
 

بررسی موانع و راه کارهای تقویت باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی در راستای 

 فرهنگ ایثار و شهادت

 reza.darvishi2007@gmail.comدرویشی ، رضا ، مدرس دانشگاه فرهنگیان 

 چکیده

همچنین در اثر تحوالت با تغییر نسل ها و تغییر بافت اجتماعی از حالت سنتی به حالت مدرن یا شبه مدرن، 

ناشی از جهانی شدن، تغییرات گوناگونی را می توان در ماهیت افراد و هویت آنها در اجتماع شاهد بود. بدین 

ترتیب برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت باید ابتدا به شناسایی فرصت هایی اقدام نمود که می توانند در جهت 

تحقیق کیفی بود. همچنین تکنیک پژوهش حاضر با استفاده از روش  لذا، گسترش این فرهنگ یاری رسان باشد.

از پیش ساخت یافته است. که اگرچه سؤاالتیحضوری نیمهمصاحبهو ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر 

شده؛ لیکن پاسخگو در توضیحات بیشتر آزاد است و ممکن است در قالب محور مورد مصاحبه توضیحات تعیین

نفر از متخصصان فرهنگی ، به شیوه مصاحبه نیم ساخت یافته مورد ارزیابی   18هد. در همین راستا، زیادی بد

فرهنگ ایثار و شهادت، به عنوان مجموعه ای از افکار، اعتقادات، باورها، ارزشها، پسندها، عالئق، قرار گرفت. 

پیشینه دینی ملت بارور شد و در دوران دفاع دلبستگی ها، روابط، عرف و عاداتی که در جریان انقالب و با توجه به 

تقویت باورهای مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در نهایت  مقدس متجلی گردید و در عرصه های گوناگون

به نتیجه دست یافت که مطابق با نظر اکثر مصاحبه شوندگان، ملموس ترکردن فرهنگ و سبک زندگی شهدا در 

ذاب تر از ساخت نماد ها و گلزارها، همچنین رعایت اصل بی طرفی و پذیرش انتقادات زندگی می توان به مراتب ج

 در برگزاری همایش ها و معرفی دشمن به منظور مقابله به موقع با تهدیدات آنها بود. 

 باورهای دینی، نسل سوم و چهارم، انقالب اسالمی، فرهنگ ایثار و شهادتکلید واژگان: 

  



 

 

 مقدمه

در جامعه، تحت تأثیر عواملی نظیر، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل شخصی و عوامل رفتار افراد 

روانشناختی قرار می گیرد. لذا یکی از راههای شناخت رفتار افراد، بررسی باور آنهاست. نگرش نیز به نوبه خود 

ل سیاسی عمیق تا انتخاب یکی از مهمترین مفاهیم در بحث رفتارشناسی است. زیرا بر همه چیز از جمله مسائ

های تفریحی و هرگونه فعالیت دیگری تأثیر یک کاالی مصرفی ساده و یا چگونگی احساس ما درباره فعالیت

های گذارد. به طور کلی هریک از افراد جامعه، تعداد بسیار زیادی باور، نسبت به نظام اجتماعی خود، آگهیمی

اقتصادی و فرازو نشیب  -با وقوع تغییرات اجتماعی ت سیاسی و ... دارد.تبلیغاتی، شرکت در مناسبت ها و یا مشارک

هایی در فرآیندهای دموگرافیک، همچنین تجربه وقایعی مانند انقالب اسالمی، جنگ، گسترش ارتباطات و اطالعات 

دیهی و تغییراتی همچون مدرنیته و جهانی شدن، ساختارهای سنتی جامعه به سرعت دستخوش تغییر شده اند. ب

است جامعه ای که در مرحله گذار قرار می گیرد، استعداد  و آمادگی بیشتری برای تولید تفاوت های نسلی دارد. 

پیروزی انقالب اسالمی و گسترش عمیق استراتژیک نظام جمهوری اسالمی و مخاصمه قدرتهای استکباری و 

بستگی ملی بر حساسیت آن افزوده طراحی مدل های مختلف جنگ سخت، نیمه سخت و نرم در جهت تضعیف هم

است. با توجه به این واقعیت ها اتحاد و همبستگی برای ایرانیان، نیازی تاریخی و ضرورت زندگی پرنشاط اجتماعی 

به شمار می آید. عظمت و شگفتی های فراوان انقالب باعث شد این پدیده عظیم به عنوان معجزه قرن لقب گیرد. 

ر را در معادالت جهانی باعث و موجب احیای اسالم، زودودن غبار خرافات و انحرافات از انقالبی که بزرگترین تأثی

چهره اسالم ناب گردید و به استقرار حکومت اسالمی انجامید. ملت ایران به برکت انقالب صاحب دستاوردهای 

ها و اصول  ماید. ارزشعظیمی شده است و وظیفه انقالبی، اسالمی او ایجاب می کند که این دستاوردها را حفظ ن

ها  انقالب را که نشأت گرفته از اسالم و حاصل و ثمره خون شهدا و فداکاری ملت ایران است چون گوهری گرانب

 باید پاس داشته شود. 

چنانچه در دوران هشت ساله دفاع مقدس ملت ایران در حفظ و اعتالی نظام مقدس اسالمی و حراست از 

مرزهای عزت و شرف این مرز و بوم، همچون نگینی بر تاریک تاریخ حماسه، ایثار و پایداری رزمندگان جهان می 

مختلف روحانیت از مراجع عظام درخشد. این دوران آوردگاه دیگری برای حضور همه جانبه و گسترده بخش های 

تقلید تا طالب عادی در عرصه های جنگ و جهاد و تکمیل کارنامه درخشان مبارزات این نهاد دینی در پویه تاریخ 

شد. یکی از مهمترین جنبه های ارزشمند تاثیر گذاری نهاد روحانیت در طول تاریخ در جریان هشت سال دفاع 



 

ار و شهادت طلبی رزمندگان است. از یک طرف بسیج نیروهای مردمی و مقدس و به منظور تقویت روحیه ایث

پشتیبانی سرکشی از جبهه ها و از طرف دیگر حضور رزمی و نظامی در خط مقدم جبهه، که همه این تالش ها 

 (103: 1392احمدی، به نوبه خود سبب تقویت روحیه شهادت طلبی رزمندگان می شد.)

ها، گرایشات و رفتارهای نهادینه شده، همگن، متوازن و موعه ای از نگرشلذا، فرهنگ شهادت به عنوان مج

برای دستیابی نیازمند رخدادی بزرگ و دهند، منسجمی که آدمی را به انتخاب ارزش واالی شهادت سوق می

ار و موفقیت زا برای کسانی است که به تبعیت از آرمان ها و ارزش ها و با تربیت و پرورش یافتگی در فضای ایث

حماسه، به مرتبه و جایگاهی می اندیشند که فراز زندگی انسانی و شان و منزلت خلیفه اللهی است. )لشگری، 

1394 :34) 

همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر، در جامعه ایران نسلی که تجربه جنگ و انقالب را دارد، در کنار نسلی 

ت و این امر ممکن است در ارزشها، نگرش ها و الگوهای رفتاری زندگی می کند که این وقایع را تجربه نکرده اس

و سبک های زندگی نسل جوان با نسل های قدیمی تغییراتی ایجاد کند. همچنین عالوه بر این وقایع، گسترش 

سطح سوادعمومی به خصوص در زنان و افزایش تحصیالت دانشگاهی، شهرنشینی، گسترش ارتباطات، دسترسی 

رده از طریق رشد رسانه ها و افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان از جمله فرآیندهای به اطالعات گست

اساسی تغییرات اجتماعی است که جامعه ایران به خود دیده است. لذا همزمان با شتاب گرفتن روند تحوالت 

 د. نیز به تدریج تغییر کری این نسل نگرش و سبک زندگاقتصادی و اجتماعی در کشور، الگوی 

با تغییر نسل ها و تغییر بافت اجتماعی از حالت سنتی به حالت مدرن یا شبه مدرن، همچنین در اثر تحوالت 

امر  که اینناشی از جهانی شدن، تغییرات گوناگونی را می توان در ماهیت افراد و هویت آنها در اجتماع شاهد بود. 

اجتماعی و افزایش  هایرنشینی، زوال همبستگیزایی شهناشی از آثار و عوارض تمدن جدید صنعتی، آسیب

. به عبارت دیگر، جامعه مدرن، بوده است زادیی اجتماعی های فردطلبانه و غیراجتماعی و در مجموع هویتانگیزه

طور  بهدهد. نوع نگرش و سبک زندگی افراد را که تشکیل دهنده هویت فردی و اجتماعی افراد هستند، تغییر می

. منابع هویتی شود انتخاب می های متفاوت زندگی که توسط افراد بر سبک فضای اجتماعی، عالوهکلی در چنین 

شود که بدانیم بدون سبک زندگی  اهمیت این امر زمانی مشخص میو هویت گزینی افراد نیز دچار تغییر می شود. 

