
 

 

 

در استان بوشهر یاسالم یرانا یاصالح سبک زندگ یراهکار ها  

شهدا( یرهبر س ید)با تاک  

 سیده منصوره هاشمی

 :چکیده

اخته شده است. که روش پژوهش شهدا( پرد یرهبر س یددر استان بوشهر)با تاک یاسالم یرانا یاصالح سبک زندگ یحاضر با هدف راهکار ها مقاله

از  یاسالم یبر سبک زندگ یستیساده ز یرو تاث یاسالم یرفتار بر سبک زندگ یرو سواالت بکار رفته درمورد تاث یاتو فرض یدانیم -یمصاحبه ا

 یشنهاداتو پ یریگ یجهاطالعات بدست آمده و به نت ی. پس از جمع آوریما قرارداده یلو تحل یابیاستان مورد ارز یه چند تن از شهدایرس

در خود و  یتواضع و فروتن یجو اخالق با عطوفت و ترو یو اجتماع یدهرفتار پسند و معرفت، یرتفرهنگ بص جیچون ترو یشنهاداتی. پیمپرداخت

استان خود گسترش را در  یداناز شه یریاز الگو گ یو سبک زندگ یمخود دور کن یغرب از زندگ ییو مدگرا ییاز تجمل گرا پرهیز فرزاندانمان،

 .یمده

 

 یستیشهدا، رفتار، ساده ز ی،اسالم یرانا ،یواژه: راهکار،سبک زندگ کلید

 

 

 

 

 



 

 

  مقدمه

 ینو باالتر یزانارائه کرده اند. آنان از عز یخدمت را به جامعه اسالم ین)ع( باالترینیمتأثر از مکتب حس یواالمقام با ارائه سبک زندگ شهدای

 مودند. به اسالم ن یمجان خود، دست شسته و آن را آگاهانه تقد یعنی یموهبت اله

سرمنشأ شجاعت،  ید،بخشد. روح شه یو طراوت م یاند و خون پاک  آن هاست که نهال شناور اسالم، سر زندگ یاله ینکنندگان د ییدتأ شهداء،

 ییرها ز مرگ ،آن ها ا ینوران یلو به مدد فضا یّبهبا استعانت از ارواح ط یدکه با ییمما ین،و اقتدار است. شهدا زنده اند و ا عزت ایثار، ی،مردانگ

تمسک جست  جامعه اند، یانسان یلبه ارواح مقدسة شهدا که عصارة فضا یدلذا با یست؛ن یشب یدر واقع مردة متحرک یلت،فض یانسان ب یک. یابیم

 . است خارج نگشت یانسان یبهط یاتکه همان ح یقیحق یاتح یتا از واد

با تمام توان و امکانات  یت،. امروز که دشمنان اسالم و انسانیازمندیمگران قدر ن یداوجود شه یلبد یبه نعمت ب یگراز هر زمان د یشامروز ب ما

 داختهاه انما به ر یهرا عل یفرهنگ یارجنگ تمام ع ی،ما آمده و به عبارت یو مل ینید یزافتخار آم یشینةو پ هویت فرهنگ، ین،خود به نبرد با د

به  ثربه مقابله مو یماست تا از رهگذران آن بتوان یآن ها، فرصت مغتنم یسبک زندگان یرةدر س دگرباره یشهدا و کنکاش یادتمسک به نام و  اند،

 (.1395یری،)جمیمنرم دشمنان بپرداز یداتتهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بیان مسئله 

 یدر زندگ شانیمعمول یهارفتار یانتوان از م یشهدا را م یم زنده نگهداشت. سبک زندگراه آنان را ه یدگونه که شهدا زنده هستند، با همان

شناساندن راه و سبک شهدا  یبرا یو هنر یفرهنگ یاز ابزارها توانیهستند. امروزه م یو قابل دسترس یکنزد ییها الگوهاروزمره شناخت. آن

 .یردقرار بگ یدجه نسل جدو بهتر مورد پسند و تو یشتراستفاده کرد تا ب جامعهدر 

سوء دشمنان، دوستان  یغاتتبل یرتحت تاث ی. ممکن است حتیستخطوط جنگ با دشمن راحت ن یقدق نییدشمن و تع یافتن ی،جنگ فرهنگ در

 یحصح بر شناخت یمقام معظم رهبر یدو تاک یم. در عرصه فرهنگ و اقتصاد در حال جنگ با دشمن هستیمدشمن مورد هدف قرار ده یرا به جا

 علت است. همینبه  یرتبص یشو افزا

 شود. یادهدر جامعه پ یعنوان سبک زندگبه  تواندیم یرهتا عبادات و اخالق و غ یدنخوردن، خواب یدن،طرز لباس پوش ا ازشهد یرفتارها تمام

در  هایتتوجه به نقش قوم ی،اد مقاومتاقتص ی،اسالم یهاباورها و ارزش یبر مبنا یلیآثار ارزشمند حماسه هشت سال جنگ تحم سازینهادینه

مد نظر  یصورت جد به یددفاع مقدس با یکشور و سوق به سمت فرهنگ غن یو توجه به نظام فرهنگ هایاتعمل یسازوحدت، برجسته یمتحک

 .یردقرار گ

 ین؛ و سعادت مندتر یویدن یزندگاز  یخدا در صحنة خداحافظ ینوع بدرقة انسان از سو ینو ارجمند تر ینبزرگ تر یقت،شهادت در حق   

و قبل انقالب  یستن یمثن یزو دالور استان بوشهر ن یورشهد شهادت از مردم غ ینت. ارود به عوالمِ پس از مرگ اساستقبال از او، در هنگام و

 ی،نادر مهدو یدشه  یدانو چه در زمان هشت سال دفاع مقدس شه یابوتراب عاشور یدو در زمان انقالب شه یدلوار یعل یسرئ هیدش یاسالم

خاک و مرزبوم با جان و  ینخود از ا یها یکه با دالور یدانشه یهو بق یعبداهلل سرور یدمالح ، شه ینغالمحس یدشه ی،توسل ینغالمحس یدشه

 دل دفاع نموده اند.

