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مقدمه

در طول تاريخ ،ديدگاههاي گوناگوني درباره شهر عدل و مختصات آرمانشهر مناسب
براي حيات انساني مطرح شده است .در اين ميان ،ويژگيهاي شهر عدل در چشمانداز
عامه مردم مسلمان ،از شهر عدل نبوي تا علوي و از آن هنگام تا شهر عدل موعود،
مورد تأمل بسياري از صاحبنظران قرارگرفته و نيل به آن ،محرک بسياري از مجاهدان
و مبارزان جوامع اسالمي بوده است .در ايران ،به ويژه در اوايل انقالب ،يکي از
مهمترين انگيزههاي کارگزاران ،نيل به جامعهاي پاکيزه با مختصات مطلوب و مبرا از
آلودگيهاي زمانه بوده است؛ از اين رو ،بر اساس فرضيهاي ،چنين ادعا ميشود که
انگاره ذهني کارگزاران شهيد ،بيش از هر چيز ،به مختصات شهر عدل علوي معطوف
بوده است .بنابراين ،در پژوهش حاضر تالش شده است تا با مطالعه وصيتنامهها و
آثار بهجامانده از کارگزاران شهيد ،مراتب تعلق خاطر آنان به عدالت علوي ،بررسي و
مشخص شود که تا چه حد ،انگاره جامعه مطلوب در اذهان اين شهدا ،با مختصات
حکومت حقمدار علوي مشابهت داشته است .بر اساس اين ،سؤال اصلي پژوهش به
صورت ذيل تدوين ميشود:
مجموعه ويژگيهاي جامعه مطلوب در انديشههاي کارگزاران شهيد تا چه حد با
مختصات حکومت حقمدار علوي مشابهت داشته است؟
سؤاالت فرعي نيز اين گونه مطرح ميشوند:


ويژگيهاي جامعه مطلوب شهدا در عرصه سياسي چيست؟ آيا با حکومت

حقمدار مشابهت دارد؟


ويژگيهاي جامعه مطلوب شهدا در عرصه اقتصادي چيست؟ آيا با حکومت

حقمدار مشابهت دارد؟


ويژگيهاي جامعه مطلوب شهدا در عرصه فرهنگي چيست؟ آيا با حکومت

حقمدار مشابهت دارد؟
 .2مباني نظري پژوهش

مفهوم آرمانشهر يکي از سؤالبرانگيزترين مفاهيم علوم انساني است که ديدگاههاي
موافق و مخالف زيادي را برانگيخته و ادبيات علمي زيادي را به خود معطوف ساخته
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است .اين ادبيات به جنبههاي متنوعي از حيات انساني پرداخته و در طول تاريخ،
مصنوعات گفتاري ،نوشتاري و فيزيکي زيادي را به اندوخته علمي و فرهنگ بشري
افزوده است ( .)Hatch, 1997, Pp. 219 & 220مفهوم آرمانشهر بايد تصويري از جامعه
کامل را ارائه نمايد ،بنابراين ،آرمانشهر ،برنامهاي آرماني را براي بهسازي سياسي و
اجتماعي ارائه ميکند

(2004, p. 11

 )Sargent,و تصويري زيبا از آينده را به نمايش

ميگذارد ( )Bann, 2003که اين تصوير منجر به برانگيختن آحاد جامعه جهت ساختن
جامعهاي نو و عدالتگرا ميگردد ( .)Aguas, 2007, p. 131از طرفي ،آرمانشهر با ترسيم
وضعيت مطلوب ،نمونه و سرمشق ،فاصله وضع کنوني جامعه را با وضعيت آرماني
مشخص ميکند (اصيل ،9309 ،صص  )32-20و از اين طريق ،افراد ميتوانند ديدگاهي
واقعي از جامعه مطلوب به دست آورند و همه امور اجتماعي را با نمونه آرماني آن
بسنجند و دائماً در مسير رسيدن به اهداف خود حرکت کنند و از مسير اصلي منحرف
نشوند ( .)Vattimo, 2006به بيان ديگر ،آرمانشهر ميتواند به منزله طرح و ايدهاي تلقي
شود که جامعه قصد دارد بر اساس آن طراحي شود .هر چند اين طرح جديد ممکن
است بهترين وضعيت ممکن نباشد ،اما بهتر از وضعيت ناقص موجود و ماندن در آن
است ( .)Levitas, 1990, p. 45 & Walsh, 1962, p. 25البته ايده آرمانشهر فقط به معناي
فاصله گرفتن و فراتر رفتن از موقعيت فعلي نيست ،بلکه طراحي آرماني ،شيوهاي از
تفکر درباره تغييرات است؛ تغييراتي که منجر به حل مشکالت و شناخت موانع و رفع
آنها ميشود ( .)Mannheim, 1976, p. 173در واقع ،طراحي آرماني يکي از مؤثرترين و
قدرتمندترين شيوههاي مديريت تغيير است که باعث ميشود با نوآوري مستمر و
تغييرات بنيادي ،بحرانهاي کنوني جامعه رفع گردد؛ زيرا طراحي آرماني معموالً با کنار
گذاشتن شيوههاي فعلي تفکر و نظم در سيستم موجود آغاز ميشود

( Stites, 1989, p.

 .)51بنابراين ،رسالت اصلي آرمانشهر ،ارائه اصولي براي زندگي اجتماعي مطلوب
است ( .)Nagel, 1991, Pp. 6-21از اين رو ،آرمانشهرِ مطلوب بايد دستورالعملي را براي
نيل به آينده مطلوب ،پيش روي افراد جامعه قرار دهد و نيروي محرک خلق آن باشد
(.)Levitas, 2003
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انگاره آرمانشهرها ،در هر دوره از تاريخ ،متناسب با نگاه انسان به جهان و جايگاه
او در هستي ،در تغيير و نوسان بوده است؛ اما در اغلب آنها آرمانشهرپردازان به کرامت
و توسعه انساني متمايل بودهاند ( )Ferguson, 1977و موضوعي که گويا در همه دورهها،
مهمترين اصل آرمانشهرپردازي بوده ،کمال ،آرامش و سعادت انسان و نوعي دلبستگي
مستمر به اصالح نوع بشر است
تکامل و بقاء ميداند

(1982

 .)Sargent,شکلر نيز هدف از آرمانشهر را

(1998, Pp. 104 & 105

 .)Shklar,همچنين فارابي ،در کتاب

سياست مدينه ،هدف و غايت شهر آرماني را رسيدن به سعادت ميداند و بر آن است
که «سعادت ،خير مطلق است و خير ،آن چيزي است که به وجهي ،در رسيدن انسان به
خوشبختي ،سودمند واقع ميشود»؛ البته سعادت مورد نظر فارابي ،فقط سعادت اين
جهاني نيست ،بلکه سعادت در اين جهان و رستگاري در جهان ديگر است (پاپلي
يزدي و رجبي سناجردي ،9302 ،ص .)918
آرمانشهرها ممکن است به صورتها ،انواع و با مختصات گوناگوني صورتبندي

شوند .ارين مککنا 9در کتاب خود وظيفه آرمانشهر ،2به نوعشناسي مفهوم آرمانشهر

پرداخته است و سه نوع آرمانشهر معرفي ميکند؛ غايي ،3آنارشيست ،1و فراگردي.5
آرمانشهر غايي مبتني بر ديدگاهي عقاليي درباره جهان است که تمايل به خير مطلق
دارد و خواهان ايجاد وضعيتي کامل و بدون عيب و تغيير است .آرمانشهر آنارشيست،
وضعيت موجود و ماهيت اختيار و قدرت در شرايط فعلي را نميپذيرد و بر ضرورت
آزادسازي افراد از شرايط فعلي تأکيد ميکند .آنارشيستها مدعي آناند که انسانها در
محور جامعه قرار دارند و تنها منبع اختيار و قدرتاند پس نبايد چيزي شبيه حکومت
وجود داشته باشد .آرمانشهر فراگردي نيز بر آن است که رمزگشايي از آينده ،جدا از
خود ما نيست ،بلکه به طور تفکيکناپذيري به ما متصل است و مستلزم آن است که
درک شود چگونه مشارکت ما ميتواند در آينده اثر بگذارد (.)Aguas, 2007, Pp. 84-86
مالحظه ميشود که در بحث از آرمانشهر فراگردي ،بر اختيار و نقش آدمي تأکيد
ويژهاي شده است .آرمانشهرها را ميتوان به اقتصادي ،سياسي ،مذهبي و فني نيز
تقسيم کرد :آرمانشهر اقتصادي بر توزيع عادالنه منابع و حذف پول تأکيد ميکند.
آرمانشهر سياسي ،اجراي کامل قوانين و ايجاد جامعهاي کنترلشده و امن را مد نظر
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قرار ميدهد .آرمانشهر مذهبي بر نقش مذهب به منزله راهي براي رسيدن به آرمانشهر
واقعي تأکيد ميکند .آرمانشهر علمي و فناورانه نيز به پيشرفت علمي به مثابه راهي

براي رسيدن به وضع دلخواه بشر مينگرد .6گاهي نيز آرمانشهرها را بر حسب رويکرد
پردازشگر آن ميتوان به آرمانشهرهاي خيالي و آرمانشهرهاي معطوف به تغيير
واقعيت تقسيم کرد .آرمانشهرهاي معطوف به تغيير واقعيت بر اساس تمايالت
پردازشگرانشان ،با هدف تغيير در وضعيت جاري جهان طراحي و پيشنهاد شده است؛
مانند آرمانشهر کمونيست .آرمانشهرهاي خيالي نيز معموالً به منظور تأمين منافع
اشراف ،طراحي شده و در آنها به طبقه ضعيف جامعه ارجي نهاده نميشود و از آنان در
برابر طبقه مرفه سلب اراده ميگردد (عليدادي ،9300 ،صص  1و .)98
 .2-2طراحي آرمانشهرهاي منطقي

