
 

 

         بیانیه گام دوم انقالب و ارائه راهکارهای تقویت روحیه ایثار و شهادت در 

 استان بوشهر 

 

 1رضا صبوحیغالم

 

 چکیده

 متعالي و ارزشمند ي مقوله دو شهادت و ايثار. است شهادت و ايثار مفاهيم با آشنايي مستلزم شهادت و ايثار هاي شاخصه به دستيابي

 حق، بههج موفقيت رمز عنوان به دارد، انسان طلبي جاودانگي فطرت در ريشه که طلبي شهادت روحيه .است الهي مكتب و دين

هدف از  .ازدس مي رهنمون يكتاپرستي و توحيد آرام ساحل به را عظيمي خيل و است  بوده خدا راه مجاهدان هتوجّ مورد همواره

 م دوم انقالب مي باشد. نوعبر بيانيه گا تأکيدارائه راهكارهايي جهت تقويت روحيه ايثار و شهادت در استان بوشهر با  مقالهانجام اين 

 همچنين و ستانا اسنادي و اي کتابخانه علمي، مراکز از نياز مورد اطالعات. باشد مي توصيفي آن بررسي روش و کاربردي تحقيق

در  يه ايثار و شهادتتقويت روح راهكارهاي از بخشي مقاله اين در .است آمده دسته ب( اينترنت)رساني اطالع هاي پايگاه از استفاده

 عنصر يک عنوان به طلبي شهادت                روحيهنتايج تحقيق نشاندهنده اين موضوع مي باشد که  .شودمي بررسي استان بوشهر

 رهنگف. شودمي شمرده ضروري جامعه معنوي حيات تداوم برايو  شمرده سمقدّ اديان درهمهبه حساب مي آيد و  بخش حيات

 ردم،م به خدمت براي تالش در فرهنگ اين حاضر حال در بلكه نيست، شدن کشته براي کشيدن صف معني به شهادت، و ايثار

 از نينکند. همچمي پيدا معني تكامل و پيشرفت سوي به کشور دادن سوق و رهبري از اطاعت عدالت، تحقق ي،ملّ ستگيبهم

 امنيت، قراريبر دولت، و حكومت مديآکار اقتصادي، توسعه فقر، کاهش به توان مي شهادت و ايثار فرهنگ گسترش نتايج مهمترين

 .کرد اشاره علم توليد و جامعه پيشرفت

 ايثار، شهادت، بيانيه گام دوم، پيشرفت واژگان کلیدی:
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  مقدمه

 متعالي و ارزشمند ي مقوله دو شهادت و ايثار. است شهادت و ايثار مفاهيم با آشنايي مستلزم شهادت و ايثار هاي شاخصه به دستيابي

 و الهي انبياء نوراني تعاليم پرتو در جامعه فرد فرد صحيح تربيت و تعليم دو، اين از جوامع برخوداري الزمه. است الهي مكتب و دين

 .(63 :1377 مطهري،) باشد مي است ديني و اخالقي انساني، عملي الگوي همان که شهادت و ايثار هاي شاخصه نمودن برجسته

 در امروز .است جهان خواهان آزادي همه براي معنوي ي سرمايه يک و است تاريخي فرهنگ يک ايثارگري، ي مسئله ما، ملت براي

 آدمي جان در که وااليي هدفهاي و آرمانها خاطر به مردن که است شده پذيرفته و است شده شناخته واال، حقيقت اين ما ي جامعه

 راه اين در و گونه بدين که کسي و آنهاست کردن زنده و آرمانها آن به بخشيدن تحقق است، شده تبديل فرهنگ به و دوانده ريشه

 شهادت و ايثار فرهنگ گسترش .يابد مي بقاء و بخشد مي زندگي اوست، آرمان همان که خود حقيقي خويشتن به واقع در ميرد، مي

 اين در.  يابد مي دست سعادت به جامعه که است صورت اين در تنها و شود مي مردم ميان همكاري و تعاون روحيه افزايش باعث

 به و ميكند احساس خود وجود در اول را، آن معنوي نمادهاي هم و بيند مي جامعه در را خود کار مادي نمادهاي هم فرد صورت

 وجود تو و من که آموزد مي ما به ايثار فرهنگ .شود مي ثبت خدا محضر در جايي در فعاليت اين که داند مي هم و رسد مي آرامش

 و ايثار شيعه، بينش و فرهنگ در .رسيم مي سعادت و خوشبختي به کنيم عمل واحد يد صورت به اگر و دارد وجود "ما" ندارد

 صرف راه اين در را خود عمر که کسي و رودمي شمار به انساني هاي ارزش و خدا دين گسترش احياء براي کوشش و تالش شهادت،

 شهيد فردي چنين و است شهادت هم باز اما نيست جنگ صحنه در او مرگ اگرچه کند پروردگار تقديم راه اين در را خود جان و

 عاشورا.  است( ع) حسين امام شهادت و عاشورا شيعه، در شهادت و ايثار فرهنگ تداوم و تجلي سرچشمه مهمترين.  شودمي ناميده

 زيارتهاي. اند بوده تاريخ عظيم حادثه اين بازگويي محمل بهترين زيارات، ادعيه و است شهادت واقعيت و حقيقت نماي تمام تجلي

 زنده را( ع) حسين امام شهادت مسأله همواره تاريخ، طول در وارث زيارت و عاشورا زيارت خصوص به و( ع) حسين امام به مربوط

 (.15:1376طباطبايي،) اند کرده        منتقل ديگر نسل به نسلي از فرهنگ يک عنوان به را آن و است داشته نگه

 بسيجي يا بسيج اصطالح و داند مي بسيجي و جهادي تفكر حاصل شهادت و ايثار فرهنگ مستقيم غير يا مستقيم خميني)ره( اثر امام

 خلوص و ايثار از کاملي مصداق بخواهيم اگر: فرمايندمي و است برده بكار را آن و دانسته مناسب ديگر اصطالحات از بيشتر را بودن

 امام، نور صحيفه) بود خواهند بسيجيان و بسيج از تر سزاوار کسي چه دهيم ارايه را اسالم و حق مقدس ذات به عشق و فداکاري  و

1369: 194). 

