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ايران اسالمي انقالب نرم شهداقدرت وصيتنامه بر تأكيد با
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2

صادق1 امام دانشگاه علمي هيأت عضو و سياسي علوم السالم(دانشيار )عليه

ايران،تهران
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صا2 امام دانشگاه حديث و قرآن علوم دكترا السالم(دقدانشجوي )عليه

ايران،تهران

janipoor@isu.ac.ir

چكيده

مؤلفه و نرمهايابعاد قدرت كننده Soft(تعيين Power(مي را جامعه كـهيك چـرا داد قـرار بررسي مورد مختلفي جهات از توان

نگاه زاويه از موضوع اين به ميپرداختن باعث متفاوت حهاي تا مطلب اين قـرارشود بررسـي مـورد بهتـري جامعيت با ممكن د

مؤلفه.گيرد تبيين است، گرفته قرار بررسي مورد مقاله اين در شاخصآنچه و اسالها انقالب نرم قدرت بـرميهاي تأكيـد با ايران

شهدا آيندگان.باشدميوصيتنامه براي است اي بيانه مثابه به شهدا نامه وصيت.وصيت وصف اين وهـانامهبا بهتـرين شـهدا ي

انديشه بيانگر كه است موجود اسناد دغدغهمعتبرترين و هاها آن محتواي تحليل واسطه به و بوده شهدا دسـتهميهاي به توان

يافت دست آنان هاي دغدغه و نگرش نوع و ها انديشه منطقي هدف.بندي آگاهي، بر ازتأكيد معرفت و شناخت انتخاب، مداري،

مواردي استجمله مشهود وضوح به شهدا از مانده باقي آثار در كه شـهداي.است نامـه وصـيت آمـاري، جامعـه مقالـه اين در

صادق امام دانشگاه مقدس)ع(دانشجوي دفاع دوران مناسبميدر تعداد دليل به كه ايـن)شهيد38حدود(باشد باالي حجم و

ها نامه اساس)صفحه1000حدود(وصيت بر كه امكان شـهيداناين بـه را تحقيق اين در آمده دست به نتايج نظري، كفايت اصل

دارد وجود داد، تعميم نيز ايران اسالمي .انقالب

كليدي كلمات

محتوا تحليل شهيد، نامه، وصيت تحميلي، جنگ ايران، اسالمي انقالب نرم، قدرت
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مقدمه-1

ناي جوزف آثار Josep(اگرچه S.Nye(اع از نرم قدرت مورد تبـاردر

شدهويژه برخوردار توانستهاي سياستو بر مشهودي و روزافزون تأثير

دولت خارجي و اكنـونداخلي او مفـاهيم و واژگان چنانكه بگذارد ها

مهـم موضوع اين زمينه در گفتمان تحليل و محتوا تحليل لوازم جزء

دولـت رفتارهـاي مطالعـه جهت از و سياسـتهستند صـحنه در هـا

بين و ميداخلي اهميت حائز موضـوعالمللي، بـه پـرداختن اما باشند

پاسـخگوي توانـد نمي غربي انديشمندان ديدگاه از هم آن نرم قدرت

مبنـاي بـر كـه باشـد اسالمي ايران كنوني جامعه نيازهاي و سواالت

است گرفته شكل اسالمي انقالب معنويت .قدرت

رابطـ در اگرچـه كه است ضروري نكته اين ذكر ابتدا موضـوعدر بـا ه

بسـيار آن المللـي بين و خارجي و داخلي سطوح و ابعاد و نرم قدرت

زمينـه ايـن در كنون تا متعددي كتب و مقاالت و است شده تحقيق

خود كه كساني ديد از امر اين به پرداختن ضرورت لكن شده نگاشته

راه در را خود خون و نموده عزيزشان كشور و اسالمي انقالب وقف را

آر ارزشحفظ و ها ناشدنيهايمان انكار مطلبي كردند، فدا آن واالي

.است

و حركـت اينكـه بـه آگـاهي و علم با تحميلي جنگ گرانقدر شهداي

از اسـتفاده اجرايـي نمونـه كـه تحميلـي جنگ صحنه در آنان اقدام

ايـران اسالمي انقالب با مقابله جهت سخت گـاميمـيقدرت باشـد،

آرم حفظ جهت حياتي و ارزشمؤثر و ها بـرهايان كـه است انقالبي

نـرم قـدرت منابع تقويت بر نيز آن امتداد و شده واقع نرم قدرت پايه

گـوهر تـرين ارزش بـا و پرداختـه خـود جان نثار به است، ممكن آن

كردند فدا راه اين در را خويش .وجودي

در قلم كنند، رنگين را تاريخ صفحه خود خون با اينكه از پيش اينان

ودس خـود مقاصـد و اهـداف بيـان با را كاغذ از صفحاتي و گرفته ت

نسل به اندرزهايي و ها اندهايتوصيه نموده نوراني نامه.آتي، وصيت

كه است اي اعالميه و بيانيه همچون حقيقت در گرانقدر شهداي اين

نسل مقاصـدهايبراي و اهداف بيانگر و شده نگاشته پسينيان و آتي

اقدام از اندآنان داده انجام كه است حركتي .و

شناسي-2 مفهوم

نرم-2-1 قدرت اهميت

ارضـي تماميـت و ملي منافع تأمين براي نرم قدرت از استفاده امروز

مسألهكشور نرميضروريك تهديد برابر در كشور از مراقبت و است

و.باشدميحياتي استقالل ارضي، تماميت عليه نرم قدرت از استفاده

كشور ملي اتفاقهويت نظام ضعف شرايط در درافتـدنميتنها بلكـه

كننـدههايپيروزي« مشـاهدهمـيديـدهنيـز»خيره چنانكـه شـود

هشـتمي و طـبس صحراي در استعمار توطئه شكست از پس كنيم

پيروزي مشاهده و مقدس دفاع صحنههايسال در ايران كننده خيره

دهايرقابت اكنون تكنولوژي، پيشرفت و خاصشمنعلمي ادبيات از

آينده«يعني دادن نشان وكندمياستفاده»تاريك شـك ايجـاد بـا و

تالش دستاوردها و اصول در وكندميترديد تـرس دچـار را مردم تا

نمايد خسته را اصلي نيروهاي و كند .اضطراب

ازهمچنين نرم جنگ گرايـي«و»احساسات«عناصردر بـه»مظلوم

خط اقدامات چاشني استفادهعنوان راسـتاميرناك ايـن در كـه شود

اصـلي وظيفـه و اسـت حيـاتي و مهـم بسـيار نـرم قدرت از استفاده

منـابع و عناصـر از بهينـه اسـتفاده جامعـه فكـري نخبگان و رهبران

مي نرم جنگ جبهه در دشمن با مبارزه جهت نرم اين.باشدقدرت از

ميرو سالمشاهده در كه اخيركنيم اهاي اسـالميرهبرمعظم نقالب

دشـمن تهديـدهاي كـردن خنثي زمينـهبراي ايـن دانشـجويان،در

ميدانهادانشگاهاساتيد به را هنرمندان وو بـرفراخواندگان تأكيد با

عنوان با دانشجويان جـوان«رسالت نـرمافسـران اسـاتيد»جنـگ و

عنوان با نـرم«دانشگاه جبهه خودي را»فرماندهان آنـان مسـئوليت

.انددهشيادآور

ــارويي روي صــحنه ــرم، ن ــاهــايدروغجنــگ ب ــزرگ هــايواقعيــتب

است حـق.ترديدناپذير جبهـه هواداران كه است كافي جنگ، اين در

زبـان از مؤثرتر هميشه حق زبان كه چرا ننشينند بيكار و باشند بيدار

است .باطل

رهبري معظم اهللامقام آيـت كـهخامنـهحضـرت جنـگاي احتمـال

را ارزيابينظامي ضعيف بسيار كنوني شرايط ازكردهدر يكـي در انـد

خود كردندسخنان يـك«:كهخاطرنشان بـا دشـمن فعلي مقطع در

ناميده نرم جنگ كه رواني اسـالميشودميجنگ نظـام بـا مقابله به

و قــوت نقــاط تبــديل دشــمن اصــلي هــدف جنــگ ايــن در و آمــده

استهايفرصت تهديدها و ضعف نقاط به .»نظام

جايگـاهايشان و اسـالمي نظـام اميـدآفرين و قـوت نقـاط برشمردن

شـرايط در دشـمن گسـترده و پيچيده ريزي برنامه به آن، مستحكم
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طراحـي اصلي خطوط و گوناگون ابعاد تبيين با و كردند اشاره كنوني

هوشـياري، لـزوم نـرم، جنـگ در اسـالمي جمهـوري نظـام مخالفان

و خواص شجاعت و تأكيـدننخبگابصيرت، مـورد را وحـدت حفظ و

دادن فرمودندقرار و از«:د اسـتفاده بـا نـرم جنـگ در نظـام مخالفان

ارتباطاتي، و تبليغاتي فراوان هاابزارهاي وهـاعـزم،هامعرفت،ايمĤن ،

قـرارهاپايه تهـاجم مورد را كشور و نظام يك اركان كـهدهـدمـيو

آگا هوشيارانه، حضور نيازمند آن با درمقابله تـدبير بـا همـراه و هانه،

درپـي نيـز را الهي كمك حضوري، چنين البته كه است ميدان وسط

داشت (»خواهد اي،. )25/4/1385خامنه

ايشان دانسـتهمچنين امـروز واقعيـت را نرم بـههجنگ اشـاره بـا و

گذشته سال بيست سخنان و كردنـدخـودتذكرات :كـهخاطرنشـان

صف« تجهيز، انسان، گشـودههايدهĤن،آراييوقتي غضـب و حقد با

و وهايدندآنشده خمينـي امـام انقـالب، عليه شده فشرده غيظ با

ميهايآرمان را اسالمي بـاور،بينـدنظام را نـرم جنـگ ايـن وجـود

اســـتمـــي ممكـــن هرچنـــد نبيننـــدهـــاايـــاينعـــدهكنـــد .»را

)12/8/1388،همان(

نرم-2-2 قدرت مفهوم

بـهد قـدرت كلـي، بندي طبقه يك تقسـيمر نـرم و سـخت نـوع دو

سـخت.شودمي و نرم قدرت چند هر كه است باور اين بر ناي جوزف

هم نيستاندتنيدهدر وابسته سخت قدرت به نرم قدرت گفته.ولي به

آوردن دست به توانايي نرم قدرت مجـذوبهاخواستهناي، طريق از

دادن-كردن امتياز يا و اجبار جاي اسـ.است-به معتقد ايـن«توي

طريق از وهايايدهفرهنگي،هايجذابيتكار هـاسياسـتسياسـي

كــه.گيــردمــيصــورت ديگــرانهــايسياســتزمــاني چشــم در مــا

است شده تقويت ما نرم قدرت دارد، كـه.مشروعيت زمـاني واقـع در

وادار را ديگران شماهايكنيدايدهميشما آنچه و راميشما خواهيـد

ا بدون زياديبپذيرند، هزينه كار اين براي كه اجبـار(ين يـا )امتيـاز

اسـتفاده نـرم قـدرت از شـما صورت آن در كنيد، .»ايـدكـردهصرف

پژوه،( ص1387گلشن ،22(

ديگر عبارت روابطبه عرصه در و كالن سطح وزفجـ،الملـلبـيندر

عنوان گونه اين نـرمكندميناي قـدرت مـردم،كه نمـودن وجلـب

قدر از آنهااستفاده اجتماعي و معنوي اجبارت جاي .استآنهابه

نهايتد براير كه كلي نرمتعريف اسـت،قدرت شـده توانـاييارائـه

افكـار، بر تأثيرگذاري و تحميـلهـاانديشـهنفوذ هـدف بـا اذهـان و

دولـت و ملـت سـاختن متقاعد و نظر جلب طريق از اراده و خواست

و زور از استفاده ص1387رشيد،(.استفيزيكياجباربدون ،44(

ديگر عبارت شكلبه توانايي نرم، ترجيقدرت بـه ديگـرانحـدهي ات

اقناعكهاست نوع از آن وباشد،ميجنس زمخـت چهره كه حالي در

اجبـار نوع از قدرت اسـتوسخت كـردن ويـژهووادار بـهتوجـه اي

جاذبـه ايجاد طريق از ديگر كشور ذهني فضاي همچنـين.دارداشغال

مي دست نرم قدرت به كشور يك وزماني، اطالعـات بتوانـد كـه يابد

اخـتالفخودهايدانايي مـورد موضوعات به دادن پايان منظور به را

گونه به را اختالفات و گيرد كار ازبه كـه كنـد ترسيم امتيـازآنهـااي

(گيردب )10ص،1382ناي،جوزف.

