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مرتضی زارعبرمی
تاریخ دریافت3079/80/80 :

*1

تاریخ پذیرش3079/89/62 :

چکیده :انقالب اسالمی و دفاع مقدس بخشی از سرنوشت و هویتت متتت
ایران در چهار دهة اخیر است و براساس ایت دو رویتداد نتالن یتاریخی-
حماسی ،امام خمینیرحمتاهللعتیت  ،اسالم ،عاشورا ،شهادت ،آرمانشتهر ،استالقال ،
آزادی ،صتح ،عتداتت و برابتری درزمترة باورهتا و ارز هتای استالقال از
اسالکبار و رهایی از اسالبداد و یجاوز خارجی جمهوری اسالمی ایران استت
هریک از ای سرفصلهای محالوایی و ارزشتی متییوانتد ،بت ینهتایی هستالة
مرنزی بسیاری از سرفصلهای آموز وپرور

را شتکل دهتد و در رشتد

مهارتهای شناخالی ،عاطفی و اجالماعی دانت آمتوزان نشتور مت بر باشتد
برهمی اساس ،بایسالی انقالب استالمی و دفتاع مقتدس ،ستهمی ارزنتدد در
باتندگی آموز وپرور

نشتور داشتال باشتند ،زیترا ارز هتا و باورهتای

انسانی ،اسالمی و ایرانی درحداعالی ختود در منوومتة انقتالب استالمی و
دفاع مقدس یبتور یافال است؛ باعنایتب موارد باال ،پژوه

حاضر ،با رو

یوصیفی -یحتیتی و با درنورگرفال مفاد اسالمی -ایرانی سند یحو بنیتادی
آموزشی نشور ب رشالةیحریر درآمدد و درپی بررسی منوومة انقالب اسالمی
و دفاع مقدس درحوزة یعتیمویربیت اعالقادی ،عبادی و اخالقی است
واژگان اصلی :انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،سند یحتو بنیتادی  ،عاشتورا،
آموز

و پرور  ،نوام آموزشی

 *1اسالادیار دانشگاد دامغان و نویسندة مسئو (رایانام )tmu.zare@yahoo.com:
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مقدمه

برای معرفی باورها و ارز های انقالب اسالمی و دفاع مقدس بت نوتام آموزشتی ،بایتد ابالتدا
ایدئوتوژی انقالب و ب دنبا آن ،دفاع در اسالم موردبررسی قرار گیرد یأبیر مسالقیم انقتالب و
ارز های حانمبرآن در ذه و زبان مردم و فاصتة زمانی نویاهی ن بتی پیتروزی انقتالب و
وقوع جنگ وجود دارد؛ اریباط ای دو حادب و یأبیر انقالب بر ساخالار جنگ را نتامال نمایتان
میسازد برخی از مهمیری عوامل شکلدهندة ایدئوتوژی انقتالب و جنتگ نت در ایستالادگی
متت ایران م بر افالاد ،عبارتانداز:
 -1منظومة فکری و اعتقادی امام خمینی

رحمتاهللعلیه

منوومة فکری و اعالقادی امام خمینی

رحمتاهللعتی

م بریری عامل شکلگیری گفالمان و هویت متی

بعد از انقالب است اصاتت و حانمیت ارز های دینی و نقد یمدن با یکی بر ارز های
اسالمی ،قطعنردن ریش های اسالبداد ،اسالعمار و اسالثمار ،اعالماد و ایکا ب خداوند و یقویت
معنویت ،مبارزد با جتودهای وابسالگی و نسب اسالقال سیاسی ،اقالصادی و فرهنگی ازجمت
عناصر اصتی یشکیلدهندة منوومة فکری امام خمینی

رحمتاهللعتی

محسوب میشوند

 -2مذهب تشیع

مذهب یشیع ،دارای مفاهیم و نمادهایی است ن در جریان انقالب با ارائ قرائتهای انقالبی،
یبدیل ب ایدئوتوژی مستط در بسیج نیروهای مردمی شد
اعالقادات خاص شیع درزمینة عداتت اجالماعی ،سیرد و زندگی ائمة اطهارعتیهماتسالم و یأبیر آن
بر زندگی روزمرة جامع  ،یأبیر قیام و شهادت امامان معصومعتیهماتسالم و اسالمرار یاریخی آن در
هویت دینی و جمعی ایرانیان و یوانایی یغییر ایدئوتوژیک در مذهب یشیع ب دتیل وجود
عناصری نویر ایثار و شهادتطتبی ،غیبت ،انالوار ،مهدویت و مانند آن ،ازجمت مهمیری عوامل
برجسال بودن مذهب یشیع در فرآیند شکلگیری ایدئوتوژی انقالب اسالمی است
نکالة مهم درای بی  ،یغییرات محسوسی است ن در رهیافتهای عمتی نمادهای یشیع در
ایران ب وجود آمد ب طورین نگاد ب واقعة نربال از یک گریسال انفعاتی خارج و نربال ب یک
دفاع حماسی واقعی برای یحقق ایددهای آرمانی امام حسی

عتی اتسالم

یبدیل شد و یعهد ب ای

ایددها از حاتت فردی خارج گردید و ماهیالی اجالماعی یافت امام عتی
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عتی اتسالم

نیز نماد یأسیس
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موعود ،از دیگر جنب های ای یغییرات ب شمار میرود

پس از پیروزی انقالب اسالمی و «با وقوع جنگ یحمیتی ،اسالم انقالبی از سطح ب عمق
اریقا یافت و شور انقالبی ب شعور انقالبی یبدیل شد» (اردسالانی )121 :1131 ،در ای عرصة

جدید ،جوهرة نفرسالیزی و مقاومت ن از روح اسالم نشأت میگیرد ،احیا و باب جهاد برای
ستحشوران گشودد شد
 -3تغییر در طبقات اجتماعی ایران

پس از انقالب ،یزتزتی اساسی در ارز های حانمبر نوام اجالماعی پی

از انقالب ب وجود

آمد ای یزتز  ،سبب دگرگونیهای اساسی در ارز های جامع شد ب عنوان نمون  ،طبقة
مرف و اشرافی ،طبقة غیرمذهبی ،طبقة فرهنگی مالمایل ب غرب و روشنفکران غربگرا بر ابر
وقوع انقالبی اسالمی با چات های اساسی مواج شدند و درمقابل ،طبقایی در جامع رشد
نردند و ارز

یافالند ن دقیقا ویژگیهای خالف طبقات ذنرشدد را دارا بودند و ب دنبا آن،

یغییر و یحو در ارز های فرهنگی و هنری ایران بروز نرد (سازگارا )123 :1133 ،یمامی یغییر
و یحوالیی ن ب آنها اشارد شد ،در گفالمان و ساخالار فکری جامع در دوران جنگ یحمیتی
رژیم بعث عراق عتی ایران نق
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حکومت عد در نوام سیاسی آرمانی یتقی شد یغییر در ساخالار نوریة انالوار ظهور منجی

یعیی ننندد داشال است

عالودبر موارد باال ،دفاع مقدس خود نیز عامل ایجاد ارز های ویژدای بود مبارزد با نفار
و اسالکبار ،ایثار و از خودگذشالگی در راد اعالالی ارز های اسالمی و یال
نق

جهان اسالم ،برجسال شدن نق

برای اریقای

مهدویت در جامع  ،فرهنگ شهادت و حراست از

سرزمی اسالمی ایران ،ازجمت ارز هایی بودند ن با ادغام در ارز های انقالب ،مجموع ای
درهمینیدد ،منسجم و پیچیدد از ارز های مالعتق ب ایدئوتوژی دفاع مقدس را پدید آوردند
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ژان بشتر در پاسخ ب ای

س ا ن ایدئوتوژی ب چ درد میخورد؟ نارنردهای مخالتف

ایدئوتوژی را برمیشمارد ن شامل صفآرایی یا جبه گیری ،یوجی  ،پرددپوشی ،موضعگیری و
دریافت یا ادراک است
نارنرد صفآرایی یا جبه گیری سبب جدانردن صفهای دوست و دشم ب وسیتة طرح
نشان ها ،نمادها ،شعارها و عالیم دیگر میگردد یا اعضای جنب

ب راحالی دوست و دشم

خود را شناخال و صف خودی را از غیرخودی جدا ننند ای نار ،سبب یسهیل فداناری و
ایثارگری برای خود و پرخاشگری برای غیرخودی است

(بشتر)61-66 :1131 ،

در نارنرد یوجی  ،ایدئوتوژی دالیل خود را برای اهداف جنب

مطرح نردد و حقانیت آن

را برای طرفداران نشان میدهد یا آنان را آمادة حرنت و فداناری برای جنب

نماید همچنی ،

ایدئوتوژی نمک مینند یا فرد از میان جهتگیریها ،مواضع و هدفهای مالعدد ،گزین

نردد

و یرنیب و یفسیر خاصی از داددهای موجود را مالکعمل خود قرار دهد یکی از ای
دریافتها ،دریافت وضعیت مطتوب اجالماعی و فاصت و شکاف آن با وضع موجود است
هرچ ای شکاف عمیقیر باشد ،یوجی بهالری برای جنب

انقالبی و فداناری در راد آن وجود

خواهد داشت (همان)11 :؛ بنابرای  ،اعالقاد محکم ب ایدئوتوژی و حقانیت آن و حقانیت اهدافی
ن یرسیم مینند و گزین هایی ن پی

پای انسان میگذارد ،ضرورت اساسی برای اقدام

انقالبی ،جانفشانی و از خودگذشالگی برای اهداف آن دارد هرچ ای اهداف عامیر ،انالزاعییر،
نتییر و بتندمدتیر باشد ،باوراندن آنها ب مردم مشکلیر میشود؛ درنالیج  ،نیاز ب یک
ایدئوتوژی قوی ،نیرومند و مالقاعدننندد بیشالر میگردد زیرا ،درای صورت ،نالیجة بسیاری از
فداناریها و ایثارگریها در نویادمدت ب فرد برنمیگردد و دالیل قانعنننددیری برای فداناری
و جانبازی موردنیاز است؛ از ای رو ،نارسایی ایدئوتوژیهای مادی برای انقالبها و جنب -
های اجالماعی و بریری ایدئوتوژی اسالمی در برابر آنها آشکار میشود از ای رو ،انالخاب
جهاد ،شهادت و جانبازی برای اهداف اسالم و انقالب ب عتت اعالقاد ب زندگی بریر ماورای
مادی ممک میگردد و درنهایت ،درج و اوج ایثارگری و فداناری مردم در انقالب اسالمی و
دفاع مقدس با دیگر انقالبها و نبردهای نوامی روش میشود
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یتقی نمینند ،چنانن نوری های فایددگرا مطرح میننند

()Olson, 1977: 2

بتک  ،آن را

عاقالن یری انالخاب موجود میداند؛ انالخابی ن در آن ،فرد وارد معامت با خدا میشود ن

درقبا جهاد و شهادت در راد خداوند و اسالم ،بهشت و زندگی جاودان را نصیب خود
مینند (یوب )111 :