   لهئمس بیان



 

 وجه و شود مي گفته دارد را ديگر نسل به ، ي نسل از انتقال قابليت که مادي امكانات و اعتقادات باورها، مجموعه عنوان به فرهنگ

 تارپود در خودگذشتگي از و ايثار بايد آن در که کند مي ترويج را فرهنگي شهادت .(174:1381 انوري،) است حيوان و انسان تمايز

 .گردد تبديل وظيفه يک به ديني ايمان راستاي در جمع منافع گرفتن نظر در و هامنيت از فارغ و گمنامي و گردد نمايان زندگي

 شدند، کشته خدا راه در که آنان مبر گمان و(.  168 آيه عمران، آل) يرزقُونَ ربِهم أَحياء بل أَمواَتَا اهللِ سبِيِل في قتُلُوا الذّينَ ولَاتَحسبن

 حيات از انتقال واقع در او مرگ و است زنده همواره شهيد. مندند بهره پروردگارشان بارگاه در و زنده آنان بلكه هستند، مردگاني

 .باشد مي آن پرده پشت حيات به طبيعت سطح در جاري

 و برنامه تبيين و تفسير و درک فرهنگ، آن الفباي فهم بدون که است اي ويژه فرهنگ داراي قومي و ملت هر و آييني و مكتب هر

 و ها برداشت و مبناها و ها تشخّص و الگوها که است خاصي بيني جهان از برخاسته فرهنگي هر. نيست ميسّر ملل و مكاتب قوانين

 آن کلي هدف و خواستگاه و هويت اساس بر اينها همۀ يعني شود؛ مي جمعبندي و تحليل بيني جهان آن با رابطه در هايش ادراک

 ارزشهاي يعني است؛ صورت همين به وضع هم اسالمي فرهنگ با رابطه در(. 13: 1388 آبادي، نجف هاشمي) بود خواهد بيني جهان

 جامعه در مستقر اسالمي ارزشهاي طريق از شهادت و ايثار مثال، براي است؛ اسالمي فرهنگ از برخاسته اسالمي، جامعۀ در مطرح

 شهادت و ايثار فرهنگ گيري شكل انتظار توان نمي نباشد، حاکم جامعه در اسالمي محورهاي و ارزشها که زماني تا و گيرند مي شكل

 .داشت جامعه در را

 اما. گردد برمي اسالم صدر به است، باطل عليه مبارزه و جهاد اصلي ابعاد از يكي که شهادت و ايثار فرهنگ گيري شكل هاي زمينه

 بگيريم، نظر در اسالم درخشش آغاز را آن گيري شكل ابتداي اگر. است داشته فرودهايي و فراز مختلف هاي زمان در فرهنگ اين

 تاريخي و اوج نقطۀ اما. شد مواجه مدت کوتاه فرودي با ،(ع)علي حضرت نبردهاي آن از بعد و( ص) پيامبر غزوات طي فراز يک از بعد

 تا و کرد نهادينه را آن و بخشيد رسميت فرهنگ اين به واقع؛ در که است هجري 61 سال عاشوراي ناب، فرهنگ اين لحظات ترين

 اوايل در اسالم، در گرفته شكل: هاي شاخص و ها مؤلفه(. 15: 1390 افضليان، و هشجين غفاري) ساخت دار ادامه اين از پس و امروز

 حالت در ها شاخص و ها مؤلفه اين( ع)حسين امام زمان در و هجري 61 سال در ولي شد، داده گسترش( ص)خاتم پيغمبر توسط

 مطرح شهادت و ايثار بحث اين در وقتي. آمد عمل به جلوگيري انحرافات از حضرت؛ آن فداکاري و ايثار با که بودند شدن رنگ کم

 و ايثار فرهنگ گسترش نيازمند امروز جامعۀ. است( ع)الحسين اباعبداهلل شهادت محوريت با تشيّع سياسي فرهنگ منظور شود، مي

 خداوند، راه در شدن کشته معناي به شهادت. است شهادت و ايثار فرهنگ است، اسالمي نظام و اسام بقاي باعث آنچه. است شهادت

 آن به بايد که عاشوراست فرهنگ از برگرفته فرهنگ، اين و دارد بلندي جايگاه شيعه، فرهنگ ويژه به اسالمي، فرهنگ و دين در

 (.101: 1389 صفري،) شود اي گسترده توجه

 تشيع سياسي فرهنگ از که است هايي شاخص و ها مولفه به نياز بوشهر استان در طلبي شهادت و ايثار روحيه تقويت براي بنابراين

 فردي يعني. گيرد مي سرچشمه معاد و امامت توحيد، يعني مبنا و اصل سه از که هايي ارزش و ها شاخص. شود مي برگرفته مردم و

 مدظله)اي خامنه امام نگاه از ايثار مفهوم. شود حاکم جامعه در الهي هاي ارزش تا دهد مي نشان خود از ايثار و خودگذشتگي از که

 و اراده به انسان که نيست اين از باالتر ارزشي هيچ ديني مباني اساس بر: فرمايند مي ايثار تعريف در رهبري معظم مقام(: العالي



 

 قرآنى، و دينى ديدگاه و الهى معيار در که روست همين از و کند الهى بزرگ آرمانهاى فداى را خويش جان و هستى خود، اختيار

 (.5/7/1377 رهبري، بيانات) دارد فاخرى مفهوم و معنا شهادت

 وجود به مربوط آنچه هر: فرمايند مي شهادت تعريف در رهبري معظم مقام(: العالي مدظله)اي خامنه امام نگاه از شهادت مفهوم

 رنگارنگ انگيزۀ همه اين ميان در و مادى دنياى در که - جهاد سمت به حرکت براى او انگيزۀ. است شگفتى است، شهيد نوراني

 او، تالش آن، از پس. است شگفتى يک خود اين - بكند حرکت مجاهدت ميدان سمت به و کند للَّه قيامِ برخيزد، جوانى يک جذّاب،

 از سطرى هر که هايي شهامت و ها شجاعت ها، ميدان در او برجستۀ کارهاى نبرد، هاي ميدان در خود دادن قرار خطر معرض در

 حجاب و ها پرده رفتن کنار و وافر شوق به رسيدن ازآن پس و. است شگفتى يک هم باشد نورانى و ماندگار سرمشق يک تواند مي آن

 جلوه هميشه شهادت، به نزديک روزهاى در و شهدا هاي حرف در شهدا، حرکات در که -محبوب و معشوق چهرۀ ديدن و مادى هاي

 (.13/2/1387 ،همان) هاست شگفتي از يكى هم اين - هست زمينه اين در فراوانى هاي نقل و بود گر

  شهادت و ایثار فرهنگ جایگاه و اهمیت

 وجود متفاوت صورت به انساني جوامع در که است  رسومي و آداب ها، سنت هنجارها، ارزشها، از اي مجموعه( Culture:)فرهنگ

 .دارد

 .نيت و قصد روي از خود بر است غير کردن اختيار اصطالح، در و کردن اختيار و برگزيدن يعني(  generosity:)ايثار

 15 ص ، 1973 )معلوف، دارد قرار غيب عالم  مقابل در و بودن گواه و بودن حاضر معناي به شهيد، ريشه از است مصدر شهادت واژه

.) 