از يكي داخلي حوزه نرم،حـوزهنقشهايترينعرصهمهمدر آفرينيقـدرت

است ملي بـه.قدرت ملـي وهـايتوانـاييازايمجموعـهقدرت مـادي

گفته نـامشودميمعنوي به سياسي و جغرافيايي واحد يك قلمرو در كه

دارد وجود دولت يا صـورت.كشور بـه ملـي قـدرت از ديگري تعريف در

است آمده كشـور«:ساده يـك ظرفيـت از اسـت عبـارت ملـي درقدرت

عمدي اقدامات با كاربردي اهداف )110صهمان،(.»پيگيري

در كنوني تهديد از پر و متالطم دنياي در مستقل سياسي نظام بقاي

نسبت بازدارندگي سطح در و باال ملي قدرت از كشور برخورداري گرو

است تهديدات انواع كشـوري.به و ملت يك كه است ملي قدرت اين

خا تهديدات برابر در ملتيرا آن براساس و كرده حفظ توانـدميرجي

بخشد تحقق را خود بـه.اهداف ملـي امنيـت تـأمين اهميـت به نظر

صـدرترينمهمعنوان در كشور، هر در ملي قدرت توليد عمومي، نفع

)112صهمان،(.گيردميقرارهادولتوهاحكومتبرايهااولويت

نرم-2-3 قدرت منابع

نظــام تجهيــزات كــه زمــينهمــانطور ژئوپلتيــك موقعيــت و جــزوي

كشـورهايمؤلفه يـك سخت مـيقدرت هـايشـوند،مؤلفهمحسـوب

دهنده راتشكيل نـرم ونيـزقدرت اقتصـاد فرهنـگ، دسـته سـه در

دادسياست حـالجاي در دائمًا خود ذاتي ماهيت به توجه با كه اند ه

تغيير و تحـولنوسان بـا و هـابوده تغييـرآنهـانيز،شـرايطوبسـتر

.يابندمي

فرهنگ عرصه هنـرهـاييمقولهاجتماع،يادر و(چـون فـيلم شـامل

نمايشي هنرهاي و تئاتر موسيقي، و(هارسانه،)سرگرمي، راديو شامل

وهاروزنامهتلويزيون، اينترنت مجالت، ورزش)هاماهوارهو و دانـش ،

ذائقـه.گردندميمطرح چـون مـواردي برگيرنـده در حتـي فرهنـگ
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ملت،غذايي است،هايخصلتيك جهاني زد زبان كه ملي پسنديده

ممتاز فرهنگي گردشـگري،(موقعيت و باسـتاني آثار بودن دارا شامل

هنـر و موسـيقي رمـان، شـعر، ادبيات، محصـوالت)بزرگان تعـداد و

نيز كشور يك ص1387رشيد،(.باشدميفرهنگي ،34(

و فكري مراكز ها، دانشگاه نيز دانش زمينه معتبر،در مطالعاتي و تحقيقاتي

نـوينهايبرنامه آوريهـاي فن ارائه در جهاني سهم دانشجو مبادله و جذب

موفقيت درهايعلمي، ملـي دانشـمندان و دانشـجويان تحقيقاتي و علمي

ميزبـاني و افتخـارات كسـب نيـز ورزشـي زمنيـه در و المللـي بين صحنه

منطقه حتي يا و جهاني امسابقات جملگي مولفهاي، جـذبهايز در مهـم

شمار به نرم قدرت ايجاد و المللي بين اذهان و .رودميافكار

را آن تأثير كه است سياست نرم، قدرت ايجاد در ديگر توانميعامل

نمود مشاهده المللي بين و خارجي و داخلي عرصه دو عرصـه.در در

را سياسـت از حاصـل نرم قدرت عمـوميمـيداخلي افكـار در تـوان

دولـت( بـا آن همراهـي و تأثير ميزان و سياست در آن نقش ،)شامل

ميـزان دولـت، پاسـخگويي قضائيه، قوه كارآمدي بشر، حقوق رعايت

سياسـت جامعـه، افـراد ميـان در عدالت رعايت به مثبـتهـاياميد

جذابيت توريسم، جذب و دخالـتهايمهاجرتي ميـزان ايدئولوژيكي،

ج ميزان كمبود و مدني وجامعه ها زندان تعداد قانون، از تخلف و رم

داد قرار نظر مطمح ها آن جرايم نوع و زندانيان .شمار

سـازمان بـا تعامل ميزان و حجم نيز المللي بين عرصه بـينهـايدر

كمك ارائه فرهنگـي،هايالمللي، مبـادالت و مناسبات دوستانه، بشر

اتخاذ و طراحي گسترده، و مطلوب ديپلماتيك هايسياستارتباطات

و هــا كنفــرانس در ــاركت مش و برگــزاري و ــول مقب ــتراتژيك اس

دادهاينمايشگاه قرار توجه مورد غيره و المللي .بين

قـدرت ايجـاد در كه است ديگري عامل نيز اقتصاد فرهنگ، بر عالوه

دارد بسزايي نقش را.نرم عامل اين اينميمصداق از مواردي در توان

يافت اقتصاد:دست توليـدرشد ميـزان تجـاري، و ارزي مبـادالت ي،

شركت تعداد كشورها، خـارجي،سرانه مسـتقيم گـذاري سـرمايه هـا،

رفـاه، ميـزان المللي، بين تجاري مقررات و نهادها در مشاركت ميزان

در نسبي مزيت بودن دارا بيكاري، ميزان بودن پايين زندگي، به اميد

خاص كاالي يك توزيع و (توليد ناي،. صجوزف تا، )82بي

نرم-2-4 قدرت سطوح

در را نرم قدرت دسته4حامالن ميگروه ديگر.نندكبندي عبارت به

حاضر عصر در جامعهانسان مـييادر در4كـهدكنـزنـدگي رابطـه

مي نرم قدرت اتوليد براي باشدوتواند .معنادار

ديني هويت توليد كه خداست با فرد شخصي رابطة .كنـدمينخست

چه قويهر رابطه نظـاماين بـراي نـرم قـدرت توليـد در باشـد، وتر

گيـرداستدتريمفجامعه قـرار تعرض مورد نبايد حوزه اين .بنابراين

رابطـه اسـالم، ورود زمـان از ايراني عنوان به برقـرارما خـدا بـا را اي

نوعيمياكرده به ما وهمة است انكار قابل غير مـداريدينانسانكه

شخصـياين.هستيم رسالت يك عنوان به و نحو همان به بايد رابطه

شود حفظ شخصي تكاليف و وظايف چارچوب .در

رابطه رابطه، ميادومين جمعي هويت توليد كه است كندياجتماعي

مي ياد فرهنگ عنوان به آن از وو مدرسه و خانواده بايددر كه ...كنند

بود آن ساخت دنبال به .؛

سي رابطة سوم، قـرنرابطه از كـه اسـت سياسي هويت و تـا17اسي

مي گفته مّليت آن به چـهامروز است؛ اعتبار داراي حال هر به و شود

نسل وچه ما تمـدنييهاتاريخ سـاله صـد چنـدين سابقه و ما قبلي

مي نرم قدرت توليد ما براي ما سـاله.كندملت هـزار چند جامعه يك

جامعه استبا شده تشكيل تازگي به كه دارداي فرق .خيلي

مي جهاني هويت آن به كه است انساني رابطه رابطه، .ميگـويچهارمين

مي زندگي جهاني در صحبتما و هستيم ارتباط در ديگران با كه كنيم

هنجارها و جهاني فرهنگ وياز ملـت.اسـت...جهاني عنـوان بـه مـا

ظرف داراي ايراني و اسـتييهـاتياسالم اسـتفاده قابـل كـه .هسـتيم

رسـانه و افـراد كـه است توجه قابل محمل چهار اين بايـدبنابراين، هـا

رابطه اين در كننبيشتر كار (دها ناي،. ص1383جوزف ،147-163(

تحقيق-3 روش و آماري جامعه

تحقيق-3-1 آماري جامعه

دارد، اهميـــت محتـــوا تحليـــل و تجزيـــه در كـــه ديگـــرى نكتـــه

ــه« ــرنمونــ ــه)Sampling(»يگيــ جامعــ ــاب انتخــ ــاريو آمــ

وصيت.استتحقيق شامل تحقيق اين آماري شـهداينامهجامعه هـاي

صــادق امــام دانشــگاه الســالم(دانشــجوي شــهدا.باشــدمــي)عليــه

ناديدهدلسوز با كه هستند جامعه افراد مـردمترين بـه خـود، گـرفتن

آرمان و اندجامعه انديشيده آن زمـره.هاي در شـهيدان منظر اين از

نخبگانبرجسته ميترين محسوب عصر يك در ديني به.شوندجامعه

مي مينظر ورسد فرهيختـه قشـر عنوان به را شهيد دانشجويان توان
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گرفت نظر در شهدا همه ميان در قلم به شـهداي.دست وصف اين با

وصيت صـادقداراي امـام دانشگاه دانشجوي السـالم(نامه بـه)عليـه

قر مدنظر پژوهش اين در آماري جامعه اندعنوان گرفته (ار )نفر38.

