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  چکیده
 

بررسی کرده  ار کنگره یبرگزار یراستا در بوشهر استان مردم یاخالق الزامات و ینید یباورها تیتقو یراهکارها مقالهاین 

. است یبردکار زين آن کردیرو و بوده شیمايپ و محتوا تحليل ،یاسناد ليتحل ؛یها روش از متشکل حاضر توصيفی پژوهش است.

 دست هيکل زين و شهدا کنگره یبرگزار اهداف شهادت، و ثاریا فرهنگ با مرتبط مستندات و مدارک بخش؛ سه شامل یپژوهش جامعه

 در مرتبط و دموجو یعلم مستندات هيکل اول، بخش در .باشندیم 1398 سال در  شهدا کنگره یبرگزار ییاجرا کادر و اندرکاران

 با زين ومس بخش در و شده استفاده هدفمند یريگ نمونه از دوم بخش در شده، واقع یبررس مورد شهادت و ثاریا فرهنگ حوزه

 در داده، یگردآور یهاابزار. شدند انتخاب یتصادف یريگ نمونه روش به و برآورد نمونه عنوان به نفر 340 کوکران، فرمول از استفاده

 ش،یاميپ بخش در و ساخته محقق محتوای تحليل ستيل چک فرم محتوا ليتحل بخش در ،یبردار شيف فرم یاسناد ليتحل بخش

 از استفاده اب محتوا ليتحل بخش در ،یفيک وهيش به یاسناد ليتحل بخش در پژوهش، یها داده .است بوده ساخته محقق پرسشنامه

 ليتحل قل،مست یها گروه T ،یا نمونه تک T ؛یاستنباط یها آزمون از استفاده با شیمايپ بخش در و توصيفی آمار یها شاخص

  . اند شده ليتحل 25 فرم  Spss افزار نرم طيمح در دمنیفر و راهه کی انسیوار

 مدارک یبررس از پس شهادت و ثاریا فرهنگ یمفهوم یها مؤلفه و محورها چارچوب. 1که؛ است آن انگريب پژوهش جینتا ترین عمده

 38 مجموع زا شهدا کنگره یبرگزار اهداف بخش در. 2. است شده یبند طبقه و احصاء مؤلفه 43 و محور 4 در مرتبط، مستندات و

 زانيم نیتر کم ،یهتوج چيه بدون یآموزش - یعلم اهداف و نیتر شيب درصد 68/23 و یفراوان 9 با یاسيس اهداف ، ليتحل واحد

 یراهکارها انيم در دا،شه کنگره یبرگزار عوامل نظر از. 3. اند داشته شهادت و ثاریا فرهنگ یمفهوم یها مؤلفه و محورها به را توجه

 یراهکارها و نیتر شيب 21/4 نيانگيم با یآموزش یراهکارها جامعه، در شهادت و ثاریا فرهنگ یساز نهینهاد بر مؤثر چهارگانه

 .دارند را ريتأث نیتر کم 2 نيانگيم با یپژوهش

 

 شهدا کنگره ،یاخالق الزامات ، ینید یباورها واژه های کلیدی:
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 مقدمه -1

جامعه . می گردد  آموزش مفاهيم و اعمال مذهبی به عنوان اصول اوليه زندگی اجتماعی در جامعه اسالمی محسوب

وابسته به احکام اسالم و برگرفته از اعتقادات  ، ابتدایی ترین نهادها تا پيچيده ترین بنيادهای آنای که تمام ارکان آن از 

بهترین شيوه های کاربردی را به کار بندد . انتقال و آموزش رفتارهای  مردم ،باید در انتقال اصول به ،  دینی شيعه می باشد

شناسان در آن اتفاق نظر  از موضوع های مهمی است که روان امری بسيار پيچيده و حساس است و یکی مردممختلف به 

است که در گفتمان  یو اخالق از جمله مسائل نید یرابطه.  عين حال ساده می باشد ندارند . یادگيری امری پيچيده و در

پرچمدران  نیرگتربز یاله انیاد ام،یاأل میرا به خود اختصاص داده است. از قد ای ژهیعصر حاضر سهم و لسوفانيف یاخالق

برخواسته  ندارانید یاز همه از اردو شيو اخالق ب تیّدلکش دعوت به معنو یجوامع بوده و صال نيو اخالق در ب لتيفض

آن،  یفالسفه تفکر بر محورانهو انسان یتيتفکّر اومانس وعيغرب و با ش یفلسفه خیتار دیجد یوجود، در دوره نیاست. با ا

 ،یآن دست و پا شود)رجبعل یبرا یکاماًل بشر یو اصول یخارج شده، و مبان انیتالش بر آن شد تا اخالق از انحصار اد

1385 :49.) 

 یکتب درس یمحتوا یبررس "( 1392پور ) یموضوع پژوهش فوق شامل؛ شهرک یپژوهش ها در راستا یبرخ مطالعه

ارزیابى برنامه درسى  "( 1390فوالدچنگ ) ،ی، مرزوق"و شهادت  ثاریدر گسترش فرهنگ ا یليتحص ییراهنما یدوره 

 ثاریفرهنگ ا جیترو یراهکارها نييتب "( 1389) یبهمن، "دوره ى ابتدایى )اهداف و محتوا( از منظر فرهنگ ایثار و شهادت

و  ثاریفرهنگ ا یا بررسجامع در ارتباط ب یآن است که تاکنون پژوهش انگريب،  "( 1389) ی، هاونگ"و شهادت در جامعه 

مؤثر  یراهکارها نيو همچن راستای اهداف برگزاری کنگره شهدادر  در جهت تقویت باورهای دینی و اخالقی شهادت

است و از آن جا که در نظام جمهورى اسالمى ایران، یکى از اهداف  رفتهیصورت نپذ در سطح جامعهآن در  یساز نهینهاد

است، انتظار مى رود که ارزش هاى مرتبط با فرهنگ  جامعهاصيل اسالمى، ملى و تاریخى به مهم، انتقال ارزش ها و فرهنگ 

 برخوردار باشد. برگزاری کنگره شهدااهداف  درایثار و شهادت از جایگاه مهمى 

نقطه نظرات  انيب ایمنظور حل و به باشدی مسئله خاص م اینظر در مورد موضوع کنگره اغلب در خصوص تبادل

موضوع  تيازلحاظ اهم شیهما ایبا اجالس  یداشت که کنگره ازلحاظ معنا انيب طورنیا انيب دی. شاشودیکنگره برگزار م

 نیچند ایروز  نیدر چند تواندیها ماز کنگره ی. برخباشندیم یجزئ یهاتفاوت یکنندگان داراشرکت ییو تعداد گردهما

 وجود ندارد.  یانهیگز نيهمچن شیهما ای جلسه برگزار شود که در اجالس

برگزاری کنگره شهدا می تواند  در راستای تقویت باورهای دینی و  اخالقی مردم استان بوشهر بسيار مفيد باشد. 

مسئله اصلی این است که کنگره شهدا به چه طریقی باید برگزار شود تا موجبات تقویت مسایل دینی و اخالقی مردم استان 

کمک به گسترش دامنه دانش نظری در حوزه پژوهشی  به دالیل پژوهش حاضرانجام بوشهر فراهم شود. از جهت نظری  

 و منجر شدن به دستيابی مباحث جدید در این عرصه دارای اهميت و ضرورت خواهد بود. 