در بحث ویژگیهای ایدئوتوژی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،اخوانمفرد ( )1131نیز،

نارنرد ایجاد روحیة فداناری ،ایثار ،صبر و ایسالادگی انقالبی را ب عنوان یکی از نارنردهای
ای ایدئوتوژی ذنر مینند و مینویسد« :در رأس ارز هایی ن موردیوج امام خمینی

رحمتاهللعتی

قرار داشت ،ارز هایی چون ایثار ،فداناری ،از خودگذشالگی و پایمردی نیز ،جای دارند
(اخوانمفرد)261 :1131 ،

بنابرای  ،مییوان گفت ،اندیشة مستط بر هویت انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،یأنید
ویژدای بر یحوالت اجالماعی و سیاسی دارد مقصود اندیشمندان انقالب اسالمی از نگار
اسالقال  ،آزادی ،جمهوری اسالمی و پذیرفال پیامدهای آن ،یربیت انسانی آزادد ،ضدستط ،
اسالعمارسالیز ،یحتیلگر ،انالقادی ،مشارنتجوی سیاسی ،حامی یعامل فرهنگی و خواهان
گرای
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ای چنی است ن فرد مستمان ،جانباخال در راد اهداف مالعاتی اسالم را ن ینها غیرعاقالن

جامع ب سمت مشارنتهای فعا دینی و اسالمی است یا ب یوسعة عداتت اسالمی و

احالرام ب ینوع یاری برساند پس ،نسل آرمانی پرور یافال در مکالب انقالب اسالمی و دفاع
مقدس بایوج ب نوام باورها و ارز های نهادین شدد در ای دو رویداد نالن ،دارای مخالصات
ذیل است:
 1برخوردار از شور و شعور سیاسی است
 2پاسدار خون شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس و پایبند ب باورهای و ارز های
موردنور آنهاست ن اطاعت از رهبری امت اسالمی ،پاسداری از انقالب ،حفظ یمامیت
ارضی نشور و اسالقال آن در صدر ای باورها و ارز ها جای دارد
 1آمادة جانفشانی در پاسداری از آرمانهای مالعاتی انقالب اسالمی است؛ آرمانهایی ن با
ارز های واالی انسانی همچون عداتت ،صتح و آزادی پیوند دارد
 6ب آیندد امیدوار و منالور واقعی ظهور امام عصر

عجلاهللیعاتیفرج

است

 1خواهان گفالگو و مشارنت فعا در زندگی اجالماعی است 
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اوتویت ننونی انقالب اسالمی و دوتت برآمدداز نهاد آن ،بعد از گذشت چهار ده  ،یقویت
نیروی انسانی مجرب و مدیران نارآمد است برای یشریح ای موضوع و اهمیت و ضرورت
آن ،باید یبیی

دقیقی از جایگاد انقالب اسالمی صورت گیرد باید آرمانها ،ایددآ ها و

مطتوبها شناسایی گردید یا دربارة آنها بحث و گفتوگو صورت پذیرد و سپس ،برای
رسیدن ب آنها برنام ریزی نمود و درنهایت ب نقطة مطتوب رسید؛ زیرا ،منابع انسانی مطتوب،
پی شرط یحقق دوتت اسالمی و دستیابی ب آرمانهای مالعاتی آن است برایمثا  ،در عصر
حاضر برخی از یجرب ها مثل یجربة حزباهلل تبنان یا هشتسا دفاع مقدس ،ب عنوان یجرب ای
موفق مالبتور میشود باید بیان نرد ن ای گون موفقیتها ،موتود نیروسازی و یربیت نیروی
مالعهد است ضم ای ن  ،پیروزی انقالب اسالمی در سا  1113هجریشمسی ،موتود پنجده
نیروسازی و قرنها یجرب اندوزی بودد است
انقالب اسالمی مالأبر از پنج مقطع یاریخی در مدیریت و رهبری سیاسی اسالم ب تحاظ
جامع شناسی است ن ای مقاطع را مییوان در چارچوب م تف های ذیل یقسیم نرد:
 بنیانگذاری اسالم پایداری و مقاومت ن درزمرة راهبردهای ماندگار اسالم است دوران بیماری و آفت :ای دوران با ورود آموزدهای یجددمآبانة غربی ب شرق اسالمیو در بسالر چات

بزرگ دی و یوسع شروع میشود در پی ای یحوالت ،عددای ب

غرب رفالند و هویت خود را ازدست دادند و یوسع را در رادحلهای واردایی
جسالجو نردند برخی ،اعالقاد داشالند راد رسیدن ب پیشرفت و یمدن ،ی دادن ب
اتگوهای سرمای داری و تیبراتیسم است آنها ،با ای

رادحل ب موط

خوی

مراجعت نردند بعضی هم ،بعد از یوتد نمونیسم ب مارنسیسم روی آوردند یعداد
دیگری بر آن شدند ن غرب ب دتیل ناسیوناتیسم پیشرفت نرد بنابرای

ژست

ناسیوناتیسم و متیگرایی ب خود گرفالند و ای حرف را مد سازی نردند یکعدد
هم ،یرنیبی از ای

س مد را ب جامع عرض داشالند در خیتی از نشورهای

اسالمی ،سوسیاتیسم ب انضمام متیگرایی و در بعضی نشورها هم ،آمیزدای از
متیگرایی و سرمای داری مطرح شد
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بیداری ،رادحل یوسع و پیشرفت جامعة مستمانان ،بازگشت ب اسالم و هویت
اسالمی یشخیص دادد شد بیداری اسالمی بر آن شد یا دی و یوسع را آشالی بدهد

بنابرای  ،شعار ایحاد اسالمی ،شناخت آموزدهای اسالم و یمدنسازی اسالم را مطرح
نرد اوج بیداری اسالمی ب پیروزی انقالب ما و نهضت امام خمینی

رحمتاهللعتی

منالهی

میشود

 دوران بازیوتید قدرت اسالم و پیروزی انقالب اسالمی :انقالب اسالمی ،یک ایفاق درنشور نیست؛ بتک  ،قطع ای از اسالم در ایران است دوران پیروزی انقالب اسالمی،
دوران یجدیدبنا و شکوفایی اسالم و دوران بازیوتید قدرت اسالم براساس آموزدهای
اهلبیتعتیهماتسالم است ن چهار ده از ای دوران سپری شدد است
اننون ،پاسخ ب پرس هایی مثل ای ن قدم بعدی چیست؟ یا یحقق اندیشة انقالبی
براساس م تف های اسالمی چقدر زمان میبرد؟ ب نوع عمتکرد مسئوالن انقالب اسالمی و ب
ای ن آنها چگون میاندیشند ،چگون رفالار میننند و ب دنبا چ اتگویی هسالند ،بازمیگردد؛
زیرا ،انسان ،انالخابگر است بنابرای  ،یحو  ،بسالگیب انالخاب انسان دارد ب عنوانمثا  ،اگر
امام خمینی

رحمتاهللعتی

حرنت نمینردند ،انقالب اسالمی هم پیروز نمیشد و امام خمینی
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 -دوران بیداری :دورة چهارم یقریبا از  211یا  111سا پی

شروع میشود در دوران

رحمتاهللعتی

هم اگر امالی مثل امت ایران اسالمی پیدا نمینردند و ایمان در ننار امت و امامت ضمیم
نمیشد ،انقالب اسالمی در مصاف با اسالکبار ،طاغوت و یجاوز خارجی ب پیروزی و دوام
دست نمییافت
اننونن  ،پنجمی

مقطع انقالب اسالمی پی رو است ،ضرورت دارد یا واربان انقالب

اسالمی همچنان با ارائ اتگوهای اصیل و بومی برگرفال از انقالب و دفاع مقدس و با یأسی ب
منوومة فکری امام خمینی
جان ،ب تحاظ بین

رحمتاهللعتی

مدظت اتعاتی

و مقام معوم رهبری

صتیاهللعتی وآت

و یفکر ب اسالم ناب محمدی

آموز

دادد شوند یا از عمق

معالقد باشند

53



مبانی نظری و پیشینهشناسی پژوهش
فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،4شماره  ،2پیاپی ( ،)44تابستان 4931

نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی

نوام یعتیمویربیت رسمی عمومی ،نهادی اجالماعی و فرهنگی و سازمانیافال است ن ب عنوان
مهمیری عامل انالقا  ،بسط و اعالالی فرهنگ در جامعة اسالمی ایران ،مسئوتیت آماددسازی
دان آموزان و دانشجویان را جهت یحقق مریب ای از حیات طیب در همة ابعاد برعهدد دارد ن
یحصیل آن مریب  ،برای عموم افراد جامع  ،الزم و شایسال است
دستیابی ب ای مریب از آمادگی برای یکوی و یعاتی پیوسالة هویت فراگیران با یأنیدبر
ابعاد مشالرک انسانی ،اسالمی و ایرانی ،ضم

درنورداشال

مخالصات فردی و غیرمشالرک،

مسالتزم آناستن یربیتیافالگان ای نوام ،شایسالگیهای الزم را برای درک و اصالح مداوم
موقعیت خود و دیگران براساس معیارهای نوام اسالمی نسب ننند
تعلیموتربیت

یعتیمویربیت ،فرآیندی یعاتیجو ،یعامتی ،یدریجی ،یکپارچ و مبالنیبر نوام معیار اسالمی ن
ب منوور هدایت افراد جامع ب سوی آمادگی برای یحقق آگاهان و اخالیاری مرایب حیات طیب
در همة ابعاد گام برمیدارد یا از ای مسیر ،امکان مناسب برای یکوی و یعاتی فرد و سپس،
شکلگیری و رشد جامعة صاتح اسالمی را فراهم سازد
ساحتهای تعلیموتربیت

ساحتهای مندرج در فتسفة یعتیمویربیت جمهوری اسالمی عبارتانداز:
 1یعتیمویربیت اعالقادی ،عبادی و اخالقی براساس باورها و ارز های انقالبی و دفاعی
نشور؛
 2یعتیمویربیت زیباشناخالی و هنری؛
 1یعتیمویربیت اقالصادی و حرف ای؛
 6یعتیمویربیت عتمی و فناوران
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مبانی و ارز های مبالنیبر دی اسالم یا سازگار با آن ،مشالملبر ستست مرایبی از ارز ها است
ن خود را ناظر ب همة ابعاد زندگی انسان میداند؛ زیرا ،اسالم ب همة عرص های اجالماعی و
فردی ،دنیایی ،آخریی ،مادی و معنوی زندگی انسان پرداخال است
جامعة اسالمی