شـهدا، جمالت بيان در اختصار جهت كه است ذكر به الزم همچنين

نظـر در خاصـي شناسايي كد آماري جامعه شهداي از كدام هر براي

به شهدا، جمالت از اي نمونه بيان هنگام به و ادامه در كه شد گرفته

م شماره نشانگر كه شماره همراه به كد از خانوادگي نام ضـمونجاي

استمياستخراجي شده استفاده .باشد،

تبيـين منظـور بـه چـرا كه اساسي پرسش اين به پاسخ در همچنين

شـهداي نامـه وصـيت به ايران اسالمي انقالب نرم قدرت هاي مؤلفه

كـه شـود توجـه نكتـه اين به بايد است، شده مراجعه تحميلي جنگ

بو اثرگذار بسيار بشريت تاريخ در شهيد خون دراوًال كـه چرا است ده

وضـعيت در تغييـر منظـور بـه شـهيد جهاد و هجرت و قيام حقيقت

مي رخ جديد و متفاوت موقعيتي و ساختاري ايجاد پي در و -موجود

و بشـري جامعـه سـاختن بـه تعبيـر آن از مطهـري شـهيد كه دهد

است كرده ياد بشريت تاريخ بر .اثرگذاري

مطهري مرتضي شهيد اسـت)ره(استاد رامعتقد خـدمت بيشـترين

نمــوده بشــريت بــه علمــا،.انــدشــهدا خــدمات برشــمردن بــا ايشــان

ثروت و مكتشفين ميمخترعين، بيان اينگونه بشريت به كنندمندان

مـي«كه ارزش خـودش خون به خـونشهيد بشـريت راه در و دهـد

مي فدا را خـدمتخودش بشـريت بـه شهدا اندازه به كس هيچ كند؛

چوننكرده مياست، باز ديگران براي را راه كه هستند ها وآن كنند

مي هديه به را آزادي بشر بشـربراي بـراي كـه هسـتند ها آن آورند،

مي وجود به عدالت خـودمحيط دانـش كـار بـه دانشـمند كـه آورند

مشـغول خـودش اختراع كار به راحت خيال با مخترع باشد، مشغول

بخوانباشد، درس محصل كند، تجارت خـودشتاجر كار كسي هر و د

بدهد انجام (»را ص1385مطهري،. ،32–33(

هدف آگاهي، بر جملـهتأكيد از معرفـت و شـناخت انتخاب، مداري،

اسـت مشـهود وضوح به شهدا از مانده باقي آثار در كه است .مواردي

درج هايشان نامه وصيت در كه شهيدان آگاهانه و آزادانه انتخاب اين

نشان بـودهدهدميشده آزادانـه و آگاهانه حركت يك شهيد، حركت

اتفاقي حادثه يك نه است، انتخاب يك شهادت و .است

آيت حضرت اسالمي انقالب فرزانة خامنـهرهبر ظلـه(اياهللا در)دام

تأكيد دانشجو شهداي با وميرابطه آزادانـه انتخـابي ايشان كه كنند

اند داشته د«:آگاهانه كه شهيد ودانشجوياِن ايمـان سرآمدان شماِر ر

بوده آگاهانه هـر،اندايثاِر كـه هسـتند درخشـانى هميشـه سـتارگان

مى حقيقت بيابـدجوياى آنـان بـا را خـويش راه (»تواند اي،. خامنـه

15/10/1381(

وصـيت وصف اين اسـنادنامـهبا معتبرتـرين و بهتـرين شـهدا هـاي

انديشه بيانگر كه است دغدغـهموجود و بـههـايهـا و بـوده شـهدا

ها آن محتواي تحليل انديشـهميواسطه منطقي بندي دسته به توان

يافت دست آنان هاي دغدغه و نگرش نوع و خمينـي.ها در)ره(امـام

متفكـر قشر حقيقت در كه طالب و روحانيون به خطاب ديگري جاي

هستند، جامعه فرهيخته و نخبه وصيت«:فرمايندميو هايينامهاين

ميكه عزيزان كنيداين مطالعه را كرديـد.نويسند عبادت سال پنجاه

وصيت اين از يكي هم روز يك كند، قبول خدا ونامهو بگيريـد را ها

كنيد تفكر و كنيد كنيـد...مطالعه پيدا تعلم و تعليم قدري اينها .»از

ج( ص15خميني، ،34(

نتيجه اين به نهايت شـهيميدر نامـه وصـيت كـه جنـگرسـيم دان

مؤلفـه تنهـا نـه كـه است ارزشمندي مطالب و نكات حاوي تحميلي

قابـل هـا آن خالل از متعددي مباحث و مسائل بلكه نرم قدرت هاي

مشاهده و .باشدميدستيابي

تحقيق-3-2 روش

محدوديت به انسان تكنولوژي، و علوم توسعه و انساني جوامع رشد با

و اجتماعي علوم در اوليه تحقيق بـاروشهاي و بـرده پي انساني علوم

پژوهشهاي عرصه در بتواند تا كرد ابداع را نويني روشهاي بسيار تأمل

برخـوردار بيشتري روايي و پايايي از فرهنگي و انساني روابط شناخت

بـه.باشد پـا و آمـد وجود به نيز محتوا تحليل روش مذكور فرايند در

محيط گذاشتعرصه علمي .هاي

محت تحليل چه گـاماگر در توصـيفهـايوا منظـور بـه صـرفًا اوليـه

كـار بـه ارتباطي خـويشمـيپيامهاي تكـاملي فراينـد در امـا رفـت

طريـقهايقدم از روش ايـن امـروزه كـه بدانجا تا برداشت بلندتري

كشـف توانـايي مـتن، در مسـتتر متغيرهـاي همبستگي گيري اندازه

تحلي مورد متون كننده توليد براي اجتماعي اسـتشرايط يافته را .ل

روايي و پايايي با متغيرها تر دقيق تعريف به بايد مورد اين در مسلمًا

يابيم دست (بااليي ص1373هولستي،. ،4(

روش از حاضر تحقيق كالم«در كيفي محتواي Contents(»تحليل

Analysis(بـا محتـوا تحليـل روش كـه توضيح اين با شده استفاده

كمي بسامرويكرد ايـندو مقصـود بـه وافـي اصـًال واژگـان، شماري
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بــراي را الزم روايــي شــناختي روش اصــطالح بــه و نبــوده پــژوهش

كيفـيپاسخ رويكـرد اسـاس ايـن بـر نداشت، تحقيق سؤال به گويي

است گرفته قرار مدنظر محتوا .تحليل

اطالعـاتي تحقيق مسير طول در است شده تالش نيز رويكرد اين در

جمع و پرسـشآوريثبت پاسـخگوي بيشـتر كه اساسـيشود هـاي

نمايد مرتبط همديگر با را آمده دست به اطالعات و باشد .تحقيق

كـه اسـت سـاختمان پِي مثابه به پژوهش تحليلي مدل وصف، اين با

ستون جاي و بنا كلي مـينقشه مشـخص را ديوارهـا و بـهها نمايـد؛

نميگونه فوقاني طبقات در كه ناي ايـن از وتوان نمـود تخّلـف قشـه

امكـان جزئيـات در تنها بلكه كرد ايجاد آن كليت در اساسي تغييري

تصرف و دارددخل وجود مختصري .هاي

ديگر عبارت نظربه در تحقيق اين براي رو اين از محتوا تحليل روش

از عيني و يافته نظام توصيفي ارائه آن عام هدف كه است شده گرفته

ك ميان ارتباط آنويژگيهاي از كـه اسـت تحقيق مورد عناصر و لمات

يافتمي دست مخاطبان درباره نتايجي به يابي دست براي .توان

ايـن كـه است آن محتوا تحليل روش انتخاب اصلي علت حقيقت در

خـود سـواالت بـه پاسخ براي فرضي پيش و مدل گونه هيچ از روش

قالب نوع هيچ تحقيق اوليه مراحل در و كند نمي صـورتياستفاده و

يافته بندي طبقه و آوري جمع درهايبراي كـه اگرچه ندارد تحقيق

شد خواهد ساخته زمان مرور به بندي طبقه اين مسير .طول

ميـان از شـده اسـتخراج اطالعـات و هـا يافتـه ايـن ديگر عبارت به

مـا به كه است تحقيق اوليه رامـيمحتواي اطالعـات چگونـه گويـد

چگونه و كنيم بندي كشفدسته و سازي مفهوم يعني بعد مراحل به

كنيم پيدا راه ها كـه.مقوله است آن روش اين ارزشمند و واال مزيت

نمـي شـهدا نظـرات به مدل تحميل دام در صورت اين ازدر و افتـيم

مدل يا مدل براي شهدا وبيان شناسـان جامعـه ديگـر انتخـابي هاي

واقعيت با بسا چه كه اانديشمندان فرهنگ مـاسالميهاي انقالبـي و

نمي دست به مؤيداتي است، معارض و .آوريمناسازگار

مبنـاي بـر تحليلـي مدل كه است شده سعي تحقيق اين در بنابراين

بگيـردنامهوصيت قـرار كـار مبناي و گردد تنظيم و تهيه شهدا .هاي

درون از و اسـتقرايي رويكردي با كه محتوا تحليل روش كار اين براي

مدلهايداده و مضامين استخراج به پيداتحقيق، دست تحليلي هاي

شدمي انتخاب .كند،

داده-4 يافتهتحليل و هاها

توسـط ايران اسالمي انقالب نرم قدرت حوزه در كه كتبي در چه اگر

شده نوشته زمينه اين در پژوهشگران و مـدلميمحققين هـايتوان

مؤلفه و عوامل ابعاد، بندي دسته از انقـالبهايمتعددي نـرم قدرت

نگاشـته بـر نيـز تحقيق اين در و آورد دست به را ايران هـاياسالمي

كدگـذاري و محتـوا تحليـل بـه اسـاس ايـن بـر و كرده استناد آنان

تحقيـق، ايـن انجـام روش كـه آنجا از وليكن بپردازيم، شهدا جمالت

محتوا تحليل فرضيهميروش ذكر از كه اسـتفادههايباشد و تحقيق

چنين از نيز اينجا در لذا دارد، اجتناب تحليل منظور به اوليه مدل از

بـرهايمدل هـا بنـدي دسـته همـه صـرفًا و نشده استفاده اي اوليه

شده استخراج مضامين جمعبندي از كه است بوده هايي يافته اساس

است آمده دست به شهدا نامه وصيت محتواي تحليل .از

از بخش اين در مطلب اين اينذكر با خواننده كه است الزم روي آن

زمينـه اين در موجود تخصصي كتب در اگرچه كه شود آشنا حقيقت

اسـالمي انقـالب نـرم قـدرت بـا رابطه در بهتري و مناسبتر اطالعات

يافت همـهميايران كـه نيست اين صدد در پژوهش اين وليكن شود

ش و شـده گفته ايران اسالمي انقالب با رابطه در نگـارشآنچه ايسـته

كنـد بيـان را و.است ابعـاد بيـان بـه دارد قصـد تنهـا پـژوهش ايـن

دانشـگاههايمؤلفه شـهداي منظر از ايران اسالمي انقالب نرم قدرت

صادق .بپردازد)ع(امام

نرم-4-1 قدرت فرهنگي ابعاد

ارزشـها و معنويـت و خدا براي انقالبي عنوان به ايران اسالمي انقالب

در ريشه تنها رانه خود هدف و محرك بلكه داشت اسالمي اعتقادات

جستجو دين روميدر اين از و راميكرد ايـران اسـالمي اقالب توان

بـدون ديگران رفتار در نفوذ توانايي معناي به نرم قدرت تحقق تجلي

آورد شمار به محسوس هزينه پرداخت يا و خمينـي.تهديد )ره(امام

اسالمي انقالب رهبر عنوان تبيـينبه رهگذر از تا داشت تالش ايران

نتيجه به مستقيم غير روشهاي با و خود عدالتخواهانه آرمان و انديشه

يابد دست اسالمي بيداري يعني خود مطلوب و .دلخواه

حركـت تـدريجي و آرام صورت به كه آنجا از نرم ازكنـد،مـيقدرت

كـه چـرا اسـت برخوردار تري مداوم و بيشتر بـاتمـياثرگذاري وانـد

و بنيـادين تغييرات ايجاد به خود فرهنگي و فكري سياستهاي تفسير

رساند ياري .راهبردي
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محوري-4-1-1 ايمان و ديني باورهاي