و  یهاستان بوشهر مورد تجز دایشه یستیده زو سا یرفتار یالگو یا یهبر پا یرانیا یاسالم یتا سبک زندگ یمشد ینمقاله بر ا یندر ا بنابراین

 این روش بر پایه سیره و روش شهدا در زندگی خود پیاده کنیم.  یمتا بتوان قرار داده یلتحل

 

 

 



 

 

 اهمیت و ضرورت

و  یعموم یوفادار یبه معنا یو جمع یگروه یگروه است و سبک زندگ یافرد  یو کردار یاسلوب رفتار یبه معنا یسبک زندگ یانم ینا در

 یها، هنجارها و باورهااز نگرش یمجموعه رفتارها نماد ینو تنفّرهاست که ا یقعال ها،یقهات، سلاز متُدها، عاد یاافراد جامعه به مجموعه یهمگان

 (. 1392،  یالنیگ ی. )موسوکندیم یزجوامع متما یگرجامعه را از افراد د یکافراد جامعه است و افراد  یانمند در مو نظام معیج

از جمله  یخود بکوشد. در کتب آسمان یراه حفظ جان و سالمتو الزم و واجب است که در بودنش، محترم است و بر ا یاله یفهبه حکم خل انسان

 یاتهمه بشر ذکر شده است.  آ یاتبا ح ینفر مساو یک یاتجان انسان ذکر شده است تا آنجا که ارزش ح یبرا یفراوان یتاهم یمقرآن کر

: کندیصادر م گونهینو دستور حفاظت از جان را ا کندیم ینه یشبه جان خوبه صراحت از خسارت وارد آوردن انسان  یمقرآن کر زا یزن رییگد

و دفع  یند یانمکرر قرآن به حفظ جان انسان در موارد فوق، گاه بذل جان و طلب مرگ در راه حفظ ک یدبا وجود تأک«. وَ الَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ » 

گرفتن  یو روز یدانجاو یاتاز جمله ح یخود بگذرد پاداش فراوان یاتراه از ح ینا که در یکس یشده و برا یشستا یناز جامعه مسلم طراتخ

در هنگام ضرورت،  یبر منافع شخص ینبر مقدم دانستن منافع جامعه مسلم ینید یشوایانو پ یممکرر قرآن کر یداز خداوند ذکر شده است. تاک

دوران  یهامسلمانان صدر اسالم، مجاهدت یمختلف همچون نبردها یخیرتا یهابخشش جان در راه حفظ اسالم است در تجربه نمصداق آ که

جهاد و شهادت در جامعه  یثار،ا ی،شدن فرهنگ فداکار ینهدر واقعه کربال موجب نهاد یشانو فرزندان ا یارانو  ین)ع( و شهادت امام حسیامام عل

در  یریتکف هاییستدفاع مقدس و نبرد با ترور ی،انقالب اسالم زییروپ ین،از جمله مسئله فلسط یراخ یهاحوادث دهه رشده و د مسلمانان

 .کندیم یانشام و عراق خود را دوباره نما ینسرزم

 یجانه یم،کن یینرا تب شان یگزند یمش یو چگونگآنها  یو سبک زندگ شهدا یزندگ یّاتخصوص ؛یمکن یسع یدانشه ینامه  یزندگ یانما در ب

 ی،زندگ یّاتات، خصوصیّجنگند؛ روح میو  یرندگمی جانشان را کف دست  یاست که کسان یمسئله باارزش یکجنگ  یدانجنگ و رفتن در م

 رشادت و یفداکار و یاداز  ما که یدانیمهم است. شه یلیخ یناست که ا یگرید یمسئله  یکشخص هم  یو اعتقاد یفکر یسابقه و پشتوانه 

 ؛اند یکردهم لعم چطور یزندگ یعاد یطدر مح ،ه اندیکردم یمش یچه جور یخانوادگ یندگدر داخل ز ،مییآ یم یجانجنگ به ه یدانم آنها در

 یم.فتار و سبک زندگی شهدا در زندگی خود درس بگیریم و در زندگی شخصی بکار ببرچگونه از سیره و رکه امروزه برای ما مهم است مسائل  این

 یکه امروز برامواردی است  ینهاا یدهیم،نشان م یّتحسّاس یگریاَشراف ی، درباره مالال یتاسراف، تعرّض و تجاوز به اموال ب خصوصدر  هامروز

و  ه اندکرد یم یزندگبه چه صورت عزیزمان در زمان حیاتشان  یشهدا یناکه است؛  یمطرحو  یما مسائل مهمّ یدلسوز جامعه  یمجموعه 

 است. هبودند ه به اشرافیت چگوننسبت و برخوردشان  ،خانواده رفتارشان در  نحوه

 



 

 سواالت:

 استان بوشهر بر مردم موثر است؟ یشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یرفتار بر سبک زندگ آیا -

 استان بوشهر بر مردم موثر است؟ یشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یبر سبک زندگ یستیساده ز آیا -

 

 :فرضیات

 یه اصلی:فرض

 بر مردم رابطه وجود دارد؟ بوشهر استان یشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یسبک زندگ ینب -

 فرضیات فرعی:

 استان بوشهر بر مردم رابطه وجود دارد؟ یشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یرفتار و سبک زندگ بین -

 ردم رابطه وجود دارد؟استان بوشهر بر م یشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یو سبک زندگ یستیساده ز بین -

 

 اهداف 

ازخانواده  یبوجود آمده که عده ا یاساس ییراتتغ ی،بعد از هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن بعث یاسالم یرانامردم  یتوجه به سبک زندگ با

 یانهغرب گرا یکرده اند، و رفتارها یداپ یشگرا  یغرب یبه سبک زندگ یارتباط یلوسا یگرو د ینترنتبا گسترش روزافزون ماهواره و ا  یرانیا یها

 یدر خصوص سبک زندگ یبا توجه به سخنان مقام معظم رهبر یدممقاله من برخود الزم د ینه اند. در اد قرار دادروزمره خو یزندگ یالگو

