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  کلیات تحقیق
  له اصلی تحقیقأسم )1

هـا و جوامـع بـه    ها و تغییراتی را بـراي انسـان  اي از زمان است که در پس گذشته و حال خواهد آمد و در پی خود، دگرگونیآینده برهه
) گـاه (هاي نداشته باشد ممکن است دچار ناهنجاري ارمغان خواهد آورد؛ بدیهی است که اگر آدمی آمادگی الزم براي رویارویی با آن را

کمیجـانی،  (خطرناکی در زندگی فردي و اجتماعی خود شود؛ بنابراین توجه به آینده یک ضرورت اسـت نـه امـري مسـتحب و جـانبی      
1384 ،13 .(  

درست همانگونه کـه  . گیرندار میاي هستند که در معماري زندگی مورد استفاده قرهاي اولیهتصویرهاي آینده، طرحقابل ذکر است که 
شود که مردم به عملی بودن طرح آن اعتقاد داشته باشند؛ وضعیت مطلـوب و آرمـانی جهـان    یک ساختمان با شکوه، زمانی ساخته می

و مـردم بـه   )  63، 1384فـر،  ملکـی (شود که تصویرهاي درستی از آن در ذهـن مـردم شـکل بگیـرد     نیز فقط در صورتی ساخته می
اندیشی مبتنـی بـر تصـور و تجسـم آینـده      انداز به معنی بینش و دورو از آنجا که چشمصاویر ایمان داشته باشند، ذیر بودن آن تپتحقق
ها دوست دارنـد  انداز، بهترین راه براي شفاف کردن مقصدي است که انسانتوان گفت که ایجاد چشم، می)6، 1384رضائیان، (است 

اندازها در جامعه گاهی توسط فالسـفه، دانشـمندان، رهبـران، نویسـندگان، حکومـت کننـدگان       این چشم. در فراگرد تحول بدان برسند
اندازهاي کسانی که از حیـث صـداقت و   ها و چشماز این میان، دیدگاه. شوندایجاد می وگاهی نیز در کل، توسط عامه مردموکارگزاران 

اند همه وجـود مـادي خـویش را    اند و گاهی حتی حاضر شدهاجتماعی، کوشاتر بودههاي واالي ها و آرماندلسوزي و پایبندي به ارزش
ـ  ،رو، سزاوار است که آراء این گونه افراد مورد توجه ویژه قرار گیردتر است؛ از اینبراي تحقق آینده مطلوب فدا کنند، قابل تأمل ویـژه  هب

؛ شهر عدلی که تا تحقـق  )205، 1384یاوري، (اند هر عدل بودهآراء شهدا؛ بدون شک بسیاري از شهدا مترصد تالش براي تحقق ش
شهر عدل موعود، در افق زمان امتداد یابد و پایدار بماند؛ شهري که در آن پیروي و مالزمت امام، انسان را از گمراهی نجات دهـد؛ بـه   

جه آن معتبر سازد؛ و فرد را به جامعـه پیونـدي   ارضاي نیازهاي متعالی موفق سازد؛ در صراطی مستقیم پایدار نماید و حرکت را چون نتی
نمایـد؛  ) عـج (هولوگرافیک زند و ایمان و علم را جان مایه حرکت اصیل، مستمر و استوار او به سوي تحقق شـهر عـدل امـام مهـدي     

  ). 1384پورعزت، (شهري که به حق تجلیگاه کمال هنر و تمام خرد انسانی است 
  : شوددرجهت اداي یکی از حقوق شهدا، بنابراین مسأله اولیه پژوهش به صورت ذیل تنظیم میرو، این پژوهش حرکتی است از این
  ، چه بوده و داراي چه خصوصیاتی است؟ )آرمانی(انداز شهداء از شهر عدل، به مثابه یک جامعه مطلوب چشم

  
   پژوهش دیگر سؤاالت) 2
  نیافتنی؟اندیشه داشتند، یا صرفاً تصویري ذهنی و دستپذیر از جامعه بشري در آیا شهدا تصویري عینی و تحقق. 2
 مدار علوي منطبق بوده است؟آیا مختصات شهر مقصد از نظر کارگزاران شهید، با مقتضیات مدل عدالت حق. 3
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  اهداف اساسی از انجام تحقیق        )3
ی ویـژه را  اي از معـانی و مفـاهیم را ایجـاد کـرده و ادبیـات     اند، مجموعهشهدا و بویژه کارگزاران شهید، با توجه به حرکتی که آغاز کرده

سازد که بسیاري از این دستاوردهاي علمی و ادبی در البـالي حـوادث   آنان، این نگرانی را به ذهن متبادر می شهادت. شکل داده بودند
پـردازي  سازي و بازدف اساسی تحقیق، بازروزگار با پیکرهاي مطهر صاحبانشان مدفون گشته یا گرد و غبار فراموشی بگیرند بنابراین ه

  . اندانداز کسانی است که برطبق قانون اساسی موظف به تحقق آن بودهشهر عدل از چشم
  
  نتایج حاصل از تحقیق )4

اجتمـاعی اسـت، کـه بـه      -ها در سه عرصه سیاسی، اقتصـادي و فرهنگـی  اي از اصول و شاخصنتایج این تحقیق، استخراج مجموعه
هـاي کـالن   تـوان در سیاسـتگذاري  انداز را مـی این چشم. رودبه شمار می) شهر عدل(انداز شهدا، در طراحی جامعه آرمانی منزله چشم

ها در سه عرصه مذکور مورد اسـتفاده قـرار داد؛ ایـن    ریزيها، اقدامات و برنامهگیريبه مثابه راهنماي عمل در تصمیمکشور و نیز  شهر
نماید تا همه چیز را با الگوي آرمانی محک زده و از مسیر اصـلی رسـیدن   افراد و مسئوالن جامعه فراهم میانداز، فرصتی را براي چشم

هـا، رونـدها و   اي جهـت اصـالح و بهبـود سیاسـت    تواند به منزله نیروي محرکـه انداز میبه اهداف منحرف نشوند؛ همچنین این چشم
  . فراگردها در نظر گرفته شود

  
  روش انجام پژوهش )5
  روش تحقیق) 1-5

شـهر عـدل   (پردازي از جامعـه مطلـوب و آرمـانی    در این تحقیق، از این حیث که هدف توسعه مفاهیم و مبانی نظري استراتژي تصویر
توان ادعا کرد که تحقیق تا حدودي بنیادي است و از این حیث که مترصد بازیابی طرحـی از وضـع مطلـوب جامعـه     است، می) جهانی

هاي گوناگون فرهنگـی، اقتصـادي   ها در زمینهریزيها و برنامهها، سیاستگذاريگیريتواند مبناي تصمیماز آن میاست و نتایج حاصل 
  . و سیاسی جامعه تلقی شود، کاربردي است

  : تحقیق در دو مرحله انجام خواهد شد
  تحلیل محتواي آثار کارگزاران شهید درباره مختصات شهر عدل؛) الف
  .و ارزیابی مدل به دست آمدهرجوع به خبرگان ) ب
 
   هاي گردآوري اطالعات   روش) 2-5

هـاي  هـا، مقـاالت، کتـاب   نوشتهها، دستنامههاي شهدا، نظیر وصیتدر این تحقیق از اسناد مکتوب، حاوي اطالعات مفیدي از اندیشه
هـاي  افزارهاي دریافـت شـده از مرکـز پـژوهش    نرم مبناي کار(هاي آنها استفاده شده است ها و مصاحبهمنتشر شده، و نیز از سخنرانی

همچنین پس از طراحی مدل نهایی، حاصل از تحلیل محتـواي آثـار شـهدا ، نتـایج پـژهش      ). هاي شهدا استنامهبنیاد شهید و وصیت
  .  خواهد شدبنابراین از پرسشنامه نیز جهت سنجش اعتبار مدل استفاده . شودجهت ارزیابی به خبرگان ارائه می) مدل تحقیق(
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   قلمرو مکانی و زمانی تحقیق                           ) 3-5
مقننـه، مجریـه،   (گانـه  عدل را از نگاه کارگزاران شـهید در قـواي سـه   هاي جامعه مطلوب یا شهراین تحقیق در پی آن است که ویژگی