افزايش بلوغ و آگاهي و نيز خواست و اراده افراد جامعه ،از جمله مهمترين عوامل مؤثر
بر طراحي آرماني است که تحقق آن ،مستلزم آموزش ،تعليم ،و تربيت صحيح و مناسب
افراد جامعه است ( .)Tyack & Cuban, 2005, p. 65 & Wright, 2010, p. 1هنگامي که
افراد جامعه به گونهاي مستقيم يا غيرمستقيم در طراحي آرماني مشارکت ميکنند
مقاومت در برابر برنامهها کاهش مييابد و امکان پيادهسازي موفق به مراتب بيشتر
خواهد شد؛ ضمن اينکه يکي از الزامات اساسي طراحي آرماني ،قابليت بهبود آن در
طي زمان است؛ جامعهاي که طراحي ميشود بايد بتواند ياد بگيرد و خود را با شرايط
متغير دروني و بيروني تطبيق دهد (ايکاف و ديگران ،9306 ،ص  .)53عالوه بر اين،
اگر نخبگان سياسي ،آمادگي و ظرفيت مناسب را نداشته باشند ،فراگرد تغيير و اصالح،
با موانع و مشکالت عديدهاي روبهرو خواهد شد .نخبگان هر جامعه ميتوانند با از بين
بردن ذهنيتهاي قبلي مردم و تبيين تصوير مطلوب جامعه آينده براي آنها ،در جهت
هدايت گرايشها و رفتارهاي عامه گام بردارند .نهادهاي اجتماعي نيز بايد با تدوين
اهداف مناسب در پرتو نظريه وضع و ساخت اجتماعي واقعيت نسبت به تغيير وضع
موجود همت گمارند (.)Berger & Luckmann, 1966, Pp. 51-61 & Weick, 1995, p. 35
فرض اين مقاله بر آن است که تصوير ارائهشده در اين پژوهش ،بازتاب تجلي
عيني جامعه مطلوبي است که شهدا بر اساس آنچه قبالً در سيره نبوي (ص) و حکومت
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علوي (ع) تحقق يافته است ،معرفي کردهاند .از اين رو ،شباهتهاي مورد نظر خود را
رصد ميکند .قابل تأمل است که در جامعه علوي ،بسياري از عوامل فوق ايجاد شده
بود ،ولي با کاهش برخي از اين عوامل ،جامعه نتوانست در موقعيت مطلوب پيشين
خود باقي بماند.
 .1روش پژوهش

روش پژوهش ،کيفي و جهتگيري آن ،بنيادي-کاربردي است .راهبرد پژوهش بر مبناي
تحليل محتوا است و به منظور بررسي اعتبار تحقيق از اعتبار صوري استفاده شده است.
منظور از اعتبار صوري ،ميزان توافق متخصصان يک امر درباره يک شاخص يا معيار
است؛ به عبارتي ،اعتبار صوري را ميتوان ناشي از ميزان توافق چند متخصص دانست
(ساروخاني ،9300 ،ص  .)200براي بررسي اعتبار صوري ،بعد از جمعآوري اطالعات
مربوط به شهدا و تحليل و بررسي آنها با روش تحليل محتواي کيفي ،از ميان اين
عبارات ،گزارههايي که اعتبار فرازماني و فرامکاني داشتند استخراج شد و به منظور
سنجش اعتبار و ميزان صحت و استحکام ادراک محقق ،به محک نظر خبرگان گذاشته
شد .بدين منظور  38پرسشنامه در ميان خبرگان توزيع گرديد که  22عدد از آنها
جمعآوري و استفاده شد .سعي پژوهشگران بر آن بود تا براي اين کار (بررسي نظر
خبرگان) از آشنايان به سيره شهدا ،نظير فرماندهان جنگ و استاداني از مديريت و
اقتصاد که آشنا به مسائل فرهنگي نيز بودند استفاده کنند .بعد از قضاوت نهايي خبرگان
و تأييد آنها درباره گزارهها ،مشخصههاي آرمانشهر از ديدگاه کارگزاران شهيد ،تدوين
گرديد که به طور کلي  %00از خبرگان با گزارههاي استخراجشده« ،کامالً موافق» و %93
نيز «موافق» بودند.
جامعه آماري پژوهش ،آثار کارگزاران شهيد جمهوري اسالمي ايران در سه قوه
مجريه ،قضاييه و مقننه بود که در قواي مجريه و قضاييه ،از سطوح باال تا سطح
معاونان ،و در قوه مقننه نيز از رئيس مجلس تا نمايندگان مجلس امتداد مييابد .البته
گفتني است که پژوهشگران صرفاً به اطالعات مربوط به ديدگاههاي بيست و دو تن از
کارگزاران شهيد دسترس داشتهاند؛ از اين رو ،چون اطالعات همه شهدا در دسترس
نبود همه  22تن شهيد ،مطالعه و بررسي شدند .در ميان اين افراد ،رئيس قوه قضاييه،
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دادستان کل انقالب ،رئيسجمهور ،هشت وزير ،پنج معاون (شامل دو معاون
رئيسجمهور و سه معاون وزير) ،و شش نماينده مجلس بودهاند؛ که اسامي آنها در

يادداشتها ذکر شده است.0
 .2-1گردآوري دادهها

جهت گردآوري دادهها از شواهد مستند ،شامل وصيتنامهها ،دستنوشتهها ،کتب،

مقاالت ،متن مصاحبهها و سخنرانيهاي 0اين شهدا استفاده شده است.
 .1-1روش تجزيه و تحلیل اطالعات

به منظور تجزيه و تحليل اطالعات از روش تحليل محتوا استفاده شده است .تحليل
محتوا ،نوعي تکنيک پژوهش است که براي توصيف عيني و منظم محتواي پيام ،با
هدف نهايي تفسير دادهها به کار ميرود و بر شناخت و برجسته ساختن محورها يا
خطوط اصلي متن يا متون مکتوب ،و يا مجموعهاي از سخنرانيها ،وصيتنامهها،
يادداشتهاي خصوصي و نظاير آن داللت دارد از جمله کاربردهاي روش تحليل
محتوا ،شناخت عقايد جمع کثيري از انسانها است (ساروخاني ،9300 ،صص  208و
 209و  ،9302ص  .)219در اين پژوهش ،روش تحليل محتوا در سه مرحله به کار رفته
است؛ مرحله پيش از تحليل (گردآوري و سازماندهي دادهها)؛ مرحله بررسي پيام؛ و
مرحله پردازش اطالعات.
در مرحله پيش از تحليل ،کليه آثار شهدا در مرکز پژوهشهاي بنياد شهيد جمع
شد .در مرحله بررسي پيام ،کليه آثار شهدا ،مطالعه و واژگان راهنماي تحليل انتخاب
شد و در  28مقوله ،به شرح ذيل طبقهبندي گرديد:
 -9مسئوليتپذيري سياسي و شايستهساالري؛  -2پيشرفت نظامي و تأمين امنيت
سياسي؛  -3مشارکت عامه مردم؛  -1تبعيت از رهبر؛  -5اتحاد و همبستگي حکومت و
ملت؛  -6کارآمدي مديران؛  -0کارآمدي نظام اداري؛  -0انعطافپذيري و يادگيرندگي؛
 -1فراهم کردن زمينه فعاليتهاي اقتصادي مفيد و سازنده؛  -98تأمين رفاه نسبي؛ -99
استقالل اقتصادي؛  -92مصرف صحيح؛  -93مسئوليتپذيري اجتماعي؛  -91تأمين
امنيت اجتماعي؛  -95ضرورت انسانسازي و آموزش مردم؛  -96نفي تبعيض؛ -90
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وجود ارزشهاي متعالي؛  -90احياي احکام اسالم و تعهد به اسالم در اداره کشور؛
 -91رشد و تکامل؛  -28نقدپذيري و انتقاد سازنده.

1

سپس بر اساس واژگان مذکور 188 ،عبارت از متون استخراج شد که عالوه بر
اينکه مبتني بر مفاهيم راهنما بودند ،قابليت به تصوير درآوردن جامعه آرماني شهدا را
نيز داشتند.
در مرحله پردازش اطالعات ،جمالت و عبارات (واحدهاي تحليل) مستخرج از
آثار کليه شهدا ،در مقوالت مورد نظر طبقهبندي شد .سپس ،ديدگاههاي شهدا در هر
مقوله ،تحليل شد و نهايتاً ،گزارههاي منعکسکننده ديدگاههاي شهدا درباره هر مقوله
استخراج شد .در مرحله بعد ،اين گزارهها در قالب پرسشنامه در اختيار متخصصان
قرار گرفت تا اعتبار صوري آنها بررسي شود .بعد از دريافت نظر متخصصان و
جمعبندي آراي آنها ،مختصات جامعه آرماني کارگزاران شهيد در سه عرصه سياسي،
اقتصادي و فرهنگي

98

تدوين شد؛ سپس پژوهشگران در صدد برآمدند تا مراتب

مشابهت گزارههاي مستخرج از آثار کارگزاران شهيد را با گزارههاي معرف حکومت
حقمدار علوي بررسي کنند تا مشخص شود مختصات آرمانشهر از منظر کارگزاران
شهيد به چه ميزان با مقتضيات حکومت حقمدار علوي منطبق بوده است .بدين منظور
به مختصات جامعه حقمدار در پژوهشهاي پيشين (پورعزت )9300 ،استناد شد.
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تعيين عنوان تحقيق و ارائه پرسش آغازي به منزله راهنماي عمل

مطالعه مباني نظري مفهوم آرمانشهر

مطالعه آثار شهدا و تعيين واژگان راهنماي پژوهش

استخراج عبارتهاي شهدا ،مرتبط با واژگان راهنما و طبقهبندي موضوعي اين
عبارتها

استخراج گزارههاي مفهومي فرازماني و فرامکاني ،به منزله ارائه تصوير مورد نظر
شهدا از جامعه آرماني

نظرخواهي از متخصصان درباره صحت و استحکام گزارههاي مذکور و سپس اعمال
اصالحات الزم بر روي آنها با توجه به آراء شهدا

بررسي مراتب شباهت تصوير جامعه مطلوب از ديدگاه شهداي سهقوه ،با حکومت
حقمدار علوي

نتيجهگيري
نمودار  .2سیر منطقي جريان پژوهش
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 .9يافتههاي پژوهش

به منظور همسو و هماهنگ ساختن آحاد جامعه در تالش براي نيل به آينده مطلوب،
بايد تصاويري بصيرتبخش و انگيزهآفرين را در برابر ديدگان آنان قرار داد که هم به
تحققپذير بودن آن اعتقاد داشته باشند ،هم به عدالتمحور بودن آن؛ از اين رو ،ميتوان
رفتار حکومت علوي را به مثابه ميزان و «نمونه اعالي» رفتار سيستمهاي اجتماعي
متعهد به استقرار عدل در نظر گرفت و عملکرد آن را به مثابه ميزان و شاخص ارزيابي
صحت عملکرد حکومتهاي مدعي عدالت در سير تاريخ معرفي کرد؛ لذا در اين
پژوهش ،سؤال ذيل مد نظر قرار گرفت:
شاخصهاي آرمانشهر از ديدگاه کارگزاران شهيد ،تا چه حد با اهداف حکومت
حقمدار علوي ،مشابهت دارد؟
 .2-9خالصه ديدگاههاي کارگزاران شهید در عرصه سیاست

کارگزاران شهيد در عرصه سياست بر اصولي تأکيد ميکردند که گزيده آنها در ادامه
آمده است.
 .1-1-3ديدگاه شهدا درباره مسئوليتپذيري سياسي و شايستهساالري
در آثار شهدا بر ايجاد جامعهاي که در آن ،منصبهاي سياسي و اداري ،نوعي غنيمت و
موقعيت ممتاز تلقي نشود و مسئوالن صرفاً در صورت داشتن توانايي ،مسئوليتها را
واگذار کنند يا بپذيرند و بعد از پذيرفتن مسئوليت ،ملزم به خدمت به کليه اقشار
جامعه ،به ويژه قشر مستضعف و محروم باشند ،تأکيد ميشود.
 .2-2-2-9نمونه سخنان شهدا

