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 های سبک زندگی شهدای مدافع حرممولفه

  1معصومه مقیمی فیروز آباد

 چکیده
های خاص قابل درک زمینه هاست که درمتن ونگرش از اعمال و ایهسبک زندگی مجموع

 و اعتقادی هایوزهآم از برآمده، نظری لحاظ به جامعه و فرد هر زندگی سبک که آنجا از. هستند
 و گیزند سبک مفهوم درخصوص الزم یهایآگاه کسب، آنها ست روان و روح بر حاکم ارزشی

 انحرافات سیاسی و دیگر سو دلیل همه از .نمایدمی ضروری مقوله دو این تعامل و دینی باورهای
ت بوده بدون بصیر تصمیمات و رفتارهای ،ودشمیمنجر به نابودی و انحطا ط ملتها  اعتقادی که بعضا

میختند ا درهم آبصیرترین افرادجامعه امروزندکه بصیرت وعمل ر یهرشهدای مدافع حرم در زم. است
. شتندبا تشخیص درست موقعیت و درک صحیح شرایط زمانه درآزمون والیت پذیری سربلند گ و

مل و ع و یشههدف پژوهش حاضر این است که اند .آنان نه تنها بصیر بلکه بصیرت آفرین هم هستند
 ،منظور ه اینب. امین سبک زندگی شناسایی ومورد بررسی قرار د هدسلوک واالی آنان را درقالب مض

 آن در از کد حاصل 253 تعداد وصیت نامه با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی گردید و 27 تعداد
ف از جهاد و هد، شاخص( 11) نگرش والیی و رفتار والیی والیت پذیری با ابعاد یهمولف 4قالب 

صیتی با ویژگیهای شخ، شاخص(13مسئولیت دینی ) رکه عشق و احساسشهادت با ا بعا د نیروی مح
ها با ا بعاد عبادی معنوی شاخص( و توصیه 28) خصوصیات فردی وانضباط مالی، ابعاد روابط اجتماعی

 . دارائه گردی دسته بندی گردید والگوی انتزاعی پژوهش منطبق با آن، شاخص(25) و سیاسی اجتماعی

 . تحلیل محتوای کیفی، وصیت نامه، مدافعان حرم، شهدا، زندگیسبک  واژگان کلیدی:

                                                           
 masoome_moghimi@yahoo. com )نویسنده مسئول(دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی .1
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 قدمه م 

کارایی ، مفاهیم سنتی علوم اجتماعی مثل طبقه وپایگاه، جامعه شناسی امروز در

 2اجتماعی یهبدیل ورقیبی برای مفهوم طبق 1«سبک زندگی» چندانی ندارند و مفهوم

ندهای هویت یابی حائز اهمیت و فرای هایسبک زندگی در سنخ شناس، امروزه. است

دیگر ، پس اگر سبک زندگی در بحث هویت یابی محوریت داشته باشد. است

 هر زندگی سبک که آنجا از. ی اجتماعی خنثی در نظر گرفتوان آن را پدیدهتمین

 و روح بر حاکم ارزشی و اعتقادی هایآموزه از برآمده، نظری لحاظبه جامعه و فرد

 باورهای و زندگی سبک مفهوم درخصوص الزم هایآگاهی کسب، آنهاست روان

 رهبر تأکیدات .(28: 1392، فیضی). نمایدمی ضروری مقوله دو این تعامل و دینی

 زندگی سبک همانا که تمدن اصلی و حقیقی بخش در پیشرفت بر مبنی انقالب معظم

 شناسانهدین رویکرد با علمی هایپژوهش ضرورت و اهمیت( 1391، ایخامنه)، است

شخصیت و هویت ، ایسبک زندگی در هر جامعه. سازدمی آشکارتر حوزه این در را

توان تمایز فرهنگی و تمدنی جوامع که میطوریبه سازد؛فردی و جمعی را نمایان می

ها و باورها در هر این نگرش. تشخیص داد را با یکدیگر براساس سبک زندگی آنان

برآمده از مجموعه ، جمله در جامعه دینی تفاوتی است؛ ازمتأثر از عوامل م، ایجامعه

 . های دینی استباورداشت به آموزه، ترین آنهاکی از اساسییهعوامل تمدنی است ک

عواطف و ، احساسات، مجموعه الگوهای انسان در اعمال، منظور از سبک زندگی

روابط با  ،تفریحات، غذا خوردن، پوشیدناست که در اموری همچون لباس افکار

                                                           
1 Life style 

2 Social class 
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هنر و ادبیات ، معماری و شهرسازی، وکارمعیشت و کسب، ازدواج طالق و، یکدیگر

( اهمیت مفهوم سبک زندگی 123ـ 124 :1392، موسوی گیالنی) دشوبه آنها تأسی می

های آن پیوند ترین الیههای زندگی را به عمیقالیه تریندر این است که سطحی

توان به درک بهتری از هایی که مییکی از راه. (206 :1387، زند)مهدوی کنیمی

بررسی عناصر و ، مختلف دست یافت مفهوم سبک زندگی از نظر اندیشمندان

در تحقیقات خود از آنها  هایی است که ایشان برای سبک زندگی برشمرده یامؤلفه

اموری است که مصداق عینی سبک ، منظور از مؤلفه. اندعنوان شاخصه بهره بردهبه

سبک زندگی دارای چند مؤلفه اساسی است: . (211: ن)هما شوندزندگی محسوب می

 . (66: 1392 احمدوند) هارفتارها و وضعیت، هاگرایش، هابینش

توان سبک زندگی را مجموعه رفتارهای کنشی و واکنشی بندی میدر یک جمع

های ن در همه حوزهتوادانست؛ این رفتارها را می، و قابل مشاهده هستند فرد که عینی

، تفریحات، پوشش، خوراک، مسکن، معاشرت با خانواده، ازدواج زندگی همچون

مفهوم هویت نیز به . خط و زبان مشاهده کرد، نظافت، الگوی مصرف، وکارکسب

های درواقع وقتی مولفه. لحاظ نظری بامفهوم سبک زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد

، هنددمیوتمایزرابه شکلی همزمان انجام سبک زندگی کارکردهای وحدت بخشی 

. نندکمیتثبیت و تغییر هویتهای فردی و جمعی نقش بازی ، درشکل گیری

ی داخلی وجودمشکالت جسمی و روانی و آسیب های اجتماعی را باسبک هاشپژوه

–برخی غلبه سبک زندگی غربی راناشی از تغییرات سیاسی . اننددمیزندگی مرتبط 

اولویت یافتن توسعه  درجامعه اسالمی ایران با .اننددمی  68 سال از اجتماعی بعد

ی اجتماعی درجهت هاماغلب اهر. اقتصادی ازساختارهای اجتماعی دیگر غفلت شد
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تا  تخریب ساختاراجتماعی وارزشهای دوران انقالب و جنگ به کار گرفته شدند

