ادراکات، ارزششکل آن نقشی اساسی در

مهمی در تواند نقش  گونه، می مخاطب دارند. تلویزیون با ارائه مستندهایی از این
ها،  باشد که از طری  آن، ارزش ایی  عنوان دروازه هویت دینی افراد ایفاء کرده و به
 شود. باورها و هنجارها به افراد منتقل 
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 منهابع و مأخذ

 
 موردی مطالعه ها نسل میان در دین آینده به نگرش و دینداری وضعیت(. »1388احمدی، یعقوب) 

 .17 ـ 44 اول: شماره ،فرهنگی اجتماعیفصلنامه معرفت ، «سنندج شهر

های مستند سازی دفاع مقدس در  فتح و قابلیتروایت(. 1382پور، حمیدرضا) آشتیانی 

 .تهران یمایارشد، دانشکده صدا و س یکارشناس نامه انیپا .1368-1359تلویزیون در فاصله 

تهران: انتشارات ، ترجمة هوشنگ فرخجسته، شناسی جنگ جامعه(. 1396بوتول، گاستون) 

 علمی و فرهنگی.

های دینی، مجموعه مقاالت دین و رسانه:  رسانه ملی و بایسته(. 1390دارابی، علی)

 های صدا و سیما.  ، تهران: مرکز پژوهشای رسانه دینی و دین رسانه

های مستند جنگی ایران با  شناسی شكل در فیلم بررسی زیبا(. 1386اصغر، احمد) ذات

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگده صدا و سیما. ، پایانفتح  عه روایتتأکید بر مجمو

 بحران و دینی اساسی باورهای» (.1390پور)حبیبی بیاضی و حمید حسین رجایی، علیرضا، محمد

 واحد اسالمی ازاد دانشگاه شناسی روان فصلنامه ،«نوجوانان عمومی سالمت و هویت

 .107-97: 22، شمارهجام تربت

، ماهنامه علمی تحلیلی تخصصی دانش دین، فرهنگ و رسانه(. 1392العابدینی، پیام) زین

 .49-47: 6رسانه، آبان و آذر، دوره جدید، شماره 

های  بررسی تعریف عملیاتی دینداری در پژوهش(. 1383زاده، سیدحسین) سراج

 ، تهران، طرح نو.های دین و مدرنیته اجتماعی؛ چالش

 ،شناسی ایران نامه جامعهفصل ،«مدلی برای سنجش دینداری» (.1384)زند، علیرضا شجاعی

  .34-66: 1شماره 
های دفاع مقدس در سینمای ایران، بررسی مفاهیم مرتبط با  (. ارزش1382کارگرزاده، نسرین)

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  های دفاع مقدس در سینمای ایران، پایان ارزش
 مرکز.تهران 

اله  نصرت ، ترجمه2ج ،پزشكی روان خالصه(. 1382کاپالن، هرولد و جیمز سادوک) 

 .آب تهران، شهر پورافکاری، 

، ترجمة مهدی رحیمیان، های انتقادی در مطالعات تلویزیونی اندیشه(. 1392ک رنر، جان) 

 تهران: انتشارات داشگاه صداوسیما.
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، تهران: انتشارات جنگ و دفاع مقدس شناسی سینمای جامعه(. 1391معدنی، سعید) 

 بهمن برنا.
فصلنامه « سازی مروری بر مطالعات دین و رسانه در بازار جهانی»(، 1382میرعابدینی، احمد)

 .156-143: 36سال دهم، شماره («2های ارتباطی) پژوهش»

های سینمای جنگی ایران و بازتاب فرهنگی و بررسی فیلم(. 1386منش، ناصر)ناصری

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. ، پایانی آنارزش

 
 :تهران ،مستند دفاع مقدس یها لمیف یشناس نشانه(. 1395ی)کنگران ژهیبهمن و من نامورمطل ، 

 ی.و فرهنگ یعلمانتشارات 

الری، ، ترجمة حمید احمدی بندی تصویر در سینما و تلویزیون ترکیب(. 1397وارد، پیتر)

 تهران: کتاب آبان.

، ترجمة فتاح محمدی، تهران: مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی(. 1393هیوارد، سوزان)

 هزاره سوم.
Nichols, Bill. (2010). Introduction to Documentary. Bloomington: 

Indiana University Press. 
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 های مظلوم جهان دالیل حمایت جمهوری اسالمی ایران از ملت

 

 1احمدعلی قانع

 چكیده

ستم دیدگانی بوده و هستند و در تعالیم الهی پیامبران  در طول تاریخ بشر همیشه ستمکاران و 
، امر به کمک و حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم و ستمگر و طاغوت به عنوان اصل السالم( )علیهم

خانه رواست شناخته شده است. ضرب المثل چراغی که به السالم(  )علیهماساسی حرکت دعوت پیامبران 
به مسجد حرام است یا به ما چه ربطی دارد و امثال آن از اعتبار الزم برخوردار نبودهل بلکه احادیث 

رو با بازخوانی برخی از آیات و  داند. پژوهش پیش اسالمی، بنی آدم را همه اعضای یک پیکر می
ر و نفی سبیل و حدیث روایات، همچون آیه اذن به جهاد برای مظلومان و قاعده فقهی تعظیم شعائ

مشهور وجوب اهتمام به امور دیگران، درصدد اثبات این معنا است که حمایت و دفاع جمهوری 
های مظلوم دنیا و ازجمله کشورهای اسالمی  مورد تجاوز و ستم مستکبران و  اسالمی ایران از ملت

 .های فقهی و شرعی، برخوردار است ها قرار گرفته، از چه پشتوانه تروریست
 

 کلیدی هایواژه

ز مظلوم، اهتمام به امر جمهوری اسالمی ایران، ملل مظلوم جهان، همکاری و حمایت، دفاع ا

ها انسان

                                                         
     4ghane@gmail.com                 )ع( صادق امام دانشگاه اسالمی معارف و الهیات دانشکده دانشیار .1
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 مسئله بیان و مقدمه  .1

بند شانزدهم اصل سوم از اصول کلی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در 
دولت جمهوری »دارد که  اسالمی ایران، تصریح میتبیین وظایف دولت جمهوری 

اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود 
تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسالم،  16را برای امور زیر به کاربرد 

و چه « جهاندریغ از مستضعفان  تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی
ما » فرماید:بسا بتوان آن را مصداق حقوقی بیان شریفه قرآن کریم دانست که می

رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی 
ح   از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنندل و آهن را نازل 

ر آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او کردیم که د
 «1 ناپذیر است! آنکه او را ببینندل خداوند قو ی و شکست کند بی و رسوالنش را یاری می

آیا حکومت اسالمی دارای بیان گذشته به اجمال، پاسخگوی این پرسش است که 
جهت تحق  اهداف ایدئولوژیک خود و یک مسئولیت فرا ملی و جهانی است و باید در 

های بشر دوستانه حرکت کند یا اینکه اقداماتش منحصر به مرز جغرافیایی  نیز حمایت
اوست؟ اما در پاسخ تفصیلی این مسأله اختالفاتی میان اندیشمندان بروز کرده است، 

ای در این بین سیاست حکومت اسالمی را حفظ تمامیت ارضی و  آنچنان که عده
اند  ن حکومت ملی دانسته و تحق  این هدف را مطاب  عرف جهانی قلمداد نمودهمیأت

اند و  وسیله نگاهی رئالیستی به موضوع بحث داشته ( و بدین52: 1379القلم،  )سریع
( 144: 1377ای دیگر تنها از حیثیتی بودن مفهوم سرزمین صحبت نموده )ایزدی،  عده

 اند. ث ننمودهو در نتیجه از مفهوم مرز در اسالم بح
ها و تعالیم دین مبین اسالم،  براساس آموزه»در عین حال گروهی دیگر معتقدند 
دهند و اسالم مرزهای جغرافیایی و ملی که  همه مسلمانان امتی واحد را تشکیل می

                                                         
  م ن اف ع  و  ش د ید   ب أ س   ف یه  ال ح د ید  أ ن ز ل ن ا و  ب ال ق س ط   الن اس   ل ی ق وم   ال م یز ان  و   ال ک ت اب   م ع ه م  أ ن ز ل ن ا و   ال ب ی ن ات ب  ر س ل ن ا أ ر س ل ن ا ل ق د » . 1

 (25)حدید/ «ع ز یز   ق و ی   الل ه   إ ن   ب ال غ ی ب   ر س ل ه  و   ی ن ص ر ه   م ن   الل ه   ل ی ع ل م  و   ل لن اس 

 

http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%82%D9%8E%D8%AF
http://www.alketab.org/%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B3%D9%8E%D9%84%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7
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پذیرد، ولی به تدریج آنان  امروزه مسلمانان را تقسیم کرده به عنوان حکم ثانویه می
رو جمهوری اسالمی به  ت یکپارچه متشکل و متحد گردندل بدینباید در قالب یک ام

عنوان یک نظام اسالمی مکلف و موظف به پیگیری و تأمین این هدف راهبردی در 
(. عمید 166-167: 1388)دهقانی، « المللی است سیاست خارجی و عرصه بین

یکسان  زنجانی، تمامیت ارضی موضوع اصل نهم قانون اساسی و سایر اصول قانون را
تمامیت ارضی کشور اسالمی به معنی تثبیت مرزهای »گوید:  در نظر گرفته، می

توان  ها نیستل زیرا مرز و قلمرو خاکی را نمی جغرافیایی به مفهوم تفکیک ارضی ملت
: 1387)عمید زنجانی، « ها بکار گرفت عنوان ممیزی در تفرقه و گروه بندی انسان به
81.) 

اجمالی پیش گفته و با لحاظ اختالف نظر موجود، تبیین اکنون با تکیه بر پاسخ 
جهان،  مظلوم های ملت از ایران اسالمی جمهوری حمایت خط مشی و دالیل

 رو را به پاسخ واداشته است.  ضرورتی است که پژوهش پیش

 . روش تحقیق2

های فقهی، توصیفی ـ  روش پژوهش در این جستار فقهی، همانند دیگر پژوهش
گیرد به این معنا که از ادله چهارگانه  و از شیوه اجتهادی فقهاء بهره میتحلیلی است 

اجتهادی )کتاب، سنت، اجماع و عقل( استفاده کرده و مفاد آنها را برای رسیدن به 
 حکم شرعی بکار گرفته است.

 

 . پیشینه تحقیق3

ای  جستجوی مختصر پیرامون عنوان این پژوهش، گواه فقدان پژوهش قابل مالحظه
در این خصوص است، اگرچه پیرامون مبانی بحث، دستیابی به کتب قواعد فقهی و 

 نماید.فقهی فراوانی، سهل الوصول می

 مظلوم مسلمان کشورهای از حمایت فقهی ادله .4

توان در سه گروه  های مسلمان را می ادله فقهی  حمایت حکومت اسالمی از کشور
نظامی از کشورهای اسالمی است. دسته دوم بندی نمودل دسته اول، ادله حمایت  دسته
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ای است که داللت بر مطل   ادله حمایت مالی از این کشورها است و دسته سوم ادله
ترتیب ادله حمایت در سه بخش مورد بررسی قرار  کندل بدین حمایت از این کشورها می

 گیرد. می
 . ادله فقهی حمایت نظامی4-1

  ی ق ات ل ون   ل ل ذ ین   أ ذ ن »فرماید:  حج است. خداوند میسوره مبارکه  39یکی از دالیل آیه 
اگرچه ظاهر آیه در مقام بیان اذن به « 1ل ق د یر   ن ص ر ه م   ع ل ى  الل ه   إ ن  و  ظ ل م وا  ب أ ن ه م 

اصل مظلوم جهت قیام و مقابله در دفاع از خود است، اما با قرار دادن آن در کنار 
« ...  الت ق و ى و  ال ب ر   ع ل ى ت ع او ن وا و  ...»قرآنی لزوم تعاون بر بر  و تقوا که مفاد آیه 

 ( است، حمایت نظامی از مظلوم مورد تأیید و بلکه مامور به خواهد بود.2)مائده/

ر این زمینه مورد تواند د سوره مبارکه نساء، دلیل قرآنی دیگری است که می 75آیه 
  ال م س ت ض ع ف ین  و   الل ه   س ب یل   ف ی  ت ق ات ل ون  ال   ل ک م  م ا و »فرماید:  استناد قرار گیرد. خداوند می

 و  أ ه ل ه ا  الظ ال م  ال ق ر ی ة   ذ ه ه  م ن  اأ خ ر ج ن  ر ب ن ا  ی ق ول ون   ال ذ ین   ال و ل د ان  و  الن س اء  و   الر ج ال   م ن 
رسد در این آیه  به نظر می« 2ن ص یرا   ل د ن ک   م ن  ل ن ا  اج ع ل  و  و ل ی ا   ل د ن ک   م ن  ل ن ا  اج ع ل 

خداوند کسانی غیر از مظلومان و در معرت ستم قرارگرفتگان را مورد خطاب قرار 
 دهد و لذا مشکل استدالل آیه قبل را ندارد. می

مظلوم وجود بر دالیل قرآنی، از سنت معصوم نیز روایاتی بر وجوب حمایت از  عالوه
خطاب به امام حسن و امام حسین  السالم( )علیهدارد، ازجمله سخن مولی امیرالمؤمنین 

: 1414)سیدرضی، « عونا للمظلوم و خصما للظالم کونا»فرمایند:  است که می )علیهماالسالم(
(ل یعنی دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید. این گفتار به روشنی بر لزوم حمایت از 362

سازدل یعنی  مقابله با ظالم تصریح دارد و قیدی ظالم یا مظلوم را مقید نمی مظلوم و

                                                         
 بر خدا و اند گرفته قرار ستم مورد که چرا استل شده داده جهاد اجازه گردیده، تحمیل انآن بر جنگ که کسانی به» 1.

 «تواناست. آنها یاری

 همان کنید؟! نمی پیکار اند، شده تضعیف ستمگران( دست )به که کودکانی و زنان و مردان راه( )در و خدا، راه در چرا» 2. 

 خود، طرف از و ببر! بیرون ستمگرند، اهلش که )مکه(، شهر این از را ما پروردگارا!» گویند: می که ای( دیده ستم ) افراد

 «فرما! تعیین ما برای یاوری و یار خود، جانب از و ده! قرار سرپرستی ما برای
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http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%88%D9%90%D9%84%D9%92%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%88%D9%90%D9%84%D9%92%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
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http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%91%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
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http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D8%AF%D9%8F%D9%86%D9%92%DA%A9
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http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%91%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%91%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%91%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%91%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%A7%D8%AC%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84
http://www.alketab.org/%D8%A7%D8%AC%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84
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http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D8%AF%D9%8F%D9%86%D9%92%DA%A9
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D8%AF%D9%8F%D9%86%D9%92%DA%A9
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http://www.alketab.org/%D9%86%D9%8E%D8%B5%D9%90%D9%8A%D8%B1%D8%A7
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کدام در اصل لزوم این حمایت و  دین و مذهب ظالم و مظلوم، مل یت یا قومی ت او هیچ
 مقابله تاثیری ندارد.

 . لزوم حفظ بیضه )اساس( اسالم4-2

که در حفظ و  جب استاگر کیان اسالم مورد خطر قرار گیرد، بر تمامی مسلمانان وا
صیانت از آن اقدام نمایند. اهمیت این واجب الهی تا آنجایی است که حتی فقهای 

اند و حتی بر  شیعه در هنگام تزاحم این واجب با واجبات دیگر، حکم به تقدم آن نموده
( 335، :1، ج1376ل نائینی، 19-18: 1، ج1404دانند )نجفی،  زنان نیز آن را واجب می

طور عموم همراهی جائر در فقه امامیه امری مذموم و حرام شمرده  ی که بهو در حال
شود. برخی از ایشان، معتقدندل حفظ اساس اسالم، تا بدان حد ضروری است که  می

(ل مانع از مقتضای 30: 2، ج1417تالزم آن با همراهی حاکم جائر )شهید اول، 
ل آن بر وجوب خویش باقی رو امتثامصلحت ملزمة حکم مذکور نخواهد بودل بدین

 خواهد ماند.
مستند این حکم، روایتی است که در پاسخ به سؤاالت یونس بن عبدالرحمن از 

کند که  در مورد مردی سؤال میالسالم(  )علیهآمده است. یونس از امام السالم( )علیهامام رضا 
از کند و در هنگام مرگ وصیت نموده که  در دستگاه جائر خدمت و مرزبانی می

اش یک اسب، هزار درهم و یک شمشیر به کسی داده شود تا در یکی از مرزها  دارایی
بجنگد. پس از آن، وصی به وصیت عمل نموده یک اسب، هزار درهم و یک شمشیر 

فرماید: باید تمام آنها را به وصی  می السالم( )علیهدهد. امام  را به یکی از شیعیان شما می
 السالم( )علیهن هنوز فرا نرسیده است. در ادامه یونس از امام باز گرداندل چرا که وقت آ

شناخته و پرس و جو هم نموده ولی به او دست پیدا  پرسد که اگر وصی را نمی می
فرماید: باید در مرز به عنوان مرابطه )مرزبانی(  می السالم( )علیهنکرده چه باید بکند؟ امام 

کند که اگر در  سؤال می السالم( )علیهخدمت کند و نباید بجنگد. در نهایت وی از امام 
هنگام مرزبانی دشمن به آنجا حمله کرده و نزدیک است که او را بکشد، آیا جایز است 

بجنگد، اما نه برای حاکمان جور بلکه  دهند که باید پاسخ می السالم( )علیهکه بجنگد؟ امام 
برای دفاع از کیان اسالمل زیرا کفار قصد نابود کردن کیان اسالم را دارند و اگر به 
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، ج 1409از بین خواهد رفت )حر عاملی،  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی هدف خود برسند ذکر محمد 
15 :32-33.) 

رغم حاکمیت جور  الم، بهتوجه به متن روایت، کاشف از وجوب حفظ کیان اس
است، حال چنانچه امتثال این امر، مستلزم معونت مظلوم و حمایت از او نیز باشد، 
دلیل فوق از باب وجوب عقلی مقدمه واجب، دلیل بر حمایت مظلوم نیز خواهد بود، 

های اسالمی که زدایی از احکام و ارزش این بیان با توجه به رویکردهای جدید تقدس
شودل چراکه نظامی نیز به خود گرفته است، از جایگاه ویژه برخوردار میهای جنبه

گر در مطاب  فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی هدف از اقدامات کشورهای سلطه
 های اسالمی معرفی شده است.  منطقه مقابله با ارزش

یر در قضایای اخ»اند: چنین فرموده 11/5/1395ایشان در سخنرانی خود به تاریخ 
ها انجام شده که  ترکیه اتهامی قوی وجود دارد که کودتا با تدابیر و تدارک امریکایی

ها خواهد بود. ترکیه کشوری  اگر این مسئله ثابت شود رسوایی بزرگی برای امریکایی
ای  امریکا استل }اما{  گفت متحد منطقه بود که روابط خوبی با امریکا داشت و می

ستند }بسازند{ل چون یک گرایش اسالمی آنجا وجود داردل حتی با ترکیه هم حاضر نی
اند، بنابراین آنجا هم حتی  اند، با گرایش اسالمی مخالف ها با اسالم مخالف و امریکایی
 (.21405، شماره 1375)کیهان، سال « اندازند کودتا راه می

به هر حال مسل م است که از سویی حفظ کیان اسالم بر همه مسلمانان واجب 
گر تاحدی است که اگر دانیم که خطر نفوذ کشورهای سلطه است و از سوی دیگر می
تواند به زودی تمامی کشورهای مسلمان را با چالشی فراگیر، با آن مقابله نشود، می

درگیر ساخته و لذا کیان اسالم را با خطری اساسی مواجه سازد و از این جهت 
روند، از طرفی شمار میان جهان بهکشورهای اسالمی که خود مصداقی از مظلوم

موضوع امر به معونت مظلوم خواهند بود و از طرفی هتک اساس جوامع اسالمی نیز 
گردد و باید توجه داشت که بر اساس این استدالل ای بر هتک کیان اسالم میمقدمه

نیازی نیست که بالفعل کیان اسالم سست شده باشد تا آن زمان، حفظ آن واجب 
لکه همین که خطر متوجه کیان اسالم گردید و گروهی شروع به اقدام و باشد، ب

فعالیت برای نابودی آن کردند، گرچه هنوز خطر ایشان به آن درجه نرسیده که 
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هدفشان به فعلیت برسد، باید با آن مقابله کرد. پس حفظ کیان اسالم واجب است و 
ه است و از آنجا که عقال  در حال حاضر مقدمه این واجب، حمایت از کشورهای منطق

گرددل بنابراین  مقدمه هر واجبی واجب است، این مقدمه نیز متصف به وجوب می
عالوه بر دلیل روایی عامی که دال بر وجوب کمک به مظلوم بود، از باب مقدمه 

 واجب نیز کمک به کشورهای مظلوم مسلمان عقال واجب خواهد بود. 

 قلوب. لزوم حمایت مالی جهت تالیف 4-3

تواند دلیلی بر ضرورت حمایت مالی از کشورهای اسالمی  یکی از مواردی که می
باشد، اصل تالیف قلوب است. خداوند متعال در هنگام ذکر مستحقین زکات، یکی از 

سوره مبارکه توبه آمده است:  60شمرد. در آیه  بر می« مولفه القلوب»مستحقین را 
 و  الر قاب  ف ی و  ق ل وب ه م  ال م ؤ ل ف ة  و  ع ل ی ها ال عام ل ین  و  ال م ساک ین  و  ل ل ف ق راء  الص د قات  إ ن م ا»

که مطاب  « 1ح ک یم  ع ل یم  الل ه  و  الل ه م ن  ف ر یض ة  الس ب یل اب ن  و  الل ه  س ب یل  ف ی و  ال غار م ین 
 صرف آن در تالیف قلوب است.منطوق شریفه، یکی از موارد صرف زکات، م

با این وجود و علی رغم عموم ازمانی آیه، برخی از روی انکار صرف زکات در تالیف 
اند و این مساله را اسباب اختالف نظر در قلوب وارد شده و حکم به عدم جواز آن داده

اند که آیا برای تالیف قلوب در زمان غیبت موردی وجود دارد و یا بین فقها نموده
و حداکثر زمان حضور ائمه  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی اینکه این مورد مخصوص زمان پیامبر اکرم 

 باشد. در بین فقها دو قول در مسئله وجود دارد. می السالم( )علیهم 
ساقط شده  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی گروهی از فقها معتقدند سهم مولفه با رحلت پیامبر اکرم 

: 1408حمزه طوسی،  ل ابن6: 2 ، ج1413ل صدوق،  233: 4 الف، ج 1407است. )طوسی، 
( در مقابل، مشهور فقها قائل هستند به اینکه در 150: 1 ، ج1408ل محق  حلی، 128

ل عاملی، 344: 8 ، ج1412نیز تالیف قلوب وجود دارد )حلی،  السالم( )علیه زمان غیبت امام 
ل سبزواری، 276: 9 ، ج1415ل نراقی، 454: 2 ، ج1247ل سبزواری، 215: 5 ، ج1411
 (.336: 1 تا، ج ل خمینی، بی197: 11 ، ج1413

                                                         
 کسانى و کشند، مى زحمت آن (آورى جمع) براى که است کارکنانى و مساکین و فقرا مخصوص ها زکات» . 1

 تقویت) راه در و بدهکاران، (دین اداى) و بردگان، (آزادى) براى و شود، مى اقدام حب تشانم جلب براى که

 «است. حکیم و دانا خداوند و است الهى (مهم) فریضه یک این، راه. در واماندگان و خدا (آیین
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مستند قول شیخ طوسی و پیروان او این است که سهم مولفه القلوب را منحصر در 
 وسلم( وآله هعلی اهلل )صلی اند که جهاد ابتدائی جایز استل به این بیان که پیامبر اکرم  زمانی نموده

کردند که جهاد کنند و چون جهاد ابتدائی مختص  مال را بدین جهت به آنان اعطا می
سهمی برای مولفه  السالم( )علیه است پس با عدم حضور امام  السالم( )علیه زمان حضور امام 
(. اما ازآنجاکه آیه عموم مصادی  جهاد 249: 1، ج1387ماند )طوسی،  القلوب باقی نمی

شود و به نظر مشهور فقها جهاد دفاعی همچنان ز دفاعی و ابتدائی را شامل میاعم ا
، 1412ماند )حلی،  به حال خود باقی است، پس این سهم نیز به جای خود باقی می

(. ضمن اینکه مقتضای عموم ازمانی آیه و استصحاب جواز مصرف زکات در 344: 8 ج
ت استل بنابراین نه تنها مصرف زکات تالیف قلوب نیز دلیل بر جواز آن در عصر غیب

در تالیف قلوب جایز است بلکه بر شمولیت خود نسبت به مسلمان و کافر نیز باقی 
 است. 

البته این نظر در میان فقیهان امامی نیز مورد تایید بوده است، آنگونه که شهید 
فه القلوب جایز است که مول»ثانی در مسالک االفهام بدان اشاره نموده و آورده است: 

از مسلمانان باشند به این صورت که یا جزء کسانی باشند که در بین مشرکین همانند 
آنها وجود داشته و در هنگام اعطاء چیزی به آنان، مشرکین هم برای بدست آوردن 
مال به اسالم ترغیب شوند، و یا کسانی باشند که نیاتشان در دین ضعیف است و با 

نیتشان امید پیدا شود، و یا جزء کسانی باشند که در  اعطاء مال نسبت به تقویت
کنند و با دادن مال به آنان مانع ورود کفار به  اطراف و مرزهای بالد اسالم زندگی می

شوند و یا اینکه در مجاورات  شوند و یا اینکه موجب رغبت آنان به اسالم می داخل می
، پس هنگامی که از این سهم کنند که بر آنها زکات واجب است آنان قومی زندگی می

، 1413)شهید ثانی، « گردد به آنان داده شود امام از فرستادن عامل زکات بی نیاز می
   (.413-414: 1 ج

باشند  حال اگر به شرایط کنونی کشورهای اسالمی منطقه که درگیر جنگ می
اهیم ترین موارد مصرف این سهم قلمداد خو توجه کنیم، بدون تأمل آنان را از مهم

نمود. باید در نظر داشت که بر اساس این دلیل حکومت اسالمی این ح  را دارد که 
های مالی تقویت نمایدل یعنی این دلیل اعم از مدعاست  سایر مسلمانان را نیز با کمک
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شود و هم در غیر آنل یعنی اصل جواز  و هم شامل کمک در زمان جنگ می
حکومت واجب است که زکات را در موارد آن  کندل زیرا بر های مالی را ثابت می کمک

به مصرف رساند و مصارف زکات متعدد است و مهم مصرف زکات در موارد آن است 
توان در یکی  بدون اینکه در مصرفی خاص معین باشدل یعنی حتی تمامی زکات را می

از مصارف آن صرف نمود و الزم نیست به همه اصناف، قسمتی از زکات داده شود 
(، اما با انضمام حکم عقلی و شرعی وجوب تقدم اهم بر 55: 2، ج1410ثانی،  )شهید

توان ادعا کرد که در این زمان که حفظ اسالم و مسلمانان منوط به وجود  مهم، می
هایی است، پرداخت زکات به مسلمانان در حال جنگ ضرورت بیشتری  چنین کمک

مصارف زکات بوده و جایز خواهد داردل بنابراین کمک به کشورهای مظلوم مسلمان از 
 بود.

 . لزوم حمایت مالی از باب سبیل اهلل در زکات4-4

های اسالمی  توان آن را دلیلی بر حمایت مالی از حکومت دیگر از مواردی که می
منطقه بر شمرد، سهم سبیل اهلل است که خداوند آن را یکی از اصناف مستحقین 

اهلل،  ه اختالف وجود دارد که آیا مراد از سبیلزکات بر شمرده است. بین فقهای امامی
تنها استفاده از زکات در راه جنگ با دشمنان است و یا اینکه مراد امری اعم است. با 

 توان گفت که در مسئله سه قول وجود دارد: تتبع در آراء فقها می
 :1413، ل مفید184: 1400مراد از آن جهاد فی سبیل اهلل است. )طوسی،  قول اول:

 (ل6: 2 ، ج1413ل صدوق، 39

مراد از آن همه مصالح مسلمانان است که نفع آن به جامعه اسالمی  قول دوم:
ل 350: 1 ، ج1413ل حلی، 150: 1 ، ج1408ل محق  حلی، 282: 1375رسد )طوسی،  می

 (ل112: 24 ، ج1418ل خویی، 304: 2 ، ج1418ل روحانی338: 1 تا، ج خمینی، بی

ای است که ما را به تحصیل رضای الهی  هر وسیله مراد از آنقول سوم: 
شود. زیرا  رود شامل می رساند. بنابراین هر عمل قربی را که امید ثواب آن می می

اضافه شود عبارت « اهلل»سبیل به معنای طری  و راه است و هنگامی که به کلمه 
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سیله شود از هر آن چیزی که برای تحصیل رضا و ثواب الهی به منزله یک و می
 (.368: 15 ، ج1404شود )نجفی،  محسوب می

های مالی حکومت تنها باید  بنابراین اگر مراد از سبیل اهلل، تنها جهاد باشد، کمک
های مالی  در راه جهاد با دشمنان اسالم مصرف گردد، در غیر این صورت این کمک

سوم، زکات را  تواند در وجوه دیگری نیز مصرف گردد. با این تفاوت که بنا بر قول می
توان در مخارج شخصی، نظیر کمک به ازدواج جوانان نیز مصرف نمودل پس وقتی  می

مصرف آن در امور جزئی جایز است مصرف آن در مصالح عام به طری  اولی جایز 
 خواهد بود.

 «المال  المسلمین معد  للمصالح العامه بیت». قاعده 4-5

شود که اموال عمومی متعل  به تمامی مسلمانان در آنجا  المال به مکانی گفته می بیت
المال  شود. منابع بیت شود. البته این عنوان بر خود اموال نیز استعمال می نگهداری می

ای از منابع هستند که در شرع، مصرف خاصی برای آن معی ن  بر دو نوع استل دسته
ی هستند که مصارف خاصی برای آن مشخص نشده شده است و دسته دوم منابع

شوند: قسم اول منابعی هستند  است. منابع دسته دوم نیز خود به دو دسته تقسیم می
یا ائمه  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک پیامبر اکرم 

از خمس. قسم دوم منابعی باشند از: انفال و سهم امام  است و عبارت می السالم( )علیهم 
هستند که متعل  به همه مسلمانان است مانند: خراج، مقاسمه و ... )جمعی از 

(. با توجه 155-156: 2، ج1426پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، 
توان این منابع را در گوییم فقها در مورد دسته دوم معتقدند که می به این مقدمه می
سلمانان خرج نمود و مورد معینی برای آن وجود ندارد )آشتیانی، مصالح عمومی م

ای را  توان از عبارات فقها قاعده ( بنابراین می157: 21، ج1404ل نجفی، 25: 1369
گوییم از  استفاده نمود. حال می« المال المسلمین معد  للمصالح العامه بیت»باعنوان 

ای که  مواجه بوده، به گونه آنجا که کشورهای اسالمی منطقه با یک خطر جدی
اساس و موجودیت اسالم مورد خدشه قرار گرفته است، بنابراین، حمایت مالی از آنان 

المال  توان از بیت به عنوان یک مصلحت عمومی، امری واجب است، بنابراین می
 به آنان کمک نمود. ـمسلمانان ـ که هم اکنون منطب  بر نهاد بودجه در کشور است 
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 ه وجوب اهتمام به امور مسلمانان. ادل4-6

توان آن را به عنوان دلیلی بر اثبات حمایت همه جانبه )نظامی،  یکی از اموری که می
های اسالمی برشمرد وجوب اهتمام به امور مسلمین  سیاسی، مالی، فکری( از حکومت

خواهد نسبت به امور یکدیگر کوشا بوده و درصدد  است. شارع مقدس از مسلمانان می
کمک به دیگر مسلمانان برآیند، تفاوت این امر با اصل حمایت از مظلوم، در دو نکته 
است: یکی آنکه اختصاص به مظلومین و ستم دیدگان ندارد بلکه اعم از آن است و 
دیگر اینکه مختص به مسلمانان است و از این جهت اخص از اصل حمایت از 

ت اعم و از یک جهت اخص از دلیل رو این دلیل از یک جه باشدل بدین مظلومین می
 مذکور است و میانشان عموم و خصوص من وجه برقرار است.