« آنچه ما در اسالم برايمان اصالت دارد روحانيت نيست بلکه عالمِ عاملِ
متعهدِ مسئول است .يکي از ويژگيهاي عالم متعهد مسئول اين است که
رياستطلب نيست .وقتي مي خواهد رياست را بپذيرد مثل يک بار سنگين
شاق ميپذيرد نه مثل معشوقي که سالها به آن عشق ميورزيده و حاال به
وصال آن رسيده است .خوب دقت کنيد! عالم متعهد و مسئول ،اگر تکليف
شد ،نه از پذيرش مسئوليت رياست سرباز ميزند و مقدسبازي و
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مقدسمآبي درميآورد و نه به دنبال رياست ميدود و دوز و کلک ميچيند»
(حسيني بهشتي9300 ،الف).
«در زمينه انتصابات ،پس از بررسيهاي الزم اگر در ارگانهايي،
انتصابات ناشايسته صورت گرفته باشد ،آن را اصالح ميکنيم و معتقديم که
انتصابات بايد با ضوابط صحيح و منطبق با انقالب اسالمي ايران صورت
بگيرد» (تندگويان9306 ،الف).
«قانون ،هر قدر خوب و پسنديده باشد چنانچه در دست مجريان
غيرمتعهد و بيگانه با اسالم قرار بگيرد هيچ گونه بازدهي و خيري نخواهد
داشت .در صورتي ميتوان اصالحات و بازسازيها را انجام داد که مجريان
صالح و درستکار در رأس کارها باشند» (نامجو.)9306 ،
و همچنين ر .ک .قندي9306 ،ب؛ باهنر9301 ،؛ باهنر9308،؛ رجايي9306 ،م؛
رجايي9306 ،ط؛ کالنتري9306 ،الف؛ عباسپور9306 ،ج و 9306د؛ فياضبخش،
9306ب.
 .1-2-2-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«درستکاري پدرت ،مرا در انتصاب تو بفريفت و پنداشتم که تو از
روش او پيروي ميکني و به راه او ميروي .ولي آن سان که به من خبر
رسيده ،تو فرمانبرداري از نفس خود را فرونميهلي و براي آخرتت،
اندوختهاي نمينهي و با ويران ساختن آخرتت ميخواهي دنيايت را آباد
سازي و به بهاي بريدن از دينت به عشيره خود ميپيوندي .اگر آنچه مرا خبر
دادهاند ،درست باشد ،پس اشتر قبيلهات و بند کفشت از تو بهتر توانند بود.
کساني همانند تو هيچ مرزي را استوار نتوانند داشت و اليق آن نيستند که بر
رتبه و مقامشان افزوده شود يا در امانتي شريکشان سازند يا از خيانتشان در
امان توان بود .اين نامه من که به تو رسيد ،فوراً به نزد من در حرکت آي»
(نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،09صص .)003-009
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و همچنين ر.ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،53صص  020 ،091و
019؛ و نامههاي  ،10 ،53 ،69صص 081 ،019-031 ،063-069؛ و نهجالبالغه امام
علي (ع) ،9303 ،نامه  ،53ص .195
 .1-2-9ديدگاه شهدا درباره پیشرفت نظامي و تأمین امنیت سیاسي

در بسياري از آثار شهدا ،بر ضرورت تقويت توان نظامي به منظور تأمين امنيت جامعه و
دفع تجاوز متجاوزان تأکيد ميشود.
 .2-1-2-9نمونه سخنان شهدا

خطاب به نيروهاي مسلح« :با نظم ،تالش ،انضباط ،انسجام و
يکپارچگي خود براي اين ملت شهيدپرور ،آنچنان ارتشي بسازيد که ديگر،
دشمن ،جرئت حمله به خودش ندهد .با قدرتي که ميآفرينيد آنچنان
پوشش دفاعي و آنچنان بافت دفاعياي به وجود بياوريد که ديگر هر خائن
زورگو ،فکر حمله به سرش نزند و به اين مملکت تجاوز نکند ،زيرا که يک
ارتش ضعيف ،بزرگترين و مهمترين عامل و انگيزه و مشوق متجاوز براي
تجاوز است ،يک ارتش ضعيف ،دعوتکننده متجاوز به تجاوز است»
(فکوري.)9306 ،
«دولت تصميم دارد همچنان مراکز توليد اسلحه در داخل را تقويت
کند» (رجايي9306 ،ل).
و همچنين ر .ک .منتظري ،بيتا ،ح؛ چمران9306 ،الف؛ و نامجو،
.9306
 .1-1-2-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«لشکرها به اذن خدا ،دژهاي استوار رعيتاند و زينت واليان .دين خدا
به آنها عزت يابد و راهها ،امن گردد و مردمان ،پايدار نميگردند مگر به
وسيله آنان» (نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،53ص )020؛
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبههاي ،31 ،909 ،20 ،908
صص .11 ،185 ،03-09 ،183
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 .9-2-9ديدگاه شهدا درباره ضرورت مشارکت عامه

در بسياري از آثار شهدا ،بر ضرورت حضور و مشارکت مردم در عرصههاي گوناگون
اجتماعي ،به منظور پيشرفت و توسعه سياسي و دوام حکومت ،تأکيد شده است.
 .2-9-2-9نمونه سخنان شهدا

«مردم بايد در صحنه باشند و اجازه ندهند که انقالب به دست نااهالن
بيفتد» (عباسپور9306 ،ب).
«ما معتقديم که تکيهگاه اصلي دولت ،شما مردم هستيد» (کالنتري،
9306الف).
«قدرت اجرايي فقيه ،مردم هستند» (ديالمه9300 ،ج).
و همچنين ر .ک .باهنر9306 ،ج؛ رجايي9306 ،و؛ حسيني بهشتي9300 ،الف؛
تندگويان9306 ،الف و فياضبخش9306 ،الف.
 .1-9-2-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«ستون دين ،انبوهي مسلمانان ،و سازوبرگ در برابر دشمنان ،عامه مردم
هستند ،پس بايد گرايش تو به آنان و ميل تو به سوي ايشان باشد»
(نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،53ص .)023
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،53ص 019؛ و خطبه ،36
ص .989
 .4-2-9ديدگاه شهدا درباره تبعیت از رهبر

در بسياري از آثار شهدا با در نظر گرفتن ضرورت هدايت جامعه در مسير نيل به کمال
و سعادت ،و عبور از بحرانها ،بر اطاعت از رهبر واجد شرايط ،تأکيد ميشود.
 .2-4-2-9نمونه سخنان شهدا

«در برابر واليت امر و امامت ،وظيفه مردم ،اطاعت است و اطاعت و
فرمانبرداري ،الزم است» (باهنر9306 ،ب).
«رهبري در ايران صرفاً بايد در دست واليت فقيه باشد (رجايي،
9306هـ).
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«اميدوارم که ملت ما ،قدر رهبر عظيم انقالبي خود را بداند ،و تحت
رهبري او ،همه توطئههاي دشمنان اسالم و ايران را نابود کند» (چمران،
9306هـ).
«ما هيچ اين دادستاني و اين ميز برايمان بت نيست ،هر روزي امام،
صالح نديد ،امر فرمود ،ما کنار ميرويم» (قدوسي9306 ،هـ).
و همچنين ر .ک .رجايي9306 ،الف؛ ديالمه9300 ،ج؛ منتظري ،بيتا ،ط؛ کالنتري،
9306ب؛ عضدي 9350 ،و حمزهنژاد ارشاد ،بيتا.
 .1-4-2-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«خداوند به شما مردم شهر از جانب خاندان پيامبرتان ،پاداش نيکو
دهد ،همان پاداش که به فرمانبران و سپاسگويان نعمتش ميدهد .شما
شنيديد و اطاعت کرديد ،فراخوانده شديد و پاسخ داديد» (نهجالبالغه امام
علي (ع) ،9301 ،نامه  ،2ص .)685
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبههاي ،955 ،35 ،31 ،25
 ،16 ،221 ،909صص 295-293 ،559 ،135 ،350-355 ،988-11 ،10 ،00-00؛ نامه
 ،93ص 629؛ و حکمت  ،211ص .193
 .5-2-9ديدگاه شهدا درباره ضرورت اتحاد و همبستگي حکومت و ملت

در بسياري از آثار شهدا بر اتحاد حکومت و ملت در جهت سازندگي ،رفع مشکالت و
اعتالي کشور تأکيد شده است.
 .2-5-2-9نمونه سخنان شهدا

«ما معتقديم دولت و ملت نبايد به هيچ وجه فاصلهاي بينشان باشد»
(کالنتري9306 ،ب).
«در مورد نفت و بنزين بايد نهايت صرفهجويي رعايت گردد ،و بر ملت
است که در اين راه ،فداکاري کند همان طور که تا کنون نيز اين فداکاري
انجام گرفته است» (تندگويان9306 ،ب).
و همچنين ر .ک .قندي9306 ،ب و ج؛ رجايي9306 ،الف و تندگويان،
9306الف.
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 .1-5-2-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«در ميان شما ايستاده ،بانگ برداشته ،ياري ميطلبم ،ندايتان ميدهم،
مگر به فرياد رسيد؛ دريغا که هيچ سخني از من نميشنويد و هيچ فرماني را
به کار نمي بنديد؛ سرانجام ،پايان ناگوار کارها پديدار خواهد شد ،نپندارم که
به پايمردي شما از کس انتقامي توان گرفت يا به مقصودي توان رسيد»
(نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبه  ،31ص .)985
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبه  ،5ص 53؛ خطبههاي
 ،901 ،939 ،16 ،31 ،31صص .120-125 ،383 ،295-293 ،10 ،985
 .6-2-9ديدگاه شهدا درباره کارآمدي مديران

در بسياري از آثار شهدا بر ضرورت وجود مديراني قاطع ،جدي ،مصمم ،منظم،
پرتالش ،تحولگرا ،شجاع ،حافظ بيتالمال ،داراي تفکر انسانمدار ،حقگرا ،آيندهنگر،
با بصيرت و اهل نظارت مستمر ،تأکيد شده است.
 .2-6-2-9نمونه سخنان شهدا