البته شهدا به دنبال ایجاد شـهر  . توان گفت که قلمرو مکانی این تحقیق ملی استمی ،در نتیجه در نگاه نخست. بررسی نماید) قضاییه
توانیم بگـوییم کـه ایـن    می رو،اند، شهر عدلی که تا تحقق شهر عدل موعود امتداد یابد و پایدار بماند؛ از ایننی بودهجهاعدلی در ابعاد 
قلمـرو زمـانی تحقیـق نیـز از ابتـداي تشـکیل جمهـوري        . نی تلقی کـرد هاي انساتوان تحقیقی فراملّی و متعهد به ارزشتحقیق را می

  .است 1362اسالمی تا سال 
  
                   جامعه آماري) 4-5

که در قوه قضاییه تا سطح مسئوالن و معاونـان، در  . جامعه آماري، آثار کارگزاران شهید جمهوري اسالمی ایران در قواي سه گانه است
هـاي انجـام شـده    بررسـی  پـس از . تنمایندگان مجلس و در قوه مجریه تا سطح معاونان مـدنظر قـرار گرفتـه اسـ    قوه مقننه تا سطح 

جمهـور، هشـت وزیـر،    رئیس قوه قضاییه، دادستان کل انقالب، رئـیس : بدست آمد، که شاملاطالعات بیست و تن از کارگزارن شهید 
  .شودیر و هفت نماینده مجلس میدو معاون رئیس جمهور و دو معاون وز: چهار معاون، شامل

  
  مورد نظر براي تجزیه و تحلیل اطالعات و پاسخ به سؤاالت پژوهش روش) 5-5

هایی از آثار شهدا کـه نشـان دهنـده تصـور ایشـان از شـهر عـدل        کیفی براي استخراج گزاره از روش تحلیل محتوايدر این پژوهش 
همچنین براي ارزیابی میـزان صـحت و اسـتحکام اسـتنباط محقـق در تـدوین       . استباشد، استفاده شده می) جامعه مطلوب و آرمانی(

  . مرحله تحلیل محتوا، به خبرگان مراجعه شده است درهاي استخراج شده گزاره
   

  ها و اصطالحات تخصصی طرحتعریف واژه )6
انـداز موجـب   شود؛ که این تصویر و چشـم سازي یک جامعه جدید، عادالنه و انسانی منتهی میشهر به تصویرمفهوم آرمان :شهرآرمان

  ).Aguas, 2007,131(شود انگیزش افراد براي تالش در جهت ساختن جامعه مذکور می
انداز، تصویري مطلوب، و آرمانی قابل دستیابی است که منظر و دور نمایی را در افق بلند مدت، فـراروي مـدیران هـر    چشم :اندازچشم

همچنـین ایجـاد فرهنـگ    . گرایـی اسـت  گرایی و واقعنگري، ارزشنگري، آیندههاي جامعوداراي ویژگیدهد سیستم اجتماعی قرار می
رضـایی میرقائـد و دهکـردي،    (رود عمومی مثبت اندیشی با حفظ وحدت اجتماعی و یکپارچگی ملـی از پیامـدهاي آن بـه شـمار مـی     

1384 ،67  .(  
ست که در آن آحاد جامعه از امنیـت کامـل، رفـاه نسـبی و آگـاهی کـافی بـراي        مدار، وضعیتی امنظور از عدالت حق :مدارعدالت حق

  ).20، 1382پورعزت، (مشارکت اجتماعی در تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند 
.  هـاي اجتمـاعی در مسـیري رو بـه تکامـل، قـرار گیـرد       شهري که در آن زمینه تحکیم و توسعه باورها، اعتقـادات و ارزش   :شهر عدل

 نقـش اساسـی  ، که در احیا و پایداري این شـهر و حکومـت عـدل آن    ؛ مردمیباشدمقرون به سعادت و بهروزي عامه مردم  هک شهري
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تـر شناسـایی    تر، که با دانش و حکمت و اخالص بیش نه با ثروت و قدرت و شهرت بیش آننخبگان و اشراف شهري که . داشته باشند
  ).18-15، 1383پورعزت، (  یابندهاي حکمت و آگاهی دست میسرچشمه، به نهاشوند و مردم با اقتدا به آمی
  

  شهرهاي آرمانمروري بر نظریه
-شهر ارائه شده است که در ذیل به برخی از آنها اشـاره مـی  درباره آرمانهاي متفاوتی بینیها و جهاندیدگاهدر منابع علمی و تاریخی 

  : شود
شـود در حـالی کـه    اي کامل در نظر گرفته مـی بسیاري از کاربردهاي عامیانه آن به مثابه جامعهشهر در ایده آرمان "دیویس"از دیدگاه 

شهر با این ادعـا کـه هنـوز    آرمان کند،بیان می "پورتال" (Levitas,2003,3).است  و بیهوده رسیدن به آن غیرممکنتالش براي 
گیـرد  ژي استعمار توسط کشورهاي اسـتعمارگر مـورد اسـتفاده قـرار مـی     عنوان استراتپذیر است، بههم دستیابی به بهترین نتیجه امکان

.(Portella,2006,145)  اي را که بـا موقعیـت کنـونی ناسـازگاري دارد و از حـد آن      نباید هر حالت ذهنی "مانهایم"بنابر دیدگاه
هاي فکـري فراتـر   گیريود، بلکه فقط آن جهتمثابه وضع ذهنی آرمانی تلقی شگیرد، بهرود یا به عبارتی از واقعیت فاصله میفراتر می

اي کلـی یـا   آیند، تمایل دارند نظام چیزهاي حـاکم در زمـان را بـه گونـه    از واقعیت را باید آرمانی بینگاریم که وقتی به عرصه عمل می
ن دربـاره  شـهرها نـوعی چـارچوب و قالـب اندیشـید     آرمان ،کندبیان می "اصیل". (Mannheim,1976,173)جزئی تغییر دهند 

گوینـد کـه بشـر بـراي دسـتیابی بـه آنهـا در تـالش اسـت          هـایی سـخن مـی   هـا و آمـاج  و از آرمـان  ،انـد مسائل حل نشـده زنـدگی  
شـود؛  شهر به مثابه مدلی جایگزین براي وضعیت فعلی امور در جامعه درنظر گرفته مـی آرمان "لویتاس"به عقیده ). 1371،32اصیل،(

چـد  ". دهد نظام مستقر با کمال فاصله بسیار داردو نشان می (Levitas,1990,45)یعنی وضعیتی که ناقص، ناکافی و یا بد، است 
-کند بلکه به سادگی جامعـه شهر جامعه کاملی را پیشنهاد نمیآرمان ،گویدشهر را با ظرافت بیشتري شرح داده میمفهوم آرمان "والش

اي کامل و بدون نقص باشد، بلکـه  این جامعه نباید لزوماً جامعه ،بنابراین ؛کشدکنیم به تصویر میه که ما مشاهده میاي را بهتر از آنچ
نقص، که آل و بیشهر کشوري است ایدهآرمان ،دارداظهار می "فراي". (Walsh,1962,25)اي برتر از دنیاي واقعی ماست جامعه

-حکم اسـت بلکـه تـا آنجـا کـه امکـان پـذیر اسـت، بـه سـاکنینش آزادي و خوشـبختی مـی            نه تنها ساختارش به طور منطقی، مست

دانند نـه زنـدگی   شهر را منطبق بر کمال معنوي انسان میاز سوي دیگر بعضی از منتقدین اساس آرمان (Frye,1966,31)..بخشد
هـاي  بشر بوده، اوجی که تنها از طریق قـدرت شهر، همیشه یک تصویر و قیاس از اوج معنوي آرمان "جودیت شلکر"به نظر . مادي او