 گردد مي زنان بال دل که است صغير گردد       ***      چه مي کنان رقص جان که سماعست چه              

 آيد مي آن از به چون خوري؟ چه رفتن مدار      ***      غم باک برود جان بود؟ چه جان از خوشتر              

(.1378 )مولوي،     

 به کوچک و ناچيز آنها مقابل در ايثار هاي شكل ساير که است برخوردار عظمتي و قداست چنان از ها ايثارگري گونه اين بنابراين

 .آيند مي حساب

 گذشتگي خود از مرحله آخرين و باالترين شهادت "خَصاّصه بِهم کانِ لَو و أنفَسهم علي ويوثرونَ":  فرمايد مي رابطه اين در کريم قرآن

 شفقت، مرگ، از نترسيدن شهدا در متجلي صفات. است نمودن فدا متعالي هدفي راه در و دادن قرار خود درکف را جان. است( ايثار)

 .است عمل در صداقت و قدم ثبات طلبي شهوت از پرهيز و ايمان آزادمنشي،

 نداده راه خود به ترسي و جسته، بيزاري مشرکان هاي بت و خدايان از که ستايد مي ايثار بنيانگذار عنوان به را ابرهيم حضرت قرآن

 پرستيد  مي خدا جز که چيزهاي و برشما اف أهللِ  دونِ من تَعبدونَ لما و لُّكم أف: برآورد فرياد و شكست درهم را بتها برکف، جان و

 .(66 آيه انبياء،سوره )



 

 ميشود، ناميده " اهلل سبيل في " قرآن تعبير به که پاک و مقدس آرماني راه در گرايانه انتخاب و آگاهانه شدن کشته اسالم، در

  (.73: 1357 شريعتي،) است شهيد يابد دست مقامي چنين به که کسي و دارد نام شهادت

 براي مردم از بعضي و "اهلل مرضات أبِتغاء نَفَسه يشري من النَاسِ من و ":فرمايد مي( ع)علي حضرت جاني ايثار بيان در همچنين

 .(351 :1381 البالغه، نهج) کنند مي فدا را خويش جان خدا خشنودي آوردن بدست

 انسان که آنجا. ناپذيرند تفكيک يكديگر از مفهوم دو اين گفت بايد و دارد شهادت مفهوم با تنگاتنگي ارتباط واقعي ايثار حقيقت در

 و ايثاررسيده درجه باالترين به کند، مي تقديم آن متعالي ارزشهاي و اسالم از پاسداري راه در را پاکش خون مدار، دين و مكتبي

 أحب قطره من ما) فرمايد مي خدا راه شهيدان پاک خون ارزش  درباره( ص) خدا رسول چنانكه دارد؛ خدايش نزد را مقام محبوبترين

 شود مي ريخته خدا راه در که خوني قطره محبوبتراز خداوند، پيشگاه در قطرهاي هيچ( اهلل سبيل في دم قطره من عزوجل اهلل الي

 .(8 ص الشعيه، وسائل) نيست

 رشادت با آنها بوده اموي فاسد نظام برعليه پاکش خاندان و( ع) حسين امام قيام و حرکت شهادت، و ايثار تاريخي نمونه بارزترين

 سبز ي آينده و عدالت تحقق براي را زمينه سرخشان، خون ريختن با و کردند، دفاع خدا دين از منصفانه غير و نابرابر جنگي در تمام

 .کردند مهيا( عج)موعود مهدي ظهور

 و حفظ باعث آن اجتماعي دربعد بلكه شود مي محسوب "بزرگ رستگاري "يابند مي را آن توفيق که کساني براي تنها نه شهادت

 و جامعه در طلبي شهادت روحيه و شهادت و ايثار فرهنگ گسترش با. شود مي ديني هاي ارزش و اسالمي نظام موجوديت بقاي

 و اعتقادي مباني و ديني هاي پايه تقويت و تثبيت در بزرگي نتايج به توان مي جوان نسل بخصوص مردم عامه بين در آن ترويج

 در شونده وارد اولين مرگها، برترين به يافتن دست نيكي، خيرو باالترين به يافتن دست ازقبيل شهيد کماالت همه .رسيد اسالمي

 .(143 :1383قرقاني،) بماند دين تا دهد مي جان شهيد که است ديگرآن فضليت وصدها قيامت عالم در شفاعت اذن بهشت،

 و باشند شهيد پاسدارخون بايد همه که است اين شهادت مهم ابعاد از يكي را؛ آخرت هم کرد، خواهد آباد را مردم دنياي هم دين

 .(143 :1380اي، خامنه) کنند حفظ آنرا و رفتند هدفي چه ناپذيردنبال شكست  هاي وروحيه همتها اين که ببينند

 براي تالش در فرهنگ اين حاضر حال در بلكه نيست، شدن کشته براي کشيدن صف شهادت، و ايثار فرهنگ که گفت بايد البته

.  کند مي پيدا معني تكامل و پيشرفت سوي به کشور دادن سوق و رهبري از اطاعت عدالت، تحقق ملي، همستگي مردم، به خدمت

 . کرد تبديل فرصت به را تهديدها و نمود خنثي را دشمنان هاي نقشه توان مي فرهنگ اين به اتكاء با خارجي بعد در و

 پیشینه تحقیق

 اشاره           توان به موارد زير از تحقيقات نزديک به موضوع مي ولي پژوهش، تحقيق جامعي انجام نپذيرفته؛ اين پيشينۀ با رابطه در

 :کرد

 اي کتابخانه روش با که نوشته اين آورد ره ،«انقالب دوم گام در فقیه والیت نقش» عنوان تحت اي مقاله در( 1398) زاده کاظم