«براي به نتيجه رسيدن يک کار ،پشتکار ،تالش ،پيگيري و هدف الزم
است» (قدوسي9306 ،ج).
«انقالب ما با خواهش و تمنا ،تداوم نمييابد ،موضعِ قوي الزم است تا
به دگرگونيهاي بنيادي جامعه بپردازيم» (رجايي9306 ،د).
«چون ميخواهيم جامعه را اصالح کنيم با مِنّ و مِنّ نميشود ،با
سازشکاري و محافظهکاري و ترس و دست به هم ماليدن و اين حرفها
نميشود .بايد خيلي قوي و مقتدر و سريع تصميم گرفت ،عمل کرد و با
کمال جرئت رفت جلو» (باهنر.)9308،
و همچنين ر .ک .حسيني بهشتي9300 ،الف و ب؛ حسيني بهشتي9308 ،؛ فکوري،
9306؛ چمران9309 ،الف؛ کالنتري9306 ،الف؛ قندي9306 ،الف؛ عباسپور9306 ،ج؛
تندگويان9306 ،الف؛ فياضبخش9306 ،الف؛ عضدي9306 ،؛ ديالمه9300 ،هـ و
منتظري ،بيتا ،ح.
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 .1-6-2-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«من ،مالک بن الحارث األشتر را بر شما و همه سپاهياني که در فرمان
شماست امير کردم .به سخنش گوش دهيد و فرمانش بريد .او را زره و سپر
خود قرار دهيد .زيرا مالک کسي است که نه در کار ،سستي ميکند و نه خطا
و نه آنجا که بايد درنگ کند ،شتاب ميورزد و نه آنجا که بايد شتاب ورزد،
درنگ ميکند» (نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،93ص .)629
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامههاي ،19 ،53 ،28 ،5 ،20
 ،51 ،16صص  035 ،621 ،681 ،613-619و 051 ،080 ،615 ،030؛ و خطبههاي ،1
 ،963 ،925صص .305 ،219 ،59
 .7-2-9ديدگاه شهدا درباره کارآمدي سیستم اداري

در بسياري از آثار شهدا بر اهميت ايجاد جامعهاي برخوردار از نظام اداري کارآمد و
تابع نياز جامعه ،با هدف اجراي قاطع قانون و تحقق اهداف حکومت ،تأکيد شده است.
 .2-7-2-9نمونه سخنان شهدا

«در بسياري از موارد ،مديران ،پذيراي وضع موجود و پرسنل موجود و
چه بسا ،روند کار ي موجود هستند و تنها اگر در مواردي تالش بشود ،در
اين جهت است که چرخهاي زنگزده نظام موجود را با تالشي کمبازده،
گردش سريعتر دهند .افراد مازاد و کمکار و بيکار را همچون بخشي از
ادوات دستگاه اداري تحمل ميکنند و گاهي الزم هم ميدانند .براي خود
نقشي و رسالتي غير از گذران روزمره و هرچه معموليتر و در نتيجه
کمسروصداتر و کمخطرتر امور نميبينند .بايد يک تحول و دگرگوني بنيادي
صورت گيرد» (عباسپور9306 ،د).
و همچنين ر .ک .رجايي9306 ،الف؛ عباسپور9306 ،ج؛ قندي9306 ،ب و
عضدي.9306 ،
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 .1-7-2-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

« آنچه در مدينه است نيازي به مهلت ندارد و آنچه در خارج از مدينه
است چندان مهلت بايد که فرمان تو به آنها رسد» (نهجالبالغه امام علي (ع)،
 ،9301خطبه  ،963ص .)305
 .8-2-9ديدگاه شهدا درباره انعطافپذيري و يادگیرندگي

در آثار شهدا ،در موارد زيادي بر ضرورت درک مقتضيات و تحوالت زمان و حساس
بودن نسبت به تغييرات ،و واکنش مناسب و اصالح خطمشيها و روشها تأکيد شده
است.
 .2-8-2-9نمونه سخنان شهدا

«ما براي تحقق اهداف جمهوري اسالمي ،برنامههاي کوتاهمدت و
بلندمدت داشتيم که با توجه به جنگ تحميلي ،پارهاي از برنامهها اولويت
خود را به برنامههاي ديگر سپرد» (تندگويان9306 ،الف).
«ميزان ماليات در رابطه با نيازمنديها ،قابل انعطاف است .شرايط
اقتصادي و سياسي و برنامههايي که در نظر حکومت اسالمي الزماالجرا
ميباشد در ميزان ماليات نقش بسزايي دارد» (منتظري ،بيتا ،ز).
و همچنين ر .ک .حسيني بهشتي9300 ،الف؛ قندي9306 ،ج؛ و ديالمه9300 ،د.
 .1-8-2-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«آن کس که حوادث عبرت آموز روزگار را به چشم ببيند و از آن پند
پذيرد ،پرهيزگاريش او را از آلوده شدن به کارهاي شبههناک باز ميدارد»
(نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبه  ،96ص .)69
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبههاي ،963 ،1 ،12 ،280
صص  285 ،111-115و 305 ،59 ،280؛ و نامههاي  ،51 ،53صص  035و .051 ،011
به طور خالصه ميتوان گفت که جامعه آرماني شهدا در عرصه سياسي ،جامعهاي
است با حکومتي مقتدر ،پاسخگو و شايستهساالر که به طور مستمر و در مسيري
يادگيرنده ،خطمشيها و عملکردهاي خود را متناسب با مقتضيات زمان اصالح ميکند
و بهبود ميبخشد .اين جامعه از مديراني کارآمد برخوردار است که به حضور مستمر و
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مشارکت کليه مردم در اداره جامعه ،اعتقاد راسخ دارند و آن را عامل دوام و بقاء و
پايداري حکومت خود ميدانند .در اين جامعه ،حکومت و ملت به منظور حرکت
سريعتر در مسير دستيابي به اهداف و ارزشهاي واالي انساني و اجتماعي ،با هم متحد
و هماهنگ هستند و در اين راه ،براي خروج از انواع بحرانها از رهبري واجد شرايط،
اطاعت ميکنند (نمودار .)2
 .1-9خالصه ديدگاههاي کارگزاران شهید در عرصه اقتصاد

وضعيت اقتصاد هر جامعه ،آفاقيترين ارزيابيها را درباره ميزان رعايت عدالت در آن
به نمايش ميگذارد .از اين رو ،بيعدالتي در عرصه اقتصاد ،با سرعت و شدت بيشتري
نمايان ميگردد (پورعزت ،9300 ،ص )16؛ به همين دليل ،کارگزاران شهيد بر ضرورت
پيشرفت همراه با عدالت ،تأکيد ميکردند .در ادامه به گزيدهاي از اصول اقتصادي مد
نظر شهدا ،اشاره شده است.
 .2-1-9ديدگاه شهدا درباره ضرورت فعالیتهاي اقتصادي مفید و سازنده

در آثار شهدا بر ضرورت تنظيم سياستهاي اقتصادي ،به گونهاي که زمينه رانتها،
تبعيضها و فرصتطلبيها را از بين ببرد و همه افراد جامعه را ،فعاالنه و با انگيزه در
امر سرمايهگذاري و برنامههاي توليدي مشارکت دهد ،تأکيد شده است.
 .2-2-1-9نمونه سخنان شهدا

«اگر هدف ما تأمين رفاه اقتصادي مناسب باشد ،بايستي آن گونه
سياست اقتصادياي حاکم باشد که افراد جامعه همگي فعاالنه و مشتاقانه در
برنامههاي توليدي و توزيعي شرکت جويند» (منتظري ،بيتا ،هـ).
«بهره صحيح از فرصتها ،حقي است براي همه افراد جامعه و
جلوگيري از اين فرصت ،ظلم است» (قدوسي9306 ،ب).
و همچنين ر .ک .رجايي9306 ،ج؛ و قندي9306 ،الف.
 .1-2-1-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«پس ،از احتکار ،منع کن که رسول اهلل (ص) از آن منع کرده است ،و
بايد که خريد و فروش به آساني صورت گيرد و بر موازين عدل ،به گونهاي
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که در بها ،نه فروشنده زيان بيند و نه بر خريدار ،اجحاف شود» (نهجالبالغه
امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،53ص .)031
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،59ص .095
 .1-1-9ديدگاه شهدا درباره ضرورت تأمین رفاه نسبي

در آثار شهدا بر اهميت تأمين رفاه کليه افراد جامعه ،از طريق توزيع عادالنه منابع و
امکانات موجود در اختيار حکومت ،تأکيد شده است.
 .2-1-1-9نمونه سخنان شهدا

«انساني که در شئون جامعه ،حق نظارت دارد و بايستي زندگي خود را
در جهت تکامل معنوي و الهي خويش و همنوعانش به کار بندد و هدف
خلقت او هم در همين خالصه ميگردد ،آري اين انسان نميتواند محکوم
شرايط اقتصادي باشد و نيازمنديهاي مادي او را از پاي درآورد .تأمين و
تضمين زندگي همه افراد از جمله اهداف حکومت اسالمي است» (منتظري،
بيتا ،هـ).
«از پيروزي انقالب تا کنون ،روشنايي  9688روستاي کشور را تأمين
کردهايم و بر اساس برنامهريزيهايي که شده است تا پايان سال جاري ،برق
 2888روستاي ديگر تأمين خواهد شد که رويهمرفته طي سال جاري اين
رقم به  3688روستا خواهد رسيد» (عباسپور9306 ،ج).
و همچنين ر .ک .رجايي9306 ،ن و ي؛ باهنر9308 ،؛ قندي9306 ،ب و ج؛
کالنتري9306 ،الف؛ و منتظري ،بيتا ،د.
 .1-1-1-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«شايسته است که والي اگر مالي به دستش افتاد يا به نعمتي ،مخصوص
گرديد ،نسبت به افراد رعيتش ،دگرگون نشود؛ بلکه نعمتي که خدا به او
ارزاني مي دارد ،سبب فزوني نزديکي او به بندگان و توجه و مهربانياش به
برادرانش گردد» (نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،58ص .)093
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامههاي  ،10 ،53صص -031
 019و .081 ،030-035
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 .9-1-9ديدگاه شهدا درباره استقالل اقتصادي

در آثار شهدا در موارد زياد بر ضرورت تحقق جامعهاي مستقل و خودکفا که در آن
افراد با تکيه بر توانمنديها و منابع موجود ،نيازهاي اساسي کشور را در تمامي ابعاد
برطرف نمايند تا حدي که براي تأمين آن نيازها ،تحت سلطه جوامع ديگر درنيايند،
تأکيد شده است.
 .2-9-1-9نمونه سخنان شهدا