آنها  یدرباره سبک زندگ یهجزو ت یلاستان بوشهر به تحل یزعز یشهدا یستیو نوع ساده ز یو اخالق یرفتار یشهدا با هدف الگو یرهبر س یاسالم

 .ردازیمبپ

 

 یسبک زندگ مفهوم

 یی(، رفتارها1393 یدنیا،شده است )نو یفتعر «یستنز یبرا یسبک یاراه »، «گروه یافرد  یگوناگون زندگ یهاراه»مختلف لغت  یهافرهنگ رد

 یجامعه حضور دارد. منظور از سبک زندگ یاعضا یاندر م یرفتار یوهسنّت و ش یکشده است و به صورت  ینهتوده مردم نهاد یانکه در م

طالق  یکدیگر،روابط با  یحات،همچون لباس، غذا، تفر یافراد در امور یانسان در اعمال، احساسات، عواطف و افکار است؛ الگو یاهمجموعه الگو

جامعه را از رفتار افراد  یارفتار فرد  یسبک زندگ و امثال آنها. در واقع یاتهنر و ادب ی،شهرساز ی،کسب و کار، مسکن، معمار یشت،و ازدواج، مع



 

و ابزار  یاسالم یسبک زندگ»(. مؤلف کتاب 1392 یالنی،گ یاست )موسو یگوناگون فرهنگ هاییوهش گریانو ب سازدیم یزمتما یگرد عمجوا یا

 یانی،)کاو «کندیدنبال م یقود را به آن طرنسبتاً ثابت که فرد اهداف خ اییوهش»: نمایدیم یفگونه تعر ینرا ا ی، سبک زندگ«سنجش آن

1397.) 

 

 

 وم سبک زندگی اسالمیي مفهواکاو

گیرد. عالوه بر آن سبک زندگی، یک مفهوم یا ساختاری کلی است، و از زوایای مختلف و توسط شاخه های گوناگون علمی مورد ارزیابی قرار می

مهم است که اغلب تواند کاربرد داشته باشد. سبک زندگی مفهومی بسیار دگی میمفهوم سبک زندگی عمالً در تمامی محدوده های مختلف زن

توان گفت سبک های اجتماعی است. میمنعکس کننده طیف کاملی از ارزش ها، عقاید و فعالیتبرای بیان روش زندگی مردم به کارمی رود و

. گیرند¬می کار به خود اجتماعی و فردی زندگی در را آنها روزمره طور به افراد و گیرد می شکل عاداتی و رفتاری فرهنگی، های¬زندگی از الگو

کنش های اجتماعی متقابل خود با والدین، دوستان همساالن، آشنایان ورسانه های جمعی الگو های رفتاری را می آموزند. به  واسطه به افراد

 میان رد¬ا در زندگی خود به کار گرفته و بر زندگی اوتأثیر دارد. عبارتی سبک زندگی شامل فعالیت های معمول و روزانه است که شخص آنها ر

گزیند. این انتخاب تحت -دلیل توانایی انتخاب از تمام موجودات متمایز است و تا حد زیادی خود روش زندگی خود را بر می به انسان مخلوقات،

د، این کنند، تفکرات واحساسات متفاوتی دارن-یی که در آن زندگی میتأثیر استنباط او از دنیای اطراف می باشد، همه انسان ها در باره دنیا

بر جامعه قرار گرفته و در مجموع سبک زندگی یا شیوه زندگی فرد را می سازد)ازکیا و  تفکرات واحساسات تحت تأثیر باورها و ارزش های حاکم

 (.241:1386حسینی رودبارکی،

 

 

 متناسب با دفاع مقدس یسبک زندگ ابعاد

بعد  ها،یشهکه در آن اند ی،آن سه بعد قائل شد: بعد فکر یبرا توانیم یکلاست. اما بطور  یقابل بررس یدر جنگ از ابعاد مختلف یزندگ سبک

 .گیردیقرار م یکه در آن رفتارها مورد بررس ی،و رفتار یو بعد جسم هایزهکه در آن انگ ی،روح

 ارائه شده است: ینعلوم ارتباطات، چن یشمنداناز اند یگرد یکییبنددر دسته بندییمتقس این

 (یحاتو ترج یالتها، تما)ارزش هایشها و معتقدات( و گرا)ادراک هاینشب یا یدرون یارهایرفتذهن امور



 

 هاییو دارا یاجتماع یها(، وضعیجسم یتحاالت و وضع یرهوشیارانه،و غ یارانه)اعم از اعمال هوش یرونیب یرفتارها ینیع امور

همه جا  یروح کل یمتفاوت است. ول یگرلشکر با لشکر د یک یاتدارند؛ خصوص ییمختلف با هم تفاوتها یهرچند، بخشها کهینقابل توجه ا تهنک

 یاطالعات یکیهم رزمنده.  یکیفرمانده گردان،  یکی یپ،فرمانده ت یکیفرمانده لشکر است،  یکیمتفاوت است.  یزن هایتاست. سطوح مسئول یکی

 است. رنگیکها آنهمه یباز هم فضا ی. ولیهم تدارکات یکی یاتی،عمل کییاست، 

 

 

 

 

 رزمندگان یزندگان یینه)ع( در آ یدالشهدابه س ارادت

شان عشق به بر لب داشتند و در دل یاحسین یها نوارزمندگان بودند. آن یبرا ینشدنتمام یی)ع( و حضرت عباس )ع( الگوها ینحس امام

 یکیقوت قلب باشد. به ن یشانبرا ینتا عشق حس شدندیه مجبه ی)ع( راه یدالشهداو خاطره س یاد. رزمندگان با کشیدیمزبانه  یشانموال

 یهاباطل انسان یهحق عل یهاجبهه گونهینو ا طلبد؛یشان را معمل کردن ینیدر حال تکرار شدن است و زمانه حس یگربار د شوراعا دانستندیم

بابرکتش  یاتدر ح یزدپورمحمدرضا ا ید. شهیدندآفر ینیحس یهاکه پرچم سرخ عاشورا را در دست گرفتند و حماسه یدد را به خود یسرشتپاک

نوشته بود:  ینچن یشهانوشتهاز دست یکی)ع( بود و در  یدالشهداعاشق س یزدپورا ید. شهشناختینم یگرید یز)ع( چ حسینجز عشق به امام 

 ترینیک)ع( همه جا هست و نزد ین. حسیست)ع( مخصوص عاشورا و محرم ن ینحس یبت. ذکر مصیباست)ع( ز ین. کار حسیباست)ع( ز ینحس»

 «جا، قلب خودمان است.