 سابقه بي و جديد متد اين از ردپايي فقيه، واليت معناي بررسي ضمن که است اين شده، نگاشته تحليلي – توصيفي روش بر مبتني و



 

 بيان انقالب دوم گام در را آن مهم کارکردهاي برخي يافته، سنت اهل و شيعه مذهبي هاي گفتمان و تاريخ در را دنيا در حكومتي

 ايران مردم اسالمي انقالب دار سكّان و راهبر عنوان به فقيه ولي هاي نقش ترين مهم از که است آن از حاکي ها يافته. است نموده

 مكرر يادآوري جامعه، در ديني هاي آموزه نقش تقويت سياسي، ثبات مديريت نظام، مهندسي مثل مواردي به انقالب، دوم گام در

 .نمود اشاره نخبگاني بسيج نوآوري، يشان، تاريخ سابقه در ملت آفرين پيروزي هاي نقش

 روحیه در دانشگاه درمحیط گمنام شهدای خاکسپاری تاثیر بررسی» عنوان با خود نامه پايان در ،(1391)لشكري مهديه* 

 شهداي خاکسپاري که است رسيده نتيجه اين به «کرمان باهنر شهید دانشگاه اساتید و دانشجویان طلبی شهادت و ایثارگری

 نتايج است، نداشته تاثير باهنر شهيد دانشگاه اساتيد و دانشجويان طلبي شهادت و ايثارگري روحيه ارتقاء در دانشگاه محيط در گمنام

 باال درصد 9/30 و متوسط درصد 5/59 پايين، دانشجويان درصد 6/9 طلبي شهادت و ايثارگري روحيه که داد نشان تحقيق ديگر

 دانشجوياني و. است بوده باال درصد 9/35 و متوسط درصد 3/58 پايين، استادان درصد 8/5 طلبي شهادت و ايثارگري روحيه. است بوده

 پايگاه که دانشجوياني و دارند را طلبي شهادت و ايثارگري روحيه کمترين است، باال آنها خانواده اجتماعي و اقتصادي پايگاه که

 .دارند را طلبي شهادت و ايثارگري روحيه ميزان بيشترين است، پايين آنها خانواده اجتماعي و اقتصادي

 به ایران اسالمی جمهوری ملی امنیت بر شهادت و ایثار فرهنگ تأثیر» عنوان با خود نامه پايان در ،(1394)نيكروز حسن* 

 معصوم امامان و پيامبر سيره در که است اسالم بزرگ مفاهيم جمله از «شهادت و ایثار فرهنگ که است رسیده نتیجه این

 بسيار اسالمي نظام هايآرمان براي مقوله اين. است داشته عيني نمود اجتماع و سياست عرصه در هم و جنگ ميدان در هم(ع)

 حفظ براي بخشي شفا نسخه تواندمي سرزمين يک افراد احاد بين در آن گسترش و ايروحيه چنين تحكيم و تعميق است، ارزشمند

 پايه بر اسالمي جمهوري نظام که انجا از باشد متفاوتي مقاطع در ستمگران طغيانگري از جلوگيري و کشور ارضي تماميت و امنيت

 در و اسالمي انقالب پيروزي از پس هايسال تمام در مفهوم اين است شده گذاشته بنيان اسالم دين بر تكيه با و فقيه واليت انديشه

 .است داشته وجود ها عرصه تمامي

 ایثار فرهنگ به توجه با مقدس دفاع سینمای محتوی تحلیل» عنوان با خود نامه پايان در ،(1392) مياندهي سالمي شادي* 

 و ايثار فرهنگ ترويج به سينما در که هستند موضوع اين کننده تاييد که ها فرضيه تمام که است رسيده نتيجه اين به «شهادت و

 اينگلهارت نسلي نظريات از پژوهش اين در. دارد وجود تفاوت 80و60 هاي دهه بين بيشتر فعاليت اين در ولي شده پرداخته شهادت

 .است شده استفاده بازتاب و سازي برجسته مانند اي رسانه هاي نطريه طور همين و دورکيم اجتماعي هاي همبستگي و

 اين به «شهادت و ایثار فرهنگ ترویج و تقویت در روحانیت نقش» عنوان با خود نامه پايان در ،(1394) لشگري فاطمه* 

 تحرک عامل دارد؛ عاشورا فرهنگ در ريشه که جهادي و انقالبي و پويا فرهنگ عنوان به شهادت و ايثار فرهنگ که است رسيده نتيجه

 است آن از حاکي پژوهش. دارد نقش آن اشاعه در تربيت اصلي متولي عنوان به روحانيت و است پيروزي سوي به جامعه پيشرفت و

 پژوهش هاييافته طبق بر.است داشته شهادت و ايثار فرهنگ ترويج و تقويت در ايارزنده کارکرد هانقش از کدام هر در روحانيت

 پردازينظريه طريق از پژوهشي، نقش در و پروريشاگرد و سخنراني درسي، هايکالس برگزاري طريق از آموزشي، نقش در روحانيت

 . است پرداخته شهادت و ايثار فرهنگ نظري آموزش و کردن نهادينه به آثار تأليف و



 

 و قرآن در شهادت و ایثار فرهنگ گسترش موانع و مبانی بررسی» عنوان با خود نامه پايان در ،(1394)عباسيان الهروح* 

 در مهم يشاخصه دو خودگذشتگي معناي به ايثار و خدا راه در جانبازي معناي به شهادت که است رسيده نتيجه اين به «حدیث

 فرهنگ هجوم برابر در جامعه تسليح براي اسالم دفاعي هايمكانيزم از شهادت و ايثار فرهنگ شناسايي و تبيين. هستند اسالم دين

 احيا، که طوري به کندمي ايفا کشور استقالل و آن هايارزش دين، حفظ در بسزايي نقش طلبيشهادت و گريايثار است، خودي غير

 و آيات از بسياري در جهت همين به و است اسالم دين بودن زنده الينفک يالزمه شهادت و ايثار فرهنگ گسترش تحقق و تثبيت

 . است شده پرداخته مهم امر اين به روايات

 تاثیرآن و ها دانشگاه محیط در گمنام شهدای خاکسپاری بررسی عنوان با خود نامه پايان در ،(1392)قادي ابراهيمي کاظم* 

 به (ساری واحد آزاداسالمی دانشگاه و مازندران دانشگاه مطالعه)دانشجویان بین در شهادت و ایثار فرهنگ ترویج بر