«بهترين راه براي مقابله با محاصره اقتصادي آمريکا رسيدن به
خودکفايي است» (رجايي9306 ،م).
«اسالمي کردن مدرسه ،يعني به گونهاي که چنان بچهها را ما مستعد و
فعال و ماهر بار بياوريم که ديگر ،قطعات يدکيشان را از بيگانه نگيرند،
ديگر ،دستشان به سوي بيگانه حتي براي سوزن خياطي و براي کوچکترين
ابزار زندگي دراز نباشد» (باهنر.)9308 ،
«تحريم اقتصادي در اصل يکي از موهبتهايي بود که به ما عرضه شد
و ما در سايه اين موهبت توانستيم به امکانات ،قدرت ،تواناييها و ابتکارات
خودمان متکي باشيم و اين را باور داشته باشيم و باور بکنيم که بايد به خود
متکي باشيم نه به غير» (فکوري.)9306 ،
و همچنين ر .ک .حسيني بهشتي 9300الف؛ رجايي9306 ،ج؛ باهنر9306 ،الف؛
کالنتري9306 ،ب؛ و منتظري ،بيتا ،ط.
 .1-9-1-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«بايد تالش تو در آبادي زمين بيشتر از جمعآوري خراج باشد ،زيرا
خراج حاصل نشود مگر به آباداني زمين و هر که خراج طلبد و زمين را آباد
نسازد ،شهرها و مردم را هالک کرده و کارش استقامت نيابد مگر اندکي»
(نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،53ص .)035
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 .4-1-9ديدگاه شهدا درباره مصرف صحیح

در بسياري از آثار شهدا بر اهميت تحقق جامعهاي که در آن ،صرفهجويي و استفاده
صحيح از منابع و امکانات (در همه زمينهها) ،از ويژگيهاي مهم همه آحاد و اقشار
اجتماعي محسوب شود ،تأکيد شده است.
 .2-4-1-9نمونه سخنان شهدا

«تبديل مرکزِ ستاديِ جمعيت بهزيستي کودکان و نوجوانان به دانشکده
توانبخشي و در نتيجه صرفهجويي ماهانه  258هزار تومان مالاالجاره از
جمله اقدامات مثبت سازمان بهزيستي است» (فياضبخش9306 ،الف).
« در مورد منابع آب بايد مراقب باشيم که از هر قطره آبي که يافت
ميشود ،به درستي استفاده کنيم .همچنين بايد با تغيير در قيمتها از اسراف
در مصرف انرژي جلوگيري کنيم ،بدون اينکه به طبقه مستضعف لطمهاي
وارد شود» (عباسپور9306 ،ب).
«يک تکه ناني که داريد دور مياندازيد ،حتي يک تکه نان ميتواند
روزي آن انساني باشد که در بنگالدش يا اتيوپي از گرسنگي در حال مرگ
است و همين نان ميتواند زندگياش را نجات دهد .اگر شما يک تکه از
اينها را دور بريزيد نزد خدا مسئوليد و بايد جواب بدهيد» (کالنتري،
9306الف).
«من از انسانهاى خودخواه و مصرفى ،متنفرم ،خودخواه نباشيد
ديگرخواه باشيد .در کسب مال ،کوشا باشيد اما مال را به مصرف خود و
ديگران برسانيد» (عضدي.)9306 ،
و همچنين ر .ک .تندگويان9306 ،ب و منتظري ،بيتا ،هـ.
 .1-4-1-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«از زيادهروي بپرهيز و ميانهروي ،پيشه کن .امروز به فکر فردايت باش.
از مال به قدر نيازت نگهدار و آنچه افزون آيد ،پيشاپيش براي روزي که
بدان نيازمند گردي روانه دار» (نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،29ص
.)639
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و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،3ص 685؛ و حکمت
 ،160 ،301 ،363 ،229 ،228 ،51 ،32صص .9835 ،110 ،103 ،183 ،183 ،029 ،099
همانطور که مالحظه ميشود در عرصه اقتصاد ،مسئوالن موظفاند به منظور
تحقق جامعه آرماني مد نظر شهدا ،شرايط الزم را براي فعاليتهاي اقتصادي سالم،
سازنده و مولد فراهم نمايند و با بهکارگيري توانمنديهاي موجود در افراد و همچنين،
منابع و امکانات در اختيار حکومت ،در جهت رسيدن به خودکفايي و رفع نيازهاي
اساسي جامعه ،نهايت تالش را بنمايند .همچنين ،حکومت موظف است تا رفاه را در
حد نياز براي همه افراد جامعه فراهم نمايد تا فقر مستمر ،فرصتهاي برابر را از بين
نبرد و استعدادهاي افراد را ضايع نکند؛ و هر کس متناسب با استعداد و شايستگي خود
رشد کند .گفتني است که مردم اين جامعه ،صرفهجويي و استفاده صحيح را به مثابه
اصلي اساسي در زندگي ،مد نظر قرار ميدهند و آن را رعايت ميکنند (نمودار .)2
 .9-9خالصه ديدگاههاي کارگزاران شهید در عرصه اجتماعي-فرهنگي

عرصه اجتماعي-فرهنگي ،يکي از مهمترين عرصههاي جامعه محسوب ميشود و
معموالً اصالح آن به اصالح ساير ارکان جامعه ميانجامد .در ادامه به گزيدهاي از اصول
مطرحشده در اين زمينه اشاره مينماييم.
 .2-9-9ديدگاه شهدا درباره مسئولیتپذيري اجتماعي

در بسياري از آثار شهدا بر اهميت تحقق جامعهاي برخوردار از افراد مسئوليتپذير
نسبت به يکديگر (به ويژه بر اساس اصل امر به معروف و نهي از منکر) تأکيد شده
است.
 .2-2-9-9نمونه سخنان شهدا

«هر يک از ما به حکم وظيفه شرعى مىبايست امر به معروف و نهى از
منکر کنيم و پليس غيررسمى يکديگر باشيم» (عضدي.)9306 ،
«امر به معروف و نهي از منکر ،راه و روش انبياست .روش نيکان و
شايستگان و صلح است .واجبي بس بزرگ است که واجبات ديگر به برکت
آن ،انجامشدني است .امنيت راهها ،رو به راه بودن و حالل بودن کسب و
کارها در پرتو آن به دست ميآيد؛ ستمها و تجاوزها در پرتو آن برطرف
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ميشود؛ حقوق ازدسترفته در پرتو آن به صاحبانشان بازميگردد؛ آبادي و
عمران زمين در پرتو آن به دست ميآيد؛ انتقام از دشمنان در پرتو آن گرفته
مي شود؛ کار اجتماع ،امر اجتماع و زمامداري اجتماع در پرتو آن سرراست
ميشود» (حسيني بهشتي.)9301 ،
«هر زن و مرد مؤمن از هر دسته اجتماع و هر قشر و طبقهاي که باشند،
زن و مرد نسبت به يکديگر سرپرستاند و بايستي امر به معروف و نهي از
منکر کنند» (منتظري ،بيتا ،الف).
و همچنين ر .ک .سليمي جهرمي9306 ،الف؛ دهقان ،بيتا؛ فياضبخش،
9306الف؛ عباسپور9306 ،ب؛ چمران9306 ،د؛ رجايي9306 ،و؛ و حمزهنژاد
ارشاد ،بيتا.
 .1-2-9-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«خود ،مرتکب کارهاي ناپسند مشويد و ديگران را از ارتکاب آن
بازداريد .زيرا شما مأمور شدهايد که نخست خود از منکر بپرهيزيد و سپس،
ديگران را از ارتکاب آن نهي کنيد» (نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبه
 ،981ص .)233
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبههاي ،955 ،280 ،231
صص 350 ،110 ،500؛ و حکمتهاي  ،366 ،365ص .105 ،105
 .1-9-9ديدگاه شهدا درباره تأمین امنیت اجتماعي

در بسياري از آثار شهدا ،درباره بر جلوگيري از ايجاد و توسعه انحرافات اخالقي ،با
تدوين و اجراي مستمر برنامههاي آموزشي و فرهنگي ،تأکيد شده است.
 .2-1-9-9نمونه سخنان شهدا

«تصميم به تأسيس ستادي براي مبارزه و پيشگيري از فحشا گرفتهايم.
اين ستاد در سازمان بهزيستي کشور تشکيل شده است و ما با وزارتخانهها،
ادارات ،مؤسسات و نهادهايي که در اين زمينهها تجاربي دارند همکاري
مينماييم» (فياضبخش9306 ،الف).
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« بايد عفت اخالقي جامعه مسلمان و امنيت اجتماعياش هر دو تأمين
باشد .در اين زمينه ،اتفاقاً ،نقش حکومت خيلي قوي است ،بايد طوري باشد
که واقعاً يک زن اگر نيمهشب از خيابان خلوت و تنها عبور ميکند امنيت
داشته باشد» (حسيني بهشتي9300 ،ب).
و همچنين ر .ک .قدوسي9306 ،الف و هـ ،قندي9306 ،د؛ ديالمه9300 ،الف؛ و
عضدي.9306 ،
 .1-1-9-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«بدانيد که خدا مرا به جنگ با سرکشان و پيمانشکنان و کساني که در
زمين فساد ميکنند ،فرمان داده است» (نهجالبالغه امام علي (ع)،9301 ،
خطبه  ،231ص .)500
 .9-9-9ديدگاه شهدا درباره ضرورت انسانسازي و آموزش مردم

در ميان آثار شهدا در موارد زيادي بر ضرورت انسانسازي و وجود نظام آموزشي
مناسب و پويا ،به منظور پرورش استعدادها و ساختن انسانهاي آگاه ،متعهد ،مسئول و
بصير تأکيد شده است.
 .2-9-9-9نمونه سخنان شهدا

«سعي کنيد آدم بسازيد و آدم تربيت کنيد که تشکيالت به فرد متکي
نباشد؛ در تشکيالت به جاي فرد ،سيستم بايد کار کند ،سعي کنيد نيروهايي
را که احتياج داريد بسازيد و سيستمي بسازيد که اگر يک نفر نبود ،ديگري
به جاي او بتواند خدمت کند» (فياضبخش9306 ،ج).
«دانشگاهها و نظام دانشگاهي بايد انسان بسازد ،انسان آگاه ،بصير،
متعهد و متقي (باهنر9306 ،الف).
و همچنين ر .ک .حسيني بهشتي9300 ،ب؛ رجايي9306 ،ک؛ عباسپور9306 ،الف؛
حمزهنژاد ارشاد ،بيتا؛ عضدي9350 ،؛ و منتظري ،بيتا ،ط.
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 .1-9-9-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«اي مردم ،مرا بر شما حقي است و شما را بر من ،حقي است .حقي که
شما بر گردن من داريد ،اندرز دادن و نيکخواهي شماست  ...و تعليم دادن
شماست تا جاهل نمانيد و ادب آموختن به شماست تا بياموزيد» (نهجالبالغه
امام علي (ع) ،9301 ،خطبه  ،31ص .)11
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبههاي ،00 ،958 ،925 ،51
 ،959صص .313-319 ،900 ،331-330 ،219 ،923
 .4-9-9ديدگاه شهدا درباره نفي تبعیض