از شهادت از مادرش خواسته بود  یشکشانده و بس. پ یواد ین)ع( ما را به ا یبن عل ینعشق حس گفتیم نشستیکه م یجبهه در هر محفل در

سنگ  یبر رو ید،بر در خانه نزن یگریاسم د ین،حسو جز اسم  یدرا نصب کن ینحس یسردر خانه پرچم عزادار یرید،ساده بگ یارمراسم مرا بس

مادر جان به تو »: نویسدیهر چه تمام م یباییبا ز نامهیتاز وص یدر قسمت یشانا« انشاءاهلل قبول کند.»)ع(  ینامام حس یید فدایسیقبرم بنو

 یباشد. وقت یدشدن در حماسه شه یکاز شر یدبا یهگر بزرگ است، اما یاربس ینعمت یهثواب دارد بلکه خود گر یدشه بر یهنکن، گر یهگر گویمینم

جان اگر همه  ینحس ییدای)ع( بدان و بعد با خود بگو ینفرزندت را سرباز حس ینی،)س( بب ینبخودت را در کربال کنار ز یدبا یکنیم یهگر

خدا  ینبه د شدمینم یماند، راضن )ع( هم تنها ببرادرت امام حس شدمینم یراض ی،در کربال تنها بمان شدمیمن یراض دادمیفرزندانم را هم م

 «ظلم شود.



 

 

 ینحقوق فقرا و محروم یايو اح یطلب عدالت

آموزد که  یبه ما م است. عاشورا یاسیعاشورا در عرصه رفتار س یاز درس ها یکیعدل  ییحاکمان ستم و برپا یژهبا ستم و سمگران به و ستیز

 یه)عل ینتفاوت بماند. اگر سکوت کرد در حکم همان ستمکار است. امام حس یب و ستمگران سکوت کند وتواند در برابر ستم  یانسان مسلمان نم

حالل خدا را  که یندرا بب یحاکم ستمگر یمردم! رسول خدا)ص( فرمود: اگر کس یا»حر فرمودند:  یاندر برابر سپاه یسخنران یک( در مالسال

کند،پس با گفتار  یرفتار م یدادگریرسول خدا مخالف است و با بندگان خدا به ستم و ب با سنت شکند و یرا م یاله یمانکند، عهد و پ یحرام م

    (.304: 4االمم و الملوک،ج یختار«.)با همان حاکم ستمکار محشور کند یزفرد را ن ینبر خداست که ا یستد،برابرش نا رو کردار د

 

 

 

 یستیو ساده ز یزيگر دنیا

 یمبان ینمدرن را عمدناً در ا یزندگ سبک ی،غرب ینمتفکر یداست. از د یماد یپوشش و مصرف کاالها ینگگوچ یاز مظاهر سبک زندگ یکی

 جستجو کرد. یستبا یم

رو ش  ی،مصرف یانواع کاالها یاناز م یتصاداق -یطبقات اجتماع یژهخاص به و یدهد که چگونه گرو ه ها ینان م یز( در کتاب تما1984)بوردیو

خود  یمجزا یدهند تا روش زندگ یرا انجام م ییمنزل و... انتخاب ها یداخل یناتکردن، مبلمان و تزئ یشآرا خوردن، غذا ،یدنلباس پوش یها

 یمصرف یآن از الگوها یلهلف خود را به وسمخت یکرد که       گروه ها یلرا تحل ییها یوهش یوکنند. بورد یزمتما یگرانرا مشخص و خود را از د

 یم یاد یمختلف یربا تعاب «یادن»از  ینید یمتعال یان(.اما در م1382ی،کنند. )فاضل یم یزمتما سازد، یگروه را مشخص م یک یزندگ یوهکه ش

 .یشمورد مذمت و گاه مورد ستا یشود؛ گاه

 شهدای  یستیه زسبک ساد ی ازداشته اند، نمونه ا یغرور و جاه طلبه ای  ذر ساده و بدون یسبک زندگهمه شهیدان و  شهدای استان بوشهر 

 .یمذکر نموده ا  یشهرستان دشت

اوبود؛ آن چنان که  یستیمهمش، ساده ز یتخصوص ینمهم تر یزعز یدشه یو اسالم یاخالق و رفتار انسان یایدر سجا :یعبداهلل رکن شهید

 یشب یم،روز و ن یک یادن» گفت: یم   یلمح یرینشد که با لهجة ش یدهداد. بارها از او شن ینشان نم از خود یویدن یها یهبه آرا ییاعتنا یچه

که  یو به راست یدندنام یدانستند و م یم «ینوالد یوسف»او را « نمانده است! یزیچ یزیاش ن یماندهباق یمهک روز آن گذشته و از نیکه  یستن

 (.1395)حسینی، بود ینچن



 

 یهوده،شده بود ازتکّلف و پرداختن به امور زائد و ب ینعج ییشآال یو ب یتمام وجودش از سادگ ی،از کودک یمهدو یدشه :يونادر مهد شهید

 یکرد. هرگز راض یآن اکتفا م یاتتنها به ضرور ی،داشت و از امکانات زندگ یساده ا یارامور، متنفربود. خانة  بس ینکرد و از ا یامتناع م یداًشد

و  یشآال یشد، روح پاک و ب یمواجه م یموارد ینبا چن یاناًر احشده است و اگ یدهاسراف، چ یکه از رو یاببدحضور  یر سفره اشد بر س ینم