 شداه دفن آنها در گمنام شهداء) مازندران دانشگاه دو در ايثار و شهادت مقوله بين داري معني اختالف که است رسيده نتيجه اين

 .دارد وجود(  اند نشداه دفن آنها در گمنام شهداء) ساري واحد اسالمي آزاد و(  اند

 

 

  تحقیق روش

بدست آورده  اسنادي و اي کتابخانه علمي، مراکز از نياز مورد اطالعات. باشد مي تحليلي آن بررسي روش و کاربردي تحقيق نوع 

 شده اقدام مطالعه اين در مذهبي و تاريخي کتب و( اينترنت)رساني اطالع هاي پايگاه و ها شبكه از استفاده همچنين است، شده

 . است

 شهادت   و ایثار فرهنگ ترویج بر ثرؤم های زمینه

 ها جبهه بر حاکم رياي بي و خالصانه جهادي فرهنگ يادآور که مردم و نظام به رساني خدمت فرهنگ ي روحيه گسترش(: الف 

 .بود خواهد

 گروهي زودگذر منافع بر ملي مدت بلند اهداف و منافع ترجيح(: ب

 فياض،) کشور آباداني و توسعه راه در  نظام دلسوز نيروهاي تمامي از استفاده و ملي اتحاد بر تاکيد و گرايي جانبه يک نفي(: ج 

1382: 54 ) 

 براي. است فرهنگ و تمدن و سياسي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عوامل از متأثر جامعه در شهادت و ايثار فرهنگ ترويج استراتژي 

 .شد قائل اهميت عوامل اين بين روابط به همچنين و داد قرار جدي توجه مورد عوامل اين از هريک نقش بايد فرهنگ اين ترويج

  ایثار فرهنگ مختلف كاركردهای



 

 نياز تا است کاذب نياز و حرص از ناشي گناهان عمده.  است کاذب نياز حرص نيست، حرص اهل قطعأ است ايثار اهل که آن(: الف 

 .رود مي بين از حرص هاي زمينه ايثار با واقعي،

 .آورد مي نفس عزت خود نوبه به نيز قناعت است، قناعت اهل قطعا ميكند ايثار که آن: (ب

 .کاهد مي فقر از و دهد مي کاهش را مولد غير داري سرمايه و ثروت تمرکز و تكاثر هاي زمينه و است کثير خير و کوثر ايثار(: ج

 .است وفاق و وحدت مايه همدلي و محبت و آفريند مي محبت ايثار(: د

 .( 62 :1383 خاموشي،) است جان ترس و دوستي مال روحيه بردن بين از بر متوقف ايثار(: ه 

 شهادت  فرهنگ مختلف كاركردهای

 اهميت جامعه براي و شده محسوب اصل يک ارزشها به وفاداري و احترام که جوامعي در ارزشها؛ حفظ براي جان کردن فدا(: الف

 و پندارند مي ها ارزش از کمتر را خويش جان افراد تاريخ از مقاطعي در هستند مهم که ارزشهاي افتادن خطر به صورت در و دارد

 .کنند فدا را خويش جان آن ارزشهاي و جامعه حيات و بقاء جهت شوند مي حاضر

 حاصل را پيروزي اين که است اسالم "فرمايد مي گونه اين زمينه دراين نيز( ره) راحل امام جامعه؛ افراد به بخشيدن نفس عزت(: ب

 هم حاال رفته، پيش شهادت با اسالم اول است،از اسالم حفظ زمينه هم شهادت کرده، راحاصل پيروزي اين که است شهادت کرده،

 اسالم براي آمدن جلو بود، شهادت حس اين برد، پيش را ما که بود حس اين... خواهند مي را شهادت هم ما هاي جوان بينيد مي که

 .(2: 1375 خميني، امام)  " رساند پيروزي به را ما که بود شهادت و

 در داوطلبانه مرگ و خدا راه در برداشتن گام يعني شهادت هاي مولفه جامعه؛ يک افراد درميان مشترک وهدف هويت ايجاد(: ج

 ظلم تحت ملل و نسلها براي عملي کار راه و الگو تواند مي و نمايد مي ايجاد جامعه افراد براي را مشترک هدف و هويت لزوم، موقع

 .باشد ستم و

 در شيعيان همبستگي موجب که هستند مفاهيمي... و) ع( حسين امام خواني نوحه عزاداري، عاشورا، اجتماعي؛ همبستگي عامل(: د

 وفرهنگ است شده شيعه مبارزات تاريخ در انفاق و اتحاد همدلي، جهت قومي انگيزه يک و رود مي شمار به حياتش تاريخ طول

 .(27 :1378 معدني،) شود مي محسوب اجتماعي همبستگي مهم عوامل از يكي شهادت

 مشعل که زماني تا عدالت مخالفان و ظالمان و سلطه صاحبان خطر احساس و جامعه در طلبي وعدالت ستيزي ظلم روحيه ايجاد(: ه

 .(83 :1375خميني، امام) است فروزان جامعه در شهادت

 دوم گام بیانیه به توجه با طلبی شهادت و ایثار روحیه تقویت راهکارهای

 :انقالب( شعارهای)های آرمان حفظ -1



 

 و خواسته پا به که ملّتهايي ميان در: فرمايند مي ايران شريف ملت به خطاب انقالب دوم گام بيانيه در( العالي مدظله)اي خامنه امام

 کرده حفظ را انقالبي آرمانهاي حكومتها، تغيير جز به و رسانده نهايت به را کار باشند توانسته که شده ديده کمتر اند،کرده انقالب

 به که دانسته انقالبي تنها را اسالمي انقالب دوم، گام بيانيه در ايشان(. 22/11/1397 ايران، ملت به خطاب دوم گام بيانيه) باشند

 و ترينبزرگ که ايران ملّت پُرشكوه انقالب: است کرده صيانت انقالب شعارهاي اصالت و خود کرامت از و نكرده خيانت آرمانهايش

 در و نهاده سر پشت آرمانهايش به خيانت بدون را پُرافتخار يچلّه يک که است انقالبي تنها است، جديد عصر انقالب ترينمردمي

 (.همان) کرده صيانت شعارهايش اصالت و خود کرامت از ميرسيدند، نظر به مقاومت قابل غير که هاييوسوسه يهمه برابر