در ميان آثار شهدا ،بر ضرورت تحقق جامعهاي که همه افراد آن در برابر قانون ،يکسان
باشند و تفاوت در سطوح قدرت و مکنت ،طبقه اجتماعي ،نژاد و نظاير آن به هيچ وجه
نتواند دستمايه برتريجويي عدهاي بر عده ديگر باشد و حقوقِ برابر افراد جامعه را
خدشهدار سازد ،تأکيد شده است.
 .2-4-9-9نمونه سخنان شهدا

«پروردگارا کمکم کن تا ناحقي را حق و حقي را ناحق نکنم» (سليمي
جهرمي9306 ،الف).
«گزارش ميرسد ،براي انجام بعضي کارهاي شخصي يا گروهي،
سفارشاتي از برخي مسئولين يا مقامات به افراد مختلف به عمل ميآيد،
مجدداً يادآور ميشوم انجام کليه کارها براي عموم کارمندان و مراجعين بايد
يکسان باشد ،در غير اين صورت متخلفين شديداً مسئول خواهند بود»
(کالنتري9306 ،الف).
و همچنين ر .ک .حسيني بهشتي9300 ،الف؛ قدوسي9306 ،ب؛ قندي9306 ،الف؛
عباسپور9306 ،ب و منتظري ،بيتا ،ج.
 .1-4-9-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«پس همت خود را از پرداختن به نيازهايشان دريغ مدار و به تکبر بر
آنان چهره دژم منماي و کارهاي کساني را که به تو دست نتوانند يافت،

خود ،تفقد و بازجست نماي .اينان مردمي هستند که در نظر ديگران بي-
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مقدارند و مورد تحقير رجال حکومت؛ کساني از امينان خود را که خداي
ترس و فروتن باشند ،براي نگريستن در کارهايشان برگمار تا نيازهايشان را
به تو گزارش کنند .با مردم چنان باش که در روز حساب که خدا را ديدار

مي کني ،عذرت پذيرفته آيد که گروه ناتوانان و بينوايان به عدالت تو نيازمند-
تر از ديگراناند و چنان باش که براي يکيک آنان در پيشگاه خداوندي ،در
اداي حق ايشان ،عذري تواني داشت» (نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه
 ،53ص .)019
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،نامه  ،53ص  029و  023و
015؛ و خطبه  ،280ص .111
 .5-9-9ديدگاه شهدا درباره ارزشهاي متعالي و شهادتطلبي

در آثار شهدا بر ضرورت تقويت روند رشد آحاد جامعه و ارزشهاي متعالي آن تأکيد
شده است تا جامعهاي ايجاد شود که احياگر ارزشهاي متعالي در جهت توسعه اخالق
حقگرايي ،استضعاف ستيزي و پرهيز از استکبار ،و نيز داراي آمادگي براي ايثار،
فداکاري ،مبارزه و شهادتطلبي در راه تحقق حکم قرآن و آرمانهاي انساني اسالم
باشد.
 .2-5-9-9نمونه سخنان شهدا

«اي خداي بزرگ با اتکا به ايمان به تو و با توکل و رضاي کامل به
فرمانت و به خاطر رسالت بزرگي که بر دوش ما گذاشتهاي ،من گستاخانه و
عاشقانه با شمشير شهادت ،سينه ظلم و کفر را ميدرم ،و با اتکا به ايمان به
تو در مقابل همه عالم ميايستم و با اراده آهنين ،جبر زمان را به خاک
ميسايم» (چمران9306 ،ج).
«در هر لحظه ،خدا را فراموش نکنيد و به ياد خدا باشيد ،خانه اصلي در
جهان ديگر است» (صادقي ،بيتا).
«از خداي بزرگ مسئلت مينمايم که مرا با آمرزش و درجه شهادت از
دنيا ببرد» (دهقان ،بيتا).
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«شهادت ،فيض عظيمي است که نصيب هر کسي نميشود» (قندي،
9306هـ).
«مرگ با افتخار به از زندگي ننگين» (سليمي جهرمي9306 ،ب).
« فعاليت در جمهوري اسالمي بايد بر مبناي رضاي خداوند باشد .پست
و مقام ،مهم نيست» (کالنتري9306 ،الف).
و همچنين ر .ک .چمران9306 ،ب؛ فکوري9306 ،؛ منتظري ،بيتا ،ب؛ رجايي،
9306ز؛ باهنر9301 ،؛ قدوسي9306 ،الف؛ و حسيني بهشتي9300 ،الف.
 .1-5-9-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«همانا گراميترين مرگها کشته شدن در راه خداست .سوگند به آن
کس که جان پسر ابوطالب در دست اوست ،هزار ضربت شمشير بر من
آسانتر از مرگ در بستر استراحت ،در مخالفت با خداست» (نهجالبالغه امام
علي (ع) ،9301 ،خطبه  ،923ص .)965
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبه  ،18ص 981؛ خطبه
 ،950ص  253و خطبه  ،950ص .281
 .6-9-9ديدگاه شهدا درباره احیاء احکام اسالم و تعهد به آنها در اداره کشور

در ميان آثار شهدا در موارد زيادي مشاهده شده که بر ضرورت توسعه جامعهاي
برپادارنده احکام و قوانين اسالمي و متعهد به پياده کردن اصول اعتقادي آن ،بر اساس
قانون اساسي تأکيد شده است .جامعهاي که در آن اصول اخالقي و اجتماعي اسالم
مافوق همه چيز در نظر گرفته ميشود.
 .2-6-9-9نمونه سخنان شهدا

«طبق حکم الهي و قانون متقن و محکم و مستحکم اسالمي ،رفتار
بنمايند» (قاسمي ،بيتا).
«درجه محبت و درجه دوست داشتن خدا به وسيله ميزان اطاعت از امر
الهي تعيين ميشود» (ديالمه9300 ،و).
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«ميخواهم رسالت بزرگ اسالمي ،تحقق بپذيرد ،و اين تحقق
بزرگترين پاداشي است که مرا خوشحال ميکند ،راستي که چه پاداشي
بزرگتر از پيروزي رسالت محمدي (ص)» (چمران9309 ،الف).
« اسالم را بايد مافوق همه چيز بدانيم و به اسالم عشق بورزيم .هرچه
داريم از اسالم داريم و هرچه که نيز در آينده خواهيم داشت» (فکوري،
.)9306
«معيار و محور اصلي انقالب ما ،اسالم است» (منتظري ،بيتا ،ط).
«پشتوانه جمهوري اسالمي و قانون اساسي ،اسالم است» (باهنر،
9306ب).
«ما براي اسالم و حکومت عدل اسالمي انقالب کرديم» (رجايي،
9306ب).
و همچنين ر .ک .قدوسي9306 ،هـ؛ حمزهنژاد ارشاد ،بيتا؛ تفويض زواره ،بيتا؛ و
دهقان ،بيتا.
 .1-6-9-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«و اين اسالم ،دين خداست ،که آن را براي خود برگزيد و به نظر
عنايت خويش در آن نگريست و پرورش داد .بهترين آفريدگان خود را براي
تبليغ آن اختيار کرد و ستون هاي آن را بر بنياد دوستي خود برپاي داشت ...
پايههايش را محکم ساخت تا ارکان گمراهي فرو ريزد .تشنهکامان را از
آبگيرهاي آن سيراب نمود و آبگيرها را براي بردارندگان آب پر ساخت ...
اسالم را ستونهايي است که خدا ،پايههايشان را بر بنيان حقيقت استوار
ساخته .چشمههايي است با جوشش فراوان و چراغهايي است با پرتوي
تابان و نشانههايي است که مسافرانش بدان راه جويند و عالمتهايي است
براي گمگشتگان در راهها و آبشخوري است که هر که بدان درآيد ،سيراب
شود .خداوند ،نهايت خشنودي و بلندترين نقطه ستونهاي اديان خود را در
آن قرار داد؛ و عاليترين درجه اطاعت از خود را در پيروي آن نهاد .دين
اسالم در نزد خدا ديني است با ارکاني استوار و بنياني رفيع و برهاني روشن
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و چراغي تابان و قدرتي پيروزمند و نشانههايي بلند ،که کس را ياراي خالف
آن نيست .پس بزرگش داريد و پيروياش کنيد و حقش را ادا نماييد و در
موضع عز خود جايش دهيد» (نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبه ،901
صص .)163-169
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبههاي ،968 ،939 ،985
صص 305 ،383 ،235؛ و حکمت  ،363ص .103
 .7-9-9ديدگاه شهدا درباره رشد و تکامل

در بسياري از آثار شهدا بر ضرورت حرکت مستمر در مسير پيشرفت و تکامل ،به
منظور تحقق آرمانهاي انساني اسالم تأکيد شده است.
 .2-7-9-9نمونه سخنان شهدا

«در عرفان شيعي ،حد نهايت ارتقاء بشري ،رسيدن به درجه لقاءاهلل
است» (ديالمه9300 ،و).
« نظام جديد سياسي و اقتصادي و فرهنگي ايران بايد نظامي باشد که
محيط اجتماعي آينده را براي تکامل و رشد و حرکت انسان به سوي الي اهلل
آماده سازد؛ آن هم با تدبير و همت و تالش خود اين انسان» (حسيني
بهشتي9300 ،الف).
و همچنين ر .ک .باهنر9301 ،؛ فکوري9306 ،؛ ديالمه9300 ،ب و منتظري ،بيتا،
و.
 .1-7-9-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«دنيا براي رسيدن به آخرت آفريده شد ،نه براي رسيدن به خود» (نهج-

البالغه امام علي (ع) ،9303 ،حکمت  ،163ص .)521
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9303 ،خطبه  ،993ص 953؛ خطبه
 ،20ص  53و خطبه  ،63ص .01
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 .8-9-9ديدگاه شهدا درباره نقدپذيري و انتقاد سازنده

در بسياري از آثار شهدا درباره ضرورت رفع نقايص و اصالح عملکرد ،بر اساس
انتقادهاي منصفانه و صريح عامه مردم از مسئوالن جامعه تأکيد شده است.
 .2-8-9-9نمونه سخنان شهدا

«هيچ گاه در صدد اين نيستم که بخواهم هر اشکالي را از دادستاني و
دادگاههاي انقالب رفع کنم و بگويم دادگاههاي انقالب و دادستاني هيچ
گونه انتقادي ندارند ،هرگز اين طور نيست ،بديهي است که انتقادهاي
سازنده الزم است چرا که تا انتقاد نباشد ،هيچ مجتمع و هيچ بنيادي،
نقايصش برطرف نميشود» (قدوسي9306 ،د).
«البته انتقاد هم بايد کرد ،اما انتقاد سازنده ،نه انتقاد تخريبکنندهاي که
هرج و مرج را بيش تر کند و جامعه را ،و وحدت را از بين ببرد و بعد هم
چهره انقالبي به خودش بگيرد» (باهنر.)9308 ،
و همچنين ر .ک .رجايي9306 ،ح.
 .1-8-9-9عبارت برگزيده از نهجالبالغه