 ،ایی وهمکاران)رض اقشارجامعه را دربرگیرد یهنمایش ثروت ومصرف گرایی هم

های فراملی درتغییر ارزشهای زمان رفیع پور به نقش فعال ومهم رسانه. (4339: 1394

کاهش پایبندی به ارزشهای . ندکمیجنگ وجایگزین ساختن ارزشهای طبقاتی اشاره 

نوعی خودباختگی دربرابرالگوها وسبک زندگی  یهفرهنگ مصرف واشاع ،دینی

اقتصادی وفرهنگی کشوردامن  ،ی اجتماعیهانبه بحراهای فراملی غربی توسط رسانه

 هایدرچنین شرایطی همت گماشتن به یافتن مولفه. (109: 1378، زده است )رفیع پور

سدو راهی راپیش رمیاسالمی بیش ازپیش ضروری به نظر-سبک زندگی ایرانی

 . شایدتابتوانیم از آسیبهای سبک زندگی غربی رهایی یابیمگمیرویمان 

های سبک زندگی به بررسی وصایای ضرورت اینکه محقق جهت یافتن مولفهاما 

 یهاین است که شهدای مدافع حرم در زمر ،شهدای مدافع حرم پرداخته است

بصیرترین افرادجامعه امروزندکه بصیرت وعمل را درهم آمیختند وبا تشخیص درست 

د گشتند وبه بیان موقعیت و درک صحیح شرایط زمانه درآزمون والیت پذیری سربلن

)به « این شهدا متفاوت هستند ودرحیات خودشان اولیای الهی هستند»ولی فقیه خویش 

آنان نه تنها بصیربلکه بصیرت آفرین هم هستند چراکه هدف . نقل از سایت عقیق(

این طریق جامعه اسالمی  از کلی ازبصیرت شناخت وشناساندن حق وحقیقت است تا

زمینه ساز  اندهداشت تأکیدان گونه که دروصایای خویش هم مسیر صالح راپیموده وهم

قلبی یا نیروی باطنی است که به نور  یهمنظورازبصیرت قو. حکومت عدل الهی شود

. ابدیمیقدسی روشن گردیده و از پرتو آن صاحب بصیرت حقایق و بواطن اشیا رادر

بنابراین . (271: 1392 ،بصیرت به مثابه بصر است برای نفس )دائره المعارف تشیع
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اهداف فوق نظیر بصیرت آفرینی  تحقق ،عالوه بر کارکرد هویت آفرین سبک زندگی

های استراتژیک درشرایطی تسهیل و زمینه سازی حکومت عدل الهی درحوزه

ردد که سبک زندگی غالب در جامعه با ارزشهای فرهنگی و پشتوانه تاریخی آن گمی

به مفهوم شناسی سبک زندگی  ،رتبط با این حوزهپژوهشهای م. هماهنگی داشته باشد

وجه تمایز . اندههای سبک زندگی منبعث از آیات وروایات پرداختدینی وتعیین مولفه

های سبک زندگی مستخرج از وصایای این پژوهش بامطالعات قبلی در یافتن مولفه

له منطبق با عوامل مطرح درنظریات سبک زندگی است از جم، شهدای مدافع حرم

 . نگرش ورفتار، روابط، انتخاب

ی ژوهشپبا توجه به این مهم وعنایت به جایگاه رفیع شهدای مدافع حرم وخال 

 نان راوعمل وسلوک واالی آ هدف پژوهش حاضر این است که اندیشه ،دراین زمینه

رین مهمت»درقالب مضامین سبک زندگی شناسایی وموردبررسی قرار د هد و پرسش 

را پاسخ « های شهدای مدافع حرم کدامند؟دروصیت نامه ،ندگیهای سبک زمولفه

 . گوید

 مبانی نظری پژوهش

 سبک زندگی

در . تعاریف متعددی از مفهوم سبک زندگی در میان اندیشمندان ارائه شده است

 شناسان ودر میان روان، بار این اصطالح را چه کسی به کار برده استنخستین اینکه

اند سبک زندگی از شناسان مدعیبرخی جامعه. استشناسان اختالف جامعه
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. شناس مشهور فرانسوی استجامعه، (1864ـ  1920) 1ماکس وبر اصطالحات ابداعی

شناسان جعل و ابداع این اصطالح برخی روان، در مقابل. (106: 1387، )مهدوی کنی

شناسی د روانگذار رویکرشناس اتریشی و بنیانروان (1870 ـ 1937)2را به آلفرد آدلر

 سه توان ازبندی کلی میدر یک دسته ( 51:1391، شریفی) دهندفردی نسبت می

 . شناسانه نام بردشناسانه و دینروان، شناسانهرویکرد جامعه

به مجموعه رفتارها و الگوهای ، سبک زندگی در حوزه مطالعات فرهنگی

اطالق ، باشد اعیکه معطوف به ابعاد هنجاری و زندگی اجتم های هر فردکنش

ی را سبک زندگ. های فرد استاورها و کنشبکیف نظام  دهنده کم وشود و نشانمی

، و در تعامالت و ارتباطات وی با دیگران رفتارهای فرد ها وتوان در تمامی کنشمی

توصیف و ، بل مشاهدهاجتماعی اطراف وی که معموالً قا طورکلی محیططبیعت و به

ر واقع سبک د .(8 :1388، )حاجیانی مشاهده کرد الحظه وم، گیری استاندازه

ن ها و رفتارهای افراد که اهمیت آنگرش، هازندگی راهی است برای تعریف ارزش

 . (1381، شهری)محمدی ری یابدمی روز افزایشهای اجتماعی روزبهبرای تحلیل

ده یا قابل ای از رفتارهای قابل مشاهسبک زندگی را مجموعه( 1981:28) 3سوبل 

های زندگی معتقد است سبک 4همچنین چنی. داندمشاهده در میان افراد می استنتاج از

 هستند درک های خاص قابلها است که در متن و زمینهای از اعمال و نگرشمجموعه

                                                           
1 weber 

2 Alfred Adler 

3 Soble 

4 Cheny 
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(Chaney, 1996 :1). اند که افراد را از یکدیگر الگوهایی از کنش، های زندگیسبک

دهند و چرایی و معنای آن درک کنند تا آنچه مردم انجام مییم کمک، متمایز کرده

بخشی از زندگی اجتماعی روزمره نوین هستند و به ، زندگی هایبا اینکه سبک. شود

، سبک و منش و راهی برای استفاده از کاالها، هر یک، اندهای فرهنگی وابستهصورت

ک گروه محسوب اگرچه از مشخصات ی های خاص هستند کهها و زمانمکان

 . کل تجربه اجتماعی آنها نیست، شوندمی

، اندرفتارهایی که با قشربندی حیثیتی و اعتباری مرتبط گویندو همکاران می1لسلی 

زندگی فقط موجودی افراد نیست؛ بلکه  سبک. شودسبک زندگی نامیده می

 . (36: 1394، )به نقل ازکالنتری چگونگی نمایش این موجودی از جانب آنهاست

ای که از آن طریق زندگی را شیوه زندگی را نیز سبک (2002) 2کریستنسن

 . ددانمی، کنیمزندگی می

 ای از رفتارهایمجموعه، شناسانهشریفی سبک زندگی را براساس رویکرد دین

همچنین  شده وهای پذیرفتهها و نگرشداند که متأثر از باورها و ارزشیافته میسازمان

 وجهه غالب رفتاری یک فرد، های فردی و وضعیت محیطیمیال و خواستهمتناسب با ا

کند: سبک چنین بیان میاین وی الزامات سبک زندگی را ..اندیا گروهی از افراد شده

و محیط بیرونی در  ها است؛ عوامل درونیزندگی محصول و معلول باورها و ارزش

ظاهری و  فتارها و نمودهایسبک زندگی تأثیرگذار است؛ سبک زندگی ناظر به ر

 شدهبیرونی هویت انسان است؛ گستره سبک زندگی به وسعت همه رفتارهای نهادینه

                                                           
1 Lesline 

2 Christensen 
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توان فردی و اجتماعی انسان است؛ رفتارهای موقتی یا موردی یک فرد یا گروه را نمی