 ديني مباني اساس بر که بوده، مردم توده بين در طلبي شهادت و ايثار روحيه وجود اسالمي، انقالب موجده هاي علت از يكي واقع در

 مي محسوب انقالب موجده علت بعنوان اينكه ضمن طلبي شهادت و ايثار روحيه بنابراين. است گرفته شكل عاشورا قيام به توجه با و

 . نمود صيانت انقالب شعارهاي و آرمانها از بايد روحيه، اين تقويت براي. رود مي شمار به نيز مبقيه علت عنوان به شود

: فرمايندمي باره اين در( العالي مدظله)اي خامنه امام. است متعبد و مومن ي جامعه به رسيدن اسالمي، انقالب آرمانهاي از يكي

 مرفّه، ي جامعه متعبّد، ي جامعه مؤمن، ي جامعه پيشرفته، ي جامعه آزاد، ي جامعه عادل، ي جامعه به رسيدن چيست؟ آرمانها

 آرمانها، اين راه در را جانش انسان که دارد ارزش. است آرمان اينها مستقل؛ ي جامعه مستحكم، و قوي ي جامعه متّحد، ي جامعه

 (. 17/3/1396 دانشجويان، از جمعي ديدار در بيانات) بدهد خدا خاطر براي

 رهايي و معنويت رشد را انقالب هاي آرمان از يكي و شمرده بر را انقالب هاي آرمان دانشجويان از جمعي ديدار در همچنين ايشان

 رشد آرمانها از ديگر يكي: ... نيست اينها فقط البتّه کنم؛ مي ذکر را بزرگ آرمانهاي: فرمايند مي و دانسته غضب و شهوت بردگي از

 خلقيّاتي اين رشد اينها؛ مانند و تعاون کمک، ايثار، انفاق، رحم،. باشد اخالقي معاشرتهاي مردم، معاشرت است، معاشرتي اخالقهاي

 انسانهاي در غضب و شهوت بردگيِ از رهايي و معنويّت رشد براي فضا سازي آماده. است جامعه در هم با انسانها معاشرت به مربوط که

 آن در بتوانند مستعد انسانهاي که بشود جوري فضا بايد. نيست توجّه اين به غالباً که است آرزوها برترين آن از يكي هم اين مستعد؛

 (.7/3/1397 دانشجويان، از جمعي ديدار در بيانات) کنند حرکت فضا

 اند؛ شده مشخص اهداف، در که هستند ارزشهائى و اصول: فرمايند مي انقالب هاي ارزش و اصول مورد در ديگر جايي در له معظم

 .(1390 /04 /13 پاسداران، سپاه فرماندهان با ديدار در بيانات) است الهي قرب و تكامل و تعالي نهايي هدف

 به شعارها اين کند مي تاکيد و شمرده بر را انقالب فطري و جهاني شعارهاي انقالب، دوم گام بيانيه در( العالي مدظله)اي خامنه امام

 شعارهاي به مردم پايبندي نه دانسته، زدگي دل ايجاد موجب را مسئوالن گرداني روي ايشان. ندارد تعلق جامعه يک يا نسل يک

 ايدوره در تا نيست مربوط جامعه يک و نسل يک به يک هيچ برادري، عقالنيّت، عزّت، استقالل، عدالت، معنويّت، اخالق،: انقالب

 هرگاه. شوند زدهدل مبارک اندازهايچشم اين از که کرد تصوّر را مردمي نميتوان هرگز. کند افول ديگر ايدوره در و بدرخشد

 بيانيه) آنها تحقّق براي کوشش و آنها به پايبندي از نه و است بوده ديني ارزشهاي اين از مسئوالن گردانيروي از آمده، پيش زدگيدل

 (.22/11/1397 ايران، ملت به خطاب دوم گام



 

 نيست، ادراک و احساس فاقد نو، به نو موقعيّتهاي و هاپديده برابر در و متحجّر اسالمي، جمهوري: فرمايند مي ديگر بياني در له معظم

 مباالتيبي هرگز خود اصلي خطوط با.  است حسّاس بشدّت دشمنان و رقيبان با خود هايمرزبندي به و پايبند بشدّت خود اصول به امّا

 (.همان) کند نمي

 در و اخالق و معنويت رشد همچنين و متعبد مومن، ي جامعه يعني اسالمي، ي جامعه به رسيدن اسالمي، انقالب آرمان بنابراين

 طلبي شهادت و ايثار روحيه تقويت باعث معنويت، رشد و متعبد و مومن ي جامعه ايجاد. است الهي قرب و تكامل و تعالي جمله، يک

 .شوند حفظ انقالب، هاي آرمان بايد روحيه، اين تقويت براي بنابراين. شود مي مردم در

 :انقالبی نظام نظریه از دفاع -2

 نمي و نشده دچار خموشي و رکود به سازي،نظام از پس اسالمي انقالب: فرمايند مي دوم گام بيانيه در( العالي مدظله)اي خامنه امام 

 کند مي دفاع ابد تا انقالبي نظام ينظريّه از بلكه بيند، نمي ناسازگاري و تضاد اجتماعي و سياسي نظم و انقالبي جوشش ميان و شود

 (. 22/11/1397 ايران، ملت به خطاب دوم گام بيانيه)

 انقالب پردازاننظريه و کارشناسان بيشتر. است نهاد به انقالب جريان تبديل مناقشه مورد موضوعات از يكي انقالبي، نظريات در

 و شده استحاله دچار سازينظام فرايند در استبدادي، رژيم سرنگوني و انقالبي موج نشستن آرام از پس جهان هايانقالب معتقدند،

 اين در. شوندمي تبديل کارمحافظه نهادي به انقالبي جرياني از و داده دست از را خود انقالبي روحيه «ترميدور دوران» رسيدن فرا با

 است «انقالب قتلگاه کاريمحافظه» و است کاريمحافظه روحيه به انقالبي روحيه تبديل فرايند نهاد، به انقالب تبديل فرايند نگاه،

 (.1صفحه 888 شماره نوزدهم سال ،1397 صادق، صبح نامه هفته سعيدي، مهدي)

 نظام» نظريه سازي،نظام مرحله در انقالبي روحيه حفظ و کاريمحافظه آفت با مواجهه براي اسالمي انقالب بزرگان ميان اين در اما