شهر نه از نظر تاریخی وجود داشـته اسـت و نـه از نظـر     شکلر معتقد است که آرمان. ذاتی او که میل به کمال دارند، بدست آمده است
به همین دلیـل اسـت کـه     شهر تجلی آرزوي نویسنده براي تکامل و بقاست؛آرمان": کندگونه تفسیر میشهر را اینجغرافیایی؛ او آرمان

گراست، محتاج به یک هماهنگی ثابت و بدون تغییـر اسـت، کـه در آن شـناختی پراکنـده از      شهر، که آفریده آن یک فرد اخالقآرمان
حقیقت واحد است و تنها باطل اسـت کـه   . شوندشود، همانطور که ساکنینش به هم ملحق میپیوندد و متحد میحقیقت به یکدیگر می

گیر ارتقـاء روح انسـان   شهر تنها نتیجه چشمبنابراین از نظر شکلر، اندیشه آرمان (Shklar,1966,104-105) ".هره داردچندین چ
  . شهر متحد شده ثابت و یکرنگو نشان دادن راه درست براي نجات روح اوست و این امر امکان ندارد مگر از طریق خلق یک آرمان
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در . درخشـد انـد مـی  مه معصومین در صدر فهرست افرادي که به تبیین جامعـه آرمـانی بشـر پرداختـه    در این میان نام انبیاي الهی و ائ
هایی کـه عـالوه بـر    هاي شهر آرمانی اسالم به تصویر کشیده شده و قابل استنتاج است؛ ویژگیبسیاري از ویژگی) ع(سخنان امام علی

بینـی اسـالمی و در نتیجـه مبـین     یکـدیگر، بیـانگر مبـانی فکـري و جهـان      تبیین اصول اخالقی و رفتار و حقوق متقابل آحاد جامعه با
مثابـه  توانـد بـه نحـوي بـه    مملواز موضوعاتی است که می) ع(منینؤسخنان و مشی امیرالم. چگونگی مشی و روش زیست انسان است

هـاي  ها، در رأس ویژگـی ستگاري انسانطالب سعادت و ر ايدر منزلت امام و خلیفه) ع(امام علی. ویژگی شهرآرمانی اسالم مطرح شود
، 1381امـین زاده و نقـی زاده،   (فرماینـد  جامعه مطلوب انسانی، عدل را در ساحات نظر و عمل مورد توجه قرار داده و بر آن تأکید می

22 .(  
لی باشـند کـه در   کوشد تا اصول حاکم بـر جهـان اصـو   قابل ذکر است که شهید معماري است که طرح را از اصول اسالم گرفته و می

هـاي وسـیع و   شـوند؛ تحلیـل آثـار شـهدا گویـاي آن اسـت کـه تـالش        شده، ولی اکنون اجرا نمیاي از زمان به درستی اجرا میبرهه
راهبردهاي ارزشی آنان براي تحقق این هدف کارایی خاصی داشته است؛ تا آنجا که با شناخت دقیق وضعیت و شـرایط موجـود حـاکم    

تـرین  یسته را برگزیدند تا زمینه پذیرش و گرایش همگانی را به سوي تحقق عدالت فراهم کنند؛ زیرا عـدالت مهـم  بر جامعه ابزاري شا
آراء ایـن  ) انـداز به منظـور طراحـی چشـم   (دهی به شهر عدل است پس سزاوار است که در ارائه تصاویر آینده نیرو و انگیزه براي شکل

  .افراد مورد توجه ویژه قرار گیرد
  

  آرمانگرایی و آثار آن در جامعهفواید 
  :توان به شرح ذیل فهرست کردترین فواید و آثار مثبت آرمانگرایی را میعمده 

مثابه ابزاري براي به چالش کشیدن نظم قدیم و ترسیم یک دنیاي جدید و یا ساخت یـک  برخی از محققان نقش آرمانگرایی را به) الف
آورد شود که نیروهاي احساسی را به حرکـت در مـی  و آرمانگرا از این منظر کلیدي محسوب میدهند؛ انسان جدید مورد تحلیل قرار می

  . (Stites,1989,57)دهد و شکل می
توان گفت، حـل مسـائل   حتی می (Sargent,2004,11)رود آرمانگرایی عنصري ضروري در عمل و تفکر سیاسی به شمار می) ب

هاي زیربنایی حل کنـیم،  آلو سیاسی را از طریق ایده توانیم مسائل اجتماعیانی است ما میهاي آرماجتماعی و سیاسی مستلزم تحلیل
  .1یک جامعه باشد) هاسنت(تواند یک تغییر آرمانی در قوانین، مؤسسات یا آداب و رسوم حل احتمالی میراه
دیدگاه زندگی اجتماعی چـه چیـزي صـحیح بـه شـمار       دهد که ازاندازهاي درست از آینده، به ما نشان میآرمانگرایی و ایجاد چشم) ج

  .(Lassman,2003,50)آل کافی است اي ایدهرود، و همین براي خلق جامعهمی
توانیم ساختارهاي منظمـی از آینـده ایجـاد کنـیم،     صورت میکشانیم و در ایناندازي زیبا از آینده را به تصویر میبا آرمانگرایی چشم) د

  .(Bann,2003,115)پردازي گرفتار نشویم شیم تا در دام خیالالبته باید مراقب با

                                                
 1 http://hometown.aol.com. Retrieved: 2008/07/10  
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کنـد، و ایـن فرصـت را بـراي افـراد و مسـئوالن       آرمانگرایی نگهبانی است که از جامعه در برابر انحراف از مسیر درست حمایت مـی ) ه
ف را گـم نکننـد؛ همچنـین از دروغ،    کند تا همه چیز را با الگوي آرمانی محک بزنند و مسیر اصـلی رسـیدن بـه اهـدا    جامعه فراهم می

  .(Vattimo,2006,19)آورد عمل می استبداد و اعمال ناصحیح نیز جلوگیري به
ها، روندها و فراگردهاي اجتماعی ما معمـوالً  آرمانگرایی یک ضرورت ویژه و در خور توجه است چرا که سیاست "هاروي"به عقیده ) و

  .(Levitas,2003,137)لو هستند نیازمند نیروي محرکی براي حرکت رو به ج
هـاي اخالقـی بـراي زنـدگی اجتمـاعی،      آرمانگرایی، روانشناسان اجتماعی و کارشناسان تعلیم و تربیت را با مسائلی نظیر ایجاد طرح) ز

  . (White, 1976,58)کندوجدان و ضمیر ناخودآگاه در طبیعت انسان آشنا می
ها، تنوع در اشکال زنـدگی و نیازهـا و امکانـات    هاي آرمانی باید با درنظر گرفتن تنوع فرهنگپردازيدر آخر باید اشاره کنیم که تصویر

   .(Bloch,2000,86 &Vattimo,2006,22)هر جامعه بسط یابند 
 

 شهرهدف از ایجاد آرمان

اما آنچه بـه . یر و نوسان بوده استشهر در هر دوره از تاریخ، متناسب با نگاه انسان به جهان و جایگاه او در هستی، در تغیاهداف آرمان
-Ferguson,1977,1131)شهر پردازان به کرامـت و توسـعه انسـانی اسـت     مثابه یک حقیقت، همواره نمایان بوده تمایل آرمان

شـهرپردازي مـدنظر بـوده کمـال،     ترین اصل در آرمانها، به منزله مهمکند موضوعی که گویا در همه دورهبیان می "سارگنت". (32
  . (Sargent,1982,81)شهرگرایان دلبستگی همیشگی به اصالح نوع بشر دارندآرامش و سعادت انسان است و آرمان

سعادت خیر مطلـق اسـت   ": کندداند؛ او بیان میدر کتاب سیاست مدینه، هدف و غایت شهر آرمانی را رسیدن به سعادت می "فارابی"
سعادت موردنظر فارابی، تنها سـعادت ایـن    ".شودبه خوشبختی سودمند واقع میان و خیر، آن چیزي است که به وجهی در رسیدن انس