تدریج هم شود و بهتدریج حاصل میزندگی آنان تلقی کرد؛ سبک زندگی به سبک

یعنی اقناعی و خودجوش ، سبک زندگی همچون ملکات نفسانی است ؛گرددزائل می

تحمیلی و اجباری نیست؛ سبک زندگی نه امری کامالً  گیرد وتکلف انجام میو بی

 اجتماعی؛ سبک زندگی جنبه نمادین و نمایشی دارد فردی است و نه امری کامالً

 . (52:  1391، )شریفی

وجود محورهای ، ظری سبک زندگیبه طور کلی با وجود آشفتگی تعاریف ن

 یهنظومدرواقع سبک زندگی م. تشابه و تمایز، وان حس کرد:اولتمیمشترکی را 

ی هالورند که از کآمیمعنی داری از یک سری عناصر مرتبط است که کلی را پدید 

هنیاتی ذهای عینی مثل رفتار وهم به دوم:سبک زندگی هم به پدیده. دیگر متمایز است

های سوم:سبک زندگی با وجود تبعیت از سلیقه. ش و نگرش ناظر استمثل ارز

. ندکمیماهیت جمعی دارد وفرد از بین این الگوهای جمعی انتخاب ، شخصی

ل ایی مثهاتهیچهارم:سبک زندگی به نظر بسیاری نمادین بوده و بازتاب فرایندها و ما

دربرابر سبک هویت وشخصیت اجتماعی است ودست آخراینکه افراد  ،،فردیت

 . (210:  1386، )مهدوی کنی زندگی منفعل نیستند

 های سبک زندگینظریه

 کننده فرد دربندیشده و طبقهبندیسبک زندگی را شامل اعمال طبقه 1بوردیو 

، های معاشرتشیوه، نوع تفریحات و ورزش، روزهایی مانند تقسیم ساعات شبانهعرصه

 یافتهیافته و تجسمداند که عینیتراه رفتن میآداب سخن گفتن و ، اثاثیه و خانه

، او در تحلیل سبک زندگی به مفاهیم میدان .(1381، )باکاک ترجیحات افراد است
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میدان به عنوان محل رقابت بر سر منابع . ندکمیمنش یا ریختار وسلیقه اشاره ، سرمایه

ی درافراد حالت منشی خاص هانمیدا. (135: 1385، ومنافع معین است )جنکینز

خلق  یهریختار در بردارند. ویدگمینندکه بوردیو به آنها ریختار کمیها ایجاد وگروه

 . (121 :)همان هددمیوخوهای خاصی است که تعامل آنها با محیط رفتار را شکل 

از مفاهیم دیگری که به نظر بوردیو در سبک زندگی محوریت دارند سلیقه است 

. ودشمیاست که باعث تمایز بخشی افراد از یکدیگر که فرمول مولد سبک زندگی 

ی زندگی متفاوتی را ایجاد هاکسب، ها و ترجیحات زیباشناختی متفاوتسلیقه

سلیقه نیز دچار تغییر ، از نظر وی هرگاه موقعیت اجتماعی فرد تغییر کند. نندکمی

ر بوردیو سبک زندگی افراد وان چنین نتیجه گرفت که از نظتمیبنابراین . ودشمی

 وید:گمیبوردیو از چهار نوع سرمایه سخن . موقعیت اجتماعی آنان است یهنتیج

 یهبحث سبک زندگی سرمای در. نمادین و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی یهسرمای

فرهنگی را شامل  یهاو سرمای. انددمیتر از دیگر اشکال سرمایه فرهنگی را مهم

شناختن و توانایی ، پیچیدگی شناختی، شیوه و راه و رسم پسندیده، های خوبسلیقه

 ...ادبیات و، تئاتر ،موسیقی کالسیک ،پذیرش محصوالت فرهنگی مشروع از قبیل هنر

ترجیحات افراد  ،در اندیشه بوردیو. ی نمادین استهامو تسلط یافتن بر هر نوع از نظا

اقتصادی و فرهنگی  یهخور میزان سرمایبه فرا هایویا ناتوان هایتوانای یهدر محدود

های از طرفی سرمایه. نندکمیی زندگی متمایزی را باز تولید هاکابند وسبیمیبروز 

، )بوردیو ی زندگی مشابه شودهاکواند منشا سبتمی، فرهنگی و اقتصادی همسان

. ردازدپمیه سبک زندگی هم گیدنز در بحث از سیاست زندگی ب. (245 :1390

به زعم وی عنصر محوری و گریز ناپذیرسبک . سبک زندگی است، سیاست زندگی
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ای روزمره هاتهای اساسی فعالییکی از مولفه« خود» در سطح. زندگی انتخاب است

بر . (119: 1385، )گیدنز آوریمهمان انتخاب هایی است که به طور عادی به عمل می

. افراد مجبور هستند دست به انتخاب بزنند ،درن در دنیای مدرنخالف جهان پیشا م

کم وبیش جامع از عملکردها نیز تعبیر کردکه  ایهوان به مجموعتمیسبک زندگی را 

ورند بلکه روایت آمیفرد آنها را به کار میگیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را بر

ست در برابر دیگران مجسم خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده ا

هیچ کس قادر نیست از تحوالت ناشی از گسترش نوگرایی در . (120 :)همان ازدسمی

که نوگرایی متاخر حتی  ایهبه گون. داشته باشد هانامان بماند یا گزینشی بر خالف آ

های ممکن خارج از بخش پیشرفته جهان بر مردمی که در سنتی ترین سکونت گاه

گیدنز بر اساس . ( 64:1393، )برگر و همکاران گذاشته است تأثیر ،ندنکمیزندگی 

الگوهای ساختارمند ، ی زندگیهاکمعتقداست سب 1ساختاربندی یهای نظریهاتدالل

. رفتار بوده و افراد به عنوان عامالن اجتماعی در بازتولید وتغییر آنها نقش اساسی دارند

خالقیت عامالن یا افراد را در بازتولید یا تغییر ، تار اجتماعیهرچند ممکن است که یاخ

لیکن عامالن نیز از توانایی تغییر ساختارها برخوردار ، ی زندگی محدود نمایدهاکسب

به نقل از ، 1988، 2)امبیربایرو میشکی نندکمیبوده وقدرتمندتر از ساختارها عمل 

 . (1394، رضایی و همکاران

فشارهای گروه  تأثیری زندگی تحت هاکعقیده گیدنز گزینش یا ایجاد سب به

 ،ی رفتاری آنها وهمچنین زیر نفوذ اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادیهالومد

                                                           
1 structuration theory 

2Embirayer&Misch  
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ها در دنیای جدید به تکثر انتخاب ها و از نظر گیدنز وجود رسانه. یردگمیصورت 

درنتیجه به دلیل الگوپذیری از . ندزمیی زندگی بیشتر دامن هاکچندگانگی سب

اما گیدنز . وندرمیی زندگی نو پیش هاکاین سب یهافراد به سمت تجرب، هارسانه

به نظر . ندکمیی زندگی همراه هاکخود را با رویکردی انتقادی از تکثر سب یهنظری

هد اما از دمیی زندگی متفاوتی را پیش روی فرد قرار هاکنکه سبوی نظام مدرن با ای

درپساسنت به دلیل بازاندیشانه ترشدن . ندکمیانتخاب های وی حمایت چندانی ن

گرچه ، این. بابحرانی دائمی در چگونگی رفتارمواجه است« خود» فرد درسطح ،جامعه

 باید دگرگونی یافته را« خود» ه درجوامع جدیدیعنی اینک، نجامدامیبه توسعه عاملیت 

بخشی از فرایند تماس متقابل  یهی شخصی دریابیم و آن را به مثابهاشطریق کاو از

ولی در اثر وقوع چنین . بین تغییرات شخصی و اجتماعی بسازیم واستوار نگه داریم

دی از ترکیب قدرتمن، فرایندهای شخصی وقتی سنت نتواندبرای افراد کاری کند

به نظر مدافعان پست . (60 :1384، )گیدنز یردگمیرهایی و نگرانی شخص را دربر

یی است که شخص هاشها و گزینانتخاب یههم یهسبک زندگی نتیج ،مدرنیسم

ی مربوط به هاتهد که شامل انتخاب کار و فعالیدمینسبت به زندگی خود انجام 

 . ودشمیفراغت نیز 

 تجربی تحقیق پیشینه

 گارشنحقق با بررسی کتب موجود پیرامون مدافعان حرم دریافت که کتابهای م

ها ز آنیافته به زندگینامه وخاطرات شهدای مدافع حرم اختصاص دارد که برخی ا

 از: عبارتند

خاطره کوتاه از شهید دهقان است  ( شامل یکصد1396، )علیجان زاده ابو وصال
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، )قنادیان کتاب دیدارپس ازغروب بودشهادتش آگاه  از وآمده است که این شهید