باره بی نیاز از استدالل  های فراوان اسالمی در این اگرچه این امر با توجه به آموزه
را یکی از  السالم( )علیه توان روایت سکونی از امام صادق  نماید ولی به عنوان نمونه می می

 ت وجوب اهتمام به امور مسلمین دانست. ادله اثبا
کنند: هرکس فریاد مردی  نقل می وسلم( وآله علیه اهلل )صلی ایشان از پدرانشان از پیامبر اکرم 

گوید ای مسلمین به فریادم برسید و با این حال او را کمک نکند او  را بشنود که می
مده است: هر کس (. در روایت دیگری آ175: 6ب، ج 1407مسلمان نیست )طوسی، 

صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست )حر 
(. وقتی در اینگونه روایات مسلمان بودن از کسی که اهتمام به 336: 1409عاملی، 

توان به اهمیت اهتمام به امور آنان و  شود، می امور مسلمانان دیگر ندارد، سلب می
رد. در حقیقت این ادله حتی مواردی که مسلمانی در امری کم کمک به ایشان، پی ب
شود و در صورتی که کسی  خواهد را شامل می کند و کمک می اهمیت داد خواهی می

داندل بنابراین  توان به کمک داشته باشد و این کار را نکند، از مسلمان بودن خارج می
برند که زندگی آنان  سر میای از مسلمانان در شرایطی ب توان گفت وقتی که عده می

به مخاطره افتاده و دشمنان به کوچک و بزرگ ایشان رحم نکرده و وحشیانه آنان را 
رسانی به  سوزانند، به طری  اولی مشمول این روایت بوده و کمک ذبح کرده و می

 ایشان، واجب خواهد بود.
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مانان به میان در کنار این روایات که به صراحت سخن از لزوم اهتمام به امور مسل
آورده است، آیات قرآن نیز بر لزوم یاری و تعاون بر امور نیک تأکید کرده است که 

 ال ب ر   ع ل ى ت ع او ن وا و  ...»فرماید:  سوره مبارکه مائده است که می 2یکی از این آیات، آیه 

تواند مصداق اتم  تعاون بر امر  بر این اساس، کمک به مسلمانان می«. ...  الت ق و ى و 
 نیک باشد.

 . قاعده تعظیم شعائر و محترمات4-7

های دین، مجعوالت  منظور از محترمات در این قاعده، مقدسات شریعت اسالم، نشانه
شرع و هر آن چیزی است که شارع به احترام گذاشتن و تعظیم آن امر نموده است 

(. این قاعده از قواعدی است که اگرچه قریب به  148: 1 ، ج1425فی مازندرانی، )سی
اند، لکن همگی در جای جای  اتفاق فقها از آن به صورت جداگانه و مجزا بحث ننموده

(. با این  147: 1، ج1425اند )سیفی مازندرانی،  کتب خود از آن استفاده نموده
رسد چرا که عالوه  آنها ضروری به نظر نمی توضیحات ذکر ادله این قاعده و بررسی

(. 31: 1417اند )نراقی،  بر آیات، روایات و حکم عقل، فقها به اجماع نیز تمسک نموده
ای که باید در اینجا مورد بحث قرار بگیرد شناسایی مصادی  این قاعده است.  اما نکته

ائر محسوب به عبارت دیگر باید بحث نمود که چه امری جزء مقدسات دین و شع
 شود.  می

مؤمنان را از  های  از آنجا که عرف و سیره مسلمانان، جان، مال، ناموس و سرزمین
رو طب  این قاعده، تعظیم و احترام به آنها بر همه واجب محترمات برمی شمردل بدین

ای که اگر مورد تعرت قرار گیرند، بر حکومت اسالمی واجب است که  است به گونه
ها پرداخته و در جهت حفظ آن برآید. دفاع نیز منحصر در امر جهاد نیست به دفاع از آن

شود. اگرچه برترین مصداق آن جهاد و حمایت  بلکه هرگونه مساعدتی را شامل می
 نظامی از کشور مورد تجاوز است.

 قاعده نفی سبیل  .4-8

است که یکی از قواعد فقهی معروف، قاعده نفی سبیل است. مفاد قاعده مذکور این 
مؤمن و علو او شود، جعل  در شریعت اسالمی هیچ حکمی که موجب تسلط کافر بر 

 141مستند اصلی این قاعده آیه   (.342-343: 1416نگردیده است )فاضل لنکرانی، 

http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%90%D8%B1%D9%91
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%90%D8%B1%D9%91
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%82%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%82%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%89
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  ل ل ک اف ر ین   الل ه   ی ج ع ل   ل ن  و  ...»فرماید:  سوره مبارکه نساء است که خداوند در آن می
مؤمنین  ل خداوند هیچ گونه سبیل و تسلطی را برای کافرین علیه «ب یال س   ال م ؤ م ن ین   ع ل ى

 جعل ننموده است. 
پذیرد و  آیه به روشنی داللت دارد که اسالم، تسلط کفار بر مسلمانان را نمی

های چنین سلطه ایست. و اگر اشکال شود که با توجه  خواهان بسته شدن تمامی راه
به سیاقی که این آیه در آن قرار گرفته، آیه مختص به عدم تسلط کفار بر مسلمانان 

مؤمنین ندارند، در پاسخ  هیچ حجتی در برابر ای که آنان  در روز قیامت است به گونه
شود، ولی هیچ منافاتی ندارد  توان گفت درست است که این معنا از آیه برداشت می می

که آیه بر این امر داللت داشته باشد که هیچ حکمی از جانب شرع که موجب تسلط 
را شکی ( زی352: 1 ، ج1401مؤمنان شود تشریع نشده استل )موسوی بجنوردی،  بر 

 (. 188: 1 ، ج1419نیست که ظاهر، در مقام تشریع بودن آیه است )موسوی بجنوردی، 
 االسالم»فرمودند:  وسلم( وآله علیه اهلل )صلی عالوه بر این در روایتی آمده است که پیامبر خدا 

(ل اسالم برتری دارد و هیچ چیز بر آن 334: 4 ، ج1413)صدوق، « علیه یعلى ال و یعلو
یابد. این روایت نیز داللت دارد اسالم تسلط هیچ کافری بر مسلمانان را  نمی برتری
پذیرد. و اگر اشکال شود که در این روایت برتری اسالم مطرح شده است نه  نمی

برتری مسلمانان، پاسخش آن است که آیه در مقام بیان حکم شرعی است و شاهد بر 
ه در ادامه این روایت آمده است و است ک« الیرثون و الیحجبون»این مطلب عبارت 

مراد از آن ارث نبردن و نیز مانع ارث نشدن کافران در برابر خویشاوندان مسلمان 
بر آنکه  متوفی است. بنابراین، برتری مسلمانان از آیه شریفه قابل استفاده است. عالوه

باشد و به ماند تا بخواهد برتر  اگر مسلمانان خوار و ذلیل گردند، اسالمی باقی نمی
 نوعی برتری اسالم با برتری مسلمانان تالزم دارد.

بر این دو دلیل، ادله دیگری نیز در کتب فقها ذکر شده است که از ذکر آن  عالوه
: 1416ل و نیز فاضل لنکرانی، 233-242کنیم )ر.ک: القواعد الفقهیه:  صرف نظر می

مت اسالمی از (. با این توضیحات از آنجا که حمایت نکردن حکو233-242
گشاید ـ در حالی که  کشورهای اسالمی منطقه، راه را بر تسلط کفار بر مسلمانان می

طب  این قاعده هرگونه تسلطی نفی شده است ـ بر حکومت اسالمی است که در 

http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%AC%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%AC%D9%92%D8%B9%D9%8E%D9%84
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%90%D9%84%D9%92%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%81%D9%90%D8%B1%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%90%D9%84%D9%92%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%81%D9%90%D8%B1%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%92%D9%85%D9%90%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%92%D9%85%D9%90%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%A4%D9%92%D9%85%D9%90%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%86
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تواند در  صدد حمایت از آنان برآید تا مانع از چنین تسلطی گردد. این حمایت نیز می
 ظامی و مالی جریان داشته باشد.ها اعم از ن تمامی عرصه

مؤمنین را  ماند این است که آیه هرگونه تسلط کفار بر  تنها اشکالی که باقی می
دانیم کشورهای اسالمی اگرچه که معتقد به اسالم  نفی نموده است و حال اینکه می

هستند اما ممکن است مذهب آنان با مذهب ما تفاوت داشته باشد. اما پاسخ این است 
مؤمنان از کافران یاد کرده است،  ای که در آیه آمده و در برابر  به قرینه مقابلهکه 

باشد، چرا که در برابر کافر، مسلمان قرار  آید که مراد همه مسلمانان می چنین بر می
باشد  مؤمن. بنابراین نتیجه این است که مراد از آن خصوص شیعیان نمی دارد نه تنها 

(. 253: 1416ت که مطل  مسلمانان باشد )فاضل لنکرانی، بلکه اعم از آن مراد اس
در قرآن متوجه مسلمانان است نه « آمنوا الذین أیها یا»و خطاب « مؤمن»بر آن  عالوه

 فقط خصوص شیعیان.

 گیری . بحث و نتیجه5

اگرچه مرزهای جغرافیایی موجب جدا شدن مسلمانان از یکدیگر و در نتیجه تشکیل 
های اسالم مراجعه کنیم، در  عدد شده است، لکن اگر به آموزههای اسالمی مت دولت

امری ممکن « مرز عقیدتی نه مرز جغرافیایی»خواهیم یافت که اثبات تئوری آرمانی 
توان گفت حمایت حکومت اسالمی از کشورهای اسالمی  است. به همین سبب می

ای که داللت  لهمنطقه مطاب  با قواعد فقه اسالمی است. اصل حمایت از مظلوم و اد
کند، هر دو نشان از آن دارند که حکومت  بر وجوب حفظ بیضه و کیان اسالم می

تواند ـ بلکه باید ـ در جهت حمایت نظامی از کشورهای اسالمی منطقه  اسالمی می
های مالی نیز ضروری است زیرا از طرفی اصل  قدم بردارد. همچنین باید گفت حمایت

نداشته و  السالم( )علیهم فقها اختصاص به زمان حضور ائمه  تالیف قلوب طب  نظر مشهور
از طرف دیگر با دقت در کالم فقها و اخبار و با توجه به معقد اجماع و عمومیت آیه، 

توان گفت این سهم اختصاص به کافرین نداردل بلکه مسلمانان را نیز شامل  می
نیز شکی وجود ندارد. در  القلوب بر مسلمانان منطقه شود و در صدق عنوان مؤلفه می

گوییم اگرچه قول تعدادی از فقهای متقدم بر  اهلل از زکات نیز می مورد سهم سبیل
اختصاص مصرف آن در راه جهاد است، لکن ادله پنجگانه این قول همگی مخدوش 
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توان در اعم  دهد این سهم را می است و از طرف دیگر روایاتی وجود دارد که نشان می
المال  بیت»راه مصالح عمومی مسلمین به مصرف رسانید. قاعده  از جهاد و در

نیز بر استفاده بودجه کشور در جهت حمایت از « المسلمین معد  للمصالح العامه
 نماید. کشورهای اسالمی منطقه داللت می

شوند که داللت بر مطل    قطع نظر از این دو دسته از ادله، ادله دیگری نیز یافت می
از نظامی یا مالی ـ دارند. چرا که از طرفی در روایات به مواردی بر حمایت ـ اعم 

شمارد. از طرف دیگر از آنجا که  خوریم که اهتمام به امور مسلمین را واجب می می
شمرد، لذا این  مؤمنان را از محترمات برمی های  عرف جان، مال، ناموس و سرزمین

گیرد. قاعده نفی سبیل نیز  قرار میموارد تحت شمول قاعده تعظیم شعائر و محترمات 
داند، زیرا عدم  به نحو دیگری حمایت از کشورهای اسالمی را در ح  ما ضروری می

گردد در حالی که طب  این  حمایت موجب تسلط و سیطره کافران بر مسلمین می
 قاعده، هرگونه از تسلط بر مسلمانان در اسالم نفی شده است.
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 مأخذ و منابع

 
 )با ترجمه ناصر مکارم شیرازی( قرآن کریم

، چاپ اول، قم: انتشارات الوسیلة إلى نیل الفضیله (.1408علی) حمزه طوسى، محمدبن ابن

 اهلل مرعشى نجفی. کتابخانه آیت

، چاپ دوم، درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(. 1377ایزدی، بیژن)

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه(. 1409حسن) محمدبنحر عاملی، 

 .السالم( )علیهمالبیت  ، قم: مؤسسه آلالسالم( )علیهمگروه پژوهش مؤسسه آل البیت 

 .، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیانالرسائل .(1410)اهلل خمینی، سیدروح

 قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم. ، چاپ اول:تحریر الوسیلهتا(.  خمینی، سید روح اهلل)بی

 جا. ، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجالتا(.  خویی، سید ابوالقاسم)بی

، پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیت اهلل موسوعة اإلمام الخوئی(. 1418خویى، سید ابوالقاسم)

 العظمى خویى، چاپ اول، قم: مؤسسه إحیاء آثار اإلمام الخوئی.

، چاپ اول، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(. 1388ی فیروزآبادی، سیدجالل)دهقان

 تهران: سمت.

، چاپ اول، تهران: کتاب الزکاه -المرتقى إلى الفقه األرقى(. 1418روحانی، سیدمحمد)

 مؤسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیه )دارالجلی(.

، چاپ چهارم،  الحالل و الحراممهذ ب األحكام فی بیان (. 1413سبزوارى، سیدعبداألعلى)

 قم: مؤسسه المنار.

، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد(. 1247سبزوارى، محمدباقر)
 .السالم( )علیهم

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: بازنگری و (. 1375القلم، محمود) سریع

 ات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.، چاپ اول، تهران: مرکز تحقیقپارادایم ائتالف

، عزیز اهلل عطاردی، چاپ اول، قم: مؤسسه نهج البالغه(. 1414حسین) سیدرضی، محمدبن

 البالغه. نهج

، چاپ القواعد الفقهیه األساسیه مبانی الفقه الفعال فی(. 1425اکبر) سیفی مازندرانی، علی

 مدرسین حوزه علمیه قم.اول، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه 
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، چاپ دوم، قم: دفتر الدروس الشرعیه فی فقه اإلمامیه(. 1417مکى) شهید اول، محمدبن

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، چاپ اول، قم: مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم(. 1413الدین) شهید ثانى، زین

 اسالمى، مؤسسه المعارف اإلسالمیة قم. گروه پژوهش مؤسسه معارف

، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به من الیحضره الفقیه(. 1413بن بابویه) على صدوق، محم دبن

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم.

، چاپ اول، تهران: االقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد(. 1375حسن) طوسى، محمدبن

 ستون. مع چهلانتشارات کتابخانه جا

، سیدمحمدتقی کشفی، چاپ سوم، المبسوط فی فقه اإلمامیه(. 1387حسن) طوسى، محمدبن

 تهران: المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه.

، چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى(. 1400حسن) طوسى، محمدبن

 العربی.

، علی خراسانی و دیگران، چاپ اول، قم: دفتر الخالفالف(.  -1407حسن) طوسى، محمدبن

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 ، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب اإلسالمیه.تهذیب األحكامب(.  -1407حسن) بن طوسى، محمد

، احمد قصیر عاملی، بیروت: داراحیاء قرآنالتبیان فی تفسیر التا(.  )بیحسن طوسى، محمدبن

 التراث العربی.

، مدارک األحكام فی شرح عبادات شرائع اإلسالم(. 1411على موسوى) عاملى، محمدبن

 .السالم( )علیهمالبیت  ، مؤسسه آلالسالم( )علیهمالبیت  چاپ اول، قم: گروه پژوهش مؤسسه آل

، ، چاپ اسی جمهوری اسالمی ایرانکلیات حقوق اس(. 1387عمید زنجانی، عباس علی)

 سوم، تهران: مجد.

 ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.فقه سیاسی(. 1421عمید زنجانی، عباس علی)

 .، قم: فیضیهسیری کامل در اصول فقه. (1377)فاضل لنکرانی، محمد

 ، چاپ اول، قم: چاپخانه مهر.القواعد الفقهیه(. 1416)فاضل لنکرانی، محمد

، عبدالحسین شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام(. 1408حسن) محق  حلی، جعفربن

 محمدعلى بقال، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، قم.

 ، چاپ اول، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.المقنعهالف(.  -1413محمد) مفید، محمدبن

، مهدی نجف، هل اإلسالماإلشراف فی عام ة فرائض أب(.  -1413مفید، محمد بن محمد)

 چاپ اول، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
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، مهدى مهریزی و محمدحسن درایتى، القواعد الفقهیه(. 1419موسوی بجنوردى، سیدحسن)

 چاپ اول، قم: نشر الهادی.

 ، چاپ سوم، تهران: مؤسسه عروج.قواعد فقهیه(. 1401موسوی بجنوردى، سیدمحمد)

، محمدعلی کاظمی خراسانی، چاپ اول، قم: جامعه فوائد األصول. (1376)نائینی، محمدحسین

 مدرسین حوزه علمیه قم.  

، عباس قوچانی و علی جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم(. 1404نجفى، محمدحسن)

 آخوندی، چاپ هفتم، بیروت: دارإحیاء التراث العربی.

، مهمات مسائل الحالل و الحرامعوائد األیام فی بیان قواعد األحكام و (. 1417نراقى)

 چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم.

البیت  ، گروه پژوهش مؤسسه آلأحكام الشریعه مستند الشیعة فی(. 1415نراقى، مولى احمد)
 .السالم( )علیهم، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت السالم( )علیهم



 

 

 

 

 ها و راهكارهای تمدن نوین اسالمی مؤلفه

 )مدظله العالی(و مقام معظم رهبری )ره(های امام خمینی در اندیشه 

 

 1ابراهیم یاقوتی 

 چكیده
باشد که ریشه در  کننده فرهنگ، تاریخ، سنن و باورهای دینی مسلمین می اسالمی درواقع بیانتمدن 

طور کلی این تمدن طی پانزده قرن با افت و خیزهایی مواجه بوده  تعالیم قرآنی و توحیدی دارد. به
ی گذاری یک نظام اسالمی جایگاه است که در شکوفایی مجدد آن، انقالب اسالمی ایران و بنیان

و مقام  )ره(ها و نظرهای ارزشمند امام خمینی ای داشته است. از طرفی دیدگاه کننده ارزشمند و تعیین
یک خالء تئوریک چند قرنه را در تمدن اسالمی پر کرده و شخصیت و  العالی( )مدظلهمعظم رهبری
ایشان دارای بخشیده است. این تمدن نوین اسالمی از دیدگاه « تمدن اسالمی»ای به  برجستگی تازه
گستری، آزادی،  هایی همچون بینش توحیدی، کرامت انسانی، علم و معرفت، عدالت مؤلفه و شاخص

استقامت و پایداری، استقالل سبک زندگی و عزت می باشدل همچنین راهکارهای دستیابی به آن 
نخبگان و  عبارتند از ایمان، پرهیز از سطحی نگری، بازگشت به اسالم، استفاده بهینه از ظرفیت

گرایی، تالش حاکمیت، خودباوری، داشتن نگاه قرا  دانشمندان، تحول در علوم انسانی، پرهیز از غرب
بینی کامل و تحول نگاه به علم،  ملی و فرامرزی بررسی گذشته تمدن اسالمی، داشتن جهان

عه را به جادة تواند جام های تمدن رقیب، داشتن فقه پویا .در حقیقت این موارد می شناسایی مؤلفه
ورزی در فائ  آمدن بر مشکالت سیاسی عصر جدید یاری و زمینة ایجاد تعالی تمدن  اندیشه و اندیشه

 نوین اسالمی شود. 

 های کلیدی واژه
 های تمدن اسالمی تمدن، ارکان تمدن، تمدن اسالمی، شاخصه 

 
  

                                                         
 آزاد دانشگاه مرکزي، تهران واحد ، انسانی علوم و ادبیات دانشكده اسالمی، حقوق مبانی و فقه گروه استاديار، . 1

 yaghouti2010@yahoo.com                                                                 ايران تهران، اسالمی،
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 مقدمه. 1

باورهای دینی مسلمین کننده فرهنگ، تاریخ، سنن و  تمدن اسالمی درواقع بیان
گردد. کمتر کسی است که از  جهت نقطه آغاز آن به ظهور اسالم برمی باشد و بدین می

های نخستین اطالع نداشته باشد. به  پیشینه درخشان تمدن و فرهنگ اسالمی در سده
تا  700هـ .ق)مصادف با  597تا  81گفته ویل دورانت اسالم طی پنج قرن از سال 

نیرو، نظم، بسط قلمرو حکومت، اخالق، رفتار، سطح زندگانی، وضع  م( از لحاظ1200
قوانین منصفانه انسانی، ادبیات، دانشوری، علم طب و فلسفه پیشاهنگ جهان بود. 

ای از تاریخ مورد هجوم صلیبیون، اقوام  ( این تمدن در مرحله32: 6ج ،1388)دورانت، 
جانبه  میالدی مورد هجوم همهها و پس از آن در اواخر قرن هجدهم  بدوی و مغول

ای از  نحوی که عده فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان غرب قرار گرفت. به
دانشمندان معتقدند که فرهنگ و تمدن امری تاریخی و مربوط به گذشته است و افول 

( به همین دلیل به این 4: 1379ناپذیر است )مفتخری،  ها اجتناب و انحطاط تمدن
زنند که این تمدن دیگر از سازندگی و بالندگی نازا گشته و اوج خود را  میتصور دامن 

سازی  رو بحث از تمدن در همان چند قرن اول ظهور اسالم نشان داده است، از این
ای از دانشمندان معتقدند  دانند. همچنین عده فایده می مجدد اسالم و اعتالی آن بی

جانبه فرهنگ و تمدن غربی سرانجام تمدن و  همهشمول بودن و تهاجم  دلیل جهان به
طور کلی  های متنوع در عرصه جهانی، در شکل غربی آن هضم خواهند شد. به فرهنگ

تمدن اسالمی طی پانزده قرن با افت و خیزهایی مواجه بوده است که در شکوفایی 
رزشمند گذاری یک نظام اسالمی جایگاهی بس ا و بنیان)ره( مجدد آن، قیام حضرت امام

 ای داشته است. کننده و تعیین
یک خالء تئوریک چندقرنه را در  العالی( )مدظلهو مقام معظم رهبری)ره( امام خمینی 

تمدن »ای به  بر آن شخصیت و برجستگی تازه  تمدن اسالمی پر کردند و عالوه
کلی نظام اسالمی، رسیدن به  بخشیدند و به تعبیر مقام معظم رهبری خط« اسالمی
ن اسالمی است. بنابراین باید مشخص شود که این تمدن نوین اسالمی دارای چه تمد
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نیازهایی است تا درجهت رفع این نیازها، اقدامات مفید و ثمربخشی صورت پذیرد از 
ای و فکری رهبران سیاسی  طرفی آنچه مهم است اینکه امروزه مطالعه مبانی اندیشه

ژه رهبرانی که اندیشه و تفکر آنان در مسیر وی باشد. به از اهمیت خاصی برخوردار می
رو این  الملل بوده است. از این ایجاد تحول و تغییر بنیادین در عرصه نظام و روابط بین

و  )ره(ای و با محوریت کالم و نظرات امام خمینی کوشد به شیوة کتابخانه پژوهش می
می و راهکارها و به شناخت، ضرورت  تمدن اسال العالی( )مدظلهمقام معظم رهبری 

ابزارهای الزم برای دستیابی به آن بپردازد. برای نیل به این هدفل ابتدا طرح کلی 
های مرتبط با آن ترسیم  مفاهیمی چون تمدن و ارکان آن، تمدن اسالمی و نظریه

های تمدن نوین اسالمی و اهم راههای  ها و شاخص گردیده و سپس به طرح مؤلفه
 ده است. رسیدن به آن اقدام گردی

 

 تمدن. 1-1 

به معنای مدنی و با تربیت اجتماعی مشت  شده است. « 2شهر»از کلمه  1واژة تمدن

« الحضارة»باشد و در زبان عربی معادل واژه  مصدری عربی از باب تفعل می« تمدن»
(. این کلمه در زبان 103: 2ق، ج 1408منظور،  به معنای اقامت در شهر است )ابن

و شهرنشین  ت مؤدب، نزاکت، نجیب، مبادی آداب، قابل احترامانگلیسی با کلما
بر  (  همچنین در فرهنگ فارسی معین عالوه89: 1، ج1371مترادف است )بختی، 
به معنای همکاری افراد یک جامعه در امور اجتماعی، « تمدن»تعاریف یاد شده، 

« هرنشینیش»اقتصادی، سیاسی و دینی آمده است. اگرچه قدر مشترک تعاریف فوق 
شود  ها اطالق می باشد، اما نباید تصور نمود که تمدن به آن شکل از زندگی انسان می

که در برابر چادرنشینی یا بیابانگردی قرار داردل بلکه در حقیقت انسان متمدن وارد 
 مرحله شهرنشینی شده است. 

                                                         
1   . civilization 

2 . civil 
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میالدی براساس  هجدهم قرن تمدن به معنای امروزی از مفهوم اصطالحی
 علوم اجتماعی شکل گرفته و دانشمندان مغرب زمین دیدگاه انسان  محور در

تمدن عبارت است « هرسکوتیس». از دیدگاه اند هایی متفاوت از آن ارائه کرده تعریف
ها، هنرها و فنون و آداب و سنن، تأسیسات و نهادهای اجتماعی  مجموعه دانش»از: 

های انسانی طی قرون و  های افراد و گروه که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیت
های یک جامعه یا چند جامعه که  اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در تمام قسمت

با یکدیگر  ارتباط دارند. مانند تمدن مصر، یونان، ایران و ... . باید دانست که هرکدام 
و تکنیکی خاص خود هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی  از آنها دارای ویژگی

تمدن را باالترین « هانتیگتون»(  همچنین 49: 1379االمینی،  )روح« بستگی دارند.
ترین سطح  هویت فرهنگی به شمار می آورد  بندی فرهنگی و گسترده گروه

 (.47: 1378)هانتیگتون، 
حالت اجتماعی انسان است. « تمدن»از منظر متفکرین اسالمی چون ابن خلدون،  

های حکومتی  پذیر شده، مناصب و پایگاه ای را که با تشکیل حاکمیت، نظم هوی جامع
تشکیل داده تا به حفظ نظم و نظارت بپردازد و از حالت زندگی فردی به زندگی 
شهری روی آورده و موجب تعالی فضایل و ملکات انسانی چون علم و هنر شده استل 

(. همچنین علی شریعتی در تعریف 71: 1، ج1375خلدون،  داند )ابن می« مدنیت»حائز 
ها و  تمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساخته»گوید:  می« تمدن»کلی از 
های انسانی  گوییم ساخته های معنوی و مادی جامعه انسانی. هنگامی که می اندوخته

مقصود آن چیزی است که در طبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را 
(، از سویی دیگر تعبیر داوری اردکانی از تمدن قابل 5: 1، ج 1386ریعتی، ش«)سازد می

تمدن، سیر و بسط یک نحوه تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و »تامل استل 
اقوام و در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم است و این ظهورات آن چنان به هم 

ای  نتوان کرد و کل این اجزاء هم اصل و ریشه اند که جزئی از جزء دیگر را جدا پیوسته
( یا به عبارت دیگر 272: 1379داوری اردکانی، «)ای داشته است. دارد و اصل و ریشه
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گرچه بین فرهنگ و تمدن ارتباط متقابل (. 93همان: «)ظهور فرهنگ، تمدن است.»
، هنر، دین که فرهنگ به جلوه های زندگی مانندباید  توجه داشت وجود دارد ولی 
های اخالقی اختصاص دارد و تمدن شامل سازمان کامل جامعه و  ادبیات و هدف

های اجتماعی و فنون کار و ابزار مادی است که انسان برای تسلط بر شرایط  نظام
 .آورد زندگی خویش پدید می

 . ارکان تمدن1-2

مستقر شد ویل دورانت معتقد است وقتی که شهرنشینی محق  گردید و نظم اجتماعی 
 گیرد که عبارتند از: چهار رکن اصلی تمدن شکل می

 عنوان رکن مهم حیات بشریل بینی و احتیاط امور اقتصادی به الف( پیش  
ب( سازمان سیاسی که در گسترش امنیت و نظم اجتماعی مهم بوده و باعث  

 شودل جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی می
های فرهنگی  عنوان مقوم جامعه تمدنی، اخالق  مبتنی بر ارزش ج( سنن اخالقی به 

 شودل   گیری، هدایت و استمرار حیات تمدنی منجر می جامعه که به شکل
ترین عنصر تمدن بشری و  عنوان عالی د( کوشش در راه بسط و معرفت هنر به 
 .(3: 1، ج1388گاه ذوق و نبوغ آدمی )ویل دورانت،  تجلی

به عقیده ویل دورانت این چهار رکن، ارکان اساسی تأسیس و تداوم تمدن 
توان عوامل ثابت دیگری را نیز برشمرد که در  بر این ارکان می باشند، اما عالوه می
. دینل 1ها نقش بسزایی دارند که برخی از آنها عبارتند از:  گیری و پویایی تمدن شکل
ترین رکن تمدن است که منجر به دوام آن  ترین و مهم توان گفت دین اساسی می
ضمن هدایت جامعه، به تمدن هویت   تواند با ابزارهای معنوی و فراملیتی، شود و می می

بخشیده، در تقویت سایر عناصر مذکور در باال )اخالق، سنن و معرفت هنری( مؤثر 
دن ازطری  ترین رکن موجودیت انسان است که انتقال مفاد تم .  زبانل اساسی2باشدل 

ترین محصول خرد بشری، ابراز تعالی تمدن  . علوم و فناوریل عالی3آن ممکن استل 
 (.21: 1386محمدی،  باشد )جان و عامل رشد و دوام اجتماعی می
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 . تمدن اسالمی1-3

ها و مبانی آن بر محور دین  شاخص  تمدن اسالمی، تمدنی است دینی و الهی که همه
ای از آثار و تولیدات  وند تمدن اسالمی را مجموعه آئینهشد. با اسالم و قرآن و سنت می

العرب و پیوستن مردمان دیگر ةداند که پس از ظهور دین مـبین اسالم در جزیر می

  تمدن  و پایگاه بالیدنش بغداد بود. این  شام  آن  ها، پدید آمد. نقطه شروع سرزمین
علت غلبه عنصر  این تمدن به .بود از عناصر تأسیسی، تملیکی و تقلیدی  ترکیبی

داد و با   دست  از  تـملیکی و تـقلیدی در پایان قرن پنجم هجری شکوفایی خود را
میان رفت. البته در بخش تأسیسی باید از   از  های آن هم حمله مغوالن، آخرین بازمانده

  و محرک  حقیقت بخش اصـلی نـیروزایی علومی یاد کرد که نوابغ بنیاد نهادند و در
نصر در (. همچنین سیدحسین  117ـ  118 :1380صدری، ) تمدن اسالمی بود  واقعی

دیدگاه اسالمی آن است که   از  حقیقی  توصیف تمدن اسالمی معتقد است، یک تمدن
طوری که او  انسان را متوجه خداوند و فطرت خویش سـازد، بـه  آن  های همه جنبه

زمین استقرار یافته است، برآورد.   در  آن  سبب بتواند نقش جـانشینی خـداوند را که به
از دیدگاه اسالم بستگی به این دارد که چقدر آن   عظمت و حتی اصالت یک تمدن

زنـدگی انـسانی، یعنی پرستش   هدف  به  تواند زمینة تـوجه مـردان و زنان را تمدن می
نه اینکه  راهم سازدلاو ف  مخلوقات  خداوند و رفتاری درخور جانشینی خداوند در میان

تواند امکانات حمل   می  تمدن  عظمت و اصالت آن را بر این اساس بسنجد که چقدر آن
هر تمدنی   ارزش  اسالمی  های هـوشمند بسازد، از دیدگاه و نقل فراهم کند یا دسـتگاه
 دیگری  چیز  بر  نهایی انسان در زمین مبتنی باشد نه باید براساس تحق  هدف

  تعریف  گونه طورکلی تمدن اسالمی را این بهتوان  بنابراین، می(. 163: 1386)عالمی،
تمدن اسالمی با اساس نگرش توحیدی، تمدنی است ایدئولوژیک با »:نمود

  انسان را  که  های معنوی و مادی جامعه اسالمی و اندوخته  ها ساخته  ای از مجموعه

 (.19: 1391زاده،  زی و  صنم)فو« دهد می معنوی و مادی سـوق  کمال  سوی به
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 های رایج درخصوص اصالت تمدن اسالمی . نظریه2

های کامال  متفاوت و گاه  درخصوص اصالت داشتن یا نداشتن تمدن اسالمی، دیدگاه
متضادی در میان محققان وجود دارد که به دو بخش کلی موافقان و مخالفان  تمدن 

 شود: اسالمی  تقسیم می
عمدتا  معتقدند که تمدن اسالمی هیچ اصالتی نداشته و گروهی از محققان 

های دو تمدن پیشین پدید آمده است و  بر، تمدن روم و ایران است و بر ویرانه میراث
عنوان دین توحیدی فقط در بعضی از مواضع تمدنی آنها که متناسب با عرف  اسالم به

ت همین گروه عرب یافته تغییراتی صورت داده اس ای، تکامل و جغرافیای منطقه

دانند  تمدن می العرب را بی ةنشین( جزیر )شهرنشین( و اعراب )کوچ رو و بادیه

ای از خاورشناسان غربی نیز با کلیات آرای  (. همچنین دسته8: 1372زیدان،  )جرجی
های  رغم تمام دستاوردهای تمدن اسالم در دوره گرایش نخست مواف  هستند، اما به

پردازند و غالبا  دستاوردها، اصول و  اریخی تمدن اسالمی میمختلف به طرد هویت ت
کنند. بنابراین این دو گروه، هویت  های حاکم بر تمدن اسالمی را نفی می ارزش

اند و در برخی موارد نیز همه آنچه معیار و  تاریخی تمدن اسالمی را کامال  رد نموده
دهند و گاه نیز اگر  نسبت می مالک برتری تمدن اسالمی است را به سایر اقوام و ملل

ناچار به پذیرش هویت تاریخی تمدن اسالمی گردند تنها آن را محصور در زمان  
دانند و برای آن جایگاهی قائل نیستند. در مقابل کسانی هستند که معتقدند  گذشته می

باشد و دستاوردهای تاریخی و خدمات  تمدن اسالمی دارای هویت تاریخی مستقل می
ای برای تمدن  باشند. عده ای دارد این گروه نیز دارای دو گرایش متفاوت می برجسته

اسالمی هویت تاریخی قائل هستند. اما معتقدند در عصر حاضر تمدن اسالمی از 
کنند و   کارآمدی الزم برخوردار نیست و آن را موضوعی تنها تاریخی قلمداد می

توان وقوع  آن افتخار کرد اما نمیشود به  عنوان یک سابقه تاریخی می گویند به می
 (.4: 1379مجدد آن را انتظار داشت. )مفتخری، 
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ای دیگر معتقدند که تمدن اسالمی از قرآن سرچشمه گرفته و مردم  از طرفی عده
چینند. اینان معتقدند فرهنگ و تمدن  زمین در عصر حاضر ثمرات آن را می مغرب

ه جذبه و معنویت آن نقصان وارد نشده اسالمی تأثیر معنوی خود را حفظ نموده و ب
نویسد:  خصوص می کوب در این (. عبدالحسین زرین54-57: 1386محمدی،  است )جان

تمدن اسالمی که الاقل از پایان فتوحات مسلمین تا ظهور مغول قلمرو اسالم از »
برتری سطح زندگی، سعه صدر و اجتناب نسبی از   لحاظ ایجاد نظم و انضباط اخالقی،

های دراز پیشاهنگ تمام دنیای متمدن و مربی  صب، توسعه و ترقی علم و ادب قرنتع
شک یک دوره درخشان از تمدن انسانی است و  فرهنگ عالم انسانیت قرار دارد،  بی

آنچه فرهنگ و تمدن جهان امروز به آن مدیون است اگر از دینی که به یونان دارد، 
ه فرهنگ اسالمی هنوز در دنیای حاضر تأثیر بیشتر نباشد کمتر نیست با این تفاوت ک

 (.21: 1396کوب،   )زرین« معنوی دارد و به جذبه و معنویت آن نقصان راه ندارد
 

 های تمدن نوین اسالمی ها و شاخصه . مؤلفه3
 . نگرش توحیدی3-1

ن  ال ل  ه  و إ ن  اإ ل ی ه  ال  ذ ین  إ ذ ا أ ص اب ت ه م  م ص یب ة  ق ال وا إ »بخش توحید با القای نگرش  عنصر وحدت

کند و همه اقـوام و مـلل مـختلف  جامعه اسالمی را هدایت می (.156)بقره/  1ر اج ع ون 

انسان در  .کند آورد و پیوندی عمی  میان آنها ایجاد مـی گرد می  وحدانیت  را زیر لوای
فطرت   با همنگرش اسالمی کارگزار یا خلیفه بر روی زمین و عبد اوست این دو وجه 

سازد. انسان در مقام عبد خداوند باید مطیع خواست و  بـنیادی انسان را می  طـبیعت  یا
باید فعال باشد.   زمین  و در مقام کارگزاری یا خالفت خداوند بر روی  مشیت او باشد

دلیل کـه نماینده و کارگزار خداوند در این جهان اسـت. انـسان پلی میان ملک   بـدین
واسطه و ابزاری است که مشیت خداوند از طری  آن در این جهان تحق   وت وو ملک

 (.56: 1384)نصر،  یابد و تبلور می

                                                         
 .گردیم بازمی او سوی به و خدائیمل آن  از ما» گویند: می رسد، می ایشان به مصیبتی گاه هر که آنها .1
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والیت به معنای یک نظام ارزشی است که همراه با محبت و عاطفه نسبت به آحاد 
(. 19/10/1365شود )بیانات،  مردم بوده و تنها، فرمانروایی و حکمرانی تلقی نمی

ها در  همه انسان به این دلیلنای حاکمیت و سرپرستی دیگران است البته مع والیت به
کس اوال   خلقت برابرند اصل این است که کسی بر دیگری ح  فرمانروایی ندارد و هیچ

و بالذات ح  تصرف در نفوس و اموال دیگران را ندارد، بلکه تصرف تنها ح  مالک 
ه باشد. براساس تمدن اسالم اصل با اشیاء یا کسی است که ازطرف مالک اجازه داشت
سوره شوری با صراحت ح  حاکمیت را  9والیت اهلل است همانگونه که خداوند در آیه 

« الولی  أم اتخذوا من دونه اولیاء فاهلل هو»فرمایند:  کند و می به خدا منحصر می
ح  را به بنابراین در تمدن برخواسته از اسالم والیت تنها از آن خداست و خداوند این 

فرمایند:  خصوص می برخی افراد شایسته واگذار کرده است. مقام معظم رهبری دراین
در اسالم سرپرستی جامعه متعل  به خدای متعال است، هیچ انسانی این ح  را ندارد »

های دیگر را برعهده بگیرد این ح  مخصوص خدای متعال است  که اداره امور انسان
ها، بلکه مالک امور همه ذرات  مصالح و مالک امور انسان که خال  و منشأ و عالم به

کند.  عالم وجود است. خدای متعال این والیت و حاکمیت را از مجاری خاص اعمال می
بنابراین، والیت در این مفهوم در « در این جامعه باید از هر نوع طاغوتی اجتناب کرد.