 .یدگرد یاش، به شدّت آزرده و متأثرّ م ییخدا

که سر سفره حاضر  ی. موقعیماز دوستان مهمان بود یکیماه مبارک رمضان بود موقع سحر در منزل » :یدنما یباره نقل م یندر ا یدشه برادر

همه  ینشود. برادرم نادر با مشاهدة ا یدر آن مشاهده م یشده است و زرق و برق فراوان یدهدر آن چ یرنگارنگمتنوع و  یکه غذاها یدیمد یم،شد

باشند  یگرد یانسان ها یرخب یاکرد. سپس رو به بنده کرد و گفت: چه بسا رزمندگان اسالم و  یهگر یناراحت شد و حت یداًو اسراف، شد لتجم

 «!یم؟پر تجنمل و با رزق و ببرق، حاضر باش ینچن ینا یسر سفره ا یدچرا ما با ینبنابراهم سر سفره ندارند،  ینان خال یکه االن، حت

 

 

 

 یکردم مهمان ین نمگفت گما یاندازد که م یم یانصار یف)ع( به عثمان بن حنینالمومن یرنامی حضرت ام یادانسان را به  ید،رفتار شه این

 (.45خوانند.) نهج البالغه؛نامة یرانند و ثروتمندان را فرا م یان را به جفا از خود مکه درمانده ش یریرا بپذ یکسان

ظاهر  یها یهاش به آرا یاعتنا یو ب یدربارة سادگ یزن یدگونه داشت همسر شه یعل یبود و در گفتار و کردارش منش یرتس ید،علویشه آری

داشته باشند، بلکه همواره  یآرزو و خواسته ا ی،ماد یو زندگ یاانه، درباره دندر خ یمهدو یدکه شه یدموقت ند یچه» :یدگو یم یویدن یبفر

 یو ما به آنچه که خداوند عطا کرده، راض یستن یبه افزون طلب یازیو ن یستما کاف یما آنگونه که هست، برا یکردند که زندگ یخاطرنشان م

 «..یمهست

 یصحبت م یحتم یزچ یکاز  ینکهمثل ا یشان)نادر( اینچهل روز قبل از شهادت حس یاماه  یککمتر از  یدگو یباره م یندرا یدبرادر شه حتی

اصال مار  یت،وص یناستفاده کند. طبق ا یاییامور دن یاز اسم من برا یشوم و خدا نکند که کس یم یدشه یزود ین! من به همیکند، گفت : فالن

را به  یزفالن چ یدما قانوناً با یندگو یو م یندآ یخودشان م یدشه یادبرادران بن . و اگریمبخواه یدشه یاداز برادران بن یزیچ یمکن میجرأت ن

 (.1395،سینیه)«.یمبر یحساب م یدشه یتکنند.بهر حال ما از وص یآن ها قبول  نم یمبده یدخانواده شه

 

 يرفتار یاي)ارزش( و سجایمکارم اخالق یجو ترو رشد



 

با  انس ین،تد عبادت، ی،اله ینیبرا اساس جهان ب ییگرا تقوا،آرمان ی،قدرت معنو یمان؛الص،ااخ ی،شخص یاز عواطف و خواسته ها یدنبر دل

ه ن یفو تکل یفهصرف، انجام وظ یجانالسالم، تعقل و منطق و استدالل نه احساس و ه یهمنسبت به ائمه اطهار عل یرویقرآن و نماز، ارادت و پ

و طلبکار نبودن   ییادعا یعدم هراس از مرگ، ب ی،بر مصلحت شخص ینت کشور و دمصلح یحترج ی،قو یصقدرت تشخ بصیرت؛ ی،شهرت طلب

 مختارپور(. یبوده است) سخنران ابرجسته شهد یها یژگیدر برابر دشمن از و یستادگیاز انقالب و ا

 

 خانواده:رفتار شهدا در شاخص 

دارد. شرکت در امور خانه و کمک به اعضای خانواده یکی از مصادیق د از این حیث که عضوی از یک خانواده است؛ اشاره به رفتارها و روابط فر

 بُعد خانواده است.

« جو»روزی رسول خدا به خانه علی وارد شد، مشاهده کرد دختر و دامادش با محبت در کنار هم نشسته و با همکاری یکدیگر به آرد کردن 

تر هستید، تا من به جای او نشسته، کارش را انجام دهم؟. حضرت علی  خستهکدام یک از شما »د. پیامبر خطاب به آنان فرمود: مشغول هستن

تر است. پس آن حضرت کنار دامادش نشست و با هم به دستاس کردن مشغول شدند. ) ای رسول خدا! دخترت فاطمه، خسته »پاسخ داد: 

 (.51و  50، ص 43بحاراالنوار، ج 

امام علی برای منزل هیزم جمع کرده و خانه را تمیز می کرد و حضرت فاطمه آرد »فرماید:  ه میالسالم( در این بار همچنین امام صادق )علیه

 (.86 ص ،5 ج کافی،)¬را آسیاب کرده و آن را خمیر می کرد و نان می پخت

 ه آورده شده است:درباره کمک به اعضای خانوادعلی صدریان آزاد در خاطرات شهید 

و احترام می نمود و در یاری رساندن به آنها، خستگی به خود راه نمی داد. در مواقعی که از خدمت سربازی به  او پدر و مادرش را بسیار تکریم

خواستند که  مرخصی می آمد، بدون اینکه به استراحت بپردازد، در کار کشاورزی به کمک پدرش می شتافت و هنگامی که والدینش از او می

 «.به  خود اجازه نمی دهم که شما کار کنید و من استراحت بپردازممن » استراحت نماید در جواب می گفت:

 

  :یقتحق روش

به راه حل مشکالت  یابیها، کشف مجهوالت و دست یتواقع یبررس یبرا یافتهمعتبر و نظام  یاز قواعد ،ابزارها و راه ها یمجموعه ا یقروش تحق

 (.1378ی،است)خاک یقابل قبول وعلم ییادستاورده یه یابیتنها راه دست یعلم یقاذ روش تحقاست. اتخ