ويژگي از بـههاييكي توجه ايران، اسالمي انقالب نمادين و برجسته

آيين و كشور رسمي و اصلي مذهب عنوان به اسالم مذهبيهايدين

است دين.آن حقيقت آموزهدر منـابعهايو و عوامـل از يكـي ديني

نرم قدرت كـنشمياصلي بـه دادن شـكل و تحريـك باعث كه باشد

مرزهـاي از فراتـر منـاطقي در حتـي مذهب يك پيرو افراد اجتماعي

نيز كشور يك مقايسه.شودميجغرافيايي در نيز ايران اسالمي انقالب

برخوردار عمده ويژگي دو از ها انقالب ساير ازبا عبارتنـد كـه :اسـت

بودن المللي بين ابعاد داراي و داشتن اسالمي .ماهيت

دهنـده ادامـه و رو دنبالـه ايران اسالمي انقالب اول ويژگي اساس بر

صـورت الهـي انبيـاء دسـت بـه تاريخ طول در كه است هايي انقالب

اكـرم پيامبر انقالب همچون ماهيتي داراي و بـر)ص(گرفته و اسـت

ويژگي استطبق ابعادي و ها جنبه داراي ايران اسالمي انقالب دوم،

شـمولي جهان موجب و داده المللي بين و جهاني خاصيتي آن به كه

است شده .آن

امـام دانشـگاه شـهداي نامه وصيت محتواي تحليل از آنچه اساس بر

السالم(صادق است)عليه شده استخراج زمينه اين گفـتميدر توان

باور به توجه ايمـانكه بـر تأكيـد و مـذهبي و دينـي اعتقـادات و ها

نشان و شده شامل را مطالب از اي عمده بخش كـهميمحوري دهـد

هـاي انديشـه و تفكـرات در بسـزايي نقـش اساسي، و مهم عامل اين

هـا نظـام سـاير بر آن برتري و اسالمي جمهوري نظام پيرامون شهدا

.دارد

دديتأك فرائض انجام اسالميبراتالشي،نيبر وتياهم،حفظ قـرآن

معنولزوم،عترت و ارزشها به دصبر،اتيتوجه راه در استقامت ،نيـو

قرآنتياهم و اديتأكي،شرعفيوظاتياهم،دعا ي،محـورمـانيبر

امامتليتجل و نبوت خداتالش،از و اسالم راه انجاممالك،در بودن

والهفيتكال تقواتأكيدي هابر مؤلفه جمله اسـتاز تمركزي نقاط و

است شده استخراج مفهوم با رابطه در .كه

و قـرآن به تمسك اهميت با رابطه در غفارزاده شهيد نمونه عنوان به

طهارت و عصمت بيت تشـيع«:گويدمياهل اسـالم اسالم، از منظور

ائمه واليت تشيع، مبناي و كه)السالمعليه(است كريم قرآن و است

به اعتصام با نمودبايد حركت خدا به رو دو، (»اين .B8(

رابطه اين در نيز بهداد گفـت«:گويدميشهيد بايد شكر را نعمتي اما

بـراي اسـت حيـات جهت آن و است امامت و نبوت عظيم عطاي كه

مي كه هـرانسان نفسـاني سيرت وصول وسيله و برسد خدا به خواهد

انسان بدون را كمال كه راهبرانند، اين عينانساني، كردن طي كامل

است (»ضاللت .G18(

راه در اسـتقامت و صـبر لزوم با رابطه در نيز عبدالشاه بزرگوار شهيد

ديني فرائض انجام و دين احياي و ارزشها اگـر«:گويـدميحفظ امـا

مـرارت و دنيـا با نتوانستيم و نداريم را ديدن و رنج بـهتحمل هـايش

كن پيشه صبر بايد درافتيم، عشاق آدمـيگونه كمـاالت از صبر كه يم

مـي مصـيبتي رسـيدن بـا نيز كودك كه جزع، نه بـياست، و گريـد

مي نشان خويش از صبر.دهدصبري و طاعت بر صبر مصيبت، بر صبر

ايـن غيـر در كه است طلب كمال و مومن آدم هر وظيفه معصيت، بر

بود نخواهد بيش كودكي (»صورت .C12(

نا وصيت در شهدا ديگر عبارت هـمبه چيـز هر از بيش خود هاي مه

حتــي و جهــاد و جبهــه در حضـور از هــدف هــم و زنــدگي از هـدف

و المتـين اهللا حبـل بـه تمسك و خدا رضاي در را شكست و پيروزي

نگاه چارچوب آن در را چيز همه و ديده اسالم ايـنميدين و كننـد

بـا مقدس دفاع و ايران اسالمي انقالب كه است آن دهنده نشان خود

بـه اسـت، توانسته نرم قدرت بعد در اثرگذار و مهم عامل اين بر تكيه

يابد دست .پيروزي

وصـيت در شهدا كه است ذيل جمالت سخن اين كننده تأييد نمونه

اندنامه كرده ذكر خود آمدن.هاي از هدف كه غفوري شهيد جمله از

شرعي تكليف اداي را جبهه در)E1(داندميبه كه مرحمتي شهيد و

شكست و پيروزي و تحميلي جنگ با كه«:گويدميرابطه طور همان

كـه چنـد هر پيروزيم، جنگ اين در ما فرمودند سره قدس امت امام

خورد نخواهيم هرگز كه بخوريم شكست ظاهر تكليـف.به اداي هدف

است (»الهي .J6(ايـن«و شـما و خداست رضاي جلب در ما پيروزي

نمي (»فهميدرا .J11(

ازمجمو فرهنگي بعد اين تمركز نقاط و ها مؤلفه عنوان تحت آنچه ع

تحليـل جداول طي در شهدا كالم در ايران اسالمي انقالب نرم قدرت

را است آمده دست به دادميمحتوا نشان ذيل جدول صورت به :توان

محوريهايمؤلفه:1جدول ايمان و ديني باورهاي بر تأكيد

محوريهايؤلفهم ايمان و ديني باورهاي بر تأكيد

اله اراده انسانيظهور اراده دصبردر راه در استقامت ينو

دتأكيد فرائض انجام اتأكيدينيبر يمحوريمانبر

اسالميبراتالش باورهاتأكيدحفظ ينيديبر

عترتاهميت و امامتتجليلقرآن و نبوت از
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انمالكبهشتطلب تكالبودن يالهيفجام

معنولزوميمانااهميت و ارزشها به ياتتوجه

تقواتأكيدغفرانطلب بر

واجباتانجاميتهداطلب

انقالبي-4-1-2 رزمندگان مجاهدت و جهاد

آيت حضرت اسالمي انقالب فرزانة خامنـهرهبر ظلـه(اياهللا در)دام

عنـوان بـه شهدا از مختلف فضـ«مقاطع در درخشـانى اىسـتارگان

بشـر زندگى فـرداى«،»غبارآلود و امـروز تـاريخ درخشـان سـتارگان

ما«،»ام زمان انسانيت آسمان و«،»ستارگان ايران براى افتخارى سند

اسالمى انقالب و قطعه«،»اسالم اين كه فروزانى تاريخستارگان از ى

كردند نورباران صفحه«و»را اين در مشعشع درخشاننقاط ايران[ي

ستاره]اسالمي مانند ميكه نشان همه به را راه راهنما، ياد»دهندي

(اندنموده اي،. و15/10/1381و6/7/1385و14/11/1371خامنـه

1/7/1372(

خامنهآيت ظله(اياهللا تأكيد)دام نكته اين بر كهميهمچنين كنند

بـه متعلـق و وابسـته آنچـه و شـهيد خـون بالتبع و شهادت و جهاد

گرا اسـت،شهداي ملـينقدر قـدرت عوامـل جملـه نـرم(از )قـدرت

تأكيـد.باشدمي مطلـب ايـن بر صريح طور به كـهمـيايشان :كننـد

شهادت« و خالصانهجهاد ايمان شاخص و ملى قدرت كـهعامل است

گردد حفظ (»بايد )30/11/1370همان،.

اصـل كـه مطلب اين بر است ديگري تأكيد ايشان بيانات حقيقت در

و استجهاد ايران اسالمي انقالب نرم قدرت عوامل جمله از .شهادت

اساس اين اسـاسميبر بـر كـه كرد استنباط نيز ديگري نتيجه توان

اند نگاشته خود هاي نامه وصيت در شهدا هـاميآنچه مؤلفه به توان

كرد پيدا دست نيز اسالمي انقالب نرم قدرت ديگر عوامل .و

مؤلفه عنوان تحت آنچه ازمجموع فرهنگي بعد اين تمركز نقاط و ها

تحليـل جداول طي در شهدا كالم در ايران اسالمي انقالب نرم قدرت

را است آمده دست به دادميمحتوا نشان ذيل جدول صورت به :توان

انقالبيهايمؤلفه:2جدول رزمندگان مجاهدت و جهاد بر تأكيد

جهايمؤلفه بر انقالبيتأكيد رزمندگان مجاهدت و هاد

شهادت براي مبارزهاشتياق و جهاد بر تأكيد

ها جبهه جهادتوصيف به دعوت

جهايمؤلفه بر انقالبيتأكيد رزمندگان مجاهدت و هاد

جهاد شهدااهميت از تجليل

مسلمين زندگي اصالح الزمه جهادجهاد از هدف تبيين

شهادت خانوادهاهميت در رزمندگان حسيني تربيت

طلبي شهادت و جهاد بر بتأكيد شهادتاشتياق راي

اسالم صدر شهداي از شهداتجليل نامه وصيت اهميت

رزمندگان اخالص و ايثار از شهادتتجليل و جهاد آگاهانه انتخاب

شهادت شهادتارزش و جهاد آگاهانه انتخاب

رزمندگان از خداوندتجليل به توكل اهميت

درجبهه حضور رزمندگاناهميت مجاهدت آثار

در جانفشاني خدااهميت هدفراه انتخاب در آگاهي

شهادت شهادتاهميت مسأله تبيين

ها جبهه به بيشتر توجه شهيدلزوم خون ارزش

شهادت شهدافضيلت راه انتخاب

شهادت براي شهدااشتياق خون از پاسداري

ها جبهه در حضور استلزوم تكليف دشمنان با مبارزه

خدا راه در استقامت و صبر جهادتبيينلزوم وجوب

شهادت جهاداهميت وجوب

جبهه در حضور اهميت و شهيدارزش راه تبيين

شهادت و جهاد آگاهانه شهادتانتخاب و جهاد آگاهانه انتخاب

شهيد خون مبارزهاثربخشي و جهاد بر تأكيد

ها جبهه تربيتي نقش

عنوان بر قسمت اين در چرا اينكه با رابطه رزمنـدگان«در مجاهـدت

و»انقالبي بـوده عام مجاهدت اين اوًال كه گفت بايد است شده تأكيد

هـا، جبهـه در اصـغر جهـاد انقالبي، مبارزات از اعم ها زمينه همه در

آبـاداني و اصالح منظور به تالش و سعي و جبهه پشت در اكبر جهاد

اند بوده قشرهايي جمله از رزمندگان ثانيًا و شده گرفته نظر در كشور

پيش دركه را سـتم و ظلـم بـا خـود مبارزه و جهاد جنگ، شروع از

و بودنـد كـرده آغاز اسالمي انقالب پيروزي منظور به و پهلوي دروان

كامل بعثي دشمن با نبرد هاي جبهه در را خود مبارزاتي مسير ادامه

بيـان خـود هـاي نامه وصيت در شهدا آنچه به توجه با لذا اند، كرده

عنوان اين اند، گرديدكرده .انتخاب
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نمونه عنوان كـهميبه كرد اشاره غفارزاده شهيد از جمله اين به توان

مكتـب و ديـن احياي و خدا راه در مبارزه و جهاد اهميت با رابطه در

رسيده:اوًال«:گويدمياسالم دستمان به فراوان زحمات با عزيز اسالم

متحمـل.است را زحمتهـا راه اين در خدا بندگان .انـدگشـتهبهترين

مشـكلي هـيچ از آن راه در و باشـيم كوشـا آن حفـظ در كنيد سعي

نماييم آن فداي را خود جان و مال و (»نهراسيم .B6(

و جهاد آزادانه و آگاهانه انتخاب توجه، قابل و مهم نكته ميان اين در

مـوج شـهدا نامـه وصيت در آن بر تأكيد كه است ومـيشهادت زنـد

است مطلب اين بصـيرتبيانگر بـا و آگاهانه كامًال صورت به آنان كه

انـد كـرده انتخـاب را مسـير اين و گذاشته راه اين در قدم بـه.كامل

نمونه كردميعنوان اشاره شهدا از ذيل جمالت به .توان

صبوري بـه«:شهيد كـه داريـم پـيش در مهـم ماموريـت يك امشب

كجـ هـيچ در من و نيست آن در برگشتن اميد قوي ايـناحتمال اي

نمي دلي دو يا وحشت از اثري خـودم.بينمموضوع نظر به الاقل پس

نيست كار در جهالتي و سانحه.جهل و وجـوداتفاق پـيش در هم اي

اسـت.ندارد حقيقي انتخاب و محض واقعيت هست، چنـد.آنچه هـر

اسـت، رسم بلكه ضرورت يك تنها نه آخر، كالم و وصيت يك نوشتن

آخر تا را آن من بـااما بتـوانم تـا انداختم تاخير به ممكن لحظات ين

گرايانه واقع بگويمديدي كوتاه چند هر مطالبي )O2وO1(.»تر،

زاده فضلي پيـامبر«:شهيد شـريعت و خداونـد به كامل اعتقاد با من

الهعليهاهللاصلي( مهـدي)و تا علي امامت اسـتقرار)عـج(و بـراي و

ب و عزيز اسالم از دفاع و جبهـهحق بـه عزيـز امام نداي به لبيك راي

ام (»آمده .L21(

صفايي داريم؟«:شهيد شك چيز چه در حـق!ما راه ايـن اينكـه در

مي باقي ما گناهان از چيزي شديم شهيد اگر اينكه در يا ماند؟است؟

است! امانتي جان و نداريم شك دو اين از يك هيچ در كه حال پس

خوا ما از را آن آخر در گرفتكه باشـيم–هند ناخشـنود كه چند هر

كنيم– تقديم صاحبش به را امانت اين كه بهتر چه (»پس .I2(

عاشورا-4-1-3 قيام از الگوگيري و مداري عزت

و كامل هاي انسان و نخبگان عملي سيره از الگوگيري و پذيري اسوه

رسـيدن هاي راه از يكي آنان، رفتاري و اخالقي هاي ويژگي به تشبه

علـي حضـرت چنانكـه اسـت اسـالمي اخـالق و انساني كمال )ع(به

يُك«:فرمايندمي َأْن َشكَأو و ِإلَّا ِبَقوٍم هَتَشب مْن َقلَّ مَفِإنَّهْنهم به»وَن ؛