  ).140، 1382پاپلی یزدي و رجبی سناجردي، (جهانی نیست بلکه سعادت این جهان و رستگاري در جهان دیگر است 
سعادت راسـتین  ": کندو بیان میدانسته  "به زیستن"بلکه  "زیستن"هدف جامعه سیاسی را نه تنها » سیاست«نیز در کتاب  "ارسطو"

  ).3، 1386ذرقانی،( "روي استدر آن است که آدمی، آسوده از هرگونه قید و بند، با فضیلت زیست کند و فضیلت نیز در میانه
  

   شهرهاانداز آرمانتحقق شهر عدل در چشم
 :شهر واقعی مستلزم اصولی است آن اصول عبارتند ازتحقق آرمان

در رابطه بـا اینکـه چگونـه یـک شـهروند      . حلی براي مسائل اجتماعی و اقتصادي استآموزش راه "لنیامی"عقیده به  :آموزش) الف
نخبگان آموزشـی خودشـان را بـه عنـوان      20در اوایل قرن . هاي زیادي وجود داردکامل از طریق آموزش و پرورش ایجاد کنیم بحث

بـه تصـور   . ق هدایت آگاهانه نسل جوان ملتشان را به سمت کمال هـدایت کننـد  توانند از طریدانستند که میمتخصصان اجتماعی می
تر از تغییر دادن یک فرد بالغ است؛ به لحاظ نظري، اگر کودك به خـوبی آمـوزش و   برخی از متفکرین، راهنمایی یک فرد جوان راحت

 . (Tyack & Cuban,2005,65)شت پرورش مناسبی دریافت کند نیاز به تحول و اصالح درمورد افراد بالغ نخواهیم دا
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هاي نفسانی و انسـانی بشـرِ   ها، تمایالت و خواستهشهر واقعی قانون باید در سطحی مافوق حساسیتدر یک آرمان :مناسب قوانین) ب
. شـود اندازي فرازمانی و فرامکانی به حقیقت عالم و در پرتو عقالنیت جـوهري تـدوین   محدود در حصارهاي زمان و مکان، و در چشم
 ).105و  103، 1387پورعزت، (ها تأمین نماید ضمناً باید حقوق آحاد جامعه را در کلیه عرصه

شهر براي اینکـه ایجـاد شـود و پایـدار بمانـد بایـد نسـبت بـه تغییـرات جهـانی حسـاس و منعطـف باشـد              آرمان :پذیريانعطاف) ج
(Toye,2008,524) مناسـب را انتخـاب نمـاییم    ) سـناریوهاي (هـاي  متفاوت جـایگزین شود تا در شرایط پذیري باعث میانعطاف

(Livitas,2003,137) .  
شهر مبهم باشد ممکن اسـت مـا را   اگر آرمان. هاي عملی توجه کنیمور شدن در رویاها به واقعیتما باید به جاي غوطه :نگريواقع) د

-ما متصور نباشد، بنابراین چیزي که ما به آن نیاز داریـم آرمـان  به بیراهه بکشاند و به سفري رهسپار کند که هیچ مقصد روشنی براي 

هـاي شـرایط ناکامـل اجتمـاعی را     ها دارنـد و محـدودیت  هاي واقعی انسانهایی که ریشه در تواناییآلشهري واقعی است یعنی ایده
ه باشـند و بایـد نهادهـاي اجتمـاعی را در     هاي قابل دسترسی در طول مسیر داشتهاي آرمانی باید ایستگاهطرحضمناً گیرند؛ درنظر می

  .(Semester,2003,1)شان مطلع و آگاه نمایند مورد وظایف عملی
ها غیر ممکن خواهـد  بدون اراده، بسیاري از راهقطعاً اي وجود دارد، راهی هم وجود دارد؛ هر جا که اراده :میل و اراده و باوري راسخ) ه

آلـی یـا حـداقل    به عنوان نیروهاي برانگیزاننده براي گذر از وضـعیت فعلـی بـه موقعیـت ایـده      راسخبنابراین داشتن اراده و باوري . بود
  )الفنمودار (. (Semster,2003,1)وضعیتی بهتر از شرایط کنونی الزم است 

  
  اندازچشم

هاي اقـدامات  تصاویر پیشرانبخش را در ذهن شکل داد، به طوري که این براي رسیدن به جامعه مطلوب و آرمانی باید تصاویري الهام
هـا تمایـل دارنـد در مسـیر تحـول بـدان       انداز مؤثرترین راه براي شفاف کردن مقصدي است که انسـان فعلی ما باشند؛ لذا ایجاد چشم

ز ارائـه  انداز عبارت است ابه عبارت دیگر، چشم .انداز به معنی بینش و دوراندیشی مبتنی بر تصور و تجسم آینده استبرسند؛ زیرا چشم
دهـد و داراي  یک تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی که منظر و دورنمایی در افق بلندمدت، فراروي مدیریت عمومی جامعه قرار می

انداز ملی، دستیابی به منافع ملی و اجـراي قـانون اساسـی را    چشم. گرایی استگرایی و واقعنگري، ارزشنگري، آیندههاي جامعویژگی
انـداز همچنـین بایـد قابـل درك بـراي همگـان باشـد،        چشم راي همه قشرها و آحاد جامعه است،ه و در پی ایجاد انگیزه بمدنظر داشت

هاي جامعه باشد؛ با وضع موجـود چـالش جـدي ایجـاد کنـد و سـرعت و       افزاي همه فعالیتکننده و همساز، همسوآفرین، مشوقانگیزه
هاي مشترك تعـاون،  گان را در کشور تعیین و موجب افزایش بالندگی عمومی شود؛ زمینهجهت حرکت آینده را تعیین نماید؛ مقصد هم

نگري و یـأس را از جامعـه بزدایـد    افزایی اجتماعی را فراهم کند؛ مثبت اندیشی را در جامعه ترویج و تقویت کرده و منفیهمکاري و هم
  ).الفنمودار ( وجود آوردمند را به اندیش و بینشساز، مثبتاي آیندهو سرانجام جامعه
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  انداز توسط نخبگانتبیین چشم
کنند؛ چرا که بر اساس نظریه ساخت واقعیت اجتماعی، افـراد و  اي ایفا میانداز به آحاد ملت نقش برجستهنخبگان جامعه در تبیین چشم

گذشت زمان، مفاهیم و باورهاي ذهنی یکـدیگر را  کنند، با هایی که در یک سیستم اجتماعی با یکدیگر تعامل داشته و فعالیت میگروه
در نتیجه با گذشت زمان، آن رفتـار خـاص در جامعـه    . نمایددهند و این مفاهیم در نهایت، به شکل عادت در رفتارها بروز میشکل می

لبه کرده و آنها را مطـابق بـا   هاي پیرامون غتوانند براساس نظریه وضع، بر محدودیتشود؛ در ضمن افراد در این فراگرد مینهادینه می
  ). الفنمودار (آل و مطلوب خود دست یابند هاي خود تغییر دهند تا در نهایت به جامعه ایدهخواسته

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  
  

     
      

 
    

 
 

 
  

  
 شهر واقعیابعاد آرمان. الفنمودار 

  
  
  
  

شهر آرمان
 واقعی

  آفرین انگیزه -
  گرا واقع -
  گراارزش -
  نگر آینده -
  قابل درك براي همگان -
  نگريکننده روحیه مثبتترویج -
  برانگیز چالش -
افزاي همه کننده و همهمسو -

 هاي جامعهفعالیت

  آموزش -
  قوانین مناسب -
  درك مقتضیات زمان  -
  نگري آینده -
  نگري واقع -
  میل و اراده -
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  شهدا) شهر عدل(شهر آرمان هايمراحل استخراج مؤلفه
انداز و طرحی از مقصد است؛ کارگزاران شهید نیز به قصد تحقق شهر عدل، گام در طریق کـار و  حرکت در هر راه مستلزم داشتن چشم

نمـاییم؛  ما در این پژوهش درصدد برآمدیم تا تصویر جامعه مطلوبی که شهدا قصد ایجاد آن را داشتند بازسازي . سازندگی کشور نهادند
از آن حیث ارزشمند است که ایشان با الهام از سیره علوي در صدد اعـتالي کشـور بودنـد و    ) جامعه مطلوب(دستیابی به این مختصات 