خاطرات همسرشهیدنوروزی است که خواننده شاهدمودت و الفت میان شهید ، (1395

کتاب . واند به عنوان سبک زندگی موردتوجه قرارگیردتمیهمسرش مریم است و و

(شامل چهل حکایت از 1395 ،)گروه فرهنگی انتشارات ابراهیم هادی اندهشهیدان زند

 (1395، )احمدی خاوه کتاب بی قرار. اشدبمیدا در دنیا پس از شهادت حضور شه

حاوی چهل حکایت  (1395) فاطمیون، زندگی نامه شهیدحامدکوچک زاده

( زندگی نامه 1394) وخاطرات خواندنی از شهدای لشکر فاطمیون ومدافعان حرم

است که  )س( وخاطرات چهل شهیدبه همراه کرامات وعنایات حضرت زینب

 . انتشارات ابراهیم هادی به چاپ رسیده استدر

رم حپژوهش مستقلی پیرامون سبک زندگی مدافعین  ،محقق، بررسی مقاالت در

 اشد:بمیبه شرح زیر  اما پژوهشهای مرتبط. برمبنای وصایای ایشان نیافت

های سبک زندگی اسالمی درحوزه کسب وکار مولفه (1384) کالنتری وهمکاران

 روایات یات ودرآ مولفه را44به این صورت که . اندهی بررسی کردرا درپژوهشی کیف

خالقی ای دینی اوآن رادرسه گروه ویژگیهاندهطریق فرایندکدگذاری شنایایی نمود از

 . اندهوکارآفرینی جای داد

ای هاتسبک زندگی دختران و سیاس یهبا بررسی رابط، (1389) سادات شفیعی

ای فرهنگی دولت بر گزینش هاتید که سیاسفرهنگی کشور به این نتیجه رس

ای هاتدراین بین برداشت از سیاس. ی زندگی توسط دختران موثر استهاکسب

 تأثیرهای ملی و فرا ملی است تفسیر ارائه شده در رسانه تأثیرفرهنگی دولت که تحت 

های فرا رسانه یهجمستقیم بر سبک زندگی دختران دارد والگوهای غربی بیشتر در نتی
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 . یرندگمیملی قوت 

ه طراحی ببنیاد  در پژوهش مبتنی بر راهبرد داده، (1390) باقری کنی وهمکاران

 .اندهرداختبر ویژگیهای فرمانده شهید احمد کاظمی پ تأکیدالگوی رهبری معنوی با 

 ،رادفهای موثر در مسیر رشد اپیش زمینه، در این الگوبه عواملی همچون محیط رشد

 معرفت وخودسازی ووفرآیند نفوذ اشاره شده است

وتحلیل محتوای  ایه( با بهره گیری از شیوه کتابخان1392) خطیبی وساجدی

 اندههای عقلی ونقلی به تعیین شاخصهای سبک زندگی فردی واجتماعی پرداختداده
 جتماعیارهاورد سبک فردی عقالنی وسلوک  حیات طیبه اسالمی اندهوبیان کرد

:  های سبک زندگی اسالمی در بعد فردی عبارت اند ازبرخی مولفه .عاقالنه است
 کو خورینی، نیکو گفتاری وگفتار های نیکو، نیکو یهبرنامه ریزی نیکو وبرنام

مفاهیم دیگری همچون سلوک . نیکو خوابی ورویاهای نیکو، وخوراک نیکو
 ،نهصادقا، دالنهمتعا، عادالنه ،نهمتواضعانه ودر عین حال عزتمندانه ونیز سلوک متعبدا

مجموعه . وندشمیهای سلوک اجتماعی عاقالنه شمرده مسئوالنه ومجاهدانه از مولفه

 . هددمیکیل ها حیات طیبه انسانی را تشاین مولفه

درآمدی بر سبک زندگی اسالمی در »در پژوهشی با عنوان ، (1392) شریعتی

سبک ، نخست. زندگی معتقد استوجود سه سبک اصلی  به« آیات و روایات
معتقد است دنیا محمل تخریب هویت و  رهبانیت یا تارک دنیایی که در آن فرد

کشد و مانع رشد و سعادت و تعالی می شخصیت انسان و جایی است که انسان را به بند

گونه اعتقادی به آخرت ندارد هیچ سبک فلسفی کامجویانه از دنیا که، دوم. شوداو می
تمامی حیات و زندگی در  در این دیدگاه. کامجویی از دنیا است  در پیو صرفاً
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، سوم. رسدفنا می انسان به، شود و پس از مرگوری از این دنیا خالصه میبهره

، در این دیدگاه. دیدگاه اسالمی که دو وجه دنیا و آخرت را توأم با هم مدنظر دارد
 . گو استپاسخ ردم و به ساختار طبیعتبه م، به خود، به خدا ،پذیرانسان مسئولیت

های ولفهم، در پژوهشی با نگاه به آیات قرآن کریم، (1393) فریدونی وهمکاران

خراج است سبک زندگی اسالمی و راههای رسیدن به آن را از البالی متون اصلی دین

هایی از ولفهواین پژوهش گویای آن است که م اندهومورد تحلیل وبررسی قرار داد

 ه خدابتوکل  ،نیایش وارتباط با خداوند، مله ایمان واعتقاد راسخ به خداوندج

های فهن مولبینش امیدوارانه ومحبت ودگر دوستی از مهم تری ،وپرورش نیروی عقالنی

 . اشدبمیسبک زندگی دینی 

سالمی ا -درپژوهش زمینه شناسی سبک زندگی ایرانی، (1394رضایی وهمکاران )

هایت نها ومطالعات تجربی مربوط به سبک زندگی کرده و در نظریهاقدام به واکاوی 

رهنگ گران بهای ف یهگیری از ذخیربهره با توجه به چارچوب های نظری فوق و

ها وعناصر سبک وان مولفهتمینماید که هایی اشاره میاسالمی به زمینه -ایرانی

هنجارهای  یها به سه مقولدراین راست. زندگی اسالمی ایرانی را ازآنها بیرون کشید

 یهنحو) روابط شخصی، (ایهای هزینهات)معیار انتخاب پوشاک و اولوی مصرف

ز فظت ا)محا درک از آزادی(ومدیریت بدن، سازمان دادن به روابط خود با دیگران

 . نظارت ودستکاری ویژگیهای ظاهری بدن(پرداخته شده است، ورزش، جسم

ی مدیریتی شهید محمد ابراهیم همت را با هدف سیره، (1395) باقری وهمکاران

های مدیریت منابع انسانی ایشان بررسی نموده وبا روش تحلیل شناسایی وبررسی شیو ه

الگوی  اندهمحتوای کیفی به طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی بر این اساس پرداخت
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توسعه منابع  ،یجذب منابع انسان، مذکور در چهار بخش اصول مدیریت منابع انسانی

 . و نگهداشت منابع انسانی ارائه گردیده است ،انسانی

های سبک درصدد است با بررسی برخی نظریه، (1395) پژوهش با عزم وکاظمی

رخی بها به اثبات برساند و با بررسی حضورقدرتمند دین را در این نظریه، زندگی

خراج سالمی آنان را استا های سبک زندگیروایات اسالمی مربوط به نوجوان مولفه

 بکر نظریات سبه عنوان مهمترین عامل د، انتخاب، هددمینتایج پژوهش نشان  نماید:

، ند واساسا دینکمیدر سبک زندگی دینی هم با قدرت تمام ایفای نقش ، زندگی

ن سلماعامل تمیز درست از نادرست است لذا برای رسیدن به الگوی یک نوجوان م

وجود  از دیگر ویزگیهای سبک زندگی. کنیم تأکیدخاب وی انت یهباید بر نحو

یده دانسجام درون آن است که این ویژگی به وضوح در نظام منسجم دین اسالم 

 . ودشمی

خال پژوهشی درخصوص سبک زندگی شهدا وبه طورخاص  ،بابررسی پیشینه

 . مدافعین حرم مشهود است

 شناسی پژوهشوشر

ابتدامبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی و  ،جهت پاسخ به پرسش اصلی تحقیق

وصیت  27تحقیق تحلیل محتوای کیفی تعداد  تدوین گردید سپس با انتخاب روش

از ، دفمند موردتحلیل قرارگرفت وبا اجرای گامهای تحلیل کیفیهاتنامه به صور

ها طبقه بندی هاودستهواحدهای معنایی کدهای باز احصا شد و سپس درقالب گروه

تحلیل محتوا روشی است که براساس . الگوی انتزاعی پژوهش به دست آمد و یدگرد
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عینی ومنظم  ،طورواقع بینانهبه وان ویژگیهای یک متن گفته یا نوشته شده راتمیآن 

شناخت ونیز درباره مسائل غیرزبانی همچون ویژگیهای فردی واجتماعی گوینده یا 

 اج هایی نمود )لومبارد به نقل از ضیغمی ونویسنده متن ونظرات و گرایشهای وی استنت

ها توجه درتحلیل محتوای کیفی بیشتر به مضامین نهان متن ومصاحبه. (1387، همکاران

: 1392، )مومنی راد و همکاران ود و استنباط و استخراج معنا از آن مد نظر استشمی

195) . 

رتحلیل محتوای ( پس از تعیین واحدتحلیل د2008) 1براساس نظر الو و کینگاس

ی تحلیل محتوای کیفی در زمانی که به صورت هامگا، کیفی و ایجاد ارتباط بامتن

 استقرایی اجرا شده و فاقد فرضیه باشد به صورت زیر است:

 ،تنمکدگذاری باز:کدگذاری باز به این معنی است که به هنگام خواندن . 1

رحاشیه دضروری وحیاتی ا نوشته و سپس مطالعه مجدد شود و عناوین هاتیادداش

 . یادداشت شود تاهمه ابعاد محتوا را تشریح کند

به  عناوین یادداشت شده درحاشیه متون ،فهرست کردن کدها:در این گام. 2

تحلیل  ها بر روی آنهاابد تا پس از آن جهت استخراج دستهیمیصفحه مجزایی انتقال 

 . صورت پذیرد

 لی تری باز با یکدیگر تحت عناوین کگروه بندی کردن:دراین مرحله کدها. 3

دهای هدف از این مرحله کاهش تعدادکدهاازطریق ادغام ک. ودشمیگروه بندی 

 . مشابه در کدهای کلی تر است

                                                           
1 Elo & kyngas 
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ود و شمیهای مشابه بایکدیگر ادغام دسته بندی کردن:دراین مرحله گروه. 4

آن  هر دسته باید بههای ذیل نکته مهم این است که گروه. یدآمیها به وجود دسته

 ده برایپدی تعلق داشته باشد و هدف از این مرحله فراهم ساختن ابزاری برای توصیف

 . افزایش فهم و همچنین تولید دانش است

ریق ق از طانتزاع به معنی فرموله کردن توصیفی کلی از موضوع تحقی انتزاع:. 5

 . هاستتولید دسته

اشد ونمونه بمیی شهدای مدافع حرم هاجامعه آماری این پژوهش وصیت نامه

ها جمع آوری داده. گیری آن مطابق پژوهشهای کیفی به صورت هدفمند است

ی وصیت نامه مورد واکاو 27همزمان صورت گرفته است وهنگامی که  ،وتحلیل

یام پت نامه جمالت حامل درهر وصی. ها حاصل گردیداشباع داده ،وتحلیل قرار گرفت

ر با قرا دید ومعنایی درنظرگرفته شد وکدها ازدل آنها استخراج گربه عنوان واحدهای 

 . یدها طبقه بندی گردمضامین اصلی درقالب دسته، دادن کدهای مشابه در یک گروه

 ارروش توافق درون موضوعی دوکدگذ

حلیل تازیکی از خبرگان آشنا به ، دراین پژوهش جهت بررسی پایایی کدگذاری

امه رادد. وان کدگذار ثانویه در کدگذاری مشارکت نمایدتم درخواست شد تا به عن

صدتوافق در. وصیت نامه راکدگذاری نمودند 10محقق به همراه همکار پژوهشی تعداد

یر رمول زفود با استفاده از رمیدرون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی به کار

 محاسبه گردید:
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 وضوعیدرصد توافق درون م  

 . (1387، به نقل ازخواستار، 1996، )کاواله قابل قبول است %60پایایی باالی 

 

 

 محاسبه پایایی کدگذاری :1جدول 

 درصدپایایی عدم توافقات تعدادتوافقات تعدادکل کدها

85 38 9 89 .4 % 

 و ستشود که توافق در سطح باالاست نتیجه گرفته می %60چون پایایی باالی

 . پایایی مناسبی برخورداراستکدگذاری از 

 هایافته. 4

شرح  ج بهنتای، باتوجه به روش این پژوهش واستفاده از روش تحلیل محتوای کیفی

 اشد:بمیزیر

پس از آنکه وصایا ی شهدای مدافع حرم خط به خط موردبررسی قرار گرفت و 

 2 و 1 درگام اول وبراساس مراحل ،جمالت به عنوان واحد معنایی درنظرگرفته شد

وصیت نامه استخراج گردید که درجدول  27 اولیه از کد 253 ،تحلیل محتوای کیفی

البته برخی از محققان تعداد مراحل را  .به همراه منابع آنها ذکرگردیده است 1شماره

 ،مثاللوندمن ونورنبرگ مراحل را به شش مرحله شامل : واحد معنایی. اندهبیشتر کرد

این . اندهها افزایش دادهاودرون مایهطبقه، هازیرطبقه، کدها ،واحد معنایی فشرده شده
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، هاست که محقق را مجبورکرده است ساده سازیی دادههایافزایش به دلیل ویژگ

فرایندتحلیل محتوای کیفی ازتعیین  .تلخیص وفشردگی رادرچندین مرحله انجام دهد

واحدمعنایی خالصه ، ریودآن گاه بااستفاده از رمزگذاشمیواحدهای معنایی شروع 

 های تحلیل()طبقه هاگروه، و بر اساس کدها آیدرددوبه صورت یک کد درمیگمی

واحدهای معنایی به . وندشمیازطبقات استنتاج  ها(ها )دستهمایهدرون و گیردشکل می

جمالت یا پاراگرافهای موجود درمتن درک ، ود که از کلماتشمیمعنایی گفته 

 ابدیمیاست که به هرواحد معنایی اختصاص  ایهناوین خالصوندوکدها عشمی

شهداوواحدهای  یهوصیت نام ،دراین پژوهش واحد تحلیل. (87-88: 1394 ،)نوریان

برای نمونه به . ستهانجمالت حامل پیام وصایا وکدها حاصل فشرده سازی آ ،معنایی

 ردد:گمیاشاره  2در جدول شماره چندمورد

 دهای معنایینمونه واح: 2جدول 

 کدها واحد معنایی

م دای اسالتکلیف است که جان ناقابل خود را ف ایهبرمافرزندان سیدعلی خامن»

