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 چکیده:

ایثار و شهادت در استان این مقاله با هدف بررسی بیانیه گام دوم انقالب به ارائه راهکارهای تقویت روحیه 

د و در می ده ادت است که به زندگی انسان ها معنشهاوجود فرهنگ ایثار و بوشهرمی پردازد تا نشان دهد که 

  گام نهادن در مسیر شهداست.راههای رسیدن به حیات شجره طیبه  حقیقت یکی از

و  و جامعه شناختی پس از تشریح و تبیین مفهوم راستین ایثارتالش می کند تا با تحلیلی علمی نوشتار حاضر 

، به شناسائی و معرفی عمده ترین موانع و عوامل بازدارنده فرهنگ ایثار و نشهادت و واکاوی ابعاد مختلف آ

بپردازد تا بدین طریق با تشخیص ضرورت ها به ارائه ی مناسب ترین و در عین حال عملیاتی  استانشهادت در 

ر اقشاایثار و شهادت در بین سطوح جهت ترویج و اشاعه ی فرهنگ  کاربردی ترین راهکارها و پیشنهادات

 نائل شود.سرزمین نخل و آفتاب در مختلف 

کتب گوناگون و مطالعه زندگی شهدا بویژه روش پژوهش هم کتابخانه ای )اسنادی وتحلیلی(بوده و با استفاده از 

 شهدای عزیز استان بوشهر انجام شده است.

های تولید آثار فرهنگی، ترویجی و هنری از زندگی شهدا در مقابل سیاست یافته های تحقیق نشان می دهد که

 در پایان نتیجه می گیرد،.ای دشمنان از راهکارهای دیگربرای اجرای بیانیه گام دوم انقالب استتبلیغی و رسانه

فرهنگ برای رسیدن به مقصود در ابتدا می بایست شاخص های شهادت و فضیلت های آن،چالش های موجود در 



 

ایثار و شهادت و نهایتا ارائه عملی و کاربردهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بویژه برای جوانان تبیین و روشن 

 نماییم.

 

 ،استان بوشهر،گام دوم انقالبکلید واژگان: ایثار و شهادت، شهدا

 مقدمه:

در زمره ي عالي ترين مفاهيم الهي و نتيجه واالترين ارزش هايي  ايثار و شهادت ، به عنوان يك فرهنگ متعالي

اين مفاهيم اثر گذار و حركت آفرين قادرند تا .تواند به آن مقام دست يابدمي باشند كه يك انسان متعهد مي 

. فضاي يك جامعه را بصورت گسترده تحت تأثير قرار دهند و واالترين بركات را براي آن به همراه داشته باشند

حقيقت امر آنست كه اگر رشادت ها و خدمات شهدا و ايثار گران بخوبي براي مردم معرفي گردد و به قالب هاي 

 هد داشت.ارين نتايج را به همراه خو، بيشترين و بهتمحدود نگرددكليشه اي 

رديف  در تقويت باورهاي ديني و ملي كه امروزه جزءاصلي ترين مسائل اعتقادي و فرهنگي به حساب مي آيد و

، عقايد و آرمان هاي ناب است كه با معرفي و تعميق شخصيت،منزلت از جمله موارديمهمترين وظايف ماست،

قي كه آن بزرگواران در سطحي فراگير تحت تأثير قرار مي گيرد . فلذا همه ي ما مديون شهداء بوده و يكي از طر

كه بنا به دالئلي مقام و مسيرهاي ر نسل هايي است ،شناساندن همه جانبه ي آنان بمي توانيم اداي دين نماييم

و هر چند در عصر ارتباطات و انفجار اطالعات مسير دشواري پيش و  هدايت شده توسط شهدا را درک نكرده اند

 رو داريم!.

مسئله ي كانوني اين پژوهش فرهنگ سازي و ارتقاء سطح آگاهي و باورهاي ديني مردم واليتمدار استان بوشهر 

معرفي شهداء و ايثارگران به  و خصوص شناخت ايثار و شهادت و شيوه هاي كاربردي و علمي گسترش،ترويجدر 

البته در كه همين موضوع اهميت موضوع را دو چندان مي كند. عنوان الگوهاي راستين جامعه كنوني مي باشد

   ر ذيل به آن اشاره مي شود.به عنوان مثال د اين زمينه مقاالت و كتبي به رشته تحرير در آورده اند كه



 

 عنوان نموده است: 25محمد حسين شاعري در كتاب جامعه شناسي شهادت طلبي و انگيزه شهيدان ص 

در زمره ي عالي ترين مفاهيم الهي و نتيجه واالترين ارزش هايي  يبه عنوان يك فرهنگ متعالشهادت،ايثار و 

اين مفاهيم اثر گذار و حركت آفرين قادرند تا مقام دست يابد.هد مي تواند به آن مي باشند كه يك انسان متع

ا براي آن به همراه داشته فضاي يك جامعه را بصورت گسترده تحت تأثير قرار دهند و واالترين بركات ر

 در آيد و تقويت باورهاي ديني و ملي كه امروزه جزءاصلي ترين مسائل اعتقادي و فرهنگي به حساب ميباشند.

