
 

 

 

رسی این موانع و راهکارهای ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی در بین جوانان و نسل های آینده و گذری بر بر

 موضوع در بین مردم استان بوشهر

 

 1زهرا علیزاده

 2عفت فروغی

 

 

 چکیده:  

گ ایثارگری باعث بقا فرهنتنها راهبرد معنوی برای حفظ و توسعه فرهنگ ملی، ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت است. ترویج 

و شهادت به عنوان  و تداوم ارزش ها و آرمانهای یک جامعه ایده آل می شود. به عبارتی ترجیح و ترویج فرهنگ ایثار

عه است. و توسعه راهکارهای تأثیرگزار بر گسترش اعتقادات یک جامعه و حفظ و صیانت از فرهنگ و هویت ملی یک جام

تگذاران برای ترویج فرهنگ ه باعث رسیدن به اهداف و آزادی و استقالل آن جامعه می شود. و سیاساعتقادات و آرمانهای جامع

ویج این فرهنگ ارائه کرده شهادت طلبی به تدوین قوانین و تأمین اعتبارات مالی پرداخته اند و شیوه های مختلفی را در تر

مقاله ابتدا به شناخت  در این های مناسب صورت گرفته است.اند که این شیوه ها و راهکارها  با توجه به عوامل و مولفه 

رداخته و همچنین پمفهوم ایثار و شهادت و سپس به به بیان عوامل و راهکاری ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی 

بررسی این موضوع ه و سپس به موانع این راهکارها را در اشاعة این فرهنگ ارزشمند را در بین جوانان و نسل آینده بیان نمود

 را در بین مردم بوشهر پرداخته است.
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1 هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد دشتستان   
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 مقدمه:

فرهنگ و ارزش های و بقای شیوه های ترویج ایثار و شهادت است. تنها عامل راهبردی که برای حفظ  هدف مقاله بررسی

دارد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. همچنین سایر نهادها و سازمانها را تحت تاثیر قرار می جامعه اسالمی وجود ملی 

 و نیز راهبردی ترین شیوه در رشد اجتماع است. دهد. و نیز فرهنگ جامعه را در سمت و سویی اسالمی سوق می دهد.

سیاستمدارن کشورهای اسالمی باید تالش خود را برای ترویج فرهنگ شهادت در عرصه اجتماعی و فرهنگی با تدوین قوانین 

رهنگ و تامین اعتبارات الزم برای اجرایی آن انجام دهند. و باید به بررسی و شناسایی روش ها و راهکارهای ترویج این ف

 بپردازند. 

زمانی این فرهنگ شهادت و ایثار موثر واقع می شود که مولف ها و شیوه های آن به درستی شناخته و اعمال شوند. اگرچه 

انگیزه ایثارگری و از خودگذشتگی آنها در اثر تهاجمات فرهنگی و جهان مدرن و دنیا طلبی جوانان امروزی و غرب زدگی 

عوامل موثر و راهبردی و اثر بخش و مستمر و دائمی فرهنگ شهادت بر دولتمردان جوامع اسالمی کاسته می شود. اما شناخت 

و هدف این نوشتار شناسایی عوامل و  امری ضروری است که خود عاملی است برای حفظ جوامع و ارزش های اسالمی.

 یج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی است. وروشهای مستمر برای تر

ت و ایثارگری عاملی است برای بقای فرهنگ ملی ایرانی اسالمی و نیز باعث ارتقاء جامعه به سوی معیارها ارتقاء فرهنگ شهاد

برای سالم  ایده آل بودن آن می شود.و و ارزش های انسانی و معنوی و تعالی جایگاه بشری، حفظ و صیانت سالمت جامعه 

ی اسالمی و استقالل و اقتدار و صیانت هویت ملی و بقای ماندن جامعه اسالمی از تهاجمات فرهنگ غربی و حفظ ارزشها

کشور و مرز و بوم و وطن دوستی الزم و ضروری است به نهادینه کردن و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی به نسل جوان 

المی می و آیندگان به عبارتی دیگر تنها عاملی که باعث حفظ و صیانت از هویت ملی و حراست از فرهنگ و ارزشهای اس

شود ایثارگری است. و برای بقای امر الهی شهادت طلبی به صورت مستمر و دائمی باید در سایر سازمانها و نهادهای دولتی 

 به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی پرداخت.

دامنه  است.رزشمند شهادت ترویج این فرهنگ موثر می شود شناخت و آشنایی جامعه به مفهوم اصلی و ا تنها عاملی که در

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، رایج کردن ارزش  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به درک مفاهیم ایثار و شهادت بستگی دارد.

ها و هنجارهای بذل و بخشش تا مرتبه جان، آداب و رسوم از خودگذشتگی و جان فشانی شهدا و اخالق ایثارگران و شهدا 



 

صورت مستقیم و غیر مستقیم با ایجاد تغییر ملموس در جامعه را ترویج فرهنگ ایثار و برای توسعه اسالمی انسان ها، به 

  3(1393ک: مسعودی،ن،شهادت گویند.)

اطره های ایثارگران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به روشهای مختلفی چون همایش ها و فیلم ها و مستندات و چاپ کتب خ

گ شهادت و ایثار راهکارهای کردن این فرهنگ دارد. در این پژوهش برای ترویج فرهن... امکان پذیر است و تاثیر در نهادینه 

 مختلفی در سایر زمینه ها ارائه شده است.

ویج فرهنگ ایثار و تنها عاملی که باعث حفظ و صیانت از هویت ملی و حراست از فرهنگ اسالمی می شود ایثارگری و تر

طوره ی و تاریخی می ی کنند و دالیل پابرجا بودن خود را جان فشانی های اسشهادت است و جوامع در این راستا تالش م

ی ملت و حفظ هویت آن دانند و آن ها را در کتب درسی و تاریخی برای نسل های آینده منتقل می دهند. تنها راهکار بقا

 ترویج فرهنگ ایثارگری است.

روش های را شکل دهند.  ونین و اعتبارات مورد نیاز شیوه ها اران برای انجام چنین کاری عالوه بر تدوین قواپس سیاستگز

و برنامه های  از جمله مواردی چون احداث موزه های جنگ، یادمان جنگی، چاپ کتاب خاطرات، از طریق صدا و سیما

و... که تاریخی است  تلویزیونی، حمایت های مادی از سربازان دوران دفاع مقدس و یاد بود جان فشانی های اسطوره های

همچنین به بیان موانع  این نوشتار به شناخت مفهوم شهادت و ایثارگری و موارد حفظ و ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری و

 راهکارهای ترویج این فرهنگ واال پرداخته است.