 «عزیز کنیم

خودرافرزندرهبری 

 ایثارجان، دانستن

 توجه به فانی بودن دنیا «است و انسانهای خوب و نیکوی آن محل گذر هایاین دنیا با تمام زیبای»

 عدالت طلبی «اشدبمیدن به عدالت درکره زمین آرمان ما تحقق بخشی»

د اما شمیمد در درونم اعتراض ایجاد آمیبعضی مواقع نفس سرکش سراغ من »

 «....کردمتوبه می

مبارزه با نفس وتوبه 

 کردن

 احترام به والدین «سماببوردست پدر ومادر را باید بوسید یک بار موفق شدم با اصرار پای مادر »

عدالت طلبی و ، ود کدهایی نظیر ایثار جانشمیه درجدول مشاهده همان طور ک

 27در هایاین کدگذار. احترام والدین از واحدهای معنایی وصایا اقتباس گردیده است
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اشد بمیکد باز  253وصیت نامه به تفکیک وتفصیل انجام شده است که حاصل آن 

وصیت نامه ارائه گردیده کدهای باز حاصل از دو  3که برای نمونه درجدول شماره 

 است:

 

 

 کدگذاری واحدهای معنایی :3جدول 

 منبع کدهای باز

رفتن به سبب جلوگیری . 2عذرخواهی ازفرزندبابت تنها گذاشتنش. 1

آرزوی دوبارشهادت برای اسالم قبل . 3ازجسارت به حرمین سوریه

زمان های آخرالاشاره به فتنه. 5راضی بودن به رضای خداوند. 4وبعدازظهور

 توصیه به مواظبت. 6ایهوپیشرفت گناه وسختی پاکی در چنین جامع

بازی الگوگیری ازحضرت امیر)ع(برای رسیدن به سر. 7ازخوددرچنین شرایطی

اظهارمحبت به . 9برخودسازی ازسنین پایینتأکید. 8امام عصر)عج(

. 11دل کندن اززن وفرزندجهت نوکری حضرت زینب)س(. 10همسروفرزند

که  ایهتوصیه به نحوه زندگی به گون. 14ست آوردن نگاه خداوندآرزوی به د

 خداوندعاشقت شودوخریداریت کند

 

صوت به یادگارمانده از 

 شهید محسن حججی

حاللیت . 16شهادت به وحدانیت حق واسالم وقرآن ونبوت وامامت. 15

ه بتوصیه . 18تشکرازپدرمادروفداکاریهایشان وطلب دعاازایشان. 17طلبی

به  توصیه. 20توجه دادن به فانی بودن دنیا وباقی بودن خداوند .19صبر

 مددازعاشوراویادحضرت زینب)س(دردلتنگیها

 

 دهقان محمدرضا شهید

کدهای احصا شده  ،وای کیفیتچهارم تحلیل مح درگام بعدی طبق مراحل سوم و

بندی گردید. جهت کاهش تعداد کد های باز در مرحله قیل گروه بندی ودسته
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هایی که به رها حذف شد وکدهای مشابه در یک گروه قرار گرفت سژس گروهتکرا

 4یک مضمون انتزاعی تر اشاره داشتند در یک دسته قرار گرفتند که در جدول شماره 

 به تفصیل ذکر گردیده است.

 

 

 

 گروه بندی ودسته بندی کدهای باز :4جدول 

 دسته)مضمون( گروه کدهای باز

به  توجه دائم، عشق به والیت، فرزند رهبریتلقی از خود به عنوان 

 بصیرت به امر ولی فقیه، حضرت ولی عصر)عج(
 نگرش والیی

ت اطاع، سربازی امام عصر)عج(، گوش کردن و اجرای فرامین رهبری  والیت پذیری

، زمینه سازی جهت تحقق ظهور، استمراردرخط والیت، از ولی فقیه

 پشتیبانی و حمایت از ولی فقیه

 والییرفتار 

 و )ع( راه امام حسین فداشدن در، )ع( عشق به شهادت و اهل بیت

م یاری اما، دفاع از حریم والیت و حرمین سوریه، )س( حضرت زینب

 ایثارجان، عصر)عج(

حرکت با نیروی 

هدف از انتخاب  عشق

داوطلبانه راه جهاد 

 وشهادت
، نعیاآرامش شی، ادای دین با شهادت، خدمت به اسالم با فدای جان

، لبیک به رهبریها، یجهانی وتکفیر استکبار نابودی صهیونیستها و

 موثربودن جهت تحقق ظهور

احساس 

 مسئولیت دینی

، رومادراحترام به پد، رسیدگی به ایتام، وظیفه دانستن خدمت به مردم

 ه کاربکمک ، توجه ویژه به رکن خانواده، قدردانی ازخانواده ودوستان

ی حق گوی، عدالت طلبی، اوتی درمسائل اجتماعیعدم بی تف، فرهنگی

 حاللیت طلبی، وحق خواهی ودوری از باطل

 روابط اجتماعی
ویژگیهای 

 شخصیتی
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ع( و عشق به اهل بیت)، مددگرفتن از قرآن، )عج( توسل به امام عصر

خصوص  توجه به نعمتهای معنوی به، توجه دائم به مسئله ظهور، شهادت

یادمرگ ، دوری از عجب، لی آنهاشکر عم و )ع( حب اهل بیت

به  ارادت عشق و، ادای دین، خدارادرهمه حال ناظرخود دیدن، وآخرت

ر اساس عمل ب، توجه به فانی بودن دنیا دنیاگریزی و، فرزندان همسر و

راضی  تسلیم و و توکل برآستان خداوند، تزکیه واخالق مداری، دانایی

یت توجه به رعا، جهادیروحیه خدمتگزاری و، بودن به امر پروردگار

 وقت کاری

خصوصیات 

 فردی

ن وداشت پرهیز از شبهه، توجه به پرداخت خمس، توجه به ادای حق الناس

 کسب حالل
 انضباط مالی

، شرکت در مجالس امام حسین)ع(، نمازاول وقت، تقوی، تزکیه نفس

، دنیا یهسرگرم نشدن به بازیچ، برواجبات ومستحبات موکدتأکید
صبر ، عاقبت به خیری ،دعا جهت ظهور، سیراهل بیت)ع(حرکت درم

 وپایداری زینب وار

های توصیه

 عبادی معنوی

 هاتوصیه

، حفظ حجاب وحیای خواهران وغیرت برادران، برحفظ ارزشهاتأکید
 مایتپشتیبانی و ح، تربیت فرزندباروحیه ایثاروشهادت و والیی بودن

، ی رضای خداوندکسب علم برا، شرکت درجهاد، مطلق از رهبری
عشق و ، گرامی داشتن یادشهدا ودفاع مقدس، کمک به پدرومادر

ردی دپرهیز از بی  ،داشتن حس بدهکاربودن به نظام، اطاعت از والیت
 توجه، دشمن شناسی بابصیرت، سرباز والیت بودن، نسبت به امورمسلمین

ت مانعمتشویق به کارخیر وعدم ، الگوگیری از عاشورا، به مسئله نفوذ
 دربرابرآن

 

های توصیه

 سیاسی اجتماعی

های سبک زندگی به مولفه های فوق را درقالبها و گروهدرادامه محقق دسته
 زیر ارائه نموده است: صورت
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 مدافع حرم های سبک زندگی شهدایمولفه