«شما ياران حق و برادران ديني هستيد  ...پس مرا به نيکخواهي و
اندرزهاي خود ياري دهيد .اندرزهايي عاري از هر نابهکاري و در امان از هر
ريب و ريا» (نهجالبالغه امام علي (ع) ،9301 ،خطبه  ،990ص .)205
و همچنين ر .ک .نهجالبالغه امام علي (ع) ،9303 ،خطبه  ،280ص 111؛ نامه ،53
ص 033؛ و حکمتهاي  ،961 ،59 ،952صص . 001 ،091 ،005
همانطور که مالحظه ميشود ،مسئوالن موظفاند به منظور تحقق چشمانداز
فرهنگي مد نظر شهدا ،با آموزش افراد و افزايش آگاهي و بصيرت آنها ،زمينه الزم را
براي تحقق جامعه مطلوب و آرماني فراهم نمايند .جامعهاي که بقاي آن در گرو
استمرار و تقويت فرهنگ حقطلبي و ظلمستيزي در ميان مردم است؛ جامعهاي فاقد
طبقات ممتاز و برگزيده که در آن همه مردم از احترام و حرمت مساوي برخوردارند و
در برابر قانون يکساناند .در اين جامعه ،کليه افراد موظفاند که منابع ملي را به گونهاي
مصرف نمايند که حقوق همه افراد رعايت شود و به منافع نسلهاي بعدي نيز آسيب
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نرسد .جامعه آرماني بر تحقق امنيت اجتماعي و پيشگيري از توسعه و ترويج انحرافات
اخالقي تأکيد مينمايد؛ در اين جامعه ،حکومت موظف است تا مسير تکامل همه افراد
جامعه را هموار نمايد .شايان توجه است که يکي از سرمايههاي اصلي چنين جامعهاي،
نقدپذيري مسئوالن آن در برابر انتقادهاي صريح و سازندهاي است که منجر به اصالح و
بهبود عملکردها ميشود (نمودار .)2
عوامل سياسي
 پاسخگويي شايستهساالري پيشرفت نظامي و تأمين امنيت سياسي مشارکت عامه مردم تبعيت از رهبر اتحاد و همبستگي حکومت و ملت کارآمدي مديران کارآمدي نظام اداري -انعطافپذيري و يادگيرندگي

عوامل اقتصادي

آرمانشهر
شهدا

 ايجاد زمينه بـراي فعاليـتهـاي اقتصـادي مفيـد وسازنده
 تأمين رفاه نسبي استقالل اقتصادي مصرف صحيحعوامل فرهنگي
 مسئوليتپذيري اجتماعي تأمين امنيت اجتماعي ضرورت انسانسازي و آموزش افراد نفي تبعيض وجود ارزشهاي متعالي احياي احکام اسالم و تعهد به اسالم در اداره کشور تکاملگرايي -نقدپذيري و انتقاد سازنده

نمودار  .1عمدهترين مختصات آرمانشهر شهدا
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بر اساس يافتههاي پژوهش ،ميتوان پي برد که تصوير آينده مطلوب در انديشه
کارگزاران شهيد ،معرف نمونهاي اعلي و طرحي تحققپذير براي جامعه بشري است ،نه
آرمانشهري ذهني و دستنيافتني؛ آنان در مسير حرکت از وضع موجود به سوي آينده
مطلوب ،راه و مقصد روشني را مبتني بر آموزههاي اسالم داشتند و براي نيل به جامعه
کمال مطلوب ،حرکتي تحولآفرين را در امتداد جامعه مطلوب علوي آغاز کرده بودند.
 .4نتیجه تحقیق

جوهر سخنان هر فرد ،بر طرحها و انديشههايي که در ذهن دارد ،داللت ميکند؛ از اين
رو ،براي دستيابي به مختصات «اهداف و طرحهاي مطلوبِ نقشبسته در ساختار
انديشه هر شخص» ،ميتوان به سخنان و نوشتههاي او مراجعه کرد (پورعزت،9300 ،
ص  .)38در اين پژوهش ،با تحليل محتواي آثار کارگزاران شهيد انقالب اسالمي در
قواي سهگانه ،سعي شد تا درباره ساختار و محتواي انديشه آنان درباره مختصات جامعه
آرماني ،کاوش شود .سپس مشابهت اين مختصات با جامعه مطلوب از ديدگاه امام علي
(ع) بررسي شد .اصل اساسي براي محکزني هر چيز ،وجود شاخصي از همان جنس
به مثابه نمونه برتر يا اعلي است؛ به طوري که بتوان مختصات آن را به مثابه شاخص
وضع مطلوب ،مبناي مطالعه نمونههاي موجود قرار داد؛ لذا در اين پژوهش ،از
نهجالبالغه به مثابه مبنايي براي ارزيابي ديدگاههاي کارگزاران شهيد درباره ويژگيهاي
مطلوب جامعه آينده ،استفاده شد.
بعد از طي مراحل مذکور ،با توجه به نتايج ،مالحظه شد که جامعهاي که
کارگزاران شهيد در صدد دستيابي به آن بودند ،تا حد زيادي شبيه جامعهاي در امتداد
خواست و تالش نبي مکرم اسالم (ص) و ائمه هدي (ع) بوده است؛ جامعهاي با
مختصات حقمدار که ميتوان شاخصهاي آن را به منزله چشمانداز و نقشه راه ،براي
کل حکومت و زيرمجموعههاي گوناگون آن مد نظر قرار داد.
در مجموع در اين پژوهش تالش شد تا با بهرهگيري از آثار شهدا و متن
نهجالبالغه ،شاخصهايي در سه عرصه سياسي ،اقتصادي و فرهنگي مد نظر قرار گيرد
تا حکمرانان آينده ،با بهرهگيري از اين شاخصها بتوانند با انتخاب راه صحيح ،سريع و
صريح ،در جهت تحقق اهداف و آرمانهاي اصيل جامعه حرکت کنند .از اين رو ،اين
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آثار را ميتوان به مثابه منبعي براي هدايت انسانهاي طالب حقيقت و حرکت به سوي
کمال مطلوب ،در نظر گرفت و به منزله اسنادي ارزشمند و غني و سرشار از معارف و
حقايق ،در رهيابي مطمئن به سوي آينده مد نظر قرار داد.
شهدا در راه رسيدن به جامعه مطلوب ،حرکتي را آغاز کردند که بايد براي وصول
به مقصد ،به درستي شناخته شود .جا دارد که يافتههاي حاصل از اين پژوهش در
پژوهشهاي بعدي با استفاده از روش دادهبنياد تکميل و اصالح شود .شايد در استمرار
اين راه به سوي آينده ،حقايق بيشتري از گفتار و کردار شهدا آشکار گردد و حقيقت
منطق شهيد در امر حکمراني برمال گردد.
يادداشتها
1. Erin Mckenna
2. The Task of Utopia
3. end–state utopia
4. anarchist utopia
5. process utopia
6. www.answers.com, retrieved: 2008/07/10

 .0شهدايي که آثار آنان ،مطالعه و بررسي شد عبارتند از :شهيد دکتر سيدمحمد حسيني بهشتي
(رئيس قوه قضاييه) ،شهيد آيتاهلل علي قدوسي (دادستان کل انقالب) ،شهيد محمدعلي
رجايي (رئيسجمهور) ،شهيد دکتر محمدجواد باهنر (نخستوزير) ،شهيد دکتر مصطفي
چمران (وزير دفاع) ،شهيد موسي نامجو (وزير دفاع) ،شهيد دکتر جواد فکوري (وزير دفاع
و فرمانده کل نيروهاي مسلح) ،شهيد محمدجواد تندگويان (وزير نفت) ،شهيد موسي
کالنتري (وزير راه و ترابري) ،شهيد دکتر حسن عباسپور (وزير نيرو) ،شهيد دکتر محمود
قندي (وزير پست و تلگراف) ،شهيد دکتر محمدعلي فياضبخش (رئيس سازمان
بهزيستي) ،شهيد علياکبر سليمي جهرمي (رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور)،
شهيد حسن عضدي (معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،و رئيس سازمانهاي امور
دانشجويان و سنجش آموزش کشور) ،شهيد جهانبخش حمزهنژاد ارشاد (معاون آموزش
سازمان بهزيستي) ،شهيد محمود تفويض زواره (معاون وزير راه و ترابري) ،شهيد دکتر
عبدالحميد ديالمه (عضو هيئت رئيسه مجلس) ،شهيد محمد منتظري (نماينده مجلس)،
شهيد علياکبر دهقان (نماينده مجلس) ،شهيد قاسم صادقي (نماينده مجلس) ،شهيد
عبدالوهاب قاسمي (نماينده مجلس).
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 .0يادآوري ميشود که در اين مقاله به طور عمده به بيانات و نوشتههاي شهدا پرداخته شده
است .پيشنهاد ميشود که پژوهشگران بعدي به سيره رفتاري شهداي گرانقدر به طور
ويژهاي بذل توجه نمايند و عملکردهاي مديريتي آنان را مورد مداقه قرار دهند.
 .1در اين مقاله از بين  188عبارت استخراجشده ،به دليل محدوديت صفحات ،فقط به
گزيدهاي از اين عبارتها اشاره شده است .براي مطالعه بيشتر ر .ک .عليدادي.9300 ،
 .98بر اساس ديدگاه چرتون ( ،)Churton, 2000, p. 130ميتوان تحليل جامعه را در سه
عرصه اقتصاد ،فرهنگ و سياست مطالعه کرد .هر چند گاهي اين سه عرصه با تعابيري
چون عرصههاي اقتصادي و مالي ،سياسي و امنيتي ،و اجتماعي و فرهنگي متمايز ميگردد.
به هر حال ،در مدل تحليلي پژوهشگران عرصه اجتماعي ،ناظر بر هر سه عرصه سياسي،
اقتصادي و فرهنگي است.
کتابنامه

نهجالبالغه امام علي (ع) ( ،)9301گردآوري سيد رضي ،ترجمه عبدالمحمد آيتي ،تهران :بنياد
نهجالبالغه و دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
نهجالبالغه امام علي (ع) ( ،)9303گردآوري سيد رضي ،ترجمه محمد دشتي ،قم :مؤسسه
تحقيقاتي اميرالمؤمنين (ع) ،انتشارات آل علي (ع) ،چاپ هفتم.
اصيل ،حجتاهلل ( ،)9309آرمانشهر در انديشه ايراني ،تهران :ني.