ترویج فرهنگ دت است. اما یکی ز زمینه های فرهنگی مطرح در کشور ایران اسالمی، راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شها

هنگ ایثار و با ترویج فر ایثار و شهادت در جامعه، کارکردهای چندی دارد که می توان اهم آن را به صورت زیر عنوان کرد:

معه، ایجاد هویت و شهادت در جامعه، می توان فرهنگ فدا کردن جان برای حفظ ارزش ها، عزت نفس بخشیدن به افراد جا

ر جامعه را ارتقا داد. دامعه، همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه ظلم ستیزی و عدالت طلبی هدف مشترک در میان افراد یک ج

 ( 1389:11)صفری زاده و محمدی،

 .شده است حال برای روشن شدن موضوع سواالتی مطرح می شود که در طول این مقاله به تفسیر و توضیح آنها پرداخته

؟ راهکارهای ترویج رگری و شهادت طلبی چه مزایایی را به همراه داردمفهوم حقیقی شهادت و ایثار چیست؟ فرهنگ ایثا

ینی در این خصوص فرهنگ شهادت طلبی و ایثارگری در سازمانهای دولتی خصوصا در امر آموزش چگونه است؟راهکارهای د

 چیست؟ موانع ترویج فرهنگ ایثارگری و ازخودگذشتگی به چه شکل است ؟ 

                                                           

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان) میزان عملکرد نهادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان خراسان رضوی در حوزه ترویج فرهنگ  3

  . 1393هید و امور ایثارگران کشور در سال ایثار و شهادت( حمایت شده از سوی بنیاد ش

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 و ایثارگری ترویج شهادت طلبی. 1

برای صیانت از هویت و فرهنگ ملی و استقالل و آزادی و دفاع از ارزشهای اسالمی ایرانی باید به حفظ و ارزش دادن به 

مقام شهادت و ایثارگری پرداخت و از هجوم فرهنگ مخرب غربی و جهان مدرن و دنیاطلبی در بین جوانان خوداری کرد زیرا 

تصادی و فرهنگی توجه به فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را کم رنگتر کرده است. در این جهان امروزی به خاطر شرایط اق

مقاله به اشاعه و ارائه فرهنگ شهادت و بیان راهکارهای برای ترویج  این امر مقدس پرداخته و به بیان رفع موانع این 

 راهکارها با استفاده از نیروی متخصص پرداخته شده است. 

در فرهنگ بزرگ سخن، به معنای بذل، گذشت کردن از حق خود ترجیح دادن آمده است، در لغت  : این کلمهایثار 1.1

نامه دهخدا نیز این کلمه به معنای غرض دیگران را بر خود مقدم داشتن، برگزیدن و منفعت غیر را بر خود مقدم 

و در لغت به معنی برگزیدن،  (675: ص2، ج 1381داشتن که کمال در وجه سخاوت است، به کار رفته است. )انوری، 

( 3682: ص1377غر دیگران را بر غر خویش مقدم داشتن و منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن )دهخدا، 

و در فرهنگ اسالمی ایثار به معنایی اخالص، بخشش، فداکاری در راه خدا است. که فرد خیرخواهی خود و دیگران 

 در مرحله اول باعث رشد و معرفت الهی انسان می شود.را می پذیرد زیرا شهادت و ایثارگری 

: کشته شدن در راه خدا و مرگ آگاهانه در راه هدفی مقدس است که عملی آگاهانه و اختیاری است و شهیدان شهادت 1.2

 (4627:ص4، ج1381شمع مخفل بشریت هستند. )انوری، 

ها، باورها، آداب و اعتقادات و اعمالی که موجب : فرهنگ شهادت عبارت است از مجموعه آگاهی فرهنگ شهادت 1.3

دستیابی انسان به عالی ترین و واالترین درجة کمال، یعنی مرگ در راه خدا می گردد. هر گونه آثار باقی مانده از شهدا درباره 

د، فرهنگ شهادت و شهید و سیره، روش و پیام شهیدان و باالخره تربت پاک و مقدس آنان بخشی از این فرهنگ می باش

شهادت عبارت است از تعیین عاشقانه ای که انسان دنیوی را در عبور از حیات مادی به حیات معنوی لقاءاهلل می رساند. 

 (22، ص: 1378)معدنی، 

: عنصر مبارزه با ظلم و تجاوز در تمام جوامع و فرهنگ ها که مستلزم ایثار و از خود گذشتگی فرهنگ ایثار و شهادت 1.4

عی از جان گذشتن است، امری مقدس و ضروری می باشد و یکی از عناصر مهم در حفظ حیات حقیقی بشریت است و در مواق



 

که انسان در طول تاریخ به آن محتاج بوده، لیکن در برهه هایی از زمان و به دالیل و شرایط خاص، این فرهنگ ظهور، بروز 

قد علم کرده است مردانی غیور با اراده ای پوالدین، با فداکاری و و تجلی بشری پیدا می کند. هر زمان که ظالم و متجاوزی 

از خودگذشتگی در مقابلشان ایستاده و با ظلم و تجاوزمبارزه کرده اند، حال یا در راه هدف واالی خود کشته یا مصدوم و 

قیقی چنین مبارزاتی در تاریخ معلول شده اند و یا به فتح و پیروزی رسیده و ظلم و متجاوز را سرکوب نموده اند. مصادیق ح

ملل مختلف با هر کیش و آئینی فراوان یافت می شود. که بعضی از نمونه های آن حتی در قصه ها، داستان ها و اشعار سینه 

به سینه نقل شده است. در دین مبین اسالم و به ویژه در تاریخ مکتب تشیع به دلیل ویژگی های خاص بر حفظ حیات معنوی 

ین در خصوص مبارزه با ظلم، تجاوز و فساد، به جهاد امر و تاکید شده است؛ که نمونه برجسته تاریخی آن واقعه و عزت مسلم

جاودانه عاشورا است. این فرهنگ در سرزمین کهن ایران و پس از واقعه عاشورا همیشه سرمشق انسان ها و مجاهدان بزرگ 

 ت و مردم از تعدی بیگانگان بوده است. تاریخ بوده و در مقاطع مختلف رمز پیروزی و نجات مل

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون ایدئولوژی مشروعیت بخش، غیر ممکن است؛ و نقش ایدئولوژی ها در اشاعه ی آن آنگاه 

که سخن از نهادینه سازی این فرهنگ می شود بیشتر آشکار می گردد. ایدئولوژی و توجیه گر ایثار و شهادت در جامعه ما 

ی به امور دنیوی ندارند و در مقابل زهد اخروی را جایگزین آن ساخته است. مطابق با ایدئولوژی اسالمی اوج تجلی رفتار توجه

ایثارگرانه جایی است که انسان از عزیزترین کاالی خود که جان اوست در گذرد. در ایدئولوژی اسالمی این متعالی ترین 

 (7، ص:1375ت.)اقبال، ایثارگری در سلسله مراتب ایثار اسمرتبط 

عاملی که باعث تعالی و تکامل یک جامعه می شود. و باعث همکاری و تعامل بین مردم جامعه اسالمی می شود گسترش 

فرهنگ ایثار و شهادت است. در این صورت فرد در جامعه جنبه ها و خواست های خود و همچنین خواست های دیگران را 

 ن نیازها و خواسته ها را عالوه بر امری مادی و فردی، امری الهی و معنوی می داند.مورد توجه قرار می دهد و رفع ای

از جمله راهکارهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خصوص اهمیت دادن به مسئله ایثارگری ) تکیه و تأکید بر آرمان ها 

ه ایثار و فداکاری در راه ارزش های و ارزشهای معنوی و فرهنگ اسالمی و حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی و تقویت روحی

اسالمی با توجه به لزوم درک مقتضیات و تحوالت زمان و همچنین تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و مهیا شدن برای 

امکانات  44( و در بند 288، مصوبه1371مواجه صحیح و همه جانبه با ضرورت ها و تحوالت )شورای عالی انقالب فرهنگی، 

أسیس و تقویت موزه های بزرگ و کوچک جنگ در مراکز و مناطق کشور و ساختن بناهای یاد بود و حفظ اسناد آمده است: ت

 و آثار و نیز تدوین و تکمیل تاریخ دفاع مقدس که از جمله راهکارهای ترویج فرهنگ شهادت است.