پيش كم كه بـهميدرستي و سـازد قـومي همسان را خود كسي آيد

نيايـد در قـوم آن بـا يگـانگي ج1387حّرعـاملى،(.آستانه ص15، ،

رضي268 سيد كال؛ ص198م، ،444(

اسالم پيامبر نظري و عملي سيره به معصـوم)ص(تأسي امامان )ع(و

رزمن كه است اي انگيزه ترين ايـرانقوي مسلمان ملت و اسالم دگان

آن بـه اسـالمي جمهـوري حكومـت تشكيل و انقالب و قيام آغاز در

تمسك بدان و كرده معصومان.جستندمياشاره از تنها نه )ع(ايشان

پيروي اسوه و الگو بهترين عنوان راميبه آنـان سيره حتي كه كردند

مخالف با احتجاج در و دانسته شرعي حجت خود علـيمبراي مبارزه ان

اكـرم پيـامبر عملـي روش بـه جهاني، استكبار و ستم و در)ص(ظلم

اطهـار ائمه عملي سيره و مشركين و كفار با بـا)ع(مبارزه مبـارزه در

استناد داخلي دشمنان و طلبان جدايي و .كردندميمنافقين

معصومين عملي سيره به استناد و الگوگيري نكـات)ع(اين جمله از

وضوحبرجسته به كه است شـهدايمياي نامه وصيت در را آن توان

كرد مشاهده مقدس دفاع و اسالمي نقاط.انقالب و ها مؤلفه مجموعه

را نرم قدرت از بعد اين نمـايشميتمركزي بـه زيـر جـدول در توان

:گذاشت

قيامهايمؤلفه:3جدول از الگوگيري و مداري عزت بر عاشوراتأكيد

مؤلفه عاشورابرتأكيدهايفراواني قيام از گيري الگو و مداري عزت

حسين امام از تبعيت خانواده)ع(ارزشمندي در رزمندگان حسيني تربيت

شهدا خانواده گيريافتخار الگو ضرورت

كربال شهداي الگوارزشمندي حسين:معرفي )ع(امام

مداري عزت بر الگوتأكيد )س(زينبحضرت:معرفي

الگو حسين:معرفي امام )ع(اصحاب

حقيقت صـادقدر امـام دانشـگاه قاعـده)ع(شهداي از ونيـز تأسـي

عاشورا قيام از نامـهيمستثنالگوگيري وصيت جاي جاي در و نبوده

صادق امام شاگرد را خود اينكه بر عالوه ائمـه)ع(خود مكتـب پيرو و

الگوگيريمي)ع(اطهار به مرتب سـيرهدانند، و زنـدگاني بـه تأسي و

اطهار سفارش)ع(ائمه بدان و كرده اشاره .كنندمينيز

و الگـوگيري اين اهميت با رابطه در زاده فضلي شهيد نمونه عنوان به

بسـيار كـه دارد مطلبـي اش نامـه وصيت در آن كاركردهاي و نتايج

است برانگيز تحسين و توجه بزرگوار.قابل شهيد رام«:گويدمياين ا

اگر كه چرا نيست هراسي نظامي و اقتصادي هاي محاصره و توطئه از

و اسـت حسين رهبرمان و محرميم فرزند كنند، نظامي محاصرة را ما



مقاالت همامجموعه سايبرينخستين دفاع ملي يش

322

T
he

F
ir

st
N

at
io

na
lC

on
fe

re
nc

e
on

C
yb

er
D

ef
en

se

علـي را مـا و رمضـانيم فرزنـد كننـد، اقتصـادي محاصـرة را مـا اگر

)L20(.»پيشواست

كشور-4-1-4 علمي توسعه

همه مداوم بهبود متضمن كه است سيري زنـدگيعرصهتوسعه، هاي

بنيان نيز و معنوي و مادي از اعم وانساني، اجتمـاعي اقتصادي، هاي

مي بهسياسي اّتكا و نفس عزت با حياتي به سير اين در انسان و باشد

محـدوده در انتخـاب دايره گسترش با همراه پذيرفتـهخود شـده،اي

مي آرمان.يابددست و اهداف داراي ارتوسعه كـه اسـت تقـايهـايي

مـي باعث را انساني جوامع معنوي و دليـلمادي همـين بـه و گـردد

انديشه و توجه اسـتمورد گرفتـه قـرار مسـلمان انديشمندان .ورزي

اجتماعي، سياسي، اقتصادي، توسعه نظير مختلفي ابعاد داراي توسعه

مي انساني و .باشدفرهنگي

صاحب)Development(»توسعه«از توسط متفاوتي نظـرانتعاريف

ــه ــيارائ ترق ــوم مفه ــه گرچ و ــت اس ــده ــد،)Progress(گردي رش

)Growth(،پيشــرفت)Advancement(گســترش )Expanding(و

گذشتهنيز مطـرحاز واجتمـاعي اقتصـادي ادبيات در دور خيلي هاي

آن،بوده كنـوني متـداول مفهوم به توسعه واژه مـدنظرليكن بيشـتر

اين كه چرا است حقبوده در جهـتمفاهيم در حركتـي گرچـه يقت،

دار مدنظر را جامعه يك موجود شرايط و اوضاع نسبتنبهبود به اما د،

برخوردارند محدودتري مفاهيم و معاني از بـه.توسعه حركت توسعه،

مطلـوبتر شرايطي به كنوني وضع از شرايط تغيير و بهبودي راسمت

مـي نظـر در خود آرماني هدف عنوان ص1386الـويري،(.گيـردبه ،

47(

توسعه به همزمان اهتمام براي را زمينه توانست ايران اسالمي انقالب

عـالوه اجتماعي و ديني اخالقي، فرهنگي، علمي، ابعاد در بعدي چند

توجـه از ناشـي مهم اين كه آورد فراهم اقتصادي و سياسي توسعه بر

گيري بهره و مطلوب بالذات و مستقل حوزه يك عنوان به فرهنگ به

استنر نمادسازي و معاني نظام عنوان به دين از افزاري .م

موجـب نـرم قـدرت هـاي مؤلفه از يكي عنوان به علمي توسعه قطعًا

بنيـان دانـش اي جامعه به كشور ومـيتبديل علـم آن در كـه شـود

مشـخص را افـراد اجتمـاعي و فردي حيات مسير ومـيانديشه كنـد

را عزت و اقتدار خود با علمي كـهتوليدات آورد خواهنـد ارمغـان بـه

ايفـا اجتماعي آرامش و امنيت تأمين در مؤثري نقش موارد اين همه

نـرممي قـدرت هـاي مؤلفـه و ابعاد از يكي عنوان به رو اين از و كند

آن شـاهد اسـالمي انقالب از پس خوشبختانه كه است شده شناخته

.ايمبوده

وصيت در شهدا كه هايي توصيه اساس بر مطلب خـوداين هاي نامه

بـه را عامل اين ايشان اينكه چه است رؤيت قابل اند كرده بيان كرارًا

ثبـات و آرامـش حفظ و توسعه و رشد در اصلي عوامل از يكي عنوان

اند كرده تأكيد آن بر لذا و دانسته كشور و .انقالب

صادق امام دانشگاه شهداي نامه وصيت از آنچه رابطه)ع(مجموع در

ب اين اسـتخراجبا ايـران اسـالمي انقـالب نـرم قـدرت از فرهنگي عد

ازمي است عبارت :شود

علميهايمؤلفه:4جدول توسعه بر تأكيد

علميهايمؤلفه توسعه بر تأكيد

ايمان و علم سالح به شدن اسالميمجهز علوم تحصيل براي پشتكار

و اسالم به خدمت براي علم تحصيل

اسالمياحي تفكر اي
قرآني مفاهيم درك لزوم

روحانيت و اساتيد از اسالميتجليل معارف كسب ضرورت

آموزش فراگيري وهايضرورت اسالمي

مكتبي

خدمت براي فكري و روحي پرورش

اسالم به

علم كسب اهميت
و اسالم به خدمت براي علم فراگرفتن

مسلمين

علمي غرور از بپرهيز خدمت براي قرآنتالش ه

آينده فرزندان تربيت منظور به علم كسب

انقالب ساز
آموزي علم اهميت بر تأكيد

و اسالم به خدمت براي علم تحصيل

اسالمي تفكر احياي
خدا راه در تالش وسيله علم، كسب

تحصيل راستاي در ها فرصت از استفاده

علم

علـم كسب اهميت با رابطه در بهداد شهيد نمونه عنوان وبه نتـايج و

چنـين اش نامه وصيت در آن بـه«:نويسـدمـيكاركردهاي خطـابي

كه بدايند و بشناسيد را خود قدر عزيزان اي كه دارم دانشجو برادران

آفريني افتخار ساز زمينه شما علم اسـتكسب انقـالب آينـده .»هاي

)G38(

و كرده توصيه علم تحصيل به را خود مخاطبان نيز اسماعيليان شهيد

گوشزدا آنان براي را آن بـامـيهميت كـه دارد آن بـر سـعي و كنـد
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چنـينهـايانگيزه لـذا سـازد مـأنوس را آنـان علـم كسـب معنـوي