منزلت ، عقايد و آرمان هاي است كه با معرفي و تعميق شخصيت، از جمله موارديرين وظايف ماست،رديف مهمت

همه ي ما مديون شهداء و ايثار گران بوده  بنابر اين.ردگي -ناب آن بزرگواران در سطحي فراگير تحت تأثير قرار 

 خواهيم بود.و 

 

  

ايثار و شهادت دربردارنده ي آثار و بركات عظيمي است كه نبايد فراموش كرد كه فرهنگ  با توجه به اين تفاسير

چرا كه ايثار و شهادت يكي از غني ترين گنجينه د،مستقيم جامعه ي ما را شامل مي شوبه شكل مستقيم و غير

هاي فرهنگ اسالمي و شيعي است كه جلوه هاي اعجاب انگيز آن در طول سالهاي انقالب و دفاع مقدس به 

د و شگرف ترين و عظيم ترين صحنه هاي از خود گذشتگي انسان ها در آن تبلور يافت روشني آشكار گردي

كه  چنين گنج گران بهائي را خصوص اينست اما مسأله ي اساسي در اين  )27و ص)  1373.)فرهنگ ايثار ، 

ضرورت  در نتيجهآن را انتقال و اشاعه داد.نمي توان با نگرش هاي سطحي و روش هاي صوري كارآمد ساخت و 

توجه به فرهنگ ايثار و شهادت و همچنين ترويج آن در جامعه و مشاهده ي آثار و كاركردهاي مثبت آن در 

ت گروه داشتن باور عميق و انديشه ي بلند است و مي بايست چنين تفكري را با ساز و كارهاي مناسب بصور

و اتخاذ شيوه هايي كه بتواند اين فرهنگ و پر واضح است كه شناسايي راهها عميق در بين مردم نهادينه ساخت.

، همه جانبه و مستمر است و يقيناً مطرح سازد، طبعاً نيازمند بررسي دقيق استانرا به بهترين شكل ممكن در



 

چرا كه عمل به اين وظيفه خطير در .دي داشته باشنددست اندركاران اين حوزه بايد به اين مسئله توجه ج

 .جامعه نسبت به مقوله ي ايثار و شهادت منجر خواهد شدنهايت به بيداري و آگاهي 

 

بعنوان يك پديده ي  "فرهنگ ايثار و شهادت  "اين موضوع و انتخاب آن بدين جهت داراي اهميت مي باشد كه 

اجتماعي و ديني عالوه بر اينكه در دوره ي معاصر بر ضرورت آن تأكيد مي گردد ، بلحاظ مصداقي نيز از همان 

بار در قرآن  150و مشتقات آن  "شهادت  "دوران نزول قرآن بر اهميت آن اشاره شده است ، بطوريكه واژه ي 

ياد شده است كه براي نمونه مي توان به  "گواه"كريم آمده و جالب آنكه در فرهنگ قرآني از شهادت با تعبير 

( آل  "وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون "اين آيه ي شريفه اشاره نمود :

نزد نپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده اند بلكه زنده به حيات ابدي شده اند و در ) البته  169عمران

 د.پروردگارشان متنعم خواهند بو

پس با اين تفاسير بهتر مي توان ضرورت و اهميت ترويج و اشاعه ي فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه را درک 

  . نمود

 

بررسي و ارائه "پاسخگويي به مسئله ي مورد نظر كه همان پژوهش براي رسيدن به هدف خود و نگارنده در اين 

تا با پاسخگويي به  نمودهاست ، سعي  " استان بوشهري راهكارهاي عملي براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در

مسئله ي خود را حل كرده و ،فرعي پژوهش را نيز شامل مي شوند دو سؤال اساسي ذيل كه تا حدودي سواالت

. به  بددست يادر اثناي اين سواالت قرار دارند، و جزئي مورد نظر كه عنوان پژوهشاهداف كلي  بدين ترتيب به

 :اين صورت كه

 

فرهنگ ايثار و شهادت چيست ؟ به ارائه ي تبيين مفهومي از اين واژگان ، تحليل جايگاه اين فرهنگ در  -الف