ر و شهادت است که خود باعث منبع و عامل قوی فرهنگی که باعث سعادت و حفظ هویت یک جامعه می شود فرهنگ ایثا

 ایجاد نهادهای اجتماعی در راستای امور فرهنگی می شود.

 ای مستضعف امّا متدیّن و پرهـیزکار ش در خانوده -ه 14/3/1342حسین بسریا( در ” ) شهید نادر مهدوی

به جهان دیده ” واقع در استان بوشهر” در شهرستان دشتی” ، از توابع دهستان بحیری“در روستای نوکار 

. این شهید بزرگوار در وصیت نامه خود جوانان را ترغیب به شهادت و ایثار می کند. و شهید شدن گشود



 

را امری شیرین و ملزم می داند. و از خانواده خود می خواهد که همواره خدا را شاکر باشند در شنیدن 

 خبر شهادت فرزندشان.

… 

عزیزم،  دارد، بیایید تا خودمان را آماده جان فشانی کنیم. پدر و مادربرادرانم اسالم عزیز احتیاج به جانبازی  

 …امروز حسین زمان روح خداست

خواهند ما را به وسیله کشتن بترسانند اما اماممان چه خوب گفت که ما مرد جنگیم و از کشته شدن  اینها می

به جانب ما بیاید و یا ما به جانب  خریم برای ما یکسان است که مرگهراسیم و مرگ را با جان و دل مینمی

 .مرگ برویم

فرزندم یکی  2پدرم اگر من شهید شدم باالی تابوتم بایست و دست به سوی پروردگار خویش بلند کن و بگو از 

خواهد بار دیگر برگردم و در آغوش  یلی دلم میخ مادرجان …به تو اهدا کردم فرزند مرا جزء شهیدان قرار بده

 .دانم رار گیرم و مهر مادریت را احساس کنم، ولی خدا و اسالم را از تو عزیزتر میباز و گرم تو ق

برادرجان موقعی که خبر مرگ من را شنیدی خدا را به یاد آور و با دو دست خود مرا دفن کن مبادا لباس سپاه 

نکنید تا با بدن خونین را از تنم دربیاورید مرا همانطوری که هستم دفن نمایید خون های روی بدنم را هم پاک 

نامه را پایان  شکن وصیتخدای خود را مالقات کنم. به امید پیروزی اسالم و مسلمین و سالمتی امام خمینی بت

 .می دهم

 

 27/5/1362خداحافظ نادر مهدوی 

  به دنیا آمد. زندگی در « بوشهر»در استان « خارک »در جزیره 1345سردار شهید بیژن گرددر سال

را کودکی شجاع و نترس بار آورد. دوران تحصیالت ابتدایی را در « بیژن»ای مومن و معتقد ،خانواده 

جزیره خارک شد. «حکیم نظامی»زادگاهش به اتمام رساند و برای تحصیالت راهنمایی وارد مدرسه ی 

بود ،  وقتی مبارزات مردم ایران برعلیه حکومت ظالمانه طاغوت شروع شد با اینکه بیژن در سن نوجوانی

 لحظه ای به خود تردید نداد و تا لحظه شهادت در این راه تالش کرد.

شهید از زمان نوجوانی روحیه دشمن ستیزی باالیی داشت. این خصلت پسندیده همراه با روحیه خدمت 

به مردم از او چهره ی شاخصی ایجاد کرده بود. قبل از عضویت رسمی در سپاه نتوانست در برابر بی 

شمنان انقالب اسالمی ایران نسبت به خاک و ناموس وهموطنانش ساکت بنشیند ، چهار احترامی د

نوبت به عنوان بسیجی فعاالنه وبا روحیه باالی جنگجویی در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا کرد 

. پس از عضویت در سپاه در مسئولیتهای متعدد در مناطق مختلف زمینی و دریایی رسالت خویش را 



 

 ؛ در آخرین ماموریت دریایی خود به پایان رسانید. 1366/7/16م داد و در تاریخ انجا

شهیدگرد،عالوه بر حضور تاثیر گذار در جبهه های جنگ در مقابل متجاوزین عراقی ؛در خلیج فارس که 

معروف است ماموریتهای دریایی دارای متعددی را « جنگ اول خلیج فارس» یا« جنگ نفتکشها» به 

اد.با حضورمقتدرانه این شهید در کنار همرزمان دیگرش در نیروی دریایی ارتش وسپاه عمال انجام د

امکان قدرت نمایی از نیروهای غربی که با ناوهای پیشرفته و با سازوبرگ فراوان در خلیج فارس حاضر 

 شده بودند ؛ سلب شد.

در آن روز شهید بیژن گرد برای اتفاق می افتد. 1366/7/16آخرین ماموریت این قهرمان ملی در تاریخ 

گشت زنی در دریای نیلگون خلیج فارس و دور کردن دشمنان مردم ایران از آبهای کشور همراه 

همرزمان دیگرش به ماموریت اعزام می شود که در این ماموریت با ناوچه ها و بالگردهای آمریکایی 

نایتکار مورد هدف قرار می گیرد و به مواجه می شوند .در این درگیری یکی از بالگردهای آمریکای ج

 قعر آبهای خلیج فارس می رود.

پس از مدتی درگیری و جنگ بین قایقهای سپاه وناوچه ها وبالگردهای آمریکایی قایق بیژن مورد هدف 

قرار می گیرد و پیکر این قهرمان ملی پس از سالها تالش ومجاهدت در آبهای خلیج تا ابد فارس آرام 

 . شانه ای باشد از سلطه ناپذیری وروح بزرگ مردم ایرانمی گیرد تا ن

 

در این سیرة شهید بزرگوار می توان ایثارگری و شهادت طلبی را به وضوح مشاهده کرد . که همواره 

ایشان خواستار مبارزه علیه باطل و دفاع از خاک و مرز و هویت ملی بوده است . در وصیت ایشان 

 ق می کند.دیگران را به سوی شهادت تشوی

 بسم اهلل الحمن الرحیم

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج(و نائب 

بر حقش، بنیانگزار جمهوری اسالمی ایران، اسوه فضیلت و تقوی،نمونه عینی انسان کامل حضرت امام 

ماند و دنیا از سیاست و رهبریتش مات و متحیر خمینی که وقتی می خروشد دریا از تالطم باز می 

گشته است و با سالم بر شهدای خونین انقالب اسالمی که با خون پاکشان درخت اسالم و آرمانهای 

مقدس اسالمی را آبیاری و بارور نمودند و با سالم به رزمندگانی که با خلوص ایمان و عشق به اهلل لباس 

و می رزمند تا ان شاءاهلل پرچم خونین اسالم را در سرتاسر جهان به رزم بر تن کرده اند و می جنگند 

 اهتزاز در آورند.