ايکاف ،راسل؛ مگيدسون ،جيسون و اديسون ،هربرت ( ،)9306طراحي آرماني ،خلق آينده
سازمان ،ترجمه مسعود سلطاني ،تهران :گروه پژوهشي صنعتي آريانا.
باهنر ،محمدجواد ( ،)9301انسان و خودسازي .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،موجود در
نرمافزار شهيد باهنر ،تهران :شاهد.
همو ( ،)9308ديدگاههاي مديريتي و سيره عملي شهيد دکتر محمدجواد باهنر ،جمعآوري دکتر
مهدي ابراهيمينژاد ،بيجا :ستاد کنگره بزرگداشت شهيد حجتاالسالم دکتر محمدجواد
باهنر ،موجود در نرمافزار شهيد باهنر ،تهران :شاهد.
همو (9306الف)« ،سخنراني در سالگرد شهيد مطهري» ،نرمافزار شهيد باهنر ،تهران :شاهد.
(فايل صوتي).
همو (9306ب)« ،سخنراني در مورد قانون اساسي» ،نرمافزار شهيد باهنر ،تهران :شاهد( .فايل
صوتي).
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همو (9306ج)« ،سخنراني در مورد مسائل روز» ،نرمافزار شهيد باهنر ،تهران :شاهد( .فايل
صوتي).
پاپلي يزدي ،محمدحسن و رجبي سناجردي ،حسين ( ،)9302نظريههاي شهر و پيرامون،
تهران :سمت.
پورعزت ،علياصغر ( ،)9300مختصات حکومت حقمدار؛ در پرتو نهجالبالغه ،تهران :علمي و
فرهنگي.
تفويض زواره ،محمود (بيتا) ،وصيتنامه ،بيجا :معاونت پژوهشي بنياد شهيد.

تندگويان ،محمدجواد (9306الف)« ،مصاحبه در مورد سياستهاي نفتي» ،نرمافزار دولت
عشق ،تهران :شاهد.
همو (9306ب)« ،نخستين مصاحبه مطبوعاتي» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
چمران ،مصطفي (9309الف) ،بينش و نيايش ،بيجا :دفتر نشر انقالب اسالمي ،موجود در
نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
همو (9306الف)« ،يادداشت در مورد اسالم راستين» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
همو (9306ب)« ،يادداشت در مورد انفجار لبنان» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
همو (9306ج)« ،يادداشت در مورد راه حسين (ع)» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
همو (9306د)« ،يادداشت در مورد کردستان» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
همو (9306هـ)« ،يادداشتي با عنوان «پيامي از پاوه به ملت ايران»» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران:
شاهد.
حسيني بهشتي ،سيدمحمد (9300الف) ،مباني نظري قانون اساسي .تهران :بقعه :موجود در
نرمافزار شهيد آيتاهلل دکتر سيدمحمد حسيني بهشتي ،تهران :شاهد.

همو (9300ب) ،حج در قرآن ،بيجا :دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،موجود در نرمافزار شهيد
آيتاهلل دکتر سيدمحمد حسيني بهشتي ،تهران :شاهد.
همو ( ،)9301بايدها و نبايدها ،تهران :بقعه ،موجود در نرمافزار شهيد آيتاهلل دکتر سيدمحمد
حسيني بهشتي ،تهران :شاهد.
همو ( ،)9308نقش آزادي در تربيت کودکان ،تهران :بقعه ،موجود در نرمافزار شهيد آيتاهلل
دکتر سيدمحمد حسيني بهشتي ،تهران :شاهد.
حمزهنژاد ارشاد ،جهانبخش (بيتا) ،وصيتنامه ،بيجا :معاونت پژوهشي بنياد شهيد.
دهقان ،علياکبر (بيتا) ،وصيتنامه ،بيجا :معاونت پژوهشي بنياد شهيد.
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ديالمه ،عبدالحميد (9300الف)« ،سخنراني در شب رحلت حضرت فاطمه (س)» .نرمافزار
شهيد ديالمه ،تهران :شاهد.
همو (9300ب)« ،سخنراني در مورد انتظار» ،نرمافزار شهيد ديالمه ،تهران :شاهد.
همو (9300ج)« ،سخنراني با عنوان «امام در عينيت جامعه»» ،نرمافزار شهيد ديالمه ،تهران:
شاهد.
همو (9300د)« ،سخنراني در مورد امام سجاد (ع) ،حماسه عبادت» ،نرمافزار شهيد ديالمه،
تهران :شاهد.
همو (9300هـ)« ،سخنراني با عنوان «انسان در قالب زمان»» ،نرمافزار شهيد ديالمه ،تهران:
شاهد.
همو (9300و)« ،سخنراني در مورد حق انسان» ،نرمافزار شهيد ديالمه ،تهران :شاهد.
رجايي ،محمدعلي (9306الف)« ،سخنراني در مورد نظام اسالمي» ،نرمافزار شهيد رجايي،
تهران :شاهد.
همو (9306ب)« ،سخنراني در مورد اسالم» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
همو (9306ج)« ،سخنراني در سمينار انجمن علمي کارخانجات» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران:
شاهد.
همو (9306د)« ،سخنراني در سمينار جهاد سازندگي» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
همو (9306هـ)« ،سخنراني در مسجد جامع کرج» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
همو (9306و)« ،سخنراني در مورد جانبازان» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
همو (9306ز)« ،سخنراني در مورد استفاده از نفت» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
همو (9306ح)« ،سخنراني در مورد انتقاد» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
همو (9306ط)« ،سخنراني در مورد بهرهبرداري از گازرساني سرخس» ،نرمافزار شهيد رجايي،
تهران :شاهد.
همو (9306ي)« ،سخنراني در مورد اجراي عدالت» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
همو (9306ک)« ،سخنراني در جمع معلمان» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
همو (9306ل)« ،مصاحبه در مورد تقويت مراکز توليد اسلحه» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران:
شاهد.
همو (9306م)« ،مصاحبه در مورد وظيفه دولت» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
همو (9306ن)« ،مصاحبه در مورد تقسيم عادالنه کاالها» ،نرمافزار شهيد رجايي ،تهران :شاهد.
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ساروخاني ،باقر ( ،)9300روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي؛ اصول و مباني ،جلد اول ،تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
همو ( ،)9302روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي؛ بينشها و فنون ،جلد دوم ،تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سليمي جهرمي ،علياکبر (9306الف)« ،آخرين يادداشت» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
همو (9306ب)« ،زندگينامه» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
صادقي ،قاسم (بيتا) ،وصيتنامه ،بيجا :معاونت پژوهشي بنياد شهيد.
عباسپور ،حسن (9306الف)« ،سخنراني با عنوان «مکتب و تخصص»» ،نرمافزار دولت عشق،
تهران :شاهد( .فايل صوتي).
همو (9306ب)« ،مصاحبه» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد( .فايل صوتي)
همو (9306ج)« ،مصاحبه در مورد مشکالت تأمين آب و برق» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران:
شاهد.
همو (9306د)« ،وصيتنامه کاري» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
عضدي ،حسن ( ،)9350وصيتنامه ،بيجا :معاونت پژوهشي بنياد شهيد.
همو (« ،)9306بخشنامه» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.

عليدادي ،طاهره ( ،)9300تصويرپردازي از شهر عدل بر اساس آثار و انديشههاي کارگزاران
شهيد در قواي سهگانه ،پاياننامه کارشناسيارشد مديريت شهري ،تهران :دانشکده مديريت
دانشگاه تهران.
فکوري ،جواد (« ،)9306مصاحبه» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.

فياضبخش ،محمدعلي (9306الف)« ،مصاحبه در مورد تقسيم بهداري و بهزيستي» ،نرمافزار
دولت عشق ،تهران :شاهد.
همو (9306ب)« ،مصاحبه در مورد عملکرد سازمان بهزيستي» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران:
شاهد.
همو (9306ج)« ،زندگينامه» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
قاسمي ،عبدالوهاب (بيتا) ،وصيتنامه ،بيجا :معاونت پژوهشي بنياد شهيد.
قدوسي ،علي (9306الف)« ،ربا و نقش آن در جامعه» ،نرمافزار شهيد قدوسي ،تهران :شاهد.
همو (9306ب)« ،سخنراني در بزرگداشت آقاي مصطفي خميني» ،نرمافزار شهيد قدوسي،
تهران :شاهد( .فايل چندرسانهاي)
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همو (9306ج)« ،گزيدهاي از يکي از دروس اخالق» ،نرمافزار شهيد قدوسي .تهران :شاهد.
همو (9306د)« ،يادداشتي با عنوان «عدالت در خون»» ،نرمافزار شهيد قدوسي ،تهران :شاهد.
همو (9306هـ)« ،اگر امام بگويد کنار ميروم» ،نرمافزار شهيد قدوسي ،تهران :شاهد( .فايل
چندرسانهاي).
قندي ،محمود (9306الف)« ،مصاحبه در مورد فسخ قراردادهايي که به نفع ايران نيست»،
نرمافزار دولت عشق .تهران :شاهد.
همو (9306ب)« ،مصاحبه در مورد واگذاري  988هزار تلفن» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران:
شاهد.
همو (9306ج)« ،مصاحبه در مورد واگذاري يک صد هزار تلفن» ،نرمافزار دولت عشق .تهران:
شاهد.
همو (9306د)« ،آخرين پيام شهيد قندي خطاب به همکاران» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران:
شاهد.
همو (9306هـ)« ،زندگينامه» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
کالنتري ،موسي (9306الف)« ،سخنراني» ،نرمافزار دولت عشق .تهران :شاهد( .فايل
چندرسانهاي).
همو (9306ب)« ،سخنراني در سالگرد انقالب» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
منتظري ،محمد (بيتا ،الف)« ،سخنراني در مبارکه اصفهان» ،نرمافزار شهيد منتظري ،تهران:
شاهد.
همو (بيتا ،ب)« ،سخنراني در جمع متحصنين فرودگاه مهرآباد» ،نرمافزار شهيد منتظري ،تهران:
شاهد.
همو (بيتا ،ج)« ،سخنراني با عنوان «همه با يک شعار»» ،نرمافزار شهيد منتظري ،تهران :شاهد.
همو (بيتا ،د)« ،يادداشت در مورد اجحاف در نرخها» ،نرمافزار شهيد منتظري ،تهران :شاهد.
همو (بيتا ،هـ)« ،يادداشت در مورد اقتصاد اسالمي» ،نرمافزار شهيد منتظري ،تهران :شاهد.
همو (بيتا ،و)« ،يادداشت در مورد حق و باطل» ،نرمافزار شهيد منتظري ،تهران :شاهد.
همو (بيتا ،ز)« ،يادداشت در مورد مالياتهاي اسالمي» ،نرمافزار شهيد منتظري ،تهران :شاهد.
همو (بيتا ،ح)« ،مصاحبه با روزنامه عروهالوثقي» ،نرمافزار شهيد منتظري ،تهران :شاهد.
همو (بيتا ،ط)« ،مصاحبه با مجله جهاد» ،نرمافزار شهيد منتظري ،تهران :شاهد.
نامجو ،موسي (« ،)9306مجموعه آثار ماندگار» ،نرمافزار دولت عشق ،تهران :شاهد.
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