جامعه  سازد، افراد یک ر میها را آشکاها و تفاوتیعنی بدون چارچوبهای مشخصی که شباهت و هویت اجتماعی،

 (70: 1393.)خواجه نوری و همکاران، امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود را نخواهند داشت



 

بدین ترتیب برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت باید ابتدا به شناسایی فرصت هایی اقدام نمود که می توانند 

شد. همچنین شناخت آسیب ها و چالش های موجود در این زمینه در جهت گسترش این فرهنگ یاری رسان با

بررسی موانع و راه کارهای تقویت نیز می تواند به رفع آنها کمک نماید. لذا، پژوهش حاضر به دنبال شناخت 

باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی در راستای فرهنگ ایثار و شهادت بوده و سوال این است که چه 

لی منجر به تقویت باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی در راستای فرهنگ ایثار و شهادت شده عوام

 و چه موانعی در این مسیر وجود دارد؟

 متن

  ترویج فرهنگ شهادت

فرهنگ الگوی اندیشیدن و عمل کردن است و همه اعتقادات، باورها، ارزش ها، آرمان ها، هنرها، فنون و آداب 

جامعه را در بر می گیرد و در رفتار و عملکرد هر فرد یا گروهی دیده می شود و آنان را از دیگر افراد متمایز می 

درون سازمان دارای مجموعه ای از اعتقادات، باورها،  سازد. مهمترین عنصر هر سازمانی، انسان هایی هستند که در

ارزشها و الگوی رفتارند که به هدایت کارها و نظارت بر جامعه می پردازند که این مجموعه، فرهنگ اجتماعی را 

  ( 100: 1390شکل می دهد.)سلطانی، 

، ارزشها، پسندها، عالئق، دلبستگی ها، لذا، فرهنگ ایثار و شهادت، به عنوان مجموعه ای از افکار، اعتقادات، باورها 

روابط، عرف و عاداتی که در جریان انقالب و با توجه به پیشینه دینی ملت بارور شد و در دوران دفاع مقدس 

 ( 7: 1394متجلی گردید و در عرصه های گوناگون بازسازی و سازندگی خود را نشان داده و می دهد.)لشگری، 

رشد روحیه شجاعت، مبارزه و جهاد در راه خدای متعال و نهایتا به کشته شدن  این فرهنگ باعث شکل گیری و

افراد در راه ایمان و عقیده شان منجر می شود. محور اصلی این فرهنگ نیز همان شهید و انگیزه های متقن و 

 (33: 1394مقدسی است که او را به سمت شهادت طلبی سوق می دهد. )لشگری، 

ه هایی می باشد که هریک به تنهایی مجموعه ای از ویژگی های مفید برای هر جامعه این فرهنگ دارای شاخص

 اسالمی می باشد. این شاخص ها عبارتند از:

 روحیه ظلم ستیزی و دشمن شناسی -1

 شجاعت و حریت  -2

 روحیه پیروز مندی و امید به آینده -3



 

 سخت کوشی و انجام وظیفه  -4

 ایثار و فداکاری  -5

 (213: 1394وحدت و همبستگی)لشگری،  -6

 که می گذارند برجا اجتماع در آثاری جمعی، منافع سود به عمل و شخصی منافع ترك ازخودگذشـتگی، با و ایثار

 ترجیح منافع تعلق، احساس و ملی هویت ایجاد با و می شوند محسوب اجتماعی سرمایه پیامدهای مظاهر و از

 در اعتماد از ایجـاد شبکه ای اساسی، اصول به پایبندی و افراد بیشتر همگرایی جان، بذل با حتی خود بر دیگران

می شود.  اجتماعی سرمایه تقویت افراد، موجب بیشتر پیوند و همبستگی ایجاد و اجتماعی روابط مختلف سطوح

آورد  می به توجه به دیگران و ازخودگذشتگی، شبکه اجتمـاعی مورد نظر سرمایه اجتماعی را به وجود با الزام دین

رو، در جوامع مذهبی،  از این .کند این ایدئولوژی و با تفکر عمل به سود دیگری، موجبات آن را فراهم میو با 

 (146: 1395.)کاظمی و همکاران، زمینۀ رشد سرمایه اجتماعی بیشتر فراهم است

 تقویت احساس خودباوری مذهبی و ملی 

آثار فرهنگی و دفاع  ابتکار و حفظ و نگهداری میراث ویت، قخال هخاصی ب هاعتقادات دینی، ملی و فرهنگی ما توج

شوند ك در  اسالمی، محسوب می های اجتماعی در جام  های دفاع مقدس بخشی از ارزش مقدس دارد. ارزش

ای اجتماعی  هآنها مسئل هزمان، اهمیت اشاع رح شده و حال با گذشتطعنوان ارزش م همقحع زمانی خاصی ب

)فیض و بیشتری شود. هایثار و شهادت در جام باید توج از ههای بر گرفت گ و اصالتها، فرهن ارزش هاست، و ب

انتقال این ارزش ها به نسل های آینده منجر به فراگیری زندگی در شرایط سخت توسط  (112: 1395همکاران، 

جب باالرفتن حس آنها، مبارزه با محدودیت ها و استفاده بهینه از امکانات و منابع محدود شده و در نهایت مو

 خودباوری مذهبی و ملی در آنها شده و  راهکارهای خالقانه برای رفع موانع پیش رو را در آنها تقویت می نماید. 

خاطرات جنگ بخش مهمی از خود انگاره ی هر ملت را تشکیل می دهد. حافظه، عنصر پیچیده در همین راستا، 

اقتدار،  این حافظه، در زمان حال به ما امنیت،، حال و آینده استکارکرد آن ایجاد پیوند بین گذشته،  ای است که

گروهی و جمعی؛ به همین  حافظه هم در سطح فردی عمل می کند و هم در سطحد. مشروعیت و هویت می بخش

یادبود و یا یک مراسم گرامیداشت می تواند شکل دهنده  جهت، مفهومی وجود دارد به نام حافظ جمعی یک بنای

جامعه ما این خاکسپاری شهدای گمنام در دانشگاه ها در واقع شکل  امروزه در. فظه ی جمعی باشدیو دی حا

.)ابراهیم حافظه ای که یاد آور خاطرات ایثار گری ها و رشادت های آنهاست .دهنده ی حافظه ی جمعی می باشد

 (115: 1392قادی، 



 

 

 و شهادتبرگزاری همایش ها و سمینارهایی با موضوعیت فرهنگ ایثار 

ترویج به طور کلی به دو صورت مستقیم و غی مستقیم، و یا به شکل رودررو و غیر حضوری، انجام می پذیرد. 

ترویج حضوری همچون سخنرانی ها، برگزاری همایش ها، فراهمایی ها، کنگره ها و روضه خوانی ها، ترویجی 

رائه شده بی واسطه به سمع و نظر مخاطب هستند که مروج و مخاطب با هم مواجه می شوند و پیام و مفهوم ا

می رسد و بازخورد و بازتاب این پیام قابل مشاهده است. اما در ترویج غیر حضوری مروج، پیام و مفهوم خود را 

در قالب رسانه ای به سمع و نظر مخاطب می رساند، مانند کتاب، نمایشنامه، فیلم، رادیو، تلویزیون و روزنامه. در 

پیام که به شکل غیر مستقیم به مخاطب انتقال می یابد، امکان اینکه بازتاب همزمان نظرات و  اینگونه ترویج

 (177: 1394احساسات مخاطبان و مروجین را نیز به همراه داشته باشد، ندارد.)احمدیان و مسعودی، 

نسل جدید، موجب شکل گیری یا بازتولید  ههای جنگ ب ارزش سفر راهیان نور از طریق انتقال هتجربچنانچه 

  (32: 1393می گردد.)رزاقی و همکاران،  هجنگ در جام ی مثبت ازعفردی و جم هحافظ

برگزاری گفتمان های دینی)ایدئولوژی مشروعیت بخش( با موضوع روحیه ایثارگری در بسیج 

   دانشجویی

چهره و حقیقی است. سبک  تبلیغی که از دیرباز  بهترین روش تبلیغی که در دنیا پذیرفته شده تبلیغ چهره به

وجود داشته، تبلیغ از طریق برگزاری گفتمان های دینی با محوریت ایدئولوژی مشروعیت بخش است. که 

 موضوعیت آن را روحیه ایثارگری در بسیج دانشجویی تشکیل می دهد. 

و نقش ایدئولوژیها در خش، غیر ممکن است. از آنجا که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون ایدئولوژی مشروعیت ب

آنگاه که سخن از نهادینه سازی این فرهنگ می شود بیشتر آشکار می گردد . ایدئولوژی توجیه گر ایثار  اشاعه آن

مطابق  .در جامعه ما توجهی به امور دنیوی ندارد و در مقابل زهد اخروی را جایگزین آن ساخته است و شهادت

اسالمی اوج تجلی رفتار ایثارگرانه جایی است که انسان از عزیزترین کاالی خود که جان اوست درگذرد  باایدئولوژی

 (32: 1392ابراهیمی قادی، .)ایدئولوژی اسالمی این متعالی ترین مرتبت ایثارگری درسلسله مراتب ایثاراست .در

 

 یت روحیه مقاومتبرپایی همایش هایی به منظور شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقو



 

افروزان را  گسیاهی و پلیدی جن یک سو. از دباش هداشت هندجنبچتواند  می جنگ برپایی همایش های با موضوع

  هصدام حسین را ب رژیم بعثیهای  جنایت ایران و عراق، از یک طرف می تواند هسال 8موردجنگ  ان دهد؛ درنش

ه ها و مقاومت هجب های رزمندگان در دیگر یادآور رشادترفی نماید و از طرف عم مخاطبان و نسل های بعدی

این همایش دفاع از کشورشان باشد.  زمین برای های مردم ایران اسرا در اردوگاه های جنگی عراق و ازخودگذشتگی

های های مهمی را در  پیام هآموزشی، عاطفی و احساسی را با دست می دهد، بدین شکل ک ه، فرصت تجربها

هایی  هجاذب چنین .همچنین نقش بالقوه عاطفی و درمانی دارد .کند منتقل می های گذشتخصوص رویداده