 هم اکنون وصیت نامه خود را آغاز می نمایم.

پروردگارا،معبودا،من ناتوان و تحمل کوچک ترین زخمی را ندارم چطور می توانم عذاب تو را تحمل 



 

 درگذری. نمایم امیدوارم که مرا ببخشی و از گناهان من حقیر

پدر و مادر عزیزم، از زحمات بیکران شما شرمنده ام و زبانم گویای مهر و محبت شما نیست امیدوارم 

 مرا ببخشید و حالل نمایید.

میت و ارزش دارد هه باش زیرا تنها چیزی که برایم اهمسر عزیزم بعد از شهادت من صبر زینب وار داشت

 و فرزندانم جدا می شوم و به لقاءاهلل می پیوندم. آن لحظه ای است که با یک خداحافظی از تو

برادران حزب اهلل راه شهدا را ادامه دهید و همواره پیرو خط امام و والیت فقیه باشید از جمیعا حاللیت 

 می طلبم.

 خواهرانم،حجاب اسالمی خود را حفظ کرده و در مراسمات مذهبی و معنوی شرکت فعال داشته باشید.

عزیزم،از فرزندانم مهدی و فاطمه بخوبی مواظبت نما و به آنها بگو که پدرت برای  در آخر کار همسر

 اسالم بدست یزیدیان زمان به شهادت رسیده است.

 

 ی شود موارد از جمله اهداف و برنامه ریزی ها و اعتبارات نهادها که باعث ترویج فرهنگ ایثار م

 زیر است:

 نه بهره گیری از علوم و فن آوری های نو در تحکیم مبانی فرهنگ ایثار انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمی

  ، قانون برنامه سوم(159و شهادت )ماده 

 ( 159ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی در پژوهش های مرتبط با فرهنگ ایثار) 

 (159ی سینمایی )صدا و سیما و نهادها سطساخت و تولید برنامه های مستند، سریال و فیلم های سینمایی تو 

 (159برگزاری یادواره ها و یادمان های شهیدان و تجلیل و تکریم از خانواده های معظم شاهد و ایثارگر) 

  (159افزایش اثربخشی فعالیت های فرهنگی با بهره گیری از انواع هنرها )ماده 

  و بسیجیان در استفاده از تسهیالت عمومی، فراهم نمودن اولویت دادن به ایثارگران و خانواده های شاهد، آزادگان

 (144:ص1384)مجموعه قوانین،  امکان حضور بیشتر ایثارگران در عرصه های سیاسی، قضایی و اجرایی کشور

  ،(132: ص1384شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روحیه مقاومت. )مجموعه قوانین 

 ی به ایثارگران در سایر زمینه های اسالمی زیرساخت ترویج فرهنگ شهادت به طور کلی حمایت های مادی و معنو

 و ایثار است. 

 از جمله موثرترین و اثربخش ترین راهکارهای ترویج فرهنگ شهادت و ایثار:



 

 را در زمینه های مختلف هنری به نمایش  گری، شهادت و ایثارتولیدات فرهنگی ایثار برای کودکان و نوجوانان

، خاطرات دفاع مقدس را بدون ی چون فیلم و دنیای مجازیدر آثار از رشادتهای گذشتگان تندسازیسبگذارند، م

 هیچ جانبداری و تعصبی انتشار دهند.

 لوح فشرده و پوستر و اینترنت، ترویج وطن دوستی و تعهد به خاک و  بهره گیری از رسانه های جدید و به روز چون

های اقشار و قومیت ها و اقلیت های با آرمانهای دفاع مقدس، بیان فعالیت مرز و میهن، ارتباط ارزش های دینی 

 در دوران دفاع مقدس، افزایش آگاهی و دانش و اطالعات از مسائل تاریخی کشور و جنگهای قبلی.مختلف کشور 

 

  پرداخت.به طورکلی توسط عوامل دینی و مذهبی و فرهنگی، اجتماعی به ترویج فرهنگ شهادت طلبی می توان 

بیان احادیث و روایات دینی، ارتباط بین مبانی دینی و آرمانها و اهداف و ارزشهای دفاع  عوامل دینی و مذهبی: -الف

 مقدس.

توسط هنر و : این عوامل از عوامل بسیار تاثیرگذار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. اثربخشی عوامل فرهنگی -ب

رسانه های نوین ارتباطی، انجام پژوهش ها و تحقیقاتی در شناخت اسطوره های تاریخی و نوآوری و خالقیت، بهره گیری از 

و  تولید و تبلیغات ملی و وطن دوستیاحداث کتابخانه های خصوصی در موضوع شهادت و موضوعات دفاع مقدس، افزایش 

 ری است.ترویج فرهنگ ایثارگاز موارد آموزشهای ملی و هویتی برای مدیران و عوامل اجرایی 

باید موثر است و در این زمینه ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری امر در از جمله عواملی است که  عوامل اجتماعی: -پ

و آگاهی و اطالعات تقاء داده شود ار جامعه و حس وطن دوستی و تعهد در جلوگیری کرد از هر گونه تعصب و جانبداری

و نوجوان در شهادت طلبی و وطن خواهی و ش اقوام و اقلیت ها و آموزش کودکان بیان نقو به عمومی جامعه افزایش یابد، 

ی و خارجی و نحوه برخورد با آنها پرداخته جوانان و کودکان از آرمانهای و دفاع مقدس و شناخت دشمنان داخل افزایش آگاهی

 شود.

هویت ملی و ارزش های یک جامعه پرداخت تنها از طریق حفظ وترویج  فرهنگ شهادت و ایثارگری می توان به صیانت از 

و دولتمردان جوامع اسالمی باید در عرصه های مختلف، این فرهنگ معنوی را بر جوانان و نسل های آینده نمایان سازند و 

رشادتها و از خودگذشتگی های گذشتگان را دلیل حفظ و بقای خود بدانند و در رفع موانع این فرهنگ تالش کنند. گسترش 

جوان و جهان مدرن امروزی و دنیاطلبی و غرب زدگی جوانان باعث کم رنگ شدن چنین فرهنگ ارزشمند و معنوی که نسل 

خود دلیل پابرجا بودن ارزشهای اسالمی و انسانی است می شود. و در این راستا باید تالش کرد که فرهنگ شهادت را در 

 سایر زمینه های فرهنگی و اجتماعی ترویج داد.