 

 نوع  تحقیق:



 

بر  یددر استان بوشهر)با تاک یاسالم یرانا یاصالح سبک زندگ یراهکار هااست اما از آنجا که به  کاربردی  -یفیتوص یقتحق یکپژوهش  این

 باشد. یم یاز نوع همبستگ یفیتوص روش پژوهش حاضر، پژوهش  یناست. بنابرا یع همبستگاز نو یقتحق یک .پردازد یمشهدا(  یرهس

 

 :یرهامتغ یا یممفاه یفتعر

معیارهای  ، سلیقه ها،شهارگروه است؛ عادت، نگ یافرد  یک یو ارز شها یشهاکننده گرا که منعکس یستنسبک ز یا یزندگ یوهش سبک زندگی:

 (.232: 1387دوی کنی، )مهسازد یرا م یگروه یاکردن فرد  یهم، طرز زندگ که با اخالقی، سطح اقتصادی و...

 یعنی سبک روش زندگی مردم جامعه ایران اسالمی است.ایرانی اسالمی: 

 شهادت نائل شده باشد.  یعو اسالم به درجه رف یهنکه در راه خدمت به م یکشته شدن در راه خدا )دهخدا( کس یبه معنا یدجمع شه شهدا:

 .یندگو یفرد رفتار م یکق روش و سلوک و نحوه حاصل شدن از برخورد و اخال :ررفتا

 باشد. یو بدون تجمالت م یشآال یب یزندگ  یاست که به معن یبیکلمه ترک یکبلکه  یستلغت ن یک :یستیساده ز

 

 

 :داده ها يگردآو يروشها

 گردآوری اطالعات استفاده نماید. محقق در این پژوهش سعی نموده است در روش میدانی از پرسشنامه، جهت

 یاردر اخت یزمان یتسوال ارائه شده بدون محدو7پژوهش در قالب  یرهایدرباره متغ یدر پژوهش مورد نظر بصورت پرسشنامه ا یابزار جمع آور 

 .یمقرار داده ا یلتکم یآنان برا

 

 

 :داده ها یلتحل يروشها

 

 

 :يآمار جامعه



 

 ینا یآمار جامعه(.157 ‚1375‚یساروخان‹‹)دست آمده باشدمعرف ب یاننما یاست که از آن نمونه ا یجامعه اصلهمان  یمنظور از جامعه آمار››

 باشد.   یم سبک زندگی کلیه شهروندان  بر سیره شهدا استان بوشهر

 

 

 

 :ينمونه آمار حجم

 در››رود. یم      بکار  یقتحق یموردها یاافراد  انتخاب یبرا یاجتماع یقاتشود. و در تحق یمنظم انتخاب م یبه روش ها یرینمونه گ   

 یدهبرگز یلتحل ی(که برایمحتوا یا) یاست از مطالب یمحتوا نمونه ا  یلدر تحص یانانتخاب پاسخگو یاست برا یروش ها یریگ نمونه‚یمایشپ

 .است یقتحق ییطرف بودن موردها یب یریل نمونه گیشود .دل یم

را مورد نمونه  سبک زندگی شهرونداننفر از  27 ینتخابنمونه ا به طور تصادفی،  شده یجامعه مورد نظر سعپژوهش با توجه به وسعت  ینا در

 .یمقرار ده

 

 

 

 : یريروش نمونه گ

 یری، پس نمونه گ یمکن یاستفاده م تصادفی یریاز اتالف وقت، روش نمونه گ یریو به منظور جلوگ یجامعه آمار یعبا توجه به حجم وس  

:  1373) دالور ،یدانتخاب گرد یآن جامعه ، بعد از آن جامعه آمار یندهه بعنوان نماشد یفچامعه تعر یکاز  یاءاش یااز افراد  یدرصد ایانتخاب 

147.) 

 یکسان یطساده همه افراد جامعه مورد مطالعه شرا یتصادف یریباشد در نمونه گ یساده م یتصادف یری، نمونه گیقتحق یندر ا یرینمونه گ روش

 انتخاب شدن دارند. یبرا یکسانیو شانس 

 

 :یاییاوپ ییروا

ارد نتایج منظور از روایی یا پایایی این است که اگر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم،در همه مو

 ( 151:1380به دست آمده یکسان باشد)ساروخانی؛

 



 

مورد بررسی  وندان شهرستان دشتی و همچنین خانواده شهدا شهراده ها ؛ سعی شده  به صورت میدانی تعدادی از برای گردآوری اطالعات و د

 و مطالعه قرار دهیم. 

از آنجا که در این روش از شیوه های متفاوتی همچون مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده می شود لذا با این روش ما می 

های متفاوتی را در رابطه با موضوع مان رجا که در پی این هستیم که متغیتی اطالعات خود را جمع آوری کنیم و همچنین از آنتوانیم به راح

 بررسی کنیم لذا این روش امکان مقایسه و استنباط علی را فراهم می نماید.

 

 

 :روش یريمراحل انجام و به کارگ

 

 داده ها:  یلو تحل یهتجز روش

به منظور خالصه و طبقه بندی داده ها ، تعیین فراوانی پاسخ ها ،میانگین و درصد  ابتدا بااستفاده ازتکنیک های آمار توصیفی ده ها،درتحلیل دا   

 گیری و پاسخ به سواالت تحقیق از آماراستنباطی ، و همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

 

 

 یافته هاي تحقیق:

 یهای فردهای آمار توصیفی ویژگیاز تکنیک گیرند، در بخش نخست با استفادهرد تحلیل قرار میآوری شده در دو بخش موهای جمعداده

 .گیردقرار می یمورد بررس یقتحق یاتهای آمار استنباطی هر یک از فرضها بررسی خواهد شد. در بخش دوم با استفاده از تکنیک یآزمودن

 

 یقتحق یفیتوص يها یافتهالف: 

با استفاده از  یرهامتغ یرسا ینها و هم چن یآزمودن یفرد یها ییژگها ، جهت شناخت بیشتر جامعه مورد مطالعه ، واز تحلیل داده قبل