 .انگیزانند می کین و انتقام جویی را بر ناراحتی، افسردگی، همدلی، ترحم، احساسات منفی نظیر ترس، بیزاری،

  (113: 1395)فیض و همکاران، 

کند و بیانگر  امروز اهمیت و ارزش این فرهنگ را تبیین میمعرفی کارکردهای فرهنگ ایثار وشهادت به نسل لذا، 

ت بخشیدن به افراد ها، عز ها خواهد بود. فدا کردن جان برای حفظ ارزش تمام زمان گسترش آن در لزوم حفظ و

عدالت طلبی در جامعه، حفظ استقالل تمامیت ارضی  ستیزی و مجامعه، همبستگی اجتماعی، ایجاد روحیه ظل

 همگی از کارکردهای فرهنگ ایثار و هتحرك در بین افراد جامع نشاط و و بل بیگانگان، ایجاد شورمقا کشور در

-باید شاخصهمچنین،  .های متفاوت باید برای افراد جامعه تبیین گردد شهادت درجامعه می باشد که طی برنامه

ظلم ستیزی است با توجه به های ایثارگری که مهمترین آن خدامحوری، رشادت، اطاعت از والیت، عزت نفس 

های برجسته غیرخودی و  دینی و ادبیات موجود در زمینه ایثارگری معرفی و ترویج گردد تا محرك گزاره های

طلبی یا تهور و بی باکی غیردینی وجاه طلبی جایگزین محرك اصلی نگردد جنگ مثل نامأنوس با فرهنگ ایثارگری

 (60: 1389.)بهمنی، و این فرهنگ حفظ شود

 

 ساخت نمادها و گلزارها )دفن شهدای گمنام( 

های جنگ و یادآوری ایثار و فداکاری رزمندگان در دوران پس از جنگ، امری ضروری و رایج  حفظ میراث و ارزش

در جهان است و ساخت  فضاهایی با یاد و نام شهدا در ارتباط با جنگ ها در شهر سابقه ای طوالنی مدت دارد. در 

ارد یادبودهایی برای برخی شهدای مطرح در محل دفنشان صرفا در حد تمایز با سایسر مزارها در بسیاری از مو

یکی از موثرترین لذا،  (48: 1398گلزار شهدا به صورت بسیار ابتدایی ساخته شده است.)خونساری و همکاران، 

و  نمادها و گلزارهامثل  فضاهایی عههای آینده با دستاوردهای جنگ، ایجاد و توس های آشناسازی نسل روش

 در همین راستا، (110: 1395)فیض و همکاران،  .باشدمیهای آینده نسلهنری جنگ برای  -نمایش آثار فرهنگی



 

 شده که محل دفن شهید نبوده و در ضمن نسبت به ویه ایجادالدر ده« شهید چمران»یادبودهایی مثل یادبود 

وده گلزارهای اخیر ساخت فضاهای یادمانی جنگ، از محددهه  مزارهای قبل هم طراحی قویتری دارد. در چند

 این پدیده در نقاط .شهدای گمنام سوق پیدا کرده است شهدا خارج شده و به سمت ایجاد مزار و یادبودی برای

شود که  ها دیده می های شهری و پاركکوه، میدان مختلف کشور با کارکردهای متفاوت از جمله در دانشگاه،

ترین شکلگیری هستند. جنگ ایران و عراق طوالنی تر ولی همچنان ساده و کمکار در حال شده ریزیبرنامه کمی

های مشترکات فرهنگی زیاد رخ داد که دارای ارزش بعد از جنگ جهانی است که میان دو کشور همسایه با جنگ

ن به ویژه تصاویر رسمی و غیررسمی موجود دورا باالیی است، بنابراین حفظ و ارتقای آثار باقیمانده از این معنوی

 (48: 1398.)خونساری و همکاران، شهری از اهمیت زیادی برخوردار استآنها در زندگی و جایگاه

 

 ادبیات نظری

های داللت توضیحی دارد بر نوع و سطحی از اختالف و تفاوت و تمایز فردی و گروهی در ساحت« نسل»واژه

داللت دارد بر میانگین فاصله سنی « نسل»حساسی، رفتاری و .... همچنینمنفعتی، اگوناگون فرهنگی، اجتماعی، 

بین تولد والدین و فرزندان. لذا علمای علوم اجتماعی به طور سنتی معانی متعددی از نسل ارائه کرده اند. با این 

، جمعیت شناسان و حال وفاق کافی در خصوص معنای نسل وجود ندارد. جامعه شناسان، روان شناسان اجتماعی

مردم شناسان به ارائه تعاریفی از نسل پرداخته اند که اشاره به بعضی از آنها به فهم دقیق تر مفهوم نسل کمک 

خواهد کرد. این مفهوم از جمله مفاهیمی است که نقش مهمی در جامعه شناسی ایفا نموده است. گاه ادعا شده 

ی در فرهنگ و منافع و رفتار به همان اندازه اهمیت دارد که است که نسل در توضیح اختالفات فردی و گروه

طبقه اجتماعی دارای اهمیت است. با این حساب کشمکش طبقاتی در نظر گرفته شده است.)نیکالس آبرکرامبی 

( چنانچه مانهایم به عنوان اولین کسی که مفهوم نسل را وضع نمود، بر این عقیده است 167: 1394و همکاران، 

عبارت است از برخورد تازه ای که در اثر شکل گیری نیروی در گذر زمان جوانی، که باز بینی فرهنگی که نسل 

می پردازد. لذا بر این مبنا، مفهوم نسل تنها نسل متولد شده به لحاظ آماری را در بر نمی گیرد. بلکه یک نسل به 

تاریخی  -کسانی که در یک فضای اجتماعیافرادی که در یک دوره تاریخی یکسان متولد شده اند، اشاره دارد 

های شکل گیری آگاهی دارند. این مفهوم سازی به  یکسان زندگی می کنند و از تجربیات جوانی مشابهی در سال

این نکته اشاره دارد که اعضای نسل به لحاظ ذهنی با نسل شان هویت می یابند و از طریق بیوگرافی مشترك 

سرنوشت مشترك دارند و از نسل های دیگر متفاوت می شوند. عضویت نسلی، مرتبط می شوند، حس اساسی از 



 

آگاهی و معرفت نسلی ای را به ارمغان می آورد که نسل یک شخص یا فرد را از نسل های دیگر متمایز می سازد. 

ص بنابراین عضویت نسلی بستگی به نظریات یا دیدگاه های ذهنی مردم از یک موقعیت اجتماعی و تاریخی خا

 دارد. 

 همچنین از دیدگاه کرتزل، مفهوم نسل به چهار مورد بیان گردیده است.چنانچه نسل عبارت است از:

 نسل به مثابه یک اصل و پایه نسب خویشاوندی -1

 نسل به مثابه افراد گروه هم دوره -2

 نسل به مثابه مرحله زندگی -3

 نسل به مثابه دوره تاریخی -4

قرار گرفته  است، همچنین در ادبیات جامعه شناختی مورد تفاسیر متعدداین چهار مقوله که کرتزل مطرح نموده 

ان علوم است. از نظر او نسب خویشاوندی به معنای نسل را انسان شناسان اجتماعی بیشتر از دیگر دانشمند

الدین و ه روابط وباجتماعی بکار برده اند. به خالف جامعه شناسان، انسان شناسان اجتماعی این معنا را در ارجاع 

به معنای هم دوره  فرزندان و دیگر اعضای خانواده به کار برده اند و منظور آنها از نسل، روابط نسلی نیست. توجه

گر رشته های ای در مورد نسل در میان جمعیت شناسان رواج زیادی دارد و آنها در اشاعه این معنی در میان دی

اثر هم دوره ای  شناسی منظور از نسل اثر نسلی است که معادل باعلوم اجتماعی از نسل موثر بوده اند. در جامعه 

ربیات زندگی که دانسته می شود. منظور از اثر نسلی اثر هم دوره ای ها یا اثر آشکار شده به واسطه مردم در تج

دیوید، به جایگاه تاریخی گروه خاصی نسبت داده می شود، معطوف است که آن گروه در آن زندگی می کنند.)

بعنوان  82تا  72سال( را در نظر بگیریم، متولدین سال های  24تا  14ف سنی جوان )( اگر تعری43-52: 1395

 انقالب محور بررسی ما در این پژوهش هستند. 93تا  83نسل سوم و متولدین سالهای 

نگ سازی در مقوله در جامعه می باشد، این فره تقویت باورها و گرایشات اجتماعی مبتنی بر فرهنگ سازی آن

عبارتی، بسیاری از امور  بهرفتار وعملکرد هر فرد یا گروهی دیده می شود و آنان را از دیگر افراد متمایز می سازد. 