 

 :ه شیوه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادتاز جمل



 

برگزاری یادواره های شهدا، بازدید از مناطق جنگی)راهیان نور(، نام گزاری اسامی شهدا بر اماکن و ابنیه ها، تولید و پخش  

سریال های تلویزیونی دفاع مقدس، ایجاد یادمان های شهدا در مناسبت ها و اماکن مختلف، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، 

برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس، چاپ وصایای شهدا، معرفی سرداران فاع مقدس، تولید و پخش مستندهای تلویزیونی د

دوران دفاع مقدس، توجه به سینمای دفاع مقدس، بیان سخنان و خاطرات دفاع مقدس توسط رهبران و مقامات ارشد انقالب، 

دفاع مقدس، تأکید به ورزش  ساخت فیلم و سریال زندگی نامه شهدای دفاع مقدس، چاپ کتاب خاطرات رزمندگان دوران

های جانبازان و ایثارگران، ساخت نمادهای ایثار و شهادت، گسترش و ایجاد مدارس شاهد، احداث موزه های دفاع مقدس، 

ایجاد ، انتشار روزنامه ها و نشریات تخصصی دفاع مقدس، یتبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در فضای مجازی و سایبر

یثار و شهادت، برگزاری جشنواره موسیقی و سرودهای دفاع مقدس، برگزاری سخنرانی های تخصصی سایت های فرهنگ ا

در محافل و مراکز مختلف، درج حقایق و مستندات دفاع مقدس در کتب مدارس، برگزاری آئین با حضور و صاحب نظران 

زش عالی، برگزاری جشنواره تئاتر دفاع شعر دفاع مقدس، ایجاد کرسی تدریس درس دفاع مقدس در دانشگاهها و مراکز آمو

 (125:ص1394مقدس، احداث شهرک های دفاع مقدس، تولید بازی های رایانه ای دفاع مقدس. )شاه نوروزی و اسماعیلی،

نهای دولتی و شناسایی عوامل تاثیرگزار در گسترش فرهنگ و ی در نهادینه کردن آنها در سازمااز طریق دستاوردهای سیاس

رگری و ارزش های اسالمی و برنامه ریزی برای رسیدن به ایثارطلبی جوانان اقدامات اولیه در اشاعة این فرهنگ اخالق ایثا

 است. از طریق برنامه های فرهنگی در سایر زمینه ها می توان این فرهنگ را نهادینه کرد.

ش به ارزشهای اسالمی، راه اندازی در شهادت طلبی، ایثارگری و گرای جایگاه مساجدچشم انداز در زمینه )تدوین سند 

شبکه مجازی مساجد در زمینه ایثار و شهادت، تقویت و حمایت از پایگاه های بسیج در زمینه ایثار و شهادت، استفاده از توان 

شورای اجتماعی محالت در زمینه ایثار و شهادت در مساجد، تفاهم با سازمان امور مساجد کشور در زمینه ایثار و شهادت، 

رگزاری مسابقه و هم اندیشی با موضوع ایثار و شهادت مشترک با مساجد، تجهیز کتابخانه های مساجد در زمینه ایثار و ب

شهادت، استفاده از توان بانوان در زمینه ایثار و شهادت، نصب وصیت نامه، تصاویر، خاطرات و دست نوشته شهدا در قالب پیام 

 (1395ن،)مسعودی، احمدیاهای هفتگی و روزانه.(

 برنامه های ترویج ایثار و شهادت در سازمان ها

 

، مسابقه، ، چاپ کتاب، همایش،سخنرانی شهدا دیدارها و مالقات با ایثارگران و خانواده شهدا، ساخت یاد بود و نماد

مستند، شب شعر و خاطره، اردوها و سفرهای زیارتی، فرهنگی، نمایشگاه کتاب، فعالیت های مجازی، تهیه فیلم، 

 در خصوص موضوع ایثار و شهادت طلبی. فعالیت علمی و پژوهشی

استقالل مداری و حس آزادی و عزت، حیات پر نشاط و حماسه از خواص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی مواردی چون: 

تصفیه روح از سازی و تعهد داشتن در همه بخش های جامعه، ترویج امر به معروف و نهی از منکر و سنت های الهی، 

دنیاطلبی، دستیابی به ارزشهای معنوی و ذلت ناپذیری، ترویج حق طلبی و حساسیت در انجام مسئولیت اجتماعی و سرنوشت 



 

جامعه، تقویت روحیه انقالبی مردم، سیر و سلوک معنویی و لقاءاهلل و الگوسازی و حماسه آفرینی و تحریک غیرت و تعصب 

 است. ملی

پاسداشت حرمت ر نوشتار خود )تاثیر وجود فرهنگ شهادت طلبی در حفظ دین و ارزشهای دینی(گفته: )همانگونه که رستمی د

و حکمت نسل گذشته، افزایش انسجام ملی و فرهنگی جامعه، تعاون و همکاری به جای رقابت و سبقت جویی، برقراری 

بر عبودیت و تزکیه انسان، تقویت روحیه قدرت  ضمانت اجرایی قوانین، تحرک اقتصادی و اجتماعی، تقویت ایمان و تأثیر آن

دفاعی جامعه اسالمی، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تقویت روحیه ایثار در جامعه اسالمی، به وجود آمدن انسان 

های مصمم و مبارز، حضور مردم در صحنه، کسب استقالل، آزادی و شرف، درس مقاومت به جهانیان، شکست قدرت و 

 ( 1382رهنگ شیطانی شرق و غرب.)رستمی، ف

 :ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در نظام آموزش و پرورش 

اهمیت و ضرورت پژوهش: در دنیایی معاصر که دشمنان با تهاجم فرهنگی در عرصه جنگ نرم هر روز سعی دارند به ترفندی 

و فرهنگ غرب کنند، تربیت فرزندان در پرتو فرهنگ جوانان را از باورهای ارزشی خود دور سازند و آنان را بی هویت و پیر

ایثار و شهادت می تواند ضامن رشد و تعالی اخالقی و معنوی آنان و بهترین و قوی ترین ساز وکار در این راستا 

 (71:1392باشد.)حیدری،

ن اسطوره های تاریخی القای فرهنگ شهادت و ایثار از طریق آموزش متناسب با مقتضای سنی و ظرفیت تخیلی کودکان و بیا

بصورت داستان تخیلی و شعرهای کودکانه تدوین شود. رویکردها و اشکال تربیتی متفاوتی از طریق تربیت آموزش و پرورش 

صورت می گیرد. زیرا زندگی  تالش سازمان یافته و اثربخشی در رشد و تعالی فکری و اخالقی کودکان و نوجوانان دارد که

 شهادت از لطافت انسانی بهره مند می شود.  اجتماعی با وجود ایثار

( در پژوهشی 1389و تربیت تأثیرگزارتر است. ) هاونگی،نهادینه کردن فرهنگ شهادت و ایثار در بین جوانان از طریق تعلیم 

تدوین برنامه درسی  _1به نام )شیوه های پرورش فرهنگ شهادت در نظام تعلیم و تربیت( راهکارهای را پیشنهاد می کند: 

بررسی آثار مخرب برنامه درسی پنهان از جنبه فرهنگ  _2مبتنی بر مولفه های فرهنگ شهادت در مقاطع گوناگون تحصیلی 

شناسایی فرصت های یاذگیری  _4تفاده از زبان هنری در پرورش فرهنگ ایثار و شهادت چگونگی اس _3ایثار و شهادت 

 مناسب از جنبه فرهنگ ایثار و شهادت.