آن شخص حاکم هیچ  گیرد، سلطنت حکومتی است که در مقابل سلطنت قرار می
گیرد و خود را ملزم به پاسخگویی به  مالکی برای سنجیدن تصمیمات درنظر نمی

داند، در این حکومت هیچ نظارتی خارج از فرد یا گروه حاکم برای  سؤاالت نمی
تنها در برابر قانون  سنجش تصمیمات وجود ندارد. اما در تمدن اسالمی فرد حاکم نه

ت به نقد، نظارت، انتقاد و ... افراد مسلمین نیز پاسخگو الهی پاسخگوست بلکه نسب
های تمدن  خواهد بود. درواقع این استقرار والیت است که موجب تحق  دیگر مؤلفه

 شود. اسالمی ازجمله عدالت، عزت، آزادی و ... می
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 . کرامت انسانی3-2

های تمدن اسالمی، حفظ کرامت انسانی است و دلیل این  ترین مؤلفه یکی از اساسی
لقد »فرماید  مدعا سخن خداوند متعال در قرآن کریم است. آنجا که خداوند متعال می

(. این آیه بدین معناست که کرامت و شرافت و بزرگواری را 70)اسراء/« 1آدم  ک ر م نا ب ن ی

کرامت و عزت جزئی از سرشت انسان است. بنابراین کرامتل  در سرشت او قرار دادیم
ان  اهلل تعالی کریم  » اند:  فرموده )ص(نزاهت از پستی و فرومایگی است. همچنین پیامبر

همانا خدای متعال کریم است و کرامت را دوست دارد )محمدی « یحب الکرم
م به انسانیت انسان امام خمینی تأکید دارد که اسال (.514: 11، ج 1379شهری،  ری

گوید  گذارد. ایشان همچنین با اشاره به عدم تفاوت زن و مرد در کرامت می ارج می
طوری که مردها  زنها نیز مقام کرامت دارند و همه آنها صاحب اختیار هستند، همان

اختیار دارند. خداوند همه انسانها را بدون در نظر گرفتن جنسیت با کرامت و آزاد خل  
سازی نوین باید در  بنابراین، هرگونه تمدن (.467-468 :6ج  ،صحیفه نور) تکرده اس

عنوان اشرف مخلوقات و خلیفة اهلل در زمین باشد  چارچوب احترام به جایگاه انسان به
شود.  محوری، دنیاگرایی و نفی کرامت انسان منجر به تمدن اسالمی نمی وگرنه انسان

هیچ مکتبی به قدر اسالم، ارزش و »مایند: فر در این راست مقام معظم رهبری می
داند یکی از اصول اسالمی که همیشه در تعریف و معرفی  کرامت انسان را واال نمی

 (.25/9/1371)بیانات، « اسالم مطرح شده است اصل تکریم انسان است
 

 . عدالت گستری3-3

هر چیز در سر فرمایند: عدالت عبارت است از اینکه  در تعریف عدالت می )ع(امام علی
ها در  فرمایند عدل، رعایت کردن استحقاق جای خود قرار بگیرد. درجایی دیگر می

افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه که امکان وجود دارد، است 
فرمایند: من صاحب الناس بالذی یحب  می )ص((. رسول خدا429البالغه، حکمت  )نهج

                                                         
 .بخشیدیم کرامت را آدم فرزندان ما .1



  117 ...های ها و راهکارهای تمدن نوین اسالمی در اندیشه مؤلفه

 

 


  

 
ل 
سا

 
ل، 
 او
رة
ما
 ش
ل،
او

ان
ست
تاب

 
13
98

 

رکه با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنان با او رفتار ان یصاحبوه کان عدال : ه
(. بنابراین، همواره موضوع 3500: 7، ج 1379کنند عادل است )محمدی ری شهری، 
عنوان یکی از اهداف  هال به طرفی و برابری فرصت عدالت اجتماعی به مثابه انصاف، بی

معنای واقعی جمهوری اسالمی ، )ره(امام خمینیدعوت پیامبران الهی مطرح بوده است. 
کنند و تأکید دارند که عدالت واقعی این است که احتیاجات مردم  را عدالت معرفی می

در هر شرایطی زود رسیدگی شود، و هیچ فرقی افراد با یکدیگر نداشته باشند. همه 
 ترین فرد در مقابل قانون مساوی باشند که این افراد از باالترین شخص گرفته تا پایین

ها و  موجب برقراری و ایجاد محیطی امن و آرام برای بروز استعدادها، توانایی
ترین وظیفه حکومت،  شود. لذا از اصلی های فکری و عملی می ها در تمام حوزه خالقیت

 (.509 :3ج  ،صحیفه نور) باشد برقراری عدالت اسالمی با اجرای قانون الهی می
گستری، این امر مهم را یکی از  عدالتمقام معظم رهبری با اشاره به موضوع 

اگر کشوری در »فرمایند:  های پیشرفت در منط  اسالم معرفی نموده و می شاخصه
اما عدالت اجتماعی در   های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند، علم و فناوری و جلوه

ورها آن نباشد این به نظر ما و با منط  اسالم، پیشرفت نیست. امروز در بسیاری از کش
های گوناگون زندگی  علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، شیوه

تر و شکاف طبقاتی بیشتر شده است. این  پیشرفت کرده است، اما فاصله طبقاتی عمی 
)بیانات، « پیشرفت نیست، این پیشرفت سطحی و ظاهری و بادکنکی است

های تمدن  ترین مؤلفه همگستری یکی از م بنابراین شاخصه عدالت (. 21/07/1391
ترین سیستم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،  اسالمی است چون تمدن اسالمی که عالی

 را داراست روح حاکم به همه شئونش عدالت است.  اقتصادی، نظامی و امنیت
 

 . آزادی3-4

بنده دیگری نباش که خداوند تو را آزاد »فرمایند:  می)ع( گونه که حضرت علی همان
( از دیدگاه اسالم آزادی و دموکراسی براساس آن 31البالغه، نامه  )نهج« تآفریده اس
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کند، یعنی آزادی ح  ناشی از میل افراد و  چیزی است که تکامل انسان ایجاب می
که این واژه در  آن  حال  تمایالت آنها و دموکراسی در اسالم یعنی انسانیت رها شده،

(. آزادی یک 102-103: 1379مطهری، قاموس غرب یعنی حیوانیت رها شده است )
راه و روش برای رسیدن به مقصد است چون هدف انسان این نیست که آزاد باشد ولی 

خودی خود دارای  انسان باید آزاد باشد تا به کماالت خودش برسد. بنابراین آزادی به
قداست و ارزش نیست بلکه از آن جهت ارزشمند و متعالی است که درصورت نبودن 

انسان نیز همچون سایر موجودات از قدرت انتخاب برخوردار نبوده و در نتیجه آن 
تجلی و ظهور استعدادها در انسان معنا و مفهومی نخواهد داشت. استاد شهید مرتضی 

ترین کماالت و  فرمایند: با آزادی است که ممکن است انسان به عالی مطهری می
امام  (.347: 1396سقوط کند )مطهری، السافلین  مقامات برسد و ممکن است به اسفل

های الهی یاد کرده است. ایشان همواره  به عنوان یکی از نعمت آزادی را خمینی 
داند و یکی از علل انحطاط مسلمین را در بعضی  آزادی را مربوط به فطرت انسان می

اشاره رهبر انقالب با  .(119-120: 8ج  ،صحیفه نور) دانند از اعصارل نبودن آزادی می
به اینکه حقیقت آزادی وجود تقوا و تزکیه در انسان است ریشه آزادی در فرهنگ و 

ریشه آزادی در فرهنگ »اند:  تمدن اسالم را دارای روح توحیدی دانسته و فرموده
بینی توحیدی است. اصل توحید با اعماق معانی ظریف و دقیقی که دارد  اسالمی جهان

کند. یعنی هرکسی که معتقد به وحدانیت خداست و  آزاد بودن انسان را تضمین می
توحید را قبول دارد باید انسان را آزاد بگذارد. بنابراین، آزادی اسالمی متکی بر توحید 

  )بیانات،« که عبودیت غیرخدا باید نفی شود. است و روح توحید عبارت است از این
تنها آزادی  تقاد به خدا نه(. بنابراین اسالم دین حریت و آزادی بوده و اع19/10/1365

منشی در انسان  کند، بلکه باعث تقویت روح آزادیخواهی و حریت انسان را سلب نمی
   اعتقاد به خدا مساوی است با اینکه انسان مختار و آزاد باشد. گردد، اصال می
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 . توجه به علم و معرفت3-5

این اهمیت با شاخص دیگر تمدن اسالمی توجه بنیادین به علم و دانش است  
شود، درجامعه اسالمی یکی  نازل شده مبرهن می )ص(نخستین آیاتی که بر پیامبر اعظم

از معیارهای برتری علم و معرفت است. چون خداوند متعال در قرآن کریم در کنار 
ی ا أ ی  ه ا »تقوا، جهاد و ایمان صاحبان علم را رفعت درجه داده است و چنین فرموده: 

ان ش ز وا  ق یل  و إ ذ ا ۖ  ن وا إ ذ ا ق یل  ل ک م  ت ف س  ح وا ف ی ال م ج ال س  ف اف س ح وا ی ف س ح  الل  ه  ل ک م  ال  ذ ین  آم 

 «1خ ب یر  ت ع م ل ون  ب م ا و الل  ه  ۖ  ف ان ش ز وا ی ر ف ع  الل  ه  ال  ذ ین  آم ن وا م ن ک م  و ال  ذ ین  أ وت وا ال ع ل م  د ر ج ات  

شود که دین برترین جایگاه  ( با توجه به نگاه دین به علم مشخص می11آیهله )مجاد
را به علم و معرفت اختصاص داده است. به این ترتیب در تمدن نوین اسالمی تحصیل 

 آید. علم عبادت به شمار می
یک ملت، با اقتدار علمى است »فرمایند:  مقام معظم رهبری درباره اهمیت علم می 

سخن خود را به گوش همة افراد دنیا برساندل با اقتدار علمى است که تواند  که مى
تواند سیاست برتر و دست واال را در دنیاى سیاسى حائز شود. در حقیقت کشورى  مى

تواند توقع عزت، توقع استقالل و هویت و شخصیت،  که دستش از علم تهى است، نمی
بشر و جریان امور زندگى این  توقع امنیت و توقع رفاه داشته باشد. طبیعت زندگى

البالغه هست که خیلى جملة پرمغزى  اى در نهج علم، عزت می بخشد. جمله. است
. یعنى اقتدار، قدرت« سلطان»ل علم اقتدار است. «العلم سلطان»فرماید:  می. است
ل علم اقتدار است. هر کس «العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه»

تواند غلبه پیدا کندل هر کسى که  تواند تحکم کندل می این قدرت را به چنگ آورد، می

                                                         
 )و کنید باز جای دارید، فراخ یکدیگر( )بر را جای خود مجالس در که گفتند را شما هرگاه ایمان، اهل ای . 1

 و مقام و )مکان توسعه بر خدا تا مکنید( تزاحم و تنازع پیغمبر به تر نزدیک و باالتر مکان نشستن برای
 برخیزید، دیگری( خیر کار یا مجلس توسعه )برای خود جای از که تندگف هرگاه و بیفزاید شما منزلت(

 به کنید چه هر به خدا و گرداند، رفیع جهان( دو )در را شما دانشمندان و ایمان اهل مقام خدا تا برخیزید،

 .است آگاه همه
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ل بر او غلبه پیدا خواهد شدل دیگران بر او «صیل علیه»این اقتدار را به دست نیاورد، 
آنچه امروز (. 12/06/1386)بیانات، « کنند او تحکم میکنندل به  قهر و غلبه پیدا می

دانشمندان اسالمی باید در پی آن باشند روحیه دانش دوستی است دانشمندان و 
ترین  اندیشمندان جوامع اسالمی باید به اصالت علم توجه داشته باشند. این از مهم

نوشت و نام  میها در بالندگی تمدن اسالمی است. محققی که در گذشته کتاب  مقوله
نهاد. مرادش بالیدن و اوج تمدن اسالمی و عزت مسلمانان بود. علم  خود را بر آن نمی

و دانش همواره محبوب بشر بوده و در اسالم نیز از آن بسیار تمجید شده است. نکته 
دیگر اینکه دانشمندان مسلمان نباید از فراگیری علوم روز و تمدن جدید غرب دوری 

باید از دستاوردهای تمدن جدید بهره برده به آن صبغه اسالمی بخشند گزینند، بلکه 
ق: 1282در آن صورت است که نوسازی تمدن اسالمی حاصل خواهد شد )شهیدثانی، 

93- 129). 

 . دشمن ستیزی و استقالل طلبی3-6

های تمدن نوین اسالمی دشمن ستیزی و استقالل طلبی است،  یکی دیگر از شاخصه
هایی که همواره برای عموم مسلمین مطرح بوده و در طول تاریخ مورد  ایدهیکی از 

طلبی است  استقالل اهتمام اندیشمندان و روشنفکران بوده اصل استقالل خواهی و 
هاست باید در  اصل مبارزه با دخالت و نفوذ بیگانگان که یک سرمایه حیاتی برای ملت

یاسی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و ... های س تمام ابعاد مختلف زندگی مانند عرصه
تقویت گردد. و این مدل برای تحق  تمدن نوین اسالمی به قدری ضروری است که 
استمساک به این اصل برای تحق  تمدن نوین اسالمی امری غیرقابل انکار به نظر 

رسد. در قرآن کریم یکی از صفات برجسته پیامبران اولوالعزم صبر و استقامت و  می
ها در راه خدا دانسته شده است، حضرت امام خمینی و رهبر معظم  مل دشواریتح

های اسالمی سعی در احیای  انقالب، ازجمله رهبران دینی هستند که با تکیه بر آموزه
اند. حضرت امام  ریزی و اجرا نموده مقاومت در برابر اسکتبار و استبداد را درک، برنامه

م را در مقابل استبداد داخلی و خارجی که به فراموشی ادبیات پایداری اسال )ره(خمینی
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های استقامت، پایداری، مقاومت و ایستادگی بارها و  نمود. واژه سپرده شده بود، احیا 
بارها در لسان و ادبیات امام خمینی و مقام معظم رهبری بکار رفته است. مقام معظم 

راه را گم نکردن، فریب استقامت یعنی »فرمایند:  رهبری در تعریف استقامت می
های مادی را نخوردن، اسیر هوای نفس نشدن، دستورها و فرایض اخالقی و  جلوه

طلبی رونیاوردنل اینها،  طلبی و عشرت معنوی و آداب اسالم را رها نکردن و به لذت
 (. 19/10/91)بیانات، « اساس کار است

المی برافراشته بنابراین، ازطری  استقامت و مقاومت است که پرچم تمدن اس
معنای واقعی کلمه محق   خواهد شد و عدالت، کرامت انسانی، آزادی، عزت و غرور به

إ ن  ال ذین  »خواهد شد و این وعده الهی است. خدای متعال وعده قطعی کرده است که 

و الت حز نوا و أ بش روا ب الج ن ة  ال تی  قالوا ر ب ن ا الل ه  ث م  است قاموا ت ت ن ز ل  ع ل یه م  الم الئ ک ة  أ ل ا ت خافوا

بزرگان »فرمایند:  می )ره((. امام خمینی301)سوره مبارکه فصلت/ آیه « ک نت م توع دون 

ها  فداکاری  اسالم ما، در راه حفظ اسالم و احکام قرآن کریم کشته شدند، زندان رفتند،
کردند تا توانستند اسالم را تا به امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند. امروز وظیفه 
ماست که در برابر خطراتی که متوجه اسالم و مسلمین است برای تحمل هرگونه 

یمات آماده باشیم تا بتوانیم دست خائنین به اسالم را قطع کنیم و جلو اغرات و نامال
 .(128: 10صحیفه نور، ج «)مطامع آنها را بگیریم

 
 عزت. 3-7

از خصوصیاتی که اسالم برای یک جامعه پویا و سرافراز ترسیم نموده، عزت ملی 
و مؤمنان  )ص(دا و پیامبرکریم در آیه هشتم سوره منافقونل عزت را از آن خاست. قرآن 

 ال ع ز  ة  و ل ل  ه  ۖ  ی ق ول ون  ل ئ ن  ر ج ع ن ا إ ل ى ال م د ین ة  ل ی خ ر ج ن   ال أ ع ز   م ن ه ا ال أ ذ ل   »فرماید: داند و می می

                                                         
 بر فرشتگان کردند، استقامت سپس «است! یگانه خداوند ما پروردگار» گفتند: که کسانی یقین به . 1

 وعده شما به که بهشتی آن به شما بر باد بشارت و مباشید، غمگین و نترسید  :که شوند می نازل آنان

 !است شده داده



122      شاهد اندیشه 

 

 


  

 
ن 
ستا
 تاب
ل،
 او
ارة
شم
ل، 
 او
ال
س

13
98

 

المصطل   نبیدر جنگ منافقان « 1ی ع ل م ون  ل ا ال م ن اف ق ین  ک ن  ۖ  و ل  و ل ل م ؤ م ن ین  و ل ر س ول ه 

را از آن شهر اخراج کنند اما اراده  )ص(سوگند یاد کردند پس از بازگشت به مدینه پیامبر
و مؤمنان تعل  گرفت. فرهنگ عزت و  )ص(الهی بر عزت و پیروزی پیامبر

های غنی قرآنی است. در دوران قبل از انقالب  ناپذیری از جمله فرهنگ شکست
ها ذلیل  س عزت نکنند و همیشه در برابر ابرقدرتها احسا طاغوت باعث شده بود ملت
هویت انسانی و اسالمی را  )ره(های آنها باشند. اما امام خمینی باشند  و برده ی خواسته

های اصیل خود بازگردد صاحب  به جامعه برگرداند. هرگاه ملتی بیدار شود و به ریشه
ضوع، عزت را الزمه یک ای با اشاره به این مو اهلل خامنه شود. حضرت آیت عزت می

عزت ملی »فرمایند:  دانند و می را نقطه مقابل احساس حقارت می ملت دانسته و آن
عبارت است از اینکه در خود و از خود احساس حقارت نکند. نقطه مقابل احساس 

های خود، به  به سرمایه -عزت، احساس حقارت است. یک ملت وقتی به درون خود
کند احساس غرور  د به موجودی انسانی و فکری خود نگاه میتاریخ خود به مواریث خو

کند، احساس حقارت و ذلت نکند این یکی از چیزهایی است که برای یک ملت 
(. البته باید توجه داشت که عزت امری فطری 22/2/1388)بیانات، « ضروری است

ی صالح ها است و عزت حقیقی از آن خداست و از خداوند به پیامبر و سپس به انسان
رسیده است و عزت ملی ارزش مطل  ندارد، عزت ملی وقتی ارزش است که بتوان از 
این احساس در راه ترویج ح  استفاده کرده، بنابراین اصالت از آن ح ، اسالم و 

 اطاعت خداست.
 . سبک زندگی3-8

های مختلف، بخش اصلی  های کشور در عرصه مقام معظم رهبری با اشاره به پیشرفت
اصل »اند:  افزاری پیشرفت را معطوف به موضوع سبک زندگی نموده و فرموده و نرم

                                                         
 مسلمانان ثروت، و عز ت اربابان البته کردیم مراجعت مدینه به اگر گویند: می هم( با )پنهانی آنها . 1

 )و است ایمان اهل و رسول و خدا مخصوص عز ت آنکه حال و کنند، بیرون شهر از را فقیر ذلیل

 .نیستند آگه معنی این از منافقان ولیکن کافران( خاص  ذل ت
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است، رفتار اجتماعی است، اخالق عمومی است،   قضیه درست کردن سبک زندگی
م، باید تالش کنیم تمدن نوین ها پیش بروی فرهنگ زندگی است. باید در این بخش

خواهد آن را به  اش هستیم، دنبالش هستیم و انقالب اسالمی می اسالمی که ما مدعی
 .(24/7/91وجود آورد، بدون این بخش تحق  پیدا نخواهد کرد )بیانات ، 

  
 سازی نوین اسالمی های دستیابی تمدن . راهكارها و الزمه4

ست  مواردی را رعایت نمودکه اهم آن عبارتند برای رسیدن به تمدن اسالمی می بای
 از:

 ایمان .4-1

سیری در مجموعه نظرات متفکرین اسالمی درباره تمدن و فرهنگ اسالمی مبین این 
واقعیت و نقطه مشترک است که خدامحوری و وحی اسالمی و ایمان به خدا اساس و 

گیرد.  رادر برمیبنیان تمدن اسالمی است و این امر همه مظاهر تمدن و فرهنگ 
های بسیاری مواجه است اما موجودیت  ها و آسیب امروزه گرچه تمدن اسالمی با چالش

و واقعیت معنوی بسیار پرررنگی داردل معنویتی که اساس و بنیان ماندگاری این تمدن 
(. معنویتی که نه فقط استقالل و سرافرازی فرهنگی را حفظ و 6: 1386است. )عالمی، 
بلکه در جهت استقالل سیاسی و اقتصادی و توانمندی طرح تمدن  کند تقویت می

نوین برپایه تعالیم متعالی اسالم را ایجاد کرده و تراژدی استکبار و استضعاف را در 
در باره  )ره(( امام خمینی40: 1389دهد. )مظاهری،  جهت طبیعی معاصر خاتمه می

که پیشرفت آثار تمدن غرب و  اکنون»اهمیت ایمان و تقویت امور معنوی می فرمایند:
همچنین نفوذ تبلیغات کمونیستی بسیاری از مردم ایران و جوانان ما را به سوی فساد 

ای جز تقویت امور معنوی در مردم  کشانیده، برای جلوگیری از این خطر بزرگ، چاره
کنند به توسعه فساد دامن  ، روحانیت را ضعیف می«تجد د»نیست و کسانی که به نام 

این چیزهایی که در ممالک »(. همچنین می فرمایند:77: 1زنند )صحیفه نور، ج می
کنید تمدن است، وقتی که درست تأم ل کنید تمدن نیست، بلکه به  دیگر شما خیال می
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های مدرنی که درست کردند همه برای  تر استل برای اینکه تمام سالح توح ش نزدیک
است. تمدن صحیح در اسالم استل عام کردن بشر  کشتن همجنس خودشان و قتل

تعبیر مقام  (. بنابراین به309: 8صحیفه نور، ج«)چنانچه حریت صحیح در اسالم است
معظم رهبری، جامعه بدون آرمان، بدون مکتب و بدون ایمان ممکن است به ثروت 

شود یک  برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتی هم که به قدرت و ثروت برسد تازه می
و قدرتمند ـ و ارزش انسان گرسنه از حیوان سیر بیشتر است ـ اسالم این  حیوان سیر
خواهد، اسالم طرفدار انسان است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد و  را نمی

ی خدا باشدل جبهه عبودیت بر خاک بساید.انسان بودن، قدرتمند بودن  هم شاکر و بنده
خواهد انسان  خواهدل می زی است که اسالم میو بنده خدا و عبد خدا بودنل این آن چی

 (. 23/7/91سازی است. )بیانات،  بسازد، الگوی انسان

 بازگشت به اسالم .4-2

ترین راهبردهای اعتالی تمدن اسالمی بازگشت به اسالم است. چون  یکی از مهم
گیری تمدن  ترین شاخص شکل الهی بودن آن و اصلی بنیاد اصلی تمدن اسالمی، 

های یک تمدن انسانی  اسالمی، اسالم و منبع وحی بوده است که تمام الزمه درخشان
های آن گنجانده شده است و بستر ایجاد تمدن در متن آن فراهم  و سازنده در آموزه

می باشد، بنابراین، به این دلیل که تعالیم اسالم جوهره و رویکرد تمدنی دارد، به 
طورکلی تجربه تاریخی  شود. به تمدن میهمین علت، عمل به آنها منجر به ایجاد 

مسلمانان خود گواه این است که وقتی دین توجه خود را به جامعه معطوف کند و 
جامعه خود را پایبند عمل به تعالیم اسالمی بداند الزاما  به سوی یک جامعه برخوردار از 

نموده گذاری  (. تمدنی که اسالم پایه11: 1383تمدن حرکت خواهد کرد )الویری، 
باشد به همین دلیل مبنای تمدن  جانبه است ولی مبنای اصلی آن توحید می همه

ها از  وجو کرد و تجلی این عنصر در تمام حوزه اسالمی را باید در خود اسالم جست
خورد، بر همین اساس برای گسترش و  معماری تا ادبیات و پزشکی و ... به چشم می

باره  در این )ره(و اصول آن بازگشت. امام خمینی نوسازی تمدن اسالمی باید به اسالم
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گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است، هر کشوری  اسالم خود از پایه»فرمایند:  می
که به قوانین اسالم عمل نماید بدون شک از پیشرفته ترین کشورها خواهد بود. 

ی که ا وظیفه»نویسد:  خصوص می ( اقبال الهوری در این41: 4)صحیفه نور، ج 
آنکه رشتة  مسلمانان امروزه بر دوش دارند، بسیار سنگین است. مسلمانان امروز باید بی
)اقبال « ارتباط خود را با گذشته قطع نمایند، از نو در کل دستگاه مسلمانی بیندیشند

 (.12: 1390الهوری، 
هیچکدام از این چیزهایی که »فرمایند:  مقام معظم رهبری در این خصوص می 
طور خاص یا تحت یک  توانید پیدا کنید که یا به رست کردم و گفتم شما نمیمن فه

عنوان عام، در اسالم به آن پرداخته نشده باشد، انواع سلوک با افرادی که انسان با آنها 
ارتباط دارد انواع رفتارهای ما، انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود 

ورد سفر کردن هست، در مورد رفت و آمد هست، در مورد اینها در اسالم هستل در م
طور  سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر و مادر هست و... در همة چیزها یا به

خاص در منابع اسالمی ما موجود است یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد )بیانات، 
م و تعالیم آن رجوع سازی نوین اسالمی باید به اسال (. بنابراین برای تمدن23/7/91
 نمود.
 