قضایی نیست، تحت نظارت باورها و عقاید فرد است که  جامعه که تحت نظارت مستقیم قانون یا مراجع قانونی و

 رفتارها از بسیاری کننده  عنوان منبع مهار و هدایت درونی، کنترل هب شود. دین بخشی از آنها از دین گرفته می

های  ها و هنجارها، محرك بسیاری از ابعاد سرمایه بر ارزش تواند باتکیه و می است جامعه و فرد پویایی های و

 فرد دقیقا  شود که در آن وظایف  هاست که متناسب با هر فرد طراحی می نظامی از مسئولیت اجتماعی باشد. دین،



 

، 1.)مارتیویک و ورکویتنورزد های مناسب مبادرت می های متنوع به پاسخ مشخص است و براساس موقعیت

دهد.  می هایی وجود دارد که بنیان اصلی فرهنگ آن جامعه را شکل در تمام جوامع بشری ارزش( 14: 2016

سیاسی خود را در پایبندی  یات اجتماعی وای است که هر ملتی، هویت و ح گونه ها به اهمیت و جایگاه این ارزش

عنوان  اینکه به این باورها نه (124: 2015، 2.)کاناسداند های آینده می و احترام به آنها و انتقال کامل آن به نسل

که توسط همه اعضای جماعت پذیرفته شده باشد، بلکه درحکم امری متعلق به تمامیت گروه  امری فردی است

ممکن  خصوص در سطح هنجارها، دهند. باورهای دینی به ئی از وحدت گروه را تشکیل میشوند و جز می تلقی

 (22: 2017.)ریچاردسون و گلزار رامال، است در طول زمان بر اثر عوامل اجتماعی گوناگون دچار تغییراتی شود

ی دینی و غیررسم های اجتماعی در کنار مشارکت یکی از عوامل مقوم سرمایهاز آنجا که دین و باورهای دینی 

با جهان و  سرمایه اجتماعی درواقع، نوع ارتباط انسانهمچنین  .رود شمار می ها و نهادهای دینی به سازمان

لذا، ست. ها با یکدیگر در مناسبات اجتماعی ا مهم آن روابط انسان محیط پیرامون خود است که بخش اعظم و

سیم کرد. گروهی تق ع سرمایه اجتماعی درونگروهی و برونتوان به دو نو میا سرمایه اجتماعی در این نگاه ر

 منان در جامعهگیرد تا مسلمانان و مؤ ها و پیوندهای درونی فرد شکل می درونگروهی در ارتباط سرمایه اجتماعی

ونگروهی در بر کردن روابط درونی، در مسیر جامعه مطلوب الهی گام بردارند. سرمایه اجتماعی دینی با مستحکم

ی یکدیگر برقرار برآوردن نیازها گیرد که با سایر انسانها درجهت های گسترده افراد و پیوندهایی شکل می طارتبا

اسالم به شکلگیری  مسالمت زندگی کنند. تأکید اصلی کنند تا تمامی افراد در جوامع گوناگون در کنار یکدیگر با می

جب های در خردترین سطح مو ی چنین سرمایاست؛ چراکه شکلگیر سرمایه اجتماعی درونگروهی در خانواده

گروهی  نتر جامعه، روابط بین خود را گسترش دهند و سرمایه اجتماعی بی گسترده میشود تا افراد در محیط

صه سرمایه ( در همین راستا، بوردیو یکی از نظریه پردازان عر16: 1394.)موسوی مقدم و همکاران، شکل گیرد

نگی را به اجتماعی، پس از تقسیم حیطه سرمایه اجتماعی به سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سرمایه فره

 سرمایه تجسم یافته،  عینی و نهادینه شده تقسیم می نماید. 

 دهند انجام می توانند یا و دانند می افراد که است چیزهایی دهنده نشان  یافته؛ تجسم فرهنگی سرمایه -1

 صحبت خوب دیگران، با کردن برقرار ارتباط د مهارتمانن شود می افراد های دانش و ها مهارت ها، تجربه شامل و

 توان می حقیقت در. دوم زبان دانستن یا ریاضی دانش داشتن یا و داشتن دن، پشتکارخوان درس خـوب ردن،ک

 وجود از بخشی به تدریج که است ای بالقوه های قابلیت و ها توانمندی بیانگر یافته تجسم فرهنگی گفت سرمایه

 والدین. دارد بسزایی تاثیر زمینه این در والدین یـا تحصیالت و سـواد سطح. اند یافته تثبیت او در و اند شده افراد
                                                           

1Martinovic & Verkuyten  
2Kanas  



 

می   او بر شگرفی بسیار تاثیر و گذرانند می او با را وقت بیشترین کودك زندگی اولیهدوران  در مادران مخصوصا و

 می برداری الگو عاطفی والدین های حالت و ها منش رفتار، از سازی همانند فرایند طریق از نیز کودکان. گذارند

 بروز طریق از کنند می تالش دارند مسائل آگاهی گونه این به نسبت که کرده تحصیل والدین بنابراین. کنند

 سازند.  فراهم خود فرزندان برای مناسبی الگوی خود، رفتار طریـق اصالح از احیانـا حتـی و مناسـب رفتارهای

تابلوهای نقاشی می  شامل اشیاء و کاالهای فرهنگی مانند کتاب، فرهنگ لغت، و؛ سرمایه فرهنگی عینی -2

کند و دشواری های یادگیری آسان تر و بیشتر می منابع فرهنگی را شود. این نوع سرمایه در واقع دسترسی فرد بـه

القاء می کند که داشتن و استفاده کردن از این نوع کاالها نیز واجد ارزش  می کند و هم چنین به کودك را کمتر

 .می باشد

 و داركم به صورت که دارد اشاره تحصیلی های توانایی و ها صالحیت به2 شده نهادینه فرهنگی سرمایه -3

: 1392)حقیقیان، یابند. می اجرایی هـا ضمانت موسسـه و نهادهـا توسـط و کننـد می پیدا نمود تحصیلی مدارج

56-58) 

 

 مطالعات پیشین

در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج آن در مقوله نسل نو جوان و جوان، بررسی های متعددی در 

که در  خسرویخصوص راه کارها و موانع موجود، فرصتها و چالش ها صورت گرفته است. چنانچه در پژوهش 

 سال ابتدایی دوره درسی کتب در شهادت و ایثار مولفه ، صورت گرفته است، به مقوله بررسی1393سال 

، پرداخته شده و براین اساس، کتب درسی دوره شش ساله ابتدایی از منظر ارزشهای ایثار 1392-1391تحصیلی

 ارزش های مولفه به و شهادت مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که باتوجه

پژوهشی با عنوان باشد. و یا در  می برخورداربوده خوبی رشد به رو دازرون تاششم اول ازپایه ایثاروشهادت های

، با روش 1392، در سال اسکندری نسب، 1391-92 ابتدایی دوره دینی های کتاب در ایثارگری مفاهیم بررسی

 مولفه فرعی در کتب مذکور، پرداخته و نتایج آن حاکی از آن بود 12مولفه اصلی و  24تحلیل محتوا، به بررسی 

 بوده،./. ( 38) وتصویر./.( 28) متن قرآن کتاب در تحصیلی پایه شش در ایثارگری مفاهیم آموزش که میزان

 .بوده است./.( 62)  وتصویر./.( 72)متن آسمانی های هدیه کتاب در ایثارگری مفاهیم آموزش نحوه همچنین

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان منظر از شهادت و ایثار فرهنگ همچنین در خصوص موانع و راهکارهای ترویج

، اقدام به بررسی این مهم، با استفاده از روش زمینه یابی و پیمایشی 1395در سال  عین علی و همکارانگلستان، 

 راهکارهای همینطور و موانع رتبه میانگین بین دانشجویان منظر از که بود این نشانگر آمده بدست نمودند، تایج



 

 1393 نیز در سال سبحانی نژاد و همکاران .شود می مشاهده داری معنی تفاوت شهادت و ایثار فرهنگ ترویج

 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند در آن جایگاه تحلیل و شهادت و ایثار فرهنگ مفهومی عوامل تبیین به

 مفهومی چارچوب. 1استفاده از روش پیمایشی به این نتیجه دست یافتند که بر این اساس، آنها با  ،پرداختند ایران،

 م در. 2. نمود تدوین عامل 43 و بُعد 4 در مرتبط مستندات و مدارك اساس بر توان می را شهادت و ایثار فرهنگ

 و عملیاتی هدفهای بخش در آن تراکم میزان که شده توجه شهادت و ایثار فرهنگ عوامل به مرتبه 177 وع م ج

 و فراوانی 2 با بنیادین تحول اجرایی نظام و نهادی چارچوب بخش در و زیاد درصد 22 و فراوانی 39 با راهکارها

 858/0 اطالعاتی بار میزان با شهادت و ایثار عملی صفات بررسی، مورد عوامل بین. 3. است کم بسیار درصد 1/1

 ارزش و جایگاه عامل به که است حالی در این و داده اختصاص خود به را توجه بیشترین 404/0 اهمیت ضریب و

 کارهای ، به بررسی راه1394 ، در سالاین پژوهشگراندر پژوهشی دیگر نیز  .است نشده توجهی شهادت و ایثار

 با لذا  قم، پرداختند، شهر متوسطۀ دورة دبیران نظر از مدارس در شهادت و ایثار فرهنگ سازی نهادینه مؤثر

 چهارگانۀ کارهای راه میان در دبیران، نظر از. 1 که یافتند دست نتیجه این ، به(پیماشی)مشابه روشی از استفاده

 راه و بیشترین، 21/4 میانگین با آموزشی کارهای راه مدارس، در شهادت و ایثار فرهنگ سازی نهادینه بر مؤثر

 عوامل لحاظ از گویان پاسخ نظرات بین سؤاالت بیشتر در. 2. دارند را تأثیر کمترین 2 میانگین با پژوهشی کارهای

 شود.  نمی مالحظه p > 05/0 سطح در معناداری تفاوت شناسی جمعیت

 روش شناسی

به روش شناختی مبتنی است که در آن به کار  آنروش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین  دانشیپایه هر 

بدین ترتیب،  می رود. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد.