جامعة اسالمی ،اجالماعی است ن براساس خداگرایی در حاتت یستیم و رضا و ب دور از روابط
نژادی ،خویشاوندی و یا قبیت ای و یا روابط انالفاعی و سالمگران و یا روابط قرادادی بنا
میشود؛ روابط قراردادی ،رویکرد اسالخدامی دارد و مالکیبر منفعت یکطرف یا دوطرف
قرارداد است
در جامعة اسالمی ن موهر یحقق بُعد اجالماعی حیات طیب است ،پیوندهای خشونتآمیز
با محوریت یرس ،یهدید ،ارعاب و یا انالفاعی براساس سودگرایی و اسالثمار و اسالخدام دیگران
جایی ندارد؛ بتک  ،اریباط میان اعضای جامع ب ارز های انسانی و اخالقی ،معرفت ،محبت
و اطاعت از خدا و اطاعت آگاهان و اخالیاری از نوام اسالمی معطوف است روابط ظاتمان و
یعصبات نژادی در ای جامع  ،طرد میشود و یوحید ،ب عنوان اساس روابط اجالماعی رسمیت

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

نظام معیار اسالمی

مییابد
هویت اسالمی

هویت ،برآیند مجموع ای از بین ها ،باورها ،گرای ها ،اعما و صفات انسان است از ای رو،
ن ینها ،امری بابت و ازپی یعیی شدد نیست؛ بتک  ،حاصل یال

و یوفیق شخص و مالأبر از

شرایط اجالماعی است انسان ،مییواند با یکی بر فطرت و اسالعدادهای طبیعی و با اسالفادد از
نیروی عقل و اخالیار و ارادة خوی

ب معرفت راد یابد ای

معرفت ،مییواند زمین های

مشخص فکری و رفالاری را در فرد ایجاد نند و ب دنبا آن ،وی را برای پذیر

باورها و

ارز های جمعی مهیا سازد پس ،یکوی اوتیة هویت براساس معیارهای نوام اسالمی مییواند
در ایجاد هویت اسالمی فراگیران م بر باشد
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حیات طیب  ،ب معنای وضع مطتوب زندگی بشر در همة ابعاد و مرایب براساس نوام معیار
اسالمی است ن یحقق آن باعث دستیابی ب هدف زندگی یعنی قرب إتی اهلل خواهد شد؛
اوج حیات طیب  ،در جامعة جهانی مهدوی یبتور خواهد یافت
اهداف کالن تحول نظام آموزشی کشور با محوریت اسالم

اهداف نالن یحو نوام آموزشی نشور با محوریت اسالم عبارتاستاز :یربیت انسان موحد،
م م و معالقد ب معاد و آشنا و مالعهد ب مسئوتیتها و وظایف در برابر خدا ،خود ،دیگران و
طبیعت ،حقیقتجو و عاقل ،عداتتخواد و صتحجو ،ظتمسالیز ،جهادگر ،شجاع ،ایثارگر و
وط دوست ،مهرورز ،جمعگرا و جهانیاندی  ،والیتمدار و منالور و یال گر ،درجهت
یحقق حکومت عد جهانی ،باارادد و امیدوار ،خودباور و صاحب عزتنفس ،امانتدار ،دانا و
یوانا ،پاندام و باحیا ،انالخابگر و آزادمن  ،ساتم و بانشاط ،قانونمدار و نومگرا و آمادة
ورود ب زندگی شایسالة فردی ،خانوادگی و اجالماعی براساس معیارهای نوام اسالمی
چکیدة اهداف ،آنن  ،یربیتیافال  ،باید دی اسالم را حق بداند و آن را ب عنوان نوام معیار
بشناسد و ب آن باور داشال باشد و با آگاهی ،آزادی ،شجاعت و فداناری برای یکوی و یعاتی
خود و دستیابی ب مریب ای از حیات طیب و اسالقرار حکومت عد جهانی مهدوی بکوشد و
ب رعایت احکام و مناسک دی و موازی اخالقی آن مقید باشد.
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پژوه

رحمتاهللعتی

و مقام معوم رهبری امام

و دیگر منابع منثور و منووم مریبط با عنوان پژوه

میپردازد درای راسالا،

ارز های انقالب اسالمی و دفاع مقدس در آبار امام خمینی
خامن ای

مدظت اتعاتی
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حاضر ،با نور ب مبانی سند یحو بنیادی آموز وپرور

نشور ،ب ارزیابی باورها و

مطاتعات نشان دادداند ن انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دسالاوردهای فکری ای دو ،مییواند
ب نحواحس  ،مبانی سند یحو آموزشی و اصو شعار اسالقال آزادی جمهوری اسالمی را
پشالیبانی نند برهمی اساس ،نمودار شمارة  ،1ب منوور انسجام روند پژوه

و معرفی

حدانثری باورها و ارز های انقالبی و دفاعی ب نوام آموزشی نشور و انعکاس نواممند ای
مبانی در نالابهای درسی ،طراحی شدد است

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

روششناسی پژوهش

نمودار شمارة  .1سرفصل باورها و ارزشهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور
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یافتههای پژوهش
رحمتاهللعلیه

 -1بیانات امام خمینی

امام خمینی

رحمتاهللعتی

با یکی بر آموزدهای اسالمی و قرآنی ،طاغوت و یفکر طاغویی را نفی نرد

و با برپایی نوام مردم ساالری دینی ،آحاد متت را ب بازنگری در هویت اسالمی خودشان
فراخواند واژدهای اسالقامت ،پایداری ،مقاومت و ایسالادگی بارها در نالم امام خمینی

رحمتاهللعتی

ب نار رفال ن ای امر ،حانیاز یوج ایشان ب مسئتةبیداری و قیام اسالمی است و در ذیل بیان
میگردند:
 .1-1عزت نفس
امام خمینی

رحمتاهللعلیه

دارای اراددای پوالدی

و اعالمادب نفس نامل بود و ب درسالی راد خود

اطمینان داشت دتیری و جرأت امام خمینیرحمتاهللعتی  ،ب اتگویی برای نخبگان و یوددها یبدیل
شد و در آفرین

روحیة انقالبی و گسالر

آن ن یکی از شرایط اصتی وقوع و یداوم انقالب

رحمتاهللعتی

از آغاز حرنت نهایی انقالب ن از  11دی

است ،بسیار یأبیر نرد امام خمینی

هم ،پی

 1116آغاز شد و هم در جریان حرنت انقالب در سا های  16و  ،13ای قاطعیت را نشان
دادند در مرحتة پایانی ،برخی از مقامات سیاسی رژیم پهتوی ،درخواست مالقات با امام
خمینی

رحمتاهللعتی

داشالند؛ اما ،امام روی ای نکال ایسالادگی مینردند ن چون حکومت پهتوی،

غیرقانونی است؛ آنان ،او باید اسالعفا بدهند یا مالقات صورت بگیرد ازجمت سید جال
یهرانی رئیس شورای ستطنت ،پس از اسالعفا ،یوانست با امام خمینی

رحمتاهللعتی

مالقات نماید

(یزدی)116 :1163 ،

 .2-1خداباوری
مانس وبر ب درسالی ،اهمیت وجود رهبری فرهمند را برای جنب های ناریزماییک بیان نردد
است یک رهبر فرهمند ،اهداف و مأموریت خود را ،مسائل و خواسال های مادی برای خود و
پیروان

قرار نمیدهد هدف او ،دنیا و خواسال ها و ارز های مادی و اقالصادی نیست مانس

وبر مینویسد« :برای ای ن همگان ب مأموریت خود وفادار بمانند ،رهبر و مریدان و پیروان
نزدیک او باید از یعتقات و اشالغاالت معموتی ای دنیا آزاد باشند»
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گذاشالند ایسالادگی همراد با پیروزی متت ایران هم ب خاطر ایمان ب خدا و مبادی اسالم بود

ایمان قوی چنان یوانی ب انسان میبخشد ن انسان را قادر میسازد در مقابل قدرتهای مادی
و یوطئ های آنها ایسالادگی نند:

«خداوندا یو میدانی مردم ما مشکالت را ب جان و د خریدداند و از هیچ چیزی غیر یو یرس
و بیم ندارند و یمام زجرها و دردها را یحمل میننند ،همة پیروزیها را از آن یو و ب عنایت
یو میدانند پس ،ما را ب عنایت دوبارة خود همراهی نما و د های متت ما را ب نصر و
پیروزی خود امیدواریر ساز و یوان و صبر و اسالقامت ما را در یحمل سخالیها و مشکالت
افزون نما و نعمت رضایت در شکست و پیروزی را ب ما ارزانی فرما»

(امام خمینیرحمتاهللعتی ،

 ،1133جتد )163 :21

 .3-1خودباوری در پرتو اتحاد و همدلی
امام خمینی

رحمتاهللعتی

با اسالشهاد ب آیة  11سورة مبارنة رعد مبنیبر ای ن  :خدا حا قومى را

یغییر نمىدهد یا آنان حا خود را یغییر دهند ،یغییر نوام حانمبر یک متت را در گرو فرهنگ
إّلل َال يُغ ر ه َُّي َما رب َق ْو ٍم َح ََّّت يُغ ر هَّيُو ْإ َما ربأَنْ ُف رسه ْرم یک واقعیالی
و روحیة حانمبر آن متت میدانند و میفرمایند« :إ َّن ه َ
ِ
است و دسالوری؛ واقعیت ب ای معنان یغییرایی ن در یک متت ،یک قوم حاصل بشود؛ ای ،

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

امام خمینی

رحمتاهللعتی

و پیروان موردیأیید ایشان طی مبارزد ،چنی خصتالی را در عمل ب نمای

سرچشمة یغییرات یکوینی ،یغییرات جهانی ،یغییرات موسمی میشود و دسالور است ب ای ن
یغییرایی ن شما میدهید ،یغییرایی باشد ن ب نفع شما باشد»

(امام خمینیرحمتاهللعتی  ،1133 ،جتد :11

)123

خداوند سرنوشت متالی را یغییر نمیدهد؛ مگرای ن  ،متت ،خودشان را یغییر بدهند اگر
متالی روحیة شهادت طتبی ،فدارناری ،جانفشانی در راد هدف و آمادگی برای جتوگیری از
ظتم و سالم داشت و ستطة بیگان را مایة ذتت و ننگ خود دانست ،ای متت ،سرنوشال

یغییر

مینند و نوام حانمبر او هم یغییر مینند و اگر متالی بییفاوت باشد ،روحیة ذتتپذیری پیدا
مینند سرنوشت او هم محکومب ای استن یحتستطة ظاتم قرار بگیرد؛ بنابرای  ،متالی ن
یحو روحی پیدا مینند و درصدد دفع ظتم و ذتت برمیآید ،نمییواند ب پیروزی برسد؛
مگرای ن  ،ب وحدت و همبسالگی و همدتی برسد و در ای
خمینی

رحمتاهللعتی

راد پایدار شدد باشد امام

در ادبیاتشان ،ب ای مهم یوج داشالند« :اگر ما ،دست ب دست هم ندهیم،
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هم مان با هم نباشیم ،زمی مان خواهند زد مجتس را زمی میزنند دوتت را زمی میزنند
هم زمی میخورند پس ،عقل اقالضا مینند ن ما اآلن مشکالت را یحمل ننیم»