ترین حق شهیدان بر ما، حفظ حرمت آن راه طـی شـده و   رو، مهماز این. همه وجود مادي خویش را در مسیر تحقق آن قربانی ساختند
  ). یعنی همان حق معنوي شهدا بر جامعه در رهیابی به سوي آینده(ترسیم آینده جامعه است استفاده از آن در 

المقدور این تصاویر را از میـان آثـار   در این تحقیق، به دنبال پاسخگویی به سؤال اول پژوهش، تالش محقق بر آن قرار گرفت که حتی
امعه مطلوب و آرمانی مورد نظر ایشان را در معرض توجـه قـرار دهـد؛ از    هاي جترین ویژگیهاي شهیدان بازیابی نموده و مهمو نوشته

آغـاز   1ها، کتب و مقاالت بیست و دو تن از کـارگزاران شـهید  ها، یادداشتها، سخنرانیها، مصاحبهنامهرو، این کار با مطالعۀ وصیتاین
ت مرتبط با این مفاهیم، که قابلیت تبیین تصـویر مطلـوب   در حین مطالعۀ آثار شهدا، واژگان و مفاهیم راهنما تعیین و سپس جمال. شد

شهدا از شهر عدل را داشتند استخراج گردیدند، پس از آن جمالت مرتبط شهدا با یکدیگر مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفـت و جـداول   
بنـدي گردیـد و   هر موضـوعی جمـع   هاي شهدا در رابطه باموضوعی بر حسب مقایسه و تطبیق در مرحله قبل تنظیم شد، نهایتاً دیدگاه

 30بـراي ایـن منظـور     ؛نتایج بدست آمده براي سنجش اعتبار و نیز تأمل بیشتر بر صحت و جامعیت آنها در اختیار خبرگان قرار گرفت
تـا بـه   سعی محقق بـر آن بـود   . آوري شد و مورد استفاده قرار گرفتعدد از آنها جمع 21پرسشنامه در میان خبرگان توزیع گردید که 

از آشنایان به سیره شهدا نظیر فرماندهان جنگ و اساتید مدیریت و اقتصاد کـه آشـنا بـه    ) بررسی نظرات نخبگان(منظور انجام این کار 
  . مسائل فرهنگی نیز بودند استفاده نماید

یر شـهر عـدل از دیـدگاه    هـاي اصـلی تصـو   هاي استخراج شده، مشخصـه پس از قضاوت نهایی خبرگان و تأیید آنها در رابطه با گزاره
  ). نمودار ب( گردیدکارگزاران شهید تدوین 

   

                                                
 .که در بخش پیوست اسامی آنان ذکر شده است. هاي بنیاد شهید موجود بوداز کارگزاران شهید در مرکز پژوهش تن 22صرفاً اطالعات  1
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  شهر شهداهاي آرمانمراحل استخراج مؤلفه. نمودار ب

 هاي اصلی تصویر شهر عدل از دیدگاه شهداتدوین مشخصه
 

 

 راهنما تعیین واژگان و مفاهیم

 کامالً مرتبط انتخاب جمالت

 هاي مرتبطها و یادداشتها، مصاحبهها، سخنرانینامهآوري مجموعه کتب، مقاالت، وصیتجمع

 واژگان راهنما جستجوي
 

 نظرانخبرگان و صاحب بهارائه نتایج 

 هاي استخراج شدهگزاره قضاوت نهایی درباره
 

 بندي نظرات خبرگانجمع
 

 شهدا درباره هر موضوع بندي دیدگاهجمع

 و تطبیق جمالت دهی جداول موضوعی بر حسب مقایسهساخت

 گیري کلینتیجه

 مقایسه و تطبیق جمالت مرتبط شهدا با یکدیگر
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  هاي شهر آرمانی در اندیشه شهدامؤلفه
، ایـن  )جتـا   الـف  جـداول (هاي شهر آرمانی در اندیشه آنان استخراج گردیـد  ها و شاخصترین مؤلفهاساس مطالعه آثار شهدا مهمبر 

تـرین  هاي جامعه مطلوب و آرمانی شهید در نظر گرفته شوند زیرا بر مبناي مطالعه آثار شهدا مهـم توانند به منزله ویژگیها میمؤلفه
  .آیندو اظهاراتش به شمار می هادغدغه شهید در گفته

 عرصه سیاسی  )الف
 

  هاي شهر آرمانی در اندیشه شهدا در عرصه سیاسیها و شاخصمؤلفه. الف جدول
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

یف
رد

  

هاي شهر مولفه
  هاشاخص  آرمانی

پذیري مسئولیت  1
  سیاسی 

  در صورت داشتن توانایی صرفاً  ،پذیرفتن مسئولیت در جامعه 1 -1
  مردم به ویژه به مستضعفان و محرومینخدمت دولت به  2 -1
  تأمین مصالح و منافع ملت   3 -1
  حمایت از مستضعفین و محرومان جهان   4 -1

  

اتحاد و انسجام   2
  سیاسی  -ملی

  همبستگی بین حکومت و ملت  1 -2
  همراهی مردم با عملکردهاي مثبت مسئولین  2 -2
  همبستگی بین مسئولین 3 -2

  

  توجه به حضور، مشارکت و پشتیبانی مردم 1 -3  پیشرفت سیاسی   3
  فضاي باز سیاسی  2 -3
  هاهمکاري بین احزاب و گروه 3 -3

  هاي نظامی پیشرفته افزایش تولید سالح 1 -4  پیشرفت نظامی   4
  به منظور دفاع از کشور ) به لحاظ کمی و کیفی(افزایش آمادگی نیروهاي نظامی  2 -4
  هماهنگی، همکاري و اتحاد نیروهاي مسلح  3 -4

  تأمین امنیت مرزها   1 -5  امنیت سیاسی   5
  اتکا به خود در مدیریت کشور  1 -6  استقالل سیاسی   6
  پایبندي به قانون 1 -7  حاکمیت قانون  7
  درك مقتضیات و تحوالت زمان  1 -8  پذیري انعطاف  8
  اعتقاد به رهبري   1 -9  والیت و رهبري   9

  اطاعت از رهبري  2 -9
  گیريپی 1ـ 10  مدیریت بهینه   10

  شجاعت 2 -10
  نظم  3 -10
  آفرینی تحول 4 -10
  تالش /جدیت 5 -10
  توجه به بیت المال  6 -10
  قاطعیت  7 -10
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  شهدا در عرصه سیاسیهاي شهر آرمانی در اندیشه ها و شاخصمؤلفه. جدول الفادامه 
  

یف
رد

  

هاي شهر مولفه
  هاشاخص  آرمانی

1
0  

  مشارکت  8 -10  مدیریت بهینه 
  نگريآینده 9 -10
  تالش در تحقق اهداف 11 -10
  هاي به موقعتشویق و تنبیه 12 -10
  گرایانه و اخالقی تفکر انسان 13 -10
  استفاده از نیروي جوان متعهد و توجه به آنها 14 -10
  هاها و نوآوريابتکار و خالقیت و استقبال از طرح 15 -10

  
  

 عرصه اقتصادي ) ب
                                                         

هاي شهر آرمانی در اندیشه شهدا در عرصه اقتصاديها و شاخصمؤلفه. بجدول   

یف
رد

  

هاي شهر مولفه
  هاشاخص  آرمانی

پذیري مسئولیت  1
  اقتصادي

  افزایش تولید 1 -1
  مصرف صحیح 2 -1
  هاي اقتصادي مفیدبه منظور فعالیت) توسط مسئولین(ایجاد انگیزه در افراد  3 -1
  

  پیشرفت اقتصادي  2
  

  کاهش فقر  1 -2
  توزیع عادالنه امکانات 2 -2
  گذاريافزایش سرمایه 3 -2
  

  افزایش توجه به تولیدات کشاورزي و صنعتی  1 -3  استقالل اقتصادي  3
  اتکا به خود و قطع وابستگی در تولید نیازهاي اساسی  3-2
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  عرصه فرهنگی ) ج  
                                             