از آنجا که این تحقیق حالت اکتشافی دارد و درصدد یافتن راهکارهای حفظ و ارتقا امنیت عمومی باتوجه به 

بی است و باید نخبگان و افراد متخصص و با تجربه در این زمینه نظر دهند، لذا روش عملکرد هیئت های مذه

ساخت حضوری نیمهمصاحبهتحقیق کیفی است. همچنین تکنیک و ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر 

ن است در شده؛ لیکن پاسخگو در توضیحات بیشتر آزاد است و ممکاز پیش تعیینیافته است. که اگرچه سؤاالتی

، به شیوه متخصصان فرهنگی نفر از   18قالب محور مورد مصاحبه توضیحات زیادی بدهد. در همین راستا، 

 مصاحبه نیم ساخت یافته مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

 

 یافته ها



 

توصیف  -1مبحث حاضر، شامل توصیف مصاحبه شوندگان و پاسخ آنها به سواالت تحقیق می باشد که در دو بخش 

پاسخ به سواالت  -2می باشد. متخصصان فرهنگی و  مل: تعدادی از کارشناسان، خبرگانمصاحبه شوندگان که شا

شامل، تأثیر برگزاری همایش ها و سمینارهایی با موضوعیت فرهنگ ایثار و شهادت، تحقیق که در شش آیتم 

دینی)ایدئولوژی مشروعیت بخش( با موضوع  برگزاری گفتمان هایساخت نمادها و گلزارها )دفن شهدای گمنام(،  

ترویج فرهنگ شهادت و برپایی روحیه ایثارگری در بسیج دانشجویی، تقویت احساس خودباوری مذهبی و ملی، 

تقویت باورهای  یدر راستاهمایش هایی به منظور شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روحیه مقاومت، 

لذا در ادامه به توصیف مصاحبه . ، می باشدو شهادت یثارفرهنگ ا و اسالمیدینی نسل سوم و چهارم انقالب 

 شوندگان پرداخته شده است.

نفر از متخصصان فرهنگی بوده و  18در توصیف مصاحبه شوندگان، می توان اینگونه بیان داشت که آنها شامل 

همچنین در خصوص درجه مصاحبه شوندگان فراوانی آنها به صورت  تمامی این افراد از نظر جنسیت مرد بوده اند.

 زیر قابل مشاهده می باشد.

    

مصاحبه 

شونده 

 شماره 

 شغل وضعیت تحصیالت

 کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی مدرس دکتری (1)

 کارشناس مسائل فرهنگی کارمند کارشناسی ارشد (2)

 فرهنگی کارشناس مسائل مدرس دانشجوی دکتری (3)

 کارشناس مسائل فرهنگی مدرس دکتری (4)

 کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی مدرس دکتری (5)

 کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی فرهنگی دکتری (6)

 کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی کارمند دکتری (7)



 

 کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی مدرس دکتری (8)

 کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی مدرس دکتری (9)

 کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی مدرس کارشناسی ارشد (10)

 کارشناس مسائل فرهنگی مدرس دکتری (11)

 کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی کارمند دانشجوی دکتری (12)

 کارشناس علوم تربیتی و روانشناسی فرهنگی کارشناسی ارشد (13)

 کارشناس مسائل فرهنگی فرهنگی دانشجوی دکتری (14)

 کارشناس مسائل فرهنگی مدرس کارشناسی ارشد (15)

 کارشناس مسائل فرهنگی فرهنگی دکتری (16)

 کارشناس مسائل فرهنگی فرهنگی کارشناسی ارشد (17)

 کارشناس مسائل فرهنگی مدرس دکتری (18)

 

 درصد فراوانی درجه ردیف

 50 9 فرهنگیکارشناس مسائل  1

 50 9 علوم تربیتی و روانشناسیکارشناس  2

 100 18 جمع

 

بدین ترتیب، در پژوهش حاضر با افراد با درجات مختلف مواجهه با مسئله تقویت باورهای دینی و ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت، مصاحبه شده است تابتوان از نظرات و تجربیات در سطوح مختلف برای بررسی موضوع استفاده 



 

ئل فرهنگی و کارشناس علوم تربیتی و درصد از پاسخ گویان کارشناس مسا 50نمود. طبق جدول و نمودار فوق 

لذا، در ادامه به بررسی پاسخ های مطروحه توسط  درصد از پاسخ گویان را تشکیل دادند.  50روانشناسی نیز 

 شوندگان در راستای سواالت مصاحبه پرداخته شده است. مصاحبه

تقویت  برگزاری همایش ها و سمینارهایی با موضوعیت فرهنگ ایثار و شهادت چگونه بر -1

 گذارد؟باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی در راستای فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر می
همانگونه که بیان گردید، همایش ها و سمینارها به صورت حضوری به معرفی و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در 

بی واسطه به سمع و نظر مخاطب می رسد و  پیام و مفهوم ارائه شدهجامعه پرداخته و در این شیوه تبلیغی خود، 

. دباش هداشت هندجنبچتواند  می جنگ بازخورد و بازتاب این پیام قابل مشاهده استبرپایی همایش های با موضوع

صدام حسین  رژیم بعثیهای  جنایت داد، و می تواندافروزان را  سیاهی و پلیدی جنگهمچنین توانایی نشان دادن 

ه ها و هجب های رزمندگان در رفی نماید و از طرف دیگر یادآور رشادتعم سل های بعدیمخاطبان و ن  هرا ب

را نشان دفاع از کشورشان  زمین برای های مردم ایران مقاومت اسرا در اردوگاه های جنگی عراق و ازخودگذشتگی

 هایی احساسات منفی نظیر ترس، بیزاری، هجاذب . چنین، نقش بالقوه عاطفی و درمانی داردلذا، این همایش ها. دهد

، برگزاری 1. چنانچه مصاحبه شونده شماره انگیزانند می ناراحتی، افسردگی، همدلی، ترحم،کین و انتقام جویی را بر

این همایش ها را عاملی جهت ارتقای باورهای دینی و آشنایی بیشتر جوانان با زندگی نامه و افکار و باورهای شهدا 

آن را مایه افزایش باورهای دینی و والیت مداری دانسته و مصاحیه  2همچنین مصاحبه شونده شمارهت. دانسته اس

این عامل را منجر به پررنگ شدن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و تالشی برای تحکیم این  3شونده شماره

همایش ها نداشته چرا که آن را نظر موافقی پیرامون این   4شماره  هارزشها در جامعه می داند. مصاحبه شوند

خارج از حوصله عمومی نسل جوان می داند ولذا پیشنهاد ایشان ساخت کلیپ هایی جهت این مهم بوده است. 

نیز این همایش ها را عاملی برای ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت در نسل سوم  5همچنین مصاحبه شونده شماره 

نیز قائل به ترویجی بودن این همایش ها و اهمیت  6مصاحبه شونده  و چهارم انقالب اسالمی می داند. همچنین

برگزاری این همایش ها را عاملی برای معرفی حقانیت  7باالبردن محتوای آنها بوده است. مصاحبه شونده شماره 

ونده همچنین مصاحبه شایران در این جنگ نابرابر و عاملی برای تبیین تحمیلی بودن آن بر ایران دانسته است. 

این همایش ها را به شرط درست اجرا شدن و دقت در محتوا مفید فایده دانسته است و یا مصاحبه  8شماره 

این همایش ها را مفید فایده ندانسته و قائل به عملیاتی کردن این اندیشه ها می باشد. مصاحبه ، 9شونده شماره 

برای نسل جوان دانسته است. مصاحبه شونده اثر بخشی این هماش ها را منوط به جذابیت  10شونده شماره 

نیز این همایش ها را مفید فایده ندانسته و قائل به عملیاتی کردن این اندیشه ها می   14و 13و 12و   11شماره 



 

، شرط متناسب بودن این همایش ها را با نیازهای نسل جوان، را نیز 12باشد. همچنین مصاحبه شونده شماره 

برگزاری این همایش ها را عاملی جهت ارتقای باورهای دینی و  15صاحبه شونده شماره مطرح ساخته است.  م

 16همچنین مصاحبه شونده شماره  آشنایی بیشتر جوانان با زندگی نامه و افکار و باورهای شهدا دانسته است.

، نیز این همایش 17اثربخشی این همایش ها را منوط به جنبه کاربردی آن دانسته است. مصاحبه شونده شماره 

، قائل به اثربخشی این همایش ها به شرط برنامه 18ها را مفید فایده ندانسته است. اما مصاحبه شونده شماره 

 ریزی مدون و غنی سازی محتوای آنها دانسته است.

 

چگونه ساخت نمادها و گلزارها )دفن شهدای گمنام( بر تقویت باورهای دینی نسل سوم و  -2

 گذارد؟اسالمی در راستای فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر میچهارم انقالب 
فرهنگی مانند کتـاب، شامل اشیاء و کاالهای ، که سرمایه فرهنگی عینیبا توجه به مطالب مطروحه پیرامون 

آسان  این نوع سرمایه در واقع دسترسی فرد بـه منـابع فرهنگـی را می گردید و تابلوهای نقاشی  ، وفرهنـگ لغـت

که داشتن و  کردالقاء می افراد و هم چنین به  کردو دشواری های یادگیری را کمترمی نمود بیشتر می  تر و

. لذا، می توان، ساخت نمادها و گلزارها را در راستای استفاده کردن از این نوع کاالها نیز واجد ارزش می باشد

های سوم و چهارم به عنوان مخاطبان این  لنهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت، و تقویت باورهای دینی در نس

، در این خصوص این امر تداعی و زمینه بزرگداشت 1کنش اجتماعی در نظر گرفت. چنانچه مصاحبه شونده شماره 

مصاحبه شونده شماره شهدا دانسته و در نسل های سوم و چهارم ایجاد دین به آرمان های آنها می نماید. همچنین 

، ساخت گلزار شهدا را به مثابه نمودی در زندگی نسل جوان دانسته و معتقد به توجه هرچه بیشتر به این امر 2

نیز قائل به این نکته است که باتوجه به ایثار و فداکاری شهدا در هشت سال  3مصاحیه شونده شمارهمی باشد. 