مي«:نويسدمي توصيه برادران و خواهران شما به بههمچنين كه كنم

فـرا و مـردم بـه خـدمت و خـدا براي را درس و بدهيد اهميت درس

م براي نه بخوانيد؛ دانش نمرهگرفتن و (»علم .D9(

صادق امام دانشگاه السالم(شهيدان خـود)عليه هاي نامه وصيت در

خـانواده، تشويق و تحريض بر وعالوه دوسـتان خـواهران، و بـرادران

سـخت و بـاال مقـاطع تا تحصيل ادامه به دانشجويان و آموزان دانش

هـم جلسـات برگـزاري و انديشـه و فكر تبادل عرصه، اين در كوشي

وان فكـري و علمـي رشـد بـراي مناسـب بسـتري عنوان به را ديشي

و مـدني فكـري، پيشرفت موجب كه اند دانسته استعدادها شكوفايي

افـزايش را اسـالمي انقـالب افـزاري نرم قدرت و شده كشور معرفتي

.دهدمي

كشور پيشرفت موجب علمي توسعه كه اعتقادند اين بر شهدا واقع در

جمله از مهم اين و اسـتشده ايران اسالمي انقالب نرم قدرت .منابع

و جهـادگران تـالش مقـدس، دفاع صحنه در قدرت اين اعمال نمونه

بـين هاي تحريم وجود عليرغم و خالي دست با كه است متخصصاني

از بسـياري توانسـتند نيـاز مورد امكانات و تجهيزات كمبود و المللي

و ها موشك حتي و كرده تعمير را نظامي جديـديوسايل تجهيـزات

بسازند مسلح، دندان بن تا دشمن با مقابله براي .را

كـامًال و نظيـر كـم خـود نـوع در كـه خيبر و بعثت هاي پل احداث

درميابتكاري سـازندگي جهـاد مهندسـان از ديگر اقدامي نيز باشند

كشور علمي و مهندسي پيشرفت دليـل.باشـدمـيعرصه همـين بـه

خميني امام كه سالص)ره(است هشت و مقدس دفاع نبرد هاي حنه

قابليـت شـكوفايي و اسـتعدادها رشـد براي بستري را تحميلي جنگ

دوران ايـن كـه معتقدنـد و دانسـته كشـور جـوان نسـل بالقوه هاي

ايـران در فكـر توليـد و نفس به اعتماد حس افزايش موجب حماسي

است شده .اسالمي

خـ نامـه وصـيت در بهـداد شـهيد نمونه عنوان زمينـهبه ايـن در ود

كـههـايتوصيه اسـت نوشـته چنـين و دارد بـه«:مكـرري را خـود

بيشـترين كه كنيد آشنا قرآني مفاهيم و مكتبي و اسالمي آموزشهاي

مي اسالمي جامعه به كه استضرري فرهنگي خال از ناشي امـا.خورد،

و وجودتـان در اكبـر حجـاب علـم كـه باشـيد مراقـب حال عين در

رخنه را.نكندتحصيلتان تـو كنـد، دور دعا و عبادت از را تو كه علمي

را انسـان كـه علمـي نيسـت، علـم بكشاند، جهاد صحنه از انزواي به

وبـال اسـت وبـال بلكـه نيست علم نكند وG39وG37(.»متواضع

G40(

اسالمي-4-1-5 انقالب داري پرچم

و معنويـت مبنـاي بـر تحـول انديشـه تبيين با ايران اسالمي انقالب

كشيدناسالم چالش به ضمن توانست جهان سطح در دين احياي و

بـه جهـاني قـدرتهاي گـري سلطه ساختن ارزش ضد و مادي مكاتب

ورزد مبادرت نيز المللي بين معادالت سازي رسـتاخيز.دگرگون ايـن

دنيـاي جهـاني قطـب ريـزي پـي و اسالمي همگرايي بر كه فرهنگي

تأكيد ممياسالم پرچمداري توانست فرهنگـيورزيد، تهـاجم با بارزه

بـه ديـن از جديـد تصـويري ارائـه با و گيرد عهده به را غرب و شرق

مفهوم حول احساسات و اعمال آمال، اعتقادات، از اي مجموعه عنوان

سياسـي، سـاختارهاي با كه يافته سامان نمايي وحقيقت اجتمـاعي

اسالمي تمدن بازسازي به دارد، مداوم نسبت و پيوند همتاقتصادي

.گمارد

پيرامــون تحميلــي جنــگ دوران طــول در شــهدا وصــاياي در آنچــه

در اسـت، شـده بيـان ايـران اسـالمي انقـالب اثـر در جهان تحوالت

هـاي صـحنه در ايـران اسـالمي انقالب نرم قدرت ابعاد بيان حقيقت

المللي بين و كـه.باشدميجهاني اسـت الزم نيز نكته اين بيان البته

حماسه هاي ابعـادصحنه ايـن كردن جهاني در نيز مقدس دفاع ساز

جرأت به و است نبوده تأثير بي نرم ازميقدرت يكـي كـه گفت توان

جهاني آن تبع به و جهانيان به اسالمي انقالب معرفي داليل و عوامل

تحميلـي جنـگ دوران همـين اسالمي، انقالب نرم قدرت ابعاد شدن

است .بوده

محتوا تحليل مجموع از امـامآنچه دانشـگاه شـهداي نامـه وصيت ي

اسـالمي)ع(صادق انقالب نرم قدرت از فرهنگي بعد اين با رابطه در

تمركـزي نقـاط و ها مؤلفه است، آمده دست به كـهمـيايران باشـد

است شده درج ذيل جدول در ها آن :ليست

داهايمؤلفه:5جدول پرچم و انقالب حفظ بر اسالميتأكيد انقالب ري

اسالميتأكيدهايمؤلفه انقالب پرچمداري و انقالب برحفظ

انقالب حفظ براي اسالمتالش به خدمت براي تالش

است اسالم شكست انقالب، انقالبيشكست روحيه حفظ

است حسيني قيام جلوه اسالمي، انقالبانقالب به خدمت براي آمادگي
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دشمنان با مبارزه جهانيانقاللزوم ب

جنگ و انقالب مخالفين به انقالبانتقاد حفظ موجب رهبري از تبعيت

دنياگرايي از انقالبنهي به خدمت براي توفيق طلب

است عظمت و عزت موجب دشمناناسالم برابر در استقامت

قرآن به عمل گرو در رستگاري و انقالبيفالح جوانان وظيفه تبيين

اسالمي انقالب از انقالبحمايت موهبت درك اهميت

اسالمي انقالب بابت انقالبيشكرگذاري ياران براي دعا

اعتالي براي خود ناچيز وجود وقف

اسالمي انقالب

شـهداي نامـه وصـيت محتـواي تحليـل از آنچه اساس بر حقيقت در

صادق امام السـالم(دانشگاه اينگونـه)عليـه اسـت، آمـده دسـت بـه

بيشتميبرداشت كه توجـهشود بـه قسـمت ايـن در شهدا توجه رين

نسل و مخاطبان وهايدادن انقـالب حفـظ جهـت تالش براي آينده

آن .باشدميتداوم

اسـت نوشته چنين رابطه اين در غفارزاده شهيد نمونه عنوان در«:به

و اسـالمي انقالب حفظ به است منوط اسالم حفظ زمان، از برهه اين

اسالمي جمهوري نظام سهيمپس.حفظ و كوشا آن مشكالت رفع در

اسـالم موانـع همـان كه را آن موانع و بـرداريمباشيم ميـان از .»انـد،

)B7(

توصـيه چنـين جبهـه پشت مردم به خطاب همچنين غفوري شهيد

دارم«:كندمي جبهـه پشـت مـردم بـه نسـبت هـم كالمـي انتها .در

د غيـرت اسالمي جمهوري آبروي و اسالم به نسبت من اشـتهعزيزان

نمي.باشيد كاري كه طور خـانوادههمين آبروي كه بـرود،كنيد تـان

مـي ضـايع نـاكرده خداي را اسالمي جمهوري آبروي كه كنـد،كاري

ندهيد (»انجام .E14(

بـراي تالش را اسالمي انقالب حفظ براي تالش نيز زاده قربان شهيد

اسالم مكتب و اسالم استميحفظ معتقد و حف«:داند اسالماالن ظ

گرفتـه، قرار دشمن هجوم مورد كه اسالمي مملكت از كه دارد اقتضا

كنـيم دفـاع اسالم، نابودي براي صرفًا هم اشـكال.آن بـه دفـاع ايـن

است عدهعده.مختلف جنگ، ميدان در علـماي آموزش ميدان در اي

عده ديگرو هاي ميدآن و اقتصادي ميدان در (»اي .F10(

د در نيز بهداد لـزومشهيد بـر خويش نامه وصيت از متفاوت بخش و

و است كرده اشاره اسالم مكتب و انقالب حفظ براي :گويـدميتالش

آننهاييثمرهبهرسيدنتاوشدپيروزشمشيروخونباماانقالب«

ــي ــاليعنـ ــهاتصـ ــامبـ ــيقيـ ــالممنجـ ــريتعـ ــديبشـ مهـ

وداكاريفـمحتـاجوطلبدميخون)الشريففرجهتعالياهللاعجل(قائم

)G25(.»مالهاستوهاجانايثار

انقالب نرم قدرت فرهنگي ابعاد و ها مؤلفه فراواني ميزان اينكه نهايت

صـادق امـام دانشـگاه شـهداي نامـه وصيت در ايران در)ع(اسالمي

است شده داده نشان ذيل :جدول

فرهنگي:6جدول ابعاد و ها مؤلفه درقدرتفراواني اسالمي انقالب نرم

شهدا وصيتنامه

شهدا وصيتنامه در نرم قدرت فرهنگي ابعاد و ها مؤلفه فراواني

باورهايبريدتأك

ايمان و ديني

محوري

A1-A3-A4-A12-B6-B8-

B11-B12-B16-B17-B19-B24-

C1-C6-C11-C12-C13-E1--

F1-F3-F5-F6-F16-G8-G11

-G18-G22-G34-G36-H15-J6

-J11-K2-K3-K5-K10-K33

-L29-M10-M12-P6-P2

توسعه بر تأكيد

كشور علمي

D9-F15-G37-G38-G39-G40-

J28-K24-K25-P24-P29-P30

-P31-Q2-55-R18-R19--T17

-V17-W9

حفظيدتأك بر

دار پرچم و يانقالب

جهان يانقالب

B7-E13-E14-F10-G24-G25

-G32-G33-I5-J13-J14-J15-

-J16-J26-K17-K18-K19-P3

-P4-P8-P23-P27-Q2-26-

Q2-27-Q2-54-R12-R14-R15--

R26-S7-S8-- T6U2-U10-V8-

V9

عزتيدتأك بر

الگوگيمدار يريو

عاشورا از

A8-A9-A11-B23-D5-E2-

E11-K20-L20-L37-N8-Q1-5 

-Q1-6 -Q1-15-Q1-17-Q2-42-

Q2-48-Q2-49-Q2-50-Q2-57-

Q2-60-R24-S9-S10-W6W8

-

و جهاد بر -A5-A6-A7-A10-A14-B3تأكيد
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شهدا وصيتنامه در نرم قدرت فرهنگي ابعاد و ها مؤلفه فراواني