  

هاي شهر آرمانی در اندیشه شهدا در عرصه فرهنگیها و شاخصمؤلفه. ججدول   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یف
رد

  

شهر هاي مولفه
  هاشاخص  آرمانی

پذیري مسئولیت  1
  اجتماعی

  
  

  امر به معروف و نهی از منکر همه افراد جامعه نسبت به همدیگر 1ـ1
  )با مردم بودن(همراهی با مردم  2ـ1
  رفع مشکالت مردم  3ـ1
  خدمت عامه مردم به مستضعفین و محرومان 4ـ1

  

اتحاد ملی ـ   2
  مذهبی

  مسلمینحضور و مشارکت در جماعات  1 -2
  همبستگی بین ملّت 2 -2
  اتحاد بین تمامی مسلمانان  3 -2

  تحول و ارتقاء فرهنگی 1 -3  پیشرفت فرهنگی  3
  

  هاي منتشر شده توسعه کتاب 1 -4  پیشرفت علمی  4
  برطرف کردن نیازهاي داخلی توسط متخصصین بومی 2 -4
  ترویج علم   3 -4
  توسعه همکاري متخصصین و اهتمام به کار جمعی  4 -4

  

  پیشگیري از انحرافات اخالقی 1 -5  امنیت اجتماعی  5
  مبارزه با انحرافات اخالقی  2ـ 5
  افزایش امنیت در کشور  3ـ 5

  

  يهاي خودپایبندي به اصول و ارزش 1 -6  استقالل فرهنگی  6
  محصوالت فرهنگیقطع وابستگی و اتکا به خود در تولید  2 -6

  

/ اسـتقامت و پایـداري در تحقـق اهـداف    رو داشـتن و  همواره هدف و مقصد را پـیش  1 -7  هوشیاري ملی  7
  استمرار راه

  هاي داخلی و خارجی هوشیاري نسبت به توطئه 2 -7
  آگاهی در انتخاب راه  3 -7
  آگاهی نسبت به جهان اطراف  4 -7
  بخشی به دیگران آگاهی  5 -7

  

  گرایی                       آخرت 1 -8  تمایالت متعالی  8
  تالش براي نیل به رضاي پروردگار 2 -8
  خدا را همیشه درنظر داشتن  3 -8
  طلبی شهادت 4 -8
  ایثار و ازخودگذشتی  5 -8
  توجه به کرامت انسان   7 -8
  توکل بر خدا 8 -8
  گراییحق 9 -8
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هاي شهر آرمانی در اندیشه شهدا در عرصه فرهنگیها و شاخصمؤلفه. ججدول ادامه   
  

  
 

  

  
  

  
  

                                               
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یف
رد

  

هاي شهر مولفه
  هاشاخص  آرمانی

اقامه احکام و   9
  قوانین اسالمی

  )از حیث فردي(

  اقامه توحید  1 -9
  نماز 2 -9
  روزه  3 -9
  خمس  9-4
  زکات 5 -9
  الناسحق 9-6
  رعایت تقوي 9-7

  

  

  اسالمتعهد به   10
  در اداره جامعه 

  توجه به اسالم و در نظر گرفتن دستورات اسالم در انجام امور و اداره کشور 1 -10
  

  اعتقاد به تحقق آینده مطلوب و نگاه مثبت نسبت به آینده 1 -11  اعتماد به نفس  11
  باوري خود 2 -11

 پویایی و عدم   12
  رکود

  گرایانه و پویا توسعه بینش تکامل 1 -12
  تالش در جهت تعالی و تکامل 2 -12

  

بخش بودن الهام  13
  در جهان

ي مبتنـی بـر   هااي نمونه و سپس نشر افکار، عقاید و ارزشتالش براي ایجاد جامعه 1 -13
  آن

و برخورداري از بازخورهاي کارآمد مثبت و توجه به انتقادهاي سازنده و اصالح رفتار  1 -14  انتقاد سازنده  14
  منفی

  توجه به خودسازي فردي و جمعی  1 -15  انتظار پویا  15
  رفع تبعیض سازمانی بویژه از حیث شایسته ساالري 1 -16  زداییتبعیض  16

  هارفع تبعیض اجتماعی و اقتصادي و جلوگیري از استثمار و استضعاف انسان 2 -16
و تضـمین  رفع تبعیض قانونی و حقوقی و اعمال قانون به طور یکسـان بـراي همـه     3 -16

  برخورداري یکسان افراد از حقوق قانونی و انسانی خود
  

  توجه به آموزش و تربیت نسل جوان و فرزندان جامعه 1 -17  آموزش  17
  تأکید بر ضرورت کسب علم و دانش و اهمیت آموزش صحیح    2 -17
  تأکید بر آموزش مدیریتی و سازمانی  3 -17

  
  

ــه اصــول    18 ــه ب توج
  اخالقی

  صداقت، خودسازي، تواضع : اصول اخالق فردي نظیر 1 -18
اي، دقت درکـار، اسـتفاده   پذیري و تعهد حرفهمسئولیت: اي نظیراصول اخالق حرفه 2 -18

 بهینه از وقت، عمل به تکلیف
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  ).جنمودار (طراحی کرد  ذیلتوان مدل جامعه مطلوب شهدا را به صورت هاي استخراج شده از آثار شهدا میاساس مؤلفهبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  گیري جامعه مطلوب از نظر شهداترین متغیرهاي مؤثر بر شکلمهم. جنمودار 
  

  هاي جامعه مطلوب کارگزاران شهیدگزارهشرح 
  هاي ناظر بر عرصه سیاسی گزاره) الف

ضـرورت  کارگزاران شهید خواهان تحقق مختصاتی در عرصه سیاسی بودند که براي نیل به جامعه مطلـوب و آرمـانی از دیـدگاه آنـان     
  :شوددر ذیل به برخی از این معیارها اشاره می. داشت

  هـا را بپذیرنـد و بعـد از    که در آن مسئوالن باید صرفاً در صـورت داشـتن توانـایی، مسـئولیت     ايجامعه :پذیري سیاسیمسئولیت
هستند؛ عـالوه بـر ایـن، بایـد مصـالح و      پذیرفتن مسئولیت، ملزم به ارائه خدمات به کلیه اقشار جامعه، بویژه قشر مستضعف و محروم 

بایـد نسـبت بـه سرنوشـت مستضـعفین و       منافع مشروع ملت را تحت هر شرایطی مدنظر قرار دهنـد و آنـرا حفـظ نماینـد؛ در ضـمن     
 . محرومین جهان نیز حساس باشند

 

 جامعه مطلوب
 از نظر شهدا 

توحید و 
 تمایالت متعالی

ي 
ستر

ت گ
عدال

 
 انتظار پویا رهبري حکیمانه 

کام 
ه اح

اقام
 

 قانون  حاکمیت

 درك مقتضیات زمان  

 سیستم  اداري کارآمدي

 مدیران کارآمدي

 پذیريمسئولیت

استقرار قسط و رفع 
 تبعیض 

 پویایی 

 اخالقی  پایبندي به اصول

 مناسب  آموزش
 اعتماد به نفس

 ملی 

  استقالل

 پیشرفت
 ملی هوشیاري

 و انسجام  اتحاد

 امنیت 
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 ازندگی، رفـع مشـکالت، و   که در آن حکومت و ملت باید متحد و هماهنگ، در جهت سـ  ايجامعه: سیاسی -اتحاد و انسجام ملی
   .اعتالي کشور تالش نمایند

 تأکید بر ضرورت پیشرفت و توسعه سیاسی، امکان حضور مردم در صـحنه فـراهم گـردد و    در آن با  اي کهجامعه: پیشرفت سیاسی
عـالوه  . همکاري نمایندها به منظور پیشبرد مقاصد کشور با هم همچنین احزاب و گروه. آنها از حق نظارت و حاکمیت برخوردار باشند
پاك و انسانی بودند که در آن  همه افراد جامعه بتوانند به راحتی بـا مسـئوالن ارتبـاط    اي بر این، کارگزاران شهید درصدد ایجاد جامعه