 . پرهیز از سطحی نگری4-3

نگری و تحجر است. در  یکی دیگر از اقدامات احیای تمدن اسالمی پرهیز از سطحی
های رهبران مذهبی با مظاهر تمدن را  علت برخی مخالفت )ره(حقیقت امام خمینی

دانند  ترس از نفوذ اجانب در جوامع اسالمی و جلوگیری از ترویج فرهنگ ابتذال می
مخالفت روحانیون با بعضی از مظاهر تمدن در گذشته، تنها به »فرمایند:  ایشان می

گ اجنبی، جهت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر از گسترش فرهن
ها  آنان با اختراعات و پدیده  خصوص فرهنگ مبتذل غرب، موجب شده بود که به

 (. 277: 21صحیفه نور، ج«)آمیز کنند برخورد احتیاط
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نگری را از عوامل سکوالریسم پنهان دانسته و  مقام معظم رهبری تحجر و سطحی
حرف دینی است،  فرمودند: گاهی اوقات در ظاهر تبلیغات، تبلیغات دینی است، حرف،

شعار، شعار دینی استل اما در باطن سکوالریسم استل جدایی دین از زندگی است 
(. در جایی دیگر ایشان ضمن تعریف تحجر آن را یکی از موانع 24/7/91)بیانات، 

نگاه نو به مسائل نکردن، گذران تاریخ و تحول فکر »فرمایند:  پیشرفت دانسته و می
های زندگی را انکار کردن،  تن، تعالی و ترقی فکر و اندیشه و راهها را نادیده گرف انسان

این تحجر است. هر دانشی را که شما نگاه کنید تعالی و پیشرفت آن دانش، فریادی 
ایم آن  علیه تحجر است. اگر قرار بودن ایستایی پافشاردن بر هر آنچه که عادت کرده

ترین  کرد و تحجر یکی از بزرگ نمیرا ببینیم، چیز خوبی باشد، اصول ما هم پیشرفت 
 (. 14/07/1379آفات است )بیانات،

 

 گرایی . پرهیز از غرب4-4

بند و باری شکل گرفته  ، تمدن کنونی غرب بر پایه فساد و بی)ره(به باور امام خمینی
های مادی  است و مسلمانان نباید در فرهنگ غربی هضم شوند، هرچند ایشان پیشرفت

(. ایشان 85: 1388دانند)ضمیری،  نها را برای بشریت الزم میرا قبول دارند و آ
در صورتی که این اشکال در کار نیست که آنها ترق یات مادی زیادی »فرمایند:  می

بینیم، لکن اشکال سر این است که ما آدابمان را هم از  کردند، ما این را اشکالی نمی
م از آنها بگیریم. در صورتی که در خواهی خواهیم بگیریم، قوانینمان را هم می آنها می

اند. آنی که جلو هستند این است که آالتی  افتاده تمدن مقدم نیستند، بلکه بسیار عقب
زنند. اگر تمدن این است همه عالم باید از  کش، دنیا را به آتش می درست کردند آدم

باشد، تمدن بیزار باشد. آنکه ضامن این است که یک کشوری درست بکند که متمد ن 
اش ـ  اش ـ باشد، استقالل داشته باشد ـ به معنای حقیقی آزادیخواه ـ به معنای حقیقی

(. همچنین ایشان در جایی دیگر  درباره 82: 9صحیفه نور، ج«)آن مکتب انسانیت است
چگونه باید روابط میان ایران و غرب تنظیم شود؟ »گویند.:  رابطه با تمدن غرب می

رب نیستیم، ما خواهان استقالل هستیم و روابط خود را با ضدغرب هستید؟ خیر، ضدغ
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زده نباشد  خواهیم ملت ایران غرب نماییم. ما می ریزی می جهان غرب بر این اساس پی
)صحیفه نور، « های مل ی و مذهبی خویش به سوی ترق ی و تمدن گام برداریم و بر پایه

 (.160: 4ج
ها و  ک زندگی از سوی غرب به ملتهای زندگی و سیر سلو بنابراین، تحمیل روش

ها نه تنها کمکی به پیشرفت  های مختلف و الزام آنها به تقلید از این شیوه تمدن
هایی را نیز برای آنها به همراه داشته است به  ها نداشته استل بلکه ضرر و فاجعه ملت

اند  ردهها را بدست آو رغم اینکه برخی از کشورها در ظاهر برخی  پیشرفت نحوی که به
اما هویت ملی، معنویت و ... خود را از دست داده و نتیجه این تقلید علم بدون اخالق، 
مادیت بدون معنویت و این قدرت بدون عدالت بوده است.به همین دلیل مقام معظم 

ما برای ساختن این بخش )نرم افزاری( از تمدن نوین اسالمی، به »اند:  رهبری فرموده
های زندگی و  پرهیز کنیم، تقلید از آن کسانی که سعی دارند روششدت باید از تقلید 

ها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این  سبک و سلوک زندگی را به ملت
( و تا شناخت کامل، 23/07/1391زورگویی و تحمیل، تمدن غربی است )بیانات، 

د و ارکان و اصول صحیح و علمی از فلسفه حاکم و تمدن الهی و مادی انجام نشو
توان در مسیر عمل تمدن سازی گام برداشت. چون  تمدن اسالمی تدون نشود، نمی

سازی،  های موجود التقاطی، الهی، الحادی( از نظر فلسفه تاریخ، اندیشه نظام نظام
های  دکترین مدیریت اجتماعی و ... با هم کامال  متفاوت هستند. هر یک از این نظام

وت به انسان، خدا و طبیعت دارند تعریف انسانی و کرامت و شرافت موجود نگاهی متفا
انسانی در یک جامعه سکوالر و الحادی با تعریف آن در یک جامعه التقاطی یا الهی 
کامال  متفاوت و متمایز است. وقتی اینگونه باشد قطعا  نوع مدیریت اجتماعی جامعه 

 الحادی با دو جامعه دیگر متفاوت خواهد بود.
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 . بررسی گذشته تمدن اسالم5- 4

بحث تمدن امری پویا و مستمر است، شناخت وضعیت فعلی آن وابسته به آگاهی از 
ای برای گذر به آینده است  زمینه پیشینه تاریخی آن است چون شناخت گذشته  پیش

توان با بررسی گذشته هویت فرهنگی و تمدن اسالمی و آگاهی از  همین دلیل می به
ت دیرینه آن قدم در راه نوسازی فرهنگ و تمدن اسالمی نهاد.  امام شوکت و عظم

مسلمین آنها بودند که مجد آنها دنیا را گرفته »فرمایند:  در این ارتباط می )ره(خمینی
ها بود. رجال آنها  ها بود. معنویات آنها باالترین معنویت بود. تمدن آنها فوق تمدن

ان از همه ممالک بیشتر بود. سیطره ترین رجال بود. توسعه مملکتش برجسته
در صورتی که اروپاییان »(ل 375: 1)صحیفه نور، ج « حکومتشان بر دنیا غالب شده بود

و دانشمندان اروپا هم قایل به این مطلبند که تمدن اسالم مقد م بر سایر 
(. همچنین مقام معظم رهبری در این خصوص 217: 18صحیفه نور، ج «)هاست تمدن
های  د: کشورهای مسلمان در بیش از یک قرن تبعیت از فرهنگ و سیاستفرماین می

دولت مستکبر، به آفات مهلکی همچون وابستگی و ذلت سیاسی و فالکت و فقر 
ای افتخارآمیز در  اقتصادی و ... دچار شدند و این در حالی بود که امت اسالمی از سابقه

. به همین دلیل امروز، برای حرکت (09/02/1392ها برخوردار بود )بیانات،  همه عرصه
در راستای تحق  تمدن آگاهی از هویت تمدن اسالمی بیش از هر زمان و عصر 

های گذشته را مورد  دیگری ضرورت دارد تا ضمن الگوپذیری از گذشته، زمینه و آسیب
 بررسی قرار داد.

 

 تالش حاکمیت  .4-6

تمدن اسالمی، تالش حاکمیت یکی دیگر از عوامل مهم در گسترش و فراگیر شدن 
فرماید:  نسبت به حکومت می)ع( علیامام درباره دیدگاه  (ره)امام خمینی .اسالمی است

او تمام مقصدش خدا بود. اصلش این دنیا و این ریاست دنیا و اینها در نظر او چیزى »
ح نبود نبود، مگر اینکه بتواند یک عدلى را در یک دنیا برقرار کند و ال ا پیش آنها مطر

که یک ریاستى داشته باشم یا خالفتى داشته باشم، مگر اینکه بتوانند یک عدلى را 
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رهبر معظم انقالب،  .(195: 13 ، جنور)صحیفه  «اقامه کنند و یک حدى را جارى کنند
 گیری تمدن  دانند و فرایند شکل سازی اسالمی را مستلزم طی شدن مراحلی می تمدن

ایجاد دولت اسالمی، ایجاد   ایجاد نظام اسالمی،  ایجاد انقالب اسالمی، اسالمی را 
در حقیقت نظام اسالمی  اند. دانسته  کشور و جامعه اسالمی و ایجاد تمدن اسالمی

 19/09/79یعنی طرح مهندسی و شکل کلی اسالمی را در جایی پیاده کردن )بیانات، 
سالمی باید جهت گیری و رفتار ( و دولت اسالمی یعنی همه کارگزاران نظام ا

اجتماعی و فردی و رابطه شان با مردم را با معیارهای اسالمی تطبی  دهند. )بیانات، 
بنابراین حکومت و مدیریت یک کشور در تعیین خط مشی یک ملت و  (08/06/84

ترسیم راه ترقی و سعادت و پیشرفت علمی آن یا تنزل و انحطاط و توقف آن نقش 
 اساسی دارد.

 

 خودباوری . 4-7

های نوسازی تمدن اسالمی، عوامل روانی است و یکی از  یکی از مهمترین الزمه
عبارت  باشد. به ترین شروط الزم برای رسیدن به تمدن اسالمی خودباوری می اساسی

ماندگی ذاتی نیست و قابل  یافتگی و عقب ها باید درک کنند که توسعه دیگر مسلمان
إن  اهلل ال »فرمایند:  سوره رعد می 11ه خداوند متعال در آیه گونه ک تغییر است همان

درباره خودباوری در صدر اسالم  )ره(امام خمینی«. 1یغیر ما بقوم  حتی یغیروا ما بانفسهم

عربی که در آن وقت، در زمانی که وارد شد قرآن کریم، یک مردم »می فرمایند: 
متفر ق بودند، بین خودشان یک جنگ و جدالی بود و هیچ فکر امور سیاسی نبودند و 
همان بین خودشان، مثل یک طوایف وحشی بودند، در قبل از یک نیم قرن، در حدود 

ین امپراتوری را همین عده عرب کمی ابتداء  دور رسول اکرم سی سال، ا
آله در یک مدت  و علیه اهلل آله بودند و اینها را ساخت. پیامبر اکرم صلی و علیه اهلل صلی

کمی، دو تا امپراتوری، که آن وقت تقریبا  تمام زیر بیرق این امپراتوری بود ـ یکی 

                                                         
 .است خودشان در را آنچه آنان آنکه مگر دهد نمی تغییر را مل تی( )و قوم هیچ سرنوشت خداوند . 1
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هردو را فتح کردند و... همه جا را تسخیر  امپراتوری ایران بود و یکی هم روم بود ـ
کردند و تسخیرها تسخیری نبود که مثل ناپلئون باشد که بخواهد یک مملکتی را 
بگیرد، تسخیرهای اسالمی برای این بود که مردم را بسازد، مردم را موح د کند... 

تمدن ها را م خواستند مردم را رو به راه کنندل یعنی وحشی مسائل این بوده که می
 (.  450: 4)صحیفه نور، ج « کنند

از این روست که رهبری معظم انقالب درخصوص نقش خودباوری و اعتماد به 
ها را داشته باشد  اگر ملتی این بیماری»اند:  جانبه کشور فرموده نفس در پیشرفت همه

اعتماد   این ملت پیشرفتش ممکن نیست، اگر ملتی مردمش تنبل باشند، ناامید باشند،
به نفس نداشته باشند، با همدیگر پیوند نداشته باشند و ... چنین ملتی پیش نخواهد 

، بیاناتکند ) ای که در درون پایه بیفتد بنا را ویران می رفت اینها مثل موریانه
01/01/1386 .) 

 

 های تمدن رقیب و احیای نهضت آزاداندیشی . شناسایی مؤلفه8- 4

باشد  به  های تمدن رقیب می می شناسایی مؤلفههای تمدن اسال یکی دیگر از الزمه
ریزی تمدن اسالمی نیازمند رقابت تمدنی است. ضرورت این  عبارت دیگر  پایه

باشد. همانگونه که امام  شناخت،  استقبال از  نهضت آزاداندیشی و آزادمنشی می
مدن بارها تأکید فرمودند که اسالم هیچ ضدیتی و تقابلی با فرهنگ و ت  )س(خمینی

ندارد بلکه با فرهنگ و تمدن فسادآور و مبتنی بر مادیات و شهوات مخالف است. 
در اسالم، تمام آثار تجد د و تمدن مجاز است، مگر آنهایی که فساد »فرمایند: ایشان می

اخالق بیاورد، فساد عف ت بیاورد. اسالم آن چیزهایی را که مخالف با مصالح ملت بوده 
ل آنهایی که مواف  با مصالح ملت است، آنها را اثبات کرده است، آنها را نفی کرده

 (. 263: 5)صحیفه نور، ج « است
بنابراین، مسلمانان باید در رویارویی با دانش و دستاوردهای سایر ملل ضمن 
شناسایی کامل آنها با آزاداندیشی و بدون تعصب برخورد کنند و با روحیه تساهل و 

ساز فضای  استفاده کنند. زیرا  وجود این روحیه زمینههای ملل دیگر  تسامح از دانش
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شود. همچنین   ها می گفتگو، مباحثه، مجادله و مناظره علمی و تبادل افکار و اندیشه
همه جهات ـ از لحاظ   از  خواهیم کشورمان ما می»فرمایند: مقام معظم رهبری می

،  برسد  سی ـ بـه پیشرفت، از لحاظ سـیا فناوری  لحاظ اقـتصادی، از لحاظ  علمی، از
  و با  خواهیم کشور عادالنه مردم به رفاه دست پیدا کنندل اما در کنار پیشرفت، می

و به اصطالح   صاحبنظران  است بعضی از  . ... ممکن است  عدالت اداره بشودل این مهم
دست شودل اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی  : آقا نـمی بگویند  های اقتصادی تئوریسین

  عرت  قبول کنید و بپذیرید! اینجاست که ما  را  پیدا کنید، ناچار باید فاصله طبقاتی
غرب، آخرین حد   های اقتصادی کنیم که نسخه  خیال  نباید«.  نوآوری»کنیم  می

طی   دوره  ای داردل آن ای است، دوره دسـتاورد بـشری استل نه، این هم یک نسخه
را پیدا کنیدل   نو  ل بگردید آن فکر شود می  وارد  میدان  به  وییشود و فکر تازه و فکر ن می

 (. 01/01/1387)بیانات، « شاخص باید این باشد
 

 . داشتن نگاه فراملیتی و فرامذهبی4-9

یکی دیگر از لوازم تحق  تمدن نوین اسالمی داشتن نگاه فراملیتی و فرامذهبی است 
های  نات گوناگون جهان اسالم در رقابتچون اگر جوامع و کشورهای اسالمی و جریا

افتند.  گفتمانی عقب می های کالن تمدنی و برون درون گفتمانی گرفتار شوند از رقابت
اگر به اسالم و تفکر اسالمی، در ابعاد محلی و بومی نگریسته شود، طبیعی است که از 

نباید در  تمدن اسالمی در کشورهای مختلف خبری نخواهد بود. بنابراین، مسلمانان
های مذهبی و نژادی محدود بمانند باید فراتر بیندیشند و همه با  تعصبات و وابستگی

هم وحدت داشته باشند چون ظرفیت و گنجایش اسالم فوق نژاد و ملیت و مذهب 
های اسالمی را عامل  تفرقه میان ام ت )ره(امام خمینی(. 119و 161: 1386است )بینش،

ی قلمداد کرده، معتقدند: استعمارگران دو نوع تفرقه در انحطاط و سقوط تمدن اسالم
میان جوامع اسالمی پدید آوردند: یکی تفرقه مذهبی میان شیعه و سن ی و دیگری 

دیدند که »تفرقه مل ی میان قبایل و طوایف کرد و لر و عرب و فارس و ترک و بلوچل 
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یزهایی را که شود تحمیل کرد چ با این سیطره، با این وحدت دول اسالمی نمی
شود  شود ذخایر اینها، طالی سیاه اینها را، طالی زرد اینها را نمی خواهند، نمی می

« بیندازند تفرقه  اسالمی   ممالک بین   قبضه کرد. درصدد چاره برآمدند. چاره این بود که
 (.375: 1)صحیفه نور، 

روهی از ما با هیچ گ»اند:  همچنین مقام معظم رهبری در این خصوص فرموده 
(. بنابراین، 09/02/1392)بیانات، « ها به دلیل تمایز جغرافیایی دشمن نداریم انسان

ترین تهدیدات تمدن اسالمی در عصر حاضر اختالف فکنی و تبدیل  یکی از خطرناک
 ای و مذهبی و قومی و ملی است. های خونین فرقه وحدت اسالمی به معارضه

 
 ل نگاه به علمبینی کامل و تحو . داشتن جهان4-10

های تمدن اسالمی است. ویژگی   داشتن جهان بینی کامل و استوار یکی دیگر از الزمه
مکتب توحیدی، »فرمایند: می )ره(مکتب و جهان بینی اسالم، توحید است. امام خمینی

است. در مکتب توحید، مردم حقیقی تربیت و به  راهنمای مردم در خروج از ظلمت 
های  هایی غیر توحیدی، مکتب شوندل در صورتی که تمام مکتب  جانب نور هدایت می

های توحیدی که در رأس آنها مکتب اسالم است، در عین  در مکتب. مادی هستند
کند که  حال که به مادیات و با مادیات سر و کار دارند، مردم را طوری تربیت می

 ک شند  نویات میمادیات، حجاب آنها برای معنویات نباشد. مادیات را در خدمت مع
 (.288 :9ج ،نور هصحیف)

کنند و  مقام معظم رهبری شرط تحق  تمدن اسالمی را داشتن مکتب بیان می 
توان یک تمدن را به وجود آورد  بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمی»فرمایند: می

احتیاج با ایمان دارد. این تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد بود. 
دهد  رای پیشرفت هم خواهد بود و آن مکتب که توحید را مبنای کار خودش قرار میدا

کند، همه این خیراتی را که متوقف بر  ای که به دنبال توحید حرکت می آن جامعه
، (. همچنین ایشان23/7/90)بیانات، « سازی است به دست خواهد آورد تمدن
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  به  توجه  رفتی را ناممکن دانسته و باو تدوین مبانی مع  فکر  تولید  سازی بدون تمدن
های مورد  باید با یک کار پرحجم و کیفی، مدل دارند که می می  بیان  ضرورت  همین

افزاری که حوزه سبک زندگی است و هم در  نیاز در زندگی، هـم در سـاحت نرم
برای ایجاد »(.  در حقیقت23/7/1391 )بیانات،گردد   افزاری استخراج ساحت سخت

« ک تمدن اسالمی دو عنصر اساسی الزم است یکی تولید فکر یکی پرورش انسانی
 (.14/07/1379)بیانات،
 

 . داشتن فقه پویا4-11

یکی دیگر از راهکارهای احیای تمدن اسالمی با توجه به قابلیت و ظرفیت فقه اسالم 
جانب معتقد این » فرمایند: می )ره(های نو در فقه اسالم است. امام خمینی ابداع عرصه

دانم. اجتهاد به همان  به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى
سبک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسالم پویا نیست، زمان و مکان 

اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به  دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله
روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است  ظاهر همان مسأله در

حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقی  روابط اقتصادى و اجتماعى و 
سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعا  موضوع 

ه مسائل زمان خود طلبد. مجتهد باید ب جدیدى شده است که قهرا  حکم جدیدى مى
مقام معظم رهبری در این همچنین (. 289: 21ج  ،نورصحیفه )« احاطه داشته باشد

فقه ما اسلوب بسیار متقن و محکمی داردل آن اسلوب همان چیزی »فرمایند:  راستا می
گوییم. فقاهت، یک شیوه برای استنباط و درک احکام الهی  است که به آن فقاهت می

شود تمام نیازهای بشر را استخراج  این شیوه و در این قالبها، میبا  .و اسالمی است
کرد و در اختیار بشریت گمراه گذاشت. امروز ما خیلی احتیاج داریم که از این شیوه 

 .(01/12/1370)بیانات، « بهینه کنیم ةاستفاد
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 . تحول در علوم انسانی4-12

اسالمی توجه ویژه به علوم انسانی یکی از مهمترین راهکارهای بازسازی تمدن نوین 
است. بسیاری از فرهیختگان جهان اسالم تنها راه بازگشت به دوران طالیی تمدن 

طورکلی از علوم  دانند و به اسالمی را توجه به علوم تجربی و رشد در این علوم می
علوم انسانی »فرمایند:  خصوص می اند. مقام معظم رهبری در این انسانی غافل شده

ای جامعه جهت دهنده است، فکر ساز است، حرکت یک جامعه، مسیر یک جامعه، بر
کند. این خیلی مهم است بنابراین باید مسئوالن ما  مقصد یک جامعه را مشخص می
(. بنابراین رسیدن به اهداف 1388/ 08/06)بیانات، « اهمیت علوم انسانی را بفهمند

هان اسالم مستلزم توجه خاص به ریزی تمدن اسالمی و نهضت علمی ج بلند در پی
 علوم انسانی و مبانی آن است.

 

 استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان .4-13

های تجدید تمدن  استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان یکی دیگر از الزمه
تر نخبگان و نظام،  تعامل متقابل، دوجانبه و جدیاسالمی است. مقام معظم رهبری  

نیروی انسانی  نخبه و تقویت هویت  ةصحیح از گنجین ةمراقبت هوشمندانه و استفاد
/ 25/07)بیانات،  دنخوان می نخبگان کشور را ضروری ةملی و آرمانخواهی در مجموع

( در حقیقت براساس شواهد تاریخی هیچ تمدنی بدون حرکت نخبگان و اهل 1397
تمدن اسالمی مرهون تالش دانشمندان گونه که در عصر طالیی  علم رشد نکرد همان

برای کسب علوم و فنون بوده است. بنابراین، نخبگان جوامع اسالمی باید به اصالت 
ها در بالندگی تمدن اسالمی است. از  ترین مقوله علم توجه نمایند چون این از مهم

و نیروهایی که علم ابتکار و تجربه »همین روست که مقام معظم رهبری می فرمایند:
اخالص و شوق و نشاط و امید دارند، این سرمایه عظیمی است. اگر ما توانستیم از این 
سرمایه خوب استفاده کنیم، پیش خدای متعال سر بلند خواهیم بود، واال هیچ عذری 

 (.19/04/1368)بیانات،  «نزد او نخواهیم داشت
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 گیری  بحث و  نتیجه. 5
آید و تمدن اسالمی بر اساس نگرش  تمدن، حالت اجتماعی انسان به شمار می

های مادی و معنوی جامعه اسالمی،  ها و اندوخته ای از ساخته توحیدی خود و مجموعه
دهد. در تمدن نوین اسالمی  انسان را به سوی کمال مادی و معنوی سوق می

هایی حائز اهمیت و توجه بوده که همگی در راستای اعتالی این  ها و مؤلفه شاخصه
توان به  باشندل که از آن جمله می نیای حاضر و رشد و بالندگی آن دخیل میتمدن در د

کرامت انسانی، عدالت گستری، آزادی، توجه به علم و معرفت، استقالل طلبی  و ... 
های متفکرین در  تواند منکر تأثیر اندیشه اشاره نمود. با توجه به اینکه هیچ کس نمی
جوامع باشدل عقاید سیاسی اندیشمندان و  تحوالت سیاسی، اجتماعی و حتی اداره

العالی( درمورد  و مقام معظم رهبری )مدظله )ره(فقهایی بزرگی چون امام خمینی
راهکارهای دستیابی به تمدن نوین اسالمی همچون ایمان، خودباوری، تالش 

ورزی در فائ  آمدن بر  تواند جامعه را به جادة اندیشه و اندیشه حاکمیت و ... می
شود برای  ت سیاسی عصر جدید یاری و رهنمون سازد. بنابراین، پیشنهاد میمشکال

اندازها و مسیر پیشرفت جامعه بر روی این نظرات و راهکارهای  ها، چشم ارائه برنامه
 بیان شده، تمرکز گردد.
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 های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن بایسته

 با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار 
 

 2، سیدعبداله اصفهانی1شاهرخ ساالریان

 3محمد شفیق اسكی 
 

 چكیده 
سازی جایگاه دین در  یکی از عوامل مهم و بسیار تأثیرگذار در مهندسی فرهنگی کشور، روشن

مهندسی فرهنگی است. تعیین معنای دین و فرهنگ، قلمرو دین و فرهنگ و خاستگاه این دو از 
 و تحوالت با حاضر عصر درکند  که به کشف رابطه دین و فرهنگ کمک می استمهمترین مباحثی 

 احساس را یازن این بشری جوامع تمام در شناسان جامعه و اندیشمندان  گرفته صورت های پیشرفت
زندگی  .دارد مهندسی و ریزی برنامه به نیاز علوم سایر مانند اجتماعی و فردی فرهنگ که اند کرده

هدف  ترین تعلیمات قرآن است. یکی از اساسیو ترویج فرهنگ ایثار اجتماعی و توج ه به روح جامعه 
روایات با تأکید بر فرهنگ قرآن و  منظر از جامعه در فرهنگ مهندسی های از این پژوهش بایسته

ایثار است. در این پژوهش به روش توصیفی نگارش شده و اطالعات آن به روش کتابخانه گردآوری 
و یکی از نتایج این مقاله این است که برای داشتن جامعه قرآنی با فرهنگ ایثار باید  شده است

های مدون  و با اجرای برنامهریزی گردد  فرهنگ به صورت کامال  مهندسی شده توسط دولت برنامه
های قرآن و سنت در زمینه ایثار در تمامی زندگی و امور اجتماعی  موجب سرلوحه قرار گرفتن آموزه

 قرار گیرد.

 های کلیدی واژه 

 شناسی، ایثار، فرهنگ، قرآن، مهندسی فرهنگی  آسیب 

                                                         
 (مسئول )نویسنده فرهنگیان دانشگاه مربی و تطبیقی تفسیر دکتری دانشجوی . 1

shahrokh56salarian@gmail.com 
 

  حدیث و قرآن علوم دکتری و آمل قرآنی علوم دانشکده علمی هیات عضو و استادیار . 2
esfahaniquran@gmail.com 

 

 M.shafigh@cfu.ac.ir                           هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و  دکتری فقه و حقوقاستادیار و عضو .  3
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 مقدمه  .1

فکری است که قابلیت  مجموعه دستاوردهای نظری و ،ایثار و از خودگذشتگیفرهنگ 
ها و  اکتساب داشته و براساس موازین الهی و از طری  همسان کردن رفتارها و ارزش

شود و نیز به سبب  می با فرهنگ متعالیهنجارها در جامعه موجب انسجام یک جامعه 
 د.ساز نوع نگرش، بستری ازکمال و حرکت به سوی قرب الهی را برای افراد مهیا می

سازدل به تعبیر دیگر  را از جوامع دیگر متمایز می با فرهنگ متعالی این امر، جامعه
سازد که در آن افراد  هایی را مطرح و نهادینه می ارزش ازخودگذشتگیفرهنگ ایثار و 
های الهی  ها و اهداف الهی خود براساس ارزش منظور تحق   خواست یک جامعه به

 .شوند می مورد نیازهای  صحنهتمامی حاضر به جان فشانی و حضور در 
یکی از مشکالتی که تاکنون وجود داشته و از گذشته دور رنگ کهنگی به خودش 

های جهان  غییر در همه پدیدهنگرفته است مسأله تغییر به وضعیت مطلوب است. ت
جریان دارد و این تنها به طیف خاصی محدود نیست. تغییر پیش از پیدایش بشر وجود 

خواهد داشت. در غیر این صورت، در هر موقعیت و لحظه از  داشته و همیشه نیز وجود
زمان، انتقال به زمان و شرایط بعدی ممکن نخواهد بود. بشر همیشه درصدد ایجاد 
تغییرات مثبت، مهار تغییرات منفی و مبارزه با آثار آن بوده است و سعی نموده است 

یکی از آشکارترین و . امان بماندکه تغییرات را مدیریت نماید تا از آثار زیان بار آن در 
فرهنگ شکل گرفته است، زیرا الزمة هرگونه برنامة  شناختها در  این تالش

تر برای بشر، اصالح  آفرین برای رشد و ایجاد وضعی ت مناسب گرایانه و تحو ل اصالح
که  فرهنگ مطلوب است تشکیلفرهنگ موجود )یا مهندسی فرهنگ( و تالش برای 

 .د بر فرهنگ ایثار دارداین مقاله تأکی
ها در فرهنگ زاده  هویت و حیات انسان به فرهنگ گره خورده است. انسان

ها برای  طور که انسان میرند. همان و می یابند کنند و رشد می زندگی میشوند،  می
تنفس سالم در زیست محیط فیزیکی، باید محیطشان را سالم و شاداب نگاه دارند، آن 

زدایی کنند، از عناصر مزاحم بپاالیند، برای تأمین و افزایش اکسیژن  را پیوسته آفت
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تن، پیراستن و به تناسب موضوع، برای سالم نگاه داش .مورد نیاز در آن، تالش نمایند
پالودن فضای تنفس فرهنگی به مهندسی این فضا یا به عبارتی به مهندسی فرهنگی 

طور که  شود. همان نیاز دارندل چون گفتیم: فرهنگ نیز، نوعی محیط زیست قلمداد می
هر گونه کاستی و آلودگی و نقص در محیط زیست به مسموم شدن این فضا و 

انجامد  انوران میجها و  و تعادل زندگی طبیعی انساندرنتیجه به بر هم خوردن توازن 
انگیز ساختن محیط زیست ضروری  سازی، پیرایش و نشاط تصفیه، پاک بنابراینو 

است، فرهنگ و محیط فرهنگی نیز در صورت خارج شدن از توازن طبیعی و آسیب 
دیدن سالمت و صفای آن، موجب پریشانی و برهم خوردن تعادل اجتماعی، روحی، 

 گردد و لذا اگر آن را نپیراییم، نیاراییم و نشاط زندگی انسان می معنوی دراخالقی و 
انگیز و دلپذیر نکنیم، از لحاظ فرهنگی پژمرده خواهیم شد و به افسردگی و احیانا   

مرگ فرهنگی دچار خواهیم گشت. ضرورت و اهمیت مهندسی فرهنگی یا به عبارتی 
سازی شئون مختلف  و تکامل فرهنگی و فرهنگی ءاهمیت پیرایش و آرایش، ارتقا

سنگ بلکه فراتر از مسأله مرگ و زندگی  ای است که باید آن را هم جامعه، به اندازه
ای که به هر دلیل و چه بسا به خاطر هجوم  ها تلقی نمود. جامعه طبیعی برای انسان

ل ی و فرهنگ بیگانه، فرهنگش آلوده، مسموم و منحط شده یا از هویت دینی، م
اش فاصله گرفته باشد، درست همانند موجودی آبزی است که در آب آلوده یا  تاریخی

طور طبیعی، دیر یا زود، مرگ آن فرا  در مایع دیگری جز آب، شناور شده باشد و به
در قرآن مستقال  واژه فرهنگ بکار نرفته است در قرآن واژه فرهنگ به  خواهد رسید!

و  م آ أ ر س ل ن ا م ن ر س ول  إ آل ب ل س ان   ق و م ه ل ی ب ی  ن   »ه است عنوان زبان قوم به کار رفت

های آسمانی،  در این زمینه بعثت پیامبران الهی و نزول کتاب (.4/)ابراهیم « 1ل ه م  

سازی را در دستیابی انسان به این هدف ایفا کرده است.  نقش بسیار مهم  و سرنوشت
های متعد دی همچون منابع، مبانی و مبادی  ی دارای مؤل فهطبعا  از آنجا که هر فرهنگ

                                                         
 .بگویند سخن خودشان قوم زبان با مگر نفرستادیم، را ماپیامبران .1
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های خاص  خود است، الزمة اصالح فرهنگ و دستیابی به فرهنگ مطلوب،  و ویژگی
های آن فرهنگ، همراه با بکارگیری  ایجاد تغییرات مناسب در منابع، مبانی، ویژگی

 باشد. های مناسب می روش

 
 . پیشینه پژوهش2

گذشته و مخصوص از ابتدای انقالب اسالمی تالیفاتی در خصوص در طول سالیان 
فرهنگ و مسائل فرهنگی اسالمی ایرانی نگارش یافته است ولی بعد از تأکید مقام 

درخصوص تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور  1381معظم رهبری در سال 
ال بعد، منظور مقابله با تهاجم گسترده فرهنگی دشمنان و تأکیدهای فراوان در س به

طور  عنوان مسئول تدوین نقشه مهندسی کشور به شورای عالی انقالب فرهنگی به
پردازد و همزمان محققان و  به تدوین نقشه مذکور می 1386رسمی از سال 
دلیل نو بودن موضوع به این سمت گرایش پیدا نمودند و دست به قلم  پژوهشگران به
این زمینه از منظر دیدگاه خود به رشته تحریر ها و کتابهای متعددی را در  برده و مقاله

ها و کتابها برای نمونه ذکر  درآوردند که در ادامه همین مطلب برخی از این مقاله
 شود: می

 کتابها:
  ل1393. دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، 1
 لاندیشان آریاتهران، انتشارات نو ، جامعه آماده شهرام، علمداری،. 2
 لتهران، انتشارات رضویه ناتوی فرهنگی، شهرام، علمداری،. 3
 فرهنگ و چگونگی تـغییرات آن  چیستی، شیده صادقیل علیرضا یروزمند،. پ4

 مهندسی فرهنگی  مقاالت اولین همایش ملی  مجموعه فرهنگی(،  مهندسی  )پیش نیاز

 .و چندین کتاب دیگر
 ها: مقاله
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، فصلنامه بازتاب اندیشه 1381بحران مدیریت فرهنگی،  توسلی، غالمعباس، .1
 ل33شماره 

نیک آفرین، مهدیل جان احمدی، فاطمه، پیامدها و نتایج مهندسی فرهنگی   .2
، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، سال 1392، بهار )ع(امام صادق

 ل10چهارم، شماره 
موضوعات در مهندسی بندی  پیروزمند، علیرضال جمال مصطفی، الگوی طبقه .3

 ل1385فرهنگی کشور،آذر 
ناظمی اردکانی، مهدی، مبانی مهندسی و مدیریت فرهنگی سازمانها،   .4

 ، فصلنامه راهبرد توسعه1388زمستان 
 و چندین مقاله دیگر.