بررسی راهکارهای تقویت باورهای دینی و الزامات اخالقی مردم استان بوشهر در راستای این پژوهش  لیهدف اص

 ثاریفرهنگ ا یمؤلفه ها نييتعچون،  در راستای این هدف اصلی ، اهداف فرعی دیگری  که برگزاری کنگره شهدا می باشد

مؤثر  یراهکارها ییشناسا و  کنگره شهدا یو شهادت در اهداف برگزار ثاریفرهنگ ا یمؤلفه ها گاهیجا یبررس، و شهادت

 مد نظر است. و شهادت در استان بوشهر ثاریفرهنگ ا یساز نهیبر نهاد ديبا تأک یو الزامات اخالق ینید یباورها تیتقو



 

مختلف ارائه شده از آنها  فیبه تعار یو اخالق، نظر نیتا در ابتدا با روشن ساختن مفهوم د ميبر آن قيتحق نیما در ا

کنگره  یاجرا یچگونگ نيو اخالق را مطرح کرده و به تب نید یرابطه یموجود حول مسئله یها دگاهیو آنگاه د ميفکنيب

 .میبپرداز یاخالق ماتو الزا ینید یباورها تیتقو یا در راستادشه

 
 

 و پیشینه پژوهش نظریادبیات  -2

 مبانی نظری  -2-1

 تعریف کنگره شهداء  -2-1-1 

 طهيکه در ح باشتتتدیهزار نفر م نیدر حدود چند یشتتتتريگردهم آمدن تعداد افراد ب یکنگره به معنا ،ینظر لغو از

. ندیآیدورهم جمع م هادهینظرات و امنظور تبادلبه هانهيزم گریو د یفرهنگ ،یاحرفه ،یمتشتتابه مانند علم یتخصتتصتت

صوص تبادل ضوع کنگره اغلب در خ سئ اینظر در مورد مو شدیخاص م لهم نقطه نظرات کنگره  انيب ایمنظور حل و به با

 یکنندگان داراشرکت ییموضوع و تعداد گردهما تيازلحاظ اهم شیهما ای. کنگره ازلحاظ معنا با اجالس شودیبرگزار م

 ایجلستتته برگزار شتتتود که در اجالس  نیچند ایروز  نیدر چند تواندیها ماز کنگره ی. برخباشتتتندیم یجزئ یهاتفاوت

ص تواندیوجود ندارد. کنگره م یانهیگز نيهمچن شیهما شخ سطح مل یبا اهداف م شو یالمللنيب ،یدر  د. کنگره برگزار 

 ای. در اجالس دیرا دنبال نما شتتنهادهايپ انينظرات و بموضتتوع، تبادل انيمستتئله، ب ایمانند حل موضتتوع  یاهداف تواندیم

 یاز کشتتورها ندگانینما یرستتم داری. کنگره ددینمایبستتنده م هادهینظرات و تبادل ا انياغلب هدف در ستتطح ب شیماه

کنگره  گری( استتت. به عبارت دیتجار یهاهیمستتتقل )مانند اتحاد یهاستتازمان ایکشتتور  کیدرون  یهاالتیا ایگوناگون 

و  یهنر ،یعلم ،یاستتيمستتائل ستت رامونيوگو پبحث و گفت ینظران و دانشتتمندان برااز آگاهان، صتتاحب یشتتیهما یعنی

 لیتا در باب مسا شودیم ليدانشمندان تشک ایکشورها  ندگانیها، نماکه از سران دولت یبه مجمع نيچنهمانند آن. هم

 .شودیبحث کنند، کنگره گفته م یو علم یاقتصاد ،یاسيس

شهادتبحث درباره  یبرا شتريب شهدا کنگره شهدا و احيای فرهنگ ایثار و  ضوع  شرکت در کنگرهشوندیبرپا م مو  . 

سازمان یبرا شهدا ضا و  سط اع  یزیرمعموالً با برنامه شهدا . کنگرهرديگیانجام م کنندهتیحما یهاارائه و بحث تنها تو

سال یقبل جلسه  نیچند یو دارا کشدیچند روز طول م یغالباً برا شهدا . کنگرهشودیچندساله برپا م ای انهيو به صورت 

 زمان است.هم

 
 

 تعریف اخالق  -2-1-2

کسب فضائل و ترک  یهاراه انگريها و بارزش قیاست که موضوع آن شناخت مصاد یاز علوم انسان یاعلم اخالق شاخه

 کیوجود دارد. مثالً در  یمختلف یهادگاهیامر د کیبد بودن  ای خوباستتتت. در فلستتتفه اخالق، درباره  یرذائل اخالق

بدون رد  گر،ید یدگاهیدلخواه به همراه داشتتته باشتتد اما د یی)ها(جهيامر خوب استتت که نت کی یتنها در صتتورت دگاه،ید

سئله اخالق با توجه به جاییگرا فهي)وظ داندیم یامر را ذات کیبودن دلخواه، خوب  یهاجهينت آن  یو عمل یعلم گاهی(. م



 

ست. همچنبوده نید یهمواره مورد توجه علما ،ینیدر معارف د ست و در ا یدار مباحث اخالق عهیدا یهر مکتب نيا  نیه

سخن ست دارند. شهیچرا که اخالق ر آوردیم انيبه م یباره  سان دارد و همه آن را دو  شیگرا انیاز اد یبرخ در فطرت ان

ست در جهان د هاجهينت نیا مدارنی. در اخالق دندینمایو ادعا م رفتهیدوم در اخالق را پذ ست  یکه فرا ماد گریممکن ا ا

مد نظر  یتنها در جهان ماد ،انستتانیمثالً جامعه  یدلخواه برا یهاجهيرخداد نت ،ینید رياما در اخالق غ افتندياتفاق ب زين

ست. در ا سانیجامعه  یدلخواه برا ییهاجهينت یچه امور کهنیو ا یاخالق یالگوها زیاخالق ر نیا ست با  ان دارند، ممکن ا

 .شود نييتع نید انينه لزوماً متول و شناسان برجستهو جامعه اساناجماع روانشن

 

 تعریف باورهای دینی   -2-1-3

از عمل  زیمتما ینیاستتتت. باور د نید کی یمعنو ای ،یعيفراطب ،یرياستتتاط یهااز جنبه تياعتقاد به واقع ینیباورِ د

 نیيکنندگان آ از برپا یو برخ آورندیبجا نم یمذهب نیيآ نیباورمندان به د یاستتت چنانچه برخ ینید یرفتارها ای ینید

صر به فرد به د ییهادهیاز ا ،ینید یندارند. باورها نیباور به د یمذهب شده نیمنح شتق  ست، اغلب به وجود، وم و  یژگیا

بر محور  ییهاوهيها و شارزش یگرا برافهيوظ حاتيتوض ایانسان،  یدر جهان و زندگ یمداخله اله ان،یخدا ایپرستش خدا 

 دون است.ممعمول  ینید یباورها ،یاعتقاد یهاستميس ریدر مقابل به سا .گروه ای یرهبر روحان کیمربوط  ميتعال

که  یطور خالصه به توان گفت هر اعتقادبه دیبحث دارد اما شا یها جاواژه هيهمچون بق ینیدر مورد باور د مناقشات

 .ا و معاد و نبوتاعتقاد به خد لياز قب نیمانند باور داشتن به اصول د شود؛یگفته م ینیداشته باشد باور د ینیمنشأ د

 

 تعریف دین  -2-1-4

ابن  )استتت نیيو آ عتیشتتر یبه معنا زيجزا، حستتاب، طاعت، ورع، ستتلطه و قهر و غلبه، و ن یدر لغت به معنا 2نید