 . برقرار کرده، اظهار عقیده کنند و حقوق خود را طلب نمایند

 و قدرتمند، با پوشـش دفـاعی گسـترده و نیروهـاي نظـامی پـرتالش،        برخوردار از توان نظامی پیشرفته ايجامعه :پیشرفت نظامی
منسجم، یکپارچه، منظم، آگاه و آماده براي دفاع از کشور در برابر تجاوزِ متجاوزین و حفظ امنیت همگانی، و در صورت لـزوم آمـادگی   

  .الملل را داشته باشندام بینرساندن به سایر جوامع انسانی در امتداد تحقق اهداف عالیه انسانی در جهان و نظیاري
 حکومتی مقتدر و مهیا براي برقراري روابـط عادالنـه بـا    د سیاسی و نظامی، و برخوردار از مستقل در ابعا ايجامعه :استقالل سیاسی

  . سایر کشورها در چارچوب اهداف ملی و قانون اساسی
 بـه   ،برخوردار از رهبري توانمند براي هدایت جامعه؛ رهبري متصف به صفات عـدالت، شـجاعت، علـم و فقاهـت     ايجامعه :رهبري

  . اي که به الگوي خردمندان جامعه تبدیل گرددگونه
 رو، در مقتضیات و تحوالت زمان و حساس نسبت بـه تغییـرات؛ از ایـن   حکومتی برخوردار  از درك عمیق نسبت به  :پذیريانعطاف

   .ها انعطاف الزم را داراستها و روشمشیانجام وظایف و اصالح خط
 ها و پرتالش در اجـراي تصـمیمات، مشـوق مشـارکت     گیريشایسته، قاطع در تصمیمار از مدیران اي برخوردجامعه :مدیریت بهینه

آفـرین،  هـاي تحـول  ها و طرحها و خالقیتوريکارکنان، مراعات کننده اصول اخالقی در برخورد با افراد، نوآور و استقبال کننده از نوآ
  .هاي موجودها و محدودیتنگر در برابر فرصتساز و آیندهالمال و بهینهحامی بهبود مستمر وضع موجود، شجاع، حافظ بیت

 تحقـق اهـداف    اي برخوردار از سیستم اداري کارآمد و تابع نیاز جامعه، با هدف اجراي قـاطع قـانون و  جامعه :سیستم اداري کارآمد
 .حکومت

  هاي ناظر بر عرصه اقتصادي گزاره) ب
   در . کارگزاران شهید در عرصه اقتصادي در صدد احیاي اصولی بودند که پیشرفت اقتصادي را در امتداد تحقق عدالت میسـر نماینـد

  :شودذیل به برخی از این اصول اشاره می
 اي تدوین نمایند کـه همـه افـراد    هاي اقتصادي را به گونهکه در آن مسئولین موظفند سیاست ايجامعه :پذیري اقتصاديمسئولیت

جویی و استفاده صحیح از منـابع  هاي تولیدي شرکت نمایند؛ ضمناً صرفهگذاري و برنامهجامعه بتوانند فعاالنه و مشتاقانه در امر سرمایه
   .شودمیاقشار اجتماعی در آن جامعه محسوب هاي اصلی زندگی کلیه آحاد و و امکانات، از ویژگی

 کنی فقر و محرومیت و توزیع عادالنه منابع و امکانات، و  با تأکیـد بـر پیشـرفت    مرفه و خواهان ریشه ايجامعه :پیشرفت اقتصادي
  .هاي کشاورزي، صنعتی و علمیاقتصادي از طریق توسعه بخش
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 نیازهاي اساسـی کشـور   ها و منابع موجود، راد با اتکاء به توانمنديفآن ااي مستقل و خودکفا که در تحقق جامعه :استقالل اقتصادي
نمایند؛ تا حدي که سایر جوامع نتوانند به واسطه تأمین ایـن نیازهـا، مـردم را تحـت سـلطه خـود در آورنـد؛        را در تمامی ابعاد برطرف 

از طریق جذب دستاوردهاي علمی سراسر جهان، با هنر و مهـارت سـعی در انطبـاق    اي توانمند و خواهان استقالل اقتصادي که جامعه
 .نمایدآنها با نیازها، شرایط و فرهنگ خود می

  عرصه فرهنگ رهاي ناظر بگزاره) ج
و معیارهـاي   انـد اي بر این عرصـه داشـته  شود، کارگزاران شهید تأکید ویژهاز آنجا که بنیان معنوي جامعه ابتدا بر عرصه فرهنگ بنا می

  : شوددر ذیل به مواردي از آنها اشاره می. اندبرشمرده متعددي را در این زمینه
 بر اسـاس اصـل امـر بـه معـروف و نهـی از       (پذیر نسبت به یکدیگر برخوردار از افراد مسئولیت ايجامعه :پذیري اجتماعیمسئولیت

  .ارها، و همراه هم، براي رفع مشکالت عمومی و انجام بهتر ک)منکر
 اي متحد و برخوردار از انسجام فرهنگی و اجتماعی، معطوف به توسعه وحـدت کلیـه مسـلمانان و    تحقق جامعه :مذهبی -اتحاد ملی

  .هاي استثماري و استعماريهاي استکباري و فرهنگمستضعفین دنیا و مقابله با روحیه
 هاي موجـود را بـه   مشیها، تمایالت، اهداف و خطمعیارها، ارزشساز که بتواند اي با فرهنگی انسانایجاد جامعه :پیشرفت فرهنگی

  .سمت کمال جامعه انسانی از دیدگاه الهی ارتقاء دهد
 هـاي فرهنگـی شـرق و    اي بـر آداب و ارزش اي پویا در امر تولید محصوالت فرهنگی که هیچ تکیهایجاد جامعه :استقالل فرهنگی

 .اصیل خود باشدهاي غرب نداشته، پایبند به اصول و ارزش

 اي که در آن حکومت به منظور حفظ ثبات جامعه و برقراري امنیت اجتماعی، با اسـتمرار در تمهیـد برنامـه   جامعه: امنیت اجتماعی-

  . نمایدکند و براي رفع انحرافات اجتماعی تالش میهاي آموزشی و فرهنگی، از ایجاد و توسعه انحرافات اخالقی پیشگیري می
 اي آگاه و هوشیار، بویژه آگاه به شرایط زمان و هوشیار نسبت به جهان اطراف، و مهیا براي صـبر و اسـتقامت   جامعه :هوشیاري ملی

  .آگاهانه در راه تحقق هدف و استمرار حرکت
 هـاي گونه تبعیض در تمامی عرصـه شود و اهتمام جدي به مبارزه با هراي که با هدف تحقق عدالت هدایت میجامعه :رفع تبعیض 

  .ها، حق تمامی اقشار آن استاي که در آن همه آحاد ملت در برابر قانون یکسانند و استفاده صحیح از فرصتاجتماعی دارد؛ جامعه
 سازي است و از معلمینی دلسوز و کاردان برخوردار است؛ معلمینـی کـه   اي که آرمان نظام آموزشی آن، انسانتحقق جامعه :آموزش

در این جامعه، خرده سیستم آموزشـی موظـف   . هاي آگاه، متعهد، مسئول و بصیر استدادها و ساختن انسانمسئولیت آنها پرورش استع
هـا و نهادهـاي   ها، ارگانهاي گوناگون از حیث نیروي انسانی برطرف سازد و سازماناست تا با آموزش صحیح، نیاز کشور را در بخش

در ایـن جامعـه   . روهاي مجرب و متخصص را براي رفع نیازهایشان پرورش دهنـد هاي سازمانی، نیآن نیز باید از طریق توسعه آموزش
-ها و به اسارت درآوردن آنها قرار نمـی پرستی، فساد و به بند کشیدن ملتگرایی، شهوتطلبی، استعمار، مصرفعلم در خدمت منفعت