 

  پرداخته خواهد شد.دين و رابطه ي آن با ارزشهاي متعالي ، شاخص ها و فضيلت ها ي آن 

 دامند؟ كدر استان بوشهرر و شهادت و نيز در پاسخ به اين سوال كه راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثا -ب

شاخصه هاي شهداي استان بوشهر در خصوص مقوله فرهنگ ايثار و الگو پذيري اقشار مختلف مردم بويژه 

 جوانان در اين زمينه به چه ميزان خواهد بود؟

تبيين و تفسير عمده ترين موانع اشاعه ي اين فرهنگ ، به معرفي اهم راهكارهاي عملياتي  ،پس از شناسائي

 .پرداخت هداستان واليي بوشهر خوان فرهنگ در جهت فراگير نمودن اي

  

 :تعريف ايثار و شهادت

 

ايثار در لغت به معني برگزيدن ، غرض ديگران را بر غرض خويش مقدم داشتن و منفعت غير را بر مصلحت خود 

( و در اسالم به معناي تالش ، فداكاري ، بخشش و اخالص در راه  3682، ص  1377مقدم داشتن )دهخدا ، 

ن شهادت ، خيرخواهي و ديگر خدا آمده است كه بيانگر رشد و معرفت الهي انسان است و با مفاهيمي همچو

خواهي همراه است . و همينطور شهادت در لغت به معني گواه و در اصطالح كسي كه در مورد مسئله اي گواهي 

با اين توضيح كه در اين مقاله تلقي ما از ايثارو شهادت،  همان منبع(و شهادت بدهد، مطرح گرديده است. ) 

 .جهاد و كشته شدن در راه خدا مي باشد

 

 جايگاه ايثار و شهادت نزد اسالم 

 

بارزترين جلوه هاي ايثار و شهادت در دين تجلي پيدا مي كند و آنقدر حائز اهميت است كه دين اسالم ايثارگري 

رازهرچيز ديگري بدان پرداخته و شهادت طلبي را در راه تعميق آرمان هاي مذهبي تشويق نموده و بيشت

بارها  آگاهانه در راه خدا كه در راستاي گسترش اهداف الهي و اسالمي استچرا كه در اسالم كشته شدن است.



 

پس بطورخالصه فرهنگ ايثارو شهادت در دين اسالم دربردارنده ي مجموعه اي از مورد تأكيد قرارگرفته است.

ب آگاهي ها، باورها ، اعتقادات واعمالي است كه موجب تقرب انسان به عالي ترين درجه كمال يعني انتخا

 .ي گرددآگاهانه مرگ درراه خدا م

 

 ارتباط بين ايثار و شهادت با ارزش ها و هنجارهاي متعالي 

بعنوان امري كه مورد پذيرش همگان بوده و واقعيت ها و اموري را تشكيل مي دهند كه مطلوبيت دارند ) ا ارزشه

راي رفتار آنها راهكار ارائه مي ( و به نوعي اولويت هاي افراد را مشخص نموده و ب 234، ص  1378وثوقي ، 

نمايند آنچنان مهم است كه ، مطالعه درباره ي كنش هاي افراد بدون مراجعه به ارزشهاي آنها امري ناقص است 

و در سطح كالن نيز برنامه ريزي براي امور اجتماعي و سياسي جامعه با مراجعه به ارزش هاي آن جامعه محقق 

مال و جان خود دريغ   انت از ارزشها مبارزه مي كنند و براي حفظ آن از بذلمي گردد . فلذا اشخاص براي صي

 (  150، ص  1381نمي ورزند . ) شاعري ، 

خصوصاٌ فرهنگ (در بسياري از فرهنگ ها  "ايثار و شهادت طلبي  "با توجه به اين تفاسير مي توان گفت كه 

ر راه ارزش هاي الهي آن فرهنگ بحساب مي متعالي تشيع) هم خودش يك ارزش است و هم نوعي فدا شدن د

 .آيد

 

 ايدئولوژي اسالمي و نقش آن در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 

 

و نقش ايدئولوژيها در اشاعه ي آن  ترويج فرهنگ ايثارو شهادت بدون ايدئولوژي مشروعيت بخش غيرممكن است

 مي گردد.رهنگ مي شود بيشتر آشكار آنگاه كه سخن از نهادينه سازي اين ف



 

ايدئولوژي توجيه گر ايثار و شهادت در جامعه ما توجهي به امور دنيوي ندارد و در مقابل زهد اخروي را جايگزين 

مطابق باايدئولوژي اسالمي اوج تجلي رفتار ايثارگرانه جايي است كه انسان از عزيزترين كاالي .آن ساخته است

 .خود كه جان اوست درگذرد

ايمان، تقوا، اخالص،  يد نادر مهدوي و يا شهداي ديگر استان را كه مرور مي كنيم،چنانچه زندگي نامه شه

و بويژه ايثار و از خود گذشتگي از ويژگي هاي بارز آن  واليتمداري، داشتن بصيرت و مقاومت در مقابل بيگانگان

 عزيزان بوده است. 