 
 . تعاریف و مفاهیم 3
 .تعریف لغوی و اصطالحی فرهنگ 3-1

به دو معنی است: اگر به  «فر»جزء ترکیب شده است )فر( و )هنگ(  دو فرهنگ از ةواژ
مستقل باشد به معنی نیروی معنوی ، شکوه ، عظمت، درخشندگی و  ةعنوان یک واژ

جالل است ولی اگر به عنوان یک پسوند باشد، در این صورت به معنی جلو، باال، و 
 .پیش و بیرون است

معنای به  thang) تنگ)ریشه اوستایی از (هنگ)در ترکیب کلمه فرهنگ،  «فر«
باشد. همچنین به معنی فرهنچ است، که همان  کشیدن و فرهیختن )ادب آموختن( می

  .(1418 :3ج  ،1362علم و دانش و ادب است )تبریزی 
برعلم و دانش، معرفت، ادب، تعلیم و تربیت، آثارعلمی و ادبی  واژه فرهنگ عالوه
معنی تعلیم و  فرهنگ در لغت به( 1837 :3،ج 1365عمید، ت )یک قوم یا ملت اس

 (.65تا:  )عاملی، بی تربیت است



144      شاهد اندیشه 

 

 


  

 
ن 
ستا
 تاب
ل،
 او
ارة
شم
ل، 
 او
ال
س

13
98

 

فرهنگ خاص انسان است و این نکته که تنها انسان دارای فرهنگ است، مورد 
های یک  فرهنگ مجموع روشها، آداب و رسوم، ارزش»تأیید همگان است. با این نگاه 

 تربیت،اجتماع معین که متضمن نظام اقتصادی اجتماعی، ساخت سیاسی، علم، دین، 
 (.766 :1369مشیری، « )تهنر و سرگرمی هاس

فرهنگ اساس و پایه اجتماع و سبب پیوند اعضای آن است، شخصیت جمعی و 
 (.121 :1369مشیری، ) ای به فرهنگ آن مستند است هویت اجتماعی هر جامعه

 مقام معظم رهبری در تعریف فرهنگ فرمودند: 
یک ملت تفکراتش ایمانش، فرهنگ یعنی خلقیات و ذاتیات یک جامعه و بومی 

بیانات در دیدار اعضای )کشور است  آرمانش، اینها تشکیل دهنده میانی فرهنگ یک

 (.23/3/1390، فرهنگ قالبشورای عالی ان
بنابراین فرهنگ روح و جان ملت و کشور است. اگر فرهنگ کشور متعالی باشد آن 
 کشور امید به پیشرفت دارد در غیر این صورت باید به اصطالح فرهنگ خود بپردازد. 

 

  های فرهنگ . ویژگی3-2

 توان برخی از آن را در زیر اشاره کرد: هایی است که می فرهنگ دارای ویژگی
 . انسانی بودن، فرهنگ حاصل توانایی خاص ذهنی و دستی بشر استل 1
 . اجتماع بودن، فرهنگ عصاره زندگانی اجتماعی استل 2
 . تأثیر و تأثر فرهنگ جامعه و افراد انسانی در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارندل 3
نسل دیگر . قابلیت انتقال به عنوان یک میراث فرهنگی یا اجتماعی از نسلی به 4

 قابل انتقال استل
 . فرهنگ اکتسابی استل 5

 . دو بعدي فرهنگ يعنی هم جنبه مادي و هم جنبه معنوي متمايز دارد.6
 

  



  145 ...فرهنگ در جامعه از منظر قرآن یمهندس های یستهبا 

 

 


  

 
ل 
سا

 
ل، 
 او
رة
ما
 ش
ل،
او

ان
ست
تاب

 
13
98

 

 . تعریف مهندسی 3-3
مهندس معرب همان اندازه در فارسی است و به معنای اندازه گیرنده، تقدیر کننده، 

که معرب « هندسه»درواقع از همان باشد. این واژه  ... می محاسب، شماره دار و
اند: معرب اندازه،  گرفته شده است. هندسه را چنین تعریف کرده ،باشد می« اندازه»

االصطالح هو علم یبحث فیه عن احوال المقادیر من حیث التقدیر و  ... و فی القیاس،
واژه جدیدی نیست که متناسب با « مهندس»صاحب هذا العلم یسم ی مهندسا . 

بلکه در ادبیات کهن پارسی بارها بکار رفته  ، های دانشگاهی وضع شده باشد رشته
 (.5: 1393) فخر زارع،  است

 

 شناسی مهندسی فرهنگی مفهوم. 3-4

ای  های اساسی آن نیازمند مجال گسترده تعریف مهندسی فرهنگی و شناسایی ویژگی
 ،یک واژة مرکب استتوان گفت: از آنجا که مهندسی فرهنگی  است. اما به اختصار می
های ترکیبی باید ابتدا هر واژه جداگانه مورد شناسایی قرار گیرد  بنابراین مانند سایر واژه

. (121-150: 1392ابراهیمیان، ) تا از ترکیب دو واژه یک مفهوم روشن به دست آید
دهد و با انحراف  هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میاساسا  فرهنگ هر جامعه 

 .تهی است فرهنگ، هر چند جامعه در دیگر ابعاد قدرتمند باشد، پوچ و میان
 . مفهوم ایثار4-5

و به معنای بذل و گذشت کردن ازح  ت اس «افعال»و باب  «ا ث ر »ة ریش واژه ایثار: از
 ،1381انوری، ت )نفع دیگری یا دیگران را به خود ترجیح دادن اس خود برای دیگران،

ثار، خیرخواهی نهفته استل به همین دلیل مقابل خودخواهی است. در ای(. 675 :1ج 
 رفتاری که ازست. ای از میل به ح  ا میل به فایده رسانی و خدمت به دیگران، جلوه

خیزد، به قصد تقر ب و در جهت کمک و خدمت به دیگران، همراه با  این محر ک برمی
(. 178: 1،ج 1374سی، فارت. )از دست دادن نعمت، فرصت، عمر و امثال آن اس

های متعالی  همچنین ایثار، از خود گذشتگی و مقدم داشتن دیگران بر خود، از ارزش
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حقیقت ایثار یعنی برتری بخشیدن  ،بنابراین .(543: 5،ج 1352اسالمی است )دهخدا، 
 (.32 :1360 ،مصطفویت. )و مقدم داشتن آن چیزی که فضیلت دارد، اس

 قرآن در دو معنای متضاد بكار رفته است:ایثار و مشتقات آن، در 

های اخالقی استل مانند این آیه  ترین ارزش مقدم داشتن مثبت که از بزرگ (الف 
و  یؤ ث ر ون  ع لی أ ن ف س ه م  و  ل و  کان  ب ه م  خ صاص ة ل و ]دیگران را[ بر خویشتن »شریفه: 
این کاربرد، همان معنای  (.9ر/)حش« دارند، هرچند خودشان نیازمند باشند مقدم می

اصطالحی ایثار است که عبارت است از: بخشش مال به کسی، با وجود احتیاج شخص 
(. این معنال بیشتر در مقدم داشتن دیگران در امور 122 :2تا:  بخشنده به آن )نراقی، بی

کندل اما ایثار انواع دیگری نیز دارد که  مالی یا مقدم داشتن خواسته دیگران صدق می
که در مصباح الشریعه، ایثار  مثبت چنین تعریف شده است:  بیان خواهد شد. چنان

« أصل  اإل یثار  ت قدیم  الشیء  ب ح قه ل ایثارل در اصل، مقدم داشتن چیزی است به جا»
(. نکته توجه اینکهل از نگاه اسالم، مطل   مقدم داشتن 164: 1400)جعفر بن محمد، 

گرددل زیرا ترجیح بدون  ها، ارزش تلقی نمی ازها و خواستهدیگران بر خود در تأمین نی

 .ارزش نیست ـکه در آداب ایثار خواهد آمد  چنان ـبه جا  مرجح و تقدیم نا

 /)اعلی «1ب ل  ت ؤ ث ر ون  ال ح یاة  الدن یا و  ال آخ ر ة  خ یر  و  أ ب قی»د: مقدم داشتن منفیل مانن (ب

  .(16 ـ 17

 . مهندسی فرهنگ در جامعه 4

برای اینکه بتوانیم فرهنگ یک جامعه را مهندسی کنیم نیاز است که عوامل زیر به 
 دقت مورد بررسی قرار داد.

 یک ملت )جامعه(منشاء . 4-1

در جوامع بشری اصل انسان است یا اجتماع و توضیح دهید براساس اصالة االجتماع، فرهنگ 
کاروان انسانی ت  اصالة االنسان، فرهنگ منشأ انسانیت است.منشا یک ملت است و براساس 

                                                         
 .است پایدارتر و بهتر آخرت، که حالی در دهید، می ترجیح را دنیا زندگانی بلکه . 1
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همواره از اجتماع عبور کرده، زندگی نوع انسان در آن سپری شده، است، نوعی رابطة 
همزیستی، همة مردم را به هم مربوط ساخته است. به تجربة تاریخ هیچ مل ت، گروه یا 

تماس با بخشی از جامعه و دنیا، مستلزم تواند جدا یا مستقل باقی بماند، چراکه  فرهنگی نمی
 (.27: 1379، ، ریچاردو دیگرانهای دیگر است )پورتر تمام قسمت

مهمترین عامل پیدایش و تداوم اجتماع بشری را در وحدت فراماد ی دانسته که  قرآن
نوردد، همه را نیز  ... را درمی مرزهای جغرافیایی، زمانی، خویشاوندی، نژادی و

( و باعث الفت بین 196: 1372دهد )بزرگر کلمیشی،  خویش قرار میالش عاع  تحت

(. در 103عمران/  ...: )آل1ف أ ل ف  ب ی ن  ق ل وب ک م  ف أ ص ب ح ت م ب ن ع م ت ه  إ خ و ان ا ... گرددل اعضا می

ترین معیار ات حاد و همبستگی جوامع انسانی است که  قرآن، ایمان و عقیده مهم نگاه
تر باشد،  دهد. هرچه روح توحیدی در انسان قوی الش عاع قرار می را تحت دیگر عوامل

انسجام اجتماعی بیشر خواهد بود، نادیده گرفتن ب عد معنوی انسان به معنی نفی 
های مختلفی  حقیقت وجود انسان و جامعة انسانی است. گذشته از ب عد معنوی، گرایش

ای طرفدار منشاء درونی  تصو ر کرد. عد ه توان بر منشاء جامعه و زندگی اجتماعی را می
ا ند و معتقدند که زندگی اجتماعی، ریشه در درون و سرشت افراد بشر داردل  و طبیعی

داند که طبیعت او،  مثال  ارسطو انسان را به حکم طبیعت خود، حیوانی اجتماعی می
واجه نصیر نیز (. فارابی و خ5: 1371کند )ارسطو،  تمایل به زندگی را در او ایجاد می

دانند و سرشت آدمی را سرشتی اجتماعی قلمداد  می« بالط بع م د نی »انسان را موجود 
( که بالط بع محتاج اجتماع 249ـ250: 1360و طوسی،  114 :م1996کنند )فارابی،  می

شود که اجتماعی  است. شهید مطه ری نیز معتقد است از برخی آیات چنین استنباط می
ها  ریزی شده است. اختالف و وجه افتراق انسان ر متن آفرینش او پیبودن انسان، د

برای نیازمندی آنان به یکدیگر قرار داده تا زمینة زندگی به هم پیوستة اجتماعی که 
ی ا أ ی ه ا »(. این آیات عبارتند از: 21ـ24: 1384امری طبیعی است، فراهم آید )مطه ری، 

                                                         
 شدید... برادر او، نعمت  برکت  به و کرد، ایجاد الفت شما، دلهاى میان او و . 1
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، (13)حجرات /« 1ن ذ ک ر  و أ نث ى و ج ع ل ن اک م  ش ع وب ا و ق ب ائ ل  ل ت ع ار ف وا...الن اس  إ ن ا خ ل ق ن اک م م 

در نتیجه، در (. 54)فرقان/« 2و ه و  ال ذ ی خ ل    م ن  ال م اء  ب ش ر ا ف ج ع ل ه  ن س ب ا و ص ه ر ا...»

را  قرآن ساحت ماد ی، نخستین عامل پیدایش و استقرار زندگی اجتماعی از منظر
توان در یک جنس بودن دو انسان او لی ه و احساس نیاز مشترک آنها به هم بازیافت  می

عنوان یک غریزة حیوانی و در کنار آن، عواطف خانوادگی و اجتماعی، با تول د  که به
های سببی و ن س بی به یکدیگر، عوامل طبیعی جامعة انسانی  فرزندان و ایجاد ارتباط

 (.21ـ24: 1384طه ری، شوند )م تلق ی می
ها و تشکیل جامعة انسانی در خانواده شکل  های ارتباط انسان بنابراین، نخستین حلقه

 م و د ة  و م ن  آی ات ه  أ ن  خ ل    ل ک م م ن  أ نف س ک م  أ ز و اج ا ل ت س ک ن وا إ ل ی ه ا و ج ع ل  ب ی ن ک م»گیرد:  می

در عین حال، این روابط موجب نوعی پیوستگی، پیدایش  (.21)الر وم/ « 3ر ح م ة ... و 

قبایل مختلف و شعوب گوناگون است و پس از آن، زندگی اجتماعی از حد  قبایل فراتر 
شود. این دو عنصر باعث  ها و اختالف در آنها منجر می ها، رنگ رفته، به مرحلة مل ی ت

 «ت ل اف  أ ل س ن ت ک م  و أ ل و ان ک م و اخ »شود:  ها می نوعی وحدت میان اعضاء هر یک از گروه
به معنای « جمع»اسم فاعل مؤن ث از مصدر « جامعه»از نظر لغوی، واژة  (.22)الر وم/ 

  (.142: ق1408منظور،  باشد )ابن کننده می کننده و جمع گردآورنده، فراهم

 ارتباط جامعه با فرهنگ. 4-2

داشتن فرهنگ باعث تفاوت انسان با سایر موجودات شده است. فرهنگ باورها و 
ها هنجارهای یک جامعه است، فرهنگ چکیده عصاره زندگی انسان است.  اندیشه

                                                         
 را یکدیگر تا دادیم قرار ها قبیله و ها تیره را شما و آفریدیم زن و مرد یک از را شما ما مردم! اى . 1

 بشناسید...
 داد... قرار سبب و نسب را او سپس آفریدل را انسانى آب، از که است کسى او . 2
 در و یابید آرامش آنان کنار در تا آفرید شما براى خودتان جنس از همسرانى اینکه او هاى نشانه از و . 3

 داد... قرار رحمت و مود ت میانتان
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ها و هنجارهای یک  ها و آیین فرهنگ شیوه یک زندگی است، فرهنگ سارنده رسوم
 (.34: 1386)گیدنز، جامعه است 

 1ها برای عمل است. کلیفورد گیرتز دار و فهم  مشترک انسان فرهنگ، الگوهای معنی

 2( که بخش مهمی از افکارش در باب فرهنگ، تحت تأثیر ماکس وبر2006-1906)

داند که اعضاء یا گروه  ای از معانی می ( بوده است، فرهنگ را مجموعه1920-1864)
برخالف  (.50: 1389)نژادسلیم، برند  اند و بکار می در تعامل با یکدیگر آن را پذیرفته

تعریف نخست، فرهنگ فاقد معنای ارزشی و برخاسته از روابط متقابل عامالن 
 بخشد.  اجتماعی است. فرهنگ ابزاری است که رفتار را معنا می

تواند باعث بقاء یا سقوط آن  درواقع، فرهنگ جامعه که سازندة تاریخ آن است، می

بسیاری فرجام نیک و بد جوامع پیشین را در نوع نیز در آیات  قرآن جامعه شود.
فرهنگ حاکم بر آنها که برگرفته شده از ح سن یا سوء اختیار آنهاست و به واسطة 

ظ ه ر  ال ف س اد  ف ی ال ب ر  و ال ب ح ر  ب م ا » سازد، دانسته است: آنچه که انسان به دست خود می

 (.41/ )الر وم« 3ک س ب ت  أ ی د ی الن اس ...

 . مهندسی فرهنگ در حكومت5
 . جایگاه حكومت در مهندسی فرهنگ5-1

حاکمیت و نظم سیاسی نه تنها الزم که امری ضروری است. وی  )ع(ازدیدگاه امام علی
ملتی باید زمامدارداشته باشد، خواه خوب باشد  فرمایند: هر در باب ضرورت حکومت می

شود. به عبارتی  ضرورت پذیرفته میاز باب تنها حکومت بد  (95: 40)خطبه یا بد
درمقایسه با ناامنی، هرج و مرج، قتل وغارت که به واسطه عدم وجود نظم سیاسی 

دراین خصوص  )ع(نظم سیاسی بد، قابل توجیه خواهد بود. امام علی لشوند پدیدارمی

                                                         
1  .  Clifford Geertz 

2  .  Max Veber 

 است... شده آشکار اند، داده انجام مردم که کارهایى دلیل به دریا و خشکى در فساد .3
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رد ب دهد و کافر بهره خود می من کار خود را انجام میؤزمامداری ناپاکان م گوید: در می
شود، با دشمن  هایی مالیات جمع می رسد. به وسیله چنین حکومت و مرگ هرکس می

شود و سرانجام، نیکوکار  گردد، راهها امن و ح  ضعیف از نیرومند گرفته می مبارزه می

طور طبیعی چنین نظمی  هاما ب ل(95: 40کند )خطبه هم ظلم نمی ستمگر و در رفاه است
گذارد و به معنای سکوت، عدم  اسالم به نمایش می فاصله بعیدی را با نظم سیاسی

 ت.مخالفت یا اطاعت مطل  از هر نظام سیاسی نیس
هدف اصلی از حکومت در نظام سیاسی اسالم، اجرای قوانین وحدود الهی، اقامه قسط 

مین و تضمین سعادت دنیوی و اخروی انسان أطور کلی ت وعدل، اصالح امور مردم و به
خدایا تو  فرمایند: بار درمورد ریاست و مسئولیت جامعه اسالمی می )ع(است. امام علی

دانی که مبارزه من بر سر بدست آوردن ریاست یا به چنگ آوردن مختصری مال  می
 ،بلکه هدف من این بوده که مقررات دینت را توسعه دهم لارزش دنیا نبوده است بی

انینی که بدون اجرا مانده است، جامعه را اصالح کنم تا مظلومان به آسایش برسند و قو
  (.304: 130خطبه، نهج البالغهبه جریان بیفتد )

 خصوصیات حاکم اسالمی .5-2

های مهلک جوامع انسانی است.  بینی، زورمداری و جورپیشگی از بیماری تکبر، خویشتن
زمانی صورت نهفته این بیماری را با خود دارند و  شناختی به ها به لحاظ روان اکثر انسان

چه با سازو کارهایی مهار  چنان که قدرتی بدست آورند، این ژن نهفته فعال شده و
آورند وجامعه را به ورطه هولناکی هدایت  ناپذیری به بارمی های جبران نشود، خسارت

کنند. نخستین آفریده ای که به بیماری انأنیت دچارشد، ابلیس بود. کبر و غرور او  می
چون »سجده بر آدم استنکاف ورزد.  از الهی سر باز زند وباعث گردید از فرمان 

فرشتگان را فرمودیم بر آدم سجده و خضوع کنید، همه به سجده افتادند، به جزابلیس 
با شناخت  )ع((. امام علی34 /)سوره بقره« که سرباز زد و تکبر ورزید و از کافران شد

مهـلک را بـه خوبی شناخته عمیقی کـه ازماهـیت وجودی انسان داشت، ایـن بیماری 
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های فردی و  خودکامگی درعرصه بـود و درموارد متعددی برنفی و طرد استبداد و
 (.610: 236خطبه ، البالغه نهجورزید. ) کید میأویژه اجتماعی ت هبـ

نهید،  سر فرماید: تاج تواضع را بر برای نجات انسان از این دام شیطانی می )ع(امام علی
زیرپا بگذارید، لباس خودخواهی را ازگردن بیرون آورید. تواضع را اسلحه برنده  را غرور

: 236خطبه، نهج البالغه) دهید لشکریانـش قرار دشمن خویش، ابـلیس و میان خود و
، نهج البالغهآنچه برمردمان گردنکش پیش ازشما رسید ) عبرت گیرید از و( 600
ن اجازه خودخواهی بـه کسی دهد، این بود، خداوند منا قرار اگر( 600: 236خطبه

دادل اما خودرأیی و استکبار برای  رخصت را بـه پیامبران مخصوص خـویش می
خطبه ، نهج البالغهپیامبران ممنوع و فروتنی و تواضع را برای آنان انتخاب نمود )

236 :604.) 
الزم گری اگرچه برای هرانسانی  تملک مداری و سلطه فروتنی و دوری از تواضع و

باشد. امام  ترمی تر و واجب استل امـا برای صاحبان قدرت به طری  اول ی ضروری
درموارد متعددی والیان و مسئوالن حکومتی را ازبیماری مهلک خود رأیی،  )ع(علی

فرماید:  به مالک می )ع(حضرت علیتمامیت خواهی و استکبارورزی برحذرمی داشت. 
باش و درح  آنان  بانی مردم را به جان خریدارگویی و بدز ای مالک بداخالقی، درشت

های رحمت خود را بر تو  گیری و قلدری روا مدار تا خدا به پاداش این کار ساحل سخت
: 53نامه شماره ، نهج البالغهبگشاید و ثواب فرمانبرداری از وی را به تو عنایت کند )

352.) 
کرد، بلکه  نمی متولیان امورخودکامگی را تنها متوجه  نفی استبداد و )ع(امام علی

های زمامداران  گفت: بدترین حالت داد و خطاب به مردم می مورد توجه قرارمی خود نیز
آن است که فکرخودخواهی به مغز آنان راه یابد و اساس کارشان را بر خودپرستی و 
غروربگذارند، من دوست ندارم که شما درباره من فکر کنید عالقه به ستایش خود و 

دن تعریف شما را دارم. سپاس خدای را که من چنین نیستم و اگر دوست شنی
تواضع نسبت به خدای عزیز که برای تعریف  دلیلداشتم از من ستایش شود به  می
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... شما ازمن خوب تعریف نکنید، زیرا من خود . گذاشتم است، آن را کنار می تر شایسته
حقوقی که باید ادا کنم و واجباتی که باید  ام که بتوانم خداوند شما گذاشته اختیار را در

پوشی نکنید. من  انجام دهم به نتیجه برسانم ازگـفتن ح  و مشورت عادالنه چشم
کنم درحدی نیستم که اشتباه نکنم و به کارخود اطمینان ندارم، مگرآنکه  فکرمی

خطبه ، نهج البالغهنفس کـفایت کند که ازمن برآن توانا تراست ) خداوند مرا درکار
ازجمله حقوق من بر شما این است که هرکجا اشتباه کردم  ،(. بنابراین523: 208

 (.88: 34خطبه ، نهج البالغهآشکارا و مخفی پند و اندرزم بدهید )

  های مختلف اجتماعی بامردم و گروه حاکم رفتار. 5-3

 های های مردم، الگویی است که همه نظام و کردارآن حضرت درمورد توده گفتار
 .توانند با تاسی به آن، آن را سرمش  خود قرار دهند سیاسی می

نویسد: نسبت  استاندارمصر می درسفارش نامه خویش به محمدبن ابی بکر )ع(امام علی
به مردم متواضع باش، به آنها احترام کن، با روی خوش با آنان برخورد نما. درنگـاه 

تا نیرومندان توقع اضافی پیدا نکنند  کردن چه کم و چه با دقت میان آنان فرق مگذار
نامه ، البالغه نهجنیازمندان نسبت به عدالتی که اجرا میکنی مأیوس نگردند ) و

 (.676 :27شماره

  نویسد: می اندرز داده و به مالک اشتر نیز )ع(امام علی

برای گسترش  و ای مالک بهترین کارها درنظرت بایدعملی باشد که به ح  نزدیکتر»
اند که ستون دین،  تنها مردم ... باشد. تر برای جلب خشنودی مردم جامع و مفیدترعدل 

باید هوای آنان  ،بنابراین .دشمن هستند نیروی آماده در برابر مجتمع فشرده مسلمین و
(. 676 :27نامه شماره، البالغه نهج) «را داشته باشی و گرایش تو به مردم باشد

دنبال کشف عیوب مردم هستند، باید نسبت به تو از زیردستانی که بیش از دیگران »
هایی موجود است  بین مردم عیب تر باشند و بیش ازدیگران منفور، زیرا در همه عقب
تو  به فکر کشف عیوبی که از ،برای پوشاندن آن سزاوارتر است. بنابراین که استاندار

کنی تطهیرکنی و  هایی که مشاهده می نباش. تو وظیفه داری عیب ،پنهان بوده است
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وظیفه تو این است که تا  آن قضاوت خواهد کرد. ةتو مخفی مانده، خدا دربار آنچه از
دوست  هایی راکه داری و های مردم را بپوشانی تا خدا عیب توانی عیب آنجا که می

های مردم را بگشا، ریشه  بپوشاند. عقده تمام کینه ،داری خدا آنان را مستور دارد می
ها را از خود دور کن، آنچه را که برای تو روشن نیست نادیده بگیر. در  تمام دشمنی

گر است، هرچند در قیافه اندرز  چین حیله قبول کردن حرف بدگو عجله نکن، زیرا سخن
 (.676 :27نامه شماره، البالغه نهج) «گویان درآید

کاری و با مردم، شفافیت، عدم پنهان  چگونگی رابطه زمامدار در نکته مهم دیگر
توصیه به دوری و  )ص(دوری مسئوالن از مواضع تهمت است. دراین باره پیامبراکرم

 نامه معروف خود به مالک اشتر در )ع(کند. امام علی مواضع تهمت می از پرهیز
موضوعاتی متهم کردند با بیان  اگرمردم به تو بدگمان شدند و تو را در»نویسد:  می

با بیان دقی  برطرف گردان، زیرا تو با  ءظن آنها راروشن دلیل خود را بیان کن و سو
ای و  ای و نسبت به مردم خود هم لطف کرده این کار برای خودت پاداش درنظرگرفته

 «ای با این عذرخواهی به هدف خویش که راه یافتن آنان به ح  است دست یافته
 ةکه من همآگاه باشید که ح  شما این است ( 676 :27نامه شماره، البالغه نهج)

جنگی از شما پنهان ندارم وهیچ مطلبی را ازشما مخفی نکنم  اسرار از اطالعات را غیر
ریختن خون مردم  پروایی در اینها بی از مهمتر و (756: 50نامه شماره ، البالغه نهج)

ای »فرماید:  داده و می نخعی را انزار دراین خصوص نیز مالک اشتر )ع(است. امام علی
بدون تردید  پروا مباش و آن را به ناح  مریز، زیرا تن خون مردم بیمالک در ریخ

تر، به نابود ساختن نعمت و  العمل سهمگین عکس و گناهی به انتقام نزدیکتر، به کیفر
به سر رسانیدن قدرت، از خون به ناح  ریختن نیست. روز قیامت خدا دادرسی خود را 

 ،کند. بنابراین می اند آغاز ارتباط داشتهبا قضاوت درمیان بندگانی که با خونریزی 
به تزلزل  مواظب باش قدرت خود را با ریختن خون مردم تقویت نکنی که این کار

سازد و آن را به  کند، بلکه قدرت را ریشه کن می حکومت و تضعیف آن کمک می
قتل عمد  من درقتل عمد عذری نداری، زیرا در پیشگاه خدا و کشاند. در سقوط می
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تازیانه یا شمشیر یا دستت در  مجازات به خطا افتادی و در موجود است. اگر قصاص
پرداخت دیه به  کیفر دادن به خطا رفت، مواظب باش که غرور ریاست تو را نگیرد و از

 (.796: 50نامه شماره ، البالغه نهجبازماندگان مقتول سرپیچی نکنی )

  معاندان با منتقدان، مخالفان و حاکمبرخورد. 5-4

است.  با منتقدان، مخالفان و معاندان بسی درس آموز )ع(چگونگی مواجهه حضرت علی
دانست.  گرفت، بلکه عمل انتقادی را دارای ارزش می وی نه تنها برمنتقدان خرده نمی

شود که ای مالک از میان آنان ]مردم[ کسی را به  عهدنامه مالک اشتر یادآورمی امام در
بزند. درگفتار و  و بیشتر حقی را که تلخ است به تو بهترخودت نزدیک کن که حرف 

چند این کار تو  تو را ستایش کند هر پسندد کمتر کردارت که خدا برای دوستانش نمی
 (.768: 53نامه شماره، نهج البالغهرا ناراحت نماید و دلتنگ شوی )

شگفت است.  هایی با مخالفان و معاندان نیزدارای آموزه )ع(امام علی وکردار گفتار
ای خوارج از جاده انصاف، عدالت و آزادی خارج ه مخالفت ها و مقابل تندروی در )ع(علی

سرسخت بودند، پای  دشمنان مخالفان و ها و حقوق این گروه که از نشد و برآزادی
به آنان گفت: بدانید که شما نزد ما سه ح  دارید و تا هنگامی که همراه ما  فشرد و

را درآنها بر زبان  گیریمل شما را ازمساجد خدا که نام او شما بازنمی هستید آنها را از
غنایم تا زمانی که دستتان درجنگ  درآمد عمومی و کنیم، شما را از آورید منع نمی می

جنگیم  اید با شما نمی تا جنگ با ما آغاز نکرده سازیم و همراه ماست محروم نمی
 (.104: 1385، )تهرانی

در قران کریم  نمودند. خداوند و بارها به وفای به عهد تأکید می بارها )ع(امام علی
ها و قراردادهای خود وفا کنید  فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان می

های الهی، آن گاه که پیمان بستید وفا کنید و سوگندها را  (. به پیمان1/)سوره مائده 
را کفیل و ضامن برسوگند خود  پس از استوار کردن مشکنید درحالی که خدا

( واجب شمرد و 91/دهید آگاه است )سوره نحل  خدا از آنچه انجام می اید. یقینا  قرارداده
 د.ز ازپیمان شکنی که خواسته خوارج بود، سرباز
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  عدالت اجتماعی. 5-5

های مختلف سیاسی،  اجرای عدالت و قراردادن هر چیز در جایگاه خویش در حوزه
عمل سیاسی دردوره  محوری اندیشه و نکات کانونی و اجتماعی ازاقتصادی و 

هدف  مالک سیاست و است. عدل میزان و معیاری برای اسالم، )ع(زمامداری امام علی
ها و عالئم عدالت  غایی حکومت اجراء وگسترش عدالت است. زمانی نشانه اصلی و

حاکم گردد  شود که ح  در جامعه محترم و گونه اغراق ظاهر می بدون هیچ
 و فروتر شود که امور فراتر و عدالت زمانی فراگیرتر می (256: 207خطبه ، البالغه نهج)
اجرای عدالت آسایش است و  چرا که در(. 765:  53نامه ، البالغه نهجح  نباشد ) از

 کسی که طاقت عدل را نداشته باشد، بـه طری  اولی طاقت ظلم را هم نخواهد داشت
. زیبایی سیاست، عدالت درحکومت است و برترین (49: 15طبه خ، البالغه نهج)

ت در همه شود، برقراری عدال موضوعی که موجب روشنایی چشم زمامداران می
  .هاستسرزمین

 . مهندسی فرهنگ در خانواده 6
 . ازدواج در اسالم 6-1

کید أتقدر  ولی آن ،اند در دین اسالم برخی موضوعات با وجود اینکه واجب شمرده نشده
که انجام ندادن آنها کمتر از سرپیچی از فعل واجب نیست. یکی از  به آنها شده است

قرار گرفته است موضوع ازدواج است که  کیدأمواردی که به شدت در اسالم مورد ت
بر آرامشی که برای طرفین ایجاد  زدواج عالوهات. آیات فراوانی درباب آن نازل شده اس

کند. در قرآن کریم، در آیات بسیاری به  می تر محکم جامعه راکند، پایه و بنیان  می
، 21توان به اشاره عباراتند از: روم /  برخی از آیاتی که میازدواج اشاره شده است. 