 .یردگ یقرار م یفو توص ی، انحراف استاندارد و نمودار به ترتیب زیر مورد بررس یانگینهای آمار توصیفی مانند درصد ، متکنیک

 :اصلی   فرضیه

 

 ه وجود دارد؟استان بوشهر بر مردم رابط يشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یسبک زندگ ینب -



 

 باشد.می یسبک زندگ یرگویان بر حسب متغبیانگر توزیع فراوانی پاسخ 1-1جدول  -

 

 

 

 

 

 

 

 یسبک زندگ متغیر بر حسب فراوانی آزمودنی ها : توزيع 1-1جدول 

 درصد فراوانی )تعداد( یسبک زندگ

 %70 19 کامال موافقم

 %22 6 مموافق

 %8 2 متوسط

 0 0 مخالفم

 0 0 کامال مخالفم

 %100 27 جمع

 

بر سبک زندگی ایرانی اسالمی  رفتاردارند که  کامال موافقمنظر  یان%درصد از کل پاسخگو 70دهد که  یهای جدول فوق نشان مداده

 متوسط ورا انتخاب نموده اند. %2 ،موافقمدرصد  %22دارد  یرتاث

 



 

 

 سبک زندگی یرمتغ بر حسب نمودارفراوانی  توزيع

 فرضیات فرعی:

 فرضیه اول:

 

 استان بوشهر بر مردم رابطه وجود دارد؟ يشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یرفتار و سبک زندگ ینب -

 باشد.میفتار ر یرگویان بر حسب متغبیانگر توزیع فراوانی پاسخ 1-2جدول  -

 

 

 

 

 
 

 

 فتارر متغیر بر حسب فراوانی آزمودنی ها توزيع : 1-2جدول 

 درصد فراوانی )تعداد( فتارر

 %63 17 کامال موافقم

 %18 5 موافقم

 %15 4 متوسط
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 %4 1 مخالفم

 0 0 کامال مخالفم

 %100 27 جمع

 

سبک زندگی ایرانی اسالمی بر  رفتاردارند که  کامال موافقمنظر  یان%درصد از کل پاسخگو 63دهد که  یهای جدول فوق نشان مداده

 را انتخاب نموده اند. مخالفم %4متوسط و  %15 ،موافقم درصد %18دارد  یرتاث

 

 

 

 فتاررمتغیر بر حسب نمودارفراوانی  توزيع

 

 :دوم فرضیه

 

 ابطه وجود دارد؟استان بوشهر بر مردم ر يشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یو سبک زندگ یستیساده ز ینب -

 باشد.می ساده زیستییرگویان بر حسب متغپاسخبیانگر توزیع فراوانی  1-3جدول  -
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 يستیساده ز متغیر بر حسب فراوانی آزمودنی ها : توزيع 1-3جدول 

 درصد فراوانی )تعداد( یستیساده ز

 %55 15 کامال موافقم

 %26 7 موافقم

 %11 3 متوسط

 %4 1 مخالفم

 %4 1 الفمکامال مخ

 %100 27 جمع

 

بر سبک زندگی ایرانی اسالمی  رفتاردارند که  کامال موافقمنظر  یان%درصد از کل پاسخگو 55دهد که  ین مهای جدول فوق نشاداده

 را انتخاب نموده اند. کامال مخالفم  %4و  مخالفم %4متوسط و  %11 ،موافقمدرصد  %26دارد  یرتاث

 

 

 

 يستیساده زمتغیر بر حسب نمودارفراوانی  توزيع

 

 یافته هاي استنباطی:
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 استنباطی فرضیاتیافته هاي  ب:

با توجه به فاصله ای بودن مقیاس متغییر های مستقل و متغیر وابسته با استفاده از ضریب همبستگی  فرضیات تحقیق رااز  در این بخش هر یک   

 . ستفاده می کنیمپیرسون رابطه بین متغیرها ا

 

 

 

 

 فرضیه اول:

 

 استان بوشهر بر مردم رابطه وجود دارد؟ يشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یبک زندگرفتار و س ینب -

 

 

 استان بوشهر بر مردم یشهدا یرهبا س یاسالم يرانا یرفتار و سبک زندگ همبستگی بین متغیر 1-4جدول 

 میانگین هامتغیر              
انحراف 

 معیار
 سطح معنی داري ضریب همبستگی

 58/5 37/4 رفتار

93/0 000/0 
 27/6 62/4 سبک زندگی

 

 یرفتار و سبک زندگبین مؤثربودن بین  مثبت  نسبتا قوی و بیانگر رابطه همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون

 است از لحاظ آماری معنی داردرصد اطمینان  99( و با  >P/000)سطح در  ن رابطهاست ای استان بوشهر بر مردم یشهدا یرهبا س یاسالم یرانا

 می گردید. فرضیه فوق تائید  P=05/0بنابراین ،چون درسطح 



 

 

 .«استان بوشهر بر مردم رابطه وجود دارد؟ يشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یو سبک زندگ یستیساده ز ینب»: 2فرضیه 

 استان بوشهر بر مردم يشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یو سبک زندگ یستیساده ز رهمبستگی بین متغی 1-4جدول 

 میانگین هامتغیر              
انحراف 

 معیار
 سطح معنی داري ضریب همبستگی

 27/5 2/4 ساده زیستی

81/0 000/0 
 27/6 62/4 یسبک زندگ

 

 یرانا یسبک زندگ و یستیساده ز یربین متغمثبت  خوب و بیانگر رابطه همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون

بنابراین  است درصد اطمینان از لحاظ آماری معنی دار 99( و با  >P/000)سطح در  این رابطهکه استان بوشهر بر مردم  یشهدا یرهبا س یاسالم

 ، فرضیه فوق تائید می گردید.