ی مسئولیت جامعه در مقابل آنها محسوب می گردد، بلکه به نوعی جنگ تحمیلی، ساخت نمادها و گلزارها، نوع

مصاحبه درسی است که در برهه ای از تاریخ از جوانانی گرفته شده و اینگونه به نسل بعدی منتقل می گردد. 

نیز بر این عقیده بود که ایجاد فضای سبز و در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی هر منطقه کمک   4شونده شماره 

نیز این نمادها را  5همچنین مصاحبه شونده شماره هد کرد تا توقف آنها در این مکان مقدس طوالنی تر شود. خوا

 6مصاحبه شوند شماره به عنوان مرکزی برای تجمع و محل نشست های برخی مراسمات مذهبی دانسته است. 

وم و چهارم انقالب اسالمی در راستای نیز قائل به تأثیر ساخت نمادها و گلزارها بر تقویت باورهای دینی نسل س

نمادها و گلزارها را عاملی مهم در به تصویرکشیدن صحنه  7فرهنگ ایثار و شهادت بود. مصاحبه شونده شماره 

همچنین مصاحبه هایی از دفاع مقدس و گوشه ای از ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان دفاع مقدس دانسته است. 



 

ا و گلزار ها را در صورت رعایت تعادل مطلوب دانسته است. مصاحبه شونده شماره ، ساخت نماده8شونده شماره 

وجود سمبل ها و نمادهای تندیس و سرویس ایثارگران و فداکاران وطن در همه جوامع را امری رایج و   نیز، 9

نیز،  10براساس عقیده مصاحبه شونده شماره نشان از ترویج این روحیه در نسل بعدی جامعه دانسته است.  

پرداختن به این مقوله را موجب آشنایی نسل جوان با شهدا و ویژگی های اخالقی و رفتاری و سبک زندگی آنها 

،  اثربخشی ساخت این نمادها و گلزارها را منوط 11همچنین براساس دیدگاه مصاحبه شونده شماره دانسته است. 

مهمترین بخش تأثیرگذاری  ،نیز12از دیدگاه مصاحبه شونده هنگ ایرانی اسالمی دانسته است. به سنخیت آنها با فر

این مبحث به خاك سپاری شهدای گمنام دانشگاه هاست. زیرا از آنجایی که نسل جدید با سالهای جنگ چندان 

پیام اصلی این عزیزان که  آشنایی ندارند این اقدام هوشمندانه و معتقدانه دانشجویان را ترغیب می نماید تا با

مصاحبه شونده شماره پیمودن طریقه اهلل طریق عزت، آزادی و سعادت و سربلندی دنیا و آخرت بیشتر آشنا شوند. 

نیز ساخت نمادها و گلزارها را در اماکن پر رفتار و  آمد جوانان و اماکنی که جوانان ارتباط بیشتری با آنها  13

همچنین مصاحبه و مراکز فرهنگی، ورزشی و اجتماعی می تواند پیشنهاد مناسبی باشد. دارند، از قبیل دانشگاه ها 

نیز قائل به موردی مشابه بوده و قائل به استفاده از پتانسیل های موجود در این مکان ها می  14شونده شماره 

وری شهدا و اهداف آنها ، مصاحبه شونده به اهمیت و مفید فایده بودن این مقوله برای یادآ15باشد. در مصاحبه 

اثر گذاری  17نیز نظری مشابه داشته است. . در مصاحبه شماره  16چنانچه مصاحبه شونده اشاره داشته است. 

نیز با مصاحبه  18و در نهایت مصاحبه شونده شماره این مقوله بر تقویت باورهای دینی  تا حدودی دانسته است. 

 مشابه می باشد. 14شونده شماره 

 

برگزاری گفتمان های دینی)ایدئولوژی مشروعیت بخش( با موضوع روحیه ایثارگری  چگونه -3

فرهنگ  یدر راستا ینسل سوم و چهارم انقالب اسالم ینید یباورها یتبر تقو  در بسیج دانشجویی

 گذارد؟یم یرو شهادت تأث یثارا
و نقش ایدئولوژیها ممکن است.  از آنجا که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون ایدئولوژی مشروعیت بخش، غیر

آنگاه که سخن از نهادینه سازی این فرهنگ می شود بیشتر آشکار می گردد . ایدئولوژی توجیه  در اشاعه ی آن

در جامعه ما توجهی به امور دنیوی ندارد و در مقابل زهد اخروی را جایگزین آن ساخته است  گر ایثار و شهادت

ج تجلی رفتار ایثارگرانه جایی است که انسان از عزیزترین کاالی خود که جان اسالمی او . مطابق باایدئولوژی

چنانچه . ایدئولوژی اسالمی این متعالی ترین مرتبت ایثارگری درسلسله مراتب ایثاراست اوست درگذرد .در

ید فایده در ایجاد تقویت روحیه ایثار و شهادت و آگاهی به نسل جوان مف، این امر را 1مصاحبه شونده شماره 

نیز، جوانان را مملو از سواالت بی پاسخ دانسته و لذا برگذاری  2همچنین مصاحبه شونده شماره دانسته است. 



 

 3مصاحیه شونده شمارهچنین گفتمان هایی را راهکاری برای پاسخ گویی به این سواالت و رفع شبهات می داند. 

نیز قائل به این نکته است که به طور کلی تقویت گفتمان و نهادینه سازی گفتگو برای یک جامعه می تواند یک 

عامل روبه جلو و شاخص توسعه یافتگی باشد. مسائل و مباحث دینی که از ارزش های جامعه ماست، در این 

اهیم و توجهات دینی بیشتر قابل درك است. به همین دلیل زمینه مورد توجه ایثار و روحیه ایثارگری با مف

برگزاری چنین جلساتی برای تبیین مفهوم ایثارگری  و تقویت روحیه ایثارگری که از الزمه های یک جامعه 

مصاحبه دینی است در فضای دانشگاه و دانشجویی موجبات پرورش بهتر و بیشتر باورهای دینی را محیا می سازد. 

، نیز بر این عقیده است که گفتمان ها به صورت بحث آزاد و البته هدایت شده توسط جوانان 4ه شونده شمار

باید انجام گیرد. انعطاف در بحث ها بسیار مهم است و اطالعات کافی جهت قانع کردن ایشان در راستای ترویج 

مان ها را با محوریت هم نیز این گفت 5همچنین مصاحبه شونده شماره فرهنگ ایثار و شهادت وجود دارد.  

اندیش ها و تبادل افکار و اندیشه ها می تواند نقش عمده ای در تقویت باورهای دینی به نسل های سوم و چهارم 

نیز  ایجاد گفتمان هایی در میان مردم و مسئولین مبنی بر روحیه  6مصاحبه شوند شماره انقالب داشته باشد. 

دعا در مقابل نسل جوان در راستای الگوبرداری آنها می داند. مصاحبه شونده ایثارگری و شهادت به عنوان اثبات م

نیز برپایی کرسی های آزاد اندیشی و بحث و مناظره در محیط های دانشگاهی را عاملی در امنیت روانی  7شماره 

در نسل سوم و  و طرح آزاد مسائل به وسیله خود دانشجویان دانسته و آن را نیز عاملی در تقویت باورهای دینی

، برگزاری این جلسات را در صورت طرح مباحث منطقی 8همچنین مصاحبه شونده شماره چهارم دانسته است. 

پرداختن به چنین مقوله هایی را مفید  نیز، 9و اصیل و خالصانه مثمرثمر دانسته است. مصاحبه شونده شماره 

نیز،   10براساس عقیده مصاحبه شونده شماره  ی باشد.فایده ندانسته و قائل به عملیاتی کردن این اندیشه ها م

نوط به مشارکت نسل جوان در آن و حاکمیت آزاد اندیشی در آن دانسته برگزاری چنین محافلی را ماثربخشی 

گونه  نیز ،12از دیدگاه مصاحبه شونده  ، اثربخشی این11همچنین براساس دیدگاه مصاحبه شونده شماره است. 

همایش هارا منوط به حضور افرادی از نسل سوم و چهارم انقالب و به صورت دیالوگی دو طرفه دانسته است. 

نیز باید در این خصوص نیازسنجی شود و حوزه های مربوط به گفتمان دینی که مورد  13مصاحبه شونده شماره 

ما مواردی را به عنوان مباحث مورد نظر  عالقه و مطلوب نظر دانشجویان می باشد، شروع کرد در واقع اینکه

 خودمان که شاید خیلی مطلوب و دور از نیاز جوانان هم نباشد، در نظر گرفته و جوانان برای شرکت در ای

ن گفتمان ها دعوت کنیم نمی تواند ایده مناسبی باشد، کاری نیز قائل به  14همچنین مصاحبه شونده شماره 

، این مقوله را راهکاری برای انتقال فرهنگ 15در مصاحبه انجام می پذیرد.  که در حال حاضر به همین شکل 

نیز این مقوله را در صورت رعایت بی  16چنانچه مصاحبه شونده ایثار و شهادت به نسل بعدی دانسته است. 