 گیرینتیجه بحث و

های دیشهها و انو خدامحوراست اما با ظهور نگرش ای دیندارجامعه ،جامعه ایرانی

همان طور که  .یی درسبک زندگی ایرانی اسالمی بروز کرده استهاشچال، غربی

تکثر دنیای زندگی و تردید درحل ، های جمعیرسانه تأثیرگیدنز به دالیلی ازقبیل 

این پژوهش در  ،معتقد به انتخابی بودن و کثرت انتخابها و سبک زندگی است، مسائل

الگوهای مناسب سبک زندگی به انجام رسید و با  راستای ضرورت معرفی وشناساندن

لن تنالو البر » مصداق بارز آیه شریفههای شهدای مدافع حرم که بررسی واپسین نوشته

تالش شد با روش تحلیل محتوای کیفی مهمترین  ،هستند« حتی تنفقون مما تحبون

آنجاکه از. های سبک زندگی از این منظر موردبررسی و واکاوی قرار گیردمولفه

ها را در چهارچوب وان یافتهتمیپیشینه یافت نشد ن پژوهشی مشابه این پژوهش در
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ها ومحورهای بنابراین درادامه به مولفه. مقایسه نمود هانهای پیشین قرار داد وبا آیافته

 ردد:گمیمهم یافته شده وتفسیر آنها اشاره 

والیت پذیری شامل  یهستد 4پس از آنکه کدها شناسایی شدند این کدها درقالب 

امل شتخاب داوطلبانه راه جهاد و شهادت ان، های نگرش والیی و رفتار والییگروه

ویژگیهای شخصیتی شامل ، احساس مسئولیت دینیوهای نیروی محرکه عشق گروه

های عبادی ها شامل توصیهتوصیه، خصوصیات فردی وانضباط مالی، روابط اجتماعی

لب که بیش ازهرمط ایهنکت. اسی اجتماعی دسته بندی گردیدهای سیمعنوی و توصیه

بقات طها به صورت مکرر یافت شد ودرتمامی دیگری بدون استثنا درتمام وصیت نامه

به »نند ما. است« والیت فقیه» ورد مسئلهخمیاحصا شده به صورت مشترک به چشم 

 و« .شیمشاکر با والیت فقبه باید بیش از این خاطر برخورداری از نعمت والیت و

وصایا  مشترک که در هاییکی از مولفه. «نکند پشت رهبری را خالی بگذارید»

ن ی ایشا)عج( و آرزوی سرباز عشق به رهبری وتوجه ویژه به امام عصر، مشهودبود

هیمی ها وهم ابعادفردی درقالب مفابوده است که هم در هدف ازجهاد وهم درتوصیه

ز ایبانی لبیک به رهبری وپشت، ثربودن درتحقق ظهورمو ،چون استمرار درخط والیت

 . والیت فقیه به آن اشاره شده است

ها نقطه اشتراک موکد دیگری است که دردسته توصیه «حجاب وحیا»مسئله 

حجاب ها بوی حضرت » قرارگرفته است که از واحدهای معنایی زیر اخذ شده است:

حجاب شما مایه عزت  ،ان عزیزمدختر»و «هند آن را زهرایی کنیددمیزهرا را ن

واند جهت دهنده خط سیر هر فرد دل سپرده تمیدراین طبقه که  «وافتخار اسالم است

کسب علم ، شرکت درجهاد ،بر حفظ ارزشها تأکیدمفاهیم ، به این مسیر نورانی گردد
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 ...دشمن شناسی بابصیرت و، حفظ یاد شهدا، کمک به والدین، بانیت رضای خداوند

 . ته استجای گرف

ل برخورداری از تربیت دینی وعشق وافر به مکتب اه»دیگر خصیصه مشترک 

ن به خصوص تاسی و الگوگیری از عاشورای حضرت اباعبداهلل الحسی« بیت)ع(

ادر ر وم)ع(است وبسیارمتوجه وشاکر این نعمات معنوی بوده و همواره قدردان پد

 ا روحیهرزندانی برانیز به تربیت فهمسران خود. اندهخویش به دلیل چنین تربیتی بود

ا رفرزندان خود » :اندهسفارش نمود ،شهادت طلبی و والیی که حاصل این عشق است

زرگ بوند طوری تربیت کنیدکه با روحیه ایثار و انفاق و گذشت ازجان در راه خدا

 . «شوند

، اللحپرهیز از شبهه وکسب ، این مهم در کنار مفاهیمی چون خانواده دوستی

 توجه، یتزکیه واخالق مدار، ادای حق الناس(، )پرداخت خمس اشتن انضباط مالید

مره درز ...حق گویی وشهادت طلبی و، روحیه عدالت طلبی، به فانی بودن دنیا

 . قرار گرفته استی شخصیتی هایویژگ

ئولیت س مسپرهیز از بی تفاوتی وبی دردی نسبت به مسائل مسلمین و داشتن احسا»

ر رق شدن دواند انسان را از غتمیله مواردی است که دردنیای امروز ازجم« دینی

م حو چشناین مولفه نیز به . گرداب مظاهر مادی وروزمرگیهای دنیوی رهایی بخشد

ندی ته بگیری در وصایای بررسی شده موجود است ودر قالب گروه ابعاداجتماعی دس

 گردیده است:

نفوذ کرده وبنیان خانواده را ازهم دشمن درخصوصی ترین لحظات ومکانهای ما »
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بی تفاوتی یعنی سکوت در مقابل قتل عام وغارت مسلمانان واز بین  ...پاشیده است

 . «دوستان ااجازه ندهید این مسائل درجامعه عادی شود ...بردن اسالم

م آنان ک انستند حتی بذل جان هم گویی برایدمیاین شهداخودرا بدهکار نظام 

دمت به خوظیفه دانستن . اندهدرانیز به داشتن این حس سفارش نموداست وخانواده خو

 . ازدیگر مفاهیم این طبقه است ...توجه ورسیدگی به ایتام و، مردم

شهدا به طور صریح هدف از جهاد خود را اعالم ، دروصایای موردبررسی

اگر »، «وردآمی ویم گویی قلبمان پایمان را به حرکت دررمیما خود ن»: اندهنمود

هل عشق وخدمت به اسالم و ا، «دشمیفتم به حرم حضرت زینب جسارت رمین

 ن مجلسمبرای »، «از اول به عشق شهادت وارد سپاه شدم» عشق به شهادت:، بیت)ع(

لیت رهه مسئودر این ب» و ادای دین: «واستم رسیدمخمیعزا نگیرید چون به چیزی که 

 از ولی یبانیبا پشت» لبیک به رهبری: ،«بالسنگینی داریم کل یوم عاشورا وکل ارض کر

الیت ب ووبا بصیرت وشناخت کافی پشتیبان انقال» ،«زمانه قدردان خون شهدا باشیم

م فعان حرجهاد مدا در» وحامیان آنها: هاینابودی تکفیر، دفاع ازحریم آل اهلل. «باشیم

 . دکه در طبقه هدف از جهاد بیان گردی «آرامش شیعیان»و « شرکت کنیم

نه داگاجقدرمسلم اینکه پرداختن به هریک ازاین مفاهیم واال در خور پژوهشی 

ن ا روشبامیدکه این مختصر توانسته باشد . است که این مجال را یارای آن نیست

ک ت پاشهدای مدافع حرم درواپسین ساعات حیا تأکیدنمودن مفاهیم مدنظر ومورد

 . سبک زندگی امروز باشد یهآیین دنیویشان

 اتپیشنهاد

وصیت نامه از شهدای  27های سبک زندگی را با بررسی این پژوهش مولفه .1
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های این وددرپژوهشی زندگی نامهشمیپیشنهاد  .مدافع حرم شناسایی نموده است