رزمندگانمجاهدت

انقالبي

B4-B9-B10-B21-C3-C4-

D6-E16-F13-G3-G35-H7-

H8-H9-H12-I2-J2-J4-J5-

J7-J9-J12-J22-J23-J24-J25

-J27-K15-K21-K26-K27-K28

-K29-K30-K31-L1-L26-L33

-L34-L35-L36-L41-M17-

M21-N4-N5-N9-N16-O1-

O2-O4-O7-P26-Q1-2 -Q1-3 -

Q1-12-Q1-16-Q1-18-Q2-12-Q2-

-3-Q2-14-Q2-15-Q2-16-Q2-17-

Q2-18-Q2-32-Q2-33-Q2-34-Q2-

-51-Q2-58-Q2-59-S5-S6-S15

-S16-T11-T12-T13-U6-V11

-W5

مشـاهده فـوق جدول در كه بـركنيـد،مـيهمانطور تأكيـد فراوانـي

انقالبـي رزمندگان مجاهدت و جهاد و محوري ايمان و ديني باورهاي

بيشتر موارد ديگر درمياز اصـل دو اين اهميت گوياي خود كه باشد

است ايران اسالمي انقالب نرم قدرت .منابع

نرم-4-2 قدرت سياسي ابعاد

رهبري-4-2-1 و مداري واليت بر تأكيد

خميني امام كاريزماتيك فرهمنـد)ره(رهبري و بـاال معنـوي نفـوذ و

عنـوان به شهدا وصاياي در كه است عواملي مهمترين جمله از ايشان

اسـت شـده اشـاره بدان ايران اسالمي انقالب نرم قدرت ابعاد از يكي

خميني امام كه بـاور)ره(چرا و اسـالمي ارزشـهاي ارائـه بـا توانست

ارزشـهاي و اصـول احياي به نسبت را مردم تحريـكقلبي، اسـالمي

سازد آماده قيام براي را آنان و .كرده

جوانـان تربيـت را ايـران اسـالمي انقالب معجزه رهبري، معظم مقام

خداجوي و ايستادگيميالهي ها سختي و ناماليمات برابر در كه داند

نمودند اسالم و انقالب فداي را خويش جان و معتقدند.كردند ايشان

اخال علت به مجعزه خمينـياين امـام شخصـيت در كه بود )ره(صي

داشت واقـع«:فرمايندميايشان.وجود ايـران كشور در كه چيزى آن

همه در بالشك و كشـورشد ايـن تـاريخ ادوار آن-ى مـاتـا كـه جـا

ديدهخوانده و عمـومىسابقه-ايمايم فداكارى و ايستادگى ندارد، يى

يكپارچه درو كـه بـود خدا راه در مردم نـامردمىى و تجـاوز مقابـل

گرفت صورت حادثهنقطه.دشمنان اين اوج بىى و استثنايى نظير،ى

ما زمان انسانيت آسمان ستارگان از كه بود درخشانى حركت -همان

ما عزيز شهيدان همين زد-يعنى ايـن.سر كـه جوانانى بـااين طـور

اين بدون شوق، و كمترينشور جوانى شهوات و آرزوها به اعتنايىكه

جبهه به دادنـد،بكنند، جان الهى محبت و عشق با حقيقتًا و رفتند ها

هيچيكبه در بعد، به اسالم صدر از ما، زمان برجستگان اين بنده نظر

دوره ندارنـداز نظيـر كيفيـت و كميت لحاظ از مجموعـه...ها، ىايـن

شـدند،-جوان جانباز كه هايى آن چه شدند، شهيد كه هايى آن چه

از و مفقوداالثرنـد هنوز كه هايى آن چه شدند، اسير كه هايى آن چه

نيسـت مطلـع كسى ها آن زمـان-حال در انقـالب معجـزات جـزو

مى.ماست كسى ايـنچه را مطهـر و پـاك دلهـاى اين طـورتوانست

معجزه اين بكند؟ خدا به متوجه اسـالميكپارچه و انقالبـى اسـالم ى

اخالص از ناشى بود؛ بندهپرتپش آن خدا، مرد رهبرآن آن و صالح ى

مى حركت پيامبران رهبرى خط در كه بود حقيقى و راهواقعى كـرد؛

ــه حادث ــن اي او ــل عم و ــس َنَف ــدو آفري را ــيم عظ اي،(.»ى ــه خامن

30/11/1370(

جـذابيت، از برخـوردار كـه سياسـي رهبـري چنـين شهدا، اعتقاد به

جذ به توانسته بوده اعتبار و تحقـقمشروعيت براي افراد ترغيب و ب

بيانجامد اسالمي انقالب هاي به.خواسته ايران مسلمان مردم واقع در

خـود انقالبـي ايـدئولوژي عنـوان بـه را اسـالم خمينـي، امام رهبري

و آنـان سياسـي فرهنـگ بـه هرچيـز از بـيش آن دليل كه برگزيدند

باز آنان اعتقادات به مه.گرددميسپس اينكه به توجه منبعبا مترين

تشـيع مـذهب خـاص طـور بـه و ديني مباني ايران، سياسي فرهنگ

منبـع ايـن از نيز ايران مردم انقالبي و اسالمي حركت بنابراين است،

است شده .ناشي

كالم در رهبري از اطاعت و پذيري واليت بر تأكيد عنوان تحت آنچه

است شده درج شهدا نامه وصيت بهو حقيقت در و7، شبخـشـاخه

ازشودميتقسيم عبارتند اكـرم:كه پيـامبر از از)ص(تجليل تجليـل ،

بيت خمينـي)ع(اهل امـام از تجليل فقيه، وّلي و روحانيت از تجليل ،

واليـت،)ره( دشمنان با مبارزه لزوم رهبري، هدايتگر نقش بر تأكيد ،

رهبري با بيعت .لزوم
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صادق امام دانشگاه گرانقدر نامه)ع(شهداي وصيت درهايدر خـود

بيـان را راهگشـايي و تأكيـدي جمـالت و مطالب فوق موارد با رابطه

كدشناسايي همراه به جمالت اين فراواني ذيل جدول در كه اند كرده

است شده داده نشان :آنها

اسالميهايمؤلفه:7جدول انقالب داري پرچم و انقالب حفظ بر تأكيد

مؤلفه رهبريهايفراواني و مداري تأكيدبرواليت

اكرم پيامبر از تجليل

)ص(

6B2-B22-E9-E18-G28-H2-

J3-J18-L15-N

بيت اهل از 27J19-P5-P22-R)ع(تجليل

و روحانيت از تجليل

فقيه ولي

31B15-F2-F7-F8-F9-F11-

O5-P10-P28-Q1-11-Q2-22-

Q2-23-S4-T21-U8-G

خميني امام از تجليل

)ره(
2P9-Q2-Q-Q-20

هدايتگر نقش بر تأكيد

رهبري
G32-29L

دشمنان با مبارزه لزوم

واليت

11B13-F14-G19-G26-G27-

H10-K16-K32-L14-L16-

L22-L24-M

رهبري با بيعت لزوم
12L19-L21-Q1-4-R11-S18-

S19-V6-V7-V

ملي-4-2-2 اعتماد و وحدت بر تأكيد

عنـوان بـه ملـي اعتماد از گيري بهره با توانست ايران اسالمي انقالب

ملـ همبسـتگي و وحـدت تعميق به نرم، قدرت اجتماعي وسرمايه ي

كشـور مـذهبي و ملـي جـات دسـته و ها گروه و اقشار كليه تجميع

گمارد هاي.همت نامه وصيت در نيز اسالمي انقالب گرانقدر شهداي

اصـل اين بر آن حفظ لزوم و ملي اعتماد و وحدت بر تأكيد با خويش

تأكيـد ايـران اسـالمي انقـالب نرم قدرت ابعاد از ديگر يكي عنوان به

معتقدند و ملـيكرده اتحـاد و عمـومي مشـاركت از منـدي بهـره با

اســتقاللي،مـي فرهنـگ وتـوان طلبــي اصـالح سـازندگي، بسـيجي،

بخشيد گسترش جامعه در را .عدالتخواهي

برداشـت شهدا كالم از ومـيآنچه ملـي وفـاق كـه اسـت ايـن شـود

نـرم قـدرت مظـاهر از يكي عنوان به ايفـايمـياجتماعي بـه توانـد

همچ شـكلكاركردهايي و كنشـي هـم احساسـي، هـم همفكري، ون

مختلف هاي گروه ميان تعامل و همكاري به كه اجتماعي ذهن گيري

مـردم عمـومي مشاركت و ملي همبستگي كه چرا بينجامد اجتماعي

توانسـت اسـالمي انقـالب صحنه در نرم قدرت ابعاد از يكي عنوان به

ر براي جامعه افراد همه موثر شركت و آگاهانه اهـدافتقبل به سيدن

را هـا انديشه و ها گرايش باورها، اعتقادات، نظام كردن پياده و خاص

آگاهانه، همياري و همكاري و معاضدت و بخشد ازتجلي و داوطلبانه

را جمعـي بـالقوه امكانـات تمـامي از استفاده با را رغبت و ميل روي

دهد .گسترش

اي بر شهدا تأكيدات از اي نمونه بيان منظور مهم،به مسأله توانمين

نامـه وصيت در كه كرد اشاره باغاني ناصرالدين شهيد از اي جمله به

چنين كـالمازپيرويدروحدتچيست؟دروحدت«:نويسدمياش

امـامفرمـانازكـهبشـمارمرامتعدديمواردتوانممياما.استامام

ممـرد.گوينـدمـيوحـدتتحكـيمراايـنوقتآن.اندنكردهاطاعت

لـهمسأخـارجيعوامـلبـاجنگ.بشناسيدرااسالمدشمنمسلمان

.بدترنـدهمـهازكـههسـتندداخـلمنافقـانايناما.نيستسختي

شـادراامـامقلـبمنحرفـاناينازجداييبا.بدترندكفارازمنافقان

)Q2-30وQ2-29(.»كنيد

هشت در پشتيبانش هاي قدرت و عراق ناكامي اصلي عامل گمان بي

و يكپارچـه حضـور همـين ايـران، عليـه دنيـا تحميلـي جنـگ سال

اســت بــوده رزمنــدگان و ايــران مــردم مصــطفي.هماهنــگ شــهيد

و كـرده تأكيد موضوع اين بر كه است شهدايي ديگر از نيز اسماعيلي

آن بـر انقالب رهبران تأكيد و اسالمي جامعه در وحدت اثرگذار نقش

گوشزد وميرا يكويكدلبيشترهمباكنيديسع«:نويسدميكند

مسـؤوالنسايروامتامامكهراخودهميشگيوحدتوباشيدزبان

درواقعـيانسانكهزيرانماييدحفظكنند،ميتكيهزيادآنبرعزيز

وحسـاسوظيفـةكـهبدانيمرااينبايد...شودميآزمودهزماناين

)R13(.»ماستگردنبهخطيري

احياي-4-2-3 بر اسالمتأكيد جهان هويت

دين كه داد نشان ايران اسالمي برميانقالب تأثيرگذار عنصري تواند

بـر تكيـه بـا اسـالم جهان و گردد قلمداد جهاني گيري تصميم نظام

دهـي شكل براي الزم قدرتمندي و توان از بومي هنجارهاي و باورها

اسـت برخـوردار سياسي و اجتماعي ساختارهاي اسـالمي.به انقـالب

كه كرد اعطا مسلمان ملتهاي به را خودباوري اين بـامـيايران تـوان
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چـون هـايي آرمـĤن تعريـف بـاز و اسـالمي فرهنگ از دقيق شناخت