 و ... 54فرقان /

 . فرزند پروری اسالمی 6-2

ای از سوی خدا به بندگان و پیروان شایسته معرفی  در آیات قرآن کریم، باروری هدیه
و  »سوره انبیاء فرموده است:  89ه است. قرآن کریم در مورد حضرت زکریا در آیه شد
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عمران  آل 38ل و در آیه 1ر ب ه  ر ب  ال ت ذ ر ن ی ف ر دا  و  أ ن ت  خ ی ر  ال وار ث ین   ز ک ر ی ا إ ذ  نادى

م ن  ل د ن ک  ذ ر ی ة  ط ی ب ة  إ ن ک  س میع    ه نال ک  د عا ز ک ر ی ا ر ب ه  قال  ر ب  ه ب  لی»فرماید  می

انبیاء  90ل قرآن کریم از استجابت دعای حضرت زکریا برای طلب فرزند در آیه 2الد عاء 

توان برداشت  از این آیات فوق می« و  و ه ب نا ل ه  ی ح یى ف اس ت ج ب نا ل ه »کند  گونه یاد می این
کرد که اوال  فرزند معین پدر در امر دین و دنیا است وهمچنین درخواست فرزند و نسل 

 ت.هاس پاک، سن ت و روش انبیاست و ارزش ذری ه و فرزندان، به پاکى آن

 . آموزش و پرورش اسالمی6-3

فرماید. و در هیچ چیز  آموزش و پرورش را ذکر میخدای تبارک و تعالی در یک سطر 
از امور دنیایی خدا نفرموده است که من منت بر مردم گذاشتم، لکن در قضیة آموزش 

  ع ل ی ال م ؤ م نین  ا ذ  ب ع ث  فیه م  ر س وال  م ن  ا ن ف س ه م   ل ق د  م ن  الل ه» فرماید که و پرورش می

 (.164/آل عمران«)3و ی ز ک یه م  و  ی ع ل م ه م  ال ک تاب  و  ال ح ک م ة ی ت ل وا ع ل ی ه م آیات ه  

خدای تبارک و تعالی در مورد تزکیه، در مورد تعلیم، تربیت، آموزش و پرورش با تعبیر 
فرماید. منت گذاشته و پیغمبر را برای آموزش و پرورش  گذاشتن بر مردم می منت

ه و  ال ذی ب ع ث  ف ی ال أ م ی ین  ر س وال  »د: فرمای ذکر می فرستاده، و پرورش را قبل از آموزش
  یم ن ه م  ی ت ل وا ع ل ی ه م  آیات ه  و  ی ز ک یه م  و  ی ع ل م ه م  ال ک تاب  و  ال ح ک م ة  و  إ ن  کان وا م ن  ق ب ل  ل ف

ای است که اگر بخواهد  اول تزکیه است. البته آیة شریفه آیه( 2/)جمعه« 4ض الل  م بین 

                                                         
 همه از تو که مگذار تنها مرا پروردگارا! داد، ندا را خویش پروردگار که هنگام آن کن یاد را زکریا و . 1

 .بهتری بازماندگان
 تعر و خواند را خویش پروردگار مریم،( در شایستگى همه آن مشاهده )با زکریا، که بود آنجا رد . 2

 شنوى! می را دعا تو که فرما، عطا من به )نیز( اى پاکیزه فرزند خود، طرف از خداوندا!» کرد
 را خود آیات تا برانگیخت آنان میان در خودشان از پیامبرى ]که[ نهاد منت مؤمنان بر خدا یقین به . 3

 گمراهى در آن از پیش قطعا بیاموزد آنان به حکمت و کتاب و گرداند پاکشان و بخواند ایشان بر

 بودند آشکارى

 ;برانگیخت خودشان از پیامبرى ، دانستند نمى نوشتن و خواندن که عرب مردم میان در که وستا .4

 نیکو اخالق و شایسته کارهاى وسیله به را آنان و کند مى تالوت آنان بر را خدا آیات که پیامبرى

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=62&AYID=2
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=62&AYID=2
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=62&AYID=2
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=62&AYID=2
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=62&AYID=2
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کنم که  در اطرافش بحث بشود، طوالنی باید باشد. لکن من یک کلمه را عرت می
فرماید و محتاج به شرح و تفصیل  وضع آموزش و پرورش را این آیة شریفه به ما می

فرستادن پیغمبر، از این آیة شریفه استفاده  1  ع ل ی ال مؤم نین  م ن  الل ه است. با آن تعبیر

شود که اصل آمدن پیغمبر برای آموزش و پرورش بوده است. آیات را تالوت کند،  می
طور آیه نظر بشود. آیات را تالوت کند  به( چیز)آیات را، علومی که از آن علوم به همه

هیر کند. نفوس را تطهیر کند، بعد از اینکه بر ایشان و تزکیه کند آنها را. آنها را تط
ه و  ال ذی ب ع ث  ف ی األ م ی ین  ر سول ا م نه م ی تلو ع ل یه م آیات ه  و ی ز ک یه م و ی ع ل م ه م  » تطهیر کرد

پرورش قبل از ( 269/ بقره« )2الک تاب  و الح کم ة  و إ ن کانوا م ن ق بل  ل فی ض الل  م بین 

 گر هم قبل نباشد، همراه باید باشند و رتبة او مقدم است. آموزش است. ا

 های مهندسی فرهنگی . راهبرد و ویژگی7
 . راهبردهای مهندسی فرهنگی از نگاه قرآن7-1

گمان، ایمان و خداباوری هنگامی ارزش واقعی خواهد داشت که همه شرایط آن  بی
که  )ع(والیت امامان معصومرعایت شود. براساس ادله عقلی و نقلی، پذیرش امامت و 

 .مدافعان راستین خداباوری هستند، مهمترین شرط خداباوری است

یابیم که اصل وجود آفریدگار برای این جهان از امور آشکاری  از آیات قرآن کریم درمی
های قرآن در زمینه خداشناسی،  رو، بیشتر آیه این است که به دلیل و اثبات نیاز ندارد. از

ها اشاره  زدایی است. در این زمینه، به برخی آیه های پروردگار و شرک تمربوط به صف
 :کنیم می

                                                                                                                               
 آشکارى گمراهى در این از پیش قطعا  آنان و  آموزد مى ایشان به را آن معارف و قرآن و دهد مى رشد

 . بودند رفته فرو

 [بخشید بزرگی نعمت ]= نهاد منت مؤمنان بر خداوند . 1

 آنها بر را آیاتش که برانگیخت خودشان از رسولی نخوانده درس جمعیت میان در که است کسی و . 2

 در آن از پیش چند هر آموزد می تحکم و )قرآن( کتاب آنان به و کند می تزکیه را آنها و خواند می
 !بودند آشکاری گمراهی
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و  ل ئ ن س أ ل ت ه م م ن  خ ل    الس م او ات  و  ال أ ر ت  و  س خ ر  الش م س  و  ال ق م ر  ل ی ق ول ن  الل ه  ف أ ن ی »

 (.61 /)عنکبوت «1ی ؤ ف ک ون 

ن ز ل  م ن  الس م اء م اء ف أ ح ی ا ب ه  ال أ ر ت  م ن ب ع د  م و ت ه ا ل ی ق ول ن  الل ه  ق ل   و  ل ئ ن س أ ل ت ه م م ن»

 (.63 /)عنکبوت «2ال ح م د  ل ل ه  ب ل  أ ک ث ر ه م  ل ای ع ق ل ون 

یابد که در هر گوشه و کناری از این جهان هر فردی با تماشای جهان هستی در می
های گوناگون، به سازمان دقیقی بکار رفته است. با دیدن هر یک از موجودپهناور، نظم 

اگر انسان در فساد فرو نرود و  .بریم که برنامه و حساب و قانونی داردمنظمی پی می
دل نباشد، کافی است چشم بصیرت خویش را شیطان در قلبش نفوذ نکند و سنگ

است، در پیرامون خود به خوبی ببیند  های خداوند بزرگبگشاید تا حقایقی را که نشانه
 .و از آن دریچه، مدام با خداوند در ارتباط باشد

 (5 /ل )طارق3ف ل ی نظ ر  ال إ نس ان  م م  خ ل   

 (.4 /)تین ل4ل ق د  خ ل ق ن ا ال إ نس ان  ف ی أ ح س ن  ت ق و یم 

ز اصول ایمان به ایمان به انبیاء و رسالت آنان، به عنوان واسطه میان خل  و خدا، ا
 خدا محسوب می شود.

 آم ن  الر س ول  بم ا أ ن ز ل  إل ی ه  م ن  ر ب ه  و  ال م ؤ م ن ون  ک ل  آم ن  با هلل  و  م الئک ته  و  ک ت به  و  ر س له »

 .(285 /)بقره «  1ال ن ف ر ق  ب ی ن  أ ح د  م ن  ر س ل ه 

                                                         
ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را ]چنین[ رام کرده و اگر از ایشان بپرسی: چه کسانی آسمان.  1

 شوند؟ پس چگونه ]از ح [ بازگردانیده می« اهلل»است؟ خواهند گفت: 

 

 کرد؟ زنده مردنش از پس را زمین آن بوسیله و فرستاد آبی آسمان از کسی چه» بپرسی: آنان از اگر و .2

 .«دانند نمی آنها بیشتر ام ا «!خداست مخصوص ستایش و حمد» بگو: «!الل ه» گویند: می

 .است شده آفریده چه از که بنگرد باید انسان پس .3
 آفریدیم. اعتدال نیکوترین در را انسان راستی به .4
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 (15)طه/ «2أ خ ف یه ا ل ت ج ز ى ک ل  ن ف س  ب م ا ت س ع ىإ ن  الس اع ة  آت ی ة  أ ک اد  »

و ن ض ع  ال م و از ین  ال ق س ط  ل ی و م  ال ق ی ام ة  ف ال ت ظ ل م  ن ف س  ش ی ئ ا و إ ن  ک ان  م ث ق ال  ح ب ة  م ن  »

 (47)انبیاء/ «3خ ر د ل  أ ت ی ن ا ب ه ا و ک ف ى ب ن ا ح اس ب ین

های قرآن کریم در دو مورد، سیاست تدریج و گام به گام را در پیش  زهآموفلسفه تدرج 
گرفته است، یک در ابالغ و بیان، چرا که می توانست یک باره نازل شود، اما مرحله 

 به مرحله و تکه تکه نازل گردیده استل

 (106)اسراء/«4ت ن ز یالو ق ر آن ا ف ر ق ن اه  ل ت ق ر أ ه  ع ل ى الن اس  ع ل ى م ک ث  و ن ز ل ن اه  »

های نفسانی  هایی که با کشش ها و سنت و دیگر در اجرا و تطبی  نسبت به عادت
 انسان گره خورده است )مشروبات تخدیرکننده، انواع قمار(.

های اجتماعی باید  هر نوع تغییر یا جایگزینی در سطوح هنجاری و سنتتجددگرایی، 
رو گشوده و باز باشد. اراده و اصرار بر  های پیش های آینده و پدیده نسبت به واقعیت

های ثابت و تغییرناپذیر، فرایند اصالح فرهنگ را با چالش  ایجاد هنجارها و سنت
 (.688: 1374 اهلل، )فضل سازد مواجه می

ها آغاز نکرد،  های غلط جاهلی از اصالح خود سنت اسالم در درمان سنت»ریشه گرایی،
های فاسد عقیدتی استوار بودند و تالش برای درمان آنها از  شهزیرا آنها بر مبانی و ری

                                                                                                                               
 به همگى مؤمنان و است آورده ایمان است شده نازل او بر پروردگارش جانب از بدانچه ]خدا[ پیامبر .1

 فرستادگانش از یک هیچ میان» گفتند:[ ]و اند آورده ایمان فرستادگانش و ها کتاب و فرشتگان و خدا

 .گذاریم نمی فرق
 داشپا هرکس که است آن برای قیامت ام! داشته پنهان را آن زمان رسد، می فرا حتما  قیامت لحظة .2

 کند. دریافت را خود های تالش
 به عملی اگر شد، نخواهد ستم کمترین کس هیچ به سازیم، می برقرار را عدل ترازوهای قیامت روز .3

 حسابگری با البت ه و داشت نخواهیم دور نظر از و آورد خواهیم را آن باشد، خردلی وزنی کم و کوچکی

 .شود نمی ذارفروگ چیزی و ماند نمی باقی خألیی حسابرسی، و
 تدریج به را آن و بخوانى، مردم بر آرامى به را آن تا کردیم نازل تو[ ]بر بخش بخش را[ عظمت ]با قرآنى و . 4

 کردیم نازل
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های عمی  آنها تالش بیهوده بود و از روش الهی به دور است  باال قبل از درمان ریشه
که چنین کار عبثی انجام دهد. اسالم از گرة نفس بشر، یعنی گرة عقیده شروع کرد و 

المی را جایگزین ساخت. کاری از با کندن ریشة بینش و باور جاهلی، بینش صحیح اس
ژرفا، ... گرة فطرت بشر گرة عقیده و باور است و تا زمانی که این گره گشوده نشود، 

... کلید فطرت بشر  هیچ خ ل  نیک و تهذیب نفس و اصالح اجتماعی رخ نخواهد داد
 (.18ق:  1418زحیلی، )«اینجاست.

 های کار فرهنگی  . ویژگی7-2

 (1)عل /«1 اق ر أ  ب اس م  ر ب ک  ال ذی خ ل   »کار فرهنگی باید با نام و به یاد خدا باشد 

 فهمیم: کار فرهنگی باید با نام خدا و برای خدا باشد. می
در کار فرهنگی باید زمان و مکان را در نظر گرفت، مباحث فرهنگی باید زمان و مکان 

قال  م و ع د ک م  ی و م  الز ین ة  و  أ ن  ی ح ش ر  : »فرماید میرادر نظر گرفت خداوند در قرآن کریم 
 (.59)طه/ «2الن اس  ض ح ی

را دید در او تأثیری نگذاشت، تصمیم  )ع(بعد از این که فرعون معجزات حضرت موسی
گرفت با کمک ساحران به مبارزه با فرعون برود به او گفت روزی را برای این مبارزه 

توان نتیجه گرفت  تعیین کن به دلیل اینکه در آن روز مردم تعطیل باشند. بنابراین، می
 که کار فرهنگی نیاز به زمان و مکان خاصی دارد.

یا أ ی ه ا ال ذین  آم ن وا ال ت س ئ ل وا ع ن  أ ش یاء  إ ن  ت ب د  » بگیردر نظر سطح مخاطب را باید د
ل ک م  ت س ؤ ک م  و  إ ن  ت س ئ ل وا ع ن ها حین  ی ن ز ل  ال ق ر آن  ت ب د  ل ک م  ع ف ا الل ه  ع ن ها و  الل ه  غ ف ور  

از چیزهایی که اگر برای شما  اید، ای کسانی که ایمان آورده (.101)ماعده / «ح لیم 
کند )از پیامبر( مپرسید )مانند مدت عمر، مرگ  آشکار گردد ناراحت و غمگینتان می

دوستان، زوال ملک و آنچه طب  حکمت و نظام اتم عالم تکوین پنهان است( و اگر 

                                                         
 .کن قرائت خل ( )بر است عالم آفریننده خدای که پروردرگارت نام به را قرآن و برخیز گرامی رسول ای . 1

 گسترش آفتاب که گاه آن ـ مردم که شرط این با باشد، آزین و جشن روز عید، روز شما موعد گفت: موسى .2

 .گردانند گاه وعده روانه را آنان ـ یابد مى

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=20&AYID=59
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=20&AYID=59
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=20&AYID=59
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گردد )و فرشته وحی حاضر است( از آنها بپرسید بر شما  هنگامی که قرآن نازل می
های ناروای گذشته( درگذشت و خداوند بسیار  گردد. خداوند از آنها )از پرسش آشکار می

ی ا »کار فرهنگی را باید اول از دوستان و نزدیکان شروع کرد  آمرزنده و بردبار است
ه ا م ل ائ ک ة  غ ل اظ  أ ی  ه ا ال  ذ ین  آم ن وا ق وا أ ن ف س ک م  و أ ه ل یک م  ن ار ا و ق ود ه ا الن  اس  و ال ح ج ار ة  ع ل ی 

 (.6)تحریم /«ش د اد  ل ا ی ع ص ون  الل  ه  م ا أ م ر ه م  و ی ف ع ل ون  م ا ی ؤ م ر ون 
اید، خود را با خانواده خویش از آتش دوزخ نگاه دارید چنان  ای کسانی که ایمان آورده

دوزخ افروز اوست و بر آن  سخت کافر( و سنگ )خارا( آتش آتشی که مردم )دل
سخت مأمورند که هرگز نافرمانی خدا را )در اجرای  خو و دل فرشتگانی بسیار درشت

 .قهر و غضب ح ( نخواهند کرد و آنچه به آنها حکم شود انجام دهند
ل و  أ ن ف ق ت  »در کارهای فرهنگی باید در نظر داشته باشیم که باید از خدا کمک بخواهیم 

  .(63)انفال/ «1ف ت  ب ی ن  ق ل وب ه م ما ف ی ال أ ر ت  ج میعا  ما أ ل 

اگر تمام امکانات مادی را در اختیار  فهمیم که بهترین نیروی انسانی )پیامبر خدا(  می
ی خدا نباشد، کارآیی ندارد. بنابراین نیروی انسانی و وجود امکانات  داشته باشد، تا اراده

 هدایت قرار دهد. ةما را وسیلالزم است، ولی کافی نیست و باید از خدا بخواهیم که 
 ریزی نیازمند هدایت الهی هستند.  هر تصمیم و برنامه مسئوالن فرهنگی در ةهم
خداوندا!( ما را به راه )  اه د ن ا الص  راط  ال م س ت ق یم  (6)فاتحه/ «اه د ن ا الص راط  ال م س ت قیم »

 .راست هدایت فرما

 :استدر قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده 

هدایت تکوینى، نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گلها بمکد و  (الف
هاى زمستانى و  چگونه کندو بسازد. و یا هدایت و راهنمایى پرندگان در مهاجرت

                                                         
 دهی الفت آنها میان خواستی می زمین روی ثروت تمام با تو اگر که دلهایی را، مؤمنان دلهای داد الفت و . 1

 .داناست و مقتدر او که کرد آنها قلوب تألیف خدا لیکن نتوانستی،
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بیانگر «  ء  خ ل ق ه  ث م   ه دى ک ل   ش ی   ر ب  ن ا ال  ذ ی أ ع طى»فرماید:  تابستانى. آنجا که قرآن مى
 .از هدایت استاین نوع 

هدایت تشریعى که همان فرستادن انبیاى الهى و کتب آسمانى براى هدایت  (ب
 .بشر است

 هاست. انحراف در مسائل فرهنگی مصداق باالترین ظلم
 (21)انعام/ و م ن  أ ظ ل م  م م  ن  اف ت ر ى ع ل ى الل  ه  ک ذ ب ا أ و  ک ذ  ب  ب آی ات ه  إ ن  ه  ل ا ی ف ل ح  الظ  ال م ون 

و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بست یا آیات او را تکذیب کرد؟ هرگز 
 .ستمکاران را رستگاری نخواهد بود

الل ه  » برای سپردن مسئولیت فرهنگی، باید لیاقت و ظرفیت افراد مورد توجه قرار گیرد.
یتی برای )هدایت( آنها آمد گفتند: ما و چون آ (124)انعام/ « أ ع ل م  ح ی ث  ی ج ع ل  ر سال ت ه

ایمان نیاوریم تا مانند آنچه به رسوالن خدا داده شد به ما نیز داده شود. خدا بهتر 
داند که در کجا رسالت خود را مقرر دارد. به زودی مجرمان را خدا خوار سازد و  می

فهمیم: برای  می اندیشیدند بر آنان فرو فرستد عذابی سخت به واسطه مکری که می
 سپردن مسئولیت فرهنگی، باید لیاقت و ظرفیت افراد مورد توجه قرار گیرد.

پس تو  (112)هود/ «  ف اس ت ق م  ک ما أ م ر ت» باید در کار فرهنگی پایدای و مقاومت داشت
چنان که مأموری استقامت و پایداری کن و کسی که با همراهی تو به خدا رجوع کند 

کنید  د، و )هیچ از حدود الهی( تجاوز نکنید که خدا به هر چه شما مینیز پایدار باش
 .بصیر و داناست

اهداف دیگر رها نکنیم. اگر  دلیلباید در کار فرهنگی پایدار و مقاوم باشیم و آن را به 
کنند که در مدرسه و یا کتابخانه خود دفن شوند،  بینیم بعضی از بزرگان وصیت می می

 برای آن است که بگویند عمرم را پای این مدرسه و کتابخانه دادم.
ل م  ت ق ول ون  ما ال »نویسند عمل کنند گویند و می مسئولین فرهنگی باید خود به آنچه می

گویید که  اید، چرا چیزی به زبان می اال ای کسانی که ایمان آورده (2)صف/ «   ت ف ع ل ون
 کنید؟ در مقام عمل خالف آن می
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نویسند عمل کنند. وگرنه عالم  گویند و می مسئولین فرهنگی باید خود به آنچه می
  اش ر ح  لی ر ب » ثمر خواهد بود.کار فرهنگی نیاز به روح بزرگ دارد عمل، درختی بی بی

موسی عرضه داشت: پروردگارا، شرح صدرم عطا فرما )که از جفا و  (25)طه/«   ص د ری
اولین درخواست حضرت موسی از خداوند بعد از رسیدن به ( آزار مردم تنگدل نشوم

 صدر بود. ةنبوت تقاضای سع
ل و  »باشند.کنند، باید از دلی نرم و خلقی عالی برخوردار  کسانی که کار فرهنگی می

به مرحمت خدا بود که با  (159عمران/ )آل«    ک ن ت  ف ظ ا غ لیظ  ال ق ل ب  ال ن ف ض وا م ن  ح و ل ک
شدند،  دل بودی مردم از گ رد تو متفرق می خل  مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت

کار   پس از )بدی ( آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و )برای دلجویی آنها( در
)جنگ( با آنها مشورت نما، لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده، که خدا 

کنند،  فهمیم: کسانی که کار فرهنگی می می.آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد
تکلف و  مسئوالن فرهنگی باید افرادی بیباید از دلی نرم و خلقی عالی برخوردار باشند.

ای رسول، به امت بگو: من مزد  (86)ص/«    و  ما أ ن ا م ن  ال م ت ک ل فین»بی توقع باشند
حجت و برهان الهی مقام وحی و رسالت را( بر  خواهم و من )بی رسالت از شما نمی

 توقع باشند. تکلف و بی فهمیم: مسئوالن فرهنگی باید افرادی بی می. بندم خود نمی
و  اخ ف ض  ج ناح ک  ل م ن  »زیردستان خود متواضع باشندمسئوالن فرهنگی باید نسبت به 

و پر و بال مرحمت بر تمام پیروان با ایمانت به  (215)شعراء/« ات ب ع ک  م ن  ال م ؤ م نین
مسئوالن فرهنگی باید دائما  در فکر رشد علمی باشند و خود را فارغ  .تواضع بگستران
پس بلند مرتبه است و بزرگوار  (114)طه/«    ع ل ما  و  ق ل  ر ب  ز د نی» التحصیل ندانند

خدایی که به ح  و راستی پادشاه ملک وجود است و تو )ای رسول( پیش از آنکه 
وحی قرآن تمام و کامل به تو رسد تعجیل در )تالوت و تعلیم( آن مکن و دائم بگو: 

آراستگی الزم مسئوالن فرهنگی باید از پاکیزگی و . پروردگارا بر علم من بیفزا
و لباس )جان و تن( خود را از هر عیب و  (4)مدثر/«و  ث یاب ک  ف ط ه ر »برخوردار باشد.
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کسی که در فکر ارشاد مردم است، باید از کماالت اخالقی .آالیش پاک و پاکیزه دار
 برخوردار باشد، تا برای دیگران الگو قرار گیرد.

 .ای و در حقیقت تو به نیکو خلقی عظیم آراسته( 4قلم/) «   خ ل    ع ظیم   و  إ ن ک  ل ع لى»
«  ب یان  ل لن اس»مباحث فرهنگی باید به نحوی روان و آسان القاء شود، که عوام بفهمدل 

( و خواص بپسندد. تغییر فرهنگ و فکر مردم باید با آزادی و انتخاب و 138عمران/ )آل
آگاهانه و عاشقانه باشد، نه با زور و استبداد این فرعون بود که به پیروان موسی 

«  آم ن ت م  ب ه  ق ب ل  أ ن  آذ ن  ل ک م« »جازه من به او ایمان آوردید.چرا بدون ا»گفت:  می
 « ال إ ک راه  ف ی الد ین» ( و آیه:22)غاشیه/ «   ل س ت  ع ل ی ه م  ب م ص ی ط ر »(123)اعراف/
محبوبیت واقعی از .تو مسلط و توانا بر )تبدیل کفر و ایمان( آنها نیستی (256)بقره/

نکه با زرق و برق و دکور و ژست و تابلو و ساختمان و لباس و طرف خداست، نه آ
خوش سابقه بودن مسئول فرهنگی، در اثرگذاری کار . ماشین و ابزار م درن بدست بیاید

 او نقش مهمی دارد.
خواست هرگز بر شما تالوت این  بگو اگر خدا نمی (16)یونس/ « ف ق د  ل ب ث ت  فیک م  ع م را»

ساخت، زیرا من عمری پیش از این  کردم و او هم شما را به آن آگاه نمی قرآن نمی
 بندید؟ میان شما زیستم )که دعوی رسالت نداشتم( آیا عقل و فکرتان را کار نمی
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 هایی که می تواند یک جامعه را تهدید کند. آسیب 8
 شكاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و تهیدست . 8-1

روابط ناسالم اقتصادی بر بسیاری از مردم تأثیر می نهد، شکاف طبقاتی میان اقلیت 
بخشد و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را  پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می

 :فلج کندل بخشی از این عوامل عبارتند از
 

 :ثروت ناعادالنه توزیع .1

: 328حکمت )ماجاع فقیر اال بمامتع به غنید: فرماین در این زمینه می )ع(امام علی 
435.) 

 :ثروتمندان و توانگران دست در ثروت انحصار .2

خداوند سبحان غذا و نیاز نیازمندان را در اموال »امام در این باره می فرمایند: 
ماند، مگر به واسطه اینکه  ثروتمندان معین کردهل پس هیچ فقیری گرسنه نمی

این عمل مؤاخذه  دلیلثروتمندان از ح  آنان بهره مند شده اند. و خداوند آنها را به 
 ((.435: 328حکمت «) خواهد کرد.

 :ثروت اندوزی حاکمان و والیان.3

همانا ویرانی زمین به دلیل تنگدستی مردم است، و تنگدستی مردم، »فرماید:  امام می 
اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد به جهت غارت 

 (.110: 209خطبه نهج البالغه، «)ندارند.
 ()بخل ورزیدن به مال: حبس مال. 4

از بخیل در شگفتم! به سوی فقری می شتابد که از آن »فرماید:  امام در این باره می 
کند. در دنیا چون  تالش میدهد که برای آن  ای را از دست می گریزد و سرمایه می

داران محاکمه  کندل اما در آخرت چون سرمایه فقیران و تهیدستان زندگی می
 (.403:  123حکمت «)شود. می
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 ر: احتكا. 5 
نظر امام یکی دیگر از عوامل فقر احتکار و انبار کردن کاالست که معموال  در اوضاع  از

و شیوع بیماری و... به امید باال رفتن نابسامان اقتصادی به سبب عواملی مانند جنگ 
 .شود ها انجام می قیمت
امام در نامه بسیار ارزشمند خود به مالک اشتر مطالبی را در مورد قضات و  

توان این گونه استفاده نمود که نپرداختن  دارند که از مفهوم آنها می کارگزاران بیان می
مردم و در نتیجه باعث رشوه خواری و حقوق کافی به کارگزاران، موجب نیاز آنها به 

با جدیت هرچه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن، »گردد:  فساد اداری می
و در بذل و بخشش مال به او سفره سخاوتت را بگستر، آنچنان که نیازمندیش از بین 

سپس حقوق »و در جای دیگر می فرماید: « برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند.
کافی به آنها بده! زیرا این کار، آنها را در اصالح خویش تقویت می کند، و از خیانت در 

از بخشی از این  (361: 53)نامه  «سازد. نیاز می اموالی که زیردست آنها است، بی
آید که اگر کارمندان با وجود تأمین نیاز، خیانت کنند باید آنان را  فرمایش چنین برمی
ین صورت، سرزنش آنان سودی ندارد. در بسیاری از متون دیگر سرزنش کرد در غیر ا

 .دهد که باید زندگی کارمندان دولت تأمین باشد دستور می )ع(نیز حضرت علی
 

 . افراط وتفریط8-2

کند افراط یا تفریط در این مقوله  هایی که مهندسی فرهنگی را تهدید می یکی از آسیب
بسیار سخت گیرانه نسبت به عناصر تشکیل است. مقصود از افراط، کنترل شدید و 

باشد. مقام  دهنده فرهنگ و مقصود از تفریط رهاکردن این عوامل به حال خود می
خواهیم با نگاه افراطی به مقوله  ما نمی»فرمایند:  معظم رهبری در این زمینه می

مقام معظم ) «فرهنگ نگاه کنیم. بایستی نگاه معقول اسالمی را مالک قرار داد.
ما نه معتقد به » (1381، دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی -رهبری 

ولنگاری و رهاسازی هستیم، که به هرج و مرج خواهد انجامید، نه معتقد به سختگیری 
شدید، اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در برنامه ریزی و شناخت درست از واقعیات 
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ضای شورای عالی انقالب فرهنگی، دیدار اع -مقام معظم رهبری ) «هستیم.
8/10/83). 
 

 . فرهنگ ایثار9

های انسانی است که در قرآن و سخنان نورانی  ترین فضایل و ارزش ایثار از برجسته
ایثار جانی حضرت  ةپیشوایان اسالم، از آن ستوده شده استل ازجمله قرآن کریم دربار

آوردن خشنودی خدا جان خویش را و برخی از مردم برای به دست »فرماید:  می )ع(علی
( و در دیگر جای درباره ایثار مالی خاندان پیامبر اعظم 207 / )بقره« فدا می کنند

آن را دوست دارند، به مسکین و یتیم و اسیر  ،که غذای خویش را با آن»فرماید:  می
 که در حال فقر، از برادران مهاجر-« انصار»(. همچنین از 8 /)انسان« می خورانند

 -های خویش پذیرایی کردند و آنان را بر خود مقدم داشتند خود، با تقسیم اموال و خانه
دیگران را بر خود مقدم می دارند، هرچند خود، فقیر و »این گونه تمجید می کند: 

(. در روایات از ایثار با عناوینی همانند: باالترین  مکارم اخالقی 9 /)حشر« نیازمند باشند
(، 1410:49، باالترین  مراتب نیکوکاری )تمیمی آمدی،(1410:54)تمیمی آمدی،

و بهترین  عبادت )تمیمی  (1410:90باالترین  درجات ایمان )تمیمی آمدی،
( ارزش گذاری شده است و در فرهنگ اسالم، کسانی شایسته نام 1410:61آمدی،

 .اشندبرداری به فضیلت، مروت و فتوت هستند که از این خصلت ارجمند، برخوردار ب

از   -ترین انسان ها هستند که کامل -آن بزرگوار  )ع(و اهل بیت )ص(پیامبر اسالم
باالترین مراتب ایثار، برخوردارند و در این خصلت زیبای انسانی و اسالمی، سرمش  

اند و دارند. امام  اند. پیروان راستین آنان نیز از این خصلت، بهره وافری داشته دیگران
یو قرون  الکبیر ، و  »د: فرمای توصیف همنشینان پیامبر خدا می ، در)ع(حسن مجتبی

ترها  گذارند، با کوچک احترام می به بزرگترها یرح مون  الصغیر ، و  یؤث رون  ذ ا الحاج ة ل
 .(318، 1ج: 1378)صدوق، « دهند اند و نیازمند را بر خود ترجیح می مهربان

  

https://hawzah.net/fa/Article/View/96326/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C#TextH345316I3236
https://hawzah.net/fa/Article/View/96326/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C#TextH345316I3236
https://hawzah.net/fa/Article/View/96326/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C#TextH345316I3236
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 انواع ایثار. 9-1

 د:شو مهمترین آنها بیان میایثار، انواع فراوانی دارد که برای نمونهل 
 

 ایثار در مال. 9-1-1

« ایثار»دهد که در قرآن و حدیث، بیشترین کاربرد کلمه  بررسی متون دینی نشان می
رساند، در ایثار مالی است و این، بدان جهت است که نیازهای  و آنچه این معنا را می

ایثارگر تنها آن قسمت از ت. ترین نیازهای انسان اس ترین و ضروری مالی، از گسترده
اموالش را که به شخص خودش اختصاص دارد، می تواند ایثار کند و چنین حقی را 
نسبت به اموالی که باید صرف هزینه افراد تحت تکفل خود کند، ندارد و بخشش نفقه 

 .شود، بلکه ناپسند و ممنوع است افراد یاد شده، نه تنها ایثار محسوب نمی

 انج در ایثار .9-1-2

کمتر کسی است که حاضر  ت.اهمیت و ارزش ایثار در جان، فراتر از ایثار در مال اس
ای، مانند  شود زندگی دیگری را بر زندگی خود مقدم بدارد. حتی فرشتگان  برجسته

ایثار در جان، ( 55: 2ج: 1410)کراجکی،  زنند جبرئیل و میکائیل از این نوع ایثار تن می
در لیلة الم بیت مورد ستایش خداوند  )ع(رول ایثار امام علی از اینمرتبه انسان کامل است. 

و »کند:  گیرد و خداوند، این چنین در نزد فرشتگان به آن مباهات می متعال قرار می
)بقره: « کنند کسانی از مردم، جانشان را برای به دست آوردن رضای خدا، سودا می

207). 

راحتی در صف مجاهدان راه خدا درآمده و با ایثارگران به واسطه ایمان راستین، به 
کنند. کسی که جان برکف از اسالم و مرزهای  ایثار جان و مال، دین خدا را یاری می

زند و چه بسا خون پاکش در راه  کند، خود را به آب و آتش می اسالمی دفاع می
های اسالمی ریخته شود، باالترین درجه ایثار و  پاسداری از اسالم و ارزش

درباره ارزش خون پاک  )ص(خداکه رسول  ترین مقام را نزد خدا داردل چنان حبوبم
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تر از قطره خونی  ای در پیشگاه خداوند، محبوب هیچ قطره»فرماید:  شهیدان راه خدا می
 (.53، 5: ج1407)کلینی، « شود نیست که در راه خدا ریخته می

 دعا در ایثار .9-1-3

مقدم داشتن دیگران در  ،)ع(اهل بیت عصمت و طهارتهای آموزنده در سیره  از نکته
رگاه دعا ه )س(فاطمه»از پدرانش چنین روایت کرده است:  )ع(دعا است. امام کاظم

به . کرد کرد و برای خودش دعا نمی کرد، برای زنان و مردان پرهیزگار، دعا می می
و برای خودت دعا کنی  ! شما برای مردم، دعا می ایشان گفته شد: ای دختر پیامبر خدا

وان برجسته (. پیر182، 1ج:1385)صدوق، « کنی؟ فرمود: اول، همسایه، بعد، خانه! نمی
 نیز از فضیلت این نوع ایثار، برخوردار بودند. )ع(اهل بیت

 

 ایثار عوامل .9-2

 ز:کنند، عبارتند ا عواملی که بر ایثار، مساعدت می    
 زرگداشت حقوق: . ب9-2-1

ند و به آن جامه ک انسان، بزرگ داشته شود، آن را یکسره رعایت می اگر حقوق در نظر
داند که اگر به مقام ایثار نرسد،  داند و می پوشاند و تباه کردن آن را ناگوار می عمل می

که شایسته است، رعایت نکرده است. بنابراین، ایثارش را برای مراقبت  حقوق را چنان
 از حقوق قرار می دهدل

 نفرت از خست: . 9-2-2

هرگاه انسان از خست، نفرت پیدا کند و آن را زشت بشمارد، خود را به ایثار ملزم 
 یابدل د و راهی برای نجات از این نفرت کینه آلود، جز با ایثار نمیکن یم

 تمایل به مكارم اخالقی:. 9-2-3

ایثار، ورزد، برای اینکه  های خوب اخالقی ایثار می انسان بر حسب تمایل به خصلت
 .(630، 3 جتا: حمید، بی های بزرگوارانه اخالقی است )بن برترین درجه خصلت
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 آثار و برکات ایثار. 9-3

ایثار نقطه مقابل استئثار )انحصارطلبی( است. هرچه استئثار برای جامعه مطلوب انسانی 
اسالم، زیانبار و برای وحدت و انسجام آن ویرانگر استل ایثار، سودمند و سازنده است. 