(همان ،جتد

)216 :13

 .4-1ایجاد تحول روحی و زندهنگهداشتن روح ایمان
متالی ن زندگی شرافالمندان را هرچند باوجود مشکالت و سخالیها بر زندگی ننگی و بردگی
اجانب یرجیح داد ،ب یحو روحی رسیدد است براساس ای یحو روحی ،یحمل بسیاری از
یتخیها و نانامیها برای آن متت راحت و شیری خواهد بود ای یحو برای متت ایران نیز
پیدا شد؛ یحوتی ن در متت ایران ایجاد شد ،همان هجرت ب سوی حق و هجرت از خود ب
خدا بود ای  ،یعنی پشت ب انانیت خود نردن و ب رحمت اتهی روی آوردن اگر متت ای
نیروی خدایی را حفظ نند ،پیروز خواهد بود« :خدا ب ما یفضل نرد ،یرحم نرد و ای یحو
حاصل شد و یا ای مطتب هست ای یحو هست از هیچ چیز نالرسید»
امام خمینی

رحمتاهللعتی

(همان ،جتد )111 :13

در نالم دیگری هم ب ای یداوم و یحو روحی اشارد نردداند« :قیام شما

برای خدا بود امر او را ن فرمودداند قیام ننید برای خدا اطاعت نردید باقی ماندد است امر
دوم اسالقامت ننید ای قیام را حفظ ننید ای یحو روحی ن برای شما متت حاصل شدد
است حفظ ننید اسالقامت ننید یا پیروز شوید» (همان ،جتد  )616-611 :3و یأنید میننند« :قوی
باشید ،برومند باشید و از هیاهوی دنیا هیچوقت ب خودیان هراس راد ندهید ای مسائل در
صدر اسالم هم بودد است ای هیاهوها و بساطی ن مخاتفی در صدر اسالم راد میانداخالند،
صتیاهللعتی وآت

در زمان خود پیغمبر انرم

و بعدها ،همیش بودد است؛ از ای رو ،خداوند ،امر فرمودد

است ن ما مسالقیم باشیم ،اسالقامت ننیم و اگر چنانچ  ،اسالقامت ننیم ،م ید ب یأییدات اتهی
هسالیم»

(همان ،جتد )611 :13

 .5-1بیداری اسالمی
بیداری اسالمی ،پدیددای اجالماعی ب معنای بازگشت بیداری ،هوشیاری و خودباوری ب امت
اسالمی است یا ب اسالم ،و نرامت و اسالقال سیاسی ،فرهنگی و فکری خود در برابر فرهنگ
واردایی از غرب یا شرق مباهات ننند (اتقطان )131 :1136 ،ای م تف  ،یکی از آن موارد بسیار
مهم هر قیامی است ن دشم باآگاهی و شناخت نسبت ب نارنرد حیایی آن ،درصدد یضعیف
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خواب باشند ،غافل باشند و یوج شان ب شخصیت خودشان نباشد و شخصیت خودشان را
اصال وابسال ب غیر بدانند»

(امام خمینیرحمتاهللعتی  ،1133 ،جتد )111 :11

برای اساس است ن امام خمینی

رحمتاهللعتی

ب متتها یوصی میننند ،اگر قیامها با بیداری و

هوشیاری همراد باشد ،پیروز خواهد شد« :بیدار بشوید برخیزید و در مقابل ابرقدرتها
بایسالید؛ اگر ایسالادید ،ای ها هیچناری نمییوانند بکنند»

(همان ،جتد )13-13 :16

 .6-1استقامت
امام خمینی

رحمتاهللعتی

برای باورند« :متالی ن بخواهد شرافت خود

را حفظ نند ،اسالم را ن

مبدأ همة شرافتهاست بخواهد حفظ نند؛ ای متت ،باید عالودبر جهاد ،اسالقامت در جهاد
داشال باشد»

(همان ،جتد )661 :11

«اسالقامت ،معنای

ای استن اگر گرفالاریهایی پیدا شد در جهاد ،اگر در جنگهایی ن پی

میآید برای یک متالی ن میخواهد شرافالمند باشد

در مشکالت سسالی نکند ای  ،امر

خداست خدای یبارکویعاتی ن دفاع را بر همة متت و بر همة مستمی واجب نردد است؛

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

و نابودی آن است« :در یاریخ ،در ای سددهای آخر ،نوش

شدد است ن متتهای جهانسوم

همانن امر فرمودد است ن دفاع ننید ،ب همة متتها امر فرمودد است ن پایدار باشید،
اسالقامت ننید»

(همان ،جتد )666-661 :11

 .7-1نهراسیدن از دشمن
در منوومة فکری امام خمینی

رحمتاهللعتی

بیان شدد است« :مردمی ن بدون یرس از غوغای

زیادیخواهان و قدرتطتبان و با ایسالادگی بر سر خواسال های ب حق خود ،در مسیر مبارزد
روب جتو گام بردارند و ب عنایات خداوند سبحان امید داشال باشند ،ب طورحالم پیروز خواهند
صتیاهللعتی وآت

بود» (همان ،جتد  ،)61 :16و میفرمایند« :پیامبر
برای دی

و ائمة هدی

عتیهماتسالم

در چ غربتهایی

حق و امحای باطل ،اسالقامت و ایسالادگی نمودداند و از یهمتها و اهانتها و

زخمزبانهای ابوتهب[ها] و ابوجهلها و ابوسفیانها نهراسیدند و در عی

شدیدیری

محاصردهای اقالصادی در شعب ابیطاتب ،ب راد خود ادام دادند و یستیم نشدند و با یحمل
هجرتها و مرارتها در مسیر دعوت حق و ابالغ پیام خدا و حضور در جنگهای پیاپی و
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نابرابر و مبارزد با هزاران یوطئ و نارشکنی ،ب هدایت و رشد همت گماشال اند»

(همان ،جتد :21

)166-161
رحمتاهللعلیه

 .8-1اهداف و راهکارهای دشمن در ضدیت با امت و امام خمینی
دشم  ،از مقابت با اندیش های امام خمینی

رحمتاهللعتی

و جتوگیری از گسالر

حوزة نفوذ

اندیش های ایشان ،اهداف خاص خود را دارد ن عبارتانداز:
 1یضعیف و یخریب باورهای دینی یا هویت دینی نوام اسالمی؛
 2یضعیف ارنان نوام اسالمی؛
 1اتقای نانارآمدی نوام مردمساالر دینی؛
 6جدایی دی از سیاست؛
 1شکست و ب نابودینشاندن اسالم و نوام اسالمی

(عیسینیا)161 :1131 ،

دشم برای نیلب ای اهداف ،رادنارهایی را نیز مدنور دارد ن عبارتانداز:
 1یحقیر فرهنگ اسالمی از راد اتقای خودباخالگی ،یرویج اسالم آمریکایی ،محو آبار دیانت
و ضرب زدن ب اسالم ب نام اسالم؛
 2اسالفادد از رو های گوناگون یبتیغی ،جنگ روانی ،شایع سازی ،فریب و یحقیر،
بهان جویی ،اشکا یراشی و ایرادگیری ،شخصیتسازی ،رواج فرهنگ راحتطتبی،
جریانسازی و نشر اناذیب و وارون جتوددادن حقایق؛
 1یرویج آزادی واردایی؛
 6نفوذ در سازمانها و مرانز عتمی و سیاسی؛
 1یفرق افکنی میان مردم ،میان مسئوالن و میان مردم و مسئوالن؛
 6ایجاد ناامنی و هرجومرج در نشور؛
 3سوءاسالفادد از ابزارهای فرهنگی در شکلدهی ب باورهای نادرست و پیافکندن هویالی
بیریش میان نسل جدید

(همان)161-161:

امام خمینیرحمتاهللعلیه نیز در سخنان و سیرة عمتی خوی  ،متت را ب ای مهم هشدار دادد و
یوصی هایی نمودداند« :ای طبیعت افکار فاسد بشر است ن باید ب هر وسیت خار راد را از سر
راد برداشت؛ و یک وسیتة بزرگ عالودبر وسایل نوامی و اقالصادی و قضایی ،همان بُعد
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دارند ،در یمام ساعات روز ،ب دروغپردازی و یهمت و افالرا بر فرهنگ اتهی اسالم بالازند و در
هر فرصالی ،قوانی اتهی جمهوری اسالمی و اصل اسالم را بکوبند و وابسالگان ب آنرا ،مریجع
نهن پرست و فاقد شعور سیاسی بخوانند و قوانی اسالم را نافی برای ای زمان ندانند ب بهانة
آنک  ،قوانینی ن هزاروچهارصد سا

بر آن گذشال  ،قدرت ادارد امور را ندارند»

خمینیرحمتاهللعتی  ،1133 ،جتد )661 :21

(امام

 .9-1ایران (اُمالقرای جهان اسالم)
اندیشة جهان اسالم و مقابت با دشمنان اسالم ،ب هیچوج ب معنای عبور از هویت متی و
سرزمینی یتقی نمیگردد؛ بتک  ،حفظ ایران ب عنوان اُماتقرای جهان اسالم ،هدف اصتی مسئوالن
نوام اسالمی بود و هست
امام خمینی

رحمتاهللعلیه

در همان آغاز جنگ ،در پنجم مهرماد  ،1111خطاب ب متت ایران

فرمودند« :میه از جان عزیزیر ما ،امروز منالور است یا یکایک فرزندان خود را برای نبرد با
باطل مهیا سازد ما برای میه

عزیزمان یا شهادت یکایک ستحشوران ایران زمی  ،مبارزد

میننیم» (همان ،1131 ،جتد  )13 :11ایشان ،در بیانی دیگر ،ضم

طرح یأبیر جنگ بر نشور

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

فرهنگی است فرهنگ فاسد غرب و شرق اقالضا مینند ن با وسایل عویمی ن در دست

میفرمایند« :ما در جنگ ،حس برادری و وط دوسالی را در نهاد یکایک مردم بارور نردیم»
(همان ،جتد )16 :21
 -2عاشورا

ب صراحت مییوان گفت ،دی و مذهب ،مهمیری اتهام ادبیات معاصر ایران است و نربال،
اتهامبخ یری نهاد دینی در حیات مذهبی متت ایران ،ب ویژد در دوران انقالب و دفاع مقدس
بودد و اتبال  ،هنوز هم چنی است؛ ب گون ای ن نوری پردازان و مالفکران مالعهد در پریو دی ،
نربال و عاشورا ب یبتیغ جوانمردی ،شجاعت و مقاومت در برابر شرارت پرداخال اند
(امیریخراسانی)11 :1133 ،