دبیران و آموزگاران به عنوان مهمترین افراد تأتیرگزار در جوانان هستند و باید در بحث آموزشی در فرصت ها و مناسبت های 

 رای دانش آموزان بیان کنند.گوناگون فرهنگ ایثار و شهادت را ب

با توجه به جهان مدرن و تحوالت جامعه امروزی آموزگاران باید رویکردهای نوین را با توجه به نیازهای جدید در حوزه 

 های فرهنگ شهادت و ایثار تدوین کنند تا این فرهنگ ارزشمند کم رنگ نشود.



 

خالقی را به صورت های فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش های اآموزش و پرورش باید در مباحث آموزشی و کتب درسی مولف 

 پررنگتر بیان کند.

دکان و نوجوانان است و در کل آموزش و پرورش که مهمترین نهاد رسمی جامعه است و در کنار خانواده، عهده دار تربیت کو

 عهده دارد.  نقش موثری بردر ارتقاء و رشد اخالقی و معنوی دانش آموزان که از مباحث مهم زندگی امروزی است 

چنانچه جامعه ای خواهان برخورداری از نسلی با عزت و آمادهی ایثار و شهادت است باید به طور بنیادی به فرهنگ سازی 

در این زمینه پرداخته و عوامل تأثیرگذار در این عرصه را شناسایی کرده و با تمام ظرفیت و توان برای هر کدام از آنها برنامه 

 4نماید.ریزی 

  :عوامل موثر راهکارهای آموزشی بر گسترش فرهنگ ایثار و شهادت 

معی و مراکز آموزشی جاولین نهادهای که باعث تاثیرگذاری در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت دارند خانواده، رسانه های 

بین کودکان و نوجوانان،  بیت دریرة اهل ساز  ساختن است. عواملی مانند: به جایی آوردن ارزش های اخالقی و رفتاری، آگاه

د، ل مذهبی و دینی دارو رعایت مسائ یار مهمی در دین باوری و جان فشانی و صداقتستغذیة سالم و حالل، خانواده نقش ب

س شهادت و داشت امر مقدپاسو به عی کنند که حقایق دینی را با استداللهای عقلی اثبات کنند، سمراکز آموزشی و خانواده 

ا و ارزش های اخالقی و نقش رسانه ها در اشاعة امر مقدس شهادت و آرمان ه شهدا بپردازند و مراکز آموزشی به بزرگداشت

هم، پرهیز از تحریف و اغراق  دینی، و برانگیختن تعهد داشتن در حمایت از کشور و ارزشهای دینی، مرتبط بودن دین و ایثار با

و ثار را به صورت واقعی امر شهادت، الگویی شهادت و ای یافتنی بودنز دست نهای غیر منطقی از عاشورا و شهادت، پرهیز ا

و همچنین   ی یکدیگر بدانندعمل و علم را ملزم اجرایمنطقی بیان کنند، و به کارگیری مربیان بااخالص در مراکز آموزشی که 

دن عقاید خود به ان و تحمیل نکررعایت ادب و احترام نصبت به عقاید دانش آموز داشتن خصایصی چون به جا آوردن و

یادوارها و کارهای پژوهشی،  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دبیرستانها و پیش دانشگاهی ها، برگزاری جشنوارها و فراگیران،

 را جذاب بیان کنند.  ات پرسش و پاسخ، استفاده از برنامه های هنری، متون درسی که آرمانهای ایثارگرانسبرپاکردن جل

ده است دلیل پا برجا بودن از دالیل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی تکیه برآموزهای دینی و مقاومت در برابر دشمنان بویکی 

در دوران دفاع مقدس  و جاودانگی حماسه رزمندگان اسالم در جنگ تحمیلی در فرهنگ ایثار و شهادت نهادینه شده است. و

با ارزش در دوران  یک فرهنگ بهتگی در برابر دشمن یک آرمان تلقی شد وبه ظهور و تعالی رسید. و شهادت و از خودگذش

ر راهکارهای اساسی در دآمادگی های الزم را  باید دفاع مقدس نهفته شد. امروزه برای مبارزه با دشمنان انقالب اسالمی

 بخش های فرهنگی و دفاعی برای مقابله با تهدیدات دشمن به کار برد.

                                                           

4 ع ) مقاله عوامل موثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت؛ دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس؛ منب . 
(27/9/1387نوید شاهد؛ تاریخ:   



 

یت جامعه اسالمی می توان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان بسیجیان برقرار کرد. در این تضمین صد در صدی امن

 .دنقش برجسته در نهادینه کردن فرهنگ شهادت طلبی دار سازمان بسیجخصوص 

ا و آنچه باعث جاودانگی نظام اسالمی می شود فرهنگ ایثار و شهادت است زیرا باعث حفظ هویت ملی و مصونیت آرمان ه

 ارزش ها می شود و این فرهنگ و ارزش اسالمی برگرفته از فرهنگ عاشورایی است.

سال دفاع مقدس خود نمونه بارزی از روحیه ایثارطلبی و فداکاری رزمندگان کشورمان بوده است. و گرایش به سوی  8جنگ 

ده است و این خود عاملی بود تا ارزش های معنوی رزمندگان بدون هیچ چشم داشتی مهمترین رویکرد در دوران جنگ بو

 سخت ترین شرایط را تحمل کنند.

به شجاعت و فداکاری و قناعت و خداخواهی و  ،پیروزی در جنگ است و بسیجیان آگاه یه شهادت طلبی و انقالبی عاملروح

اطلبی فقط در رفع نیاز می و روحیه معنویی دارند و از دنی و عنایت داشتهخیرخواهی و خود فراموشی و ... در میدان نبرد توجه 

تالقی ارزش ها و آرمان ها و گرایش به دین و انقالب بیشتر می شود. و روحیه بسیجیان در  ردازند. و با توجه به این امورپ

 از خودگذشتگی و فدا شدن و حفظ و صیانت به دین و ملت آشکار است.  ،گرایش به

سرشاری را در متأثر ساختن نهادهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی به فرهنگ ایثار و شهادت با هویت قدسی خود توانایی  

انضمام یافت فرهنگی جامعه دارا می باشد. بی شک این فرهنگ برترین اصل برای کسب رشد اجتماعی محسوب می شود و 

بال دارد. چرا که شهادت که نتیجه سالمتی روان، روحیه شجاعت و انتخاب آگاهانه است، مقاومت و پویایی جامعه را به دن

ریشه در قدرت، صبر و استقامت و مبارزه با کفر دارد و این عوامل در مجموع مقاومت جامعه را باال برده و اجتماع را محرک 

 و پویا می سازد. 