 و دهدمي نشان را ساختار اولي که چرا ندارند تناقضي هم با( انقالبي و نظام) دو اين انقالبي، نظام نظريه. اندکرده ارائه را «انقالبي

 وجود دنيا در مهمي کشور هيچ امروز. است آن از هويت و آرمان گرفتن معني به اسالمي، جمهوري از انقالب گرفتن. را آرمان دومي

. کند مي مشخص را منافع حتي که است هويت اين ديگر، عبارت به. نباشد هويتش و آرمان از متاثر آن خارجي سياست که ندارد

 (.همان) است ملت يک هاي آرمان يبينانه واقع جستجوي معني به انقالبي نظام

 داد خواهم شرح را اينها که[ بودن انقالبي]شاخص پنج: فرمايند مي بودن انقالبي هاي شاخص مورد در( العالي مدظله)اي خامنه امام

 براي بلند همّت و انقالب آرمانهاي گيريهدف دوّم، شاخص انقالب؛ اساسي ارزشهاي و مباني به پايبندي اوّل، شاخص[: از عبارتند]

 سوّم، شاخص باشيم؛ داشته آنها به رسيدن براي همّت و بگيريم نظر در را انقالب بلند اهداف و انقالب آرمانهاي که آنها به رسيدن

 استقالل و -است همه از ترمهم که- فرهنگي استقالل اقتصادي، استقالل سياسي، استقالل کشور، يجانبههمه استقالل به پايبندي

 شناخت، را دشمن بايد البتّه که او، از تبعيّت عدم و دشمن ينقشه و دشمن کار و دشمن برابر در حسّاسيّت چهارم، شاخص امنيّتي؛

 اين من است؛ نهاده نام «کبير جهاد» را تبعيّت عدم اين قرآن که کرديم عرض- زد باز سر دشمن تبعيّت از و فهميد را او ينقشه

 در اگر شاخص پنج اين. است مهم بسيار اين که سياسي و ديني تقواي پنجم، شاخص -کردم صحبت بارهدراين بار سه دو وقت چند



 

 مراسم در بيانات) است مختلف کرديم، عرض که طورهمان بودن، انقالبي درجات حاال است؛ انقالبي قطعاً  باشد، داشته وجود کسي

 (1395/03/14 -( اهللرحمه) خميني امام رحلت سالگرد هفتمين و بيست

 مشكالت حل کليد ايشان که رسدمي نظر به انقالب، معظم رهبر گفتمان بررسي با و بودن انقالبي هاي شاخص به توجه با بنابراين

 رسيدن يک، هر وجود عدم که دانندمي «اسالمي نظام» قالب در «انقالبي عمل و تفكر» را اسالمي انقالب هايآرمان تحقق و کشور

 .سازدمي ناممكن را مقصود اين به

 نظام هويت و هاآرمان از دفاع و. است اسالمي نظام هويت و ها آرمان از دفاع معناي به واقع در انقالبي نظام نظريه از دفاع بنابراين

 .شود مي طلبي شهادت و ايثار روحيه تقويت باعث اسالمي

 :گردنکشان و زورگویان برابر در ایستادگی -3

 و منفعل نه و بوده ريز خون و رحمبي نه امروز تا آغاز از انقالب اين: فرمايند مي دوم گام بيانيه در( العالي مدظله)اي خامنه امام

 خطاب دوم گام بيانيه) است کرده دفاع مستضعفان و مظلومان از و ايستاده گردنكشان و زورگويان برابر در شجاعت و صراحت با. مردّد

 (.22/11/1397 ايران، ملت به

 سياسي مسائل در را مردمي مشارکت( انقالب: )فرمايند مي و اشاره اول گام در اسالمي انقالب برکات به دوم، گام بيانيه در ايشان

 (.همان) رسانيد اوج به استكبارستيزي و مّلي هايصحنه در حضور داخلي، هايفتنه با مقابله انتخابات، مانند

 هجمه همۀ در استكبار: فرمايند مي استكباري نظام شكست در شهادت و ايثار فرهنگ نقش با رابطه در( العالي مدظله)اي خامنه امام

 قدرت گوناگون ترفندهاى و خورد خواهد شكست هم باز و است خورده شكست اسالمى ايران عليه خود وحشيانۀ هاي يورش و ها

 ضربه و ملت ميان اختالف ايجاد براى تالش اساس، بي هاي تهمت تبليغاتى، فشارهاى اقتصادى، محاصرۀ: جمله از شيطانى، هاي

 ملت يک سعادت و سيادت بر شهادت واالى تأثير و شهيدان خون مرهون همه اين و ماند خواهد نتيجه بي مردم، باورهاى به زدن

 (.5/7/1377 بيانات،) است

 .است زورگويان و جهاني استكبار با مبارزه طلبي شهادت و ايثار روحيه تقويت راههاي از يكي بنابراين

 :اخالق و معنویت عیار چشمگیر افزایش -4

 معنوي ارزشهاي کردن برجسته معني به معنويّت: فرمايند مي معنويت تعريف در دوم، گام بيانيه در(  العالي مدظله)اي خامنه امام

 کمک گذشت، خيرخواهي، چون هاييفضيلت رعايت معني به اخالق و است، جامعه در و خود در ايمان توکّل، ايثار، اخالص،: قبيل از

 و حرکتها يهمه يدهندهجهت اخالق، و معنويّت. است نيكو خلقيّات ديگر و نفساعتمادبه تواضع، شجاعت، راستگويي، نيازمند، به

 نبودن و ميسازد بهشت مادّي، کمبودهاي با حتّي را زندگي محيط آنها، بودن است؛ جامعه اصلي نياز و اجتماعي و فردي فعّاليّتهاي

 (.22/11/1397 ايران، ملت به خطاب دوم گام بيانيه) آفريندمي جهنّم مادّي، برخورداري با حتّي آن

 .است ايثار معنويت هاي شاخصه از يكي بنابراين



 

 جامعه در اخالقي وجدان و معنوي شعور: فرمايند مي و دانسته برکات نزول موجب را جامعه در معنويت و شعور رشد همچنين ايشان

 همراهي بدون جهاد، و تالش اين و است تالش و جهاد محتاج گمانبي اين، آورد؛مي بار به بيشتري برکات کند رشد بيشتر هرچه

 (.همان) يافت نخواهد چنداني توفيق حكومتها

  گیری نتیجه

 شمرده مقدس ، اديان درهمه ،بخش حيات عنصر يک عنوان به  و داشته انسان طلبي جاودانگي فطرت در ريشه طلبي شهادت روحيه