شهید مطهری در میان مالفکران منالسب ب انقالب اسالمی ،جایگاد منحصرب فردی را دارد و
چون بیان ادیبان ای داشت ،اهل قتم ب ویژد شاعران ،از او یأبیر گرفالند و منوومة انقالب
ب یأسی از او ،بی از هر زمان دیگری ب مفاهیم ارزشی و حماسی قیام امام حسی عتی اتسالم رجوع
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نرد و نربال و اسودهای آن را اتگوی مبارزد قرار داد (سنگری ،1131،جتد  )11-11 :2اسالاد مطهری
درهمی زمین بیان میدارند« :حادبة عاشورا و یاریخچة نربال دو صفح دارد :یک صفحة سفید
و نورانی و یک صفحة یاریک ،سیاد و ظتمانی ن هر دو صفح ا
نمنویر؛ اما ،صفحة سیاد و یاریک

یا بینویر است و یا

از آن نور سیاد و یاریک است ن در آن ،فقط جنایت بی-

نویر و یا نمنویر میبینیم جرأت نمیننم ن بگویم حادبة نربال از نور زیادی جنایت ،نویر
ندارد ،چون یوج م یکی ب جنگهای صتیبی و جنایتهایی است ن مسیحیها در آن
مریکب شدند و یکی هم ب جنایتهایی است ن همی اروپاییها در اندتس اسالمی مریکب
شدند ن آن هم ،عجیب است شرقی هرگز از نور جنایت ب پای غربی نمیرسد شما اگر
یمام یاریخ مشرقزمی را مطاتع ننید ،دو جنایت را حالی در دسالگاد اموی پیدا نمیننید :یکی
آی زدن زنددزندد و دیگری قاللعامنردن زنان وتی ،در یاریخ مغربزمی  ،ای دو نوع از
جنایت ،فراوان دیدد میشود ای جنایت ن در صحرای سینا ،ددهاهزار سرباز را آب و نان
ندهند یا از گرسنگی بمیرند ،برای ای ن اگر اسیر بگیرند ،باید ب آنها نان و آب بدهند ،فقط،
ازعهدة غربیها برمیآید شرقی ،ای جور جنایت نمینند یهودی فتسطینی ،صددرج
شریفیر از یهودی غربی است اگر مردم فتسطی  ،یهودیهای متی اهل همان فتسطی بودند
ن ای قبیل جنایتها واقع نمیشد ای جنایتها ،هم ازجانب یهودی غربی بر متت مستمان
فتسطی یحمیل میشود ب هرحا جرأت نمیننم بگویم جنایالی مثل جنایت نربال در دنیا
وجود نداشال است؛ وتی ،مییوانم بگویم در مشرقزمی  ،وجود نداشال است از ای

نور،

حادبة نربال ،یک جنایت ،یراژدی و مصیبت است ن وقالی ای صفح از یاریخ را نگاد می-
ننیم ،در آن نشال

بیگناد ،جوان و شیرخوار میبینیم ،اسب بر بدن مردد یاخال

میبینیم،

آبندادن ب یک انسان میبینیم ،زن و بچ را شالقزدن و اسیر بر شالر بیجهاز سوارنردن ،می-
بینیم از ای نور ،قهرمان حادب نیست؟ واضح است ،وقالی ن حادب را از جنبة جنایی نگاد
میننیم ،آنن میخورد ،مستما قهرمان نیست ،بتک  ،او بیچارد و موتوم است قهرمان حادب در
ای نگاد ،یزیدب معاوی  ،عبیداهللب زیاد و عمرسعد هسالند پس ،اگر بخواهیم شعر بگوییم باید
مربی بگوییم و غیر مربی چیز دیگری نیست ن بگوییم؛ اما ،آیا یاریخچة عاشورا فقط همی
یک صفح است؟ آیا فقط ربا و مصیبت است و چیز دیگری نیست؟ اشالباد ما همی است ای
یاریخچ  ،یک صفحة دیگر هم دارد ن قهرمان آن صفح  ،دیگر پسر معاوی و زیاد و سعد
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بتک  ،حماس  ،افالخار و نورانیت است یجتی حقیقت ،انسانیت و حقپرسالی است آن صفح را

بباتد (بت ) امام حسی عتی اتسالم را یک روز

ن نگاد میننیم ،میگوییم بشریت حق دارد ب خود

جدا نردند؛ اما ،امامعتی اتسالم ن فقط ،ای بدن نیست؛ او ،یک مکالب است

نشالند و سر از بدن
و بعد از مرگ

زنددیر

میشود» (مطهری ،1131 ،جتد )21-13 :1

 -3شهادت

پاسداری از خون شهدا و زنددنگادداشال نام و یاد آنها ،یک یکتیف است و یبتیغ فرهنگ
شهادت و ایثار مییواند ،اهمیت زیادی در پرور

نسلها داشال باشد بازیاب ای آشنایی و

شناخت ،جامع را از پیامدهای مثبت روحیة ازخودگذشالگی و دورشدن از خودخواهیها
برخوردار مینند و امکان بهردمندی جامع از ذخایر معنوی و آبار وجودی فرهنگ ایثار و
شهادت میسر میگردد

(مخالاریپور و همکاران)616 :1131 ،

یکرار واژة شهید و شهادت در قرآن ،حانیاز اهمیت و جایگاد واالی آن در اسالم دارد در
آی های  11سورة حدید 61 ،سورة نساء و  61سورة زمر ،واژة شهدا آمدد است و در آیة 32
سورة نساء ،واژة شهید ذنر شدد است در ای آی ها ،خداوند ب مقام و جایگاد واالی شهیدان

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

نیسالند؛ در آنجا ،قهرمان ،امام حسی عتی اتسالم است در آن صفح  ،دیگر جنایت و یراژدی نیست؛

اشارد مینند و آنان را در ردیف پیامبران و صدیقان و نیکوناران قرار میدهد و حالی پادا
صتیاهللعتی وآت

م منان ب خدا و پیامبر

را مانند پادا

شهیدان درنورمیگیرد ای سخ  ،نشان میدهد

ن مقام شهدا ،بسی واالیر و بریر از دیگر نسانی است ن ب جهت ایمانشان ،مورد تطف و
رحمت خداوند هسالند اینان ،وارسالگانی هسالند ن ب دتیل رضای خدا ،از جان خوی
درگذشالند و آنرا در راد خدا نثار نردند و خداوند نیز ،ای بندگان را دوست دارد (بقرد )213 :و
درود و سالم

را بر آنان میفرسالد

(بقرد)116-113 :

جهاد در راد خدا (یوب  ،)111 :وفاداری ب عهدی است ن با خدا بسال اند

(احزاب)21 :؛

رانددشدن از دیار و یحمل رنج و محنت (آ عمران ،)111 :جتب رضایت و خشنودی خداوند
با دورماندن از خان و ناشانة خوی

(حج ،)13 :ویژگیهایی است ن ینها از عهدة م منانی

پانباخال و بااخالص برمیآید و خداوند نیز ،وعدد دادد است ن هرگز رنج آنها ضایع
نمیشود و سعادت و هدایت ،نصیب آنان خواهد شد (محمد )6-6 :درنهایت ،خداوند مردن یا
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نشال شدن در راد خدا را بر زندگی و نعمتهای ای جهان ،بریر میشمرد و آمرز
خود را پادا

چنی ناری میداند

و رحمت

(آ عمران)113 :

شهید ،عاشقان یمام سخالیها را ب جان میخرد و از هم چیز و هم نس ،دست میشوید و
آنچ را دارد ،رها مینند و باالیری گوهر ارزشمند خوی

را ن همانا جان است ،در طبق

اخالص میگذارد و ب سوی حق یستیم مینند شهید ،گام در راهی مینهد ن آگاهان برگزیدد
است و ای انالخاب آگاهان  ،وی را جاودان میسازد و ب ناری ن انجام دادد رنگوبوی
ابدیت میدهد شهید ،ب عنوان یک نمون و سرمشق در جامع  ،حضوری همیشگی دارد و
ب همی جهت ،ب اعالقاد برخی از محققان ،خداوند وی را در شمار پیامبران و صاتحان قرار
میدهد

(نساء)61 :

در نوریات جامع شناخالی ،ب زندگی سعادیمندان دنیوی و اخروی و بعضی دیگر از
ارز های مربوط ،مانند خوشبخالی ،آزادی و امنیت ،ارز های غایی و ارز های سطح
پایی یر را ن برای رسیدن ب ارز های غایی ضرورت دارد ،ارز های ابزاری یا وسیت ای
مینامند درواقع ،ارز های ابزاری ،وسیت ای برای یک هدف یا ارز

بریر هسالند،

درصوریین  ،ارز های غایی ،ذایا خوب یتقی شدد و هدف نهایی محسوب میشوند

(چتبی،

 )61 :1131ب عبارتدیگر ،ارز های اجالماعی ،از نور اهمیت یکسان نیسالند و برخی ،اوتویت
بر سایری

دارند؛ ب طورین  ،یک ستست مرایب و یا نوام ارزشی را میسازند

(رفیعپور،

)231:1133

رونیچ ،نوام ارز ها را همانند یک ساخالار پایداری میداند ن دوام و اسالمرار
قابلیوجهی داشال و ب راحالی یغییر نمینند او نیز ،ارز ها را ب ارز های غایی و
ارز های ابزاری یقسیم مینند وی ،ارز هایی را ن ب شیودهای رفالاری اشارد دارند،
ارز های ابزاری و آن ارز هایی را ن بر حاتتهای غایی یأنید دارند ،ارز های غایی
مینامد وی ،ارز های غایی را نیز ،ب دو دسال یقسیم مینند:
 1ارز هایی ن بر بعد فردی یمرنز دارند ،مانند رسالگاری و هماهنگی و انسجام درونی؛
 2ارز هایی ن بر ب عد اجالماعی دالتت دارند ،مانند صتح جهانی و دوسالی واقعی در بی
مردم»
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(فرامرزی)111 :1133 ،

در تراز انقالب اسالمی و دفاع مقدس)

مقیاس ارز های ابزاری از بخشندگی ،صداقت ،پانیزگی و مهربانی نام میبرد

(همان)111 :

براساس مباحث باال ،ارز های مطرحشدد درحوزة شهادت را مییوان ب ارز های غایی و
ابزاری یقسیم نرد ازجمت مهمیری ارز های غایی شهادت در دفاع مقدس عبارتانداز:
 1رسیدن ب سعادت ابدی و یحقق وعددهای اتهی؛
 2پیروزی حق بر باطل؛
 1افالخار ب فرهنگ شهادتطتبی و مرگ سرخ؛
 6اسالقال و آزادی متتهای مستمان ازجمت فتسطی ؛
 1پیروزی ایران در دفاع مقدس؛
 6شکست و نابودی دشم بعثی ب عنوان عامل آمریکا؛
 3دستیابی ب سعادت حقیقی و عروج اتهی؛
 3جاودانگی شهید و زنددنگادداشال یاد و خاطرة شهیدان؛
 1شهادتطتبی رمز پیروزی و شکست یوان دشم ؛
 11یقدس و پانی خون شهیدان و درودفرسالادن بر آنها