متعدد  یهاداریبلکه پد ستيواحد که مورد قبول همه باشد ن یمعنا کی یدارا نید اصطالح(. 460: 4ق، ج1408منظور، 

 یقرآن ريدر تعاب نیاما د (.382: 1377،هادوی مقدم)ط دارندبا هم ارتبا یاکه به گونه ندیآیگرد م نیتحت نام د یفراوان

 نیهمه ا یباشتتد. گاه اهو پرورش انستتان یاداره جامعه انستتان یاستتت که برا یو مقررات نياخالق، قوان د،یمجموعه عقا

ست. اگر مجموعه یمخلوط یباطل و گاه یمجموعه حق، و گاه شد د یاز حق و باطل ا صورتیا ريحق و در غ نیحق با  ن

که  ینیيحق عبارتستتتت از آ نید نیبنابرا (.93: 1372)جوادی ،نامند یاز حق و باطل م یمخلوط ایباطل و  نیآن را د

ست و مطابق با واقع بوده و رفتار دیعقا یدارا ص ییهادر ضمانت کاف ديو تأک هيرا مورد تو صحت و  یبرا یقرار دهد که از 

 (.11: 1377)مصباح،اعتبار برخوردار باشد
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2 -Religion  



 

 لیتحو ایبر اخالق  نیبرخوردار استتتت، توقف د یمطرح استتتت و از طرفداران کمتر نیکه درمورد د یاتیاز نظر یکی

ست. طبق ا نید یریپذ صل کرهيو پ هیپا ه،ینظر نیبه اخالق ا ست و د ،یا ست. البته جزئ نیاخالق ا مد نظر  تيّجزء آن ا

متوقّف بر وجود  قتاًيوجود مرکّب حق ،یقيوجود دارد. در مرکّبات حق یقياستتت که در مرکّبات حق یتيّاز جزئ ريغ نجایدرا

ساً مرکّب چ سا ست و ا ست.  یقيساعت جزء حق ی. به طور مثال عقربهستياجزاء ن نيجز اجتماع هم یزياجزاء ا ساعت ا

از آن اجزاء  یکی زني هاو عقربه باشتتدیفنرو ... م شتته،يمرکّب استتت اجزاء مانند چرد دنده، شتت یئيشتتچراکه ستتاعت 

وجود اخالق  یشرط الزم برا ینداریو د نید یعنیاست.  تيّشرط یدر واقع نوع نجایمورد نظر در ا تیيّجز ی. ولباشدیم

ست. به ا شت. در نت یاخالق نتواینم نیمعنا که بدون د نیا  ازمنديدر تحقّق، ن یول ستين نیاخالق مرکّب از د یجهيدا

شروط ن ست و از آنجا که وجود م شروط را ن یبه نوع زيآن ا ست و لذا  شرط ا شروط  یجزء خارج توانیم زيمتوقّف بر  م

نحو داشتتتن اخالق بدون  نيناممکن استتت به هم یخاک یکره نیا یبر رو اتيقلمداد کرد. لذا همانگونه که بدون آب ح

 اخالق باشد. یدهنده ليجزء تشک نید نکهیاست. نه ا یامر محال و ناممکن زين نیوجود د

 

 در خدمت اخالق نید   -2-1-5-2

 یقبل برا دگاهیرا نستتبت به د تریو اخالق مطرح شتتده استتت، نقش کمرنگ نید یکه در مورد رابطه یگرید دگاهید

وجود اخالق  ت،یيّجز دگاهی. در دداندیدر خدمت اخالق م ایلهياخالق قائل شتتده استتت و آنرا نه جزء اخالق بلکه وستت

شده بود به ا نیمتوقّف بر د شت ول مينخواه یاخالق ن،یمعنا که بدون د نیشمرده  امکان وجود اخالق  دگاهید نیدرا یدا

در راه تحقّق اهداف اخالق  تواندیکه م شتتتودیم فیتعر یلبدییب یکارکردها نید یبرا یول شتتتودینم ینف نیبدون د

 :مکنيیموارد اشاره م نیاز ا یبه نحو اجمال، به برخ لیواقع شود. در ذ ديمف اريبس

 ییاست که به تنها یقواعد و دستورات خشک یسر کیشامل  ییدارد. اخالق به تنها یعاطف کیبه تحر ازي( اخالق ن1

از  ،یانجام هر فعل اخالق یدوست دارد در پ یکند. هر شخص جادیانجام فعل در شخص ا یرا برا یکاف یزهيانگ تواندینم

با مطرح  یاله انیرا نستتبت به خود جلب کند. اد ایژهیت و عطوفت ویکار عنا نیبرخودار شتتود و با ا ایژهیمهر و لطف و

ست خداوند درا نکهیا انيپروردگار و ب تیساختن رضا ست، ا ستنیز یبه اخالق ايدن نیخوا  یقو یزهيانگ نیتعلّق گرفته ا

اخالق   نيآن به قوان کسبو در جهت  نديخود بب یرا در افق افعال اخالق یاله تیتا همواره رضا کنندیم جادیرا در فرد ا

 باشد. بندیپا

که از  یمادام ایبهاستتت. اصتتوالً هر قانون و مصتتو یضتتمانت اجرائ کی ازمنديتحقّق در جامعه ن ی( قواعد اخالق برا2

صورت جوهر یضمانت اجرائ شده و به  شکل  شد در اجرا دچار م به   زيخواهد ماند. اخالق ن یبرکاغذ باق یبرخوردار نبا

صح یعنوان مجموعه ستورات که رفتار  سان درا حياز قواعد و د ستثن نیاز ا کندیم ميرا تنظ ايدن نیان و نبود  یقاعده م

با  نید انيم نیاصول برخورد کند. در ا نیکرده و با متخلّفان از ا نيآن را تضم یاست تا اجرا ییروين ازمنديتحقّق ن یبرا

 نداریبه شخص د یاله انیاد. سازدیفراهم م یقواعد اخالق یرا برا یعيما فوق طب یضمانت اجرا کینظام جزا و پاداشش 

 مندبهره یو از تنعّمات اخرو شودیجاوداان نائل م یو سعادت یابد یاتيبه ح ستن،یز یکه در صورت اخالق دهندیوعده م

برحذر داشته و دچار شدن به  یبه اصول اخالق ینديو عدم پاب یرا از عواقب سوء بداخالق یو گرید سوی از و شد خواهد

 کرده است. یاصول معرّف نیتخلّف از ا امديرا  پ یاخرودردناک  هایعذاب



 

سان به گونه شناختینظر روان( از 3 شته باشد و اگر احساس  هيو قواعد  ثابت تکّ نيکه دوست دارد به قوان ستایان دا

. در اخالق کندینسبت به آن احساس نم یخواهد شد، درخود التزام یملغ یثبات و دوام نداشته و به زود ،یکند که قانون

ست. اگر قواعد اخال منوال نيوضع به هم زين شرکامالً قا شأ آنها توافقات اجتماع ی ب شد و من سان یبا شود،  یو ان شمرده 

ضم یبرا یدوام چگونهيه سان ی. چراکه تجربهستين نيآنها قابل ت ست که  یقانونگذار هایحوزه گریدر د یان شان داده ا ن

ط انستتان، مدام در معر  تغ نيقوان بر آن افزوده  یدیجد یصتترهتب گاهی چند از هر و اندو تبدّل بوده رييمصتتوّب توستتّ

شمگ نیبه ا زياخالق ن ني. حال اگر قوانشودیم شوند، التزامات اخالق به نحو چ شت دچار  . در ابدییکاهش م یريسرنو