 

 جامعهعمده ترين موانع باز دارنده ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در 

كه شناخت صحيح و كافي درباره  دم ، فرهنگ ايثار و شهادت مي باشيكي از بخش هاي فرهنگ غني و ناب اسال

در سطح جامعه عالوه بر شرايط و فضاي مناسب فردي و اجتماعي « ي ابعاد گوناگون آن و اشاعه ي آن ، 

ن ارتباط است كه در اين مجال ، فهرست دراي "اصلي ترين موانع و عوامل باز دارنده"نيازمند شناسائي و رفع 

استان واليتمدار واربه عمده ترين آنها اشاره مي گردد تا بدين طريق بستر مناسبي جهت ترويج اين فرهنگ در 

 د.ايجاد گرد بوشهر 

 

عدم استفاده از ظرفيت،توانمندي و پتانسيل جوانان نخبه شهرستان و مناطق در تصميمات و جلساتي كه در -1

 آموزشي،پژوهشي و فرهنگي برگزار مي شود.حوزه 

عدم شناخت صحيح و كافي نسل هاي جديد از فرهنگ ايثار و شهادت بواسطه ي ايجاد شكاف بين نسل جوان --2

  .بوده و عدم پاسخگويي به شبهات  بخشي از مشكالت با نسل شهداء و ايثار گران كه منشأ

تهاجم فرهنگي دشمنان خارجي و داخلي در قالب تبليغات سوء رسانه اي و جنگ نرم نسبت به عناصر اصيل -3

 براي جامعه.فرهنگ اسالمي از جمله فرهنگ ايثار و شهادت و كمرنگ ساختن پيامدهاي مثبت آن 

اجتماعي در  - وجود دغدغه اقتصادي ،گرايش مردم به سمت و سوي مسائل فرهنگي عدميكي از عوامل اصلي -4



 

اسالمي ) روحيه ي  -سطح جامعه و اولويت منافع فردي بر مصالح همگاني كه منجر به تضعيف باورهاي فرهنگي 

 .شود ايثار و شهادت طلبي ( در نزد اقشار مختلف جامعه مي

امور ايثارگران و شهيد و كافي خانواده ها با سازمان هاي فرهنگي و مذهبي از جمله ؛ بنياد و تعامل  ارتباط عدم-5

)البته در بعضي مواقع برنامه هايي هم انجام شده، اما  فرهنگي در اين زمينه.كمبود محسوس فعاليت هاي همينطور

 كافي نيست.(

با امور  در خصوص ارتباط  استان  بويژه مركزضعف در ساختار و محتواي سازمان ها و نهادهاي مذهبي و فرهنگي -6

  ....تبليغ ومه ريزي،كنترل، نظارت،آموزش،برناقبيل ؛ ضعف در مديريت،شهداء از ايثارگران و 

غير تربيتي با جوانان و عدم استفاده از زبان مناسب و ضعف در معرفي الگوهاي عملي به آنان و ناصيح و  برخورد -7

 مقوله.اين پايه هاي فكري و عدم درک صحيح ازكم توجهي به نقش سازنده ي آن ها به همراه محكم نبودن 

ايثار و فرهنگ ، هرگز نمي توان انتظار داشت ين موانع و چالش ها مرتفع نگردندپر واضح است تا زماني كه ا بنابراين

و اين نيازمند بينش و تحليلي  بطور كامل و صحيح اشاعه يابد بوشهرواليي بويژه در استان  شهادت در جامعه اسالمي

 .جامعه شناختي و الهياتي است



 

 

 

 استانموثرترين راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در

روايات و احاديث نياز به يك از قرآن، برگرفتهي اخالقي و رفتاري ايثار و شهادت  با انديشه ها ، الگوها فرهنگ متعالي

گيرد و شرايط و فضاي مناسبي دارد تا مورد تأمل و شناخت صحيح تمامي اقشار مردم در سطوح مختلف جامعه قرار 

گردد  ميفلذا كار بست راهكارها و پيشنهاداتي كه به عمده ترين آنها در ذيل اشاره .با اقبال حداكثري روبرو گردد

 .گام بلندي خواهد بود در ايجاد فضاي مطلوب و اشاعه ي اين فرهنگ ناب
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موانع بازدارنده فرهنگ ايثار و شهادت در استان بوشهر



 

براي تبديل  فعاليت هاي فرهنگي بستري مناسب* شناسايي و احصاء دانشجويان و جوانان نخبه در خصوص 

ايده هاي خالقانه به حوزه فرهنگ و پژوهش بوده چرا كه معتقد است ايمان به توانمندي نخبگان تا حدود زيادي 

 در اشاعه و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت،موثر واقع خواهد شد.