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

رونیچ ،در مقیاس ارز های غایی از آزادی ،برابری ،خوشبخالی و احساس موفقیت و در

همچنی  ،ارز هایی وجود دارند ن مییوان و میارزد برای آنها حالی ب قیمتت جتان مبتارزد
نرد:
 1یأیید و یأنید بر راد شهیدان و ادامة آن؛
 2جهاد و شهادت در راد خدا ،اسالم ،قرآن ،رهبر و مردم؛
 1جهاد و شهادت برای حفظ و صیانت از آرمانهای جنب های آزادیخواد مقاومت و
انقالب اسالمی و حقانیت آنها؛
 6بریری خون شهیدان بر سالح دشم
 .1-3پیروزی خون بر شمشیر
دوران دفاع مقدس را مییوان مرحتة دوم انقالب اسالمی و مکمل فرآیند انقالب دانست
بایوج ب نق

اساسی رهبری در پیروزی انقالب و اریباط دفاع مقدس و انقالب ،درواقع ،دفاع

مقدس صوریی ب شدت دینی و اسالمی داشت از ای رو ،ای جنگ با دیگر جنگهای معمو
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مالفاوت بود یفاوت در نمیت و نیفیت نیروها ،یفاوت در اهداف ،اصل شهادتطتبی و
پیروزی را در قاتب ظاهری آن ندیدن و بسیاری موارددیگر ن در دفاع مقدس از ابداعات
محسوب میشد ،باعث شدد بود ن صحن هایی در هشت سا دفاع مقدس ب وجود آید ن در
جنگهای معموتی نمالر دیدد میشود
امام خمینی

رحمتاهللعتی

(رحیمی)111 :1133 ،

با یوج داشال ب قیام و شهادت امام حسی

عتی اتسالم

چند روز قبل از شروع

جنگ ،چنی فرمودد بودند« :با اوضاع فعتی جهان ،ای یک اسالثنای یاریخی است ن با مرگ و
شهادت و شکست ،مطمئنا هدف ما شکست نمیخورد»
در ننار امام خمینی

رحمتاهللعتی

(امام خمینیرحمتاهللعتی  ،1131 ،جتد )36 :11

بسیاری از فرماندهان و شهدای دفاع مقدس نیز ،ب مرورزمان ب

خاطرات ارزشی و اتگوهای عمتی رزمندگان یبدیل میشدند شهدایی نویر فهمیدد ،همت،
بانری ،جهانآرا و عتماتهدی ب مرور درزمرة فرهنگ دفاع مقدس و شهادت قرار گرفالند ای ها،
در فرهنگ رزمندگان ما در مقام اتگو و سرمشق ب اسطوردهایی نویر حر و ماتکاشالر یشبی
میشدند

(نبوی)13-21 :1132 ،

باای حساب ،در دفاع مقدس ،ایجاد روحیة شهادتطتبی و ایثار ب دتیل فضای معنوی جبه ها
امری طبیعی ب نور میرسد و بهردگیری نوام و در رأس آن امام خمینی

رحمتاهللعتی

از مفاهیمی

نویر عاشورا و رهروان عاشورا درحداعتی مییوانست رزمندگان را ب گذشال از جان خوی
در راد حفظ و صیانت از انقالب اسالمی رهنمون سازد جیمز بیل در یحتیل خود از دفاع
مقدس میگوید« :مردم ایران در مبارزد برای دفاع از نشور ،مذهب ،رهبر و انقالب بارها یمایل
خود را ب آخری حد از ایثار یعنی پذیر

مرگ درصورتتزوم ،نشان دادداند در ای مفهوم

فرهنگی ،قدرت گذشال از جان خود ،گاهیاوقات مییواند یوانایر از قدرت نشال باشد»

(بیل،

)621 :1163

سخ جیمز بیل درواقع یرجمة ای جمتة نمادی در انقالب اسالمی است ن «خون بر
شمشیر پیروز است» وی ،در بررسی نق

حیایی روحیة شهادتطتبی در مقاومت نیروهای

ایرانی از سخ ژنرا جورج مارشا نمک میگیرد ن زمانی گفال بود« :مییوان یمام یجهیزات
موجود در جهان را در اخالیار داشت؛ اما ،همة آن ،بدون برخورداری از روحی  ،عمدیا بیابر
است»
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(همان)621 :

در تراز انقالب اسالمی و دفاع مقدس)

مقاومت و فداناری ،نشأتگرفال از هویت دینی و مذهبی آنها بود آنالونی نردزم از فداناری
نیروهای نامنوم ایران ب عنوان عتت اصتی پیشرفت عمتیاتهای جنگی ایرانیان یاد مینند ب

اعالقاد وی ،شهادتطتبی با هدایت و پیشرفت جنگ ایران مالرادف بود او میگوید« :دقیقا،
مشخص نیست ن یأبیر حمالت امواج انسانی بیشالر است یا یجهیزات پیشرفال

در جنگ

رژیم بعث عراق عتی ایران ،اغتب حمالت امواج انسانی عتی نیروهای ای رژیم موفقیت را
ب همراد آورد»

(وتیپور)233 :1131 ،

 .2-3شهیدان عارف
اسالم ،اصتییری آبشخور عرفان انقالب و جنگ است و دی هم عناصری مانند شهادت دارد
ن در مکالبهای عرفانی نمود پیدا نردد است؛ زیرا ،هدف نهایی در هر دو ،یکی است؛ عرفا
میخواهند ب خداوند واصل شوند ،شهید هم میخواهد ب خدا واصل شود اتبال  ،زیبایی و
سهوتت رسیدن انسان از طریق شهادت ب خداوند بیشالر از عرفان است درهرصورت ،موضوع
شهادت در فرق های عرفانی ،معنا و مفهوم داشال است باای حا  ،شهادت را ب جانخریدن،
نیازمند شجاعت است و ای

شجاعت ،یک نوع عرفان سرخ است؛ عرفان شجاعان ای ن

ب شرط ریخالندخون ،ساتک (رزمندد) را ب هدف نهاییا

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

در یکمیل سخ مارشا  ،باید گفت ن در میادی جنگی ،حرف آخر رزمندگان ایرانی در نوع

میرساند

وقالی ب دنبا رسیدن ب هدفی هسالید ،باید بهای آنرا بپردازید برای پیروزی انقالب
اسالمی باید عددای از جان میگذشالند در جریان دفاع مقدس هم ،باید دوبارد ای خون دادد
میشد یا از میه و مردم حراست شود ،انعکاس ای دو واقعة یاریخی و بهایی ن برای آن
پرداخال شد ،در یاریخ معاصر ب ویژد ادبیات جنگ انعکاس قابلمالحو ای دارد
اتبال  ،عرفانی ن در ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس موردنور است ،ب آن شکل
نیست ن رزمندگان ،مشق جنگ را ب نناری گذاشال و ب سراغ سیروستوک رفال باشند؛ آنگون
ن در عرفان نوری و نالسیک مطرح است؛ وتی ،نمازشبهایی ن در جبه ها خواندد میشد،
چیزی جز سیروستوک و یقویت سویة معنوی رزمندگان نبود درحقیقت نوع سیروستوک
رزمندگان و شهدای دفاع مقدس با آن چیزی ن ما ،از قبل و ب پشالوانة آبار عرفانی ادبیات
فارسی میشناخالیم ،حالما ،مالفاوت بودد است شهدای دفاع مقدس نسبت ب شهدای عارف
15
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بریری دارند و ای بریری ب نوع ستوکشان در میدان جنگ برمیگشت بسیاری از شهدای
دفاع مقدس ،فاصتة بی نمازشب یا شهادتشان ،ینها ب اندازة یک طتوع آفالاب بود
 -4پشتوانة مردمی

در جنگی ن ازطرف رژیم بعث عراق و حامیان بی اتمتتی آن بر ایران یحمیل شد ،متت ایران
مالحمل صدمات جانی ،روحی و اقالصادی فراوان شدند؛ اما ،تحو ای از دفاع در برابر دشم و
مقابت با او پا پس نکشیدند انثریت قریبب ایفاق گرودهای سیاسی نشور نیز ،طی اعالمی ها و
اطالعی های گوناگون ،هواداران خوی

و عموم مردم را ب مقاومت در برابر ای

فراخواندند و مقابت در برابر مهاجم را وظیف ای مقدس اعالم نردند
امام خمینی

رحمتاهللعتی

یهاجم

(سازمند)61 :1136 ،

نیز ،در همان شروع جنگ ،بر مسئتةدفاع از نشور یا پایجان و نبرد

حق عتی باطل یأنید نردند« :خداوندا یو میدانی ،مردم ما مشکالت را ب جانود خریدداند و
از هیچچیزی غیر یو یرسوبیم ندارند و یمام زجرها و دردها را یحمل میننند ،همة پیروزیها
را از آن یو و ب عنایت یو میدانند؛ پس ،ما را ب عنایت دوبارة خود همراهی نما و د های
متت ما را ب نصر و پیروزی خود ،امیدواریر ساز و یوان صبر و اسالقامت ما را در یحمل
سخالیها و مشکالت افزون نما و نعمت رضایت در شکست و پیروزی را ب ما ارزانی فرما»
(امام خمینیرحمتاهللعتی  ،1133 ،جتد )163 :21

پرانندگی جغرافیایی شهیدان دفاع مقدس ،مهر یأییدی بر ای نالم است ن متت ایران ،نار
دفاع را ب عنوان وظیف ای حیایی و سرنوشتساز پذیرفال اند و جنگ را یا جایی ادام دادند ن
منجرب شکست اری

بعثی عراق و پذیر

مسئوتیت یجاوز ب ایران از سوی ای

رژیم

گردید
امید به نسل انقالبی فردا

یربیت انقالبی نودنان و آماددساخال آنان برای نبرد فرداها ،یکی از راهبردهای آینددنگر جبهة
حق در جنگ با شرارت است ن ازسوی طراحان ،بانیان و مبتغان جنب های انقالبی ب ویژد
اصحاب قتم و اندیش دنبا میشود در ایران نیز ،از همان اوایل شروع نهضت یعنی سا
 1162هجری شمسی ،ب ای مهم یوج شد
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)21-22 :1133
 -5اندیشة انقالبی

در تراز انقالب اسالمی و دفاع مقدس)

بجنگی؟ امام خمینی

رحمتاهللعتی

فرمودد بودند :سربازهای م  ،اننون در گهوارد هسالند

(فکوری،

انقالب در نفس خود ،دگرخواد است و ای خصتت ذایی آن است؛ چون ،حامل آرمانهای
متی و ایمانی جامع بشری است و چهردای انسانی و جهانی دارد ن محدود ب یک سرزمی و