که فرهنگ خودخواهی و خودپرستی را تبلیغ و ترویج  -در مقابل مکاتب مادی 
داند و با ترویج فرهنگ ایثار  خودخواهی را ریشه مفاسد فردی و اجتماعی می -کنند می

خواهد این ریشه خطرناک را بخشکاند. البته با نگاهی دقی  و  و از خودگذشتگی می
این اقدام خودخواهی فطری انسان را هدایت و منافع یابیم که اسالم با  عمی  در می

بر مزین شدن به بهترین  واقعی و دراز مدت او را فراهم کرده است. ایثارگر، عالوه
رسد  های اخالقی و دستیابی به مقامی واال و ارجمند به برکات متعددی نیز می فضیلت

 د:شو که برخی از آنها بیان می

 رستگاری. 9-3-1

ای خالصه  انتهای آیه ایثار، برکات فردی و اجتماعی آن را در جمله قرآن کریم در
و آنها که از خست نفس خویش مصون بمانند، آنان همان »فرماید:  کرده، می
(. ف الح و رستگاری، از مهمترین برکات  ایثار و مبارزه با 9)حشر: « اند رستگاران

های  خواسته ةسیدن به همخودخواهی و خست است و آن عبارت است از: کامیابی و ر
 حقیقی فردی و اجتماعیل

 کمال اخالقی .9-3-2

... را زیر پا  هایی همانند بخل، حرص، مال دوستی و ایثارگر قبل از ایثار، فرومایگی 
هایی چون پرداخت حقوق، سخاوت، انفاق و احسان نیز  نهاده، سپس از مرز فضیلت

مکارم اخالقی، »فرماید:  می )ع(رو، امام علی گذشته تا به مرز ایثار رسیده است. از این
ای ایثارگر ه (. انسان781: 1410)تمیمی آمدی، « دشو جز با عفت و ایثار کامل نمی

کنند و به تعبیر قرآن  سازند و منافع حقیقی و همیشگی خود را فراهم می خود را می
کس، مادی گرایان (. به ع7 /)اسراء« اید اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی کرده»کریم: 

کنند و منافع حقیقی و همیشگی خود را از دست  و خودخواهان، خود را تباه می
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خدا را »دهند و به تعبیر دقی  قرآن کریم، فراموشی خدا فراموشی خویش است:  می
 ل(19 /)حشر« خداوند هم آنان را دچار خودفراموشی کرد .فراموش کردند

 سروری. 9-3-3

)تمیمی آمدی، « یابی با ایثار دیگران بر خویشتن، سروری می»فرماید:  می )ع(امام علی
 (ل302: 1410

 ارفاق و بهشت الهی. 9-3-4

ای موسی! هر یک »فرمود:  ـ پیرامون ایثارگران ـ )ع(خداوند متعال در مناجات با موسی
از آنان )ایثارگران( هر عملی که در عمر خویش انجام داده باشد، از محاسبه آن چشم 

: 1410)أبی فراس، « پوشم و هر جای بهشت را که بخواهد، او را اسکان می دهم می
 ل(173، 1ج

 محبوب خدا و خلق. 9-3-5

کند،  ایثارگران را تهدید نمیگسترش فرهنگ ایثار در جامعه، نه تنها منافع شخصی 
: 1410و خل  )تمیمی آمدی،  (41 :4ج ،1410بلکه آنان را محبوب خدا )أبی فراس، 

ها در جهان جاوید می شود کند و موجب دستیابی آنان به بهترین زندگی ( می302
 نیز را اجتماعی مفاسد ریشه این، بر عالوه(. 212 – 211، 7ج: 1403)مجلسی، 

 .کند می فراهم را بشر جامعه معنوی و مادی منافع و سوزاند می
 

  گیری نتیجهبحث و . 10
ایثار و ازخودگذشتگی از مکارم اخالق اجتماعی در زندگی و از مهمترین فضایل 

ها، موعظه و  ها و موقعیت رول برای هدایت جامعه و در همه زمان اخالقی استل از این
د در مواردی ایثار کرد و متخل  به این راهنمایی به تنهایی کافی نیست، بلکه بای

 .اخالق الهی شد
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ایثار و فداکاری که پای گذاردن بر هوای نفس است، به وارستگی از دنیا و رفع 
انجامد. انسان با مقدم داشتن دیگران روح خود را از اسارت  تعلقات مادی می

کم و زیاد زخارف  رهاند. ایثار جان انسان را از تالطم در مقابل های دنیوی می خواهش
گستراند. تلطیف روح برای رسیدن به کمال  کند و ظرف وجودی او را می دنیا حفظ می

رو، رشد انسان، در  و ایجاد روحیه وارستگی حاصل این تالش اخالقی است. از این
 ةسایه ایثار و سخاوت است که نشانگر نوع دوستی و دلسوزی و محبت است. اگر هم

ای برای بروز این کمال اخالقیل یعنی  مردم از امکانات یکسان برخوردار باشند، زمینه
 د.مان های آن، باقی می ایثار و نشانه

اگر خاستگاه دین فرهنگ باشد، دین جزئی از فرهنگ خواهد بود و در بخش باورها 
ه، به قرار خواهد گرفت و ح  دخالت در سر منشأ خویش را نخواهد داشت. برای نمون

شناسند، در عصر عرب جاهلی مردم باورهایی  باور آنان که خاستگاه دین را فرهنگ می
کردند. این فرهنگ به دین  داشتند و در روابط خویش با یکدیگر از اصولی پیروی می

هایی که عرب جاهلی  جدید رخنه کرد و در آیات وحی جلوه کرد. برای نمونه، مجازات
که رفتار ایشان در باب عقود و  گر شد، چنانیات وحی جلوهبرای خالفکاران داشت در آ

ایقاعات نیز در دین بروز و ظهور یافت و گاه تغییراتی در آن عناصر فرهنگی عرب 

  آمد. جاهلی به وجود می
 دین این بشناسیم، فطری امر یک را دین جدید عصر در اگر موضوع این به توجه
 که است داده نشان فرهنگ پیشینة زیرا کندل دخالت فرهنگ در باید و تواند می

 شده شناخته فطرت عنوان به آنچه با کم دست یا ها انسان فطرت با همیشه فرهنگ
گیری آن فرهنگ بوده است و  لی شکلاص منابع از یکی و است بوده هماهنگ است،

هیچ گاه میان فرهنگ و فطرت انسانی ناسازگاری رخ نداده است و اما اگر دین را 
فرهنگ بشناسیم، در این صورت پر واضح است که دست کم در مرحلة  محصول

ای خواهد داشت و دین یک  گیری دین، فرهنگ نقش بسیار برجسته نخست شکل
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تواند با فرهنگ تعامل  نماید. اما همین دین در مراحل بعد می محصول فرهنگی می

  داشته باشد و تأثیراتی در فرهنگ بگذارد.
مین آزادی برای أتترویج فرهنگ ایثار، ، تربیت دینی جامعه، تامین عدالت اجتماعی

مردم، تعمین و گسترش و مرزبانی فرهنگ دینی، توجه به حقوق مردم )مرد مساالری 
 مسایل امور در دینی(، انتظارات و مطالعات متقابل دین و مردم، چگونگی دخالت دولت

 شناسی آسیب و تسن و قرآن براساس فرهنگی توسعه بخش اثر راههای دینی،
االخره باید با توجه به این عوامل و با در نظر گرفتن شرایط زمان و ب و... و  فرهنگی

مکان در یک دولت و حکومت اسالمی الگویی ارائه شود که بهتر از الگوی دیگران 
  .ها باشد باشد و این خود الگویی برای دیگر ملل و حکومت
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 رمضان ماه در زنان تلویزیونی های سریال تماشای میزان میان رابطه

 آنان دینی هویت با
 

 2اسماعیلی تاجیک سمیه ،1کالهدوز محمد

 چكیده 
 ه اسـت شـد شـد  خـانواده خـانواده  رفتـاری رفتـاری  الگـوی الگـوی  بـه بـه  تبـدیل تبـدیل  جهـان جهـان  نقـاط نقـاط  اکثـر اکثـر  دردر تلویزیـون تلویزیـون  امـروزه امـروزه 

 ازاز رارا خـود خـود  و اجتمـاعی و اجتمـاعی  فـردی فـردی  رفتـار رفتـار  وو صـحبت صـحبت  معیارهـای معیارهـای  ازاز بخشـی بخشـی  خـانواده خـانواده  افـراد افـراد  وو

 دردر توانـد توانـد   مـی مـی  رسـانه رسـانه  ایـن ایـن . . آورنـد آورنـد   مـی مـی  بدسـت بدسـت  تلویزیـونی تلویزیـونی  شـدة شـدة  ارائـه ارائـه  هـای هـای   برنامـه برنامـه  خـالل خـالل 

ــر تــازه،تــازه، عــاداتعــادات پیــدایشپیــدایش ــرتغیی ــان  رفتــاررفتــار تغیی  نقــشنقــش ،،و  هویــت از جملــه هویــت دینــی مخاطب

ــی ــیمهم ــی  کنــد. ایــن پــژوهش، بــا    کنــد. ایــن پــژوهش، بــا     ایفــاءایفــاء مهم ــی  هــدف بررس ــان میــزان آشــنایی،    هــدف بررس رابطــه می
تلویزیـــونی در مـــاه رمضـــان بـــا هویـــت  هـــای  مشـــاهده و رضـــایتمندی زنـــان از ســـریال

گیـــری گیـــری   روش پـــژوهشل پیمایشـــی و ابـــزار انـــدازهروش پـــژوهشل پیمایشـــی و ابـــزار انـــدازه انجـــام رســـیده اســـت.انجـــام رســـیده اســـت.  بـــهبـــه  دینـــی آنـــان
  1414پرسشــنامه اســت. جامعــه آمــاری تحقیــ  شــامل مــادران فرهنگــی )مربیــان( منطقــه         پرسشــنامه اســت. جامعــه آمــاری تحقیــ  شــامل مــادران فرهنگــی )مربیــان( منطقــه         

ــوکران     ــول کـ ــبه فرمـ ــاس محاسـ ــی براسـ ــورد بررسـ ــه مـ ــران و نمونـ ــهر تهـ ــوکران    شـ ــول کـ ــبه فرمـ ــاس محاسـ ــی براسـ ــورد بررسـ ــه مـ ــران و نمونـ ــهر تهـ ــر   384384شـ ــر نفـ نفـ
ــت. ــت.اس ــ  اس ــان م ــ  نش ــایج تحقی ــ نت ــان م ــ  نش ــایج تحقی ــان   یینت ــد می ــان ده ــد می ــای ده ــای تماش ــهتماش ــهبرنام ــان    برنام ــاه رمض ــونی م ــای تلویزی ــان  ه ــاه رمض ــونی م ــای تلویزی ه

ــی   ــت دین ــی  و هوی ــت دین ــت       و هوی ــن اس ــانگر ای ــواهد بی ــین ش ــود دارد. همچن ــادار وج ــت و معن ــه مثب ــت       رابط ــن اس ــانگر ای ــواهد بی ــین ش ــود دارد. همچن ــادار وج ــت و معن ــه مثب رابط
ــزان       ــایتمندی و می ــزان رض ــناییل می ــزان آش ــای می ــین متغیره ــه ب ــزان      ک ــایتمندی و می ــزان رض ــناییل می ــزان آش ــای می ــین متغیره ــه ب ــاهده ک ــاهده مش ــهمش ــهبرنام ــای   برنام ــای ه ه

   تلویزیونی با هویت دینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.تلویزیونی با هویت دینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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  مقدمه. 1
هویت شرط الزم برای زندگی اجتماعی است و بدون وجود چارچوبی برای تعیین 

توانند به صورتی معنادار و پایدار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.  ها نمی انسان 1هویت
های ذهنی  هویت به معنای تلقی از خویشتن، تحت تأثیر محیط پیرامونی و دریافت

داند. به  کاستلز هویت را سرچشمه معنا و تجربه برای مردم میدر حال تغییر است. 
هویت فرایند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعة به هم »عقیده وی 
شود  های فرهنگی است که بر دیگر منابع معنایی اولویت داده می ای از ویژگی پیوسته

و برای هر طبقه خاص یا برای هر گروه ممکن است چندین هویت وجود داشته 
عنای اصلی داردل نخستین معنای آن بیانگر هویت دو م(. 25: 1380)کاستلز،« باشد

مفهوم تشابه مطل  است، معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که با مرور زمان 
 گیرد. سازگاری و تداوم را فرت می

یابد و مفهوم هویت  ترتیب به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه می بدین 
سازد، از یک طرف  ل برقرار میطور همزمان میان افراد یا اشیاء دو سنت محتم به

شباهت و از طرف دیگر تفاوتل بنابراین فعل شناسایی همزمان با شباهت و تفاوت 
سازد یعنی افراد با شناسایی شدن تفاوت خود را از  است که تعریف هویت را کامل می

کنند و در عین حال شباهت خود را نیز بین افراد و  ها مشخص می سایر افراد و گروه
یابد. هویت دارای ابعاد  ها و خصوصیات یکسانی دارد در می هایی که با او ویژگی گروه

هویت دینی به معنای است.  2باشد که یکی از ابعاد آن، هویت دینی مختلفی می
های دینی است. هویت  احساس تعل  و تعهد فرد نسبت به باورها، احکام و ارزش

ینداری است که با مای جمعی یا دینی به عنوان هویت جمعی متضمن آن سطح از د
در خصوص (. 454: 1388همان اجتماع دینی یا امت مقارنت دارد )حاجیانی، 

گیری هویت و انواع مختلف آن ازجمله هویت دینی، باید به این نکته اشاره  شکل

                                                         
1. Identity 

2. Religious Identity 
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گیری و منسجم شدن  نمود که تعامالت اجتماعی از دیرباز، مهمترین عامل شکل
ارت دیگر، هنگامی که افراد با یکدیگر وارد تعامالت اجتماعی هویت بوده است. به عب

دهند.  عنوان یکی از اعضای جامعه شکل می شوند درواقع، هویت خود را به می
های  شود. اما با ظهور رسانه بنابراین، هویت در بستر تعامالت اجتماعی تعریف می

های جمعی  زه رسانهامروجمعی دگرگونی اساسی در تعامالت اجتماعی رخ داده است. 
دهی وقایع اجتماعی تأثیر بگذارند،  های ذهنی، قادرند بر شکل با انتقال مفاهیم و داده

ها  گیدنز درباره تأثیر رسانه خواهند جهت دهند. که بشر را به هر سویی که می طوری به
ای برای انتخاب در  های تازه های ارتباط جمعی راه با جهانی شدن رسانه»گوید،  می
ها و حاالت  ها از طری  کنار هم نهادن موقعیت گیرد. رسانه رابر شخص قرار میب

ای را  های زندگی تازه آورد که شیوه ای به وجود می گوناگون، شکل و نمادهای تازه
  (.342: 1386)گیدنز، « کند القاء می
شود.  میعنوان سبک زندگی نام برده  ای برای زندگی که از آنها به های تازه شیوه

ها به دنبال ایجاد  مطالعه سبک زندگی مهم است، چرا که در جوامع مختلف، حکومت
تغییراتی در سبک زندگی و بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی مردم هستند، زیرا 

شود  سبک زندگی یک ابزار فرهنگی نرم برای مدیریت اجتماعی محسوب می
سبک زندگی اعضای آن انعکاس  (. بخش متبلور هر فرهنگی در1390زاده،  )مهدی
توان به مفهوم و شالوده و بخش اصلی تمدن  یابد. در واقع سبک زندگی را می می

های ارتباط و پیوند اجتماعی حاصل از فرایندهای فرهنگی  بشری تلقی کرد که شیوه
 (.114: 1396سازد )نویدی و محمدی،  و اقتصادی را آشکار می

از امور عینی و ذهنی، از جمله الگوهای روابط مفهوم سبک زندگی دامنه وسیعی 
بینی فرد را  ها و جهان ها، ارزش اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش، نگرش

شود. سبک زندگی با مسائل کلیدی و حساسی همچون هویت فردی  شامل می
واجتماعی، فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا دست کم ایجاد احساس 

(. یکی از عوامل 115: 1396وند خورده است )نویدی و محمدی، آزادی عمل، پی
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ای و نوع محتوای منتخب برای  سبک زندگی، میزان مصرف رسانهاثرگذار بر  اصلی 
تواند تبیین کننده و  مصرف رسانه ای است. تماشای تلویزیون و نوع برنامه آن نیز می

 طبان باشد.بینی کننده سبک زندگی، شیوه تفکر و نوع رفتار مخا پیش
ای که دارد همواره از سوی محققان  تلویزیون به سبب ماهیت و امکانات گسترده

هایی  های این رسانه در جامعه ما ارائه برنامه مورد توجه بوده است. یکی از رسالت
 دین اساسی نقش به توجه با ایران، جامعه درباشد.  های دینی می متناسب با مناسبت

اساسی تلویزیون را  کارکرد توان می رسانه، و حکومت جامعه، در مذهب و
 دینی های برنامه هدف ارتباط، این سازی و رشد انسان دینی دانست. در انسان

 رسانی نظیر اطالع هایی شور از استفاده با دینی مبانی از مخاطبان آگاهی تلویزیون،

 انجام دستورات به مخاطبان ترغیب برای استدالل و دینی مباحث سخنرانی، تبلیغ، و

بزرگترین،  عنوان به ایران اسالمی جمهوری تلویزیون است. دین اجتماعی و فردی
 خویش تبلیغی رسالت و تعریف دینی پایگاه از را خود جمعی، ارتباط وسیله مؤثرترین

 نقشی اساسی دینی های برنامه ارائة با تلویزیون در واقع،. است نموده استوار آن بر را

 نقش خود، کارکردی نقش ایفای عدم صورت در متقابال ، و داشته دینی هویت در
هایی  ازجمله برنامه (.34: 1391)نیازی و والیتی،  داشت خواهد زمینه این در مخربی

که توسط رسانه ملی ایران در راستای ترویج و تقویت هویت دینی و اسالمی تدوین 
که در ایام ماه رمضان از این رسانه های دینی اشاره نمود  توان به برنامه گردد، می می

ثیر أگرفته در خصوص تهای صورت  نتایج مطالعات و بررسیگردد.  پخش می
های ایام ماه رمضان بر هویت دینی و خصوصا هویت دینی زنان حاکی از این  برنامه

 بنابراین لاست که تاکنون تحقیقات چندانی پیرامون موضوع یاد شده صورت نگرفته
نتایج آمارهای موجود و ه در خصوص این مهم، دوچندان خواهد بود. اهمیت مطالع

دهند  نشان میسیما  و آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا
 دقیقه 40ساعت و  3با میانگین های تلویزیونی را زنان ) که اغلب مخاطبان برنامه

از سوی دیگر زنان از ارکان اصلی خانواده بوده و دهند.  تشکیل میتماشای تلویزیون( 
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به علت نقش محوری آنان در خانه و خانواده، هر نوع نگرش، باور، اعتقاد یا رفتار 
آنان دارای اثر بیشتری بر نگرش، باور، اعتقاد یا رفتار دیگر اعضای خانواده است. 

واده است. در این میان ها و اعتقادات به فرزندان از مهمترین وظایف خان انتقال ارزش
با  در این پژوهش،ها و اعتقادات، مهمترین اثرگذاری را دارند.  مادران، در انتقال ارزش

های  رابطه میان میزان آشنایی، مشاهده و رضایتمندی زنان از سریالهدف بررسی 

به نگارش در آمده است. پرسش اصلی  تلویزیونی در ماه رمضان با هویت دینی آنان
میان میزان آشنایی، مشاهده و رضایتمندی این است کهل آیا رو  یشپپژوهش 

های تلویزیونی در ماه رمضان با هویت دینی  مادران فرهنگی)مربیان( از سریال

 باهای تلویزیونی ماه رمضان  رابطه وجود دارد؟ فرضیه اصلیل بین تماشای برنامه آنان
های فرعی بدین شرح استل بین  هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه

میزان آشنایی و رضایتمندی از  ،های تلویزیونی ماه رمضان میزان مشاهده برنامه
  هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود دارد. باهای تلویزیونی ماه رمضان  برنامه

 

 چارچوب نظری پژوهش  .2
دهد که اثرات وسایل  بررسی مباحث نظری و آرای صاحبنظران ارتباطات نشان می

طوری که نقد و بررسی این اثرات پیچیده  هب .استارتباط جمعی بسیار متعدد و متنوع 
در زمینه کارکردها و پیامدهای  ای دارد. ثیر آن نیز، قلمرو بسیار گستردهأبوده و حوزه ت

های جمعی همچون تلویزیون، اندیشمندان و صاحبنظران مختلفی به اظهار نظر  رسانه
. او وظایفی چند نظیر استترین آنها هارولد السول  اند که یکی از شناخته شده پرداخته

مراقبت از محیط و ایجاد همبستگی بین اجزای گوناگون جامعه را در پاسخ به محیطی 
عنوان  گیرد، به که در آن انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر صورت می

ای وظایف  کند. او هم چنین در مقاله تلقی میهای اصلی ارتباطات جمعی  وظیفه
شمارد ازجمله: حراست از محیط، همبستگی بین  دیگری برای وسایل ارتباطی برمی
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اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی، انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل 
 (. 83: 1385دیگر )ساروخانی، 

ت فرهنگی معاصر جای گرفته از نظر تاملینسون، مفهوم هویت در قلب تصورا
های  ها و فناوری است. حرکت به سوی جهانی شدن مبتنی بر رشد سریع رسانه

ارتباطی است. تاملینسون هویت را یکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادی 
داند.  ها می شده در مدرنیته و محصول ایجاد و ابقاء تعمدی فرهنگ از طری  رسانه

مدرن برای سازماندهی تجربه فرهنگی است. جهانی شدن در  هویت راهی خاص و
 (.77: 1389)احمدپور و همکاران،  حقیقت هویت را ایجاد کرده است

های  ها و پیامدهای استفاده از رسانه از رویکردهایی که به بررسی دالیل، انگیزه
بر فعال  تأکید این رویکرد عالوهجمعی پرداخته، نظریه استفاده و رضایتمندی است. 

منجر به استفاده از وسایل است که های مخاطب  بودن مخاطب، بر نیازها و انگیزه
هایی که در اثر استفاده از رسانه  شود. این رویکرد، همچنین به خشنودی ارتباطی می
ها فعال هستند و  مخاطبان رسانه .(232:1382 )مک کویل، شود، توجه دارد حاصل می

کنند که این  ها استفاده می و اجتماعی خود از رسانه در پی ارضای نیازهای فردی
این درست مقابل تواند موجبات رضایت یا عدم رضایت آنها را فراهم آورد،  استفاده می

دهد. مک کویل و  آن دیدگاه سنتی است که ثقل ارتباطات را در پیام رسانه قرار می
آنها از رسانه و ایجاد  شناسی از نیازهای مخاطبان که باعث استفاده همکارانش سنخ

اند که شامل  ها برای برطرف نمودن این نیازها دارند، ارائه کرده انتظار در آنها از رسانه
سازی و تعامل  رسانیل هویت شخصیل یکپارچه شود: اطالع موارد چهارگانه زیر می

 تها اثرگذاری بر هوی ازجمله کارکردهای رسانه بنابراین،اجتماعیل تفریح و سرگرمی. 
 .استجویی  ها هویت یکی از دالیل استفاده از رسانهل چرا که در واقع، مخاطبان است

هنگامی که مخاطبان با هدف کسب هویت به استفاده از رسانه جمعی ، بنابراین
استفاده از آن به رضایت خاطر دست یابند به معنای این خواهد بود  ةبپردازند و در نتیج

 که اثرگذاری بر مخاطب صورت گرفته است.
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براساس نظریه کاشت افرادی که در مواجه با وسایل ارتباط جمعی به ویژه 
کنند که به جای انطباق با  ای ادراک می گونه تلویزیون قرار دارند به مرور جهان را به

همخوان است.  ،کنند واقعیت بیان می ةها دربار بیرونی بیشتر با آنچه رسانهواقعیت 
گربنر در نظریه کاشت معتقد است تلویزیون منبع اصلی گروه پر مصرف برای ساخت 

ها نیز به موازات  واقعیت است. در حالی که بینندگان کم مصرف از سایر رسانه
کاشت این است که تلویزیون با  کنند. اکنون داعیه نظریه تلویزیون استفاده می

های  های آن، بر بعضی گروه متغیرهای بسیاری در تعامل است، چنانکه تماشای برنامه
تری دارد. این نظریه پس از اصالح،  های دیگر اثر قوی مخاطبان در مقایسه با گروه

 های دریافتی داند که محتوای برنامه عنوان موجودی فعال می مخاطب تلویزیون را به
  (.39: 1393کند )ریاحی و همکاران،  را فعاالنه تفسیر می

مورد  هایی یکسان و نسبتا  از دیدگاه گربنر، رسانه به این گرایش دارد که روایت
پذیر  نیز سازگار با آن فرهنگوفاق از واقعیت اجتماعی ارائه دهد و مخاطبان خود را 

ای توسط مخاطبان و  رسانه نی سازی نگرشونماید. لذا کاشت به معنای پذیرش و در
(. با توجه به اینکه هویت جزء مهمترین 80 :1391باشد )هرسیج،  کاربران می

لذا اثرگذاری تلویزیون بر این بخش  ،گردد های زندگی هر انسانی محسوب می الیه
 تجدید ها در رسانه کنندة تعیین نقش بر روفوجودی فرد انکارناپذیر خواهد بود. 

 ها زمینه به باید دینی، های برنامه در بررسی کند می تأکید و است معتقد دینی حیات

شود. از دیدگاه هوور  توجه با فرهنگ آن همبستگی و اجتماعی و فرهنگی شرایط و
 کار این گفت باید اول: وهلة در ها سازی دینی و پخش آن از رسانه در تبیین برنامه

 این مشابه، اخالقی فرهنگ و ها نمادها، ارزش با است. مردمانی دینی فعالیت یک

 جدید حیاتی وارد های دینی برنامه پخش دوم: کنند، می تماشا و تهیه را ها برنامه

 دینی رسانة این همچنین، است. رسانه نوعی الکترونیک، دینی سوم: نهاد است، شده

)نیازی و  داشت خواهد و داشته دینی جامعة بر را خود خاص فرهنگی تأثیرات جدید،
 (.37: 1391والیتی، 
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عنوان عامل تربیتی بارز و نافذ در تربیت کودکان  مادران به  ویژه زنان و به نقش
ویژه مادران که  ای زنان به رسد مصرف رسانه خود، نقشی انکارناپذیر است. به نظر می

کنند، عامل تعیین  عنوان مربی اصلی کودکان خود در جامعه ایفای نقش می به
ای و نقش و  های رسانه میزان و محتوای برنامهدر هویت دینی آنان است. ای  کننده

ثیر آن بر شخصیت تکوین یافته مادران در جامعه، پراهمیت است. تکوین شخصیت أت
ویژه  ای به ثیر عوامل گوناگونی مانند مصرف رسانهأبهنجار زنان در جامعه تحت ت

فرزندان خود و از سوی دیگر،  تماشای تلویزیون است که همین مهم در امر تربیت
 سازی در جامعه نقش دارد. فرهنگ

به دنبال تبیین نقش و جایگاه تلویزیون در هویت  رو پیشبا توجه به اینکه تحقی  
پژوهش، این چارچوب نظری ، با مروری بر نظریات مطرح شده، دینی مخاطبان است

 تشکیل شده است.، استفاده و رضایتمندی و نظریه کاشت گربنراز نظریه 
 

 روش تحقیق  .3
پژوهش  این گیری، پرسشنامه است. جامعه آماری پیمایشی و ابزار اندازه ،روش پژوهش

نفر(  53442سال )شامل  25 – 50سنی  ة، در رد14شامل زنان ساکن در منطقه 
نفر به دست آمد.  384مورد مطالعه، مطاب  با فرمول کوکران  ةحجم نمونباشد.  می

ترتیب که ابتدا از هر ناحیه در  ای است. بدین ای چند مرحله گیری، خوشه نمونهروش 
، یک محله و سپس از هر محله یک خیابان و از هر خیابان، چند نفر به 14منطقه 

 نمونه مورد بررسی، انتخاب شدند. رایصورت تصادفی ب

 متغیرهای پژوهش   .4
تحقی ، گروه سنی، پایگاه اقتصادی  این در :الف( متغیرهای جمعیت شناختی

 1-9االت ؤباشد. س ای مدنظر می شناختی یا زمینه عنوان متغیرهای جمعیت اجتماعی به
 پرسشنامه به متغیر مزبور اختصاص یافته است.
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عنوان متغیر وابسته مدنظر  متغیر هویت دینی به ،تحقی این در  متغیر وابسته: ب(
هایی  شاخص ساخته شده است. بعد اعتقادی با معرف. متغیر مزبور از ترکیب سه است

اعتقاد به ، علم و دین، اعتقاد به کامل بودن اسالم، عدم تردید در اعتقاداتهمچون: 
های نامتعارف  ، جلوگیری از توزیع فیلماعتقاد به روز جزا، فرشتگان، نظارت اعمال
افتخار، احساس احساس هایی همچون  بعد احساسی با معرفساخته شده است. 

عذاب ، احساس معنویت، پیشرفت زندگی، احساس خشنودی، تعل  خاطر، آرامش
هایی همچون عدم  ساخته شده است. بعد عملی با داشتن معرف وجدان از انجام گناه

های  ارتباط با افراد غیرمذهبی، مشارکت مذهبی، عدم تمایل به مشاهده فیلمتمایل به 
ها، استفاده عملی از  یارت اماکن مذهبی، عمل به ارزشغیراخالقی، انجام واجبات، ز

صورت طیف پنج  ههای مزبور ب دهی به معرف متمایز شده است. نحوه پاسخ اعتقادات
 ، کامال نظر، مخالف بیمواف ، مواف ،  باشد: کامال  ای لیکرت و بدین قرار می گزینه

 پرسشنامه به متغیر هویت دینی اختصاص یافته است.  24-44های  مخالف. گویه
عنوان متغیر  های تلویزیونی ویژه ماه رمضان به تماشای برنامه متغیر مستقل: ج(

های  . متغیر مزبور از ترکیب سه شاخص میزان مشاهده برنامهاستمستقل مدنظر 
تلویزیونی ماه رمضان و میزان های  تلویزیونی ماه رمضان، میزان آشنایی با انواع برنامه

های تلویزیونی ماه رمضان ساخته شد. بعد میزان مشاهده و میزان  رضایت از برنامه
های اجتماعی، میزان  هایی همچون: میزان مشاهده و آشنایی با برنامه آشنایی با معرف

 های مذهبی، مشاهده و آشنایی با فیلم و سریال، میزان مشاهده و آشنایی با برنامه
میزان مشاهده و آشنایی با ویژه برنامه، میزان مشاهده و آشنایی با مسابقه و سرگرمی 

های میزان رضایت از  ساخته شده است. نیز شاخص رضایتمندی از ترکب معرف
های دینی ماه رمضان، عالقمندی به  های دینی ماه رمضان، لذت از برنامه برنامه
های ماه رمضان )کدگذاری معکوس( ساخته  های ماه رمضان، خستگی از برنامه برنامه

ای خیلی زیاد، زیاد،  صورت پنج گزینه االت مزبور بهؤها و س شده است. پاسخ به گویه
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پرسشنامه به این متغیر اختصاص یافته  10-23االت ؤ. ساست متوسط، کم، اصال 
 است. 

از اعتبار  های مربوط به متغیرهای تحقی  تعیین اعتبار پرسشمنظور  ،پژوهشاین در 
ها  الؤابتدایی، همراه با اهداف، س ةصورت که پرسشنام بدین صوری استفاده شده است.

ها به تعدادی از اساتید صاحبنظر در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعی داده شد،  و فرضیه
اصالح شده جهت  ةهای نامناسب حذف و پرسشنام الؤپس از اعمال نظرات اساتید س

 یان، مورد استفاده قرار گرفت.تکمیل توسط پاسخگو
برای محاسبه میزان پایایی پرسشنامه، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد، که نتایج 

 آمده است: زیرآن برای هر متغیر در جدول 
 

 . ضریب آلفا1جدول شماره 

 ضریب آلفا تعداد گویه متغیرها ردیف

 89/0 14 تماشای برنامه تلویزیونی 1

 91/0 21 هویت دینی 2

 

 های پژوهش یافته  .5

های تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود  بین تماشای برنامه
 دارد.