شهدای عزیز جهت یافتن زوایای پنهان سبک زندگیشان مورد بررسی قرار گیرد 

ها با مدل این پژوهش مههای سبک زندگی حاصل از تحلیل زندگیناو مولفه

 . مقایسه گردد

 ،فرهنگی، اجتماعی، های مرتبط با الگوهای خانوادگیود مولفهشمیپیشنهاد  .2

 . ددبه تفکیک مورد بررسی قرارگرفته وارائه گر ...اقتصادی واعتقادی و

ود شیمهاد پیشن ،از آنجا که سبک زندگی متاثر از جهان بینی و مبانی نظری است .3

 . دظری موجود در سبک زندگی شهدا مورد واکاوی قرار گیری نهانبنیا

د وبا ی سبک زندگی موجود شناسایی شوهایردد الگوگمیهمچنین پیشنهاد .4

ی هایالگوهای وضع مطلوب مقایسه گردیده وشکاف موجود با برنامه ریز

 . فرهنگی آموزشی صحیح مرتفع گردد

 ی فرهنگی و مسئولجهت فرهنگ سازی و معرفی الگوهای برتر به نهادها .5

صل های این شهیدان واعمل پوشاندن به توصیه جامه ردد در راستایگمیپیشنهاد 

ی هاشوزهمت گمارند وباتبلیغ موثر وآموزشهای برنامه ریزی شده از جمله آم

 های هنری درجهت نهادینهمهارت محور درمدارس و استفاده از هنر و جلوه

ارزشهای اسالمی هماهنگ ودافع حرم های سبک زندگی شهدای مسازی مولفه

 . با جامعه گامهای عملی بردارند
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 منابع

های نظام سیاسی و نقش آنها در تغییر سبک کارویژه»، (1392) شجاع، مدونداح −

شماره ، سال چهارم، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی، «زندگی

 .57-80، صص13

 واحد، 2ج ، های اسالمیوابط اجتماعی در آموزهفرهنگ ر، (1388 ) جواد، ایروانی −

 .مشهد، ینشر دانشگاه علوم اسالمی رضو

نسانی طراحی الگوی مدیریت منابع ا، (1395) سحر، مرادیرودباری ؛مسلم ،باقری −

عات ه مطالفصلنام، فرماندهان دفاع مقدس )مطالعه موردی :شهید محمد ابراهیم همت(

 90- 111صص ، 71ش  ،سال نوزدهم ،راهبردی بسیج

عنوی مطراحی الگوی رهبری ، (1390) حسن، سعد آبادی، مصباح الهدی، باقری کنی −

ی هایر ویژگب تأکیدپژوهشی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با  های اسالمی:براساس ارزش

 سال ،مجله اندیشه مدیریت راهبردی ،فرمانده شهید سر لشکر پاسدار احمد کاظمی

 57-122صص، 2ش  ،پنجم

، های سبک زندگی اسالمی نوجوانانمولفه ،(1395) نجمه، کاظمی، محمد، باعزم −

 .خراسان رضوی، همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی

 . هشیراز، تهران، ترجمه خسرو صبری، مصرف ،(1381) رابرت، باکاک −

، گاهینوسازی و آ خانمان:ذهن بی، (1393). ک، و هانسفرید .ب، بریجیت ؛.پ، برگر −

 .نی نشر تهران:، محمدساوجی جمه:تر

چاپ ، ترجمه لیال جوافشانی و حسن چاووشیان، پی یربوردیو، (1385) ریچارد، جنکینز −

 .نی نشر ،تهران، اول
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 هشکدهانتشارات پژو ،تهران، شناسی هویت ایرانیجامعه، (1388) ابراهیم، حاجیانی −

 . تحقیقات استراتژیک

های سبک زندگی مروری برشاخص، (1392) ابوالفضل، ساجدی، حسین، خطیبی −

 .)ویژه سبک زندگی( 13-26صص ،185شماره ، معرفت، اسالمی

 سایت وب، بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، (1391) سید علی، ایهخامن −

 .مقام معظم رهبر

 بررسی عوامل موثر بر خود کارآمدی ملی در زمینه علم و، (1387) جمال ،خواستار −

 .دانشگاه تهران ،پایان نامه ارشد، رای تحقق اهداف چشم اندازفناوری ب

 .نشرحکمت، 3ج، جمعی از محققان، (1392) دائره المعارف تشیع −

ضا ر)زندگی شید مدافع حرم محمد ، ابووصال، (1395) محدثه، روشن علیجان زاده −

  .تهران انتشارات شهید کاظمی، دهقان(

شناسی سبک زمینه، (1394) محمد، نقدعلی نیاصادقی  ؛احمد، جعفری ؛ابراهیم، رضایی −

مقاالت چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی  مجموعه، اسالمی-زندگی ایرانی

 .پیشرفت

، تهران، وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی، (1378) فرامرز، رفیع پور −

 .نشرکتاب افرا

 وگی اسالمی در آیات درآمدی بر سبک زند»، (1392) سید صدرالدین، شریعتی −

شماره ، سال چهارم، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی، «روایات

  .1ـ 10 صص، 13
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عنوان شاخصی برای ارزیابی سبک زندگی به»، الف  ،(1391)احمدحسین ، شریفی −

 ،شماره سوم، سال سوم، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی، «سطح ایمان

  .49ـ 62 صص، 91تان تابس

های فرهنگی دولت والگوی سبک زندگی برنامه، (1389) سمیه سادات، شفیعی −

 .رساله دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی ،دختران

حلیل ت ،(1387) منصوره، یادآور ؛فاطمه، حق دوست، معصومه ؛باقری، رضا ،ضیغمی −

 .41-52 ،صص 53شماره، فصلنامه پرستاری ایران، محتوا

های بارز سبک زندگی مولفه، (1393) عباس، رسولی ؛امیر، فتاحی ؛اکرم، نیفریدو −

 .ینیلی فرهنگ و اندیشه دکنگره بین المل، های قرآن کریماسالمی با محوریت آموزه

یجی ماهنامه علمی ترو، «درآمدی بر سبک زندگی اسالمی»، (1392) مجتبی، فیضی −

 . 27ـ  42 صص، 185شماره ، سال بیست و دوم، معرفت

حوزه کسب  های سبک زندگی اسالمی درمولفه، (1392) همکاران و ابراهیم، کالنتری −

 .33-58صص، 22شماره  ،فصلنامه پژوهشنامه اخالق، کار و

 .تهران انتشارات روایت فتح، دیدار پس از غروب، (1395) منصوره ،نادیان −

 .م هادیات ابراهیتهران انتشار، فاطمیون، (1395) گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی −

رات ابراهیم تهران انتشا، اندهشهیدان زند، (1395) گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی −

 .هادی

 .نشرنی تهران:، ترجمه ناصرموفقیان، تشخص و تجدد، (1384) آنتونی، گیدنز −

 . دارالحدیث االولی، قم، میزان الحکمة، (1381) محمد، محمدی ری شهری −
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 ه امامانتشارات دانشگا :تهران، دین و سبک زندگی، (1386) محمد سعید، مهدوی کنی −

 .()علیه السالم صادق

مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم ، (1387) محمدسعید، مهدوی کنی −

 .199-230صص ، 1شماره، سال اول، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، اجتماعی

ا سبت آن بچیستی و چرایی سبک زندگی و ن»، (1392) سید رضی، موسوی گیالنی −

 صص، 25شماره ، سال هفتم، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، «مهدویت دین و

 . 123ـ  138

تحلیل ، (1392) ناصر، مزینی هاشم و، فردانش ؛خدیجه، علی آبادی ؛اکبر، مومنی راد −

گیری ازهفصلنامه اند، نتایج اعتبار مراحل و، ماهیت محتوای کیفی درآیین پژوهش:

 .187- 222صص  ،14شماره، هارمسال چ، تربیتی

، بر تحلیل محتوای کمی وکیفی تأکیدهای ارزشیابی با روش، (1394) محمد، نوریان −
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