یا چارچوب اجالماعی خاص نیست ب عبارتدیگر ،انقالب ،فقط ب مسائل و مشکالت خود
یوج ندارد؛ بتک  ،ب مبارزد و سرنوشت مردم یحت سالم و سیطرة اشغا نیز ،نور دارد
(محمدیشکیبا )22 :1133 ،و همی

نیرو است ن اندیشمندان انقالبی را ب یفکر ،نشف،

ننجکاوی ،حقیابی ،ابالکار و ختق مادی و معنوی وامیدارد؛ ب گون این نالم آنها ،صحنة
یبتور روح ایددآ گرای انسانی میشود؛ انسانی ن هرگز ب یستیم در برابر وضعی ن جهان
برای

یدارک دیدد ،رضایت نمیدهد

(مطتبی و نادری)126 :1133 ،

 .1-5مهدویت نماد آرمانشهر شیعی
آرمانشهر یا حکومت مهدوی ،ب اعالقاد شیع در موعد مقرر یحقق خواهد یافت و اندیشة

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

بازجویی در زندان ،از امام خمینی

رحمتاهللعتی

س ا نردد بود یو با ندام سربازت میخواهی با شاد

انالوار ن از مسالحکمیری عوامل پیشرفت شیعیان است ،از همی مفهوم سرچشم میگیرد؛
اندیش ای ن بعد از دوران غیبت امام دوازدهم

عجلاهللیعاتیفرج

شیعیان شروع گردیدد و یا هماننون

ادام دارد و هرروز محکمیر میشود
«روز ناگزیر» را شاید بالوان محبوبیری

و معروفیری

شعر انقالب اسالمی درحوزة

انالوار برشمرد ای شعر ن درزمرة معدود اشعار بتند قیصر امی پور است ،در قاتب نیمایی و با
مطتع «ای روزها ن میگذرد ،هر روز *** احساس میننم ن نسی در باد فریاد میزند»
سرودد شدد است

(امی پور)211-261 :1133 ،

ای شعر ،یأنید ویژدای بر آرمانهای گمشدة بشری در یمام دوردهای یاریخ و در یمام
ادیان و مکایب دارد شاعر ،آن روز را روز یازة پرواز مینامد و آشیان نبویرها را صندوقچة
نام های سرب مهر میداند (همان )216 :روزی ن صتح بر جهان سای میگسالرد و نف های
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نهنة سربازی در ننج موزدهای قدیمی با یارعنکبوت گرد میخورند و خواب در دهان
مستسلها خمیازد مینشد

(همان)213 :

جهانی است؛ زیرا ،حضرت

طبق آموزدهای شیعی ،انالوار ظهور ،همان انالوار عد

مهدیعجلاهللیعاتیفرج  ،یجسم واالی عد است بینیازی مردم ب سبب یحقق نامل عداتت از
ممیزدهای سیرة اقالصادی امام عصر

عجلاهللیعاتیفرج

است و او بر یمام روابط و مناسبات ناساتم

اقالصادی خط بطالن مینشد اسالعمار و اسالثمار ب پایان میرسد و همگان در رفاد و آسای
زندگی میننند و اموا  ،ب وفور در اخالیار همگان قرار میگیرد امام عصر
بخششی میگشاید ن یا آنروز ،نسی نویر
امنیت و داد و نور مینند؛ همانگون ن پی

عجلاهللیعاتیفرج

دست ب

را ندیدد باشد و زمی را تبریز از عداتت و
از ای  ،از سالم و بیداد تبریز شدد بود شرق و

غرب عاتم را آباد میسازد ای جامعة آرمانی انسان است ن با ظهور عینیت مییابد
شیع  ،براساس اعالقاد ب وجود امام زندد ،خود را ینها نمیداند شیع  ،هموارد در انالوار
ظهور امام خود است ،انالواری سازندد و ابربخ
زنددنگ داشال امید در د م منان ب آن حضرت

و امیدآفری و یأبیر روانی ای فکر باعث
عجلاهللیعاتیفرج

است

 .2-5برداشتن فاصلة طبقاتی
وجود بیعداتالیها ،یبعیضها و شکاف طبقایی در رژیم پهتوی ،آرمانهای اقالصادی را نیز در
ننار دیگر آرمانهای انقالبی قرار داد جتوگیری از غارت و حیفومیل بیتاتما ب دست
خاندان ستطنالی و وابسالگان آنها ،محرومیتزدایی از جامع و مبارزد با فقر و ایجاد عداتت
اقالصادی و نمنردن فاصتة طبقایی ازجمتة ای آرمانها بود

(قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:

اصو  61 ،61 ،11 ،1و)11

 .3-5صدور انقالب اسالمی
پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،ضم

ساقطنردن حکومت اسالبدادی شاهنشاهی ،اساس

اسالکبار و منافع قدرتهای ستط گر ب ویژد آمریکا را موردیهدید قرار داد اسالم و مردم ب
عنوان دو عامل اصتی پیروزی انقالب ،ضم برهمزدن نفوذ و اقالدار فزآیندة نوام ستط در
ایران و برپایی نوامی مسالقل از ابرقدرتها ،شرایطی را رقم زدند ن ایران اسالمی ب عنوان
نانون بیداری متتها یبدیل شود
18

(عمراندرگاهی)33 :1131 ،

در تراز انقالب اسالمی و دفاع مقدس)

ایدئوتوژی اسالمی است و بایوج ب م تف های عدمایکا ب شرق و غرب ،ظتمسالیزی و حمایت
از موتوم ،نفی ستط پذیری و ستط گری و بایوج ب ضرورت وحدت جهان اسالم و یعارض با
نوام ناعادالنة حانمبر جهان ،امام خمینی

رحمتاهللعتی

ضروری دیدند ن اندیشة صدور انقالب

اسالمی را ب دیگر نشورها مطرح ننند (فرزندیاردنانی )11-13 :1136 ،و ب همی مناسبت،
فرمودند« :ما انقالبمان را ،ب یمام جهان صادر میننیم»

(امام خمینیرحمتاهللعتی  ،1133 ،جتد )163 :12

امام خمینیرحمتاهللعلیه با هشدار ب نسانی ن مخاتف صدور انقالب بودند ،ای چنی فرمودند:
ننیم و یفکر ای ن ما انقالبمان را صادر

«ما ،باید در صدور انقالبمان ب جهان نوش

نمیننیم ننار بگذاریم؛ زیرا ،اسالم ،بی نشورهای مستمان فرقی قائل نیست و پشالیبان یمام
مسالضعفی جهان است ازطرفیدیگر ،یمام قدرتها و ابرقدرتها نمر ب نابودیمان بسال اند و
اگر ما در محیطی دربسال بمانیم ،قطعا ،با شکست ،روب رو خواهیم شد»
در یأنیدی بر نالم باال ،باز چنی

(همان ،جتد )212 :12

فرمودند« :ما ،ب یمام جهان یجرب هایمان را صادر

میننیم و نالیجة مبارزد و دفاع با سالمگران را بدون نوچکیری چشمداشالی ،ب مبارزان راد

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

براساس واقعیتهای باال و با درنورگرفال ویژگیها و اهداف انقالب اسالمی ن برگرفال از

حق انالقا میدهیم و مستما ،محصو صدور ای یجرب ها ،جز شکوف های پیروزی و اسالقال
و پیاددشدن احکام اسالم برای متتهای دربند نیست»

(همان ،جتد )121 :21

ایشان ،باردیگر ب صراحت ،نسبت ب صدور انقالب اسالمی و باورها و ارز های آن،
ای چنی

اعالم موضع نردند« :اتبال ما ،ای

واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و

بی اتمتل اسالمیمان بارها اعالم نموددایم ن درصدد گسالر

نفوذ اسالم در جهان و نمنردن

ستطة جهانخواران بودد و هسالیم  ،ما ،درصدد خشکانیدن ریش های فاسد صهیونیزم،
سرمای داری و نمونیزم در جهان هسالیم ما یصمیم گرفال ایم ب تطف و عنایت خداوند بزرگ،
صتیاهللعتی وآت

نوامهایی را ن بر ای س پای اسالوار گردیدداند ،نابود ننیم و نوام اسالم رسو اهلل
در جهان اسالکبار ،یرویج نماییم»

را

(همان ،جتد)31 :21
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الف) نتیجهگیری

فرزندان ای

مرزوبوم با شناخال

شخصیتهای یأبیرگذار در یاریخ معاصر ایران و شنیدن

روایت قهرمانیهای رزمندگان ایران در صحن های انقالب اسالمی و دفاع مقدس با سناریوهای
رفالاری یازد و ناربردی آشنا میشوند فضای قهرمانی و آرمانی انقالب اسالمی ایران و ب دنبا
آن ،دفاع مقدس ن برگرفال از حقایق ایران معاصر است ،آنها را برای عمل ب آموخال های
خود آمادد میسازد و سرانجام ،براساس قانونی شخصی ن هرندام از آنها با برداشت شخصی
از پیام انقالب اسالمی برای خود ساخال اند ،در موقعیتهای مشاب با موقعیتهای انقالبی
ب سمت رفالارهای موردنور راوی هدایت میشوند
 در یوضیح ساخالار آموزشی باال باید گفت: 1مبانی رفالاری و هویالی جامع و دوتت در فرایند انقالب اسالمی و دفاع مقدس بی از
هرچیز مالأبر از عنصری بود ن درواقع ،مهمیری م تفة هویت متی ما را درزمانحاضر
شکل میدهد ینها عامتی ن مییوانست ،یمامی متت را برای مقابت با یهدیدات پی رو
و پی برد اهداف انقالب بسیج نماید ،اسالم بود پس ،ایمان ب اسالم ،محور وحدت و
هویت متی مردم انقالبی ایران گردید
 2متت ایران با انقالب عویم خود ،همزمان ،اسالبداد و اسالعمار را رد نرد؛ پس،
ب طورطبیعی ،دشمنان بزرگی خواهد داشت؛ زیرا ،ویژگیهای ضداسالبدادی و
ضداسالعماری انقالب اسالمی عرص را بر هرگون سوءاسالفادة بیگانگان از متت ایران
ینگ نرد در یکچنی شرایطی ،دشم  ،با یمامقوا یال
از پی

نرد با هر وسیتةممک  ،موانع را

پای خود بردارد؛ بنابرای  ،جنگ یحمیتی را برضد انقالب اسالمی ب راد انداخت

و نالیج  ،آن شد ن حماس سازی ب پیرویاز فضای انقالبی نشور ،ب عنوان بارزیری وج
دفاع مقدس معرفی گردید
 1دفاع مقدس ،آمیزدای از جنگ ،شهادت ،ایثار ،نرامت و دیگر جتودهای نورانی و
آرمانخواد انسان است و نربال ،یبتور یمامی ای جتودها است ب همی جهت ،مضامی و
نتمات عاشورایی در ادبیات جنگ موج میزند نربال ،مدرسة عشق برای یک رزمندة

86

در تراز انقالب اسالمی و دفاع مقدس)