آگـاهي، تفكـر، الگـوي بـر تكيـه با و عدالت و عزت آزادي، استقالل،

بـا مجـددًا را اسـالمي خالفـت بـاب رسـاني، اطـالع و گيري تصميم

اسال و ديني كامًال گشودرويكري .مي

بـا مدرنيته مظاهر زدن گره به را اسالم جهان توانست اسالمي انقالب

مدرنيتـه مثبت نكات گزينش به را انسان و بخواند فرا ديني سنتهاي

را سومي راه و نمايد دعوت سنت و دين هاي مؤلفه با آن همخواني و

سياسـي، بسـط در غـرب تجربيـات بـه توجـه ضـمن كه كند عرضه

اج و توسعهفرهنگي بنيان را فرهنگي هاي مؤلفه و دين نقش تماعي،

دهد .قرار

سـاز سرونشـت و سـاز حماسـه دوران در جديد و سوم راه اين تجلي

و فرماندهان مديريت و برخورد نحوه كه چرا شد متجلي مقدس دفاع

و مـديريت و حكومـت بـراي ديـن توانـايي توانسـت جنگ مسئوالن

را جهاني تحوالت بر كندتأثيرگذاري و.اثبات مستضـعفان از حمايت

بـر تكيـه و حـق حكومت برقراري و گرايي حق جور، و ظلم با مبارزه

تقويــت تســليحات، نظــامي قــدرت جــاي بــه ديــن معنــوي قــدرت

و اسـتعدادها بـر تكيـه ملـي، نفـس بـه اعتماد احساس و خودباوري

زنـدگي ابعـاد همـه در اسـالمي مـديريت محلـي، و بومي ظرفيتهاي

و بـرايفردي اسـالم انگيزشي اهميت نماياندن نهايت در و اجتماعي

را مسـلمان ملتهـاي انقالبـي مبـارزات به بخشي ازمـيحركت تـوان

تقويـت زمينـه در مقـدس دفـاع نـرم قدرت از بخش اين ابعاد جمله

هـا آن بـر شـهدا كالم در كه دانست ايران اسالمي انقالب نرم قدرت

است شده .تأكيد

تأكي اين زمـاننمونه رسـيدن فـرا بـر كـه است بهداد شهيد جمله د

اشاره ايران در اسالمي انقالب وقوع از پس اسالمي وميبيداري كنـد

ودوسـتانايـم،بودههمكناردرمدتهاكهعزيزيبرادران«:گويدمي

كـهباشداشتهتوجهخواني،ميراسطوراينكهكسيهروآشنايان

راهدرفـداكاريوايثـاروقيـامزمان.استالهيبيداريزمانزمان،

مپوياانتظارزمانزمان،اسالم، )G23(.»استزندهوتحركو

جهاني سطح در اسالم گسترش رسالت با رابطه در زاده فضلي شهيد

نامـه وصـيت مخاطبـان بـه زمـين بر انبياء حاكميت مجدد احياي و

توصيه جـديميخويش را خـود جهاني رسالت اين كه .بگيرنـدكند

)L4وL6وL11وL12(

اينكه هـرمينهايت بـر تأكيـد فراوانـي ميزان كلي، نگاه يك در توان

در را شهدا نامه وصيت در نرم قدرت سياسي ابعاد و ها مؤلفه از كدام

نمود مالحظه ذيل :جدول

انقالبهايمؤلفه:8جدول داري پرچم و انقالب حفظ بر اسالميتأكيد

شهدا نامه وصيت در نرم قدرت سياسي ابعاد و ها مؤلفه فراواني

وبريدتأك مداري واليت

رهبري

B15-F2-F7-F8-F9-F11-

O5-P10-P28-Q1-11-Q2-22-

Q2-23-S4-T21-U8-G32-29L

-L19-L21-Q1-4-R11-S18-

S19-V6-V7-V12-P9-Q2-19

-Q2-20-J19-P5-P22-R27-

G31-B2-B22-E9-E18-G28

-H2-J3-J18-L15-N6-B13

-F14-G19-G26-G27-H10-

K16-K32-L14-L16-L22 -

L24-M11

اعتماد و وحدت بر تأكيد

ملي

M20-P33-Q2-28-Q2-29-Q2-

30-R13-R16-R17

هويت احياي بر تأكيد

اسالم جهان

G23-J10-L4-L6-L11-

L12-L13-L18-L23-O6

نرم-4-3 قدرت اقتصادي ابعاد

از امـامآنچه دانشـگاه شـهداي نامـه وصيت مضامين محتواي تحليل

ايـران)ع(صادق اسالمي انقالب نرم قدرت اقتصادي ابعاد با رابطه در

مختصر و محدود اگرچه است آمده دست اينميبه همه وليكن باشد

اصلي هدف دو دارنده بر در وميمفاهيم ثـروت افزايش يعني باشند،

ديگر و جامعه و مردم دررفاه اهداف اين دوي هر كه اشتغال ايجاد ي

هستند اجتماعي عدالت .راستاي

كلي عبارت يك در اساس اين بعـدميبر مهمتـرين كـه گفـت توان

ديـن توسعه شهدا، منظر از ايران اسالمي انقالب نرم قدرت اقتصادي

است اجتماعي عدالت رويكرد با .محور

توسـعه، ايـن در كـه اسـت ذكـر به الزم وهمچنين بنيـادين نقـش

وصيت جاي جاي در چنانكه دارند عهده بر ديني نهادهاي را محوري

را خـود منصـب و مقام كه حكومتي و دولتي مسئولين به شهدا نامه
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گوشزد هستند آن شهيدان خون و اسالمي انقالب كننـدمـيمرهون

و اسالمي جامعه مردم معيشت و زندگي سطح ارتقاي راستاي در كه

خان خصوص بـهبه انقـالب ايـن كـه بداننـد و كرده تالش شهدا واده

آنان و است رسيده ثمر به پابرهنگان و مستضعفان و محرومان بركت

هستند انقالب اصلي را.متولي مفهوم تأكيدمياين عنوان تحت توان

كرد بيان اسالمي اقتصاد توسعه .بر

گيرينتيجه

وصيت بررسي با تا بود اين دنبال به تحقيق دانشگاهاين شهداي نامه

صادق دغدغـه)ع(امام و فرهيختـه نخبه، دانشجو، جواناني عنوان به

پـرچم عنـوان به شهدا كه كند بيان را مطلب اين انقالب و نظام مند

سـر بـر را خـود جان كه كساني و ايران اسالمي انقالب نهضت داران

نامههايآرمان وصيت در اند، كرده فدا بههايانقالب ابعـادخود چه

را مواردي چه و كرده اشاره ايران اسالمي انقالب نرم قدرت از خاصي

اند داده قرار تأكيد .مورد

بخش دو در را تحقيق اين از حاصل نمودمينتايج بيان بخـش:توان

تبيين دوم بخش و ايران اسالمي انقالب نرم قدرت واقعي مفهوم اول

امام دانشگاه شهداي منظر از مفهوم ميـزان)ع(صـادقاين كشـف و

بخـش سـه در كـه نـرم قـدرت مقوالت و ابعاد تأثيرگذاري و اهميت

اند شده بندي دسته اقتصادي و سياسي .فرهنگي،

تحليـل با رابطه در اختصاصي صورت به تحقيق اين اينكه به توجه با

صـادق امـام دانشـگاه شـهداي نامه وصيت شـده)ع(محتواي انجـام

توج با بنابراين ازاست، مضـمون هـزار يـك از بـيش اسـتخراج بـه ه

نامه درج38وصيت محتـوا تحليـل جداول در كه دانشگاه اين شهيد

سياسي فرهنگي، بخش سه در مضامين اين بندي دسته و است شده

گرديد استخراج ذيل موارد نهايت در اقتصادي .و

ابعـاد ماننـد ديگـر مقـوالت به نسبت نرم قدرت فرهنگي ابعاد مقوله

بيـانگرسي خود و بوده برخوردار بااليي نسبتًا حجم از اقتصادي و اسي

مهمترين عنوان به شهدا منظر در فرهنگ مقوله كه است مطلب اين

است شده لحاظ بـه.مقوله مقوالت اين فراواني ميزان سنجش نمودار

است ذيل :شرح

�

��

��

��

��

��

��

فرهنگي ابعاد سياسي ابعاد اقتصادي ابعاد

��

��

�

شهداس:1نمودار كالم در نرم قدرت ابعاد فراواني نجش

شـهداي نامـه وصـيت محتـواي تحليـل خالل از كه اي مقوله اولين

صادق امام مؤلفه)ع(دانشگاه استخراج زمينه بـههايدر نـرم قدرت

فرهنگي بعد آمد، مؤلفـه.باشدميدست بعدشـامل اصـليهـايايـن

ازمي عبارتند كه :باشد

د.1 باورهاي بر محوريتأكيد ايمان و يني

انقالبي.2 رزمندگان مجاهدت و جهاد بر تأكيد

عاشورا.3 قيام از الگوگيري و مداري عزت بر تأكيد

كشور.4 علمي توسعه بر تأكيد

فرهنگي.5 انقالب داري پرچم و انقالب حفظ بر تأكيد

تمركـز نقاط شامل نيز ها مؤلفه اين از كدام هر كه است ذكر به الزم

هست هايي گيري جهت استو شده ذكر مقاله در كه .ند

اسـت ايران اسالمي انقالب نرم قدرت سياسي ابعاد مقوله دوم، مقوله

مؤلفه شامل نيز بعد اين :باشندميذيلهايكه

رهبري.1 و مداري واليت بر تأكيد

ملي.2 اعتماد و وحدت بر تأكيد

اسالم.3 جهان هويت احياي بر تأكيد

ش استخراج سياسي مقوالت با رابطه محتـوايدر تحليل جداول از ده

صادق امام دانشگاه شهداي نامه نسـبي)ع(وصيت فراواني ميزان نيز

شـده درج و اسـتخراج ذيـل شرح به نموداري در مقوالت از كدام هر

:است

مؤلفه:2نمودار فراواني كالهايسنجش در نرم قدرت شهداسياسي م



وصيت بر تأكيد با ايران اسالمي انقالب نرم شهداقدرت نامه

329

T
he

F
ir

st
N

at
io

na
lC

on
fe

re
nc

e
on

C
yb

er
D

ef
en

se

از يكـي عنوان به شهدا نامه وصيت محتواي تحليل كهدر ديگري بعد

بعـد اسـت، شـده لحـاظ ايـران اسـالمي انقـالب نـرم قدرت مقوالت

نرم قدرت خـودمياقتصادي به را اندكي بسيار حجم اگرچه كه باشد

خـالل از كـه توقعـاتي و انتظـارات و آن به اشاره لكن داده اختصاص

پي شهدا مطلبوصاياي اين بيانگر است، آمده دست به بعد اين رامون

اشـاره ضـمن در و نبوده توجه بي نيز مسأله اين به شهيدان كه است

مسـائل بـه ابعـاد، ايـن تقويت به توصيه و سياسي و فرهنگي ابعاد به

كـرده اشـاره نيـز جامعـه رفاه سطح بردن باال براي تالش و اقتصادي

ن.اند زيرشاخه داراي بعد نمـوداراين دليـل همـين بـه لذا و باشد مي

است نشده لحاظ نيز آن براي فراواني ميزان .سنجش

شـهداي نامـه وصـيت محتواي تحليل از آنچه اساس بر اينكه نهايت

صادق امام السالم(دانشگاه مؤلفه)عليه و ابعاد با رابطه قدرتهايدر

است، شده استخراج ايران اسالمي انقالب مـدلمينرم نهـاييتـوان

نمود ترسيم چنين را تحقيق :اين

مؤلفه:3نمودار و ابعاد نهايي درهايمدل ايران اسالمي انقالب نرم قدرت

شهدا كالم

مراجع

مجيد-1 قرآن
فصــلنامه-2 ايــران، اســالمي انقــالب نــرم قــدرت اصــغر، افتخــاري،

شماره بسيج، پاييز32مطالعات ،1385.
ه-3 لـوكس،آرنت، اسـتيون كتـاب در ارتبـاط، بر مبتني قدرت انا،

تهـران رجـايي، فرهنـگ ترجمه شيطاني، شر و انساني فر :قدرت
فرهنگي، تحقيقات و مطالعات .1370موسسه

انتشارات-4 تهران، ايران، اسالمي جمهوري نرم قدرت مهدي، بيكي،
صادق امام .1388،)ع(دانشگاه

على،-5 بن حسن بن محمد عاملى، إلـىحّر الشـيعة وسائل تفصيل
قـم الشريعة، مسائل البيـت:تحصيل آل ،)عليهالسـالم(مؤسسـه

1387.
علي،-6 سيد اي، واليت،خامنه .1389تهران،حديث
تهران-7 نور، صحيفه اهللا، روح و:خميني، تنظـيم موسسه انتشارات

سوم، چاپ خميني، امام آثار .1382نشر
پايان،-8 تا آغاز محمد، عـراقسير(دروديان، و ايـران جنگ در ،)ي

مركـز:تهران ايـران، اسـالمي انقـالب پاسـداران سـپاه انتشارات
جنگ، تحقيقات و .1379مطالعات

غالمعلي-9 تهرانرشيد، پاسداري، بصيرت نمايندگي:، سياسي اداره
سپا در فقيه .1387ه،ولي

البالغة،قم-10 نهج رضي، بي:سيد .تاانتشاراتدارالهجرة،
محمـ-11 پژوه، نـرم،گلشن قـدرت و اسـالمي جمهـوري رضـا، ود

اسالمي:تهران آزاد دانشگاه پژوهشي .1387،معاونت

تهـران-12 آثـار، خالصه مرتضي، چـاپ:مطهري صـدرا، انتشـارات
.1385ششم،

علـي-13 ترجمـه اطالعـات، عصر در قدرت و فرهنگ جوزف، ناي،
تهران تا:صباغي، .بي

فصـ-14 عسـگري، محمـود ترجمـه نـرم، قـدرت لنامهناي،جوزف،
شماره دوم، سال دفاعي، زمستان6راهبردي ،1383.

كاربردقدرتنرم،ترجمهسيدرضـــاميرطاهر،تهران-15 :نـــاي،جوزف،
.1382نشرقومس،

صادقنغمه-16 امام دانشگاه شهداي يادنامه سرخ، تهـران)ع(هاي ،:
صادق امام دانشگاه اول،)ع(انتشارات چاپ ،1381.

توسـعه-17 و ارتباطـات مسجد، محسن، فصـلنامهالويري، پايـدار،
صـادق امام دانشگاه انتشارات صادق، نامه شـماره)ع(علمي ،31،

.1386تابستان
ُال-18 انسـاني،.هولستي، و اجتمـاعي علـوم در محتـوا تحليـل آر،

تهـران اميـري، ساالرزاده نادر عالمـه:ترجمه دانشـگاه انتشـارات
.1373طباطبايي،
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