از رذائل خود خداوند باشتتتد، آنگاه  یو آمر به فضتتتائل و ناه رنديبه خود گ یو اله ینید یصتتتبغه نيقوان نیمقابل اگر ا

اخالق  جیدر ترو ینقش مؤثّر تواندیمسئله م نیو ا شودیم جادیاصول درانسان ا نیجاودانه بودن ا زا یخاطر کاف نانياطم

 افراد به آن داشته باشد. یندیپا تیو تقو

 

 فرهنگ ایثار و شهادت -2-1-6

 مفهوم شناسی ایثار و شهادت   -2-1-6-1

 مفاهيم قابل توجه است :در تالش براى مفهوم شناسی ایثار و شهادت، عنایت به دو بعد این 

شود، آنچه حاصل مى شود و عينيت و شهادت به عنوان دستاورد یاد مىایثار و شهادت به عنوان دستاورد : وقتى از ایثار 

گيرد. وجه دستاوردى، به یک پدیده مشخص ارجاع مى دهد. در ایثار، عملى را شامل مى شود قرار میمى یابد، مورد نظر 

 و کسى از آن بهره مند شده است. که ظهور یافته است

وقتى از ایثار و شهادت به عنوان فرایند یاد مى شود، فعاليتى مورد نظر است که در زمان جریان دارد و با اعمال در 

ارتباط است. مفهوم ایثار و شهادت به عنوان فرآیند را مى توان این چنين تعریف کرد: فرآیند آگاهانه اهداى دارایى ارزشمند 

تر است. وجه بى براى نشان دادن این بعد مناسبش به دیگرى بدون توقع دستاورد مقابل. ایثارگرى و شهادت طلخوی

 فرآیندی، جوشان و پویاست و دستاوردهایى را با خود به همراه دارد.

ى است. نسبت ایثار و شهادت، نسبتى طولى است. ایثار از حيث موضوعى داراى انواعى و از حيث مراتب داراى سطوح

ایثار داراى موارد متنوع است؛ اما شهادت از یگانگى برخوردار است. شهادت، مرتبه عالى ایثار است. با این نوع نگاه به نسبت 

يشتر مفهوم دستاوردى ایثار و شهادت، مى توان گفت که در بطن واژه ایثار، بيشتر مفهوم فرایندى و در بطن واژه شهادت، ب

 (.95:1391)موسی پور، دیده مى شود

 

 فرهنگ ایثار و شهادت در پرتو قرآن    -2-1-6-2

 دارد که در این قسمت به برخی از آن ها اشاره می شود : اختصاص ایثار و شهادت به کریم قرآن از فراوانی آیات

 که نکنيد کسانی (گمان169آل عمران: )«یُرَزقونَوَ ال تَحسَبَّنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبيِل اهللِ اَمواتاً بَل اَحياٌء عِندَ رَبِّهِم . »1

 .خورند می روزی پروردگارشان نزد و اند زنده آنان بلکه اند، مرده اند شده کشته خدا راه در

 کشته خدا راه در که کسانی به (154)بقره: « تَشعُرُون ال وَلکِن اَحياءٌ  بَل أَمواتٌ  اللّهِ َسبيلِ فی یُقتَلُ  ِلمَن َتقُولُوا وَ ال. »2

 .کنيد نمی درک شما ولی اند، زنده آنان بلکه نگویيد، مرده شوند، می



 

 (4ت  6محمد : )«لُُهمُ الجَنَّه عَرََّفها لَهموَ الَّذینَ قُِتلُوا فی سَبيلِ اهلِل فَلَن یُضِلَّ اَعمالَُهم سَيَهدیهِم وَ ُیصلِحُ بالَهُم َو یُدخِ. »3

رگز اعمالشان را ضایع نمی گرداند، آنها را هدایت کرده و امورشان را اصالح می فرماید و آنان که در راه خدا کشته شدند، ه

 و در بهشتی که قبالً به آنان شناسانده، وارد خواهد کرد.

 

 )ع(یثار و شهادت از منظر ائمه اطهارفرهنگ ا   -2-1-6-3

 اصحابش، و( ص)اکرم  پيامبر همچون بزرگی مردان طلبی شهادت و ایثارگری شاهد شيعه، تاریخ تاکنون، اسالم صدر از

 به تشيع تاریخ طول در شهادت و ایثار اوج نقطه حسينی، عاشورای واقعه که چناناست.  بوده آنان یاران و( ع)اطهار ائمه

 به جهان آزاده هایانسان همه برای شيعيان؛ بلکه برای تنها نه ساز زندگی و انگيز عبرت نکات از سرشار که رود می شمار

 .می آید شمار

شک استناد سخنان پيامبر)ص( به خداوند و ارتباط او با سرچشمه فيا  معنویت و وحی، امانتداری و صداقت و بی

های اصلی رزمندگان اسالم و موجب روحيه و انگيزه ایثار و شهادت ن درباره ایثار و شهادت، از محرکگفتار و سيره ایشا

ری، شهادت را در سلسله مراتب ارزش ها، به عنوان باالترین نيکوکاری معرفی می کنند. در آنها بود. ایشان در حدیث مشهو

باالتر از هر نيکوکاری، نيکوکاری دیگری است تا آن گاه که مرد در »در این حدیث از ایشان نقل شده است که فرمودند : 

 (.100:ه.ق 1412لسی، مج«)راه خدا شهيد شود و همين که در راه خدا شهيد شد، باالتر از او نيست

از دیدگاه امام علی)ع( شهادت نردبان تکامل انسان است. لذا ایشان آرزو داشت آخرین پله از نردبان تکامل را با شهادت 

به خدا سوگند، عالقه و انس فرزند ابوطالب به مرگ سرد »طی کنند. حضرت در باره عالقه خود به شهادت می فرمایند: 

براستی با کرامت ترین مرگ، کشته شدن در »و یا در جایی دیگر می فرمایند: « پستان مادر استبيش از عالقه کودک به 

راه خدا )شهادت( است و قسم به کسی که جان فرزند ابوطالب در دست اوست اگر هزار ضربت به فرق من فرود آید که به 

 (.125الغه، خطبه )نهج الب« این وضع کشته شوم، بهتر است که در بستر با یک بيماری بميرم

 

 ایران ان فرهنگ ایثار و شهادت در ج. ا.تولید کنندگان گفتم   -2-1-6-4

 معرفی و توليد در مردم مختلف اقشار و ها اندیشه ایران، افراد، اسالمی انقالب فرود و فراز پر شک در تاریخ بدون

کننده  توليد سه این نام به خواسته نا یا خواسته ها آن همه نام شاید اما اند، کرده ایفا شهادت نقش و فرهنگ ایثار گفتمان

 .باشد خورده ، شهيد مطهری( گره(العالی)مدظله، مقام معظم رهبری )ره()امام خمينی  اصلی

 

 ایثار و شهادت در کالم امام خمینی )ره(هنگ فر -2-1-6-5

 فرهنگ این از اتصال حکایت مفاهيم، این همه که است کرده ارائه را ایثار و شهادت فرهنگ از متعددی امام )ره( مفاهيم

 هستی، خالق مبدأ به اتصال بر عالوه و زند می موج اخالص و معنویت مفاهيم این همه در و است ذات باری تعالی به

 .است مشخص و بارز کامالً  کربال و عاشورا حوادث مخصوصاً اطهار )ع( و با ائمه آن ها ارتباط

 

 است سعادت ایثار و شهادت، -2-1-6-5-1

 فرمایند : می زمينه همين در ایشان داند. می سعادت انسان برای را خمينی )ره( ایثار و شهادت امام



 

 آنها .است رمز پيروزی این و دانندمی سعادت را ایثار و شهادت ما جوان های است. سعادت مؤمن برای ایثار و شهادت

 این دانند. به می خودشان سعادت را ایثار و شهادت ما جوانان ولی خواهندرا نمی شهادتایثار و  هرگز هستند، که مادی

کند )مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی )ره(،  می معرفی اسالم امت افتخار و سعادت را )ره( ایثار و شهادت امام ترتيب

1375 :19.) 