ثمر مثمر  17طرفی و نقدمنصانه بودن و فراجناحی عمل کردن مفید فایده دانسته است. . در مصاحبه شماره 



 

اد پذیری و تشکیل جلساتی توام با عدم جهت گیری خاص دانسته است. و در نهایت بودن آن را منوط به انتق

 مشابه می باشد. 4نیز با مصاحبه شونده شماره  18مصاحبه شونده شماره 

 

 

بر تقویت باورهای دینی نسل سوم و چهارم تقویت احساس خودباوری مذهبی و ملی  چگونه -4

 گذارد؟در راستای فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر می انقالب اسالمی
این امر را منوط به تبیین هرچه بهتر ویژگی های شهدا همچون خودباوری، اتکا  1چنانچه مصاحبه شونده شماره 

به درون و تقویت باورهای دینی در آنها به همراه عشق و عالقه آنها نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت، در بین نسل 

بر این عقیده است که تقویت احساس خودباوری مذهبی و ملی  2همچنین مصاحبه شونده شماره داند.  جوان می

منجر به افزایش باورهای دینی و ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان شده و نمود روحیه والیت 

ئل به این نکته است که با توجه نیز قا 3مصاحیه شونده شمارهمداری  در آنها مصداق بارز چنین عاملی می باشد. 

به اینکه دشمنان این کشور و این نظام برای ممانعت از رسیدن پیام انقالب اسالمی تهاجم فرهنگی را در دستور 

کار خود قرار داده اند. بنابراین برنامه ریزان فرهنگ کشور نیز باید متقابال به تقویت امور فرهنگی این جامعه به 

از آنجا که بخش اصلی فرهنگ این جامعه را باورهای دینی شکل می دهد، و عاملی برای  طور خاص بپردازند و

ای خودباوری مذهبی و ملی منجر به انسجام ملی نیز محسوب می گردد، لذا تقویت باورهای دینی به عنوان زیربن

ین عقیده است که نیز بر ا 4مصاحبه شونده شماره گسترش سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می  گردد. 

اسرائیل بزرگترین سرمایه گذار در تبلیغات ضد دین و ضد شیعه است. ماهم اگر می خواهیم در این جنگ نرم و 

خانمان سوز پیروز شویم نیاز به پشتوانه مالی به همراه اشراف به علم روانشناسی جهت نفوذ در رده های مختلف 

نیز فرهنگ ایثار  5همچنین مصاحبه شونده شماره زنده خواهیم شد.  سنی داریم. بدون هزینه و برنامه ریزی ما با

مصاحبه شوند  و شهادت را به عنوان زیربنایی برای رسیدن نسل های سوم و چهارم به خودباوری مذهبی می داند.

نیز  تقویت احساس خودباوری مذهبی و ملی را به عنوان زیربنای تقویت باورهای دینی نسل سوم و  6شماره 

رابطه بین خودباوری مذهبی و ملی با تقویت باورهای 7چهارم انقالب اسالمی دانسته است. مصاحبه شونده شماره 

، این 8همچنین مصاحبه شونده شماره را قائل می باشد.  دینی نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی رابطه مستقیمی

 نیز، این دو متغیر را بی ارتباط به هم دانسته است. 9مصاحبه شونده شماره دو مولفه را بی ارتباط دانسته است. 

برای دو متغیر رابطه مستقیمی را در نظر گرفته است. همچنین نیز،  10براساس عقیده مصاحبه شونده شماره 

احساس خودباوری مذهبی و ملی نقش مثبت بر دیدگاه های نسل ، 11س دیدگاه مصاحبه شونده شماره براسا

سوم و چهارم در بعد فرهنگ ایثار و شهادت داشته چراکه نشان دادن قهرمان های ملی و مذهبی در حفظ و 



 

 نیز 13ونده شماره مصاحبه ش نیز ،12از دیدگاه مصاحبه شونده پاسداشت میهن بر جوانان تأثیرگذار است. 

 خودباوری مذهبی و ملی را به عنوان زیربنای باورهای دینی در نسل سوم وچهارم انقالب اسالمی دانسته است.

نیز نظری مشابه داشته  ،15همین امر بوده است. در مصاحبه  نیز قائل به 14همچنین مصاحبه شونده شماره 

رابطه  17نیز این دو مقوله دارای رابطه مستقیم دانسته است. در مصاحبه شماره  16است. چنانچه مصاحبه شونده 

 12نیز با مصاحبه شونده شماره  18این دو مقوله را مستقیم دانسته است. و در نهایت مصاحبه شونده شماره 

 مشابه می باشد.

 

 

 

 

 

 

بر تقویت باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب  شهادتایثار و  چگونه ترویج فرهنگ  -5

 گذارد؟اسالمی در راستای فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر می
این امر را منوط به استفاده هرچه بیشتر رسانه های جمعی و گروهی و رسانه  1چنانچه مصاحبه شونده شماره  

ملی،  در ترویج فرهنگ شهادت و ایثار می داند و معتقد است در این صورت باورهای دینی در بین نسل جوان 

ت که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بر این عقیده اس 2همچنین مصاحبه شونده شماره مستحکم تر خواهد شد. 

مصاحیه شونده زیربنای باورهای دینی نسل جوان بوده و روحیه ضد استعماری را نمود چنین باوری می داند. 

زمینه ایثارگری برای کشور و دین خدا که اوج آن شهادت در راه ارزش های  نیز قائل به این نکته است که 3شماره

دینی و معنوی است، در برهه های خاصی از زمان فراهم می شود، که برگزیدگان از آن نسل به آن فیض دست 

ر ترویج  و یابند. این زمینه فداکاری و سربلندی را برای نسل های بعدی فراهم می سازد. با این وجود باید در مسی

آگاه سازی این فرهنگ به نسل های آینده و جوانان کوشید. تا این مسیر همچنان برای نسل های بعدی ادامه یابد. 

نیز بر این عقیده بود که ایجاد تعهد و حس مسئولیت پذیری نسبت به انجام وظیفه   4مصاحبه شونده شماره 

تقویت باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی در یک راهکار  ترویج فرهنگ  ایثار و شهادت برای صحیح

نیز معرفی فرهنگ شهید و شهادت  5همچنین مصاحبه شونده شماره راستای فرهنگ ایثار و شهادت، می باشد. 

نیز  6مصاحبه شوند شماره  و ایثار جان در راه کشور برای این نسل ها می تواند باورهای دینی آنها را بار ور کند.

د مکان هایی طبیعی و واقعی به منظور ایجاد و ترویج یک فرهنگ مبتنی بر شهادت و ایثار را در تقویت ایجا



 

بین فرهنگ شهادت و باورهای  7باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب موثر می داند. مصاحبه شونده شماره 

ثار و شهادت دین باوری نیز افزایش قائل می باشد. که در صورت نهادینه شدن فرهنگ ایدینی رابطه دوسویه ای 

، شرط این تأثیر این دو عامل را بر یکدیگر خلوص دانسته است. 8خواهد یافت. همچنین مصاحبه شونده شماره 

چهار عامل ارائه نمونه های عینی و عمل رشادت و شهادت و از خود گذشتگی،   نیز، 9مصاحبه شونده شماره 

با ایجاد مهارت های سبک زندگی ساده و دوری از سطحی نگری را در تقویت  تغییر نگرش و ایجاد باورهای دینی

نیز،  10براساس عقیده مصاحبه شونده شماره باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی موثر دانسته است. 

با ، 11ره برای هر دو متغیر رابطه مستقیمی را در نظر گرفته است. همچنین براساس دیدگاه مصاحبه شونده شما

نشان دادن نمونه های عینی و واقعی این سمبل ها مانند جانبازان، آزادگان که در طول هشت سال دفاع مقدس 

مصاحبه شونده شماره  نیز ،12جانانه جنگیدند بر روی نسل جوان بسیار تأثیرگذار است. از دیدگاه مصاحبه شونده 

ارائه مستندات پیرامون این مسئله را عاملی مهم در دشمن شناسی و مثمر ثمر بودن این همایش ها  نیز 13

نیز قائل به ترویج افکار و سبک زندگی شهدا در جامعه بوده و  14همچنین مصاحبه شونده شماره دانسته است. 

آگاهی نسل سوم و  ،15ر مصاحبه با استفاده از آن باورهای دینی را در نسل های سوم و چهارم تقویت نمود. د

نیز ترویج فرهنگ  16چهارم را عاملی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانسته است. چنانچه مصاحبه شونده 

اشاعه  17شهادت را زیربنای تقویت باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی می باشد. در مصاحبه شماره 

از درگیری های سیاسی و سیاست بازی را منوط می داند . و در نهایت فرهنگ شهید در جامعه و جلوگیری 

 مشابه می باشد. 11نیز با مصاحبه شونده شماره  18مصاحبه شونده شماره 

 

برپایی همایش هایی به منظور شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روحیه مقاومت  -6

و شهادت  یثارفرهنگ ا یدر راستا ینسل سوم و چهارم انقالب اسالم ینید یباورها یتچگونه بر تقو

 گذارد؟یم یرتأث
، این جلسات را عاملی برای تبین مکر و حیله دشمنان دانسته و برپایی این 1چنانچه مصاحبه شونده شماره  

ه آن مقاوت در برابر جلسات را عاملی برای مقاوت در برابر تحریم ها و خباثت های دشمنان می داند. که در نتیج

همچنین مصاحبه شونده شماره دشمنان که یکی از باورهای دینی است در بین نسل جوان محکمتر خواهد شد. 