وظايف  به منظور تبادل افكار توام بانخبگان در بين  علميپژوهشي و تخصصي  *تشكيل تيم و  كميته هاي 

 محوله.

فرهنگ سازي و ارتقاء سطح آگاهي ها و باورهاي ديني مردم در طول سال از طريق رسانه ها، بويژه صدا و -الف

 .خانواده ها و نهاد هاي آموزشيمان هاي مسئول و متولي امور ديني،مذهبي و فرهنگي،ساز،ي مركز استانسيما

چرا كه اطالع و آگاهي از هر چيزي زمينه ساز كشش به سمت آن بوده و بديهي است وقتي در مورد پديده اي 

رفتار اين آگاهي بخشي هم براي تقويت چ انگيزه و گرايشي نداشته باشيم،نسبت به آن هي و فاقد آگاهي باشيم

طعاً ق،مسئوليت پذيري نسبت به آن  و هم براي اطالع از حقوق فردي و اجتماعيمشاركتي مردم در اين موضوع،

 .كارساز و مؤثر است

ايجاد ارتباط و تعامل متقابل از سوي سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران با جوانان بويژه جوانان دانشگاهي و -ب

مدرسه اي و نيز برگزاري نشست هاي مشترک و تخصصي دوره اي و حمايت از طريق پژوهش هاي علمي و 

ايجاد تعامل سازنده با ديگر نهادهاي آموزشي و پژوهشي و استفاده از ايده ان و باز درهمين ارتباط،ملياتي آنع

 در شهرستان و مناطق و بويژه مركز استان.حوزه علميه خواهران و برادران هاي متخصصان و صاحب نظران 

اگر بخواهيم درباره ي ترتيب كه؛ين براي جوانان، به اين معرفي شهداء و ايثارگران بعنوان الگوهاي راست-ج

مناسب از  بايد با ساز و كارهاي ؛مصاديق ايثار ) رزمندگان و جانبازان ( كار كنيم و آنان ر ا به جوانان بشناسانيم

استفاده از چهره هاي علمي طبه هاي نماز جمعه به معرفي آنان،اختصاص بخششي از خجمله تبليغات رسانه اي،

اختصاص بخشي از محتواي متون درسي به اين موارد در گفتار و عمل براي معرفي آنان، و فرهنگي مقبول و نافذ

آنان را در معرض نسل جوان قرار داده و با ايجاد يك محيط مناسب براي تماس و معاشرت متقابل مي  ....و 

مل با يكديگر در توانيم شاهد شكل گيري زنجيره اي همگون از گروه هاي مرجع تأثير گذار و تأثير پذير در تعا



 

جهت تعميق پيوند هاي عميق بين امت و الگو هاي راستين و از آن طريق گسترش فرهنگ اصيل ايثار و 

  . شهادت باشيم

پژوهشي در قالب فراخوان آثار در ابعاد مختلف فرهنگ  -برگزاري همايش ها ، كنفرانس ها و مسابقات علمي -خ

هادهاي فرهنگي و مذهبي، دانشگاهها و مدارس و صدا و سيما كه عالوه ايثار و شهادت با همكاري بنياد شهيد ، ن

بر جنبه ي اطالعاتي و آموزشي داشتن مي تواند با تجمع آثار و افكار مشوق طيف وسيعي در جهت اشاعه و زنده 

  .نگه داشتن دستاوردهاي دفاع مقدس و انقالب اسالمي ، شهداء و ايثارگران باشد

كه هدايتگري ان مهمترين كانالهاي فرهنگ ساز،به عنو داخليرسانه هاي ز استان و صداي و سيماي مرك -ح

زمينه سازي هر چه بهتر و  و رونق،مي توانند در احياء،بر عهده دارندو شناسايي آن به مردم لي فرهنگ روند ك

ر كنار ساير عوامل همچون د،هانيست كه رسانه  شكيلي نقش تعيين كننده اي ايفا كنند.بيشتر اين فرهنگ متعا