 

 عزت است منزله به ایثار و شهادت  -2-1-6-5-2

ایثار و شهادت بدهد.  توفيق را شما که بخواهيد خدا و از کنيد مناجات و تعالی تبارک خدای با شب دل های این در

 نترسيد، شهادت و از باشيد مصمم من، و خواهران کند : برادران می اضافه باره این در ایثار و شهادت، عزت شماست. ایشان

فانی  را انسان و دانندمی تمام را مردن که بترسند شهادت از ایدآنهایی ب است. ابدی است، حيات ابدی عزت زیرا شهادت

 (.18: 1375)مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی )ره(، 

 

 جاودانی است حیات ایثار و شهادت،  -2-1-6-5-3

 در این زمينه می فرمایند : (ره)خمينی امام

 ایثار و شهادت که است اسالم مکتب این .این طور است اسالم مکتب دانيم. می حيات خودمان برای را ایثار و شهادت ما

ایثار و  برای ما که شنویم می او حلقوم ما از و نشاند می من پيش را بچه این که است اسالم مکتب این داند. می زندگی را

می  غير مقابل در و حيات ابدی دانست، برای خودش زندگی را ایثار و شهادت که )ره( کسی امام نظر حاضریم. به شهادت

 (.19: 1375کند )مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی )ره(،  می طلب شهادت و می کشد را نفس آخر و ایستد

 

 پیروزی است عامل ایثار و شهادت،  -2-1-6-5-4

 فرمایند :می و می دانند خدا راه در و شهادت ایثار نتيجه را اسالم )ره( پيروزی امام حضرت

 که می بينيد هم حاال برده، پيش ایثار و شهادت با اسالم از اول .می شود موجب پيروزی اسالم که است ایثار و شهادت

رساند )مؤسسه  پيروزی به را ما که بود شهادت اسالم و برای آمدن جلو حس این .می خواهند را شهادت ما جوان های

 (.20: 1375تنظيم و نشر آثار امام خمينی )ره(، 

 

 شهدا از نگاه امام خمینی )ره( -2-1-6-5-5

 عاجز دانسته موارد از بسياری در شهدا مقام درک از را افراد و خود داشتند، که درکی بزرگی و عظمت به توجه با امام

 و زنده ائمه با همنشين و حق محضر در آنها را اند، آورده ميان به سخن شهدا موقعيت و مقام از که زمانی این، بر عالوه و

 .اند کرده توصيف کربال شهدای ردیف در و جاوید و

 

 (العالی)مد ظلهفرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری  -2-1-6-6

 آن مشاهده صرفاً به هاانسان اگر که است آوریشگفت حقيقت یک و عظيم ایپدیده ایثار و شهادت ایشان، دیدگاه از

 کسانی برای ظهور، شدت از که خورشيد عظمت مانند. ماند می مخفی آنان برای نورانی حقيقت این عظمت کنند، عادت

 شهدا این از یک هر که ایگونه به است، عظيم این فرهنگ ارزشمند، حقيقتی حقيقت. ماند می مخفی اندآفتاب در دائم که



 

 توانند می قرون طول در ها انسان تمامی. شوند انسانی هاینيت و هاعمل در تحول سبب و کنند روشن را عالمی توانند می

 .برد می بهره شهيدان سرور ریخته ناحق به خون از هنوز بشریت تاریخ که همچنان ببرند، بهره شهدا گذشت و ایثار از

 

 مفهوم ایثار -2-1-6-6-1

شروع می  از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای از خودگذشتگی و ایثار، از احساسی که در ذهن انسان ها وجود دارد،

شود و به نقطه ای می رسد که انسان در ميدان جنگ از جان خویش بگذرد. قدم اول، گذشت از یک چيز کمتر از جان 

مانند نام، شهرت، احترام، پول و ثروت است. اگر انسان توانست از این امور چشم پوشی کند به راحتی می تواند از جان 

ان در بند غرایز شهوانی و دنيایی اسير باشد، نمی تواند از جان خویش در راه خود نيز بگذرد. در واقع تا زمانی که انس

 (.29/11/69پروردگار بگذرد )برگرفته از بيانات در دیدار با پاسداران سپاه در سالروز ميالد امام حسين)ع(، 

هوی و حسد، بخل همچنين از دیدگاه ایشان، ایثار یعنی گذشتن از شهوات، منيت، خودپرستی، خودخواهی، حرص و 

و بقيه گرفتاری ها و در نهایت گذشتن از جان. چنين ایثاری می تواند مانند شمعی، راه بشر را روشن نماید و آن ها را از 

 (.217:1369جهالت نجات دهند )برگرفته از بيانات در دیدار با فرزندان ممتاز شهدا، 

 

 مفهوم شهادت  -2-1-6-6-2

ای شهادت یکی از مفاهيمی است که فقط در ادیان معنی می دهد. هر چند در همه منهدر اندیشه حضرت آیت اهلل خا

هایی که امروز نام و ملت ها و کشورها اگر کسی در راه هدف های ملی کشته شود، به او شهيد می گویند و همه کشور 

ه آن ها افتخار ان می شناسند و بها است، کسانی را به عنوان شهيد در ميان خودشای دارند و تاریخی پشت سر آنآوازه

ای از تاریخ آن کشور و ملت، در راه هدف ملی، ها کسانی هستند که در برههها را گرامی می دارند و اینمی کنند و یاد آن

با حفظ استقالل ملی، جنگ کردند و کشته شدند، اما در حقيقت نام و معنای شهيد، در جایی صادق می باشد که دین 

)سخنرانی در دیدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسئوالن امور فرهنگی بنياد شهيد و گروهی از دانشجویان اماميه موجود است 

 (.227:1368پاکستان، 

داند که خداوند این هدیه را به کسی رانه و مرگ انسان های زرنگ میحضرت آیت اهلل خامنه ای شهادت را مرگ تاج

همچنين شهادت را یک پاداش می دانند، پاداش کارهای خوب یا پاداش دل پاک و می دهد که در راه او مجاهدت نماید. 