  برای رسیدن به فرهنگ ایثار و شهادت باید چند رویکرد دینی های دستیابی به فرهنگ شهادت طلبی، راه

 را بپذیریم:

 به خدا و معاد و اعتقاد به توحید ایمان 

فقدان جهان بینی اسالمی و عدم اعتقاد به خدا و روز رستاخیز و برگزیدن جهان بینی مادی باعث می شود که شهادت با 

خودکشی یکی دانسته شود. یکی از موانع ایثار، نداشتن ایمان به خدا و روز رستاخیز است. کسی که به جهان بینی مادی 

داند. ایدئولوژی و رفتار خاص مطابق با جهان بینی بر می گزیند. بدیهی است اعتقاد دارد و زندگی را فقط در همین دنیا می 

که جهان بینی مادی، درس ایثار و از خودگذشتگی به انسان نداده و ایثار را مساوی با جنون و دیوانگی و انتحار می داند. )ربیع 

 ( 94:ص1386نتاج، 

 آشنایی و شناخت الگوهای ایثارگری و شهادت 

 روی ایل و ارزش های اخالقی و شناخت جایگاه ارزش جهاد و شهادت در احکام و آموزه های دینی. آگاهی از فض

آوردن به فرهنگ ایثار و شهادت بدون رویکردهای ایمان و تقوا ممکن نیست. و به عبارتی فضایل اخالقی و معنوی 



 

خداجویی، خودباوری، بصیرت، باعث بروز فرهنگ ایثارگری و از خودگذشتگی است. روی آوردن به مسائلی چون 

توکل بر خدا، ترجیح رضای خدا، انجام دادن تکالیف الهی، تقوا، امربه معروف، نهی از منکر، صداقت، قناعت، صبر، 

عمل شایسته، محاسبه نفس، دانش اندوزی، پرهیز از دنیاپرستی، اعتقاد به حکومت اسالمی، اعتقاد به والیت فقیه، 

فع شخصی، از خودگذشتگی، دگرخواهی، کشته شدن در راه خدا، انجام دادن کاری باالتر ترجیح منافع نظام به منا

از وظیفه، مشارکت در کار گروهی، رعایت نظم، وظیفه شناسی، مبارزه با بی عدالتی، معارضه با خشونت طلبی، مبارزه 

کار، خدمت به مردم، حساسیت با تجاوزگری، مبارزه با ظلم، تالش و سازندگی، مقاومت و ایستادگی مداومت و پشت

 به نیازمندان، احساس غرور ملی و مذهبی، دفاع از میهن.

 .ارزش و برتری دانستن مکتب اسالمی در برابر سایر ادیان 

 .مبارزه با فرهنگ غربی و پاکسازی جامعه از برنامه های فرهنگ بیگانگان 

 .اشاعه ی فرهنگ های اسالمی و باورهای اعتقادی و اخالقی 

 و آگاهی صحیح عموم مردم از فرهنگ صحیح شهادت و ایثار: شناخت 

ت است از مجموعه آگاهی ها و باورها، آداب و اعتقادات و اعمالی که موجب وصل انسان به عالی فرهنگ ایثار و شهادت: عبار

قی مانده از شهدا و ترین و واالترین درجه ایثار و کمال یعنی مرگ آگاهانه در راه خدا می شود و همچنین هرگونه آثار با

ایثارگران درباره شهدا و ایثارگران درباره ایثار، شهادت، شهید، سیره و روش و پیام شهیدان و باالخره تربت پاک و مقدس آنان 

 (27: ص 1390بخشی از این فرهنگ است. )غفاری هشجین و افضلیان اسالمی،

 

 ارگری می شود:از جمله مواردی که مانع در ترویج فرهنگ شهادت طلبی و ایث 

شهادت  بزرگترین مانع در راه ترویجهمانگونه که گفته شد فرهنگ ایثار و شهادت برگرفته از فرهنگ عاشورا است. 

جامعه و نظام . و اگر از سوی و ایثار، دور ماندن و جدا کردن فرهنگ عاشورایی از فرهنگ ایثار طلبی است

اقدام عملی برای ترویج فرهنگ شهادت و ایثار اعمال نشود این فرهنگ دچار ضعف می شود. و دولتمردان باید فرهنگ ایثار 

و شهادت را طبق مقتضیات زمان و مصادیق و مسائل روز به نسل امروز تدوین نمایند و همواره باید عرصه مبارزه علیه باطل 

امروزه با را در بین جوانان برانگیخته کنند و نباید شهادت را با پایان جنگ تحمیلی تمام شده بدانند. و ایثار و از خودگذشتگی 

 گ ایثار را شناسایی و تبلیغ کرد.توجه به مسائل روز باید فرهن

ایثارگر  اراقشبین را احساس تمایز این احساس تفاوت بین خانواده ی شهدا و مردم عادی و داشتن امتیازات و سهمیه های که 

سیاسی و تجاری، عادی شدن  به رسمیت شناختن و عادی دانستن نزاع و رقابت در حوزه های عادی بیشتر می کند، مردمو 

گرایی و ریا و چاپلوسی بخاطر منافع مادی، بندی در جامعه، گسترش فرهنگ مادی و رواج و تبلیغ قومیت مداری و جناح 

شهدا در جنگ تحمیلی، نرسیدن به آرمانها و اهداف شهدای انقالب اسالمی، دور داشتن تفکری چون تحقق نیافتن اهداف 



 

، نادیده گرفتن ارزشهای اخالقی و انسانی و باال بودن شأن و منزلت نشدن از مسئله آزادمنشی و از خودگذشتگی ایثارگرا

د فاصله طبقاتی شدید بخاطر نامناسب ، ایجااست بر خودمحوری  این خود عاملیمال و توجه داشتن به ثروتمندان که ثروت و 

ارزشهای اخالقی  بودن معشیت اکثر مردم جوامع در مقابل با افرادی که زندگی مرفهی دارند و این عوامل باعث کم رنگ شدن

با اهداف و آرمان های شهدا در تضاد است، ترویج سیاست های جناح بندی و توجه به سیاستهای بی است و نیز این موارد 

گرایش به بی عدالتی بخاطر پارتی بازی و خویشاوندساالری به جای شایسته ی روحیه ایثارگری را تضعیف می کند، اخالق

و این برخالف اهداف انسانی است، جهانی شدن و مدرن  که باعث بروز ظلم و بی انصافی می شوداست  ساالری خود عاملی

اکثر جوامع به مسائل اقتصادی بیشتر است و گرایش کمتری  شدن جوامع امروزی و بخاطر بروز مشکالت اقتصادی گرایش

به ارزشهای اخالقی و خودگذشتگی دارند، گسترش شبکه های ماهواره ای و گسترش رسانه های ارتباطی و سرعت انتقال 

شود  و هنجارهای اجتماعی فرهنگی می شود، و نیز توجه به مادیات و عقلگرایی باعث می اطالعات باعث تغییر ارزش ها