، نقش بر جسته  فرهنگي شهرستان و مناطقكانون هاي مذهبي و ساير بخش هاي خانواده،محيط هاي آموزشي،
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تشكيل تيم و كميته هاي پژوهشي و تخصصي در بين نخبگان

فرهنگ سازي و ارتقاء سطح آگاهي و باورهاي ديني مردم در خصوص ايثار و

شهادت

استانارتباط و تعامل سازنده از سوي سازمان بنياد شهيد با جوانان دانشگاهي

معرفي شهدا و ايثارگران به عنوان الگوهاي راستين

ان به برنامه هاي فرهنگي صدا و سيماي مركز بوشهر و شناسايي شهداي است

صورت هفتگي در تلوزيون

ايجاد نمايشگاه و موزه دفاع مقدس به صورت همزمان در شهرستان و مناطق

تخصيص بودجه فرهنگي

عوامل موثر بر ایثار و شهادت



 

و عالوه بر بازتاب دادن فرهنگ و تربيت اجتماعي ايفا مي كنند . اي در انتقال فرهنگ ، جامعه پذيري و تعليم

قدرت چشمگيري در راستاي شكل دهي به عقايد و باورها ، اطالع  ، جانفشاني شهداي عزيز بوشهر و ييمردم وال

يكي از رسالت هاي اصلي ؛جاي جاي سرزمين نخل و آفتابدر  رساني و آگاهي بخشي بر عهده دارند. از اين رو

 شد.ثار و شهادت و پاسداري از آن بارسانه ها ، بايد نشر فرهنگ اي

 

 

 

 

نمودار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

تشکیل تیم و کمیته های پژوهشی و تخصصی در بین نخبگان

فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی و باورهای دینی مردم در خصوص ایثار و شهادت

ارتباط و تعامل سازنده از سوی سازمان بنیاد شهید با جوانان دانشگاهی استان

معرفی شهدا و ایثارگران به عنوان الگوهای راستین

یونبرنامه های فرهنگی صدا و سیمای مرکز بوشهر و شناسایی شهدای استان به صورت هفتگی در تلوز

ایجاد نمایشگاه و موزه دفاع مقدس به صورت همزمان در شهرستان و مناطق

تخصیص بودجه فرهنگی



 

 

راديو ، تلويزيون ، مطبوعات ،   اريح نقش رسانه هاي جمعي ، از آنهدر اين خصوص امام خميني )ره( با تش

سينما ، تئاتر و غيره به عنوان دانشگاه عمومي ياد كرده است كه بايد در تمام سطح كشور گسترش يابد و تمام 

معاونت پژوهشي مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره(، )مردم را متفكر و مبارز و ديني بار بياورد .

1378 ) 

چرا كه همه ي رسانه ها به تناسب ماهيت ، ميزان نفوذ ، ظرفيت امكانات ، نوع پيا م و مخاطب مي توانند نقش 

و دفاع خويش را متناسب با انتظارات ايفا كنند و گام هاي مؤثر ي در توسعه فرهنگ و ارزشهاي انقالب اسالمي 

  . مقدس بردارند

 

 نقش رسانه هاي استانی بويژه مرکز صدا و سیماي استان بوشهر

 

 :از شبكه استاني الف( فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني

در بين مردم بوشهر  از مؤثرترين عوامل بسط فرهنگ ايثار و شهادتانه بخاطر فراگير بودنش مي تواند،اين رس 

زمينه هاي فرهنگي و هنري بااليي است كه عالوه بر جنبه هاي ظاهري بايد در آنها به ه اين امر مستلزم كباشد؛

)پخش كردن فيلم مبارزه زنده ياد ماهيني با ؛ به طور مثال:مفاهيم عميقي همچون ايثار ، شهادت ، دالوري

يمان قوي شهداء و ، وطن دوستي ، ا گرز و....( بيژنمزدوران امريكايي در خليج هميشه نيلگون فارس و رشادت 

همچنين تأمين بودجه ، بكارگيري .اجتناب نمود هم د سليقه اي و حزبيرزمندگان توجه كرد و از هر گونه برخور

بازيگران مطرح و متعهد و ايجاد مركزي جهت ساخت فيلم هاي سينمايي مرتبط با اين موضوع كامالً مي تواند 

 .راهگشا باشد

 :  و شاهنامه خواني ب( تئاتر



 

مي توانند به عنوان يك اهرم تبليغاتي در صدا كه عزيزمان بي شك كم نيستند هنرمنداني در جاي جاي استان 

 و سيماي استان طرحي زيبا براي گسترش و اشاعه فرهنگ غني شهادت و ايثار باشند.