حقی باشد ،آنجا ،سرزمی نربال است

 6در وهتة دوم بارعاطفی مکان و دتبسالگیها و عتق های روانی و عاطفی بی ایرانی با
زادگاد ،بوم و وط خود سبب شد یا ایران برای او ،واجدارز

سیاسی شود و ب دنبا

آن ،حس وط دوسالی ،عشقب وط و سرزمی مادری ،انگیزة دفاع و آمادگی مبارزد با
مالجاوز و جانفشانی در راد وط  ،در او پدید آمد
 1شهادت ،ب واسطة حمایت و پاسداری از سرزمی  ،ب عنوان یک ارز

متی در فرهنگ

اسالمی و انقالبی ایران مطرح شد؛ شهادت در اسالم ،یک هدف مقدس ب شمار میرود
شهادت ،یک حرنت آگاهان است ن مجاهد در راد خدا ،جهت اسالقرار یک اندیشة
واالی اتهی و انسانی و گسالر

ایمان و برقراری آرام

و صتح و دادگری با بصیرت و

شعور ،آن را انالخاب مینند شهادت ،ینها قربانیشدن نیست؛ بتک  ،در ننار بذ جان،
یک منطق و فتسفة نامل انسانی و رهاییبخ

و آزادمنشان وجود دارد شهادت ،یک

مسئوتیت است ن شهید بر خود احساس مینند؛ چ آنن شهادت او ،مایة بقای یک
متت و پایداری ارز های آنان خواهد بود
 6دی

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

مستمان است او ،درس ایثار و فداناری را از نربال آموخال و هرنجا جهاد برای احقاق

اسالم ،ب سبب رویکردهای خاص یوحیدنگر و ویژگیهای خاص خود ،طرح

مشخصی را برای آرمانشهر خود خواهان است ب بیانیدیگر ،یکی از مهمیری مباحثی
ن هموارد در دی اسالم ،مطرح گشال  ،مسئتةآخراتزمان ،ظهور منجی موعود و یشکیل
حکومت آرمانی در آن زمان است ن از امور مستم و بدیهی نزد شیعیان ب حساب میآید
ذنر ای نکال نیز ،ضروری است ن ایمان ب ظهور مصتح جهانی ،اوج عشق انسان ب آگاهی،
نیکی و زیبایی است عشق ب یکامل ،شعتة جاویدی است ن یمام وجود انسان را دربرمیگیرد
و انالوار ظهور یک منجی جهانی اوج عالق ب یکامل و یعاتی است اگر انسانها ،انالوار یک
مصتح جهانی را مینشند ن سراسر جهان را ب صتح و آشالی و عداتت سوق میدهد ،دتیت
ای است ن چنی نقطة اوجی در یکامل جامعة انسانی وجود دارد و امید ظهور

در عمق

باورهای فطری همة انسانها ریش دارد ،صرفنور از ای ن پیرو چ مکالبی باشند
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رادنارهای معرفی و یرویج باورها و ارز های انقالب اسالمی و دفاع مقدس در مرانز
دان آموزی و دانشجویی اعم از دوتالی و خصوصی ب شرحذیل پیشنهاد میگردد:
 1اخالصاص حوزة یربیت و یادگیری با عنوان انقالب اسالمی و دفاع مقدس در برنامة
درسی متی و سند یحو بنیادی
 2ایجاد پایگادهای اطالعایی از طریق :ایجاد نالابخان های یخصصی باعنوان بانک
اطالعایی انقالب اسالمی و دفاع مقدس در مرانز آموزشی
 1همکاریهای بی سازمانی :همکاری فعا آموز وپرور

و آموز عاتی با نهادهای

انقالبی و ارزشی نشور اعم از سپاد پاسداران انقالب اسالمی ،بسیج ،بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،سازمان یبتیغات اسالمی ،حوزدهای عتمی  ،صداوسیما و دیگر نهادهای
مروج یفکر انقالبی در بدنة نشور یا از ای مسیر ،فرصت ایددآ برای یشکیل حتق -
های معرفالی در مدارس و دانشگادها فراهم آید گفالگوهای سازندة دان آموزی و
دانشجویی دربارة معارف انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،آیندة آرمانی نشور و مقابت با
یهدیدات پی رو ازجمت دسالاوردهای ای

گردهماییها است همچنی

برگزاری

همای ها ،ننفرانسها ،نارگادهای آموزشی و اتمپیادهای عتمی دان آموزی و
دانشجویی با محوریت انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و عصر پس از جنگ (دسالاوردها
و چات ها) ازجمت همکاریهای موفق بی سازمانی است
 6واردشدن عتوم و معارف انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نالابهای درسی از طریق:
 اخالصاص سرفصلهای آموزشی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ب یمام مقاطعیحصیتی نشور اعم از پی دبسالانی و دبسالانی یا دانشگاهی
 -نگار

سرفصلهای آموزشی مذنور براساس ظرفیتهای یعریفشدد در هر گرود

سنی دان آموزی و دانشجویی
 -همکاری فعا

و سازندد بی

گرودهای یأتیف نالب درسی با صاحبنوران و

پژوه گران حوزة انقالب اسالمی و دفاع مقدس ب منوور پی برد م بر موارد او و
دوم
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امام خمینیرحمتاهللعلیه ( )1131صحیفة نور ،یهران :سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی
امام خمینی

رحمتاهللعلیه

در تراز انقالب اسالمی و دفاع مقدس)

الف) منابع فارسی

( )1133صحیفة امام ،مجموع آبار امام خمینیرحمتاهللعتی  ،دورة  22جتدی،

یهران :م سسة ینویم و نشر آبار امام خمینی

رحمتاهللعتی

اخوانمفرد ،حمیدرضا ( )1131ایدئوتوژی انقالب ایران ،یهران :پژوهشکدة امام خمینی

رحمتاهللعتی

و انقالب اسالمی
اردسالانی ،حسی

( )1131برخی ارز ها و بمرات جنگ یحمیتی ،مجموع مقاالت جنگ

یحمیتی ،یهران :دانشکدة فرماندهی و سالاد
امیریخراسانی ،احمد ( )1133نامة پایداری ،مقاالت اوتی

ننگرة ادبیات پایداری نرمان

 ،1136چاپ او  ،یهران :بنیاد حفظ آبار و نشر ارز های دفاع مقدس
امی پور ،قیصر ( )1133مجموعة نامل اشعار قیصر امی پور ،چاپ دوم ،یهران :انالشارات
مروارید
بشتر ،ژان ( )1131ایدئوتوژی چیست؟ نقدی بر ایدئوتوژیهای غربی ،یرجمة عتی اسدی،

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقیی

کتابنامه

یهران :شرنت سهامی انالشار
بیل ،جیمز (« )1163جنگ ،انقالب و روحی  ،قدرت ایران در جنگ ختیج فارس» ،مجموع
مقاالت بازشناسی جنب های یجاوز و دفاع ،جتد  ،2یهران :دبیرخانة ننفرانس بی اتمتتی
یجاوز و دفاع
پناهی ،محمدحسی

(« )1131ارز های جهاد و شهادت در شعارهای انقالب اسالمی»،

فصتنامة نامة عتوم اجالماعی ،شمارة 21
چتبی ،مسعود ( )1131جامع شناسی نوم ،یهران :نشر نی
رحیمی ،حس (« )1133نق

رهبری سیاسی در جنگهای معاصر ایران»؛ ماهنامة پیک نور،

شمارة 2
رفیعپور ،فرامرز ( )1133آنایومی جامع  :مقدم ای بر جامع شناسی ناربردی ،یهران :شرنت
سهامی انالشار
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روش  ،گی ( )1136مقدم ای بر جامع شناسی عمومی ،جتد او  ،یرجمة هما زنجانیزادد،
چاپ سوم ،مشهد :انالشارات دانشگاد فردوسی مشهد
سازگارا ،پروی ( )1133نگاهی ب جامع شناسی (با یأنید بر فرهنگ) ،چاپ او  ،یهران :نشر
نویر
سازمند ،بهارد (« )1136یحتیل سازدانگاران از هویت متی در دوران جنگ یحمیتی» ،فصتنامة
مطاتعات متی ،سا ششم ،شمارة 2
سنگری ،محمدرضا ( )1131نقد و بررسی ادبیات منووم دفاع مقدس ،یحتیل سبکشناسان ،
بررسی قاتبها و گزین

نمون ها ،یهران :انالشارات پاتیزان

عمراندرگاهی ،عتی ( )1131انقالب اسالمی و بیداری اسالمی در جهان ،چاپ او  ،یهران:
نشر معاونت آموز

نیروی مقاومت بسیج سپاد

عیسینیا ،رضا (« )1131امامرحمتاهللعلیه و ادبیات پایداری» ،ماهنامة پژوه نامة مالی  ،شمارة 11
فرامرزی ،داوود (« )1133نوریة ساخالار مدور ارز های شواریز» ،فصتنامة نامة پژوه ،
شماردهای 11-16
فرزندیاردنانی ،عباسعتی (« )1136مبانی نوری صدور انقالب از منور امام خمینی

رحمتاهللعتی

(چرایی ،اهمیت و ضرورت صدور انقالب)»؛ پژوهشنامة مالی  ،شمارة 16
فکوری ،اصغر ( )1133روز ییغ ،چاپ سوم ،نرمان :انالشارات تشکر  61باراهلل
اتقطان ،عدنان ب عبداهلل ( )1136بیداری اسالمی و نیازهای فکری معاصر آن ،مجموع مقاالت
همای

بیداری اسالمی ،چشمانداز آیندد و هدایت آن ،یهران :مجمع جهانی یقریب مذاهب

اسالمی ،معاونت فرهنگی
محمدیشکیبا ،فاطم ( )1133سیر یحتیتی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از مرداد  12یا
بهم  ،13رساتة دنالری ،یهران :دانشگاد یربیت مدرس
مخالاریپور ،مرضی

و همکاران ( )1131آبار پیامدهای فرهنگی ایثار و شهادت،

مجموع مقاالت نخسالی همای

عتمی فرهنگ ایثار و شهادت؛ شیراز :دانشگاد شیراز

مطتبی ،مسعود؛ نادری ،محمدمهدی (« )1133بررسی یطبیقی مفهوم آرمانشهر در اندیشة
سیاسی اسالم ،ایران و غرب» ،فصتنامة مطاتعات سیاسی ،سا دوم ،شمارة 6
مطهری ،مریضی ( )1131حماسة حسینی ،جتد او  ،چاپ چهتم ،یهران :انالشارات صدرا
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وتیپور زرومی ،سیدحسی ( )1131گفالمانهای امنیت متی در جمهوری اسالمی ایران ،یهران:
انالشارات پژوهشکدة مطاتعات راهبردی
یزدی ،ابراهیم ( )1163آخری یال ها در آخری روزها ،یهران :انالشارات قتم
ب) منابع التین
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