 گوهر اين احياي اسالمي، انقالب بزرگ دستاوردهاي از يكي . شود مي شمرده ضروري جامعه معنوي حيات تداوم شود،وبراي مي

 برداشت کريم قرآن از توان مي کارهارا راه بهترين .نمود بررسي را برتر هاي راه آن وتقويت حفظ براي بايد که بود کشور در کمياب

 .است نيازمند روحيه اين به سخت غيره و ،علمي اجتماعي سياسي، هاي صحنه از اعم ها صحنه همه در کشور کنوني شرايط در .کرد

 حوزه در را فراواني هاي آسيب ،امر اين از غفلت. است شده ميدان وارد توان تمام با ها عرصه همه در نرم درجنگ دشمن که زيرا

 به؛ توان مي شهادت و ايثار فرهنگ گسترش نتايج مهمترين از همچنين .داشت خواهد دنبال به فرهنگي حوزه ويژه به مختلف هاي

 و ايثار فرهنگ .کرد اشاره علم توليد و جامعه پيشرفت امنيت، برقراري دولت، و حكومت کارامدي اقتصادي، توسعه فقر، کاهش

 همستگي مردم، به خدمت براي تالش در فرهنگ اين حاضر حال در بلكه نيست، شدن کشته براي کشيدن صف معني به شهادت،

 اتكاء با خارجي  بعد در و.  کند مي پيدا معني تكامل و پيشرفت سوي به کشور دادن سوق و رهبري از اطاعت عدالت، تحقق ملي،

 .کرد تبديل فرصت به را تهديدها و نمود خنثي را دشمنان هاي نقشه توان مي فرهنگ اين به

 :  راهکارهها

 استان بوشهر شهادت و ايثار فرهنگ ترويج و توسعه در موثر و مهم عوامل شناسايي 

 در سطح استان شهادت و ايثار فرهنگ کردن نهادينه سازمان هاي ذي ربط جهت ريزي برنامه 

 با مرتبط پژوهشي طرحهاي و تكميلي  تحصيالت هاي نامه پايان قالب در دانشگاهي پژوهشهاي و مطالعات از حمايت 

 در دانشگاه هاي استان شهادت و ايثار فرهنگ

 ايثارگران و جانبازان شهدا، خانوادهاي با ارتباط افزايش  

 در سطح استان فرهنگي تهاجم پنهان و پيدا مظاهر با مبارزه 

 با برگزاري يادواره شهدا در سطح منطقه شهدا ياد داشتن نگه زنده 

 مختلف هاي ديدگاه از شهادت ي مسأله تشريح و شهدا هاي آرامگاه در حضور 

   منابع

 شهادت و ايثار فرهنگ ترويج بر تاثيرآن و ها دانشگاه محيط در گمنام شهداي خاکسپاري بررسي .(1392) ،کاظم قادي، ابراهيمي

 .انساني علوم و ادبيات دانشكده مازندران، دانشگاه ،(ساري واحد آزاداسالمي دانشگاه و مازندران دانشگاه مطالعه)دانشجويان بين در

 .تهران اول، جلد سخن، بزرگ فرهنگ .(1381) ،حسن انوري،



 

 .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزرات انتشارات ،11 جلد نور، صحيفه .(1369) ،(امام) اهلل روح خميني،

 .تهران ،(ره)خميني امام آثار نشر و تنظيم ي موسسه شهادت، و ايثار يازدهم دفتر موضوعي آثار .(1375) ،(امام) اهلل روح خميني،

 .دوم چاپ شاهد، شهادت،انتشارات عطر .(1380)، علي سيد اي، خامنه

 نظارت شورايي يدبيرخانه شهادت، ايثارو فرهنگ انديشي هم انسان، تعالي و رشد در ايثار نقش .(1383)، مهدي خاموشي،سيد

 .شهادت و ايثار فرهنگ برترويج

 .الهيجي انتشارات البالغه، نهج. (1381) ،محمد دشتي،

 کارشناسي نامه پايان شهادت، و ايثار فرهنگ به توجه با مقدس دفاع سينماي محتوي تحليل .(1392) ،شادي مياندهي، سالمي

 .فارسي ادبيات و زبان دانشكده خلخال، واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد،

 .بينا انتشارات تهران، شهادت، .(1357)، علي شريعتي،

 .قم آرا، جهان انتشارات ، 2و1جلد دين، آموزش. (1376)، حسين محمد سيد طباطبايي،

 ارشد، کارشناسي نامه پايان حديث، و قرآن در شهادت و ايثار فرهنگ گسترش موانع و مباني بررسي. (1394)، اله روح عباسيان،

 .اسالمي معارف و الهيات دانشكده ايالم، دانشگاه

 .عمومي فرهنگ فصلنامه عمومي، فرهنگ و ارزششناسي .(1382)، ابراهيم فياض،

 .شاهد انتشارات اول، آسماني،چاپ هاي شقايق. (1383)، مهدي قرقاني،

 دانشجويان طلبي شهادت و ايثارگري روحيه در دانشگاه درمحيط گمنام شهداي خاکسپاري تاثير بررسي .(1391) ،مهديه لشكري،

 انساني. علوم و ادبيات دانشكده کرمان، باهنر شهيد دانشگاه ارشد، کارشناسي نامه کرمان،پايان باهنر شهيد دانشگاه اساتيد و

 .تهران پيمان، نشر شمس، ديوان کليات.(1378)، بلخي محمد الدين جالل مولوي،

 ومطالعات تحقيقات اداره پژوهش و دفترتحقيق آن، ترويج هاي شيوه و شهادت فرهنگ برمفهوم اي مقدمه. (1378)، سعيد معدني،

 .تهران شهيد، بنياد

  .دوم چاپ اسماعيليان،  انتشارات: دارالمشرق،افست،تهران: بيروت المنجد؛ .(1365)، معلوف، لوئيس

 .تهران صدرا، انتشارات شهادت، فرهنگ. (1377)، مرتضي مطهري،

 دانشگاه ارشد، کارشناسي نامه پايان ايران، اسالمي جمهوري ملي امنيت بر شهادت و ايثار فرهنگ تأثير .(1394) ،نيكروز، حسن

 .انساني علوم و ادبيات دانشكده ياسوج،