آورد و بـر احسـاس   دهد، براي مـردم بصـیرت مـی   یشود و انسان را با حق پیوند مگیرد، بلکه موجب افزایش تواضع و پرهیزگاري می
  .گرددافزاید؛ علمی که با ارتقاء توأمان شعور و شور عمل، به تحرك بیشتر براي اقدام سازنده منجر میافراد می مسئولیت
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 امـور و تحقـق اهـداف    اندازي مثبت به آینده و برخوردار از اعتماد به نفس کافی براي انجـام  اي با چشمجامعه :اعتماد به نفس ملی
  .اجتماعی

 هاي اساسی و تکاملی بشر قایل شداي معتقد به این امر که نباید هیچ حد و نهایتی را براي تحقق آرمانجامعه :پویایی.  
 اي که در آن مردم و مسئوالن، فعاالنه و بدون تعصب، پـذیراي انتقـادات و بازخورهـاي مناسـب     جامعه :نقدپذیري و انتقاد سازنده

  .نمایند؛ البته انتقادهایی سازنده و بازخورهایی با هدف بهبود اوضاع جامعهد و در جهت رفع نقایص کشور تالش میهستن
 هاي استکباري بوده، مهیاي ایثـار،  گرا، فاقد استضعاف و عاري از روحیههاي انسانی، حقاي که احیاگر ارزشجامعه :تمایالت متعالی

هاي انسانی اسالم است؛ به طوري که همه افـراد جامعـه در شـرایط    در راه تحقق حکم قرآن و آرمانطلبی فداکاري، مبارزه و شهادت
  .گونه استبداد بتوانند متناسب با شأن و استعداد و تالش خویش صاحب قدرت، عزت و امکانات شوندبرابر و به دور از هر

 قی نظیر تواضـع، فروتنـی و بردبـاري و برخـوردار از وجـدان     اي معتقد به اصول اخالجامعه :ايتوسعه اصول اخالق فردي و حرفه-

 .  هاکاري، و معتقد به ضرورت استفاده بهینه از فرصت

  اي برپادارنـده احکـام و قـوانین اسـالمی و     جامعه ):در ابعاد فردي و اجتماعی(احیاء احکام اسالم و تعهد به اسالم در اداره کشور
در این جامعه، اسالم بایـد مـافوق همـه    . هاي اداره حکومتعتقادي آن در قانون اساسی و روشمتعهد به اسالم و پیاده کردن اصول ا

  . چیز در نظر گرفته شود و آحاد افراد اجتماع نیز باید، نیل به جامعه عدل اسالمی را رسالت اصلی خود به شمار آورند
 اي که بـه نشـر حقـایق نـاب اسـالم در جهـان       ها، به گونهزمینهبخش در همه اي نمونه و الهامایجاد جامعه :بخشی در جهانالهام

 .بینجامد

 و تحقق جامه عدل آمادگی الزم را در خـود ایجـاد   )عج(کند تا براي تسریع در ظهور امام زمان اي که تالش میجامعه :انتظار پویا ،
اي که توسعه شعور اجتمـاعی را مقدمـه ظهـور شـهر     عهجام. نمایدنماید و در این راه از هیچگونه فداکاري، ایثار و گذشت مضایقه نمی

 .داندعدل می

یابیم کارگزاران شهید با قاطعیت و جدیت تمام درصدد ایجاد تحولی اساسی در تمامی ابعاد بودند تـا  هاي فوق، در میبا توجه به گزاره
  .هاي جامعه مطلوب بشري را محقق نمایندشاخص

  
درصـد از   "% 87"هاي فوق توسط خبرگان، نتیجه به دست آمده حـاکی از آن اسـت کـه    گزارهپس از بررسی  :ومدپاسخ سؤال  

این در حـالی اسـت کـه هیچیـک از آنهـا       .بودند "موافق"درصد نیز  "% 13 "و  "کامالً موافق"هاي استخراج شده خبرگان با گزاره
  .هاي استخراج شده نبودندمخالف گزاره

درصـد نیـز آنهـا را      "% 34 "و  "پـذیر کامالً تحقـق "ها را درصد از آنان، گزاره "% 66"از خبرگان،  سنجی انجام شدهضمناً طی نظر
پـذیر از جامعـه بشـري در    لذا نتیجه کسب شده حاکی از آن است که شهدا تصـویري عینـی و تحقـق   . دانستندمی "پذیرنسبتاً تحقق"

 .اندیشه داشتند نه تصویري ذهنی و دست نیافتنی
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مدار علـوي در  هاي حکومت حقهاي مذکور با گزارهشهر شهدا، گزارههاي مربوط به آرمانبعد از استخراج گزاره :ومسال پاسخ سؤ
هاي کارگزاران شهید برخاسـته از  ها و دیدگاهکه اندیشه مشخص شدنتایج کسب شده،  بر اساس؛ 1البالغه مورد مقایسه قرار گرفتنهج

امتـداد یابـد، از    )عـج (امام مهـدي  آنان درصدد تحقق شهر عدلی بودند که تا تحقق شهر عدل  ،استمتن قرآن و سیره نبوي و علوي 
هاي حفظ دستاوردهاي عظیم و میراث گرانبهاي شهیدان را بشناسیم تا اگر توفیق شهادت در راه خدا را نداشـتیم،  رو، الزم است راهاین

  .یم سهیم باشحداقل در حفظ و نشر پیام آنان، همانند سفیران کربال
  

  بحث پایانی 
قانون اساسی، مجلس شوراي اسالمی، حکومت، نحـوه انتخابـات و   : نظام جمهوري اسالمی داراي یک ساخت حقوقی و رسمی شامل

-ایـن خـرده  . در درون این ساخت حقوقی، یک ساخت و هویت حقیقی و واقعی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نظایر آن است

هاي مردم مستتر بـوده و  هاي جمهوري اسالمی است که در خواستهیا ساخت حقیقی در حکم معنا و مضمون و مبتنی بر آرمانسیستم 
ها، سـعی در ایجـاد بـرادري و برابـري،     هایی چون عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزشاند؛ آرماندر قوانین موضوعه کشور منعکس شده

  . هاي گوناگون اجتماعی، استقالل، پیشرفت و امنیت و نظایر آندر عرصهپذیري توسعه اصول اخالقی، مسئولیت
با فاصله گرفتن جامعه و کارگزاران از اصول اخالقی، عدالت، زندگی در میان مردم و گرایش کارگزاران به زنـدگی اشـرافی و نگـاه بـه     

گر مسئله خدمت و فـداکاري بـراي مـردم از ذهنیـت و     ا. رودمثابه وسیله و مرکز ثروت و قدرت، جامعه به سوي قهقرا میمسئولیت به
عمل آحاد ملت حذف شود، و ضرورت ایستادگی براي نیل به اهداف فراموش شود، ساخت ظاهري جمهوري اسالمی اثـري بـر حفـظ    

روح و  بنـابراین بایـد دقـت کـرد کـه     . هویت آن نخواهد داشت و پسوند اسالمی صرفاً توهین به ساحت دین مقدس اسالم خواهد بود
گانـه،  در این پژوهش بر اساس مطالعه آثار کـارگزاران شـهید در قـواي سـه    . سیرت اخالقی جامعه حفظ شود و در ورطه انحراف نیفتد

صدد تحقق آن بودند استخراج شـد و بـه منزلـه هویـت حقیقـی      اي که آنان در اندیشه داشتند و درخصوصیات جامعه مطلوب و آرمانی
و ) انـداز چشـم (توان این خصوصیات را به مثابه تصاویر مطلـوب آینـده   قابل ذکر است که می. اسایی گردیدنظام جمهوري اسالمی شن

 راهنماي عمل در ساختن جامعه مطلوب در نظر گرفت؛ زیرا براي رسیدن به جامعه مطلوب و آرمانی، باید تصاویري الهام بخـش را در  
قابل ذکر است که نخبگان هر جامعه در ارتباط با مردم، قادرنـد در جهـت   . اشندهاي اقدامات کنونی جامعه بذهن شکل داد تا محرك

 .هایی اساسی بردارنداین مهم گام
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