 تماشای برنامه تلویزیونی و هویت دینیآزمون همبستگی میان . 2جدول شماره 
 سطح معناداری ضریب همبستگی هامتغیر

  تماشای برنامه
 هویت دینی

355/0 000/0 
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های  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان تماشای برنامه 2در جدول شماره 
گونه که از اعداد بر  تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان وجود دارد. همان

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به  آید، میان دو متغیر تماشای برنامه می
 000/0و سطح معناداری مشاهده شده برابر با  همبستگی وجود دارد 355/0میزان 
. بین دو متغیر رابطه معنادار استصورت معنادار  همبستگی یاد شده به بنابراین، است.

. به استصورت مثبت  وجود دارد. همچنین باید اضافه نمود که همبستگی یاد شده به
ان هویت دینی نیز با های تلویزیونی ماه رمض تر، با افزایش تماشای برنامه تعبیر افزون

و با توجه به  2شماره افزایش همراه خواهد بود. در مجموع از اعداد موجود در جدول 
توان نتیجه گرفت که فرضیه اصلی تحقی  مبنی بر  سطح معناداری مشاهده شده می

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت  وجود رابطه معنادار و مثبت میان تماشای برنامه
 یید قرار گرفته است. مورد تادینی 

 آزمون فرضیه فرعی اول:

های تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه معنادار  بین میزان مشاهده برنامه
 وجود دارد.

 میزان مشاهده و هویت دینیآزمون همبستگی میان . 3جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی هامتغیر

 000/0 374/0 هویت دینی میزان مشاهده برنامه
 

های تلویزیونی   ، میان دو متغیر میزان مشاهده برنامه3های جدول شماره  طب  یافته
همبستگی وجود دارد و سطح معناداری  374/0ماه رمضان و هویت دینی به میزان 

. استلذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار  .باشد می 000/0مشاهده شده برابر با 
بین دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد. همچنین باید اضافه نمود که  ،بنابراین

تر، با افزایش میزان مشاهده  . به تعبیر افزوناستهمبستگی یاد شده به صورت مثبت 
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های تلویزیونی ماه رمضان هویت دینی نیز با افزایش همراه خواهد بود. در  برنامه
ا توجه به سطح معناداری مشاهده شده و ب 3شماره مجموع از اعداد موجود در جدول 

توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی اول تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و  می
یید أمورد تهای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی  مثبت میان میزان مشاهده برنامه

 قرار گرفته است. 

 آزمون فرضیه فرعی دوم:

زنان رابطه معنادار وجود  تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینیهای  بین میزان آشنایی با برنامه
 دارد.

 میزان آشنایی با برنامه ها و هویت دینیآزمون همبستگی میان  .4جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی هامتغیر

 000/0 302/0 هویت دینی میزان آشنایی

 

میزان آشنایی با نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان  4در جدول شماره 
گونه که  های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان وجود دارد. همان برنامه

های تلویزیونی ماه رمضان و  آید، میان دو متغیر میزان آشنایی با برنامه از اعداد بر می
همبستگی وجود دارد و سطح معناداری مشاهده شده  302/0هویت دینی به میزان 

. بنابراین بین دو استلذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار  .باشد می 000/0برابر با 
متغیر رابطه معنادار وجود دارد. همچنین باید اضافه نمود که همبستگی یاد شده به 

های  تر، با افزایش میزان آشنایی با برنامه باشد. به تعبیر افزون صورت مثبت می
با افزایش همراه خواهد بود. در مجموع از اعداد  تلویزیونی ماه رمضان هویت دینی نیز

توان نتیجه  و با توجه به سطح معناداری مشاهده شده می 4شماره موجود در جدول 
گرفت که فرضیه فرعی دوم تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان میزان 

 قرار گرفته است.  مورد تاییدهای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی  آشنایی با برنامه
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 آزمون فرضیه فرعی سوم:
های تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه  بین میزان رضایت از برنامه

 معنادار وجود دارد.
 

 ها و هویت دینی رضایت از برنامهآزمون همبستگی میان . 5جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی هامتغیر

 004/0 249/0 هویت دینیی ها رضایت از برنامه

 

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان رضایت از  5در جدول شماره 
های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان وجود دارد. میان دو متغیر  برنامه

 249/0های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان  میزان رضایت از برنامه
لذا  .باشد می 004/0معناداری مشاهده شده برابر با همبستگی وجود دارد و سطح 

. بنابراین بین دو متغیر رابطه معنادار وجود استهمبستگی یاد شده به صورت معنادار 
باشد. به  دارد. همچنین باید اضافه نمود که همبستگی یاد شده به صورت مثبت می

یونی ماه رمضان هویت های تلویز تر، با افزایش میزان رضایت از برنامه تعبیر افزون
و  5شماره دینی نیز با افزایش همراه خواهد بود. در مجموع از اعداد موجود در جدول 

توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی سوم  با توجه به سطح معناداری مشاهده شده می
های تلویزیونی ماه  تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان رضایت از برنامه

 مورد تایید قرار گرفته است. رمضان و هویت دینی 

 گیریگیری  بحث و نتیجهبحث و نتیجه  ..66

لف به لحاظ میانگین هویت تهای سنی مخ پژوهش نشان داد، بین گروهاین نتایج 
دینی تفاوت معنادار وجود دارد. اما در خصوص فرضیه اصلی تحقی  باید اذعان نمود 

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان  برنامهمیان دو متغیر تماشای که 
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باشد  می 000/0همبستگی وجود دارد و سطح معناداری مشاهده شده برابر با  355/0
توان نتیجه گرفت که فرضیه  لذا می است.لذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار 

های تلویزیونی  رنامهاصلی تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان تماشای ب
مورد تایید قرار گرفته است. همچنین متناسب با نتایج ماه رمضان و هویت دینی 

باشد. یعنی، متغیر یاد  درصد می 27رگرسیون خطی ضریب تعیین متغیر تماشای برنامه 
 باشد. درصد از تغییرات هویت دینی را دارا می 27بینی و توضیح  شده قابلیت پیش

که میان دو متغیر میزان مشاهده  اشاره کردفرعی اول باید در خصوص فرضیه 
همبستگی وجود دارد  374/0های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان  برنامه

توان نتیجه گرفت که  لذا می .باشد می 000/0و سطح معناداری مشاهده شده برابر با 
مثبت میان میزان مشاهده فرضیه فرعی اول تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و 

 یید قرار گرفته است. أمورد تهای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی  برنامه
در خصوص فرضیه فرعی دوم و سوم باید اشاره داشت که میان دو متغیر میزان 

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان به میزان  آشنایی با برنامه
 .باشد می 000/0دارد و سطح معناداری مشاهده شده برابر با همبستگی وجود  302/0

لذا فرضیه فرعی دوم تحقی  مبنی بر  است.لذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار 
های تلویزیونی ماه رمضان و  وجود رابطه معنادار و مثبت میان میزان آشنایی با برنامه

های  متغیر میزان رضایت از برنامه بین دو یید قرار گرفته است. نیزأمورد تهویت دینی 
همبستگی وجود دارد و سطح  249/0تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان 

لذا همبستگی یاد شده به صورت  .باشد می 004/0معناداری مشاهده شده برابر با 
توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی سوم تحقی  مبنی بر وجود  و می استمعنادار 

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی  دار و مثبت میان رضایت از برنامهرابطه معنا
یید قرار گرفته است. نیز متناسب با آزمون رگرسیون خطی چند متغیره عنصری أمورد ت

داشته استل متغیر میزان مشاهده با مقدار بر هویت دینی ثیر را أکه بیشترین میزان ت
آن متغیر میزان آشنایی با مقدار بتای  . پس ازاستو عالمت مثبت  365/0بتای 
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ثیر را بر هویت دینی دارد. در نهایت متغیر رضایت أو عالمت مثبت بیشترین ت 331/0
 ثیر را بر هویت دینی دارد.أو عالمت مثبت بیشترین ت 209/0با مقدار بتای 

عبارت دیگرل مقایسه با نتایج تحقیقات ه اما در خصوص استنباط تجربی تحقی  و ب
مطرح شده در فصول پیشین باید اضافه نمود که نتایج تحقی  حاضر با نتایج برخی 

( همسو و هم جهت بوده است چرا که در تحقی  1395تحقیقات من جمله مجیدی )
 های ها و سریال هرچه میزان عواملی مانند: استفاده، عالقه و انگیزه از برنامهمزبور 

. همچنین یابد وبرداری دینی نیز افزایش میگمیزان ال ،دینی تلویزیون افزایش یابد
 تنهاهای  ( هر چه میزان تماشای برنامه1393ریاحی و همکاران )مطاب  با تحقی  

توان به موازات آن افزایشی را در بعد پیامدی هویت دینی به  مذهبی افزایش یابد، می
با افزایش میزان تماشای ( 1393حقی  خاکیان )انتظار نشست و بر حسب نتایج ت

( 1390والیتی )های تحقی   یافته یابد. های دینی تلویزیون دینداری افزایش می برنامه
های دینی تلویزیون و میزان هویت دینی شهروندان را  همبستگی بین متغیر برنامه

( هر چه میزان 2010(ل برگر و همکاران )2002. همنوا با تحقی  فرناندز )دهد نشان می
رود.  های جمعی بیشتر شود میزان هویت دینی مخاطبان نیز باال می استفاده از رسانه

( هر چقدر مدت زمان استفاده از 2012باید اضافه نمود که مطاب  با تحقی  هالکوا )
یابد، بر هویت ملی و مذهبی مخاطبان نیز اثر مثبت و معناداری  این رسانه افزایش می

 گذارد. بر جای می
 خانواده رفتاری الگوی از قسمتی به تبدیل جهان نقاط اکثر در تلویزیون امروزه

 از را خود و اجتماعی فردی رفتار و صحبت معیارهای از بخشی خانواده افراد و شده

با  تلویزیون دیگر، عبارت به. آورند می دست به تلویزیونی ةشد ارائه های برنامه خالل
 محلی تنها نه خانواده دیگر است. هبخشید خانواده به تازه و دیگر بعدی ورودش،

 آموخت، وانت می آن در که است سازمانی بلکه نیست ... و غذا استراحت، صرف برای

 را تلویزیون برآورده ساخت. لذا را خود فرهنگی های و خواسته کرد تماشا را جهان
 ایندانست.  افراد زندگی کیفیت و تفکر ةشیو بر اثرگذار و مهم عوامل از توان می
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 و رفتار تغییر تازه، عادات پیدایش در و داشته جامعه بر متقابل تأثیری تواند می وسیله

 تولیدات رسد می نظر به مجموع در .کند ءایفا مهمی نقش ها، انسان خوی و خل 

 تولید باز و تولید در مؤثر ابزاری شناسان اجتماعی روان غالب نظر از تلویزیون فرهنگی

 و مدیران نظر مورد عناصر فرهنگی ترویج به قادر و بوده هنجارها و ها ارزش
 ها رسانه معاصر، جهان است. در جوامع فرهنگی و اجتماعی امور گیران تصمیم

 ناپذیر دارند. اجتناب حال عین در و پیچیده جانبه، دو ای رابطه
سوی  به آن حامل و پیام ناقل عنوان به رسانه و پیام منزلة به مذهب میان، این در
فرهنگ )  آن طری  از که ای دروازه عنوان به را شود. رسانه می گرفته نظر در مخاطب
 آنان، نظر گیرند. از می نظر در شود، می منتقل افراد به هنجارها( و ها ارزش باورها،

 اعتقادات، شامل فرهنگی محتویات انتقال معنای به ها رسانه طری  از سازی فرهنگ

 سبک و سنتها ها، پوشش رفتار، بر که است هایی ازش و ها، مفاهیم برداشت افکار،

گذارد. با در نظر گرفتن این امر و با توجه به اثرگذاری  تأثیر می جامعه در افراد زندگی
ها و هنجارها، سبک زندگی، هویت دینی  های جمعی مانند تلویزیون بر ارزش رسانه

حاضر این بوده است تا مشخص نماید که آیا  مخاطبان و ... هدف از تحقی 
های تلویزیونی ویژه ماه رمضان بر هویت دینی مخاطبان اثرگذار بوده است یا  برنامه

خیر و در صورت اثرگذاری تا چه اندازه توانسته است تغییرات مربوط به هویت دینی 
 بینی و تبین نماید. کاربران را پیش

عقیده دارد که تلویزیون به لحاظ عم  و نفوذ قابل  در نظریه کاشت گرنبر
اش، نیروی فرهنگی قدرتمندی است. وی تلویزیون را ابزاری در دست نظم  مالحظه
داند، که بجای تغییر، تهدید یا تضعیف نظام سنتی  شده صنعتی اجتماعی می تثبیت

و که اثر اصلی ها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبیت یا تقویت آنهاست. ا باورها، ارزش
داند، معتقد  پذیری یعنی اشاعة ثبات و پذیرش وضعیت موجود می تلویزیون را جامعه

رساندل بلکه این امر با هماهنگی  است که تلویزیون تغییرات را به تنهایی به حداقل نمی
مدعی است که میان تماشای  د. ویشو دیگر نهادهای عمدة فرهنگی محق  می
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های دنیا، رابطه وجود دارد و تماشاگران  در مورد واقعیتتلویزیون و اظهار نظر 
مصرف اختالف نظر  پرمصرف تلویزیون نسبت به واقعیات زندگی با بینندگان کم

این نظریه معتقد است که تلویزیون در بلندمدت موجب  .(310: 1384ند)گونتر، دار
به آنها نگرش شود و  بینی و نظام ارزشی بینندگان پرمصرف خود می تأثیر در جهان

بخشد. در واقع نظریه گرنبر با تفاوت قائل شدن  تلویزیونی واحد در مورد واقعیات می
بین مخاطب عادی و پرمصرف، تأثیر زیاد تلویزیون بر مخاطب پرمصرف را اثبات 

گوید: از نظر تماشاگران پرمصرف، تلویزیون عمال ، دیگر منابع  میوی  .کند می
)سورین و  کند آورده و یک کاسه می ها را به انحصار در اطالعات، افکار و آگاهی

 (. 390: 1380تانکارد، 
کند که وی آنرا کاشت یا  های مشابه، چیزی را تولید می اثر این مواجهه با پیام

گرنبر عقیده دارد د.نام های رایج، می های رایج و ارزش بینی رایج، نقش آموزش جهان
ساسی از واقعیات فاصله داردل اما به جهت تکرار که پیام تلویزیون از چندین جنبة ا

شود و تماس ممتد با  اش، نهایتا  به عنوان دیدگاه مورد وفاق جامعه، پذیرفته می دائمی
پردازان کاشت  نظریه شود. تواند نهایتا  به قبول دیدگاه تلویزیون جهان تلویزیون، می

غیرمستقیم، اما متراکم و  کنند که تلویزیون اثرات درازمدت، تدریجی، استدالل می
کنند که تماشای تلویزیون بیشتر اثرات نگرشی دارد تا  انباشتنی دارد. آنها تأکید می

شود که بیشتر  هایی دیده می نگرش« کاشت»عنوان  رفتاری. تماشای زیاد تلویزیون، به
هماهنگ است تا با جهان  ،کشند های تلویزیونی به تصویر می با جهانی که برنامه

های  هر چقدر بر میزان آشنایی و میزان مشاهده برنامه این تحقی ، نیزدر قعی. وا
تلویزیونی افزوده شده استل هویت دینی کاربران نیز به موزات آن با افزایش روبرور 

توان اذعان نمود که عناصر نظریه کاشت در این خصوص به لحاظ  بوده است. لذا می
کاشت بر فرایند انباشتنی و  ةنظری» نویسد می وود. اند یید واقع شدهأتجربی نیز مورد ت
واقعیت  ةآن، تلویزیون اعتقادات و باورها را دربار ةکند که به وسیل متراکمی اشاره می

برای فهم این  متراکم و انباشتنیة واژ(. 252: 2000)وود،  «اجتماعی پرورش می دهد
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ویژه، اثرات  ةاینکه یک برنام ةپردازان کاشت دربار نظریه مهم استل زیرا نظریه
اند  کنند، بلکه مدعی های بینندگان دارد، بحث نمی چشمگیری بر باورها و نگرش

تماشای تلویزیون برای مدتی طوالنی، تأثیراتی بر روی بینندگان نسبت به دنیا و 

پاسخ یا خطی   -های محرک کاشت بر هیچ یک از مدل .اعتقادات و باورهای آنان دارد
 ةها و مخاطبان داللت نداردل بلکه بیشتر بر پیامدهای فزایند یان محتوای رسانهساده م

های کوتاه مدت داللت  ها و نه پاسخ درازمدت  تماس با نظام ثابت و اساسا  مکرر پیام
 (. 123: 1389زاده،  د )مهدیکن کاشت به استمرار، ثبات و تغییر تدریجی توجه می.دارد

فرضیات دیگر تحقی  بر این امر مبتنی بوده است که هر از طرف دیگر یکی از 
های تلویزیونی افزوده شود، هویت دینی با افزایش  چقدر بر میزان رضایتمندی از برنامه

همراه خواهد بود. ادعای مزبور که منطب  با مفروضات نظریه استفاده و رضایتمندی 
اب  با نظر استفاده و یید تجربی و نظری قرار گرفته است. مطأباشدل مورد ت می

استفاده و رضامندی با اتخاذ رویکردی  ةنظریگیر رسانه فعال است.  رضایتمندی پیام
ها را برآورده ساختن نیازها و  کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه، مهمترین نقش رسانه

ها را  زهها این نیازها و انگی بنابراین، به هر میزان که رسانه .داند های مخاطب می انگیزه
فرضیه  .کنند برآورده سازند، به همان میزان موجبات رضایتمندی مخاطب را فراهم می

اصلی نظریه استفاده و رضامندی این است که افراد مخاطب، کم و بیش به صورت 
فعال، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را ]برای آنان[ فراهم سازد. میزان 

یکی از مفاهیم و مفروضات اصلی . نیازها و عالی  فرد دارداین رضایت بستگی به 
است. به این معنا که مخاطب در « فعال بودن مخاطب»استفاده و رضامندی،  ةنظری

ها به دنبال رفع نیازها و کسب رضامندی است و باور دارد که انتخاب  استفاده از رسانه
های نظریه  همترین ویژگید. یکی از مکن رسانه، رضامندی مورد نظرش را تأمین می

 گیرد که در مزبور این است که خشنودی مخاطب را پیامد یا نتیجه استفاده در نظر می
کید و أبنابراین به جای ت .شود پی انتخاب فعاالنه محتوا توسط مخاطب حاصل می

کید است أها مورد ت توجه اصلی به اثرهای ناخواسته بر مخاطب که در خیلی از نظریه
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کند که خواست و نیاز خود مخاطب است البته در اینجا پیامدهای  کید میأای ت بر نتیجه
عنوان امری  ها حاصل شود ولی به ای هم ممکن است از استفاده از رسانه ناخواسته

 شود.  فرعی در نظر گرفته می
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ــل) ــتلز، مانوئـ ــل)کاسـ ــتلز، مانوئـ ــد ایای  اطالعهههات؛ جامعهههه شهههبكه اطالعهههات؛ جامعهههه شهههبكه عصهههر عصهههر (. (. 13801380کاسـ ــه احمـ ــد ، ترجمـ ــه احمـ ، ترجمـ

 علیقلیان، جلد دوم.تهران: نشر طرح نو.علیقلیان، جلد دوم.تهران: نشر طرح نو.

ــونی)  ــدنز، آنتـ ــونی) گیـ ــدنز، آنتـ تجهههدد و تشهههخص: جامعهههه و هویهههت شخصهههی در   تجهههدد و تشهههخص: جامعهههه و هویهههت شخصهههی در   (. (. 13821382گیـ

 ترجمة ناصر موفقیان. تهران. نشر نی. ترجمة ناصر موفقیان. تهران. نشر نی.   ،،عصر جدیدعصر جدید
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 ..نینی نشرنشر تهران:تهران:  صبوری،صبوری، منوچهرمنوچهرة ة ترجمترجم، یناسناسشش  جامعهجامعه (.(.13861386آنتونی)آنتونی) گیدنز،گیدنز،
 تهران: سمت.تهران: سمت.  ،،شناسی رشدشناسی رشد  روانروان  .((13881388حسین)حسین)آبادی، آبادی،   لطفلطف

ســـبک زنـــدگی. قســـمت اول: پیشـــینه دانـــش ســـبک      ســـبک زنـــدگی. قســـمت اول: پیشـــینه دانـــش ســـبک      »»(. (. 13901390زاده، حســـین)زاده، حســـین)  مهـــدیمهـــدی

   ..5757: : 5151شماره شماره     ،،دوماه نامه سورهدوماه نامه سوره  ،،««زندگیزندگی

ــد و   ــدی، اح ــد و  نوی ــدی، اح ــریه نوی ــریه س ــدی)س ــدی)محم ــرآن و     »»(. (. 13961396محم ــافظ ق ــادران ح ــدگی م ــبک زن ــه س ــرآن و     مقایس ــافظ ق ــادران ح ــدگی م ــبک زن ــه س مقایس

ــران   ــهر تهـ ــان در شـ ــان آنـ ــران  همتایـ ــهر تهـ ــان در شـ ــان آنـ کهههاربردی تعلهههیم و  کهههاربردی تعلهههیم و  فصهههلنامه مسهههائل  فصهههلنامه مسهههائل    ،،««همتایـ

 ..113113-130130: : 22شماره شماره   ،،تربیت اسالمیتربیت اسالمی

ـ بررســی تــ »»(. (. 13911391شــفاهی مقــدم) شــفاهی مقــدم) الهــام الهــام نیــازی، محســن و  نیــازی، محســن و   هــای جمعــی در  هــای جمعــی در    ثیر رســانهثیر رســانهأأبررســی تـ
  ،،««گـــرایش بـــه هویـــت ملـــی: مطالعـــه مـــوردی شـــهروندان شهرســـتان کاشـــان       گـــرایش بـــه هویـــت ملـــی: مطالعـــه مـــوردی شـــهروندان شهرســـتان کاشـــان       

پژوهشهههگاه علهههوم پژوهشهههگاه علهههوم   ،،ای در رسهههانه و فرهنهههگای در رسهههانه و فرهنهههگ  مطالعهههات میهههان رشهههته مطالعهههات میهههان رشهههته 

 ..9999-127127: : 11شماره شماره ، ، انسانی و مطالعات فرهنگیانسانی و مطالعات فرهنگی

ا ا محمودرضـــــمحمودرضـــــ  وو  نـــــژادنـــــژاد  عیســـــیعیســـــیامیـــــد امیـــــد محمـــــوداوغلی، محمـــــوداوغلی، رضـــــا رضـــــا   للهرســـــیج، حســـــینهرســـــیج، حســـــین
ــی ــیرهیرقاضـ ــی تـــ »»(. (. 13901390))رهیرقاضـ ــی تـــ بررسـ ای بـــر هویـــت اجتمـــاعی   ای بـــر هویـــت اجتمـــاعی     ثیرات مصـــرف رســـانه ثیرات مصـــرف رســـانه أأبررسـ

شــماره شــماره   ،،شناسههی کههاربردی شناسههی کههاربردی   جامعهههجامعهههفصههلنامه فصههلنامه   ،،««دانشــجویان دانشــگاه اصــفهان  دانشــجویان دانشــگاه اصــفهان  

33 : :9292-7575.. 
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The Relationship between Watching Ramadan TV Programs with 

Religious Identity (among Women of District 14 of Tehran) 

 
Mohammad Kolahdooz, Master of Cultural Studeies and Media.Tehran East 

Branch,Islamic Azad University, Tehran,Iran 
Somayeh Tajik Esmaeili, Assistant Professor of Social Communication, Tehran East 

Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran (Corresponding Author) 

 
Abstract 

Today, television in most parts of the world has become family's pattern 

of behavior and family members get some of their speaking and personal 

and social behaviors through television programs. This media can have 

an impact on society and play an important role in the emergence of new 

habits, changing behavior and identity, including the religious identity of 

the audience. Considering this important subject, the purpose of this 

study was to determine whether the Ramadan TV programs had an effect 

on the religious identity of the audience. The research method of this 

study has been survey. The statistical population of the study consisted of 

women in district 14 of Tehran. 384 people were selected using 

Cochran's formula as sample size. The data were collected using a 

questionnaire and the results of  the alpha test indicated an acceptable 

reliability of the research variables. The results of the research show that 

there is a positive and significant relationship between the amount of 

viewing of Ramadan television programs and religious identity. Also, 

regarding the sub-assumptions of evidence, there is a positive and 

significant relationship between the level of familiarity, the degree of 

satisfaction and the amount of watching television programs with 

religious identity. The results of the present study are consistent with the 

empirical research in this field. Also, the evidence from this research has 

somehow supported the assumptions of various theories on the impact of 

media on audiences, including planting theory and the theory of use and 

satisfaction. 

Keywords  

Media-Planting-Satisfaction-Identity-Religious Identity 
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The Requirements of Cultural Engineering in Society from the 

Perspective of the Qur'an with Emphasis on the Role of the Culture 

of self-sacrifice  

Shahrokh Salarian, Ph.D Student of Comparative Commentary and Lecturer at 

Farhangian University (Corresponding Author)

Seyed Abdollah Esfahani, Ph.D. in Quranic Science and Hadith- Assistant Professor 

and Faculty Member of Amol School of Quranic Sciences  

Mohammed Shafiq Aski, Ph.D. in Jurisprudence and Law, Assistant Professor and 

Faculty Member of Farhangian University 

 
Abstract 

One of the most important and very influential factors in cultural 

engineering of the country is clarifying the position of religion in cultural 

engineering. Determining the meaning of religion and culture, the realm 

of religion and culture and the origin of these two are the most important 

discussions that help to discover the relationship between religion and 

culture. Nowadays, due to the  changes and developments,thinkers and 

sociologists in all human societiesThey have realized that individual and 

social culture, like other sciences, need planning and engineering. Social 

life and paying attention to the spirit of the community and promoting 

the culture of self-sacrifice is one of the most basic teachings of the 

Qur'an. The purpose of this study is to examine the cultural engineering 

needs of society in terms of Qur'an and narrations with an emphasis on 

the culture of self-sacrifice. The present study is a descriptive one and its 

data are collected through library method. To have a Quranic society 

with sacrifice culture, the government should plan a fully engineered 

culture and by executing compiled programs, underlie Qur'anic and 

Sunnah doctrine creating sacifice in whole life and social affairs. 

Keywords 
 Pathology, Self-sacrifice, Culture, Quran, Cultural engineering 
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Elements and Approaches of Modern Islamic Civilization in Imam 

Khomeini´s and Iranian Supreme Leader`s Thoughts 

 
 Ebrahim Yaghouti, Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and the Principles of 

Islamic Law, Islamic Law School, Faculty of Literature and Humanities, Tehran 

University, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

Abstract 

Islamic civilization, in fact, expresses culture, history, traditions and the 

beliefs of the Muslims that rooted in the Quranic and monotheistic 

teachings. In general, this civilization has had ups and downs in its new 

prosperity, the Islamic revolution of Iran and foundation of an Islamic 

system have had a valuable and determining position. Moreover, 

valuable opinions and views of Imam Khomeini (peace be upon him) and 

the supreme leader of Iran (may Allah grant him long life) have removed 

a multi-century theoretical gap in Islamic civilization giving a new nature 

and prominence to it. From their point of view, this modern Islamic 

civilization has elements and indices such as monotheistic vision, human 

dignity, science and knowledge, development of justice, freedom, 

perseverance, independence, life style and honor; also approaches to 

achieve it includes faith, avoiding superficiality, returning to Islam, 

optimum use of the elite´s and scientists´ capabilities, evolution in 

humanities, avoiding Occidentalism, government endeavors, self-

confidence, adopting a transnational and cross-border point of view, 

studying the history of Islamic civilization, following a perfect ideology 

and an evolutionary point of view to science, identifying the rival 

civilizations, having a dynamic jurisprudence. In fact, these elements can 

direct a society towards thought and thoughtfulness to remove political 

problems of the the new era and provide a ground for development of 

modern Islamic civilization. 

Key words 

Civilization, Pillars of civilization, Islamic civilization, Indices of 

Islamic civilization 
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The Reasons for the Support of the Islamic Republic of Iran from the 

Oppressed Nations of the World 
 

AhmadAli Ghane, Associate Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Imam 

Sadegh University 

 

Abstract 

Throughout the history of human beings, there have been always evils 

and oppressed. And In the divine teachings of the prophets, to help and 

protect the oppressed and to confront oppressors and tyrants have been 

known as the main principle of the prophetic call movement. The 

Proverb, Charity begins at home, or it is none of our business is not valid 

in Islam. Rather Islamic Hadiths Emphasize that human beings are the 

members of a body. The present study has revised some verses and 

traditions, like the verse of permitting jihad for the oppressed, or the 

jurisprudential principle of Bow of the Rites andNafy Sabil (denying the 

domination of unbelievers over believers) and the famous Hadith of being 

obliged to respect the affairs of others. This study tries to prove that the 

support of the Islamic Republic of Iran from the oppressed nations of the 

world specially Muslim countries which  being abused and oppressed 

from oppressors and terrorists have  what legal and religious support. 

Keywords  

Islamic Republic of Iran, Oppressed nations of the world, Collaboration 

and support, Defend the oppressed, Attempt for human's affairs 
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The Study on the Impact of Revayat-e Fath  

(The Chronicles of Victory) Documentaries on the Religious 

Undertaking of Teenage Audiences * 

 
Abdullah Hamidzadeh, Ph.D. student of Art Research, Art University of 
Isfahan(Corresponding Author) 
Ahmad Alasti, Assistant Professor and faculty member of the University of Tehran 

Iman Zakariaei Kermani, Assistant Professor, Faculty of Handicrafts, Art University of 

Isfahan 

Fatemeh Ahmadi, Ph.D. student of Dramatic Aesthetics, University of Leipzig. 

 

Abstract 

Special features of visual media have prompted religious propagators 

consider media – as a mode of communication – to impart their message 

to the audience and influence them in a proper manner. Different People 

in society including adults, teenagers and children are exposed to the 

influence of TV. As a genre, documentaries can leave an impact on the 

mind and behavior of audiences.         This article aims to review how 

Revayat-e Fath documentaries have affected the religious undertaking of 

its viewers Religion serves as a message and the media is the means to 

convey that message to the audience. In this paper, qualitative and 

quantitative research methods have been employed based on collecting 

data and carrying out field research. The researcher has used the 

questionnaires that he himself has developed, and has used SPSS 

software to analyze the results. The statistical population of the research 

were the female second-grade students of non-profit high schools The 

researcher has also used Cochran's C test [a one-sided upper limit 

variance outlier test] as the sample size and collected data based on 

convenience or accidental sampling. Final results show that Revayat-e 

Fath documentaries do hold an influence over the religious undertaking 

of its viewers. 

Keywords 

Documentary Film, Revayat-e Fath, Religious Undertaking, Teenage 

viewers 
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Ranking of Factors Influencing the Demand of Holy  

Defense Cinema in Young People 

 (Case Study of Cinematic School of Hoze Honari of Islamic Revolution) 

 
Rasoul Yousefi , Assistant Professor of Imam Hossein University(Corresponding Author) 
Mohsen Ebnodin, Ph.D. student in Tehran University 
Fatemeh Hadad, M.A.in Cultural Management, Science and Research University 

 

Abstract 

Cinema is a phenomenon that the attraction and impact of it has always 

been of interest to researchers, and this is used in introducing and 

deepening the section to a variety of cultural dimensions. Despite the 

importance of the subject of sacred defense as well as the capacities of 

the cinema, we see a lack of effective efficacy in society. Research 

shows that the overall popularity of these films has dropped in 

comparison to other cinematic genres. 

   This paper uses a descriptive-analytical approach and a survey method 

to rank the factors affecting the demand for holy defense cinema in 

young people. Therefore, the statistical population of this study was 

young people the age over 18 who were familiar with the topics of the 

cinema. According to the Cochran formula, 212 students from the art 

school of the Islamic Revolutionary Academy were selected as samples. 

The results have divided the factors affecting the demand for holy 

defense cinema into three categories: "Internal factors of the film", 

"External factors of the film" and "Environmental factors". In general, it 

can be argued that internal factors in the hands of filmmakers are the 

most influential factor in the demand for holy defense films. 

Keywords 

Purchase demand, Holy defense cinema, Survey study. 
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The Effect of Ashura's Thoughts on Sacred Defense Warriors in the 

Garden of Paradise Novel 

 
 Mohsen Zarifi Nia, Ph.D in Persian Language and Literature, Institute of Islamic 

Culture and Thought  
 

Abstract 

Ashura's thoughts are the most important strategy of the warriors of 

Islam in confronting non-determinant factors. This concept is a collection 

of thoughts and Jihadist lifestyle of the Imam Hossein in the range of 

Mohammad's religion and has set forth the principles of conduct of Imam 

and his companions in the field of conflict with the opposition of the 

Shari'a. The study of this capacity encompasses the achievement of 

dignity, strength and prosperity of the human community. It is important 

to understand the effects of such thinking on holy defense warriors. The 

benefit of this knowledge is to find a jihadi identity derived from 

Ashura's thought. The present research attempts to analyze the content of 

Ashourian features in the "Gardens of Paradise" novel using the Ernesto 

Laclau Discourse (LACLAU, E). This method reflects the wise 

combination of components to create a jihadi identity for the audience. 

The findings show that the performance of the Ashura of the warriors, 

while creating an atmosphere of humanity, has created a resistance that 

will bring stability to the country's independence and security. 

Keywords 

Thought of Ashura, Reason, Fiction, Holy defense novel, Jihadi identity 
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