، مراكز خصوصي، ادارات ، ساير سازمانهاي نمايشي زنده و اجراي آن در مدارس ، دانشگاهها  مثال  به عنوان

به شكل عيني دن مجاهدت هاي ايثارگران و شهداء، با هدف نمايش و شناسانصدا و سيمانظامي و حتي در خود 

 را در اين خصوص به خود جلب كن و ملموس مي تواند؛مخاطبين زيادي

 

 ج( نشريات و كتب :

در اين زمينه بايد خاطرات ، تجارب و انديشه ها و وصايا ي شهداء و ايثارگران و رزمندگان با يك حركت علمي  

البته با يك تعامل سازنده بين از آنان در آثار مكتوب درج گردد. فرهنگي و با حمايت هاي معنوي و مالي -

از جمله چاپ و انتشار اين آثار در اين زمينه است.ي تأثير مطلوبي نويسندگان اين عرصه با خود ايثارگران كه دارا

 .بتوليد ساير محصوالت فرهنگي مناس مجالت و،گران بها در كتب 

 د( ايجاد يك بانك اطالعاتی قوي دراين زمینه : 

براي دسترسي پژوهشگران عرصه ها ي مختلف دفاع مقدس به اطالعات مورد نياز از طريق ارائه كليه ي  

يا ، خاطرات ، سوابق علمي و پژوهشي شهداء و ايثارگران ، وصااز قبيل : نام و رمز عمليات ها،ن اطالعات در آ

نشر  زندگي نامه و ساير آمار مربوط به دفاع مقدس كه مي تواند بعنوان يك مركز مهمتاريخ و محل شهادت،

 .ايثارگران كامالً مؤثر باشدارزشها و دستاوردهاي شهدا و

 

 :به شكل گسترش نمادها و سمبل ها ي دفاع مقدس در قالباقدامات اجتماعي :  

الف ( توسعه ي نمادها از طريق ساخت يادمان هاي شهداء در مراكز مهم و اصلي شهر ها و حتي مراكز آموزشي ، 

و روستاهاي  بازنگري در تهيه پوسترها ، كتيبه ها و فضاسازي فرهنگي و تبليغي)ديوار نويسي( در سطح شهرها

همكاري شهرداريها و حتي در روستاهاي پرجمعيت با تكيه بر جنبه هاي آگاه سازي ديني و معرفتي از با استان



 

شهداء ، حفظ بخشي از آثار بجا مانده از دفاع مقدس ، نامگذاري خيابان ها ، ميادين ، مدارس و دانشگاهها بنام 

 .تبليغات شهداء و ايثارگران البته با در نظر گرفتن جامعه شناسي و روانشناسي

ب( ايجاد نمايشگاه و موزه ي دفاع مقدس براي تجمع و ارائه آثار مادي و معنوي بازگو كننده ي صحنه هاي مختلف 

 .از دفاع مقدس كه بلحاظ عيني و ملموس بودن مي تواند بسيار آموزنده و نتيجه بخش باشد

يادداشت برداري دانش آموزان و متعاقب آن  ديدار دانش آموزان با خانواده شهدا و ايثارگران به صورت هفتگي و -

 خصوص.ه اي به دانش آموزان در اين ارائه به مدرسه و مصوب كردن نمر

مي بايست فرهنگ ايثار و شهادت نيز به مثابه ساير فرهنگ ها در طول تاريخ تغيير و تحول مي يابد. پس بنابراين -

تا سنت هاي غلط وارد آن نشوند و به كاركردهاي آن در  ونگهداري شده و همواره مورد پااليش قرار گيرد حراست

  .بستر زمان توجه گردد

 

شناسائي و معرفي فرصت ها و همينطور تهديدات و آسيب هائي كه فرهنگ ايثار و شهادت طلبي را با خطر مواجه 

االن اين عرصه كه نقش مي نمايد و رعايت اعتدال در بيان و برخورد با اين چالش ها و موانع و همچنين تجليل از فع

  ايفا مي كنند.مؤثري در اشاعه ي اين فرهنگ 

نهادينه سازي فرهنگ ايثار و شهادت از ابتداي زندگي هر فرد در فرايند پرورش اجتماعي او به  نكته مهم اينكه،

قابل اهتمام و توجه همه اقشار قرار  عنوان بخشي از وظايف خانواده ها، نظام آموزشي، نظام ارتباطي و رسانه اي

   گيرد.