صاف. ایشان شهادت را نشانه استواری و شهدا را عناصر پوالدین جبهه جنگ می دانند )بيانات در دیدار با خانواده های 

 (.34:1384شهدای کرمان، 

 

 مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت  -2-1-6-6-4

آیت اهلل خامنه ای رفتارهای فردی و جمعی انسان متأثر از دو مجموعه است. یک مجموعه مربوط به از دیدگاه حضرت 

امکانات و استعدادها است و مجموعه دیگر عامل مؤثر و جهت دهنده ذهنيت است که به نوعی می تواند مجموعه اول را 

لذا فرهنگ از دید ایشان عبارت است از  .نامندتحت تأثير خود قرار دهد. ایشان مجموعه دوم یعنی ذهنيت را فرهنگ می 

کند، جهت می دهد، تسریع یا کند می کند. از دیدگاه ه رفتارهای انسان را هدایت میذهنيت حاکم بر وجود انسان ها ک

ایشان این ذهنيت حداقل نيمی از عوامل تعيين کننده و پيش برنده و جهت دهنده به همه رفتارهاست. به عنوان مثال 

رزمنده در ميدان جنگ بر اساس ذهنيت خود حاضر است با وجود کمبود امکانات در مقابل دشمن ایستادگی کند و یک 



 

از جان و خون خویش بگذرد. این ذهنيت می تواند مواردی از قبيل دستور رهبر، دفع تجاوز، رسيدن به عدالت و یا آزادی 

 (.134:1378شورای عالی انقالب فرهنگی،  را در بر گيرد )برگرفته از بيانات در دیدار با اعضای
 

 جمع بندی چارچوب نظری -2-2

 و عناصر موضوعات به نسبت جامعه افراد خاص، ابتدا و نهادینه سازی فرهنگی گيری شکل برای طبيعی فرآیند در یک

 و انگيزه در آن، موجود آثار و مزایا از یافتن آگاهی با سپس و کنندمی پيدا آشنایی فرهنگ دهنده آن بنيادین تشکيل

 دست اند، شناخته از آن چه مندی بهره و دستيابی برای آن گاه. گيردمی فرا را وجودشان فرهنگ، آن به نسبت الزم تمایل

 صفحات در و آمده به وجود زندگی تاریخ در که بزرگی رویدادهای تمام بخواهيم حال اگر .زد خواهند کوشش و تالش به

 مسأله از تر اهميت با و ارزشمندتر ها آن از کدام هيچ کنيم، ارزیابی را ها آن و مشخص نمایيم را است شده ثبت تاریخ

 و گذشتگی خود از بلکه نيست، فداکاری و خودگذشتگی از یک مقوله تنها چرا که ایثار و شهادت نيست، ایثار و شهادت

 .است توجهیبی و خفتگی حالت از هاانسان تمام زنده نمودن و بيدار کردن با توأم فداکاری

 الزم گردد، مند بهره شهادت و ایثار برنده پيش و دستاوردهای سازنده از فرهنگ بخواهد اجتماعی چنانچه بنابراین

 کوشش و در نسل جوان، سعی فرهنگ و نهادینه سازی این و گسترش ایجاد برای شده ریزی و برنامه هدفمند آگاهانه، است

 که کند چينش ای گونه به عرصه این که یکی از آن ها نظام آموزشی می باشد را در تأثيرگذار، عوامل از یک هر و کرده

 آید. مورد نظر نائل اهداف به هاآن مناسب کارکرد از جمع، در

 و شکوفایی که دارد آن بر داللت شهادت، فرهنگ ایثار و بنيادین عناصر در پایان می توان نتيجه گرفت که شناسایی

 ترویج و رشد دیگر، عبارت به. است ایثار و شهادت گسترش فرهنگ و رشد ی مقدمه عناصر، و نهادینه سازی این پرورش

 این به توجه با رو این از. باشد تشکيل دهنده آن می عناصر به پرورش وابسته و پسينی امری ایثار و شهادت، فرهنگ

 برنامه و اهداف ی لوحه سر را عناصر بنيادین این پرورش و شکوفایی بایستی کشور رسمی تربيت و تعليم نظام استنتاج،

 .دهد قرار خود های

 

 موضوعپیشینه  -2-3

 موثر عوامل و جوان شخصيت بر نماز تاثير " عنوان با 1384 سال در دغان زکی محمد سيد توسط که یامطالعه نتایج

 های کانون ترینمهم یاموزش مراکز که بود آن از حاکی ،شده انجام " دینی متون دیدگاه از نماز به جوانان گرایش بر

 نوجوان از تواند می و کرده مرتبط جامعه با را نوجوان که است پلی ی منزله به مدرسه.  باشند می ها خانواده از پس تربيتی

 امور بيان و پيام رساندن و معنوی های ارزش القای در مدرسه نقش.  کند تربيت جامعه حال به مفيد و فعال موثر فردی

 آثار به توان می پژوهش این نتایج دیگر از.  است اهميت حائز بسيار ، باشد آنها ی زمره از ، تواند می نماز جمله از عبادی

 معنوی روحی شخصيت در نماز که ، است رسيده نتيجه این به دینی متون یپيشينه به توجه با محقق. نمود اشاره نماز

 ایجاد و الهی ذکر با آرامش سازی فراهم، روانی و روحی آرامش به توان می آن آثار جمله از و دارد سزایی به تاثير جوان

 . نمود اشاره ، جوان در ها بدی از تنفر



 

زشی متوسط های جذب افراد به نماز جماعت مراکز امو بررسی راه "تحت عنوان بهروز عسگری در مطالعه دیگری که 

سرانه ناحيه یک  شاه پ سال  "کرمان شد . محقق که تحقيق خود را 83در  شاهده  شته ، نيز نتایج جالبی م صورت  دا به 

شاه انجام داده  وان کرده و مهمهدفش را شناسایی عوامل جذب افراد به نماز جماعت عن ، ميدانی در مراکز اموزشی کرمان

زشی ، نماز عين جهت نماز جماعت در مراکز امواختصاص یک زنگ م» است : ترین نتایج خود را به این شرح توضيح داده

جماعت  دانش آموز ، راهنمایی والدین جهت شتتتناخت احکام دینی ، همراهی والدین در نماز خواندن در منازل توستتتط

شرکت معلمان در  ضو گرفتن و  سب و ساجد محل ، هم زمان بودن اقامه نماز با اذان اول وقت ، امکان منا ماز جماعت نم

 «نماز جماعت دارد .  به ر گرایش جواناننقش مهمی د

گفتگوهای مذهبی در  ذهبی در بحث وتکاليف و مراسم متدین در تترکت والتان داده که شت( نيز نش 1986)  3اکراوزو

یافته ها و مطالعات  .(43:1371،) لطف آبادی شود ای دینی به نوجوانان میهخانواده باعث انتقال باورها و عملکرد

( نشان می دهد که اگر فرایند تربيت دینی در قالب مراحل رشد و تحول روانی با تسریع بيش از 1961)   4اسالندداسم

تربيتی ناپایدار خواهند بود تا حدی که کودک قادر به تعميم اصول  –یادگيری مفاهيم و ارزشهای اخالقی  ،حد همراه باشد

 .( 170:1376) مطهری ،  های تازه نيست یاد گرفته شده به شرایط جدید و موقعيت

 

 تحقیقشناسی  روش -3

 روش تحقیق -3-1

 یمردم استان بوشهر در راستا یو الزامات اخالق ینید یباورها تیتقو یراهکارها یبررساز آنجایی که تحقيق حاضر به   

توصيفی حاضر متشکل از پردازد ، با توجه به عنوان پژوهش و ابزارهای مورد استفاده، پژوهش می کنگره شهدا یبرگزار

بوده و رویکرد آن نيز کاربردی محسوب می گردد. در ابتدا  7و نيز پيمایش 6، تحليل محتوا5روش های؛ تحليل اسنادی

مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در برگزاری کنگره شهدا، از مبانی نظری و سوابق پژوهشی احصاء و از لحاظ توجه به 

سپس مجددًا مؤلفه های باورهای دینی و الزامات اخالقی با استفاده از چک ليست تحليل محتوا مورد بررسی قرار گرفت، 

با مطالعه و بررسی مبانی نظری و پژوهش های مرتبط، عمده ترین راهکارهای  تقویت باورهای دینی و الزامات اخالقی با 

نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در استان بوشهر جمع آوری شد و بر اساس مجموع داده های حاصل، ابزار پرسشنامه 

 ی  تقویت باورهای دینی و الزامات اخالقی در استان بوشهر طراحی و اجرا گردید.محقق ساخته جهت شناسایی راهکارها
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 ابزار جمع آوری اطالعات و تحلیل داده ها   -3-2

ت و تاس ایابخانهتش اول که مربوط به روش کتتبخ .است  هابزار جمع آوری اطالعات پژوهش در دو بخش ارائه گردید

نيز  شناسی اجتماعی تعليم و تربيت وروان  کارهای آموزش خالق وتمربوط به راه اتتظور تبيين موضوع ، اطالعتبه من

ابتدا فيش  آوری شده است. اطالعات جمع آوری شده،)ع( و قرآن درخصوص موضوع جمعاطالعات مربوط به دیدگاه ائمه

يفی قرار تررسی و تحليل کتس با مشورت تعدادی از اساتيد مجرب به شکل طبقه بندی شده مورد بتبرداری گردیده و سپ

د که تمی باش و اخالقینظران آموزش مباحث دینی  وط به توصيف نظرات کاربردی صاحبتخش دوم مربتگرفته است . ب

در رو با  احبه روتگران به صورت مصتت و پرسشتاس اده شدهتش نامه باز استفتات از پرستور جمع آوری این اطالعتبه منظ

  و اطالعات را دریافت کرده اند . بهتمونه های مورد نظر مصاحتن

 

 پژوهش انجام و اجرا یشیوه -3-3

که در مورد  هایی -شتاد مربوط به موضوع با فيتابخانه ای و اسنتش های کتتاول پس از جمع آوری فيی له تدر مرح

ها و  دینی ، نگرششتتناستتی اجتماعی تعليم و تربيت ، خالقيت ، تفکر خالق ، رشتتد تفکر کودک ، تربيت  مباحث روان

شی بوده و دارای گرایش شت های دینی و آموزش در مراکز اموز شخص و گرد آوری  ، تجربی و علمی بودند ه یوانتتتتتپ م

های  ث تئوریک با روشتباحتهر یک از م،  ماعی تعليم و تربيتتاسی اجتتشن روان اس دیدگاهتبر اس، س تسپ . شدند

صاحب  نامه های باز پاسخ که از بعد اطالعات پرسشی در مرحله  ه است .گردید خالقانه مورد تحليل قرار گرفته و تبيين

سه با تنتایج در مقای توایی قرار گرفته وتورد تجزیه و تحليل محتم،  ورد بحث جمع آوری گردیده بودتمی نظران حوزه 

احبه تتتتنيز جمع بندی مص ای ونهبندی اطالعات اسنادی و کتابخاکاش قرار گرفت . در نهایت با جمعنتایج دیگر مورد کن

 تجزیه و تحليل نهایی صورت گرفت .  ، های به عمل آمده

 

 پژوهش آماری و نمونه جامعه -3-4

ریزان برگزاری کنگره شهدای استان عوامل و دست اندرکاران و برنامه جامعه مورد مطالعه در این تحقيق شامل کليه  

نفر   50یادواره های شهدا در سال های قبل بوده که این تعداد طبق آمار موجود و برگزارکنندگان  1398در سال بوشهر 

 بوده اند و همچنين مردم استان بوشهر گروه دوم جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکيل داده اند.

و  رثایموجود و مرتبط با فرهنگ ا یو سوابق پژوهش یمنابع نظر هيشامل کل ،یاسناد ليدر بخش تحل یجامعه پژوهش

و  یجامعه پژوهش تیموضوع و محدود تيبا توجه به ماه ز،يمحتوا ن ليبود. در بخش تحل و مسائل دینی و اخالقی شهادت

پژوهش  سومدر بخش . هدفمند استفاده شده است یريجامع ابعاد گوناگون اهداف کنگره شهدا، از نمونه گ یبررس نيهمچن

 1398استان بوشهر در سال  یکنگره شهدا یبرگزار زانیشامل کليه عوامل و دست اندرکاران و برنامه ر یجامعه آمار ز،ين

   . بودند



 

به طور  نمونه انتخاب و عنوان بهفرمول کوکران  نفر از مردم استان بوشهر با استفاده از 290در این تحقيق تعداد 

اندرکاران برگزاری کنگره شهدا به علت ریزان و دستنفر از برنامه 50و همچنين تعداد تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند 

 می باشد.     نفر 340محدود بودن حجم جامعه از کليه آنها تحقيق به عمل آمد. در مجموع نمونه آماری به تعداد 
 

 های تحقیقیافته -4

 جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف برگزاری کنگره شهدا   -4-1

مربوط  %92.06فراوانی یعنی  35فراوانی،  38از مجموع  نشان داد کهتجزیه و تحليل اهداف برگزاری کنگره شهدا 

، %5.26فراوانی یعنی  2با « نام ها و تعاریف ایثار و شهادت»می باشد و به محورهای « صفات عملی ایثار و شهادت»به محور 

 .توجه شده است  %2.63فراوانی یعنی  1با « پيامدهای ایثار و شهادت»

های فرهنگ ایثار و شهادت و باورهای دینی و اخالقی در اهداف برگزاری کنگره تجزیه و تحليل محورها و مؤلفه 

بيشترین توجه را به فرهنگ ایثار و شهادت داشته است و  %23.68فراوانی و  9شهدا بيانگر آن است که اهداف سياسی با 

 آموزشی، هيچ گونه اشاره ای به فرهنگ ایثار و شهادت نشده است.  -در اهداف علمی 

 

 راهکارهای مؤثر تقویت باورهای دینی و الزامات اخالقی  -4-2

و مؤلفه  ریتصاو ق،یمصاد م،يطرح مفاه( مربوط به گویه )57/4بيشترین ميانگين ) فراوانی و درصد بدست آمده؛طبق 

 ییراهنما) 8( مربوط به گویه 91/3( و کمترین ميانگين )کنگره شهدا یبرنامه ها یو شهادت در محتوا ثاریفرهنگ ا یها

 ( می باشد. یو اخالق ینیو شهادت، د ثاریفرهنگ ا یبند به ارزش ها یافراد جامعه جهت انتخاب دوستان پا تیو هدا

فرهنگ  یساز نهینهادتقویت باورهای دینی و اخالقی از طریق   یآموزش یراهکارها، معتقدندپاسخگویان  درصد از 6/7

 تیتقو یآموزش یراهکارها، معتقدند پاسخگویان درصد از 5/13مؤثرند.  خيلی کمبه ميزان کم و  جامعهو شهادت در  ثاریا

 درصد از 9/78به ميزان متوسط مؤثرند.  و شهادت در جامعه ثاریفرهنگ ا یساز نهینهاد قیاز طر یو اخالق ینید یباورها

و شهادت  ثاریفرهنگ ا یساز نهینهاد قیاز طر یو اخالق ینید یباورها تیتقو یآموزش یراهکارها، معتقدند پاسخگویان

 مؤثرند. زیاد و خيلی زیاد به ميزان در جامعه 

 یساز نهینهاد قیاز طر یو اخالق ینید یباورها تیتقونشان می دهد، پاسخگویان معتقدند،  5از  21/4ميانگين وزنی 

  به ميزان زیاد مؤثرند.و شهادت در جامعه  ثاریفرهنگ ا
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گ ایثار و شهادت، فهرستی پس از مطالعه و بررسی تعداد قابل توجهی از مبانی نظری و پيشينه پژوهشی مرتبط با فرهن

مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت باورهای دینی و الزامات اخالقی تهيه شد و پس از اعمال  تریناز عمده

نظر تعدادی از متخصصان و صاحبنظران علوم تربيتی و حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه 

 ره شهدا به شکل جدول ذیل طراحی گردید.های تقویت باورهای دینی و الزامات اخالقی در برگزاری کنگ

 



 

 و شهادت   ثاریفرهنگ ادینی و اخالقی  یمؤلفه ها 1-4جدول شماره 

 کنگره شهدا یدر برگزار
 مؤلفه محور

نام ها و تعاریف ایثار 

 و شهادت
 اشاره به واژه های شهيد، شهادت، ایثار، معرفی و تعریف این واژه ها

جایگاه و ارزش ایثار 

 و شهادت
 قرب و منزلت شهيد در اجتماع، نزد خداوند، پيامبران و امامان

صفات عملی ایثار و 

 شهادت

 

 صفات متعالی

بصيرت، خودباوری، امر به معروف، نهی از منکر، عمل 

دانش ، محاسبه نفسشایسته، تقوا، صداقت، قناعت، صبر، 

 اندوزی

 حق گرایی
تکاليف ، انجام خداجوییتوکل بر خدا، ترجيح رضای خدا، 

 الهی، پرهيز از دنياپرستی

 اطاعت پذیری از والیت

، اعتقاد به والیت مطلقه فقيه ،مت اسالمیواعتقاد به حک

 منافع  ترجيح منافع نظام بر

 شخصی

 فداکاری
، کشته شدن در راه خدااز خودگذشتگی، دگرخواهی، 

 کاری باالتر از وظيفه انجام دادن

 وظيفه شناسی ،رعایت نظممشارکت در کار گروهی،  مسؤليت پذیری

 ظلم ستيزی
 طلبی، مبارزه خشونت با مبارزه عليه بی عدالتی، معارضه

 ظلم و تجاوزگری با

 تالش و سازندگی، مقاومت و ایستادگی، مداومت و پشتکار پایداری

 خدمت به مردم، حساسيت به نيازمندان همدلی و همکاری

های پاسداری از ارزش 

 ملی و دینی
 احساس غرور ملی و مذهبی، دفاع از ميهن، نصرت دین

پيامدهای فردی و 

اجتماعی ایثار و 

 شهادت

 اسالم، داشتن نگه زنده قبيل از ها ایثارگری و شهدا خون اجتماعی و فردی آثار

 جامعه، تقویت باورهای دینی و اخالقی استقالل
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 بحث -5-1

با عنایت به ادبيات و پيشينه پژوهش و با توجه به نظر متخصصان و صاحب نظران حوزه های علوم تربيتی و فرهنگ 

مردم  یو الزامات اخالق ینید یباورها تیتقو یراهکارها یبررسایثار و شهادت و با توجه به این که هدف پژوهش حاضر 

است، چارچوب محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت در  کنگره شهدا یبرگزار یاستان بوشهر در راستا



 

 و فردی شهادت، پيامدهای و ایثار عملی شهادت، صفات و ایثار ارزش و شهادت، جایگاه و ایثار تعاریف و ها محور نام چهار

 مؤلفه مفهومی طراحی و تدوین گردید. 43شهادت و  و ایثار اجتماعی

مؤلفه های مفهومی  تقویت باورهای دینی و الزامات اخالقی در فرهنگ ایثار و شهادت در  تجزیه و تحليل محورها و

بيشترین توجه را به محورها و مؤلفه  %23.68فراوانی و  9بيانگر آن است که اهداف سياسی با کنگره شهدا   یاهداف برگزار

آموزشی، هيچ گونه  -ف علمی داشته است و در اهدای در فرهنگ ایثار و شهادت و الزامات اخالق ینید یباورها تیتقوهای 

در فرهنگ ایثار و شهادت نشده است. همچنين  یو الزامات اخالق ینید یباورها تیتقوهای ای به محورها و مؤلفهاشاره

 8ا اهداف اخالقی ب کهجایگاه محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت در سایر اهداف، بدین ترتيب می باشد 

 4، اهداف اقتصادی با %18.41فراوانی و  7، اهداف اعتقادی با %21.05فراوانی و  8، اهداف اجتماعی با %21.05فراوانی و 

 تیتقو. بنابراین %2.63فراوانی و  1، اهداف زیستی با %2.63فراوانی و  1هنری با  -، اهداف فرهنگی %10.52فراوانی و 

ميان اهداف هشت گانه برگزاری کنگره شهدا، باالترین جایگاه را در اهداف حوزه سياسی  ی درو الزامات اخالق ینید یباورها

 دارا می باشد.

ی ، راهکارهای و الزامات اخالق ینید یباورها تیتقونتایج تحليل توصيفی بيانگر آن بود که در بين راهکارهای مؤثر 

رتبه دوم، راهکارهای هنری با ميانگين  65/3با ميانگين وزنی رتبه اول، راهکارهای فرهنگی  21/4آموزشی با ميانگين وزنی 

رتبه چهارم را به خود اختصاص داده اند. همچنين نتایج  00/2رتبه سوم و راهکارهای پژوهشی با ميانگين وزنی  63/2وزنی 

فاوت معناداری وجود تحليل استنباطی انجام شده توسط آزمون فریدمن نشان داد که بين رتبه های راهکارهای چهارگانه، ت

 دارد.

 

 اتپیشنهاد -5-2

 توان پيشنهادهای ذیل را مطرح نمود:های پژوهش حاضر، میبا توجه به یافته

 تا آورد فراهم برگزاری کنگره شهدا اهداف بازنگری و بررسی جهت را ایزمينه تواند می حاضر پژوهش نتایج. 1

 .باشند داشته بيشتری عنایت اهداف، در شهادت و ایثار فرهنگ شده توجه ترکم هایمؤلفه به گذارانسياست

بخشی ارزشی ند به عنوان یکی از مبانی اعتبارتواهای فرهنگ ایثار و شهادت می. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه2

 در نظر گرفته شود.کنگره شهدا  یاهداف برگزار

 حوزه در جدید نيازهای به توجه و نگری آینده از رویکرد. با توجه به روند تحوالت و پيشرفت های جامعه امروز، 3

 استفاده گردد. کنگره شهدا  یاهداف برگزارشهادت جهت تعيين  و ایثار فرهنگ

 فرهنگ جامعه و تقویت رویکرد تقویت باورهای دینی و اخالقی در باکنگره شهدا  یاهداف برگزار تدوین هنگام در. 4

( عملکردی عاطفی، شناختی،) یادگيری هایحيطه به گردد سعی شناختیروان هایویژگی به توجه ضمن شهادت، و ایثار

  .شود توجه متوازن ایگونه به نيز

. مراکز عقيدتی و بنياد شهيد و امور ایثارگران  با کاربست راهکارهای مؤثر مطرح شده در پژوهش حاضر در قالب 5

تقویت دین و اخالق و ، فرهنگ ایثار و شهادت را به صورت کارآمد نهادینه برنامه های مدون و منظم، می توانند در راستای 

 سازی نمایند.

از طریق برگزاری کنگره شهدا در  در جامعه یو اخالق ینید یباورها تیتقو. به منظور اجرای هر چه بهتر راهکارهای 6

 جامعه، مشارکت و تعامل کادر اجرایی کنگره  با سایر بخش های عقيدتی و فرهنگی در جامعه ضروری به نظر می رسد.
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