 

 

 

 

 گیري و پیشنهادهابحث، نتیجه

 

 :بحث

 

 ی. بررسرودیبه شمار م یلو شهادت است که ضامن بقاء و تداوم اسالم اص یثارا فرهنگ جامعه ما، فرهنگ یقو یهااز پشتوانه یکی

 یرا معرف یمناسب و مطلوب یالگو تواندیم ی،و عمل ینیع یقبه عنوان مصادعزیز  یشهدا یفرهنگ در سبک زندگ ینا یهامؤلفه

ان  سبک زندگی  و نوع رفتار چندتن از شهدا استان با توجه به  بی. یردقرار گ ، و غیره...طالب  ،اننسل جو وجهکه مورد ت یدنما

 بوشهربه بحث و تحلیل فرضیات می پردازیم:



 

تواند رفتار بر تواضع و فروتنی و بردباری فرد می تواند تاثیر داشته باشد و هر چه فرد بشهدای استان بوشهر رفتار و سیره استفاده از  فرضیه اول:

 یانگردر این متغیر ب یرسونپ یهمبستگ یبضربنابراین طبق می تواند اخالق نیکوپسندیده داشته باشد. خود رو همانند رفتار شهدا پیش ببرد 

فوق  هیفرض ین،داراست بنابرا یمعن یاز لحاظ آمار یناندرصد اطم99( و با  >P/000بود که این رابطه در سطح ) یرابطه نسبتا مثبت و خوب

 .یدگرد ییدمورد تا

یعنی دوری از فخرو چشم هم چشمی در زندگی است انسان هرچقدر بتواند در زندگی خود از تجمالت و اسراف ساده زیستی  فرضیه دوم:

می باشد  %81 یرسونپ یهمبستگ یبضربنابراین ضریب همبستگی  گرایی دوری کند می تواند زندگی ساده و بی آالیش برای خود بسازد.

 یشهدا یرهبا س یاسالم یرانا یسبک زندگو  ساده زیستی  یرمتغ ینو مثبت ب مستقیمطه راب یانگردار است وب یمعن یاز لحاظ آمار یناناطم

زندگی خانواده ها به دور هر چقدر  دار است و یمعن یاز لحاظ آمار یناندرصد اطم 99( و با  >P/000رابطه در سطح ) ینا .است استان بوشهر

 پس فرضیه فوق مورد تأیید است.انواده ها بیشتر می باشد. مهربانی و عطوفت نیز در خ الت و غرب گرایی باشد از تجم

 :نتیجه گیري

آنان اشاره شده است مورد  چند تن از شهدا که در باال به نحوه رفتار و ساده زیستیاز سبک زندگی اسالمی زندگی  شده مقاله حاضر سعی 

زندگی انسانی و الهی تجلی می یابد. سبک زندگی، چه در  ندگی اسالمی در سبک زندگی مطلوب و آن نیز در سبک. سبک زبررسی قرارگیرد

 سطح انسانی و چه در رتبه الهی آن، از دو منظر قابل بررسی است: یکی، از منظر ایجاد و نهادینه ساختن آن در اجتماع؛ چرا که سبک زندگی

 وضعیت مطلوب.م، از منظر ارزیابی وضع موجود و تعیین فاصله تا اسالمی ساختنی است، نه یافتنی. دو

جامعه ما نیازمند یک الگو سازی از سبک زندگی شهدا و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی است تا به منویات مقام معظم رهبری)مدظله 

ها نرمااقع شهدا به واسطه روحیات، منش، رفتار، اخالق، آده و به وپوشان عمل جامه است اسالمی –العالی( که دغدغه شان سبک زندگی ایرانی 

 توانند بهترین سبک زندگی و سیره عملی را برای جامعه کشورمان ترسیم کنند.و افکار، می

وبی برای باید فرهنگ و سبک زندگی شهدا را نسل به نسل انتقال دهیم چرا که ایجاد فضای نیرومند و قدرتمند شهدا در جامعه برکات بسیار مطل

 ملت خواهد داشت.

 

 

 ت:راهکارها و پیشنهادا

 .در خود و فرزاندانمان یتواضع و فروتن یجو اخالق با عطوفت و ترو یو اجتماع یدهو معرفت،رفتار پسند یرتفرهنگ بص یجترو -



 

شهید  ازسیره شهیدان چون شهید غالمحسین مالح،پرورش روحیه ایثارو گذشت و دوری از حسد و خودخواهی در زندگی  -

 ...عبداهلل سروری، شهید عبدالرسول سلیمانی و.

تقویت خصلت های حسنة انسانی در  رفتار خود بر اساس سیره رفتار  شهیدانی چون،شهید خضر غریبی،شهید نادرمهدوی،شهید  -

 صدریان آزاد و...

ت از سیره شهیدانی چون شهید علی وقار و منش و خلقی نرم و مهربانه در سخنان خود در برخورد با دیگران و در زمان عصبانی -

 الگو پذیری نماییم.  و...نفررضایی،شهید آریا

را در استان خود  یداناز شه یریاز الگو گ یو سبک زندگ یمخود دور کن یغرب از زندگ ییو مدگرا ییاز تجمل گرا یزپره -

 .یمگسترش ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : منابع و مآخذ

فصلنامه رفاه اجتماعی، سال (، تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی، 1386ازکیا، مصطفی، حسینی رودبارکی، سکینه) -

 241 -264، ص37دهم، شماره 

 1395بیانات و پیام کنگره سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر سرتیپ دوم فتح اهلل جمیری، -

 304ص  4االمم و الملوک، ج  یختار -

 وسعه سبز(، آخرین شب حضور،انتشارات ت1395حسینی،سید اکبر،) -

 87 : 1387: فرهنگی یقاتصلنامه تحقف یدی،حم یسهو نف یمهد ی،از مرج لبه نق ( 1382 )م  ی،اضلف -



 

 ه.و ابزار سنجش آن. قم: پژوهشگاه حورزه و دانشگا یاسالم ی(، سبک زندگ1397م ) یانی،کاو -

 .یرانا یوم اجتماعفصلنامه مطالعات عل ی،و سبک زندگ یاجتماع یترابطه امن یبررس(، 1393م ) یدنیا،نو -

 