 نادیده گرفته شود. و شهادت طلبیفلسفه خودگذشتگی و ایثار

اهمیت در مطالعات علمی  و نخبگان فعلی با ارزش های ایثارگری،از جمله معلمان و اساتید دانشگاه  بیگانگی متولیان فرهنگی

می امروز در ترویج آن عدم وجود و ضعف شفافیت درباره نهادهای عل و به عبارتی ترویج فرهنگ ایثارکمتری به مسئله 

 های فضای مجازی هستند.فرهنگ از مهمترین موانع در این عرصه است. جوانان ما در معرض هجوم فرهنگ بیگانه و رسانه 

یکی از مهمترین مسائل اجتماعی شکاف نسلی بین جوانان و والدین است و باعث ایجاد پیامدی چون ضعف فرهنگ ایثار و 

ر مسائل و جوانان را درگی ر شدن از ارزشهای اخالقی و اولیه باعث بروز پدیده روزمرگی می شودارزشهای اسالمی میشود. دو

ویج فرهنگ ایثار و عدم تاثیر بر ربودن ت رنگ د. کمنائل فرهنگی توجه میکنسو کمتر به م اقتصادی و خانوادگی می شوند

عه بی قید و شرط و بی تفاوتی نسبت به ارزشها، شکل زندگی مردم، اختالف در باورها و عدم اعتقاد به ارزشها، ظهور جام

گیری شخصیت قدرت طلب و تمایل به دستیابی به جایگاه های کاذب، رشد مصرف گرایی و رشد توجه به خویشتن، تبلیغ 

 انیشادی کاذب و سطحی شدن عواطف انس

 خدا خواهی می شود:همچنین مواردی که باعث دور شدن از ارزشهای انسانی چون شهادت و خیرخواهی و 

خودشیفتگی، غرور، تجملگرایی مسئولین که خود عاملی برای الگو برداری قشر پایین است، رفاه طلبی، خودبینی، دنیادوستی، 

تبعیض، گرایش به خودنمایی و تظاهر و استفاده شخصی از بیت المال و اموال عمومی، بی توجهی به مسئله امر به معروف و 

 ائل عقیدتی و دینی. تفاوتی و عدم توجه به مسنهی از منکر، بی 

تصور نادرست از معنی حقیقی شهادت و ایثار، نفهمیدن و درک نکردن معنی حقیقی در تعریف مفهوم شهادت و ایثار و یکی 

تضاد دانستن ایثارگری با جنگ و خونریزی و شهادت طلبی و مبارزه علیه دشمن را منافی با صلح دانستن از جمله  موارد در 

 با مفهوم حقیقی شهادت است.



 

امروزه به جهت موانعی چون تک بعدی نگری به موضوع و عدم پردازش و تأویل صحیح مفهوم ایثار و شهادت و گاه چینش 

ناصحیح آن با مفهوم جنگ و خونریزی، این فرهنگ غنی و عمیق با مفهوم واقعی خویش بیگانه و دور از دسترس می نماید. 

 (111:ص1386سته است در زمان صلح بیشتر رخ نماید. )شعاع احمدی،مفاهیمی که شای

 نتیجه:

ایثار و شهادت از جمله ارزش های اسالمی است و در زمینه اجتماعی روحیه ایثارگری و شهادت طلبی سرمایه ی عظیم است 

جوامع ایده آل و با اخالق اسالمی که خود عاملیست در بوجود آمدن آرمان ها و اهداف خیرخواهانه و خداخواهانه و باعث ایجاد 

 می شود. به عبارتی روحیه شهادت طلبی باعث حفظ و صیانت دین و احکام اخالقی و انسانی می شود.

است  اندک بودن آثار نوشتاری، شنیداری، تصویری و تحقیقاتی مربوط به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مواردیاما 

ف می کند با استفاده از کتاب های که خاطرات شهدا را بیان کرده می توان جرقه ی از ترویج فرهنگ شهادت را تضعی که

و همچنین با پخش مستندات جنگی و وطن خواهی و یادوارها و انشار وصیت و  این انگیزه را در روحیه جوانان بیدار کرد.

 ایثار و شهادت انجام داد.هنگ تاثیر بسزایی بر اشاعة فرمی توان آرمان شهدا و... در راستای امور فرهنگی 

در راه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به وحدت و یکپارچگی اجتماعی و اسالمی خدشه وارد می کند. وجود موانعی 

امنیت همبستگی و عزت طلبی و استقالل طلبی و حالی که ترویج فرهنگ ایثار  و در نظم اجتماعی اختالل وارد می کند. در

است که موانع و آفات این فرهنگ را شناسایی کرد و برنامه ریزی درستی در  بنابراین ملزم .استقرار می دارد را در جامعه

انقالب فرهنگی به نهادهای چون صدا و سیما و وزارت  یاعمال کرد و این دستورات باید توسط شورای عال کاهش این موانع

صادر شود. و این نهاد و سازمانها باید بهداشت و آموزش و پرورش و تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ش بسزا و تالش خود را در ترقی فرهنگ شهادت و ایثارگری انجام دهند اما رسانه های جمعی و دنیایی مجازی تلویزیون نق

د. مثال تهیه مستندات جنگی و فیلم های تلویزیونی از خدمات سایر کشورها به نتأثیرگزاری در القا این فرهنگ معنوی دار

ق ایثارگران ایثارگران، احترامی که مردم و دولتمردان برای ایثارگران و خانواده های آنان قائل می شوند. وظایف دولت در ح

     شهدا و احترام به بازماندگان جنگ است.اد بود برای ت و برگزاری مراسمات یعز

اما به طور کلی مشکالت سازمانها و نهادها در امر ترویج شهادت عبارت است از کمبود بودجه و اعتبارات مالی عدم همکاری 

شرکت ندادن ایثارگران زمان کافی،  ی مرتبط، کمبود اعتبارات فرهنگی سازمان، خدماتی بودن سازمان و نبود مدیریت سازمانها

شفاف نبودن قوانین مشخص در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و کارکنان و مدیران از ایثارگران،  ائل کشور و فاصله گرفتنسدر م

شهادت، نبود نیروی متخصص و کارآمد در بخش ایثار و شهادت، ضعیف بودن عملکردهای علمی و پژوهشی در زمینه ایثار 

یط و نبودن برنامه ریزی منظم در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، سوء استفاده از ارزشهای فرهنگ و شهادت، افراط و تفر

ن شیوه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت این است که زمینه ها و فرایندها در ترویج کاهش معضالت ایثار و شهادت. موثرتری

قوانین مشخص و سطحی نگری در برنامه ها و نبود بودجه  و مشکالت فرهنگ ایثار و شهادت که به دلیل نبود ساختارها و



 

باید برای ترویج چنین را شناخت و  و اعتبار کافی، نبود مدیرین و نیروی متخصص در زمینه ترویج فرهنگ شهادت طلبی 

 حقوق و مطالعات فرهنگی بهره برد.از نیروی متخصص جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت، فرهنگی 
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