بر این عقیده است که با توجه به مشکالت سیاسی و اقتصادی امروزه، جوانان در برخی موارد دچار سردرگمی  2

منجر به روشن شدن مسائل و پاسخ گویی به چراهای ذهنی  در مسائل می شوند، لذا برگذاری چنین همایش هایی

نیز قائل به این نکته است  3مصاحیه شونده شمارهجوانان می گردد و به روشنگری در این مسیر کمک می کند. 

تردید نظام ج.ا.ا، نیز با توجه به رسالت دینی که بر عهده هر جامعه و کشوری دوستان و دشمنانی دارد، لذا بی که



 

دهند گرفته است، دارای دوستان و دشمنانی می باشد. اما دشمنان این نظام را مستکبرین و ستمگرانی تشکیل می

بدین که پیوسته به دنبال سنگ اندازی و هجمه، جنگ و تحریم به منظور جلوگیری از اهداف آن می باشند. 

در قبال این ملت آگاه باشند و بدین طریق  به وظایف خودترتیب، این همایش ها با شیوه ای اصولی و منطقی باید 

جلوگیری نمایند. چراکه تکیه بر از افتادن جوانان به دام های تبلیغاتی و باورهای مخرب دینی و ملی دشمنان 

باورهای دینی و فرهنگی  و ملی از بهترین پشتوانه ها برای مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزین به مرزهای 

نیز بر این عقیده است که اول بسترسازی برای   4ی کشور می باشد. مصاحبه شونده شماره جغرافیایی و دین

آشنایی با دشمن و فتنه هایش سپس تقویت باورهای دینی و فرهنگ ایثار و شهادت در همایش ها می تواند در 

سل سوم و چهارم ن ینید یباورها یتچگونه بر تقوشناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روحیه مقاومت 

نیز با  5گذار، باشد. همچنین مصاحبه شونده شماره یم یرو شهادت تأث یثارفرهنگ ا یدر راستا یانقالب اسالم

نیز برگزاری همایش ها را به منظور شفاف سازی در میان نسل جوان  6مصاحبه شوند شماره این سخن موافق بود. 

ل جوان در راستای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت موثر می داند. را در تقویت روحیه مقاومت و باورهای دینی نس

، این همایش ها را در صورت دوری از تعصب و سوگیری، و افراط و تفریط دست اندرکاران 7مصاحبه شونده شماره 

آن، در تقویت باورهای دینی نسل سوم و چهارم انقالب اسالمی موثر دانسته است. همچنین مصاحبه شونده شماره 

 نیز، 9، عملگرایی و دوری از شعار را موثر از برگزاری چنین همایش هایی دانسته است. مصاحبه شونده شماره 8

اثربخشی این همایش ها را مبتنی بر توجه به روحیه انتقادپذیری مسئولین جلسه و گفتمان دو سویه و دادن 

با استفاده از ارائه نیز،  10فرصت نقد منصفانه به طرف مقابل دانسته است. براساس عقیده مصاحبه شونده شماره 

ب با انقالب و مردم در این همایش ها می توان گزارشات مستند از خباثت ها و بی کفایتی و ضدیت دشمنان انقال

بر باورهای دینی نسل سوم چهارم انقال ب اسالمی تأثیر گذاشت. همچنین براساس دیدگاه مصاحبه شونده شماره 

از طریق کتب درسی مانند دفاع مقدس در دانشگاه از طریق مباحث نظری و دو طرفه با حضور خود ایثارگران ، 11

اقدامات دشمنان در داخل و تبیین  نیز ،12ون وجود مسائل امنیتی. از دیدگاه مصاحبه شونده در دانشگاه ها بد

خارج از کشور از جمله تضعیف ارکان نظام اسالمی و ایجاد ناامنی اجتماعی و اقتصادی را یکی از عوامل مثمر ثمر 

موردی مشابه بوده و استفاده از  نیز قائل به 13بودن این گونه همایش ها دانسته است. همچنین مصاحبه شونده 

نیز قائل به اهمیت  14مثال های عینی را در این راستا مفید فایده دانسته است. همچنین مصاحبه شونده شماره 

قائل شده به مثائلی ماند دشمن شناسی، روحیه مقاومت و بررسی راه کارهای حفظ و انتقال فرهنگ ایثار، بوده 

شمنان را باعث تصمیم گیری بهتر و استقامت و پایداری در مقابل آنها دانسته که شناخت د ،15است. در مصاحبه 

نیز  16در نهایت منجر به تقویت باورهای دینی در میان نسل سوم و چهارم می گردد. چنانچه مصاحبه شونده 



 

نه مفید معرفی دشمنان در داخل و خارج، با رویکردی منصفا 17نظری موافق داشته است. در مصاحبه شماره 

 مشابه می باشد. 12نیز با مصاحبه شونده شماره   18فایده دانسته است. و در نهایت مصاحبه شونده شماره 

 

 بحث و نتیجه گیری

فراموش کردن روحیه جنگ و کفر ستیزی، پیدایش اخالق دنیاگرایی، روحیه مسالمت آمیز، روحیه مصرف گرایی، 

مخصوصا در نسل جوان، تحقیر نیروهای رزمنده و جان برکفان جبهه بی توجهی اساسی به انحرافات عقیدتی 

جنگ، روی گردانی از معنویات و... از آفات سهمگین است که همواره این انقالب و نتایج آن یعنی حاکمیت ارزش 

 (85: 1390های الهی را بر جامعه اسالمی به شدت تحقیر می کند.)بهداروند، 

وحه توسط مصاحبه شوندگان، آنچه به عنوان مانع بر سرراه ترویج فرهنگ ایثار و لذا، با توجه به پاسخ های مطر

 شهادت طلبی و ارتقای باورهای دینی وجود دارد به ترتیب زیر می باشد.

نسل  بین شکاف ایجاد ی بواسطه شهادت و ایثار فرهنگ از جدید های نسل کافی و صحیح شناخت عدم -1

 ایجاد شده فکری شبهات به پاسخگویی عدم و بوده مشکالت از منشأبخشی که گران ایثار و شهداء نسل با جوان

 زمینه.   این در جوان نسل برای

و  ایثارگران امور و شهید بنیاد ؛ جمله از مذهبی و فرهنگی های سازمان با ها خانواده کافی ارتباط نبود -2

محسوس  کمبود و بالعکس و ها دانشگاه خصوصا  پژوهشی و علمی نهادهای با مراکز این اندك روابط همینطور

 حوزه.  این در پژوهشی های فعالیت

از  شهداء و ایثارگران امور با مرتبط فرهنگی و مذهبی نهادهای و ها سازمان محتوای و ساختار در ضعف -3

 کاریموازی  وجود رابطه همین د و غیره و تبلیغ آموزش، نظارت، کنترل، ریزی، برنامه مدیریت، در ضعف قبیل؛

 به نهادهای مذکور بین در مورد بی بوروکراسی وجود نیز و انسانی و مادی منبع و انرژی اتالف با که متعدد های

 است. مورد نظر اهداف به رسیدن سر بر بزرگی مانع که مراکز این بر صالحیت کم افراد از برخی تسلط جهت

 صحیح تبیین عدم بخاطر مردم از بسیاری اذهان در نادرست افکار و غلط رفتارهای برخی شدن نهادینه -4

 گردد.  می گیری جبهه موجب که ارتباط این در غلط و تند خوردهای بر نیز و شهادت و ایثار از فرهنگ

 همچنین راهکارهایی که از مصاحبه های صورت گرفته می توان استخراج نمود آنکه:



 

 مناسبی فضای و شرایط یک نیاز به باورهای دینی،ارتقای  ها، اندیشه با« شهادت و ایثار»متعالی فرهنگ -1

 حداکثری اقبال با و قرار گیرد جامعه مختلف سطوح در مردم اقشار تمامی صحیح شناخت و تأمل مورد تا دارد

 .گردد روبرو

 درباره بخواهیم اگر که؛ ترتیب این به جوانان، برای راستین الگوهای بعنوان ایثارگران و شهداء معرفی -2

جمله  از مناسب کارهای و ساز باید بشناسانیم جوانان به ا ر آنان و کارکنیم ( جانبازان و )رزمندگان ایثار مصادیق

 آنان در نظر گرفته شود.  معرفی برای عمل و گفتار در نافذ و فرهنگی مقبول و علمی های چهره از استفاده

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

As generations change and the social context shifts from the traditional to the modern 

or quasi-modern, as well as the changes resulting from globalization, various 

changes can be seen in the nature of individuals and their identities in society. In 

order to foster a culture of self-sacrifice and martyrdom, opportunities must first be 

identified to help develop this culture. Therefore, the present study was a qualitative 

research. In addition, semi-structured interviews were conducted in this research. 

Although the questions are predetermined, the respondent is more open in the 

explanations and may give much explanation in the form of the interviewee. In this 

regard, 18 cultural experts were evaluated through semi-structured interviews. A 

culture of self-sacrifice and martyrdom, as a collection of thoughts, beliefs, beliefs, 

values, passions, interests, passions, relationships, customs and habits that became 

fertile during the revolution and in keeping with the religious background of the 

nation and became manifest in holy defense. And in various areas of strengthening 



 

religious beliefs and promoting a culture of self-sacrifice and martyrdom, it 

eventually came to the conclusion that according to most interviewees, making 

martyrs' culture and lifestyle more meaningful can be far more appealing than 

building symbols and galleries. , Also observing the principle of impartiality and 

accepting criticism in holding conferences and introducing the enemy in a timely 

manner to counter threats. It was them. 

Keywords: Religious Beliefs, Third and Fourth Generation, Islamic Revolution, 

Culture of Sacrifice and Martyrdom 
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