بديهي است بسياري از اين راهكارها و پيشنهادات كه به آن ها اشاره شد فقط بخشي از آنها مي تواند بوسيله ي 

ارگانها و سازمان ها ي مرتبط و بخصوص بنياد شهيد و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس،سپاه و تحت نظر 

يك بنياد و مركز  ولي پيچيدگي و تخصصي بودن بسياري از اين راهكارها تنها از عهده اران انجام شود،دست اندرك

، بلكه بايد از كليه نيروهاي مردمي و مشاركت عمومي بهره گرفت ؛ زيرا حفظ و اشاعه آثار و خاص بر نمي آيد

قالب اسالمي با مشاركت همگاني ميسر ارزشهاي دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت مانند خود دفاع مقدس و ان



 

اموريت،وظايف خاصي را است .و بدين منظور بايد براي هر يك از دستگاههاي ذيربط بر اساس تقسيم كار و تناسب م

ت. پيشنهاد مي شود كه با توجه به بيانيه گام دوم انقالب توسط رهبر معظم انقالب، قسمتي از اين در نظر گرف

 .نان و بويژه دانش آموزان داد و به پتانسيل و توانايي اين عزيزان هم ايمان  داشتمسووليت مهم را به جوا

 

 

 :نتیجه گیري

 

كه در  داشتهراهكارهاي ترويج فرهنگ ايثارو شهادت « در اين مقاله قصد بررسي موضوع مهمي همچون نگارنده

تا با رويكردي ديني و جامعه شناختي به تحليل واقع بينانه ،علمي و همه جانبه  بر اين بود اين راستا سعي

در قالب يك چارچوب مشخص و منسجم پس از تبيين ضرورت و  بنابراين. پرداخته شودازمسئله مورد نظر 

اهداف پژوهش وتشريح مفهوم ايثار و شهادت با بررسي مواردي همچون مرجع ديني فرهنگ شهادت طلبي و 

بطه ي آن با ارزشها و ايدئولوژيهاي متعالي و سازنده، شاخص هاي شهادت و فضيلت هاي آن ، چالش ها ي را

پرداختيم و  استانموجود در فرهنگ ايثار و شهادت و نهايتاً ارائه ي ر اهكارهاي عملي ترويج اين فرهنگ در 

ادت در استان بوشهر، مستلزم كه گسترش  فرهنگ ايثار و شهسپس به اين نتيجه گيري كلي رهنمون شديم 

بسيج همگانيست كه در اين راستا مسوولين و متوليان امور فرهنگي نقش بسزايي در رسيدن به اين مقصود 

گسترش اين  با تبعيت از بيانيه گام دوم انقالب و همچنين شود كه در اين راستا دارند.بنابراين پيشنهاد مي

چرا كه نسل جديدي كه به دنيا مي آيد با خاطرات آنان روبروست شود،راي قشر جوان تداعي بفرهنگ ميبايست 

ها آشنا كنيم و ارزش و اهميت كار آن،و بايد اين نسل را با شهداء ، ايثارگران و فرهنگي كه به آن پايبند بودند

بخوبي درک و  ازان رازيرا جامعه اي كه بتواند آرمان شهداء و ايثارگران و جانببايد در جامعه بخوبي روشن شود.

كاهش فساد و ناهنجاري و به تبع آن ه همانا گسترش معنويت در جامعه ،از كاركردهاي مثبت آن ك،دترويج نماي

شكل گيري يك محيط انساني سالم و الهي است بهره خواهد برد و هيچ عامل ديگري حتي پول و ثروت هم 



 

متجلي است كه ازآن مي توان به » ايثار و شهادتفرهنگ « نخواهد توانست با آن رقابت نمايد و تمامي آنها در

  .بردعنوان نگهبان حقيقي براي دژ محكم دين و اسالم نام 

 پيشنهادات:

وبويژه يكي از بهترين زمان براي  با توجه به اينكه سنين جواني بهترين زمان براي خود سازي مي باشد-الف

دست يابي به حيات شجره طبه و الگو برداري از سبك زندگي شهدا در اين دوره از اهميت خاصي برخوردار 

است،بنابراين نقش آموزش و پرورش و معلمان در راه رسيدن به اين مهم ازحساسيت بسزايي برخوردار است و 

ادامه  درسي دانش آموزان در خصوص ايثار و شهادت گنجانده شود.مي بايست ساعاتي از دروس در برنامه كال

با بايست مي ايثار و شهادت اين پژوهش پيشنهاد مي شود كه مقاالت و پژوهش هاي انجام شده در خصوص 

توجه به بيانه گام دوم انقالب صورت گرفته و تشكيل يك تيم تخصصي و پژوهشي در هر منطقه و شهرستان در 

 مزيد امتنان خواهد بود.ازي از شخصيت و سيره زندگي ايثار گرانه شهدا و معرفي به نسل جوان،خصوص الگو س
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